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1.' REUNIÃO PREPARATóRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA EM 16 DE JULHO DE 1947 

PRESIDí::NCIA DOS SRS. FELICIANO 
PENA E OSCAR BOTELHO 

SU?IIAIUO: - Comparecimento - Indicação 
para a presidência provisória - Eleição 
da :Mesa - Requerimentos verbais dos 
Srs. Oscar Corrêa, Lima Guimarães e 
Tancredo Neves - Homenagem a Feli-
pe dos Santos:· palavras do Sr. Arman-
do Ziler - 'Encerramento - Ordem do 
dia 17/7/47. 
As 15 horas, comparecem os Srs. : Feli-

ciano Pena - Martins da Costa - Valdir 
Lisboa - l\Iagalhãcs 1\'lelo Viana - Moacir 
Rezende - Abreu Rezende - Adolfo Porte-
la -- Amadeu Andrada - André de Almeida 
- Anihal Gontijo - Antônio Caetano -
Antônio Canedo - Antônio Guimarães -
Alberto Teixeira - Antônio Pimenta - Alui-
sio Costa - Arlindo Zanini - Armando Ziler 
- Astolfo Dutra - Augusto Costa - Badaró 
Júnior - Bolivar de Freitas - Cândido 
Ulhôa - Carlos Prates - Castro Pires -
Ccsar Soragi -- Chaves Hibciro - Dilerman-
do Cruz - Emílio da Silveira -Emílio Vos., 
cancelos - Fabrício Soares - Faria Tava-
res - Fidelcino Viana - Geraldo Ataídc -
Guilhermino Oliveira - Guilherme Machado 
- Ilacir Lima - Jacdcr AIJ)ergaria - Jason 
Albergaria -João Camilo -José Augusto -
José Carvalhcira - Joubcrt Guerra - Jua-
rez de Sousa Carmo - Júlio de Carvalho -
Lima Guimarães - Lourenço Andrade - Luiz 
Domingos - Luiz Maranha -- 1\latcus Salo-
mé - 1\Ianucl Tavcira - 1\Iaurício Andrade 
- Mendes Ferreira - l\Iourão · Guimarães -
Oscar Botelho - Oscar Conêa - ·Otacílio 
Ncgrão - Ozanan Coelho - .12.cJlro Braga 
- Hcnó - Hibciro Navarro - Hibciro -Pena 
- Hondon Pacheco ·- Simão da Cunha -
Simões de Almeida - Sousa Carmo - Star-
ling Soares - Tancrcdo Neves - último de 
Carvalho - Uricl Alvim - Xcnofonte Merca-
dante - Wilson Bcraldo. 

O Sir.-PTIESIUENTE - Achando-se pre-
sentes 72 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. Dou conhecimento à Casa da seguin-
te indicação (lê) : 

INDICAÇÃO 

Os Deputados 'à Primeira Assembléia Le-
gislativa Onlinúria do Estado de l\linas Ge-
rais, abaixo assinados, na forma do dispos-
to no Hcgimcnto Interno da Câmara Federal 
c de acôrdo com o espírito do disposto no 
Hcgirncnto Interno da Terceira Assembléia 
Constituinte Mineira, que devem ser tornados 
corno elementos orientadores desta Assem-
bléia na falta de dispositivo expresso de lei 
a respeito indicam para presidir os trabalhos 
preparatórios da Assembléia o Deputado mais 
velho, que, de acôrdo com elementos existen-
tes nos arquivos da Assembléia é o Sr. Oscar 
Botelho. 

Sala das Sessões, 16 de julho de 1!H7. 
- Fcliciano Pena - Valdir Lisboa - Maga-
lhães de Melo Viana - Amadeu Andrada ,_ 
l•'aria Tavares -,Emílio Vasconcelos - Luiz 

l\I.aranha - l\Iatclis Salomé - Gui11 1cr·rr'" ~la-I d I' l . · S • ·- n c la o ~ •a. Jncr?. om·es - Mendes Ferrei-
ra - I<r?elcmo \ r~na - Simões de Almeida 
- Andre de Alrncrda - l\Ioacir Hesende _ 
Hondon Pa~heco - Antônio Guimarúcs _ 
Ccsar Soragr - Abreu Resende _ St· 1· S , . ' , I . . . C . , .lr mg , o.u cs - A orsw ost<1 Oscar Corrê·l _ 
Sou.sa Carmo - Otacílio Nc"ra-0 J · 'c ll · "' - ose ar-
~'~ H~rra -ltyrez ded Sousa Carmo _ l\Ianucl 
·
1
.
1
averra L . 1 ~·ma~r o Cruz _ Antônio Cae-

• nGcraldom~t·l' do:mngE~s .-1. ~~beiro Na varro 
C "I iX' r cf - . nu w Srlveira - .Toão 
~rrn o - eno onte Mcrcadantc _ c . 

Pucs - Antônio Pimenta. astro 
_- Submetida a votos, é aprovada a indi- { 

caçao supra. j 
O Sr. Feliciano Pcn·1 J)'l''sa .1 })I" "d' :, · s·· o (. (_ .. , ' '- es1 en-cw ao r. .~car Botelho, Deputado mais . 1 . J 

da Asscrnblcra, o qual convüh ll'li"l s · 1 ~ oso . .-_. ·~ ' 1 n 2 . s . . L L L • crvrrcrn I como . · c . '_, ccrctanos os. Srs. Valdir I · ,_ 1 
hoa c Magalhaes de Melo Viana. .rs ,\ 1• \'• 

ELEIÇÃO DA MESA \' 
O. SH. OSCAR • DOTELHO (Presidente) . 

anuncia que, de acordo com a finalr'<l·•d, d' , t - . « c a 
.)] 

'•' 
:.\ 

p~ csen e scssu?, passara ao processo da clei-
ça?. da l\I?sa ~hrctora dos trabalhos da Assem-
hlcra Legislativa. 

O SH. OSCAH COHH.í::A- Sr. Presidente 
peço a palav:ra, pela ordem. ' 

O SH. ~HE.SIDENTE- Tem a paln.vra 0 

t 
' 

Sr. Oscar Corre a . 
-... O SH.' OSCAÚ COHHEA- Sr. President .. ,, · 

1Í 
Srs. Deputados. e, 

Era uma das finalidades desta ses"a-0 - . I . ,, ' !>C nao, a prccqJ~a, a e er~~~o da Mesa. Acontece 
porem, que nao temos arnda vigorando 0 no ' 
Hcgimcnto da Assembléia Lc·~islativa D , vo. . . o • essa mancrra, propona ao plenário c à l\I"S'' . ..... '-· u, se nomeasse _uma cormssao encarregada de •l ~ 
horar ProJeto de resolução no uual s f' e a 

.;J 
y 
I 
l ,. 

d . _ ' • ' e rxas-
~e o proccss<? c clerçao da l\Iesa. p . · , 
c~~tc que se na su~mrctido à aprecia ,:;1 OJeJo 
Casa, c, aprovado, mtcgraria 0 H.c..rim Y"1° a· ·'i E' o cn o. 

. • o que proporia à Casa acrescent l 
nuns que a Mesa ficaria incur;rhida d dan~ 0 
nar a referida Comiss~o e CSlg-

0 SH. LIMA GÜIMAHÃES _ S .'-· .t 
dente, peço a palavra, pela ordem r. Presr-

0 SH. PRESIDENTE _ T . 
o Sr. Lima Guiinarães. em a Palavra 

O SH. LIMA GUil\IAHÃES 
dente;- Srs ~ Deputados. .. .. - Sr. Presi~ 

A exe.mplo, Sr. Presidente . l • '\ 
na orgamzação da Asscmbléi ( o, que. se. fez 
proporia que se adotas··e ~ Conshtmnte, 
mento Interno o da A·?. Par.~ nosso Hcgi- \ 
d 19 ~ ' ssernblera Le . I t• i c 3a, até que se elahor·l ' grs a n'.a r 
mento. Provisoriamente l sse ,0 novo Hegr-:. 1 
mas do Hcgimcnto da À a~ otlar:r.amos as nor- l 
de 1935. sscm llera Legislativa J·. 

E' a proposta que Peço a V . · · 
meter à aprecia~~ão da Casa · Excra. sub~ 

O SH. PHESIDENii!. _ 
cussão as propostas d ' D Estao em dis- !" 
Corrêa e Lima Guirnarãe~~ eputados Oscar J 

O SH. LI~I~ GUil\IAHÃES S J 
dente, cu pcdrna a V E'xc· - r. Presi- I · 1 · ra a preferência · para a mm ra proposta. · 

. O SH. TANCHEDO NEVES - Sr Pre-
srdente, peço a palavra, pela ordem. . 



, ·O SR. PRESIDENTE - Tem "a palavra 
o Sr. Tancrcdo Neves. 

O SR. TANCREDO NEVES - Sr. Pre-
sidente, acabei de ouvir a proposta do ilustre 
Deputado Oscar Corrêa e também a do não 
menos ilustre e digno colega Lima Guima-
rães.· 

Confesso a V. Excia. e ü Casa que cu, 
assim corno todos os meus colegas de banca-
·da, não conhecemos, em seus precisos têr-
:rp.o_s, o Regimento que regeu os trabalhos da 
ultima Assembléia Legislativa do nosso Es-
tado. 
: Assim. sendo, proponho a V. Ex c ia. para 
,suJ!rnctcr a ponderação da Assembléia o se-
gumt~: que se nomeasse urna Cornissfio para, 
em VI!lte e quatro horas, dar parecer sôhre 
se ~cna de conveniência a adoçfio do antigo 
'l'egunento, ou, em caso contrário apresentar 
um projeto de regimento provisório. 
i O SH. MENDES FERHEIHA- (Pela or-
dem)· Sr. Presidente, a proposta do ilustre 
;DeJ?utado Taneredo Neves é a meu ver a que 
!mms consulta os nossos intcrêsses, porque 
podemos deliberar alteração do qua~lro da 
:Mesa e do Hegimento Interno. Portanto, não 
Podemos deliberar para um Hegimento que 
Vem, sôbre os quadros da .Mesa, sem saber se 
a Assembléia adota o mesmo critério da for-
mação da .Mesa atual. 
i , Portanto, a proposta do Sr. Tancredo 
Neves é razoável, é justa e nenhum prejuízo 
!r~lz às nossas deliberações que não devem 
~er apressadas. 
·. . O SH. PHESIDENTE - O Sr. Deputado 
Luna Guimarães pede preferência para a sua 
Propost~l. Vou submetê-la ú votação. 
• O SH. LIMA GUIMAIUES - Sr. Presi-
dente. (Pela ordem). Dadas as ponderações 
~9 Sr · Deputado Taucrcdo Neves, prefiro 
i~e a .sua proposta seja submetida ú votação 
Üe lugar da mi?ha, proposta essa no sentido 
, . que s,e nomeie uma Comissão para dar pa-
,recer ate amanhã. 
r OS ~Sr. , Pr, 1!· OSCAH COHH:EA - (Pela ordem). 
'ns n c1s 1 dcr~.tc, concordando igualmente com 
• _..onc er'l"oes llo 'J tr(J ·r · · "' · meu 1 ustre colcrra c mcs-
·~ ancrcdo Neves . t' · " I 0 . , · • 1c rro a nunha proposta. 
'taç;- · SI.L PRESIDENTE - Submeto ú vo-
s '10'Da proposta do Sr · Tancredo N cvcs Os 

rs · eputados que · lévantar. (P ) a aprovam queiram se • . ausa • f Foi aprovada. 
· De acôrdo · com a 
credo Neves, aprovada propo~ta do Sr. Ta n-
a seguinte corniss1o. v;~o llenário, nomeio 
hrício Soares, Ce~a; Sorn ;~ncrcdo. ~cvcs, Fa-
'Armanclo Zilcr J in · G' ~ 1 • Otacrho Ne"rão · Il · ' " ra ~mrn·•r1c · J · o ' ;va rcrra e Ozanan Coclh ' ' s, ose Car-,., o. . ,. 
t HOMENAGEM A FELIPE DOS SANTOS 

I, .. O SR. AHMANDO ZILER > • I 
~ente, peço n palavra. - Sr · I rcsr-

~ 
o SH. PRESIDENTE _ ·r . 

Sr. Armando Zilcr. em :!!. fl:\lavn. 
· O SH. ARMANDO ZILEH S lJ. . 

1dentc, Srs. Constituintes. - 'r· 1 CSI• 

\: Transcorrcnd_o hoje 0 227.o aniversário 
1da II}o.rtc de Fchpc dos Santos Freire, cujo 
.~nrhno o noss? grande Parreiras tão hem 
fflXou na maravrlhosa tela que domina esta 

i4 

'•"'.-, .. ~ .-_r ,.)-,P , .... .,-·-•·,"':~·-"'··• •:' • .. ~: ,])' ~ 

Asse;nhiéia, l>cdi a palavra para propor fi-
quem registradas nos A~ais da Cas~ as l~o
menagens do povo de l\Imas ao gloriOso piO-
neiro da nossa lihcrtaeão. (Palmas) . 

O SR. PRESIDENTÍ~ - O pedido do no-
bre Deputado serú atendido. 

ENCERRAl\IENTO 

Nada mais havendo a tnüar, o S1·. Pré-
sidcnte declara finda a sessão, dcsi~n~ndo 
para amanhii. :\s 14 horas, eorn a segumtc: 

ORDEM DO DIA 17/7/47 
Discussão e vota~~ão do pro.ieto <h• resn-

lução que fôr apresentado pe1a Comissão no-
meada a requerimento do Sr. Tancredo Neves. 

- Levanta-se a scssfio. 
A Comissão designada pelo Sr. Presiden-

te provisório da Assembléia Legislativa em 
sessão de hoje, Hi/7/47, apresenta o seguinte 
Projeto de resolução para a eleiçüo da Mesa 

da Assembléia Legislativa 

Art. 1,o - Os Deputados :\ Assrmhléia 
Legislativa rcunir-se-ão no dia 18 de julho do 
ano corrente, às 14 horas, na sede ela Assem-
bléia para proc>eder :\ elcicão ela Mesa dire-
tora 'dos trabalhos da primeira sessão da 
presente legislatura. 

Art. 2.o-- Presidirá a reunião, na forma 
da indicação já aprovada, o Deputado mais 
velho. o nual convidará dois Deputados para 
1.o c 2.9 Secretários. 

Art. :l,9 -- PresrntP mais eln metade dos 
Deputados :i Asscmhléia Lcgisl!l_tiva, dccla-
rarú o PrPsidentc ahcrta a rcmuao. mnml:m-. 
do seia lido o Pxpcdientr pelo 1.9 Secretário. 

Art. .i_o -- Em se~mida, anunciar:\ a elei-
ciio para os cnrqos de Presidente, 1.0 Vicc-
Prcsidenfl•, 2.0 Viee-Prr~sidentc, 1.0, 2.0 , :l.9 e 
4.? Sccrctàrios, a qunl se realizará por vota-
ção secreta. 

Art. 5.9 - Os Dcputaelos utilizariio uma 
cédula para cada cargo, recolhendo tcitlns rm 
urna única sohrecarta. que será introduzida 
na urna, colocada sôbrc a mesa, e ú vista de 
todo~. 

Pnrúqrafo único - As cérlulas seriio dnc· 
1 ilografadas ou impressas, c~m a desir,nnçfio 
do cargo e o nome do eanchrlnto. As sobre-
cartas scriío mhricadas prlo Presidente. 

Art. fi.o - Para o ato de votnçiío, os Depu-
tados serão chamar!os nominalmente, pelo 1-• 
Secretário. 

Art. 7.0 - C:on~idernr-sP-iío eleitos os 
cnnclidatos a Presidente c Viec-Prcsirlentc. que 
olJtivcrcrn em primeiro escrutínio o votn da 
maioria absoluta dos membros dn Ass(•rnh1éia 
Ler:tislntiva; c em scgnnelo cscrntínio. os CJUC 
ohtivermn maioria rclativn. A cleido nar::t 
Sccrct{Jrio realizar-se-á em um escrutínio 
único. 

Art. 8.0 ·- Terminada a votação. proce-
dcr-sc-ú :'t apuração, para o que convidarú o 
Presidente dois cscrutinadores, escolhidos en-
tre os Deputados. 

Parú1~rafo único - Ahcrta a urna pelo 
Presidente, far-sc-á, preliminarmente, n con· 
tal-JCm. ~las sohrceartns; se o número destas 
comcuhr eom o dos votantes, serú cada sohrc-
.carta aberta pelo Presidente, o qual . anuncia-



.; 

rá no plenário o nome do candidato votado 
c o cargo respectivo, anotando os escrutina-
dores os resultados apurados. 

Art. 9." - Finda a apuração, proclamará 
o Presidente os eleitos, empossando a cada 
um deles em seus cargos· . 

Art. 10- Em casos d~ empate, ~ntre. do1s 
ou mais candidatos, considerar-se-a eleito o 
mais velho. · 

Art. 11 - No ato da. posse, prestará o 
eleito o seguinte compromisso: 

Pt·ometo exercer, honrada e leal-
mente, as func,~ões de meu can;o, ob-
servando as leis, e o Hegimento Inter-
no da J;sscmbJ!~ia". 

Art. 12 - O Prc:>idente eleito, uma vêz 
empossado, nornearú imediatamente, respeita-
do o princípio da proporcionalidade, uma co-
missão de 1l (onze) membros, para, denlro 
do prazo de lO dias, npre~;cntnr o Projeto de 
Heginwnlo Interno da As;;cmbl(~ia Lcgi:;Jativa. 

Art. 13 - Das decisües <la r.Ie:m, ainda 
em questões de ordem, caberá recurso para o 
plenúrio. 

Art. 14 -- Os casos omissos serão r;:sol-
vidos, no que lhe fôr ar>licado, conforme tlis-
puserem os Hegimcntos Internos da r\sscm-
hléia Constituinte Estadual de 1947, e da As- 1 

sembléia Legislativa Estadual de 19:l5. 
Sala das Comissües, 1 (i de .iulho de 19·17. 
Tancredo Neves, pt·esidente - Fabrício 

Soares, relator - João Lima Guimarües -
José Carvalheira - Levindo Ozanan Coelho 
~Armando Ziler- Utacílio Negriw - Ccsar 
Soragi. 

2.' REUNIÃO PREPARATólUA DA ASSEMGLtiA 
LEGISLATIVA, REALIZADA Erll 17 DE JULHO DE 1947 

PHESIDf~NCIA DO SH. OSC\ll BOTELHO 
Às 14 horas, comparecem os Srs. Osear 

llotelho - Abreu Hesendc - Antônio Pimenta 
- Antônio Canedo - Alberto Teixeira -
Ca~;tro Pires - Cândido Ulhôa - Emílio Sil-
veira -- Ilacir Lima __:_ .Júlio Carvalho -
Mourão Guimarães - l\Iagalhiics Melo Viana 
- Uriel Alvim - Valdir Lishoa. 

Deixam de comparecer, com causa justi-
ficada, os Srs. : Felíciano Pena -- Martins da 
Costa - Moacir Hescnde - Adolfo Portcla 
- Amadeu Andrada - André de Almeida -:--
Aníbal Gontijo -- Antônio Caetano - Anto-
nio Guimarães - Aluisio Costa - Arlindo 
Zanini - Armando Ziler - Astolfo Dutra -
Augusto Costa - Badaró Júnior - Bolivar 
de Freitas - Carlos Prates -- Cesar Soragi -
Chaves Hiheiro - Dilermnndo Crnz - Emílio 
Vasconcelos - Fabrício Soares - Faria Ta-
vares - Fidelcino Viana - Geraldo Atníde 
_ Guilhcrmino Oliveira - Guilherme l\lneha-
do - .Jacder Albergaria - Jason Albergaria 
_ .Toiío Carnilo - José Augusto - José Car-
valheira -- .Jouhert Guerra - Juarez de Sousa 
Carmo - Lima Guimarães - Lourenço An-
drade - Luiz Domingos - Luiz l\Iaranha -
l\lalcus Salomé - l\Ianuel Taveira - l\Ianrí--
cio Andrade - Mendes Ferreira - Oscar 
Corrêa - Utacilio Negrão - Ozanan Coelho 
- Pedro Draga -- Henó - Hiheiro Navarro 
- Hibeiro Pena - Hondon Pacheco - Si-
mão da Cunha - Simões de Almeida - Sousa 
Carmo - ~tarling Soares - Tancrcdo Neves 

- último de Carvalho 
dante - W:ilson-Benüdo.. 

O SR. PHESIDENTE - Acusando a lis-
ta de presença o comparecimento apenas de 
14 Srs. Deputados, deixa de realizar-se a 
sessão, prevalecendo para amanhã às 14 ho-
ras, a Ordem do Dia, já assinada 'c que é a 
seguinte: ' 

OHDEM DO DIA 18/7/47 
Discussão e votação do projeto de reso-

lução para a eleição da Mesa da Assembléia 
Legislativa, publicado no "Diário da Assem-
bléia", de hoje, 17 de julho. 

\' < 
/ 
I 

' I; 

3.' REUNIÃO PREP AllATóRIA DA ASSEMBL~IA 
LEGISLATIVA, REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 1947 

PHESIDi::NCIA DO SH. OSCAH BOTELHO t 
As 14 horas, comparecem os Srs. _ , 1 ' 

Oscar I?otclho· - Valdjr Lisboa - Magalhães~-,·.,\. 
l\Iclo Vwna - Amadeu Andrada - André de , 
Almeida - Aluisio Costa - Abreu Resende ·\ 
- Arlindo Zanini - Antônio Canedo - Antô- \ 
nio Guimarães - Cândido Ulhôa - Cesar \ 
Soragi - Chaves Ribeiro - Felieiano Pena 1/ 
- Tancredo Neves- Ozanan Coelho- Jason ·1 
Albergaria - Dilermando Cruz. '.) ~ · 

Deixaram ue comparecer, com causa jus- · :.) 1 

tificada, os Srs. : Martins da Costa - Moa- ~ 
cir Hcsende - Adolfo Portela - Aníbal Gon-
tijo - Antônio Caetano - Alberto Teixeira') 
- Antônio Pimenta - Armando Ziler - As-
tolfo Dutra --Augusto Costa - Badaró Júnior 

1
j 

- Bolivar de Freitas - Carlos Prates ~
Castro Pires - Emílio Silveira - Emílio · ') 
Vasconcelos - Fabrício Soares ,__ Faria Ta- j 
vares - Fidelcino Viana - Geraldo Ataíde .l 
- Guilherrnino Oliveira - Guilherme Macha- '.1 
do - Ilacir Lima - Jaeder Albergaria _ J 
João Camilo - José Augusto - José Carva- ( 1 

l~1eira - J Ol~h~rt Guerra - Juarez de Sousa ·' 
Carmo -- Juho de Carvalho - Lima Gui- ',·J' 
mat·ães - Lourenço Andrade - Luiz Do- . 
ntingos- I~uiz 1\Iaranha ~ l\1ateus Salomê _- ··~ 
Manu~l 1\;veira - Ma~u·íc~o .Andrade _ Meu- 1J 
lcles ~·erre110·a1 -:1 .M~~rao_ Gmrnurães _ Oscar ··J 
orrea- ac1 10 1,egrao -Pedro Bra, :'J ' 

Henó - Hibeiro Navarro - Hiheiro p, ga -
}) l 1' l s· - ena -·~n: on, ac 1~co - , unao da Cunh~t _ Si~ I 
moes de Almmda - Sous·1 C·n·mo St r ' . ·{ 
Soares - último tl.e C·1~v-1 I'l1o -U . ar~mg ·\ 

• T ' ' - nel Al · vun - } ... enofonte Mercadante _ \~'·l - :'jt raldo. ~~ 1 sou Be-
0 SH. PRESIDENTE _ Acusat l . ) 

ta de presença o comparecimen•. H o a hs- i 
18 Srs. Dermt:ulos dei.X'l •le r l~o apenas de - '' ' ' ea Izar , sao, prevalecendo para SC"tl d· f ". -se a ses-; 14 1 "' n <~- eira .11·, 21 
dS Ioras, a Ordem do Dh ·á .' u a • 
<IUe é a seguinte: ' J designada, e 

l 
1 

'l 
1 
J 

ORDEM DO DIA 21/7/47 I 
n· - t - . , 1 1scussao e vo açao do proJ"et d . \, J 

lução para eleição da ,.,_I , 0 e re~?- '"\ 
I · 1 . · .tv csa da A '"sembleia '• 
.eg1s ativa, publicado no "Di: .· d., A , ·1 hleia", de 17 de julho. ,nio a sscm- , 

4.~ REUNiÃO PREPARATóRIA, EM. 22 DE JULHO ~. 
DE 1947 'I 

, PHESIDf~NCI~ DO SH. OSCAR BOTELHO - . i 
SUMAHIO: :-Comparecimento_ Ata_ Pro-

mulg~ç~w do Projeto de Resolução ·para 
a clctçao da I\lesa: palavras dos Srs. Pre-

I 5 



. si!.Íente; Jàsé Cnrvalheira c Júlio de Car-
valho - Encerramento - Ordem do Dia 
23/7/47. 

, · Às ·H horas, comparecem os Srs. : - Fe-
liciano Pena - Martins da Costa - Valdir 
tLisboa - Magalhães i\le!o Viana - l\Ioacir 
Resende - Abreu Hesendc - Adolfo Portcla 
!,__ Amadeu Andrada - André de Almeida -
Aníbal Gontijo - Antônio Caetano - Antônio 
:Canedo - Antônio Guimarães - Alberto Tei-
·xeira - Antônio Pimenta - Aluisio Costa 
~ Arlindo Zanini - Armando Ziler - As-
:tolfo Dutra - Augusto Costa - Badaró Jú-
;nior - Bolivar de Freitas - Càndido Ulhôa 
;_:__ Carlos Pratcs - Castro Pires - Cesar So-
!ragi - Chaves Hibeiro - Dilcrmando Cruz 
'-- Emílio Silveira - Emílio Vasconcelos -
:~abrício Soares ·- Faria Tavares - Fidcl-
,çmo Viana - Geraldo Ataíde - Guilhcrmino 
:Oliveira - Guilherme Machado - .Jaeder Al-
:bergari_a - Jason Alhci·garia - João Cmnilo r- Jose Augusto -- José Carvalheira - Jou-
'hert Guerra - Juarez de Sousa Carmo -
Júlio de Carvalho - Lima Guimarães - Lou-
1renço Andrade - Luiz Domingos - Luiz 1\Ia-
;ranha - Mateus Salomé - l\Ianuel Taveira 
~- Mauricio Andrade - l\Iendcs Ferreira -
;:Mourão Guimarães - Oscar Botelho - Oscar 
!Corrêa - Otacílio Negrão - Ozanan Coe-
Jho - Pedro Braga - Henó - Hiheiro Na-
'varro - Hibeiro Pena - Hondon Pacheco 
L Simão da Cunha - Simões de Almeida -
Soll~'l Carmo - Starling Soares - Tancredo 
Neves - Uriel Alvirn - Xenofonte 1\Iercadan-
,te - Wilson Bcraldo. 
; : Deixam de comparecer, com causa justi-
fiCada, os Srs. : Ilacir Lima - último de 
·Carvalho. 
· .. O SH. PHESIDENTE - Achando-se prc-
sent~s 70 Srs .. Deputados, declara aberta a 
sessao. 

,: ,Convido para ocupar os lugares de 1.9 e 
,2·.9 Sc~rctúrios, respectivamente, os Srs. Val-
dir Lisboa c :Magalhães Melo Viana. 

.. 
' ATA 

'.;·. O Sr. Magalhães l\Iclo Viana (2.9 Secre-
luno) lê a ata da sessão antecendcnte, a 
,qual, sem observação, é aprovada. 

PROl\lULGAÇ,\0 DO PHOJETO DE HESOLU-
Çi\0 PAHA A ELEIÇXO DA !\lESA 

O SH. PHESIDFN'l'E' N-. , 1 , . · . , .· ' - ao havendo oral ores ~nscutos para a hora do ex , 1. , , 
passa-se a Ordem l D'· d· PCllcntc, . · - 1 

1 0 1'1• ,J qual consl'! '1 clcJçao ta Mesa. Entretanto, devo , · , :r.' .. ', 
.à :Casa que ontem a 1\l ., c1ent1 Ic,n 

I f' I r csa cometeu hlvez uma a ta para a qual pedil"tm .1 · 1 ' 
:- · )<> · · ·· t· . d ' ' nun 1a atcn-ç,IO a ,uns JUIIs_ ,\s esta Asscrnbl'•.. 0 J> • 

,. to tle J>esoltl'" · 1 CI,l. r o-JC ' , ,-.to .tprovat o dever·. " . . 
mulgado antes de produzir os s , 1." :r' e: 1~ 1 o-
lJUe n~o 'lContcccu Co - cus c ellos, o 
' ' ' · :. mo nao se r>o I ' r ro-ceder a uma elc1çao que ~ , .· . . l c J 
· ula JlClo vício insanáv ·I 1·:err~ mqumada 1le n . . . c l <1 lei que '1 rc<>ula 'a 1\Iesa e de oprmão que 0 l)egt'r t' 1 '' · ' · · · , :- 1 , · . , 1 ncn o t cvc u· a pubhcaç,IO, 1 cpo!s de devidamente promul-
gado. A Mesa deseJa merecer· exl'\IS'l d· C·ts'1 . d t'. . . ..,s '1 ,,, 
pela ma ver. cncra, JUSt~ficada, aliús, por não 
sc1· seu presidente um JUrista. ' 

~ ... .6 

'Assim, se o plcn~~·i~ aprovar ·:esta. 'dêli- . 
hcração da 7\Iesa, eu co~vocaria pa~a _ama-. 
nhã, às 14 horas, a sessao para ele1çao da 
Mesa. E como a l\Icsa não deseja resolver de 
plano, eu vou submeter esta decisão ao ple-
nário. 

O SR . .JOSÉ CAHVALHEIHA- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr • .José Carvalheira. 

O SH. JOSÉ CAHVALHEIRA ~ Parece. 
Sr. Presidente, que V. Excia. não incidiu em . ' 
qualquer erro. Resolução como aquela que 
ontem aprovamos a rigor, não é lei e, não o 
sendo, estú naturalmente dispensada de pro-
mulgação e publicação. Foi um ato por nós 
elaborado para valer exclusivamente dentro 
desta Assembléia. E' verdade que as leis só 
se tornam realmente efetivas depois de pro-
mulgadas c publicadas. No caso, porém, esta-
mos defronte a uma simples resolução. que 
não terú fôrça de lei fora desta Casa. Assim 
sendo, parece-me que não haveria motivo al-
gum para se protelar para amanhã ou depois 
a eleiçiio da l\Tesa. 

O SR .• JúLIO DE CAHVALHO - Sr. 
Presidente, pe~~o n na lavra, pela ordem. 

O sn. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr . .Júlio de Carvalho. 

O SR. JúLIO DE CAHV ALIJO - Sr. 
Presidente, data vcnia do nobre Deputado 
Carvalhcirn Hamos. que me precedeu nesta 
tribuna, acho que V. Ex c ia. cstú resolvendo 
com sahcrloria, tomando a iniciativa rlc pro-
mulgar a Hesoluçiio, para que, rlepois, se veri-
fique o pleito nesta Asscmhlóia. 

O artigo 31 da Constituição determina: 
- "As resoluções legislativas serão prornul-
padas r>elo Presidente da Assembléia, dentro 
do prazo de quarenta e oito horas, contado 
da anrovação". 

Assim, portanto, tomando-se como mna 
rcsoltwiio o cme foi aprovado, ontem, pela 
Assemhléia relntivnmenfP ao Hegimento para 
a clci~·ão que deve verificar-se, é neeessúrio 
que a promulgação se far,~a. ohcdccendo-sc ao 
preceito expresso da Constituiçiio. 

O Sr . .José Carrwlheim -- V. 'Excia. dá 
Jicenr·a nnra um aparte? 

O SH. .J(JLIO DE CAHVALHO - Com 
muita honr:1. 

O Sr . .José Carnalheim -- V Exrin. en-
tcnrle que essa Pxi:~ência de pronmlrtaç:ío !>ara 
as leis se estende tnmhérn :10~; Tlegimentos In-
ternos on a nualnuer rcsoluci'ío '? 

O SH. Jt"JLTo' DE CAJWALJTO -A qual-
quer resolw:ão da Assernhlôia. Por isso é que 
invormei o artigo 31 rla Conslit11i6io. 

O Sr. .José Caru,:;lhcira - Pois r.~ll pc('o 
Iiccnea nnra diseorrlnr rln oninião rlc V. Exdn . 

O SH. JúLIO DE CAHVALHO - A opi-
nii!o de V. Exeia. é muito valiosa. Ainda. Sr· 
Presidente, antes rle promulg:Hla a resolução, 
- quero lembrar :'1 Casa, porque nfío me 
nchnva :lrtui, ontem, quando foi aprovado o 
Tlcgirnento, mw o nrthw 4G da Constituir.~iio rlo 
Estado, no § 1.9 , declara o seguinte - "Em. 
caso de imperl imento do Govcrnnrlor c do 
Vice-Governador, c no de vaga dos cnrfloS, 
quando a mesma se rler no último :1110 11° 
tnanrlato, serão ehnmados, stleessivarnC'ntr, no 
cxcrcíeio o Pre~idente c o Vice-Presidente ,da 
Assembléia Legislativa". 

i 
! . 

i ., 
,J 



111 ' /=_.~ ':~":J .• ~::~- ·,_ 

llll·',i:: , .. _, 1 ' ' Parece que, pela Constitu~ção, a· Assem-
bléia terá apenas um Vice-Presidente, quand?, 
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da Resolução ontem aprovada, constam dois 
Vice-Presidentes, o primeiro\ e o segundo. E' 
um ponto que deve se_r escla~eci~o, p_ara que, 
depois não se alegue mconstltucwnahdade. 

O' SR. PRESIDENTE - Continua em 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a 
votos a deliberação da Mesa. 

Os Srs. Deputados que aprovam que o 
Projeto de Resolução só poderá produzir efei-
to depois de promulgado e publicado, quei-
ram se levantar. (Pausa) . Foi aprovado. 

Estando aprovado o referido Projeto, o 
Sr. Presidente, assinando-o, com os demais 
membros da l\lesa, considera promulgado o 
referido Projeto de Resolução e determina que 
o mesmo seja publicado para entrar em vi"or 
imediatamente. o 

ENCERRAl\IENTO 

Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre-
sidente dú por finda a sessão, convocando 
outra para amanhã, às 1,1 horas, com a se-
guinte · 

OHDEM DO DIA 2317/·17 

Eleição da Mesa. 
Levanta-se a sessão. 

RESOLUÇÃO N. 1 

Contém normas regimentais provisóric;s da 
Assembléia Legislativa do Estado de Mwas 

Gerais 

A Assembléia Legislativa estatui: , . 
Art. 1.• - Os Deputados. à Ass?mhlew 

Legislativa reunir-se-ão no l~ta ~egumte .. a? 
da promulgação desta Hesolnçao, as H !lO I a?, 
na sede da Assembléia, para proceder a ele~
~~ão da Mesa diretora dos trabalhos da P~'I
Íncira sessão ordinária da presente legis-
latura. ·- f Art. 2.• - Presidirá a rcumao, na ar-
ma da indicação jú aprovada, o. Deputado 
mais velho o qual convidará dois p_cputa-
dos para I{rimeiro c scgun~lo Secretanos · 

Art. :l.• _ Presente mms _da t_netalle dos 
Deputados à Assembléia Legisl~~hva, decla-
rará o presidente aberta a reunw~, rr~and::n
do. seja lido 0 expediente pelo pnmeiro Sc-
cretúrio. · . 1 · Art. 4.• _ Em seguida, anuncwra a c el· 
~ão para os cargos de Presidente, L• Vice-

. Pre:;idcntc, 2.• Vice-Presidente, 1.•, 2.•, 3·9 ~ 
4.• Seerctúrios, a qual se realizará por vo-
tação secreta. 

Art. f>." ~ Os Deputados utilizarão uma 
cédula para cada cargo, recolhendo tôdas em 
uma única sobreem:ta, que serú inlrolluzida 
na urna, coloc:;d~ sobre a 1r:csa c à vista de 

Parúgrafo umcó -:- As ccdulas serão dac-
tilografadas ou impressas, c~m a <lcsignação 
do cargo c o non~e do candHlnto. As sobre-
cartas serão ruhncadas pelo Presidente. 

Art. G.• - Para o ato de :votação, os De-
putados serão chamados normnalmen L e, pelo 
1.• Sccrclúrio. 

Art· 7 .• -- Considcrar-sc-ão eleitos os 
candidatos a Presidente c Vice-Presidentes 

~- -- -'" 

"'. 

que obtiverem, em primeiro escrutínio o voto 
da maioria absoluta dos membros da Assem-
bléia Legislativa; e, em segundo escrutínio 
os que obti':e~cm m~ioria r~lativa. A eleiçã~ 
para SecretariO realizar-se-a em um escrutí-
nio único. 

Ar~. ~·· - Te~minada, a votação, proce-
der-se-a a apuraçao, para o que convidará 
o Presidente dois fiscais escolhidos entre os 
Deputados. 

Parágrafo único - Aberta a urna pelo 
Presidente, far-se-á, preliminarmente, a con-
taqem. ~las sohrecartas, se o número destas 
coincHhr com o dos votantes, será cada so-
brecarta aberta pelo Presidente, o qual anun-
ciará ao plenário o nome do candidato vota-
do e o cargo respectivo, anotando os Secre-
tários os resultados apurados. 

,Art. 9.• -:- Finda a _apuração, procla-
mara o Presidente os eleitos e marcará a 
posse dos mesmos para a sessão do dia se-
guinte. 

Art. 10 - Em caso de empate entre 
dois ou mais candidatos, considerar-s~-á elei~ 
to o mais velho. 

Art. 11 - No ato da posse, prestará 0 
eleito o seguinte compromisso : 

"Prometo exercer, honrada e 
lealmente, as funções de meu cargo, 
observando as leis, e o Regimento 
Interno da Assembléia". 

Art. 12 - O Presidente eleito, uma vêz 
empossado, nomeará imediatamente, respei-
tado o princípio da proporcionalidade, um à , -
comissão de onze membros, para, dentro do 
prazo de 10 (dez) dias, apresentar o projeto 
de Hegimento Interno da Assembléia Legisla-
tiva. 

Art. 13 - Das decisões da Mesa, ainda 
em questões de ordem, caberá recurso para 
o plenário. 

Art. H - Os casos omissos serão resol-
vidos, no que lhes fôr aplicável, conforme 
dis}mserem os Regimentos Internos da As~ 
sernhléia Constituinte Estadual de 194 7 c d•t 
Asset~lhléia Legislativa E:;tadual de 1935. L 

Sala das Sessões, 22 de julho de 19-i 7 
---: (a~l.) OscaQr Botcll!o: Presidente. _ Vai-
di r Lisboa, 1. Secrctano. - l\Ia..ralh1.es 1\hJ "" 
Viana, 2.Q Secretário. o L ' • '"' o 

6.') REUNIÃO PREP ARATôniA EM 23 DE 
JULHO DE 1!!47 ' 

PHESIDii;NCIA DO SR. OSCAR BOTELHO 
SUMAIUO: - Comparecimento _ p t 

E,xpe_dien~c: .- Ofício da União UI~ ~ 
sltana Mmc_n·a, fazendo um conv·i1,v::_ 
Hepresentaçao do Sr. Alb·mo For l.c d 
de Curvelo - Ordem do 'Dia _::. 1N1

1
1~ .• ~s, 

da 11 ·Ics·t AIJ'li"'Ç'- ') "" eic.to 1v ·' - ' " ,ao - 1 rocl·nn· .:- ·l eleitos - Encerramento ~ 0 : , ,\ç.<o l ~s 
24171,17. r dem do D1a 

. As H horas, comparecem os Sr. . F •r 
cwno Pena - Martins da Costa _V·~· ·. c. I-
boa - l\1'1"'1111:-ICS l\·Ielo v· . L.l<hr Lis-,,~,,,, J. 1'\n·, J\' . n 
sendc - Abreu Resende ' \u li 1 waeu· C-
Amadeu Andrada - André,~ d~ ~ l or_t~la -
Anihal Gontijo - Antônio C·lci'\no 1 m~l tr~ -:-
Canedo - Antônio G.uirw'r~1'e,, ' \~ll tn °1?I? '" . ' • . I>" ,, ' ,, - i JCl' o ei· 
-~eira - HJÜOlllQ llllCJl Í.[l - \ 'tll• . • c" t \ri" d Z . . A 1 1 sw os a --' m o .anuu - rrnando Zile - \ ·t If 
Dutl"l Augusto C ·t r 1 s 0 0 

' - os a - Badaró Júnior 
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rBoliva~ 'de Freit,;s ~ Câtidido Ulil,Ôa - Carlos' 
:Prates :__ Castro Pires-- Cesar Soragi - Cha-
!.ves Hiheiro - Dilermando Cruz - Emílio 
!Silveira - Emílio Vasconcelos - Fabrício 
<Soares -- Faria Tavares - Fideleino Viana 
f_ Geraldo Alaíde - Guilhermino de Oliveira 
~~ Guilherme Machado - Ilacir Lima - .Tae-
1der Albergaria - Jason Albergaria- .João Ca-
imilo - José Augusto - .José Carvalheira -
>Joubert Guerra - Juarez de Sousa Carmo -
'Júlio de Carvalho - Lima Guimariies - Lou-
;renço Andrade - Luiz Domingos - Luiz ;\!a-
ranha - Matcus Salomé - Manuel Tavcira 
- Maurício Andrade - l\Iendes Ferreira -
Mourão Guimariíes - Oscar ·uotelho - O.~car 
,Corrêa - Otacílio Negrão - Ozanan Coelho 
:·~ Pedro Braga - Henó - Hiheiro Navarro 
'- Hihciro Pena - Hondon Pacheco - Simão 
[da Cunha - Simões de Almeida - Sowm 
iCarnio - Starling Soares - Tancredo Neves 
:- Uriel Alvim - último de Carvalho -- Xe-
;nofonte Mercarlant'! - Wilson Dera Ido. 
1 · O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
:sent~s 72 Srs. Deputados, declaro aberta a 
·sessao. 
', Convido para ocupar . os lugares de 1.• 
,e .2.• ~ecrctúrios, respectivamente, os Srs. Val-
·du· Ltsboa e Magalhães de Melo Viana. 

ATA 
' ; O SH .. ~IAGALI~l\.ES DE MEL_9 VIANA 
• (2,~ Sccretano) - L c a ata <la scssao antece-
;dente, a qual, s~m observação, é aprovada. 
: EXPEDIEr-<TE 

. , O SR. VALDIH LISBOA (V Secretário) 
:-- Procede à leitura dos seguintes papéis: 
'· Ofício: 
r. Da União Universitúria :Mineira, convi-, 
'dando aos Srs. Deputados desta Assembléia, 
~para o festival que farú realizar-se, em seus 
'salões, no, dia 2G, às 22 horas, em regozijo 
,})ela promulgação da Constituição i\lineira. 

- Agradecer. 
Representação: 
Exmo. Sr. Pt·csitlcntc da Assembléia Lc-

,gislativa. 
~-. Albano Fernandes, brasileiro, casado, fun-
,clOnúrio público municipal e re~;itlentc nêslc 
muniCípio de Curvelo, por ~cu procurador que 
,esta subscreve, conforme instrumento vúblico 
;de• r~tandato junto vem, nos têrmos do ar! igo 
!8 .. § }~v do. ~to das Disposir,~õcs Constitucio-
:nms I ransllorins, do Estado de Minas Gerais, 
'decsrre\ rmrt~ essa Augusta Assembléia do alo 
':rt ~ 1 ; r ·1 'refeito Municipal de Curve lo que, de-
, u 1t1H o, sem Ilroccsso administrativo o t•eAot·-·rcn e do ' '· ;l\Iista d c~r.go d.e l~rofcssor da Escola Hural 
'ct· · t e l~,uz, dtstrtto de Ponte do 1'''1"\t'trt"\ · es c munt ·· · · . " ' , , 
'reintegrá-I ctrno, se ~ecusa, t-crnunanlemcnte, 
' 

0
• n? menc10nado cargo. 

' r.O ato lllJUsto do Sr. Prefeito, assinado 
:em,;) ~lo corren~e mês, só foi publica1lo no 11ia 
;1~ ultnno. a~ravcs do jornal "A Tribuna", cujo 
,numero c JUnto ao Presente. Até então ne-
,nhuma outra. comunicação recebeu o recor-
;rentc a rcspctto de sua demiss:-
: · Aconteceu poré1 • · '10: . . , . _ ' n, que no dw uncdwto a 
tpuhhcaça.o do. at? ~lo s.r. Prefeito foi promul-
igada. a ConstltUlÇ<to. I~stadual c 'Q artigo 46 
1do cit~u!o. Ato das, Dtsposições Constitucionais 
:Tran~ttonas do hstado de Minas Gerais dc-
ltermma, textualmente, que 
I 
I 
:.8 

·-·'' . ·~,- ., .• /' y· ;·- :·~ :-~-· '~ ....... -; 

"Ficam reintegrados OS tUilCIOllarJOS nm-, 
nicipais que desde V de janeiro. ~c 1~~7 f~;\ 
rarn demitidos sem processo admmts~rattvo ... 1 

Mas, apesar da clareza do art .. clt., o Sr · 1 
Agente Executivo .Municival perststc na ~e-i 
missão feita chegando ao cúmulo de dar for- 1 

eas ao inspetor escolar para desacatar, c~mo · 
Ztcsacatou, o recorrente e imped~r ~rue este 
reassuma o seu cargo, como de dtrelto_. 

Procura, assim, o Sr. Pref cito, satisfazer 
intcrêsses inconfessáveis de "politicagem': .n~o 
medindo as conseqüências que é o sacnflciO 
de um pai de família c a viola~~ão dos prc-. 
ccitos constitucionais. 

O recorrente deixa de juntar, no momen-· 
to, urna certidão da Prefeitura no scntid~1 _de 
que a demissão não foi precedida de inqucnto 
administrativo porque não se encontra na He-
IJartição nem o Sr. Prefeito, ausente d~s~e 
ontem do município e nem o Sr. Secret~1r10 
que também se encontra ausente (em Delo. 
Horizonte). 

Nestes têrmos, espera-se seja o presente 
recurso recebido para, dando-lhe provimento 
ser o recorrente reintegrado em seu cargo co-
mo de direito c de ju:;ti~~~t. 

Curvclo, 22 de julho de 19-17. 
(a.) Pp. Enncs Guimarães. 
- Publicar. 
Nada mais havendo que tratar na hora do 

expediente, passa-se à 

OHDEl\1 DO DIA 

Elciçcio da Mesa 
O Sr. Presidente declara que a Ordem ~o 

Dia designada, para a sessão de hoje! consts- · 
te na eleição da Mesa, e rn·occdc ú leitura d_?S 
artigos 5.", parúgrafo único c G.", da Hcsoluça.o 
n.• 1, que contém normas re~,limcntais ~n·ovt
sórias da Assembléia Legislativa do hstado 
de Minas Gerais. 

A seguir, diz que os Srs. Deputados, cha-
mados um a um, receberão da l\lcsa uma so-
hrccarta opaca c rubricada; l1Cnetrari"lo a ca-
bina indcvassúvcl, cada um de sua vêz, c re-
tornarão a Mesa, para assim depositar seus , 
votos na urna destina1la a rccolhf~-los. 

O SH. t.• Secretário faz, então, a chama-
da dos Srs. Deputado:;, os quais, isolad~l ~ su-
cessivamente, comparecem para o exerc1c10 do, 
voto secreto, observadas, sempre as recor~tc.n
dações do Sr. Presidente, quanto ao stg1lo 
do voto. 

Votaram, succssivnmcntc c cada t~m por 
sua vêz, 72 Srs. Depu~ados, com estnta oh-, 
scrvância do processo tlc votar,~ão secreta· 

APUHAÇ.t\0 

Afim de n!'ompanharcm a apuração, o Sr. 
I) . I , . f' . S ·s C·lrlos Pra-rcsu ente nomcw tscms os , 1 • ' · • 
tcs c Abreu Hcscndc, os quais se colocam Jtmto 
à l\lcsa. ·tas 

Aberta a urna c contadas as sohrecm ·' 
. . · ·ide com' encontram 72 ditas, numero que come · 

o total dos votantes. · 
O Sr. Pt•csidente, abertas as sohrccartas, 1 

lê em vo1. ·alta o conteúdo das cé1lulas, que,: 
afinal, acusam o seguinte result:'d!? .: · 

Para Presidente da Assemhlcw Lcgis-1 
.!ativa: 

'' :i 
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·1 Alberto Teixeira . · 
Feliciano Pena · · 
Em branco · · · · 

Para 1." Vfce-Prcsidcntc: 
Lima Guimarães · · · · 
Alberto Teixeira . . · · 
Em branco · · · · · · · · 

Para 2.• Vice-Presidente: 
Castro Pires . . . . . ., 
Jason Albergaria .. 
Em branco .. 

Jlara 1.9 Secretúrio: 
Valdir Lishoa . . . . . ., .. 
Guilherme Machado .. 
Em branco .... 

Para 2.'' Secn;,túrio: 
Luiz Domingos · .. 
:\Iagalhãcs de Melo Viana 
Em branco .. 

Para 3.• Secretário: 
Emílio Vasconcelos .. 
Cllnves Hibeíro .. , .. 
Guilherme Machado .. 
Em branco .. 

Para V Secn:lúrio: 
Ozanan Coelho 
Starlíng Soare:; . . . . 
Armando Ziler .. 
Anulado . .. . . . . . . . . • . 
Em branco .. 

• 'I 

Votos 
37 
30 
5 

38 
30 

4 

33 
~)1 

') .... 

38 
32 

2 

:l7 
31 

4 

3G 
32 

1 
;~ 

32 
s 
s 
1 
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PHOCLAMAÇAO DOS ELEITOS 

O SH. PHESIDENTE - De acôrdo com 
a apura~·ão a que acal!mnos de proc~der, pro-
damo eleitos, respcchvmncntc: Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerai:-;, o Sr. Alberto Teixcil;a (Pa_lmas) ·, • 

1.• Vice-Presidente, o Sr. Luna Gm-
marães (Palmas) . 

2.• Vice-Presidente, o Sr. Castro Pires 
(Palmas). 

1.• Secretário, o Sr. Valdir Lisboa (Pal-
mas) . 

2.0 Secrctúrio, o Sr. Luiz Domingos 
( Pàlmas) . 
· :v Sccretúrio, o Sr. Emílio Vasconcelos 
(Palmas). 

4.9 Secretário, o Sr. Ozanan Codho 
(Palmas). 

Todos os proclamados eleitos são mui· 
to cumprimentados por seus pares. 

ENCERHAJ\IENTO 

Nada mais h?vemlo que ~tratar, o Sr. Prc-
. l ,11 t, dú 11or fmda a scssao, e convoca ou-

su c c l - . 1• I , '\ se tra }Hira aman w, as ·• 101 as, com , -
guintc: 

OHDE~1 DO DIA.24!7/47 

Posse da Mesa elcit~. 
- Levanta-se a sessao. 

7.' REUtnií.O PREPARATóRIA, EM 24 DE JULHO 
DE llJ.17 

:~I\ESID:ENCIA ])OS SRS. OSCAR BOTELHO 
E ALBERTO TEIXEIHA 

SUMARIO: - Compareccimento - Ata -
Posse da Mesa - Discurso do Presiden- \ 
te Sr.Alberto Teixeira - Comissão para \ 
elaborar o Projeto de Hcgirncnto Inter- 1 

no - Encerramento - Convocação para \ 
amanhã da sessão de instalação solene. \ 
As l4 horas comparecem os Srs. : Alhcr- jt 

to Teixeira - Lima Guimarães - Castro Pi- 11 
res - Valdir Lisbôa - Luiz Domingos - j 
Emílio· Vasconcelos - Ozanan Coelho -
Adolfo Portcla - Amadeu Andrada - Aní-
bal Goniijo - Antônio Caetano - Antôaio · 
Guimaràes - Antônio Pimenta - Armando 

1

/j 
Ziler - Augusto Costa - Badaró .Túnior·-
Bolivar de Freitas -- Carlos Prates - Ccsar' 
Soragi - Chaves Hibeiro - Fabrício Soares 
- Faria Tavares - Fcliciano Pena - ,Fidel-
cino Viana - Geraldo Ataíde - Guilherrni-
110 de Oliveira - Guilh.:;rme Machado - Ila-
cir Lima - Jaeder Albergaria - João Cami-
lo - José Augusto - Joubcrt Guerra - Jú-
lio de Carvalho - Lourenço Andrade - Luiz 
Maranha - :Magalhães de Mel<? Viana -
Martins da Costa - Mateus Salorne - Manuel 
Taveira - Mendes Ferreira - Mourão Gui-
marães - Oscar Botelho - Oscar Corrêa -
Otacílio Negrão - Pedro Braga - Henó -
Hibeiro Pena - Rondon Pacheco - Simões 
de Almeida - Soares Canedo - Sousa Car,, 
mo - Starling Soares - Uriel Alvirn - Xc-
nofonte Mercmlantc. 

' \ Deixam de comparecer, com causa jus-
tificada os Srs. : · Abreu Resende -:- An-
dré de 'Almeida - Aluísio Costa - Arlindo ) 
Zanini - Astolfo Dutra - Cfmdido Ulhôa -
Dilcrmando Cruz - Emílio Silveira - Ja-

\. 

son Albcr"aria - José Carvalheira - .Tua- . , .; 
~-cz de So~sa Carmo - .:Maurício Andrade - 1 
Moacir Resende - Simão -da Cunha - Tan- j 
credo Neves - último de Carvalho. 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre- l 
sentes 54 Srs. Deputados, declaro aberta a ' 
sessão. 

Convido para ocupar os lugar~s de 1.'' 0 . 
2." Secretários, respectivamente, os Srs. Luiz 
I\Iaranha c Antônio Pimenta. 

ATA 

O Sr. Antôn.~o Pimenta (2.0 Secretúri 0 ) 
lê a ata da .sessno antecedente, a qual, sem 
ohscrva~~ão, e aprovada. 

l10SSE DA :MESA 

O S~l. PRES~DENTE -- Tenho a honra 
de convHlar os Srs. Deputados eleitos para 
a :Mesa a tornar posse e prestar o compromis-
so regimental. 

Dirigindo-se à Mesa o S1·. Alberto Tei-
xeira (presidente), a~ompanhado dos demais 
Dcpu~ados ontem elcltos, lê o seguinte com-
pronnsso: 

"Prometo . exercer, honrada e lealmente, ' 
as funções de meu cargo, observando as leis; / 
c o Hegimento Interno da Assembléia". f 
(Palmas). ) 

A seguir, os Srs. Lima Guimarães, Castro I 
Pires, Valdir Lisbôa, Luiz Domingos, Emí- J 

J 
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áio de Vásconcelos e Ozanan Coelho,: cha"ma-
'dos nominalmente pelo Sr. Presidente, res-
pondem, sucessivamente: "Assim o prometo". 
;(Palmas). 
, Na Presidência, o Sr. Alberto Teixeira 
convida os Srs. Valdir Lisbôa c Luiz Domin-
gos, respectivamente, 1.9 c 2.0 Secretários, a 
·acompanhar o Sr. Oscar Botelho até a sua 
bancada. 
~ O SR. ALBERTO TEIXEIRA (Prcsi-
,dente): 

Senhores Deputados. 
: . Vosso espírito verdadeiramente derno-
~cr~tico e liberal, que, em todos os momentos, 
onentou as decisões desta Casa, quiz colocar 
na. presidência da terceira Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais, o mais humilde de 
,todos os seus Deputados. 
: .. - Qualquer outro, estou certo, daria rnui-
. to mais relevo e brilho à presidência desta 
Mesa_; entretanto, Senhores Deputados, empre-
garei os melhores esforços para que a Majes-
tade desta Assembléia não seja diminuída pc-
.la fraqueza de minhas fôrças. 
, _ A ce:teza da vossa patriótica colabora-
çpo, que Jamais faltou quando o intcrêsse do 
•Esta~o está em jôgo, empresta-me a coragem 
precisa para caminhar convosco, convicto de 
que, ;ossos dotes de espírito, a proverbial 
sercmdade de nossa gente, ajudar-rnc-ão nes-
se trabalho sublime, porém, difícil, que é a 
de fazer leis súbias c justas, mas principal-
men_tc. humanas, que permitam c possibilitem 
,o· rapulo e seguro desenvolvimento do Esta-
'd_o, em todos os diversos setores de suas múl-
t~pl~s ::tividadcs, dentro de urna perfeita dc-
Jmutaçao de direitos c deveres. · 
: Minha tarefa se afigura mais fácil, tendo 
!no pensamento c procurando se•tuil· o exem-
plo cdificante, ainda bem vivo d~sta Casa, da 
magníficn atna~~ão do Senhor Presidente da 
Assembléia Constituinte, Deputado Feliciano 
Pei~a (palmas), cujo nome declino com a 
,m:u: profunda simpatia c respeito, pela cle-
vaçao e dignidade com que conduziu e ori-
'd~t<~t~1 ~s trabalhos da Constituinte ~Iincira . ' 

~.:,.-. 0.> f:mdmnentos da org:mização Consti-
tuciOnal do Estado foram lancados com se-
,1-l,uran~a. e~ sabedoria; fizestcs: no texto da 
;Conslltm~~ao, obra quase pcrfcit:t, que não 
.deslustra as tradkõcs liberais c <lemocrúti-
;ca:; de .nosso Estado. 

Ircts, ~·gora, com serenidade e cuidado, 
completar vos:>o trabalho, cl:lhorando leis 
c.omplcrnentarcs, que harmonizem com as 
,lmhas mestras de no,;so instituto húsieo c pos-
_snrn fazer~ eom a ajuda de Deus, a fclieillade 
.do Povo lllontanhês. 
; ~enhores Dcputa<los, nesta hora que 
.c~msalcro a mais ~olcnc c grave de minha 
.vt~a,. cu vos coJ~clmno, em nome de to <los os 
.mineiros, <las eHla!les c !los campos, com a 
!alma V?llad~} Para os rineiics <lc nosso grande 
:c qu;)ndo I:.sLado, onde as derradeiras cspe-
~ran~~a~ se fixam ainda em nós, para que, de 

lcoraçao . aberto~ cabeça erguida, olhos fitos 
,110 nr~·sii, eammhemos resolutamente, ao la-
tdo de~;se grmulc c honrado J\linciro Governa-
idor Mil!on Campos, ([Jalmas), · tão 'ahncgada-
:mente empcnl}aclo em santa c patriótica cmn-
pnmha, que ha de conduzir ::\Iinas Gerais aos 
l 
r 
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destinos- 'giõri~~o~~ ú. fFW tcni l~gftfm; dir~Ú?, 
no concêt:lo dos Estados Federados do Bra~Il. 

A estreita colaboração, o mais perfeito 
e harmonioso entendimento entre .os Pode-
res do Estado, constituem, sem dúvida~ fator' 
primordial de grandeza c de prospcndadc · 

Emprestemos, pois, Senhores DcJ?uta~l~s, 
nós, os representantes do Poder Lcgts~atn °• 
nossa franca, leal c sincera colaboraçao. ao 
Exmo. Senhor Chefe do Poder Exe~utivo, 
porque estaremos fazendo obra de. sadt~ pa-
triotismo, c l\linas Gerais e o Brasil assim 0 

exigem. (Palmas). . ... 
Com;crvando-mc rigorosamente cqm_chs-

tantc de todos os partidos políticos de l\Imas 
Gerais, no desempenho de minhas honrosas 
funções, procurarei dirigir os trabalhos des-
ta Casa, norteado pelo espírito mais inh·~!n
sigcnte de liberalidade, serenidade e respeito 
as nossas normas regimcn tais . 

Em nome da Mesa, ora empossada, agra-
deço-vos a expressiva prova de confiança _ül!l 
nós depositada, formul:lndo o firme proposl-
to de jamais desmerecê-la. (Prolongada salva 
de palmas). 

PROJETO DE HEGIJ\IENTO INTERKO 

O SH. PHESIDENTE - De acôrdo c.om 
o art. 12 da Hesolução n.0 1, nomeio, rcspcit_a-
do o princípio da prooorcionnlidadc, a corl!ts-
são de 11 membros para, dentro de 10 lhas, 
apresentar o Projeto do Hcgimcnto Interno 
da Assembléia Legislativa. Intcgrarfi~ cs~sa 
comissão os Srs. Cândido Ulhôa, Starhng .s?-
ares, Baclaró Júnior, ::\Iartins da Costa, .. ~uh o 
de Carvalho, Uolivar de Freitas, Fehc~wn? 
Pena Guilherme 1\lachado, :\fatn1s Salorne, 
Cesa; Soragi c O ta cílio Negr·ão. 

ENCEHHAi\IENTO 

O SH. PHESIDE:\TE - Estando termi-
nados os nossos trahnlhos preliminares. con-
voco yJara amanhã, ~is ll hora<;, a ~;es.s:ío .de 
instalação solene, da Assemhll~ia Let;tslnttv:_t 
do Estado de l\linas Gerais, na qual dcvcr~t 
ser lida a mensagem do Exmo Sr. Governa-
dor do Estado. 

- Lev:mta-se a sessão. 

SESSÃO SOLENE DE INSTALA C'. O DA /.Ssnmttlt'\ 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERUS 

PHESIDf:NCIA DO SH. ALBEHTO TEIXEIHA 

SUMAHIO - Comparecimento - Ata -- ~.c~· 
menç:io ele Comis!-:iio - Licença :10 "'~ 
Oscar Botelho - Posse do Sr. AIIH~r\ 
Deodato - Sw>pensa a Sessão --: . nc~~ 
herturn - Chegada do Sr. SceretarJO }~e
Interior - Leitura da l\[cnsng~Ill - Jns-
lira-sc o Sr. Sccretúrio do Intc.rwr -lrn~t
talação da Assembléia Lcgislnttva - Sr. 
ni<ladc parlamentar: discurso . do. ~<;·íO 
Mendes Fcrret'ra c ll·trccer da Coni!SJ · ' ' ' ' ' • (' iJ lCl'-Especial - Hequerimento do Sr · .,u .. , _ 
mino de Oliveira - Hcgimento prov\Y~ 
rio: proposiçãp do Sr. Júlio d~ C:_1rv:.1 ~o 
- Votação c aprovação de urgenc!ll c ( 

0 Parecer - Enccl'!'amcnto - Ordelll cl 
Dia 28-7-l!H 7. 
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r
. I A's 14 horas, comparecem os Srs.: 

Alberto Teixeira - Lima Guimarães 
Castro Pires- Valdir Lisboa- Luiz Domin-
gos - Emílio Vasconcelos - Ozanan Coelho 
- Adolfo Portela - Alberto Deodato - An-
tônio Caetano - Antônio Guimarães - An-
tônio Pimenta ~ Armando Ziler - Augusto 
Costa -Badaró Júnior - Bolivar de Frei-
tas - Cândido Ulhôa - Carlos Prates - Ce-
sar Soragi - Chaves Ribeiro - Dilerrnando 
Cruz - Fabrício Soares - Faria Tavares -
Feliciano Pena - Fidelcino Viana - Geraldo 
Ataíde - Guilhermino de Oliveira - llacir 
Lima -'- Jaeder Albergaria - José Augusto 
- Joubert Guerra - Júlio de Carvalho -
Lourenço Andrade - Luiz l\Iaranha - Maga-
lhães de ~Iclo Viana - Martins da Costa -
l\Iatcus Salorné - Mendes Ferreira - .Mou-
rão Guimarães - Oscar Corrêa ---. Pedro Bra-
ga - Hihciro Pena - Simões de Almeida -
~oares Caned<? - Soúsa Carmo - ·starling 
Soares - Uncl Alvirn - Xcnofonte 1\Ier-
cadantc. 
.. Deixam ~!c comparecer, com causa jus-

tificada, os Srs. : Abreu Hcscnde - Amadeu 
~?drada -. ~ndré de Almeida - Aníbal Gon-
llJO - .:;.\lmsw Costa - Arlindo Zanini -
Astolfo Dutra .,-- Emílio Silveira - Guilhe~rnc 
.i\Iachado - Jason Albergaria - Joüo Cami-
1? - José Carvalhcira - Juarez de Souza 
Carmo - ?llauncl Tavcira - Maurício Andra-
de --;- l\Ioa~ir .Hcscndc - Otacílio Ncgrüo -
Heno - Ihhc1ro Navarro - Hondon Pache-
~o .-Simão da Cunha- Tancrcdo Neves-
Ultuno de Carvalho -- Wilson Heraldo . 

O SH. PHESIDENTE -Achando-se prc-
s~ntes '18 srs. Deputados, declaro :dJeí:·1a a ses-sao. 

ATA 

O SH. LUIZ Dül\IINGOS (2.0 Secretário) 
-- Lê a ata da sessüo antecedente, a qual, sem 
obscrvaçõc~ é aprovada. 

NOl\IEAÇ.\.0 DE COMISSÃO 

O SH. PHESIDENTE - A sessüo de ho-
je conforme se convocou, de acôrdo com. o 
que dispõe o Alo das Disposições Constitucw-
nais Transitórias do Estado de l\linas Gerai:;, 
é a inaugural, de instalação solene da. Assem-
bléia Legislativa ordinária, com a leitura da ' s \:' t. l\Iensagem governamensal pelo . r. .,ecrc a-
rio do Interior, emissário de S. Excia. o Sr. 
Governador ·do Estado. 

Nomeio para receber c acompanhar o Sr. 
Secretúrio do Interior, portador da I\lensagcm, 
e as demais altas autoridade:; - a seguinte 
Comissão: Srs. Deputados J:'lrna Guimarücs, 
Castro Pires, Emílio Vasconcelos e Ozanan 
Coelho. 

LICENÇA AO SH. OSCAH DOTELIIO 

Declara 0 Sr. P1:esirlente qu~ se achnrn 
sôhre a mesa os segumles requernnento.s: 

"Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
\ sislativa: . ' 

Hequciro a V. Excw., consultada a C:1sa, 
··~. que me seja concedida licença por setenta (70) 

dias e, hem, assim, a convocação do meu su. 
plente professor Alberto Deodato. 

Belo Horizonte 25 de julho de 194 7 
(a.) Oscar Hotelho. · 

. "Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa: 

Os Q.eputados infra-:1ssinados requerem a 
V. Ex c ia. seja concedida urgência para vota-
ção ao requerimento de licença do deputado 
Oscar Botelho. 

Sala das Sessões 25 de julho ele l!J-!7. 
( aa.) l.'ilendes Ferreira - Cândido Ulhôa 
Submetido a votos o requerimedto do~ 

Srs. Mendes Ferreira e Cândido Ulhôa é 0 mesmo aprovado, sendo pois, concedida 'a ur-
gência pedida. 

A seguir, o Sr. 1° Secretário procede a 
leitura do seguinte 

PARECE H. 

A Comissão Executiva é de parecer que 
a licença requerida pelo Sr. Oscar Botelho 
deve ser concedida. 

Sala das Sssões, 25-7-19,!7. 
(aa.) JUherto Teixeira - Valdir Lisboa 

- Luiz Domingos .. 
Submetido a votos o requerimento do Sr. 

Oscar Botelho, é o mesmo aprovado, sendo,. 
pois, deferida a licen~~a pedida. 

POSSE DO SR. ALBEHTO DEODATO 

O SR. MENDES FEHHEIHA ~ Sr. Prc-
, sirlente peço a palavra pela ordem. 

O SH. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Mendes Ferreira. 

O SH. MENDES FEHHEIHA- Acaba de 
ser concedida a licença r~equeridn pelo Sr. 
Oscar Botelho, e estando preseate, na Casa, o 
seu suplente, Sr. Alberto Deodato, requeiro 
a V. Excia nomeie uma comissão para intro-
duzi-lo no recinto, a fim de tomar poss0. 

O SH. PHESIDENTE- Nomeio a seguin-
te comissão para introduzir no recinto o Sr. 
Alberto .Ueodato, a 1ilfl de o mesmo prestar 0 
seu conJJJrornisso lesai: Srs. Deputados Mendes 
Ferreira, Louren~~o An<lrntie, Luiz Maranha e 
Starling Soares. 

·-Acompanhado da comi~;~:ío nmncatla, 
ingre:-~sn no recinto, sob palmas, o Sr. Alber-
to Deodato, que, dirigindo-se ú l\ícsa, pre.~ta 
o seu cornpromi:;so legal sendo, a seguir, mul-
to cumprimentado. · 

SUSPENSA A SESS.\0 

_ O SH. PRI:.:SIDENTE -- Suspendo 'l ses-
sao, para aguardar a chegada do ('l"i .. ,t1rio 
de S. Excia' o Sr. Governador do Ú:;.la;J'~. 

HEADERTUHA DA SESS.:\.0 

Cheuada do Sl'. Secretário do Interior 

Heaherta a sc!;süo, :mnneia-se a cher~ada 
do Sr. Sccrct:'trio do In tcrior, c 0 Sr. p'resi-
dentc c convida a comissiio nomea(la ~~ receber 
S. Excia ú entrada do Palácio da ... 'l .. •;<;cm!Jléb. 

Acompanhado de rlita cornissúo, penetra 
no recinto, sob prolongada sal\'a de palmas, 
o Sr. Secretário do Interior, que, diri;Jindo-se 
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•. .à ~Iesa, é cumprimentado e toma lugar à di-
reita do Sr. Presidente da Assembléia, as-
sentando-se aos lados de SS. Excias. as de-
mais autoridatlcs. 

LEITUHA DA z,mNSAGE~I 

O Sr. Secrctúrio do Interior, levantando-
se, procede à leitura da Mensagem aprcsenta-
d~t ~} Assembléia Legislativa, em sua sessão or-
c!muna _de HJ.17, }.•do Sr. Governador Milton 
Soares Campos. A publicaçüo da Mensagem 
~~~ontra-se no "l\linas Gerais de amanhã, dia 

MEUSAGEM 

Apre~cnt~tda ú Assembléia Legislativa, em sua 
Sessao Ordinária de l!H7, pelo Governa-
dor Milton Soares Campos. 

SENHORES 1IEMBHOS DA ASSEW3Li~IA 
LEGISLATIVA 

. No cumprimento do nosso dever cons-
ht!l_cional, vimos apresentar ú ilustre Asscrn-
hlela Legislativa a mensagem na qual dare-
mos conta da situaçüo do Estado c sugerire-
mos as IH'ovidências de ordem administrati-
.va que nos parecem oportunas. 

Ao fazê-lo, congratulamo-nos conv~sco ,I>C· 
la rcinstalação em I1Iinas do Poder Legrslat1vo, 
que há dez anos sofr<!U a intcrrupçüo de seu 

J funcionamento. Acabai'> de elaborar a Cons-
tituição Mineira cnccn•ando uma fase da vida 
republicana em' no:;so Estado c iniciando fase 
I~ova c auspiciosa, em que o regime dc~nocrú
hco encontra as condi~~õcs fundamentais para 
a plenitude de suas atividades benfazejas. 
Ninguém 1;c ilutle sôhrc as dificuldatlcs da 

. aplicação dê1;se regime, cuja sourcvivência não 
depende apenas da perfeição dos textos, mas 
t~mhém da sinceridade c da educaçüo polí-
hca dos rcsponsúvci:; pela sua cxccuçüo. As 
normas Úí estão. Aguardemos a ação dos ho-
mens. ~· 

Os limites da competência legislativa cs-
t
tadual estão bastante reduzidos, rclativamcn-
e · 'l l 1' 

0 ~ampo de a~~ão reservado aos Estados 
I e 0 Slstcma constitucional de 1891. l\fas 
nem I>Ol' 1"s · I · - l · huid· , · s~ c menos re evantc a nussao n n-
a ex a :l~ l_cgislador estadual, ao qual compete 
ord, Pcdiçao das normas c detcrmina~~ões de 
nist~~~~JJcral. destinadas a }Wssibilitar a admi. 

ao eficiente dos negócios públicos. 
imp~·~.~sa. colaboração, portanto, é de capital 
l\1. ·lllCUl Para a obra de govérno de que 

I nas ncce• . t . . • . . 
OS lC"Íl · vSl a; C O JlOVO prC"ClSa ter em Vos 

" llllos representantes não somente de suas prcfcr 1 . • . • 
um momen ene1as pohhcas, manifestadas em 
altos I· 11tc1}

0 nas urnas, mas sobretudo de seus esses vigorosamc;lt, • que agora ~e acentuam mai.s 
mcntos c c, Porque se rmsturarn aos sofn. · ai>rce -presente. nsocs que marcam o tcmrw 

Cumpre-nos t . 
das fontes do nc~ .ar cada Yez mms próximos 
misso de fidelid~sso mat~el:lto, num compro-
funções que em de quotuhnna à origem dns 
do I>ovo cst'atilo nome do povo c para hem 

' ' s exercendo "' · compromisso t" . J.~sse supremo · tanscendc os movimentos lln 
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ernocão ou do interêssc e não deve ser mais 
vivo· no momento da investidura do que em 
todos os imtantes do cxe'rcíeio da fun:-i!o. 

De nossa parte, temos feito tudo ;!ltanto 
permitem nossas fôrças para que nüo desfa-
leçam no govémo o zêlo c a vigilúnêia pelos 
intcrêsses do povo mineiro. Assumindo a nd-
ministra~~ão numa quadra em qu~ o Estado se 
encontra a braços com as maiores dificulda-
des nunca tivemos ilusões sôbre os cmllara-

' . I '1 ços que nos esperavam; c por Isso mesmo 1 c cs 
fazemos estímulos para nos cncorujar na li-
nha do dever, que nos é traçada pela consciên-
cia das nossas rcsponsabilid;~dc:; c pcl<' cer-
teza ele que outro não é o rumo r;)clama:lo pe-
las necessidades c pelos direitos do nosso 
povo. 

De nossos esforços durante os quatro pri-
meiros meses de exercício no govêrno darão 
idéia as notíeias ·e sugestGcs qtic pas~;amos a 
transmitir-vos. 

Uclar;õcs com o Govêrrw ela República e os 
dos Estados 

Com o Govêrno Federal, c diretamente 
com o Sr. Presidente ela HciJública, a quem 
visitamos em dias de maio Il·Il· - c hem as-
sim com os governos estaduais e respectivos 
Governadores, vimos mantcúdo sempre ns re-
lações mais correntes, como é <la nossa tra-
dição de indcsviúvcl fidelidade nos supremos 
intcrêsscs do nosso País. 

Tivemos a honra de rccch~r, crnhora em 
caráter particular, a visita do Governador de 
Goiaz, Sr. J crônimo Coimbra Dueno, com o 
qual f01·am cxmiJinados :J.ssuntos eConômicos 
c administrativos de intcrêsse comum vara os 
dois Estados. 

Também grato nos foi acccdcr ao convite 
do Sr. Governador do E:;pírito ~anto, Sr . 
Carlos Lindcnhcrg, para assistir ü inaugura-
ção da ponte ".fones dos Santos Neves", li· 
gando, sôhre o rio Doce, os municípios de 
Baixo Guandu c Aimorés .. 

Presente :'ts solenidades tivemos ensejo 
de verificar a intensidade elos sentimentos 
fraternos que inspiram as relações entre o 
r>ovo cspírilo-sanlcn::;e c o povo mineiro; c 
foi diante das expansões de. cordialidade a que 
então assistimos que mais se fortaleceu em 
nosso espírito a idéia de cruc vrccisa encer-
rar-se a pendência sôbre limites que hú tan-
to tempo se trava entre os dois E:;tarlos. 

Entende o Estado de I\linas que a ques-
tão foi resolvida pela :;entcnça arbitral de 
l!ll·1, que determinou corrc:-:scm as <livis~ts, 
ao norte do rio Doce, pela serra dos Aimorés, 
preenchidas as solu~~ões de continuicladc por 
linhas retas. O Estado do Espírito Santo, 
porém, ~-~~lama as divisas JlOI" linha de ver· 
tentes, c Ja agon1 pretende eslar o seu ponto 
de vista m;segurado pelo Inu<lo ela honrada 
Comissão do Serviço Gcogrúfico do Exército 
nomeada de acônlo com dispositivos jú cadn· 
cos da Carta de 1!)37, Iumlo êssc que, I>or vú· 
rios defeitos intrinsecos c por falta ele forma-
lidades essenciais, niio ehegot~ a operar como 
ato administrativo eficaz e CUJa cxccu~~ão, por 
isso mesmo, foi hú pouco recusada pelo Go-
vêrno Fcclcrul. 
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Cabe aos dois Estados, hoje constitucio-

nalmente organizados, afrontar o problema 
com o anuno de resolvê-lo, ajudados pela 
compreensão c serenidade da opinião públi-
ca interessada. Sem renunciar aos seus pon-

~ tos de vista de ordem jurídico, cumpre-lhes 
,. examinar a questão com espírito de hanno-

nia sob as inspirações da unidade nacio-
nal' c tendo em vista os superiores intcrês-
ses das 'populações. 

Ainda na Assembléia Nacional Consti-
tuinte, tivemos a honra de propor c ver apro-
vado o art. 6.9 do Ato das Disposições Tran-
sitórias, que constitui mais um aceno c umfl 
recomendação aos Estados ainda sujeitos a 
dú.vid

1 
as dc

1
• limite~, para promoverem, de 

acon o, a l ernarcaçao de suas linhas de fron-
teira com o valioso auxílio, que poderá ser 
solicitado dos serviços próprios do E:•ército 
Nacional. Hcsguardada a sitmwão jurídica 
de cada um, pela ressalva da competência cs-
I>ccífica do Supremo Tribunal Federal rela-
tivam.ente a .l!ti.gios de tal natureza, foram 
sugcndo~ cntcn?s prúticos para o entendi-
mento direto, tais como os acidentes natu-
:·:lis de terreno, as conveniências adrninistra-
h:'a~ c a comodidade das populações fron-
tcinças. 

Agora, com governos de autêntica ori-
gem popular c Assembléias legitimamente re-
Presentativas, l\iinas e Espírito Santo, hão de 
encontrar a solução harmônica de suas dúvi-
das de fronteira, compreendendo que os im-
Perativos da unidade nacional c a identida-
de de interêsses em face de vários problemas 
comuns os irmanam e os induzem à mais' 
ampla conciliação em benefício de seu pro-
gresso e?onôrnico. Essa expectativa é tan-
to mats segura quanfo ··é certo que os dois 
Estados, nesse episódio não são movidos por 
sentimentos egoísticos de posse ou domínio, 
mas por inspira~~õcs generosas do scrvi~~o da 
I1~útria :_ en! última anúlise, o que êles dispu~· 
um ?-ao e a jurisd'ição particularista · sôbrc 

un:a. arca territorial, c sim o privilégio de ad-
-' numstr.ar c fazer prosperar, para · o ürasil, 

detcrnunado trecho do território nacional. 
E' com ~sn pensamento que o lioverno 

J?retcndc encaminhar a so_Iução do proble-
ma junto do Estado vizinho cuja onenta· 
tação não é menos elevada.-

SECHETARIA DO INTE_I,UOH 

Regularização da vida municipal 

Uma das primeiras preocupações do Go-
vêrno foi a regularização da vida municipal, 
dentro dos princípios dcmocrâlicos que ins-
piraram a campmiha política. Como ficou 
acentuado em discurso proferido em São 
João del Hei, impunha-sç a criação de um 
ambiente de confiança na autoridade públict~ 
pelo desaparecimento ~os vestígios de régi-
xnc pessoal c instauraçao da ordem legal em 
sua plenitude. 

~~ () prirnciro passo para at.ingir êssc re-
sultado era exigir dos Prefeitos o solene 

~·, compromisso de absterem-se dq atividades 
poHtico-partidàriqs. Pretendia-se evitar q.ue 

os cargos municipais se trm~sl'ormassem em 
instrumento eleitoral a serviço de partidos. 

Com essa indesviúvel norma de condu· 
ta, foi possível ao Govêrno desligar a má-
quina administrativa dos interêsscs eleitorais 
em jôgo, propiciando a formação de ambien-
te adequado ao processo ~le reestruturaçuo de-
mocrática. 

Empossados os novos Prefeitos, a êstes 
se dirigiu uma circular, à qual se deu a mais 
ampla publicidade, recomenda:1do-lhes evitas-
sem demissão de funcionários sem precedên-
cia de processo regular, nv. forma da lei. 

Levando o zêlo pelas garantias mdivi-
duais a uma esfera mais ampla, procurou-se 
afastar qualquer idéia de represália em rela-
ção aos servidores municipais, para que so-
mente as razões de intcrêsse público pudes-
sem prevalecer. 

Ao belo dessas medidas, buscou o Go-
vêrno por todos os meios ao seu alcance, 
impedir que qualquer cidadão sofresse cons-
trangimento por estar filiado a êstc ou àque-
le partido. 

As autoridades policiais se cxpcniram 
recomendações quase diúrias no scntiüõ de 
aca'utelar os interêsses da ordem pública evi-
tando os atritos nocivos à marcha da rccons-
titucionaliza~~ão li o Estado. 

Essas medidas tiveram o mérito de ate-
nuar, ou mesmo de reduzir ao mínimo, os 
conflitos decorrentes da transição de regime 
que se operou em conseqüência do pleito 
de 19 de janeiro. 

Transmissão elos cargos de prefeitos 

Tarefa exaustiva realizou o Govêrno por 
intermédio do Departamento das Municipa-
lidades quando da transmissão dos cargos 
de Prefeito e entrega das Prefeituras aos no-
vos titulares. A fim de salvaguardar os in-
terêsses da administração, e determinar as 
responsabilidades de cada período adminis-
trativo, foram as Prefeituras visitadas por 
técnicos do D .l\L, que ali 'pro'cadcrarn aos 
trabalhos de levantamento de balanços e de-
monstraçõe-s, apuração do numerário em co-
fre ou bancos, eneerramento e reabertura da 
escrita, d,c fop!la a possibilitar a qualquer 
momento a revisão das contas de cada gli:s-
tão, sem qu~ houvesse solução de continuida-
de nos Sel'VlÇOS, 

Assistência Local às Prefeituras 

. I!ltensificou-sc sobremaneira a assistên-
cia tecnica local às Prefeituras. 

Tal foi o intCI;êsse das Municipalidades 
decorrente da orientação dada aos servi~~o~ 
dessa natureza, que o quadro de técnicos do 
Departamento se tornou insuficiente pura 
atender a todos os pedidos. 

A assistência 1ocal, :~nt~riormentc irnpos-
t~, J>ar.sou a ser, na mawna dos casos soli-
cltada insistentemente, compatibilizando-se 
assi,m com a autonomia das comunas c no-
tando-se a preocupação dos administradores 
em equacionar os problemas do município se-
gundo a orientação técnica c legal das so· 
lu~ões. 
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. _Resp.onsabilidades de Prefeitos 

Solicitada pela Assembléia Legislativa 
informação sôhre processos existentes na Se-
cretaria, relativos a prestação de contas das 
Prefeituras, apurou o D .l\l. a existência de 
vários processos sobrestados irnotivadamen-
te, relatando todos os casos efetivamente 
apurados e noticiando quais os em curso. 

Foram promovidos os meios de recons-
tituição dos processados, encaminhados, a 
seguir, à Vrocuradoria Gernl do Estado, nos 
têrmos da lei penal para competente ação. 

A espectativa úe impunidade, já que a cen-
sura administrativa do órgão de tutela, no 
período ditatorial, não se exercia efetivamen-
te, facilitava o desregramento c estimulava a 
imoralidade administrativa. O Govêrno do Es-
tado, promovendo, corno determina a lei, o 
esclarecimento das rc·sponsabilidades pelo 
desbarato da fortuna 1>ública, mostra ao povo 
que deve haver fiscalização efetiva c honesta 
sôbre os gestores do patrimônio coletivo. 

Despesas a regularizar 

Ao Departamento das Municipalidades 
se atribuía o contrôle da execução orçamen-
tária dos municípios, cabendo-lhe examinar 
os balancetes mensais, que se faziam acom-
panhar de 2as. vias de todos os comprovan-
tes das despesas efetuadas c dos conhecimen-
tos da receita arrecadada. Procedia o Depar-
tamento ao exame de tais balancetes, c os re-
gistrava, se perfeitos tecnicamente. Não lhe 
sendo dada competência para julgar as des-
pesas sob o aspecto legal, careciam de sanção 
as observações oriundas do exame dos do-
cumentos, ficando em observância o texto da 
lei que veda se cxecJltem despesas sem auto· 
rização legislativa, c determina a responsabi-
lidade pessoal de quem ordena os gastos, 
com a obrigação ainda de repor as impor-
tâncias aos cofres municipais. 

Sendo inócua a sanção legal, por falta 
de aplicação na prática, difundiu-se a convic-
ção de que o orçamento não passa de um es-
quema de administração, a improvisar-se, de 
fato, no decorrer do exercício. As verbas 
eram transpostas excedidas, quase scmt>rc, c 
as o~>ras se executavam pela caixa geral ou 
mediante or!cra~~õcs de cré'dito, sem a caute-
la de .estudos prévios c da autorização dada 
por le1 especial. 

Não existindo texto legal que admitisse 
a regularização de despesas feitas sem auto-
rização, muitas delas realizadas de hoa fé c 
em virtude de praxe, o Superintendente do 
Departamento das i\lunicipalidades rcprcscn-
fou às autoridades superiores, com base na 
legislação c na doutrina sôhrc a espécie, do-
cu)nctitanOo os fatos exi:;tcntcs c propondo, 
como solução, se promove.>sc normas que, 
acautelando o interêssc dos municípios, ao 
mesmo tempo ressalvassem a posição dos Pre-
feitos, aos quais se daria ensejo de demonstrar 
que, apesar da irregularidade, poderiam os 
gastos ter sido aplicados em serviços c obras 

14 

necessárias e úteis à coletividade. 
Foi, assim, encaminhado. ao Conselho 

Administrativo do Estado prOJeto de decreto-
lei, aprovado c publicado sob o n.9 2. 135, 
em 5 de julho. 

Curso de Aperfeiçoamento 

Criado pelo decreto 11.280, de 28 de 
março de 193·1 c oficializado pelo decreto-
lei 1. 455, de 5 'de dezembro de 19,l5, t~m. o 
Curso de J\.perfciçoarncnto dos Ft~ncionanos 
l\lunicipais prestado relevantes serviços ao Es· 
tudo no preparo c aperfeiçoamento de seus 
scrviilorcs. A 25 de junho p1:óximo findo em 
solenidade presTúida pelo atual Secretário do 
Interior, foi dipl<.Nnada mais uma turma de 
funcionários - ·a décima - já estando ins-
critos para a décima primeira, cujo período 
letivo deverá terminar a 15 de dezembro do 
corrente ano, 22 funcionúrios municipais. 

Serviço de Divul[Jaçcío 

Visando à melhor orientação das Prefei-
turas, estabeleceu-se, a partir de maio último, 
a prática de dar divulgação aos pareceres emi-
tidos pelos serviços técnicos c. relativos a 
assuntos de interêssc geral. · 

Essa medida tem produzido ótimos re-
sultados, tornando uniforme a oricn ht<,~ão c 
possibilitando melhor conhecimento dos as· 
suntos municipais. 

T:nnb(!m com a mesma finalidade, c cum-
prindo obrigação imposta pela lcgishwão or-
gúnica, cstú o Departamento editando um 
boletim informativo. 

Código de Posturas Municipais 

Promove-se, no momento, ampliação c re-
visão do Código de Posturas anteriormente 
elaborado, tendo sido constituída Comissão 
de técnicos - 2 engenheiros c 1 bacharel -
que jú tem concluída a sua tarefa. 

Reforma da Lei de 0l'{]ani::açúo Judiciária 

Para a cxccn<.~ão de dispositivos da Cons-
tituição de 18 de setembro de 19-lli, impunha· 
se a reforma da lcl de organização judiciária 
do Estado. Empreendeu-a o Govêrno, após 
representação do Desembargador Presidente 
do Tribunal de .Justiça, c tendo em vista apcr· 
fciçoar o funcionamento dos serviços judici-
ários, tanto em sua estrutura como no ]Jroces-
so de escolha de funcionários. 

Três IH'incípios nortearam n elaboração 
do Decreto-Lei 2.14 G, de 10 de julho do c~r
r~t~lc: a organiação da carreira para o MiniS· 
tcrw Público 'I cxipência de concurso para 
)Jrovimcnto Jo~ cargos iniciais, c a proibi· 
ção do exercício de atividades político-par· 
tidúrias aos servidores da justi<.~a. 

Ao lado dessas salu~a!·es inovaç~cs, 1ou-
tras modificações ncccss:l!·ws for:~m mtrod~I· 
zi<las, tais como a fixaçao em lermos nuns 
razoáveis dos proventos que ~~ ~ci antig:~ pro· 
}liciava aos titulares de cartono, respeitados 
os <lircitos dos atuais. scrv<:ntuúrios; a n~lap
tação dos textos relativos a at>oscntadona c 
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af~stamento dos funcionários da justiça aos 
prmcipiOs do Estatuto dos Funcionários IJú-
hlicos Civis do Estado. 
. Essas, em síntese, as modificações de ní-

tido cunho democrático decorrentes do Decre-
to Lei 2 .146, de 10 de julho corrente que 
submetido ao Sr. Presidente da flepública, 
oh teve aprovação c se encontra em vigor. 

Assistência a Menores 

O problema dos menores abandonados 
c~ l\IÍI;_as é. dos que reclamam urgente solu-
çao. Nmguem ~lesconhccc as condições pe-
nosas c.rn que nvcm, nas cidades c nos com-
pos, milhares ?c. crianças sem lar, vencidas 
umas pela n~o~csha c pela miséria outras cn-
trcgu~s ao VICIO e ao crime. ' ·· 

I~m ambos os casos, si'ío reservas lnnna-
nas qt:c se consomem inúlilmcntc. 

Nao vamos aqui analisar as causas que 
co~rc~rrcra,m vara o alargamento dessa zona 
cs,cur:' dos nos;ws. qu!1dros sociais. Elas são 
d~ o.r d.~m cc~nonuca c de ordem moral. Po-
dcr-sc-Iam ahnhar, Jlorém, como fatores pre-
pdondera:rtcs, o paupérismo c as deficiências 

0 aparelho educacional ' 
,• _Pe.rn~itir que tal sii~la~~ão se prolongasse 

~eua ,1tcr~tar contra elementares princípios 
~ huma111dadc c ainda privar a sociedade de 

forças novas que il'iam contribuir fl'1ra o hnm 
estar da coletividade. ' v 

• qurnpria, pois, ao govêrno constitucional 
de ·1lmas cnc'll"lr 1 , 1 1 · · , · l est c ogo o problema pro-
curando rcsol.vê-lo de acôrdo com os el~mcn
tos de qu~ drspõc. A matéria, ampla c com-
p~cxa, ~sta soh csvcciais cuidados da admi-
nrstraçao. Abordú-la sem ter em mi'íos um 
plano de açi'ío. de :lrnbito estadual, fundad() 
em nos~as rcars necessidades, seria encarar 
i~it.nas. angulos isolados da triste situaçi'ío da 
,. anc~a. dcsv~lid_a. O que interessa, porém, 
.t admimstr:wao c seguir um caminho sc"uro 
capaz de conduzir a soluções definitivas."' 

Com êsse Ilropósito, o Govêrno organizou 
urna comissão de técnicos c especialistas no 
assunto para sugerir medidas tendentes à so-
lução do problema. ". 

Depois dos estudos convenientes, elabo-
rou-se um plano de a~~ão que já está sendo 
cuidadosamcn te executado. 

"' 

~1brigo de Menores ",1fonso de Morais" 

A primeira etapa do plnno consistia na 
reabertura imediata do Abrigo de Menores 
"Afonso de Morais", o que se conseguiu em 
tempo relativamente curto, mediante adapta-
ção da Fazenda V c lha c do Palácio dos Gover-
nadores, no Barreiro. Cento c cinqüenta cri-
anças que perambulavam pelas ruas da Capi-
tnl ou se encontravam em promiscuidade pe-
rigosa com menores dclinqiicnlcs, foram ali 
abrigadas. Dcspcnl~crmn:s~ !las obras apenas 
Cr$ 130.000,00; c Ja se llllCIOu, no mesmo lo-
cal, a construção ~lc nova dependência com 
capacidade para oitenta menores. Entretanto, 
para que se dê um teto ao:" milhares de in-
fortunadas crianças da capital mineira, mais 
dezenove casas dêssc tipo serão construídas 
ou aparelhadas pelo Govêrno. Nêsse sentido, 
já se iniciaram as obras de adaptação de um 
prédio abandonado, nas proximidades do l\Ia-

tadouro, cuja capacidade inicial será de 150 
a 200. crianças. 

Expediu-se circular aos prefeitos do in-
terior para que promovam a mobilização dos 
recursos locais, objetivando a criação de asi-
los c patronatos. 

E' pensamento do Govêrno auxiliar a ins-
talação dessas casas de assistência, errí tôdas 
as comunas mineiras, para evitar o acúmulo 
de necessitados nos grandes centros urbanos. 

O plano em cxecuçi'ío dá preferência à 
criaçi'ío de granjas-escolas, exatamente por 
corresponder êsse tipo de instituição ao ideal 
preconizado pelos especialistas no assunto. 

Oficina-Escola "Alfredo Pinto" 

A Oficina-Escola "Alfredo Pinto", pelo 
decreto que a instituiu, destinava-se ao reco-
lhimento de menores delinqüentes, devidamen-
te processados. No entanto, ali se encontra-
vam em promiscuidade perniciosa, delinqüen-
tes internados e crianças de tenra idade que 
não dispunham de teto ~ aqasalho. Moti~o~ 
êsse desYirtuamento das fmahdades da Ofici-
na-Escola "Alfredo Pinto" ~l ausê~cil! d~ orga- • 
nizaçõcs destinadas a abrrgar a mftmcla des-
valida. Ab . "Af d Com a reabertura do ngo onso e 
l\[orais", ·uma das primeiras pr~ocupa~:õ.es do 
(iovêrno foi pôr têrrno àquela _Irrcgulan~lad.e. 
Conduziram-se para o estabelecimento proprro 
as crianças não delinqüe.ntcs, .~fastando-a~ do 
convívio dos cornpanhc~ros JU corrompidos 
c que se submetiam a ngoroso processo de 
reeducação social. . . 

l\Icsmo ficando exclusiVamente adstnta 
a suas finalidades, está a Ofici_na-_?scola. "Al-
fredo Pinto" à requerer amphaçao, p~~s ~s 
atuais instalações demonstram .sua defrcrcnc1a 
ante o número cad:: vez mms avultado de 
menores para ali cnvrados. 

Escola de Preservação "Lima Duarte" 

A Escola de Preservação Lima Duarte, 
localizada em Sítio, vai ser enquadrada no 
plano geral. Estabelecimento destinado a re-
colher crianças abandonadas, de 7 a 12 anos 
de idade, a sua lota~:ão normal é de duzentos 
menores, achando-se, no entanto, internados 
ali 287, entre os matriculados, em número 
de 326. 

Logo se vê que está a Escola a exigir 
novas instalações, de maneira que possa pre-
encher integralmente as suas nobres finalida-
des. 

Penitenciária Agrícola de N evcs 

A Penitenciária Agrícola de Neves é o 
único estabelecimento, em moldes modernos 
integrado no sistema penitenciário do Esta'-
do. A ela se incumbiu um trabalho educativo 
profundo, visando à recuperação de homens 
banidos do convívio social. Ali o recluso n:"ío 
vive em meios artificiais, adrede prcparad~s 
Para impor urna conduta, mas o cercam am-
bientes sociais organizados de acôrdo com a 
ordem normal, sem excluir os anseios naturais 
de liberdade c de trabalho. Organizada com 
êssc intuito, é natural que o interêssc humano 
supere as preocupações de ordem material. 
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Por isso mesmo, foram ali descuradas certas 
exigências do regime penitenciúrio, cuja in-
corpora~~ão se faz necessária. 

Impõe-se, entre outras medidas, a cons-
trução de três novos pavilhões, dcs.tinados à 
instalação c funcionamento de scrvtço~; com-
plementares, mas nem por isso menos rele-
vantes; o primeiro, destinado a prêsos tuber-
culosos, que ainda vivem em comum com os 
demais; o segundo, ao recolhimento dos filhos 
de prêsos pobres, que, sem a tutela do chefe 
da família, sofrem, ao abandono, as maiores 
privações; o último, a preencher as lacunas 
do l\lanicôrnio Judiciúrio de Barbacena. 

Penilenciúria ele :Uulheres 

Outra providência inadiúvel é a que res-
peita à construção de uma penitenciária pa-
ra mulheres. Como é do conhecimento públi-
co, o único estabelecimento existente, no gê-
nero é o do Município de Tiradentes, o qual 
hú muito deixou de preencher suas finalida-
des, não só por ser situado em lugar que o 
coloca quase a coberto ela ingerência do ~s
tado em sua administração, como tamhcm 
pela deficiência de instalações . 

..Jiante disso, o Govêrno já iniciou ~ntcn
dimentos com a Prefeitura de Belo Hor.tzC?ntc 
para aquisição de um terreno nas proxmuda-
des da Capital, onde farú constrmr uma pe-
nitenciária para mulheres, com t?dos os :e-
quisitos exigíveis. O local escollndo, a . V:la 

, Operária Mato da Lenha, rcunt; as condtçoes 
' reérucridas para um emprcendunento de ta} 

natureza, já pela sua úrca, que comportara 
to,dos os serviços, já pela existência, nas pro-
:idrnidades de um sistema regular de trans-
portes, e ~ornunicaçõcs, o que importará em 
redução no custo das obras. 

Manicômio Jzuliciúrio de Barbacena 

Não menos precúria é a situação do Ma-
nicômio Judiciário de Barbacena. Basta con-
siderar que sua capacidade se limita ao re-
colhimento de 115 internados, o que por si 
só demonstra corno é avultado o número de 
alienados que, sem assistência, se misturam 
com as mais vurindas espécie de detentos, nas 
diversas prisões do Estado. 

A falta absoluta de acomodações levou as 
autoridades a suspender a internação de réus. 
Hevelam as anotações da Secretaria do Inte-
rior que dezenas de requisições dos Srs. Jui-
zes de Direito deixam de ser atendidas :munl-
mcnte, em que pese ao caráter imperioso de 
tais providências. 

A solução que ao Govêrno parece acon-
~clhúvel é a de construir um pavilhão na Pc-
nitenciárh de Neves com o objetivo de su-
prir as f~1lhas do l\ianicôxnio Judiciário de 
Uarbuccna. . 

Arquivo Pzíb.lico ltlineiro 

Em 19 de setembro de 1~95, f)~i I?rornu~
godo o regul:uncnto do Arqmvo ! uhhco. I\.h~ 
nciro. Até a presente data, rege-se ele adrmms-
trativamentc por êssc estatuto, embora em tô~ 
das us repartições do Estado tenha havido 
reformas. 

A fim de dar uma organização mais con-
veniente e ampla ao Arquivo Público Mineiro, 
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é pensamento elo Gov(~rno enqtwdr~-lo no 
Departamento de Cultura,. a que . se re.scrva 
relevante missão a curnpnr na vtda intelec-
tual do Estado. 

Corpo ele Bombeiros 

O Corpo de Bombeiros possui a mesma 
organização c mesmo efetivo ~lc l!l3-1, qu:!ndo 
foi desligado ela Fôrça Policwl (lc .)lmas. 
Também o material, o mesmo de , l~a trcse 
anos, cstú mlliquado e se encontra praticamen-
te inutilizado, devido ao dcs~~astc. 

A corpora~·iio não possui regulamento 
desde que se tornou autônoma. E', assim, in-
definida a situ:wiio elos soldados do fogo, o 
que tem m~arrctado sérias dificuldades quan-
to n seu cnquaclrarncnto no corpo de funcio-
nários do Estado. Não disTJõe de quartel pró-
prio c acha-se instnlado em edifício inteira-
mente inadequado. Por tudo isso. estú a exi-
gir tôda atenção do Govêrno. Dentro das 
atuais possibilidades financcirns, devcrú ser 
executado um plano de melhoramento da 
corporação, para tornar eficientes os seits ser-
viços. Já foram iniciados estudos prelimina-
res para aquisição do material necessúrio, co-
gitando-se ainda da ohtc~~~:io de instnlações 
adequadas, em local proxnno dos l1ens a 
proteger. 

CHEFIA DE POLíCIA 

Delegacias Mllnicipai.~ 

Rcnul:mdo o provimento das delegacias 
municipais c suhdclegacias <listritais, foi bai-
xado o Decreto-Lei n.o 2 .105, tle 25 de abril 
do corrente ano. Ai se cstahele~cram requi-
sitos para a investidura nas funções policiais, 
de forma a llcrmitir ao govi!rno recrutar para 
o quadro <la políeia lcir~n cidadãos de com-
provada icloneidaclc, residentes nos respecti-
vos município<;, dotados ele instruç:io c não 
comprometidos per:mtc a .Tus!ic;a. Facultou-se, • 
ainda, a todo cidnd:io o direito de innmgnar 
no prazo de 15 dins, contudo ela da data de 
sua pu h licnçiío, qnnlqucr nomeação, mediante 
Jlrovns de niío satisfaz?r n m_csma os r~qucsi
tos legais. Para aprccwr c .Julgar as Impug-
nações foi constituída urna Comissão de Ju-
ristas, de notório c ilibado conceito público, 
presiclida pelo Chefe de Polícia. Designados 
seus membros, passou ela a examinar as im-
pugnaçiies ar1rescn taclns, lt luz elos documentos 
ofcrcci<los pelos impugnantes, assemtrada am-
pla defesa dos impuqnaclos, poclcndo rcs11mir-
sc no quadro abaixo o sen trahnlho, decorren-
te das nomeações ele novas autoridades, até 
esta data: 
Nomea~~ôes de Delegados Municipais Hl7 
Nomcaçôes <le Suplentes . . . · 77 
Nomeações de Subdelegados 95 

TOTAL . . . . . . . . . 339 

Impugnações avrescntadns . . . 42 
Impugnações julgadas procedentes 3 
Imrmgnações julgadns improcedentes 19 
Processos de impugnação em diligência 9 
Processos de impugnn~~ão distribuídos 11 
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Como se vcrfica da enumeração acima, 
o zêlo na escolha das autoridades leigas e na 
aplicação do Decreto-Lei n." 2.105 tem per-
mitido trazer para os quadros. policiais cida-
dãos capazes de corresponder às finalidades 
colimadas pela nova legislação, visto como 
não atinge sequer. a 1 o/o o número de impug-
nações até agora JUlgadas procedentes. 

Inspetores e agentes de polícia do interior 

Tendo em vista o decreto-lei n.9 2 .105, a 
Chefia de Polícia baixou a portaria n." 1.089, 
de 1." de maio do corrente ano, mediante a 
qual só yodcm ser designados para as fun-
ções de mspetorcs c agentes de polícia do in-
terior cidadãos que satisfaçam os rcqucsitos 
previstos naquele Decreto-lei. 

Con·egedoria Geml 

Pelo Decreto-lei n.9 2 .120, de 1G de ju-
nho de 1947, foi criada c já se encontra pro-
vida a Corrcdoria Geral da Polícia Civil. 

Sua institui~~ão representa mais um es-
fôrço a fim de bem aparelhar a Polícia Ci-
vil para o completo desempenho de sua rele-
vante missão. 

Conrnpctem ao Corregedor Geral as cor-
reições gerais c parciais c outras atribuições 
que reclamavam a criação dêssc óqrão es-
pecializado. ' 

Com 1 mês de atividade, a Corrcdoria jâ 
pôde apreciar 83 inquéritos, install,·ar 14, exa-
minar 53 processos diversos, expedir 42G cir-
culares sôbrc matéria de sua competência e 
resolver 17 consultas. 

E' também da competência da Correge-
doria ministrar, através de órgão auxiliar, es-
clarecimentos sôhre matéria educativo-policial, 
tanto ús autoridades como aos seus jurisdi-
cionados. 

Dele[Jlzcias Adjuntas 
Para o completo êxito das funções da 

Corregedoria, foram criadas as Delegacias 
Adjuntas, que têm, igualmente, competência 
Corregedora no ümhito de sua jurisdição. Seu 
provimento, consoante determinação do De-
creto-lei n." 2 .120, far-sc-ú por meio de 
concurso, de provas e títulos, perante Comis-
.!.io presidida pelo Corregedor Geral, c já 
constituída de 1 Desembargador do Tribunal 
de .JustiÇa, de 1 membro do l\Iinistério Pú-
hlico, de 1 representante da Ordem dos Advo-
gados - scc~~ão ele Minas Gerais - e de 1 
Delegado Especializado. 

Essa Comissão jú elaborou programas e 
normas para o concurso, que deverá efetuar-
se em 18 de agôsto vindouro. 

Nêlc se estão inscrevendo elementos dese-
josos de servir nos. quadros policiais, onde 
encontrarão oportunHladc de realizar a res-
pectiva carreira. 

Polícia de Carreira 

O Decreto-lei n.• 2.120, de 1G de junho 
do corrente ano, previu a institui~~iio da Po-
li··· de Carreira, desde que se pusessem em 
J> .~tca disposições do mesmo constantes. 
. A fim de organizá-la, procedendo-se ú 
reestruturação da Polícia Civil, foi baixado 
o Decreto-lei 2. H 7, de 11 do corrente. 

A. L. -2 

Sem aumento de encargos para o tesou-
ro do Estado c com o objetivo de realizar a 
articulação do sistema policial, o Decreto-lei 
acima citado reajustou os diferentes órgãos. 
policiais c previu a criação daqueles que ain-
da são reclamados pelo interêsse público. Es-
tabelecendo normas para implantação da Po-
lícia de Carreira, regulou o ingresso dos de-
legados já em exercício c dos que venham a 
ser nomeados por concurso. 

Instituiu, igualmente, a carreira para os 
elemento:> pertencentes ao Corpo de Seguran-
ça, isto é, para os investigadores, bem como 
para os escrivães de polícia. Estes que, no in-
terior do Estado, não pertenciam ao quadro 
policial c eram nomeados pelos próprios de-
legados, agora passarão a ser recrutados me-
diante concurso e a realizar a carreira respec-
tiva, que abrange também os escrivães já exis-
tentes na Capital. 

Verifica-se assim a adoção da carreira 
poli eial, em todos os setores, velha aspiração. 
da Polícia Civil e medida do maior alcance· 
para a sua organização c eficiência. 

Passou o Estado a ser dividido em 70 
Circunscrições Policiais, distribuídas de for-
ma a assegurar a presença de delegacias ad-
juntas em tôdas s regiões. 

Cumpre as!;inalar que, em média, cor-· 
responderá uma delegacia a duas comarcas,. 
ressalvando-se a circunstância de se grupar 
maior número de comarcas de menor terri-
tório para uma só delegacia. Obedeceu a Io-
calizacão das sedes das Delegacias ao índice 
de dc~sidade demográfica, associado à posi-
ção geográfica mais favorúvel ú rápida irra-
{liação de assistência da autoridade policial. 

As pl'ovidências adotadas para a consoli-
da~~ão das disposições relativas ú organiza-
~~ão da Chefia de Polícia não acarretaram en-
cargos para os cofres do Estado, se se consi-
derarem as vantagens auferidas, mesmo no 
terreno financeiro. 

Assim é que a Secretaria das Finanças es-
tima em Cr$ 1. 000.000,00 anuais a receita re-
sultante de custas c emolumentos policiais, 
que passam agora a ser cobrados em selos 
cmhora reservada às autoridades unccadu: 
doras a participação prevista na legislação 
fiscal. 

Aliús, é oportuno considerar o serruintc: 
com a criação de :30 delegacias adjm~hs ~ 
pois jú existiam 40 Hcgionais - tcrú o E~tado-
70 Delegacias Adjuntas c mais fiO escrivães 
Em conscqiiênci_a, serão s.u~>rimidas, no míni~ 
~no: 4!l _Delegacias Especiais, cuja respectiva 
Jl~n.sdtçao abrange, quase sempre, dois Muni-
CipiOs, 1;o m.ú~imo.: Para . os eargos de Dele-
g,:~dos I~sJ~C~IaiS sa? designados oficiais da 
l•orç:~ Pohewl do I~stado, os quais, entretan-
to.! nao podem p~m.wncccr ·nes:>as funções sc-
nao _por tempo lnmtado, <lndas as suas ohri-
W•t~oes nos corpos de tropa e demais servi- · 
r;os. Isso for~·a a constante mudança de De-
l_egados Especiais, com , :~umcnto das despe-
s:~s de transporte c _auxilio <le viagem c não 
<hspcn~:~ :• 1~la frcqnent~ ~lc dciegados civiS 
para chhgencws. ~os munictpios onde não ha-
Ja delegados nnhtarcs. 

Pel? exvosto, verifica-se que o, quadro 
ela receita e da despesa, decorrentes da nova 
organizaçi"io, assim poderá ser resumido: 
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RECEITA 

Estimativa ·da arrecadação 
de custas e cmolumen-
tnentos, de ncôrdo con1 o 
Dccretc,-lei 2. H7 .. .. ; 1. 000.000,00 

Economia decorrente da 
supressão de •100 Dclesa-
cias Especiais • • • . . • ·132. 000,00 

Auxílios de viagem, ( des-
pesa média) aos delega-
dos acima referidos . • 12.000,00 

Diligências efetuadas por 
delegados Civis envia-
dos da Capital ao inte-
rior (estimativa) . . • . 120.000,00 

Transporte das autorida-
des civis citadas c dos 
delegados especiais (cs-
tlmutivu • . . . . . . . . . 200.000,00 1. 76 I. 000,00 

Total da receita pro-
ví~vcl . . . . . . . . . • . • 1. 76 I. 000,00 

DESPESA 

30 delegados adjuntos a 
Cr$ 2 ..100,00 mensais .. 

60 escrivães a Cr$ 1]00,00 
rncnsals . . . . . . . . . . 

Quota-parte devida its au-
toridades . pela urn•cacla-
çúo de cu~las c crnoln-
huncntos, hascnd.a nu es-
timativa acima • • • • . • 

ECONO:\UA PROVÁ-
VEL .. 

SG I. 000,00 

·132. 000,00 

333.000,00 1. G2Q. 000,00 

135.000,00 

Novos órgãos policiais 

Além dos mencionados, o Decreto-lei n. 
2.14 7 veio consolidar a existência de outros 
órgãos policiais, alguns já em funcionamento c 
outros a serem instalados. 

Incluem-se entre os primeiros, o~; se-
guintes: 

a) SERVIÇO DE VIGILANCIA DE MENO-
RES - Foi organizado c está funcionando, 
desde H de junho passado. Hcprcscnta a 
contribuição da Polícia para a cxccuçi\o elo 
progmma do govêrno, relativamente à assis-
tência c proteção de menores, cuja imnortftn-
cia n~o é demais encarecer. Acolhendo as 
crian~·as desvalidas, reajustando-as no conví-
vio ela família ou as encaminhando às ins-
tituiç0cs que o Estado tem apat·clhado para 
rccchc-lns, cumpre a polícia missão humani-
tária c social a que nüo }>ode fugir. E' a~~ão 
preventiva c educativa, pois dela resultam be-
neficios que já podem ser assinalados por 
quantos observem com atenção o relevante 
problema dos menores. 

h) DELEGACIA DE ASSISTfmCIA SO-
CIAl: - Complemento da iniciativa acima 
c~m~Igt~ada, é a criação da Delegacia de As-
ststcncta Social, que terá a seu cargo igual-
mente o problema dos desvalidos c daqueles 
que CXI>loram a falsa mcndici'tncia. Será por-
tanto uma delegacia mobilizada para o Ser-
viço Social e criada sem ônus, visto como a 
sua organização decorre da transferência para 
Capital de uma delegacia especializada. 

c) ESCOLA DE POLiCIA - l\lcrcccu 
especial atenção o restabelecimento da Esco-
la de Polícia c a criação junto it mesma de 
uma classe para ensino primário. 

Para sua melhor instalação foi destina-
do o prédio i~ rua Bernardo Guimarães, an-
tiga residência dos Chefes de Policia. Ali fun-
cionarão a Escola "Desembargador Hafael Ma-
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galhães", destinada aos policiais, em ger~i•, .,. 
a Escola "Tiradentes", para o ensino de me-
nores e preparo dos candidatos à primeira. 

Helcva acentuar que o Decreto-lei n. 
2.14 7 torna obrigatória a freqüência c habi-
litação na Escola de Polícia daqueles que 
queiram realizar a carreira de investigador. 
Haverá no cstahclccirncnto cursos especiali-
zados para todos os policiais, o que hem de-
monstra a preocupação de prepará-los para 
o desempenho esclarecido c consciente de sua 
delicada missão. 

d) ASSISTf:NCIA TI~CNICA DE CON-
TABILIDADE - Pelo Decreto-lei n. 2 .120, 
foi criada a Assistência Técnica de Contabi-
lidade da Chefia de Polícia. Já está em fun-
cionamento êsse órgão tão necessário à rc- • 
parti~~ão que movimenta diferentes verbas des-
tinadas a diligências policiais, assistência so-
cial, alimentação de presos, transportes, pes-
soal c material a cargo da Policia Civil. 

Casa de Correção 

Já não corrcsponde às necessidades atuais 
a Casa de Correção, cujas instalações deixam 
muito a desejar. Encontrando-a desprovida 
dos mais elementares recursos, a começar 
r>cla úgua, e supcrlotada, a Chefia de Policia 
tem proporcionado à sua administração mo-
destos meios de melhoria. Já foram execu-
tadas a limpeza c pintura geral do prédio, 
restauradas suas instala~~ões de úgua c eletri-
cidade c reparados os pisos das diversas 
celas. Transferiram-se do estabelecimento 
para a Pcnitcnciúria de Neves os reclusos 
condenados a mais de três anos, o que veio 
descongestionar a Casa c regularizar-lhe a si-
tuac,.~ão. Hcstahelcccu-sc o trabalho nas ofi-
cinas c procura-se interessar os detentos na 
horticultura. A êlcs cstú sendo ministrada 
assistência religiosa c, sem embargo das difi· 
culdadcs ~qJOntadas, é r>crsevcrantc o esforço 
em v rol de sua rccupcrac,.·ão. 

Impõem-se, entretanto, medidas mais 
comr>lctns para que 11ossa a Ca~a de Correção 
corresponder ús suas finalidades. 

A rcconstru~~ão do vcll~o préclio, ou o le-
vantamento de uma ala reservada exclusiva-
mente ::1 detenção dos vrcsos preventivos c 
dos condenados a pequenas penas, é provi-
dência ncccssúria c nela está empenhado o 
Govêrno., 

Colônia Penal 

E' pensamento do Govêrno a criac,.~ão de 
uma Colônia Penal, destinada aos condena-
dos por vadiagem c àqueles que estejam su-
jeitos. a medidas de segurança decretadas pela 
autondadc judiciária. Podendo ser instala-
da em propriedade do Estado, nas proximi-
dades de llclo Horizonte, muito virá contri-
lmir para a prevenção da criminalidadc c rc-
cur>eração de quantos il mesma estejam in-
clinados. O trabalho agrícola c a assistên-
cia a êsscs contravcntorcs irão revigorá-los 
de corpo c de espírito, proporcionando-lhes 
o rctôrno ao convívio social. 
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,) Cadeias RegioiZais 

Vêm sendo estudadas as cm~dições de ins-
talação das Cadeias Públicas, apurando-se não 
serem as mesmas satisfatórias. 

Na medida do possível, a Secretaria da 
Via\'ÜO vem atendendo aos pedidos de repa-
ros inadiáveis, jú havendo mandado orçar e 
realizar diversas obras. 

A boa orientação indica como necessá-
rio o planejamento para a construção ou re-
construção dessas cadeias, de forma a tor-
ná-las menos onerosas c mais compatíveis 
com as finalidades do sistema penitenciário. 
Seria do maior alcance a instituieão das Ca-
deias Regionais e por isso mesmo' o Decreto-
lei n. 2.147 já a consignou. 

Construídas nas diferentes regiões do Es-
tado c projetadas nos moldes de pré-penilcn-
cwnas, as Cadeias Hegionais teriam influên-
cia dcci_siva na regeneração daqueles cujas 
penas nao devem ser cumpridas na Penilen-
ciúria de Neves. 

~ilbergllc Policial 

Embora localizado CIT). prédio inadequa-
do, o Albergue Policial tem de atender a 
grande número de necessitados, mormente em 
I>críodo <.Je crise como o atual. Procuramos 
lllclhorar-lhc as condições, seja fazendo ali 
instalações inadiáveis ou prorJOrcionando me-
lhor alimentação àqueles que batem às suas 
portas. 

Afluíram ao Albergue, nestes 4 meses, 
1. 'Wl pessoas, sendo 9:33 homens 421 mulhe-
res c 50 crianças. Entretanto, 'por lá tam-
bém passaram, no mesmo período, 11. GG7 fla-
gelados, sendo 5. 8!)9 homens, 4. 029 mulhe-
res c 1. 73[) crianças. Procedem êstcs do sul 
da Bahia, ou do Norte de Minas e aqui che-
gam em lamentáveis condirões. O csfôr~~o 
das autoridades tem sido orientado no sen-
tido de encaminhá-los para o interior do Es-
tado, seja restituindo-os ao ponto de origem 
ou enviando-os a outros onde se reclamam 
hraços I>ara o trabalho rural. 

Maior seria a onda de retirantes, se não 
houvesse a Polícia Civil procurado dele-la 
}>or êssc meio ou atuado contra os aliciado-
res, que procuram arrastit-los para outras rc· 
giões. 

O fato assinnlado constitui grave proble-
ma c as providências adotadas jú vêm pro-
duzindo alguns efeitos salutares. De qual-
quer forma, impõe-se a construção de um Al-
bergue Policial, onde mais fúcilmentc se faça 
sentir a a~~ão protetora do Estado em ·favol 
dos desvalidos. 

Encontra-se pronto o projeto dêsse Al-
bergue c cedido o terreno ncccssúrio à sua 
constnwão. 

, Qtu~nlo aos retin~ntes, n~o cessa a a~~~o 
vigilante c capaz de Ir reduzmdo, dia a dw, 
0 seu número, ao mesmo tempo que se lhes 
proporcionam alimento, assistência médica e 
orientação que mc~h?I: os encaminhem para 
sua fixação no tcrntono do nosso Estado. 

Novas instalações ele J>ronlo Socorro 
Hecentementc reorganizado, o Departa-

mento de Pronto Socorro c Medicina Legal 

estava carecendo de meios para o completo 
desempenho de sua relevante tarefa. Eis 
porque, ao ensejo de transferir o Hospital de 
Pronto Socorro JXlra a sua nova sede cogi-
tou-se de dotá-lo dos recursos técnicos que 
lhe faltavam. 

A Chefia de Polícia, lançando mão de 
economias realizadas, adquiriu para aquêle 
Hospital um moderno c completo aparelho de , 
Haio X. 

Tal providência não só assegura a efi-
ciência dos servi\~Os hospitalares como tam-
bém proporciona apreciável economia, se 
considerarmos que é de cêrca de Cr$ . . . . 
1 O. 000,00 mensais a despesa com exames ra-
diológicos. 

Para completar o equipamento daquele 
Hospital, estão sendo adquiridos outros apa-
relhos imprescindíveis, assim como duas am-
lmlfmcias. 

No semestre findo, não obstante a defi-
ciência de recursos, o Hopital de Pronto So-
corro atendeu a 8. 3G8 r>essoas, sendo inter-
nados 28G ho:net~s e 1~iG mu~lCre.s. • As duas 
velhas ambulancws smram <>. SOG · vezes. O 
Instituto de i\Iedicina Legal atcnd_eu a 1. 406 
vessoas, estendendo os . ~ct~s ~erv1.ç?s a todo 
o Estado, através de (~Il.tgcnctas feitas rwl~s 
médicos legistas c sohcttadas pel~ls auton-
dades policiais. 

Assistência médica a indigentes 

Ainda sem prejuízo d9s. rec.urso~ orça-
mePt:1rios da Chefia de Pohcw, tem stdo e~
c·m;i;lhados a sanatórios doentes desprovl-
d~s de meios para custeio de seu t~·atamento. 

Nessas condições vêm sc!1do mternados, 
em média, 14 doentes por mcs. 

Costumes e Jogos 

Virrilante e ativa tem sido a Polícia Ch::_il 
pre~ervação dos costumes e na ~·cpressao 

~~~s jogos de azar, não só nesta Capital como 
em todo o Estado. 

Os resultados de sua atuação jú se tra-
duzem em acentuada m?lhoria nesse_ setor, 
que merece realmente cmdadosa atcnçao. 

Em Belo Horizonte, nos últimos quatro 
meses, foram autuadas em flagrante, pela prá-
tica de jogos proibidos, G<1 pessoas, tomando-
se ainda as medi das necessárias para coibir 
semelhante contravenção .. 

Rádio- Patrzzll1a 

Procurando aparelhar devidamente a Po-
lícia Civil, está o Govêrno empenhado na or-
ganiza~~ão do Serviço de Hádio-Patrulha. 

Scrú êssc um moderno recurso de ordem 
técnica, que não só torn~m't mais eficiente a 
ação policial como tambcm contribuirá para 
a economia de pessoal. 

Orclon I>itlJ~ica 

E' com satisfação que se pode assinalar 
a manutenção da ordem pública nesta Capi· 
tal c em todo território mineiro. . 

Se um ou outro episódio interrompeu, 
momentâneamentc, em algum ponto do Esta~ 
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do, a tranqüilidade reinante, fãcil foi resta-
belecê-la, graças à, compreensão com que o 
nosso povo procura acatar c prestigiar a au-
tm·idade constituída. 

Hctornando ao regime democrático e ex-
perimentando as naturais mutações daí de-
correntes, na Capital c no interior, o povo 
vem encontrando na ação da Policia Civil ga· 
rantia para exercer seus direitos, trabalhar 
e produzir num ambiente de paz c de ordem. 

Os serviços da polícia têm contado com 
a eficiente cooperação da Polícia l\lilitar c 
de todos os cidadãos animados no propósito 
de bem servir a obra de restauração demo-
crática em Minas Gerais. 

POLiCIA l\IILITAH DO ESTADO 

Sil11ação e atividades 

A antiga Fôrça Policial do Estado - cuja 
denominação, em virtude do que dispõe o 
artigo 183 da Conslituiçac, Federal, deverá 
transformar-se em Polícia l\lilitar - conti-
nua, apesar de notórias deficiências de or· 
dem material, a manter as tradições que lhe 
advêm de uma história secular, harmoniosa-
mente entrelaçada com os rasgos de bravura 
e de civismo do povo mineiro. 

Em sua tríplice atividade - policial, mi-
litar e educativa -- a Polícia :Militar vem 
prestando os mais assinalados serviços ao Es-
tado. 

E' ju~to destacar-se, desde logo, a atua-
ção de seus componentes, no decorrer '"'das 
eleições de 19 de janeiro, quando colabora· 
ram, cficicntcmcntc, para a criação de um 
clima de segurança c de liberdade, propício 
à manifesta~~ão nítida da vontade do povo, 
sem embargo da persistência de situaçües 
profundamente arraigadas aos vícios do mnn-
donismo municipal. 1~ssc foi o papel exer-
cido pelos Destacamentos Policiais, nas ci-
dades, c pelas diligências em vilas, distritos 
ou postos fiscais. 

Quassc :l. 000 homens são no momento 
ocupados em destacamentos c diligências, 
através de todo o território mineiro, num 
total de 545 unidades. Ainda no exerci ciO 
de sua .função policial, a Polícia Militar pres-
ta serviços relevantes nas delegacias espe-
ciais, providas por oficiais da Corporação, 
sempre que se faz necessária, em determina-
dos municípios, ação mais enérgica c pronta. 

Considerada reservn de hxército Nacio-
nal, grande responsabilidade cabe à Policia 
:Militar, pois, a qualquer momento, podcrâ 
ser convocada ao serviço do país, cumprin-
do-lhe, assim, manter em alto grau de efici-
ência a instrução dos quadros c da trop.a. 
Não descura a Corporação de tal dever. Alll-
da agora, encontra-se 0 7.0 Batalhão, sediado 
em Bom Despacho em instrução intensiva, 
iniciada crn março' dês te ano, para terminar 
em setembro. 

Quanto a suas atividades educativas, 
cump_re ressaltar o esfôrço da Polícia l\lili-
tar na difusão c no desenvolvimento dos Es-
portes c da Educação Física por todo o Es-
tado. Em sua quase totalidade, as chefias 
das Praças de Esporte estão a cargo <}c ele-
mentos da Corporação, cabendo-lhes am<la a 
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, função de instrutores de Educação r;:isica nos 
ginásios do Estado c cn~ ~randc nur~ero de 
colégios particulares, rchgwsos ou na o. 

l\Icrece ainda alusão especial o que rea-
liza a Policia l\Iilitar no terreno esportivo-
social. Apreciável colaboração c auxílio 
vêm sendo dados, de sua ]JHrtc, ú aviação 
civil, no Estado, bastando notar que, desde 
1940, o quadro de instrutores do AI:c<? Clube 
de l\Iinas Gerais é integrado por vanos ele-
mentos da Corporação, c de suas fileiras. tam-
bém saíram instrutores para o mesmo gcnero 
de esportes, em Diamantina, Curvclo, ltabira 
c Pirapora, assim como, ainda hoje, em La-
vras c Barbacena. Também o Escotismo, em 
1\linas, conheceu, na antiga Fôrça Policial, o 
seu constante cstimulador. Cumpre reatar, 
soh êsse aspecto, uma tradição das melhores, 
pois diretamente relacionncla com a educa-
ção sadia da inffmcia. Finalmente, c ainda 
no que se refere aos esportes, destaque-se a 
organiza~~ão da Escola ele Volteio, no Esqua-
drão de Cavalaria a qual jú preparou exce-
lentes equipes cu{a presença em cxposiçôcs. 
c outras festas de caráter tipicamente popu-
lar é dignamente apreciada. 

Nessa vista de• cmijunto sôbrc as ativi-
dades normais da Polícia Militar, cabe, de 
justiça, uma referência ao auxílio de nossos 
soldados do interior ao Serviço de Febre Ama-
rela, assim como à inestimável colaboração 
de alguns dos seus elementos com o Depm-
lamento Geográfico do Estado, na tarefa de 
levantamento de nossas cartas. 

Oraani=ação 
") 

A Fôrça Policial tem presentemente a se-
guinte organização: 

a) Comando Geral; 
b) Servi~~o de Estado l\laior c Quadro 

Suplementar; 
e) DerJartamcnto de Instrução c Qua-

dro ele Monitores de Educação Física; 
d) Serviço <lc Saúde; 
c) 10 Batalhões de Caçadores, assim 

distribuídos: 

1.•, 5.9 c G.• nu. CC. !\[\[. - Capital.1 
2.9 n. c. M. - Juiz de Fora. 
:J.9 B. c. l\l. - Diamantina. 
4.91 B. c. l\L - Uhcraha. 
7.Q H. c. M. - Bom Despacho. s.· B. c. 1\1. -Lavras. 
!).9 B. c. M. - Barbacena. 

to.· B. c. l\I. - Muzambinho. 

O Comando Geral, Sey·viços c D. I., mcn~ 
cionados nas letras "a", "h", "e" c "d" estão 
sediados ,nesta Capital, onde funcionam, tmn-
hém, o hsquadrão ele Cavalaria, anexo ao 1.• 
B. C. M., c a Justiça l\Iilit:u·, como órgão au· 
tônorno. 

De aeôrdo eom o Decreto-lei 2.031, de 
18 de janeiro lJ!timo, que fixou o efetivo da 
Fôrça Policial, o quadro do pessoal compõe-se 
de 7. !)18 homens, com a seguinte distribuição 
hicrúrquica: 

• 
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Coronéis . . . . . . • 4 
Tenentes Coronéis t 19 
Majores . . . . . . . . , 30 

OFICIAIS Capitães . . . . . . ; 91 
t.•s Tenentes . . . . . 107 
2.•s Tenentes . . . ; 108 
Aspirantes . . . . . . 66 

425 425 

, ÍSubten~ntes . . . . . . 41i 
Sgts. a]ds . . . . . . 1 H 
Vs sgts . . . . . . . . . 228 

PRAÇAS . 2.•s sgts . . . . . . . . . 328 

( 

3.•s sgts . . . . . . . . G92 
t.•s cabos . . . . . . 1 520 
ÇahOS . • . . . . . . . 1 s:l5 
Soldados . . . . . . : 4. 830 

7.493 7.493 

7.918 

Devido ao claro existente de oficiais c 
principalmente de praças o efetivo está redu-
zido a 6. 789 homens, portanto com falta de 
:1.129. 

Com o fim de dar à Fôrça Policial orga-
nização que melhor atenda a suas necessida-
des, estão sendo consideradas algumas modi-
ficações para o exercício de 19·18, assim con-
suhstanciadas: 

1) Extinção do 10.• ll. C. M.; 
2) Criação do Corpo de Serviço Au-

xiliar; 
:l) Hcrnodelação do Quadro do Serviço 

de Estado Maior; 
4) Aumento llo Quadro de Instrutores 

do Departamento de Instrução; 
5) Heajustamcnto do efetivo do Es-

quadrão de Cavalaria. 
A nova organização proposta elevaria o 

efetivo da Fôrça Policial a 8.000 homens, o 
<JUC importa num acréscimo apenas de 82 sô-
hre a fixaç.ão do atual exercido, com a va~l
tagcm de ajustar os quadros da Corporaçao 
ús suas necessidades reais, ditadas pela expe-
riência c pelo intcrêssc público. 

A extinção <lo 10.• Batalhão é altamente 
conveniente à Fôr~~a c indispensável à orga-
nização proposta, por isso qu<: ~leia dcpcnde1!1 
as demais modificações. Jushhca-sc a medi-
da por urna série de considerações entre as 
quais ressaltam as seguintes: 

a) as instala~~ões do 10.• Batalhão estão 
em ruínas, não oferecendo scguran~~a nem 
confôrto à tropa; 

h) a construção de um novo prédio exi-
giria um dispêndio aproximado de Cr$ ...• 
5. 000. 000,00; 

c) a localização de sua sede dificulta o 
transporte p~u:a a Capital c mesmo para rc-
gwcs circunvizmhas; 

d) a extinção possibilitará o aproveita-
mento dos quadros do . B.atalhão em outros 
setores essenciais à admmistração. 
' A cria~~ão d? Corpo do S~rvi~~o At~x!lia: 
é reclamada ha nnuto, c VIsa pcrnutir a 
Policia Milit;r uma sit.uação de desafôgo c 
economia quanto ao zelo,. r~IH~ro, aparcll~a
mcnto c construção dos lrnovcis c materwl 

' a seu cargo, assim como as atividades de 

transmissões c transportes. Quanto a estas 
últimas, seria de conveniência fôssem orga-
nizadas com maior amplitude, criando-se o 
Serviço de Transporte Aéreo, que poderia ser 
utilizado com proveito pelo Govêrno do Es-
tado. 

A remodelação do quadro do Serviço de 
Estado l\laior tarübém se impõe em virtude 
do crescente desenvolvimento da Polícia Mi-
litar, notando-se que na elaboração do plano 
teve-se em vista maior flexibilidade c auto-
nomia dos órgãos administrativos, sem au-
mento do quadro do pessoal, pois se aprovei-
tarão remanescentes do 10.• B. C. M. 

O quadro de instrutores do D. I., vital 
para o funcionamento do educandário, vem 
sendo preenchido por oficiais de outros cor-
pos, com reais prejuízos para o serviço das 
Unidades de onde êles procedem. Demais, não 
se justifica a existência de uma Escola Poli-
cial-l\Iilitar sem o seu Corpo de instrutores es-
pecializados, falha essa que deriva do fato de 
tci' sido ali a instrução anteriormente minis-
trada por l\Iissão do Exé:cito Nacional, que, 
entretanto, desde 1943, deixou de prestar ser-
viços à Corporação. _ 

O reajustamento do Esquadrao de Cava-
laria visa a uma coordenação mais estreita 
com o policiamento da Capital, a exemplo do 
que sucede no Rio, São Paulo c . outros cen-
tros mais adiantados. Acresce muda que o 
pequeno aumento propo.sto vem dar-lhe o 
efetivo regulamentar, por. Isso que o at.ual ~s
tá muito aquém do previsto em orgamzaçoes 
semelhantes. . _ , . . 

Esse plano de reogan~zaç;~o da Po~ICia 1\h-
litar sumàriamcnte dcscnto linhas acnna, de-
pcnàcrá de possibilidades orçamcntári~s, 
conforme estudos que oportunamente serao 
levados ao conhecimento da Egrégia Assem-
bléia. . 

Instrução 

Em tôdas as Unidades c Serviços da Fôr-
ça Policial a instrução da tropa tem merecido 
particular aten~~ão da parte dos respccti vos 
Comandantes c Chefes. 

No Departamento de Instrução proces-
sam-se, com apreciáveis resultados, a forma-
ção, cspccializa~~ão c aperfeiçoamento dos 
quadros. Ali funcionam, com efeito, dois cur-
sos essenciais: O Curso de Formação de Sar-
gentos (C. F. S.) c o de Forma~~ão de Ofi-
ciais (C. F. O.), êstc com a duração de 
três anos, no decorrer dos quais, a par do 
programa de humanidades, correspondente 
em suas linhas gerais, ao dos cursos ginasiai~ 
do País, ministram-se aos alunos ensinamen-
tos profissionais c instrução moral c cívica 
sob a direção de mestres experimentados. ' 

Além de outros cursos, destinados ao 
aperfeiçoamento dos oficiais c praças, há 
no Departamento de Instrução o Centro de 
Educação Física (C· E. F. ) , núcleo de for-
mação de instrutores c monitores dessa cs-
J>ccialidadc, os quais, ou exercem suas fun-
ções nos corpos de tropa ou são distribuídos 
pelas pr:was de esportes do Estado pelos gi-
násios do Capital c do interior c pdr diversos 
clubes, onde servem como técnicos de nata-
ção, de remo, de esportes coletivos, atletismo 
c de instrutores de ginástica. Com isso con-

21 
I 



I 
I 
i 

I 
t 
t 
I 

I 
I 

t 

l I 

corre a Corporação para n obrn patriótica do 
preparo físico da mocidade mineira. 

Ainda no Departamento de Instrução tem 
sede a Escola de RecrulaD, que se destina a 
:;elecionar e instruir os candidatos a pra-
ça. A fim de salvaguardar os interêsses da 
Corporação c, conscqiicntcrncnte, do Estado·, 
adotou-se, na organização da Escola de He-
crutas, o critério de alistamento, que consiste 
num período de observação c instrução do 
candidato, por espaço de 45 dias, se reser-
vista, c de 120 dias, em hipótese contrária. 
Só depois de satisfeitas as condições do en-
ganjamcnto é incluído definitivamente o can-. 
didato. São evidentes os benefícios que tal 
prática advém para a seleção de elementos 
habilitados à espinhosa missão do policial-
militar. 

Para que os benefícios da instrução al-
cançassem até as praças menos favorecidas, 
o Comando Geral determinou, em portaria 
n.0 20, de 26 de maio do corrente ano, o res-
tabelecimento das Escolas Hcgimentais nos 
Corpos de Tropa. 

Justiça e disciplina 

com a lei, os oficiais e 
Militar gozam de fôro 
c julgamento dos cri-

De conformidade 
as praças da Polícia 
especial no processo 
mes militares. 

A Justiça Militar do Estad? é c?'~rcida 
pelo Tribunal Superior de Justiça l\hhtar e 
pela Auditoria c Conselhos de Justiça. Com-
põe-se o Tribunal Superior de três .Juízes, um 
civil e dois militares, êstcs escolhidos dentre 
os Coronéis ou Tenentes-Coronéis do quadro 
efetivo da Corporação c aquê_lc! (!C!ltrc • ~s 
Membros da Magistratura c l\lnustcn~. Puhh-
co Militares, ou dentre os bacharc1s. com 
quatro anos de exercício efetivo na l\lagist~a
tura, no Ministério Público ou na Advoeacw. 

A Auditoria, coin sede na Capital e juris-
dição em todo o Estado, é constituída de um 
Auditor, um Promotor, um Advogado, um 
Escrivão, um Suplente de Auditor c um Ad-
junto de Promotor~ • 

A parte disciplinar subordina-se aos <h-
t:~mes do Hcgularnento Disciplinar do I~x~r
cito, em vigor na Polícia Militar. A Adrmms-
tração dedica especial cuidado a êsse setor, 
~cdra angular da ordem c da hierarquia mi-
·htar!. absolutamente indispensável à hoa for-
maça o moral e profissional da tropa e dos 
seus quudros. 

· Tcn~ sido feita rigorosa seleção através 
dos Cl_lst!lamentos c aplica~~õcs dos dispositi-
vos ~hsc1plinarcs c, num exame geral da si-
tuaçao, chega-se à confortadora conclusão 
d~ .que a disciplina da Fôrça é saudúvcl, pro-

·T!!c.1:1~d.o. ambiente adequ:Hlo ao desempenho 
~ahsfatono das funções que lhe são atribuídas. 

Aquarlelamerzlo das mzidacles 

J?c ~1m modo geral, as instalações c dc-
pendcnci:!s dos corpos de tropa não corres-
ponder~ ~1s ncc~ssidadcs do serviço. 
. Pr.cdws anhquados construidos para 

fms dtferent~s, rnal ad~tptados às exigências 
de . quartel, eis como se apresentam, em sua 
maiOria, as sedes dos batalhões. 

Essa deficiência de ordem material traz 
graves conseqüêneias, pois não somente di-
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minui a eficiência do serviço, como torna 
sobremodo difícil a manutenção de mn cli-
ma favorável ao eompleto desenvolvimento 
das virtudes militares. 

O 7.9 13. C. M., sediado em Bom Dcspa-· 
cho, constitui exeeção a tão lamentável esta-
do de coisas. A comparação entre estas e as 
demais Unidades patenteará a necessidade de 
se aparelharem adequadamente os quartéis 
da Polícia lllilitar. 

Possui o 7,0 ll. C. ?li. excelente quartel, 
instalado em prédio próprio, com seus ser-
viços em dependências adequadas, amplos 
alojamentos pnra as companhias, num grupo 
de edifícios contíguos, o que permite maior 
rendimento do trabalho, sob todos os seus 
aspectos. 

Não se restringe ao quartel o mínimo de 
confôrto necessário à vida militar. Também 
neste patricular o 7.1 ll. C. l\I. é um exem-
plo do que se poderá conseguir nas outras 
unidades. Ao lado do quartel estende-se a 
Vila Militar, de agradável traçado, com ha-
bitações padronizadas para oficiais e pra-
ças, isentos, assim, do angustioso problema 
ele moradia. 

A excepcional situação dessa Unidade 
to_rna possível aos seus componentes o sau-
davcl convívio eom o mundo civil, corno de 
f~to .se vcrifiea em Bom Despacho, com llle-
gavcis vantagens para os que têm por devEr 
precípuo lidar eom o povo, para defender o 
povo. 

_Fa~-sc referência inicialmente ao 7,9 Ba-
~alhao JUstamente porque ns suas instalações 
c r:eeursos o coloeam em destaque. As outras 
umdades não se encontram nas mesmas con-
dições. 

O 1.• Batalhão cstú aquartelado num ')íé-
dio construido desde os 11rimórdios de Úcio 
Horizonte c, assim, hú muito as suas acomu-
daçi)cs deixaram de satisfazer :is ncecssid.ttlcs 
do serviço c ao confôrto da tropa. lnieiar:m:-
se algumas reformas, a·s quais, porém, foram 
paralisadas por falta de verba pópria. em. 
dar-se-à todavia, de sua conelusiío, providcn-
eiando-sc ainda a instalação, ali, não só do 
Batalhão, como da Secção do l\laterial Bélico, 
ora instalada a título· prccúrio nos porüc~ da 
Secretaria do Interior, e da Cooperativa de 
Consumo, no momento oeupando parte de 
um Jlrédio velho c de exíguas instalações. No 
quartel do V Datalh:io acha-se também ins-
t:llado preci1riamcnte o Esquadriío de C.:va-
laria. 

O 2.• Batalhão cstú instalado em .T uiz de 
Fora, no bairro Santa Teresinhn, em prcdro 
adaptado. As suas acomodações muito dcrxam 
a desejar apesar das viu· las rcfor mas reahz,\· 
das. Não obstante, vem rcsolvcnclo, na rnedHia 
do possível, o problema do aquartelant..:nto 
da unidade. 

O 3.• Batalhão encontra-se em Diam,mti-
na, em quartel próprio, rela~iv.m!lcntc novo. c 
que se vem prestando satlsfa.tonmncntc :;s 
atividade:~ da tropa. Dispõe de um pequeno 
terreno para novas consti·u~~gcs, onde podcna 
ser construída uma vila nuhtar · 

O ·L9 Batalhão cstti. sediado em Uhcrnba~ 
instalado em JH'éclio prilprio, _cuja constr·uç;tll, 
entretanto, n;io se ultimo~t amda. 9 tenc11o 
é excelente, plano, com _urea ~~~n·oxtmada :lc 
50 JIA. e se presta i1 cdtflcaçao de uma .vila 



militar Eio confortáYcl quanto a do 7.9 13ata-.i Ihão e muito mais espaçosa .. Será obra Je 
: grande alcance, de vez que c rcconhecid::. a 

carência de habitação c o elevado custo dos 
aluguéis em Uhcraba. . o 5.9 B. c. l\1., si:uado no B~Irro. de 
Santa Teresa, é o Batall!ao que P?S~m mclno-
rcs instalações na Capital, a exigir, no en-
tanto, alguns reparos ·. . o 6." Batalhão,, al?Jad~ no b~Irro de San-
t A t • nio nesta Capital c mal mstalado, d~
v~do 

11
a

0 
oet;par pr.édio destinado a um Hegi-

mento de Cavalana. . . 
o 8,9 Batalhão, em Lavras, ocupa prcuw 

próprio . mas com a incovcniência de só e.)tar 
construÍdo pela metade. Dispõe também, de 
extensa c ótima área de terreno, onde pode-
rá ser edificada, quando possível, uma VIla 
militar. 

. O 0.0 Batalhão, em Barbacena, tem 3CU 
quartel nos antigos prédios do Grupo Esc,ol~tr 
c da Escola N orrnal, tornando-se nccessar.o 
o estudo da remoção da unidade para outro 
local. 

O Departamento de Instruçüo, educant_;ú-
rio responsável pela formação c aprin,cra-
mcnto dos quadros da Fôrça, ni'to dispõe úlé 
hoje de edifício próprio com as dependências 
essenciais its suas elevadas finalidades. Sua 
instalação c aparelhamento terão de ser opor-
tunamente considerados. 

· O Serviço de Saúde acha-se devidamente 
instalatlo em prédio novo c con:,truído par a 
êssc fim, no bairro de Santa Efigênia. Entre-
tanto, ainda não estão concluídas suas in:,ta-
la~~ôcs, do que também cogitará o govêruo. 

Quartéis pam dcstacamwtos 

As condições rnatcriais do policial-mili-
tar, no interior, são precárias. Os <iUartéis, em 
geral, não tem confôrto, sem úgua, sem a~:.o
alho, o;em fôrro. Quase sempre são casas J;e-
qucnas c sem segurança. 

1\Icrcccria a solução dêssc p;~hlc.ma a 
cooperação das Prefeituras mumc1pars íAHl 
estabelecimento de quartéis :\ altura. da illJS· 
são que a Polícia i\Iilitnr exerce n~ mtcriol · 

Nesse particular muito podcra fa~cr o 
Scrvi~~o Auxiliar, de cuja cria~~ão se coglt.!. 

Uniformes 

Em obediência a decreto federal, f~i 
presente no Ministério da Guerra o planú uc 
uniformes da corporação, aprovado sem res-
trições. . . 

Aproveitou-se a oportunHlatlc pm:a a I.l· 
trodução de mclhorarncn!os nos umforillCS, 
objetivando o maior conforto do vessoa!, se,m 
aumento de despesa para os cofre.~ do I~st<ll•O· 

Assistência social 

0 problema da ass.i~~~nci.a tem sido uma 
(1 ,15 ''t"mdcs preocupaçocs d.t administração 

' • () (_ o • 

th Polícia :\hhtar · . , 
L Ao lado , do const.m~le e. pr~grcssivu t.e-

,. lvi·mcnto das aptidoc:; tcciucas, frulu do 
senvo d · setts e! • • los a l·o cttt'tl•t•loso os ' emcn prepa L' · · 1 · · d J>ollcia i\Iilitar vem sentmdo lOj_e, mms . o 
que nunca, a necessidade de ahngar, no scw 

de sua estrutura d · . . 
ção que traduz·t a 11~lll,,str.ahva, urna oríeu[a-
tivo d, < < a CXIstcncia do ambiente aie· e que tanto car compõem. ccem os homens que a 

Para que êsse , 1 • Própria vid·1 da seu Imento se reflita na 
Um Plano d~ as~i ~?1P.oração, <lesenvolv.:u-se 
dos c ús suas< .f.ais ~lncta social aos conwuda· 

1 111 Ias. 
em ho;-IllospitC';l Militar - Estabelecimento 
vel fot;te Iodra hcnado, constitui hoje ines rota-

e enefícios D t' o var a saúde do · es Inado a prcser-
enfermidades homem contra o assalto das 
seguintes clídic~s. scu.s .serviços abrangem J.S 
lógica, Pediát · < s · medi_c~~. cirúrgica, oftalmo-
lógica e odon~~~~· . urologica, otorrinolaringo-AJ. ogica. 

.tl crn dêsses s , · .. 
volvidos exist ,1 crviços, Ja bastante de~:.en-
tias pul{uonarc~ n d ~s 1 ~unbulat~rios de mo!és-
clínicas c f·Lir :. . e upodern2w, de pesqL.Is~s 

lll<ICia. As secçoes d , ·o , t " ·1 tct"tph e fisi 1 · · e 1 en b"' • , ' .• ,L 1. 0 ogia ~ serviç.·o de raio X têm COr\ CSPOIH Ido Pet·fett t • • J' dadcs. ameu c as suas Í.11<< I· 

. 2 - Cai:ca Bcne{iccnle - Instiluição 
cnada cm.1012, constitui, sob todos os a.l

1
JCC.-

tos, o nuus caro patrimônio social da nossa milícia. 
Os benefícios distrihuidos aos seus mune-

ros?s associados c as suas famílias süu os 
mms n?tórios. Sôhrt! essa organização, apos 
os movimentos. revolucionários que, agitar·dm 
o Estado, rccmram respõnsabilidades scm;;re 
crcscent~s, .e tit~c se objetivam no pagamento 
de pensao as VIúvas daqueles que cntreg<uam 
a vida em cumprimento do dever. 

A Caixa Beneficente, cuja organização · 
vem cumprindo perfeitamente a sua fin,<i;cta-
dc, presta, ainda, aos batalhões da Fôrça Ill(;S-
timílvcl benefício, no que concerne aos aman-
tamcntos de numerários its praças. 

Além, disso, a Caixa mantém carteiras 
de empréstimo predial aos oficiais c emprés-
timo rápido a êstes c ús praças. 

3 - .lssoczação de Assistência c Coopc-
raçii.o Educacional - Essa associação, n.tsci-
da da necessidade de prestar auxílio ráJJl Llo 
e eficiente ús famílias das praças, é constitUI-
da dos departamentos de assistência c orien-
tação familiar, de assistência il educação fa-
rnilial, de assistência moral c espiritual re-
creativa c de orientação pré-natal. ' 

4 - Assistência Religiosa -- A Assistên-
c~a Hcligi?s_a foi scmp~·c objeto de rn·coca

1
nt-

~~ao dos dtngentcs da Corporação, tanto a~;:;im 
que, antes mesmo de se criar, pelo Dccr::!to-
lci 2. O'Hl, de 12 de fevereiro do conentc nu o 
o Serviço de Assistê'ncia Heligiosa (S. A. H.), 
jú se mantinham na Polícia l\Iilitar em .:~:i a-
ter oficioso, os serviços de dcdicut!'o san.etlo-
tc a cuja rcsponsahilidatlc estava entrc·•Lte a 
orientaçiio espiritual dos soldadcs catÓ:icos. 
O S. A. H. se dcs~ina a }lrcstm· assistência 
religiosa nas unidades, serviços, rcpa t'• ieõcs 
c outros estabelecimentos da Policia l\I!ÍH<tr 
c do Corpo de Bombeiros, dentro das normas 
de liberdade inerentes às nossa3 leis e •r .l· 
di~~ões. 

5 - Cooperativa de Consumo - E' urna 
sociedade que vem prestando imctlwtos l)cnc· 
fícios aos elementos da Corpora~f,o, umz. nz 
que, por prêços módicos' c a JH a.w, entrega a 
todos, oficiais c praças, os gêneros indi..;Jl~ll· 
súvcis n sua subsistência. 
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Depal'iameuto Jurídico 

O antigo Serviço do Contencioso c de 
Consultas Jurídicas do Estado de Minas Ge-
rais foi, pelo Decreio-lei n.c· 2 .131, de ~ de 
julho corrente, transformado em Dcpartdn;en-
to Jurídico do Estado de Minas Gerais. 

A reforma inspirou-se, priHcipalmen<e, 
na convcninência de unificar c a;)erfeiçoa,· o 
sc1·viço jurídico do Estado, c ainda na de 1 e-
duzir-lhc a despesa. Para unificá-lo, foi ex-
tinta a Advocacia Fiscal, atribuindo-se ao De-
partamento a matéria jurídica c à Secretaria 
das Finan~~as n matéria adrninislrtiva da ar-
recadação da dívida ativa; cslabelcccu-sc a 
supressão das consultorias c assJslêncws Ju· 
ridicas dos órgãos da administração, à medi-
da que se <lerem as vagas; antes disso, serão 
remetidas mensalmente ao Advogado .licr:.<l 
cópias de seus pareceres, para Utnfornlizar a 
óricnta!,'ão em assuntos jurídicos .. O apci l-.:!1-
çoamcnto do serviço deverá ser alcauçado 
por meio de cspeciaiização, separ:.tndo-sc, em 
secções distintas, os traba;iws de advocacia c 
de consultoria c, em cada uma delas, fazell~la
sc a distribuição dos serviços <:_OIH obsc•. v.m-
cia do mesmo critério. A reduçao. da ,.dcs~JC~l~ 
resultará da extinção da Advocar;r,t hsc.t., Ja 
realizada, c, quando va,:prem, u_a~ con.;ulto-
rias e assistências jurídicas, que sau atualm~n
t~ numerosas. Procurou-se melhorar tamLt.:r!l, 
por meio de medidas eficazes, a arrccadaç.ao 
ela divida ativa e aiou-sc, sem aumento ~c 
despesa c com 0 aproveitamento de ~uncwna
rios do Estado, 0 Serviço de As~.stcnc1:1 .J u-
diciária, para atender aos pobres, em JUIZO. 
O Serviço será regulamentado oentro em 
breve. . S a«ora O movimento do antigo • cr;r~ç'?, .. ': 

D 'lrt'llliCiltO 101 llhdl!>O 
transfo;mallo cJ!l t ~P·1 " '<lc ma;._.0 • Alcu1 Ja 
no pcnodo scgum e .1 " • •.. . • . , 
1lcfesa do Estado em 112 arocs, .<1.1'"' s~ .'~c.l~-~n.~ 

D"{l"lrt·liJlCIÜO Cllll(1U p,\1 Cvc;d.w em curso, o ~ • • . . . . · 
em 1-1!) Jlroccssos admuustrahVO): · 

Atos fundados no al'l. 1777 da Collsliluiç{ío 
de 1!l:l 

Sob a 11 resi<lência do AdYoga.do _ Geral 
do Estado foi instituída uma Co~ntssao para 
estudar 0 ~ casos de aposcntad~rws c refor-
mas fundadas 110 art. 177 da Carla Ol~torga
da em 10 de novembro de 1037, a ftm de 
se repararem as injustiças que houvessem so-
frido os servidores atingidos por aquelas me-
didas. 

::\lais tarde, promulgou-se o Decreto-lei 
n.o 2.H:l, de 8 do corrente, que. C~'itahclcccu 
as normas orientadoras dessa r:cv1sao, a qual 
deverá ser feita no prato de. noventa dias 
P.cla mesma Comissão anteriOrmente dc-
Slgnmla. 

SECHETAIUA DAS FINANÇAS 

Constituiu nrcocupação inicial ~lo Govêr-
no Cl~nhcccr, <l~sdc Jogo, 0 vcnladc1ro estado 
das fmanças publicas a fim de que se rmdcs-
sem tomar providências adequadas .:\ solu<,~ão 

. dos cor_nplexos problemas que vêm perturban-
do o ntmo da administração. Com êssc obje-
tivo, foi determinado à Secretaria <las Finan-
ças procedesse ao in<lispcnsúvcl lcnvantarnen-

to da situação. O resultado dêsses es~udos te-
ve a mais ampla divulgação com dur.Io 'obje-
tivo de estabelecer clima de cooperação en-
tre o povo c o govêrno, pela adoção de urna 
política de publicidade de nossos atos e de 
nossas contas, assim como de possibilitar a 
colaboração construtiva, dentro de normas de-
mocráticas, de todos aquêlcs que se interes-
sam pela boa condução dos negócios públicos. 

Exercício Financeiro de 1946 

Situação finwzceím encontrmla 

O orçamento decretado para o exercício 
de 19'iG consignara as seguintes cifras: 

Hcccita 
Despesa 

Cr$ 
(j 19. 360. 000,00 
G1!l. 25·1. 632,00 

Cr$ 105. 378:oo 
De acôrdo com o balanço já levantado 

o resultado orçamcntúrio, naquele .exercício' 
acusou um "deficit" de Cr$ 83.108. 771,oo' 
assim demonstrado: ' 

Heccita Ancca<lada . . . . . 
Despesa Hcalizada ... 

Cr$ 
82!). 950.721,70 
913. 05f). 4!)2, 70 

Cr$ 83.108.771,00 
A dcspêsa, como se vê, excedeu à fíx·ld·l 

para 1946 em cêrca de Cr$ 2!).1. 000.000 00 
(duz~ntos c noventa c quatro milhões 'de 
cr~I1~:ros), o gu_c determinou a abcrt;Jra de 
cre< 1 os cspecuus c suplementares, incorpo-
rados ao orçamento para efeito de apm .. 1ç:-
do resultado <lo c:~ercício. ' ao 

Quanto ú receita, nota-se <rue ., 'lr1·cc·1<1 - lt . . . " , , u-
ç::o .. u 1 I:arC>!l:~~o.~I11:)l 

1
e)•
0
s
1
t
1
m

1
l):lltrva or~~amcntúria em 

m~us _ < c r.~ - . . ( 0,00 (duzentos c <I,. 
nnlhocs de cruzeiros). cz 

:\~Jtc~ da invcsli<:açüo das causas <lo d _ 
scqmhhno or!,'amcntúrio de 1!),1 6 t . , c . . . * , 01 na-se necessano analisar o "dcficit" \'"1·1• r1· •. 1 • . · · ,, LHo no 
~~~~n~>,.,cxc•1·clcl0, Lo que farcmo:~, <lcsdobrnn-

- sec,liiH o a na urcza dos scrvic~os 1 I<' .. (lo ()) ... ele c·1r· · t · 1 1· • < o ~stl-! • • a cr pu J rco, ora de .. . : • pn v a <lo. L <li .llci 
-Isto pôsto, o "dcficit" rcsultant. 1· '. 

cuçao orçamcntúria de l!H!i poclcr·ic .1 ,<~ exc-
<lohrado pela forma seguinte: < SCI dcs-

"Dcfieit" <los serviços de 
Administra~~ão (lera! c 
de outra:; ativi<ln<lcs per-
tinentes ao Poder Pú-
hlico . . . . . 

nc{ici.t .dos servi~;os. ·Ú11!~1 ~~ 
t:rals explorados pelo 
hstado ..... . 

Cr$ 

2-l. G25. 215,00 

58.48:1. fJ5!i,OO 
Total -----~-----~----...... C r·:;; S:l. 108.771,00 
V l~-sc, pela clemon ·t .. - . 

"<lcficit" rcsult· t' , ~ I .lç:•r~ a c una, que o 
' ' 111 C <l.ts 'lllVI<l·l<lcs · 'f" C •ts <lo I· st·1<lo . · • < • cspccr 1-

, • •• < se tr·ulu· 1 • te c quatro mi!J - , ' z r>c :; quantw de viu-
mente o· < t ' .locs de ct·uzclros, aproximada-
,• 1 (lt ' •• 1 .1. Ic 1 cprescnta a percentagem de 
t, 10 so li c a rccci't·t •trrcc·l<l· I· ( 1 · , · ·, I· · · < • • .H .1 < cduzuhs .ts r c!l< .ls liH!ustriais). · '· 
. • hn:m:a<la. a questão sob êssc prisma, não 
se pode consHicr:u· com pessimismo . • 1 t 't<lo <la cxcc - t. . o 1 csu -

< U<,~ao orçamcn a na em aprêço. 



">· ··' 

•'f' 

O mesmo entretanto, . não acontece rela-
1./ tivamcntc ao; scrviç?~ in.du~triais, cujo ."de-
. ficit" de cêrca de oS nulhoes de cruzeiros, 

corre~rJOndc a mais. ~e. ?6% da receita dos 
estabelecimentos dehcitanos. . 

Ainda com relação ao resultado do orça-
mento de 1946, convém a~entuar que .os au-
mentos de despesa, em VIrtude de divers~s 
reformas administrativas realizadas a partir 
de dezembro de 1_9'1~,. c?nstituem a. ?a usa 
fundamental do dcsiqmhbno or~~ameiHano. 

Aos Estados cabe, por seus Governos, mo-
dificar a organização dos serviços públicos, 
criando novos órgãos, ampliando outros ou 
altcmndo-lhes o funcionamento, mediante os 
J>rocessos de técnica administrativa que lhes 
J>arecem mais conveniente, nos limites 
prescritos pela Constituição e dentro das pos-
sibilidades financeiras. 

A necessidade de modificação resulta do 
dever que incumbe aos agentes da adminis-
traçiio de fazer funcionar, do melhor modo 

·possível, os serviços públicos tendo-se em 
vista as transforma~~ões econômicas, sociaiS, 
c políticas, às quais o organismo administra-
tivo terá, neccssitriamcntc, de se adaptar. 

E' o que, neste ensejo, convém seja sa-
lientado, no intuito de tornar claro que, se 
somos de opinião que as modificações ou re-
formas são fatos normais da vida de um Es-
tado, por outro lado cumpre-nos assinalar que 
deve a Administra~~ão cercar as providências 
c medidas adotadas das formalidades c pre-
cauções aconselhadas pela prudência, como 
a própria lcgisla~~ão vigente prescreve. Isto 
se torna indispensável para a perfeita cxcqüi-
hilidadc das medidas e eficiente execução 
dos diversos scrvi~~os públicos, pondo os ad-
ministradores a coberto das surprêsas e im-
previstos que podem afetar aquêles serviços, 
comprometendo-lhes a finalidade, quando não 
ocorrem dificuldades insuporáveis à boa mar-
cha c desenvolvimento dêlcs, em prejuízo do 
intcrêssc público. 

Tais considerações surgem a propósito 
dos encargos atribuídos ao Tesouro do Estado 
pelas vúrias reformas realizadas a partir, no-
tadamente, de novembro de l!H!'i, quando, ini-
ciando-se nova fase pela queda do regime 
ditatol'ial, comc~~aram a ser consideradas com 
mais inlcrêssc as necessidades reais da admi-
nistra~~ão e com mais justiça a situação dos 
s.crvidorcs do Estado, embora com os incon-
venientes resultantes da precariedade dos go-
vernos que se sucediam. 

Com as reformas introduziclas c aumen-
tos concedidos foram acrescidos de Cr$ .... 
22!i. lHO. !'i!il,!'iO os com}n·omi~;sos pcrmancn-
Lcs elo Tcsouco, conforme discriminação abai· 
xo, a começar da }Jrimcira intcrvcntoria que 
teve a seu cargo os primeiros e mais onero-
sos reajustamentos, reclamados pela mudan-
ça da siluaç:'ío: 

a) 

h) 

c) 

De 4 de novembro de 
1945 a 31 de janeiro de 
l!HG .......... .. 
De t.• de fevereiro a 13 de 
agôsto de 19-Hi • · • · · : 
De H de agôsto de l!Hh 
a 12 de novembro do 
mesmo ano . • . . · · 

Cr$ 

1~3. 905.64 7,00 

uo. 222. 3·iu,2o 

41.912.568,00 

Total • • .. .. .. Cr$ 226.0-10.561,20 

Na administração seguinte, que durou 
apenas um mês, não houve reformas admi-
nistrativas. Já nos primeiros meses dêste 
ano, diversas alterações nos serviços públicos 

· trouxeram um aumento de cêrca de Cr$ .. 
40.000.000,00 na despesa pública do atual 
exercício. 

Feitas essas rápidas observações sôhre 0 
Balanço orçamentário de 1946, hem como 
acêrca das causas que motivaram o desequi-
líbrio financeiro, passamos a examinar a si-
tuação dos compromissos do Tesouro na data 
do início do atual Govêrno, assim como o 
orçamento decretado para o corrente exer-
cício. 

Balanço patrimonial em 18-3-194 7 

O Balanço paLI;imonial do Estado levan-
tado em 18 de março findo demonstra um 
ativo ele Cr$ 1. 7<12. !l82. 140,40 contra um' pas-
sivo de Cr$ 1. 700.568.856,80. Naquela data, 
o patrimônio líquido era expresso pela quan-
tia de Cr$ 42.413. 384,GO - diferença entre 
os totais do ATIVO e PASSIVO. 

Considerando-se, todavia, que a Dívida 
Externa está registrada pelo câmbio ao par, 
em virtude de dispositivo de lei federal (De-
creto-lei n. 2.41G, de 1940), o patrimônio 
líquido de 42 mil.h?es de ~ruze.iros tran~for
mar-sc-á em dcfzczl patnmomal, se fizer-
mos 0 reajustamento das taxas cambiais. 

Dada entretanto, a notória diferença de 
significa~~fio entre os balanços Jl~~trimoniai.s 
das entidades públicas e o das entidades pn-
varlas, torna-se desnece,.aria maior análise 
daquele deficil. . . . . , 

Basta que nos hmit.emos a1 sm~p~es des-
crição dos elementos ativos e P~S~Iv<?s, enu• 
mcrando, em seguida, as rn·ovid~IH:I~s que 
possam ser tomada;'> para . regulanzaçao dos 
compromissos vencidos c mnda pendentes de 
liquidação. . 

Como assinalamos, o total do ativo real 
se expressa pela quantia de Cr!\l . . . . . . . . 
1. 7-12. !}82 .140,40 c estú desdobrado nos se-
gtiintes grupos de contas: 

Cr;j) 
ATIVO PEHl\IANENTE -

constituído dos bens imó-
veis, hcns de natureza in-
dustrial e terras devolu-
tas sujeitas a taxa de ocu-
pação . . . . . . . . . . . · 1. 179. 072. 972,00 

ATIVO REALIZAVEL 
que c01-responde aos va-
lores mobiliários (ações 
de bancos, c outros títu-
los creditórios do Esta-
do), Dívida Ativa, Em-
préstimo às municipali 
dades, etc ..... · · · · 340.581.289,90 

ATIVO DISPONíVEL -
constituído pelo numerá-
rio em Caixa, Bancos c 
outros agentes responsá-
veis .. .. .. .. .. .. .. 42.441.906,50 

DIVEHSOS - correspon-
dente a depósitos, ban-
cários em cJvinculadas 
para ~onstrução da Cicia-
de Universitária, Serviço 
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da Dívida Externa, e cré-
ditos provisórios em Cl C 

CONTAS THANSITóRIAS 
- Contas de regulariza-
ção que se encerram no 
fim do exercício 

100.922.716,30 

79.963.235,10 

Cr$ 1.742.982.1<10,40 

Dos valores. acima enumerados, somente 
poderemos considerar como recursos efetivos 
suscetíveis de serem aplicados irnediatamen~ 
te na liquidação de compromissos, os integran-
tes do grupo ATIVO DISPONíVEL, que assim 
se discrimina : · 

Dinheiro em Caixa . . , , .. 
Dinheiro na Pagadoria . . . . 
Dinheiro em Bancos cll\lovi-

mento ............. . 
Dinheiro em Poder de Exato-

res ......... : .. 
Dinheiro em Poder de Agen-

tes Arrecadadores 
Dinheiro em Poder de Paga-

dores ............. . 
Dinheiro em Poder de Agentes 

da Caixa Econômica . . . . 
Adiantamentos . . . . . . 

Cr$ 

240.311,50 
1. 982. 667,30 

1. 878.776,30 

9. 330.376,50 

3. 092.875,40 

16.917.032,50 

42 .3SG,h0 
d. 957. 400,·10 

Cr$ 42.4.U.90G,50 

I"<:sses valores, como se sabe, estão em conti-
nua rotação c seus respectivos saldos pcnna-
neccm durante o ano, sensivelmente estáveis, 
só des~endo a níveis mínimos por ocasião da 
prestação geral das contas, no fm1 do exer-
cício. 

Feitas essas consideraçõés sôhre o ativo, 
passemos ao exame dos compromissos do Es-
tado, apurados em 18. de març~ findo, ~ qt:e 
constitui, aliús, matérw da mawr relevancw 
para os administradores, no exame do IJa-
lanço patrimonial. 

A dívida total do Estado, no início <1o 
atual Govêmo, se elevava a Cr$ . . . . . . 
1. 700. 568. 855,80, a saber: 

Dívida Fundada Externa . 
Divida Fundada Interna .. 
Dívida a longo prazo junto 

a , e~stnhelecimentos de 
credito . . . . . . , . . . . · 

Dívida Flutuante , . 
Contas transitórias . . . · 

Cr$ 
H. ()27. !H·I,-!0 

1. o:~5. 808. soo,oo 

227. 0:!2. 7!JG,40 
:158.5:12. 97r,,no 

3:!. G!ili. 3i,!J,20 

1. 700. 568. 856,80 

Dívida Furulacla Externa - Os saldos c,m 
circulação dos empréstimos extcn_ws do I<..s-
tado, de !\li nas Gerais são os scgumtes: 

Empréstimo Inglês ele 1013 t :Hi.Gl0-0-0 
Empréstimo Inglês de 1028 l: 05:1.200-0-0 
Empréstimo Americano de 

1928 . . . . . . . :.; 3. 490. 5ou,oo 
Em préstimo Arne~i~;n~· de 

1929 .............. ~ ,i.3·l•l.OOO,OO 
Empréstimo Franceses . . • . Pr 31.391.:>00 

2G 

De acôrdo com o Decreto-lei federal n. 
G. 019, que estabeleceu normas para liqttida-' 
ção dos empréstimos externos. da União,· Es-
t~dos c Municípios, o Estado de l\linas con-
Signa em seu orçamento a dotação de Cr$ 
10. 95L 343,00, sendo que, desta importúncia, 
a de Cr$ 8. 72.{. 072,00 se destina ao serviço 'J 
de juros c amortização dessa dívida. O res-
tante, de Cr$ 2. 230.072,00, deve ser aplicado 
~1a amortização anual do débile do Estado 
JUnto ao Govêrno da União, em virtude de 
haver êstc assumido o compromisso de res~ 
gatar parte da nossa dívida externa classifi-
cada no plano B previsto pelo aludido De-
creto-lei federal. 

No ano próximo findo, não foi possível 
ao GoYêrno de l\linas providcncwr o recolhi-
mento total, no llanco do Brasil, da impor·-
h1ncia devida, havendo sido depositada ape-
nas a quantia de Cr$ 4.261.•tô7,10. 

O contrôle dêsses empréstimos vinha sen-
do feito até 10•16 pelo Conselho Técnico de· 
Economia c Finanças do l\linistério da Fa-
zenda. 

No próximo mês de setembro, deverá rea-
lizar-se na Capital Federal uma confcrl:ncia 
dos Secretários de Fazenda dos Estados, que 
tratará além de outros problemas financei-
ros, dos assuntos relacionados com a Dívida 
Externa, na parte que diz respeito à execução 
das normas estabelecidas pelo Decreto-lei fe-
deral n. 6.019. 

Dívida Fundada Interna - O montante 
das apólices em circulaç:io em 18-3-1047 era 
de Cr$ 1. 035.808.800,00, de acôrdo com as 
seguintes autorizações: 

AUTORIZAÇÃO ClflCULACJi.lt 

Decretos-lei Cr$ Cr$ 
N.o 825 10 .1:lt. 000,00 10.055.000,00 
N,o 85G 1. 838.000,00 1.81:3.000,00 

Cr$ Cr$ 
N.o 1. 071 1.:l2!i.000,00 1.:lt.t.OIJO,IJO 
N.o 1.13:! 2. 500.000,00 :!. l(i5. 500,00 
N.o 1 ,(i;,;, 782.500,00 781 .500,01) 
N,n 1. 70:1 lí30. 000,00 ll:JO. 000,110 
Jl;,o 1.752 115.·100,00 115.·100,00 
N•> 1.795 GO:l.OOO,OO 517. 000,01) 
N,u 1.S7:l '1. S29. 000,110 ,j, 712. 000,0() 
N." l.!Hl5 1. 000.000,00 !l9!i.OOO,OO 
N.o 1.!l7:! 10. :,;,7. 000,00 1 o. 2;,:1. r,oo,oo 
N.o 2.07:1 5:lt.OOO,OO ·191.000,01) 
N.o 2.127 7 .:!08.000,00 7. o:l!i. ooO,Oil 
:-;o 2.771 :l5:J.OOO,IIO :li s. 000,0() 
N" 2.H9!J :l. 700.000.00 :l.ll:J7. 000,00 
No :J. 7:J9 2.50(),000,00 2. <1!!5. 000,01) 
Nu .J.o:J7 1. 000. O IH!, OO :1:18. ono,oo 
Nn ·1. 175 1. [,1)1), 1)1)0,1)1) 1.1nG. 0011,00 
xn ·1. lif~X ~.OIHI.III)O,OIJ f>.IJIJO.OO!J,III) 
:-;o 8.018 21.000.000,00 21.000. 000,1)1) 
N,o n.r.11 :.!0. 000. 000,00 20. 000. ()00,01) 
N" H.fi!;!í 8,8tt.OOO,OO R. 71~0. 000,00 
N." !),(;25 1 o. 000.000,00 lO.OOO.OOIJ,OO 
N,o !l.ll101 10.000.000,01) !).!l9:l.000,00 
No B.CR2 !J,.'iH1 .OOO,IJO !) • 5:l!i. 000,00 
N." !J.7Hl 20. 000. OOO,IJO 20. 000.000,00 
N" !I. 7t. 1l 215.0110, 000,01) 7t:l. 100,00 
N." 10.211i 1;1),01)1),1)()1),01) r. o. ooo. ooo,oo 
N." 10.:1!17 21J.IJIJI).OIJI),00 1H.!l!l!l. 711U,00 
N.'' 1 l.ll~ :>no. non. o o o o o 17:l.!l:i2.·100,0H 
J,el n.o 1:!1 200. o no. ooo:on l!lS .3·''· r.oo,oo 
L!•i n:• 1U2 :wo.ooo.ooo,oo 197. Gl!l. 200,00 

I>rcrdos-lcls 
N" 7lli 7;;. 000.000,00 
N." 1.177 :wn. o o o. ooo,no 118.f,7:J.OOO,OO 
N." 1,1i5:l li !i. 00(). 000,00 r,;;.ono.ooo,no 
N." 1. 71!1 I.H17.001l,OO .1. S 17. OOO,Iifl 
N•• I.!)~ I :10.000 .00(),110 :w. 000. 000,01) .. 
N." 1.!);jõ, 1 o .000. 000,1)0 1o.ooo.ooo,on. --- -- --~-~ ---- --------·-

1 .53ll.I1·1.!J00,00 t. o:l!i. sos .I!OO,O() 
-------- ------ ·. 
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· Dos empréstimos referidos, o ímico que 
''1inha sendo regularmente amortizado era o 

. ·Empréstimo Mineiro de Consolidação, de Cr$ 
UOO. 000.000,00, já . havendo sido sorteadas 
164.370 apólices no valor de Cr$ . . . . · . 
32. 87 4. 000,00, d~ acôrdo com as respectivas 

~· tabelas de anuidades. 
Relativmnente à emissão de Cr$ . . . . . . 

300.000.000,00, já se encontram efetivamente 
cru circulação Cr$ 118.673.000,00. Do res-
tante de Cr$ 181.327.000,00 estão cauciona-
das ou depositadas em bancos apólices no va-
lor .de CrS 130.830.000,00. A disponibilidade 
do empréstimo era de Cr$ 50.497. 000,00, em 
20-3-1947. 

De acôrdo com o Decreto-lei n. 1.1'i7, 
de 26 de setembro de 194<1, c o de n .1. 633, 
de 18 de janeiro de 1946, essas apólices de-
vem ser aplicadas na construção de estradas 
de rodagem, de prédios escolares e de saúde 
pública e em seu aparelhamento, hem como 
no custeio de obras da Cidade Industrial de 
Belo Horizonte, aquisição de bens de natu-
reza patrimonial c cumprimento dos requisi-
tórios expedidos pelo Poder Judiciário, em 
execução de sentença. 

. ~té .18 de março findo, o Govêrno já ha-
VIa hqmdado compromissos dessa natureza, 
no montante de Cr$ 227.743.482,90, de acor-
do com o seguinte desdobramento: 

Pagamento de requisitórios ju-
diciais ............. . 

Construção de Estradas e Pon-
tes . . . . . . . . . . . . . . . . 

Construção de Grupos Escola-
res c .............• 
aquisição de imóveis . . . . 

Aquisição de Bens Patrimo-
niais ............. . 

DesaprOJH:i:~ção do Banco Hi-
potccano . . . . ·'· . . . . 

Obras da Cidade Industrial 
Amortização de contas ga-

rantidas ........... . 

CrS 

26. 6H . 350,00 

2!l.OS7 .051,80 

16.920.568,10 

6'1. 766.595,30 

5·1. 687.580,90 
19.637.336,80 

16.000.000,00 

227.743.482,90 
Parn pagamento dessas despesas o Es-

tado realizou as seguintes opcra~~õcs: 
Cr$ 

Apólices jú colocadas em cir-
cula~~ão . . . . . . . . . . . . 118.673.000,00 

Adiantamentos hancúrios con-
cedidos mediante caução de 
apólices da enussao do 
Decreto-lei n.• 1.177 . . 103.000.000,00 

221.673. 000,00 
A deduzir: 

Prêmios de Heembolso das 
apólices colocadas . . . . 5.156. Q.to,OO 

Total dos recursos 2Hi. 516. !)60,00 

Vê-se que os recurs~s ohti~los foram in-
suficientes para atender a totalidade das des-
pesas 1Jroeess:\das - o que .d~terminou a apli· 
cação da receita orçamentuna no pagamen lo 
do excesso de gastos, no valor de Cr$ 
11. 22G. 522,!!0. A administração J>oderú, por-
tanto, utilizar parte das apólices ainda dis-
poníveis dessa , emissão em liquid:wão de 

quaisquer compromissos até 0 1. .t d CI·~. 
11.200.000,00. ' 1m 1 e e T 

.... 
Dívida a longo prazo junto a Bancos 

Os compromissos a Iong . 
estabelecimentos de crédito o /egr~zto dJUnto a 
Pass1· l d . ' 1s ra os no. · vo so J a ,e,nor?maç~o de DíVIDA CON-
SOLIDADA IN1EHNA, atmgiam em 1813147 Cr$ 227. 932. 770,'10 e assim se desdobravam~· 

Em Contas Correntes 
Banco do Brasil - Con-

Cr$ Cr$ 

ta A • • • • • • • • • • • • 42.893.678,30 
Banco do Brasil - Con-

ta C • • • • • • • • • • • • 23. 333.333,00 
Banco Comércio c In-

dústria de Minas Gc-
Gerais • • ·. . • • . . • 29.429.057,70 

Banco de Crédito Real 
De Minas Gerais . • 20.000.000,00 

Banco da Lavoura de 
1\linas Gerais .. .. .. 11.612.121,80 

Banco Mineiro da I' r o-
dução .. .. . . .. .. 9. 000.000,00 

Govêrno da União (De-
ereto n.• 6.019) .. 36.799.472,20 173. 067 663,0t 

Em promissória.f 
Banco de Crédito Real 

de Minas Gerais .. 19.589.000,00 
Emprêsa Nacional de 

1\Iclhoramentos .. 2. 616.133,50 
Cooperativa l\lista da R. 

l\1. v. .. .. .. .. 2. 000.000,00 
Banco Hipotecário c 

Agrícola do Estado de 
1\Iinas Gerais 11.000.000,00 

Danco Itajuhá S/A. 2.000.000,00 
Banco 1\Iinciro da Pro-

dução .. .. .. .. . . 10.000.000,00 
Banco Nacional do Co-

mércio c Produção -
H! o .. .. .. .. .. .. 500.000,00 

Banco IUhciro Junquci-
r a S/A. - Rio .. .. 2. 000.000,00 

Bank Of London .& South 
Amcrica Ltd. 5.199. 999,90 51.865.133,40 

227.932.796,40 

Nos têrmos dos ajustes celchrndos com 
os respectivos credores, os pagamentos se-
rão realizados em prestações mensais, semes-
trais e anuais, e se distribuem, por exercício 
da seguinte forma: ' 

El\1 194(i .. 
Em 1947 
Em 1948 
Em 19,1!) 
Em 1950 
Em 1951 
Em 1952 
Em 1953 
Em 195·1 
Em 1955 
Em 1956 
Em 1!l57 
Em 1!l58 
Ern 1 !l59 
Em 1 !lGO 
Em 19Hl 
Em 1962 

......... 

• •I • • 

Cr$ 
3.102. 315,50 

f>5. 24!). !)53,40 
32. 5!)2. 844,30 
ao. :tl6. G04,40 
ao .120. 604,40 
2G.333.6G2,10 
15. 4H. 40-1,50 
5. 7()5. 104.40 
4. 50:~. (i01,40 
4. !in:~. no:l,4o 
4. 5G:l. G03,40 
2. 2:H). 271,00 
2.230.271,0() 
2. 2:l0. 271,00 
2.230.271,00 
2. 2:w. ~~71,00 
1.115.186,20 

227.932. 79G,40 
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Os compromisSoS enumera(IOS ainda de-
correm, elYl pequena pamela, de despesas re-
gistradas nos orçainentos de exerciclos ante
riores, no periodo deficitirio de 1934 a 1941.

Sen pagamento deve-se processor, nor-
malmente, ntis epocaS fixadas nos contratos,
mesmo corn preferência sôbre a liquidaçao
de outros comproluissos, a fun (le l)ec'
o crdito do Estado junto aOs esta'I)elccilIlen-
tos bancários. A liqunlaçao (lelinitiva (IC
tais débitos, no enlanto, n,io serS possivel,
euquantu perdurar 0 dcsequilIbrio orçanlen-
tario . Durante esse periodo paralelanienle
as inedidas que devern ser adotadas P al a de-
belar 0 deficit teró. 0 6ovérno lie realizar ope-
racOes tie Supi'inien/o,s (i Tsouraiia, coin 0
objetivo (IC obLer recursos indispensaveis iltiFti
fazer face aos seus conipronlissos.

'lais opeiaçueS serSo pleiteadas junto aos
bancos cool que 0 Estado inanténi tiansacOes,
ou em outros institulos tie cmédito (10 Pais.

Dividci Ilutuwite

Em 18 dc marco uiIl(lO Os (ic)itOS desia
nature3a se elevaraili It Cr 358-532. 975,60,
assimn disc iimninados

DepOsitos espcciaiizwlos

Cr$	 Cr$
Bans cia Ausentes a Do-
funtos ......... . 733.600,30

Caixa Ecouôniica .. . 111.941. 809,30
CaucOes ao Eslado em

dinheiro ..	 ..	 ..	 ..	 4.416.815,10
Consigriacucs a favor do

Terceiros .. .. .. .. 8. 83 1,40
Cofre cia Orf.ios ..... . 40:1.620,90
Fiancas Crime cm di-

nheiro ......... . 317.703,10
Fiancas (10 Ma tidatOr OS

em dinheiro 	 82.961,80
Bonus do Guerra	 863. 213,20
Institutos de AssistOucia

	

Social ......... . 2.8 1 9. 2 7 1 , 1 0	 121.630.038,20

Restos a Pugar:
Efeitos a Pagar (IC Ixer-

cicios anteriores	 8.316.600,00
Efeitos a Pagar cia 1946 47.783.113,50
Efeitos a Pagar do 1917	 12. 513.580,70
Milos a Pagar Extra-

Orçainento ....... . 11.862.037,70
Veneimentos a Psigar

(nSa reciamados) . .	 7. 733.753,84
Vencimentos a pagar (IC

1947 ............ 2.585.880,10
Cheques enjitidos do 1917 	 2.184.232,00 	 93.180.399,80

Depdsitos etc Divcrsas
Origens

Juros (Ic ApOlices a
Pagar .......... 14.001.510,10

ApSliees a Resgatar .. 	 5.031 .400,00
Depósitos Diversos . . . . 	 435.218,70 	 20.268.159,10

Adiantarner(Ios Ilan-
cOrios:

Bancos cMovimcuto 	 123.434.378,50

358.532.975,60

TeSricamentc, a divida flutuante é ciii.-
tituida, coiiso se SL11)C, de coulprolliissos
pagaineiito é exigivel no proprio exerciciO em\
que silo contraiclos. Essa exiibi1idade, PO-
rein, nunca se efeliva para 0 total désses en-
cargos, 111051110 ntis épocaS Clii clue 0 'l'esouit
CSIa 111)arellladO para solver todos Os seus ae-
bitos.

0 ciue se observa no piatica ê o seguinte
a) (lutullo 1105 (iepóSitos especializa-

dos, enlI)Ora representeili responsai)ilidades
eletivas do Eslado para Coin terceii'OS, COIISI1-
tueni verdadeiras tonics de recursOs para 0

'lesouro.
b) - Aléin dos ilepisitos espcciahzados,

lermios ainda a considerar os seguintes grupoS
de conlas que integralil a divida ilutuante

Cr
1 - Contas a pagar, tie exer-

cit ios anleiiores e iles-
Ic exerCicio, relativas a
pessoal, material, cons-
trucSes divelSas, etc 	 03.180.399,80

2 	 .1 uros e apolicesarci-
gatar (le exercicios all-
tciiores e (leposilos (ii-
versos ............20. 26S. 159,10

3 	 Ad ianlamileiltOs em c/c
bamicarias ..........123.434.278,50

236.882.937,40

Dti parccia (IC Ci 	 93.180-:W9,8 0 deve-
Il10 (icaUzir a ile Cr 	 16.017.032,50, corres-
pOIl(tCIilC ad) IliliilClUliO jit Cfl1 pocier tie pa-
gailorcs j)aia lig(li(lacao 1a(Lue1as conias, re-
(IUZIii(1OSC, poitautto, -,I C	 76.263.367,30 o
total apagtr 1105 credoics (10 Estado

Quanto aDs juros C apólices a resgatar
tic exelculus amiteriores e (leposilos diver-
sos, que figulam no 1llssiVO pela quantiit de
Cr 20 .268. 159,10, apenas CCFCO lie 50 	 se-
1110 lecial(iauos (iliitllllC 0 11110.

Finalumuenlc, (Ia 111U111tt parcela (IC CrS
123. 434 .378,50, relaliva a descohertos em con-
las c011eli Ics 1)11 narlas, (I CVC!iiOS csc iareeer
(IUC 1111111 paI'l(2, 110 N j i () r (IC Crs 46.325.293,20,
esla garau)ti(la coin cauiio tie apoices e tic
outros laloles .r\.rigor, pOIS, OS (leScOi)ertoS
(ItiC ileveni ser iegulai'izidos neste excrciCio
SOlilt)Vt(iii Cr 	 77. 109.035,30 cia 18/3/1947.

Fcilas as tledtiçoes euutilUCialia s , cilegalulOS
a coiiclusao (IC (ti l e 05 c0111prolnis;os lie imiaior
urge tic ia, que (teVem Sec normal izaclos neste
excrc do, releucnles i Divida Flutuanie, s5o
os scguiules

Cr8
Conias a Pagar..........76.263. 367,30
RIM e Apili ices a resgatar

tic exerc ic jos ant criorcs C
tiepos' Los ti iversos ......10 .000.000,00

Descobcrtos bancilrios 	 77.109.085,30

163. 372.452,60

Evitienteinenlc 11110 scm possivel reali-
zai'-Se a liqui(lacao total (IC this dChitos, tie
moths -I 	 a divida do Estado do ito-
portaul('ia tic cento e sessenta mnilhöes tie
cruzeiros.

Entretanto, na grantie rotaçiio financeira
dos negocios pmlhlicos, que neste CxCFC1C1U
deve tiltrapassar, cmii inuito, a 11111 hilh5o de
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.:ruzeiros, tais compromissos são automàtica-
mentc liquidados, mas outros serão contraídos 
no decorrer do ano, fato êstc inevitável, em 
virtude da contingência, em que se encontra 
o Estado, de desequilíbrio orçamentário. 

As providências que nos pareceram mais. 
acertadas podem dividir-se nas seguintes ca-
tegorias: 

a) Redução de despesas; 
b) Aumento de arrecadação; O Govêrno deverá zelar pelo seu crédito, 

de modo a poder utilizá-lo' mediante novas 
composições com os estabelecimentos bancá-
rios; c os planos para novos ajustes depende-
rão de estudos que se farão com o necessá-
rio cuidado. 

c) Plano de recuperação econômica .. 

Redução de despesas 
Havci1do os encargos do Tesouro aumen~ 

ta do de cêrca de Crlil 263. 000. 000,00, torna-
va-se necessário proceder ú rigorosa análise 
da despesa orçamentária, a fim de verificar 
a possibilidade de economia no custeio do:!~ 
serviços I>úblicos, o que foi feito, como a se-
guir se expõe. 

Orçamento para o corre11le exercício 
(1947) 

No orçamento para o exercício em curso, 
a receita foi prevista em Cr$ 9H8. 570.500,00, 
havendo sido a despesa fixada em Cr$ .. 
998. li02. 718,\JO. 

Devemos esclarecer que dificilmente a ar-
recadação atingirá a receita prevista, pois não 
f~rm~1 tomadas,, ~a ocasião oportuna, as provi-
dcncras nccessanas ao seu incentivo. 

Adiante sugeriremos medidas que, se en-
trarem em ~a~c de cxccu~~ão no segundo se-
mestre, possilnlitarão uma receita neste exer-
cício de Crlj) 900.000.000,00, ~lproximada
rnentc. 

Em relação ú despesa fixada. em Cr$ 
9!)~. li02. 918,~}0! será I>rccis~ considerar: pri-
ll~c~ro, os credt!os revigorados para êstc exer-
ctcw, no montante aproximado de UO mi 
lhõcs de. cruzeiros, dos quais pelo menos a me-
tade tcra de ser gasta; segundo, os créditos a 
serem abertos, em virtude de despesas não 
computadas no orçamento em curso calcula-
d:ts em 55 milhões de cruzeiros; terc~iro, cri:-
<htos suplementares inevitáveis: - tôdas essas 
parcelas! incorporadas ao or~~arncnto vigente, 
Juntas m:ula a.os Cr$ 'lÜ. 000. 000,00 acrescidos 
IJelo Gov.crno Imediatamente anterior, indicam 
a necessidade de recursos permanentes desti-
nados. a enfrentar um desgaste que poderá ser 
aproxunadarncntc de' Cr$ 238.000.000,00. 

Progmma. cl e ação 

Diante das dificuldades que estavam as-
soberbando o Tesouro, julgamos indispensável 
~ cla!>oração de um programa, cuja aplica~~ão 
uuedtata deveria, pelo menos, aliviar-nos dos 
encargos mais prementes. 

Para se atender aos compromissos llo Es-
tado, to_rnava-sc indispensável a elaboração, 
como dissemos, de um plano administrativo 
tcndc}ll.c à aproximação do equilíbrio orça-
mcntarw. 

A clirr_1inaçiio do cle{icit é problema que 
não podcra se: resolvido imediatamente mas 
que será P?Sstvcl no pe:·íodo de dois ~ três 
anos, mcdwntc a adoçao de medidas ade-
quadas. 

Tratando-se de despesas de car:ítcr pcr-
tnancnte, não restava a menor dúvida de 
que não podiam ser custeadas exclusivamen-
te com o produto de operações de crédito. 

Havia urgente necessidade, }>ois de se 
tomarem i.m:.:~liatas prov~dências que' assegu-
t:~ls.scm n hqUidação de Lao vultosas responsa-

''· hth,lades, corn os recursos normais da recei-
ta orçamentária. · 

Despesas com material 

Reestrzzturaçüo de serviços - As refor-
mas parciais quase nunca atendem aos re-
clamos do Serviço Público. Constituindo 
problema complexo e interessando a tôclas as 
rcparti~~ões do Estado, é certo que a recstru-
tm·ação dos serviços não se deveria levar a 
cabo isoladamente, pois cumpria evitar de-
sajustamentos, diferenças de nomenclatura de 
cargos com atribuições idênticas, c, mais, de" 
sigualdade de remuneração entre aqueles que 
têm os mesmos deveres e as mesmas respon-
sabilidades. 

.Já se reconhece como indispensável a re. 
estruturação geral dos serviços públicos do Es-
tado, providência que, aparentemente dispen-
diosa, acarretará evidentes benefícios para a 
marcha dos trabalhos, proporcionando ainda 
economias para os cofres públicos. 

Ademais, poderá a Administração fazer 
distribuição cquitativa d.os encargos c melhor 
aproveitamento do pessoal, de acôrdo com 
suas tendências e aptidões. Em verdade, pa-
dronizados cargos c proventos, o servidor se 
integrará em uma classe única, podendo ser 
chamado a trabalhar nesta ou naqueb repar-
tição, consoante as necessidades dos serviços. 
Essa movimentação não é possível no estadl) 
atual, porque, como jú se disse, cada Heparti-
ção tem o seu próprio quadro, inteiramente 
diverso elos demais. ' 

O primeiro passo fo~ <lado recentemente 
com. a reforma ~mpreendtda na Secretaria da 
Agncultura. .Ta agora, a Constituição man-
da que se generalize a medida. 

Seleçlio de pessoal - Outro mal que no~ 
cumpre sanar é a admissão de pessoal 
concurso: Os estabelecimentos bane-' · sem 
pró~rio Serviço Público Federal c ati/?·o.s, 0 
particulares já adotaram, de longa (h h ,;1 mas 
corrênci <1 1 ' ' • •• con-. n c va ores corno maneira se"ur 
JUsta de se preencherem os cargos. "' a c 

. Os concursos de provas, apontando 
mms al!tos, podem banir o protcci~nism 0~ 
neutralizar o arbítrio na escolha do, ., , . -01 e l'e•· <J J' t l • S •• Cl Vl( O· ·: o ;s nt o, com o JUSto c prefcrcntc a 
Vettamcnto dos interinos. pro-
. . Pessoal extramm1~rârio _ Nesse arf _ 

1.~ 1 ' o problema assumm as1>ccto de m·S >. ICU 
vuladc, pois nem mesmo os limite" ir~ 1 ~ra
pelas dotações orçarncntúrias vit!l~'·un r~ostfs 
respeitados. Em diversas Secr·•tar'1••1,. 'cnl< 0 
SC V 'f' } t.: ' ' ,,, T>OC C-• en Icar que as ver Jas Para fJ'l"'liiiCIIt . Pessoal t · · 'a' o ao ·, ' ex ranurnerano ~te usam saldos llC" r_ 
VOS de grandes J>I'OI>Orçoes. oU l 
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A causa disto está em que, mesmo não 
havendo vagas, não se deixava de atender a 
pedidos, contratando-se os pretendentes como 
extranumerários. Para evitar o inconvenien-
te, ao lado da realização de concursos, estuda-
se, ainda, a viabilidade de lotar-se em outra 
o excesso de extranumerários verificado em 
determinada Hcpartiçfío. 

. Releva notar que o concurso p~tra o pro-
vnn.ento de cargos a que nos referimos po-
dcra motivar o aproveitamento dos extra-
numerários habilitados em lugares de provi-
mento efetivo, dando-se, em parte, vazão à 
pletora de pessoal. 

A conseqüência de tais providências será 
a limitação dos gastos ao montante exato das 
verbas c, mesmo a provável redução destas 

' l' . nos or~~arnentos futuros, sem ofensa aos ( trel-
tos da generalidade dos atuais servidores. 

Serviços cxtmordinários - Deve evitar-
se a rcalizaçfío de serviços extraordinários re-
nnmerados para 0 desempenho de tarefas nor-
m.ai~ pertinentes a qualquer Hepartiçã.o. I"::s:;c 
halnto, além de dispendioso, não sattsfaz as 
necessidades do serviço, pois não é ilimitada 
a capacidade física do funcionário. Sobre-
vém a fadiga. c, como resultante,. decresce 
grandemente a produção no expcdtcntc nor-
mal c nas horas a êlc acrescidas. Só tarefas 
esporádicas c pouco freqüentes podem justi-
ficar o serviço extraordinário. 

Adote-se a seleção na invcstidtira, locali-
zem-se melhor os funcionários, ampliem-se as 
secções, promova-se o desdobramento destas, 
quando necessário - e os serviços cxtrnonli-
uúrios desaparecerão naturalme!llc. 

Diárias, gmlificaçúes c pcrccntauens -
- Essa matéria deve ser examinada com o 
cuidado necessário para ~;c evitarem os alm-
sos de que muitas vêzes são o pretexto. Urge 
adotar a maior exatidão na ajllicação da lei, 
a. êssc rcsjlcito, c mesmo alterar a lcgi~;laçiio 
VJgentc, se a necessidade de justi~·a c mo-
deração aconselhar essa llrovidência. 

Despesas com material 

Aquisição - A aquisição de material 
'(J:?Cr~nancntc c de consumo) vara o servir;o 
. I~ubhco está centralizaria no Departamento de 
Compras c Fiscalização, administrativamente 
subor.dinado à Secretaria das Finança:;, mas 
conshtuindo, orçamcntàriamentc, órgão autô-
nomo. 

As_ vantagens da centralização de com-
pra~ sao por demais evidentes, dispensando 
quatsqucr comentários a respeito. 

!'--s aquisições devem ser feitas, }lois, na 
med~da do estritamente necessário c sempre 
por mtcrrnédio do órgão competente, que mc-
llu~rcs economias poderá conseguir no em-

i prego das verbas a elas destinadas. 

tido de que haja economia no consumo de 
material. 

Impressão de l!OVOS modelos e publica-
ções diversas - A renovação dos modêlos 
usuais, quando necessária, deve ser levada a 
efeito mediante autorização do Secretário ou 
Diretor da He}xlrtição autfmoma, sempre em 
ocasião propícia para que não se perca todo 
o material antigo, porventura r~xistcntc noo> 
almoxarifados das repartições estaduais. 

Quanto à impi·essi"io de certos trabalhos 
(relatórios, orçamentos, balanços financeiros, 
etc.), reconhecemos que é de grande utili-
dade se estude meticulosamente o número de 
exemplares da erEção em vista, para que se 
não repitam exageros freqüentemente obser-
vados. E' comum encontrarem-se abarrota-
das de publicações anacrônicas as prateleiras 
das Secções de Material. 

Veículos -· As autoridaücs não podem 
descuidar do exame da possibilidade de ser 
reduzido o número dos veículos ao estrita-
mente indispcnsúvel, }loupando-se as dota-
ções orçamcntúrias destinadas ao eonsêrto c 
custeio dos mesmos. No estado atual em que 
se cncont~·am as nossas finanças, valerá o tra-
balho, IlOls despcndcm-sc, annahncnte vulto-
sas importflncias com lubrificantes, ~ombus
tíveis, peças c material rodante. 

Despesas diversas 

'l'mnsportes - Nas verbas de transpor-
tes poderá haver tamhém economia. Uasta que 
se continue proibindo as passagens de favor 
c se estude processo mais conveniente para 
o transporte dos funcionúrios obrigados a 
viagens freqüentes. 

Outras verbas poderão sofrer redução, 
com o cuidado de não serem atingidas aquelas 
que se refiram a serviços de natureza essen-
cial, como as !lc fomento, obras públicas e 
cYcn tu ais. 

Rêde Mineim de Viaç{ío - f:sse impor-
tante setor da administraçiio scrú mais adian-
te objeto de especial referência. Observe-se 
desde jú, porém, que, no }leríodo da adminis-
tração estadual (março de l!J:n a dezembro 
1!HG) os de{icits financeiros da Hêrle mon-
tavam a Cr:;i 1-18. !lG:I. 238,!Hl, dos quais o Esta-
( lo jú fêz a cobertura de Cr$ 1:n. 001..57:3,40 . 
Só em l!l-Ul, o reajustamento de vencunentos 
do pessoal atingiu a quantia de Cr$ ......... . 
42.000. 000,00. 

Fiscalização tlos qastos - Convém não 
esquecer que se dcvcJ:á ativar a ação fiscali-
zadora do Departamento de Compras, coli-
mand? um cmprêgo justo c econômico do 
n.wtcnal m~quirido llara 0 ~;crvir;o público, a 
fun de evitar-se o seu desvirluumcnto IHlra 
outros misteres. 

Naveqcwiío Mincim elo Süo Francisco -
Outro sei·vi"Po dcficilúrio do Eslatlo é o da 
Navcgaçfío ~Iincira do Siio Francisco. Ao en-
cerrar-se o exere1c10 de 1 !l IG, seu "clcficil 
atingiu a Cr$ 2. 15!l. 2!l!l,fi() (dois milhões, cen-
to e cinqiicnta c nove mil, cluzentos e noventa 
c nove cruzeiros e sessenta centavos), ao pas-
so que de outras companhias de transporte se 
dcscnvolYcm, nesse rio, aprcscntanrlo resulta-
dos n:cnos desanimadores. 

A solução llara o caso serú o rcal>arclha-
mcnto c nova estruturação da Navegação l\li-
neira d? São Francisco, possivelmente em ba-
ses antarqnicas. 

Usirw Central elo T~cilc - O deflcil da 
Usina Central do Leite, relativo ao exercido 
passado, de l!Hii foi de dois milhões de cru-
zeiros (Cr$ 2. 01io. 000,00) aproximadamente, 
razão por que deve o Estado estudar o seu 

Ao funcionúrio, sohrelmlo ao que exerce 
cargo de direção, cumpre colaborar no sen-
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reaparelhamento em bases' mais racionais. O 
. Interêsse dêsse estabelecimento, aliás, é mais 
do Município de lleJo Horizonte que do Estado. 

Hotel ele i\raxà - Também a exploração 
dêsse estabelecimento é dificitária. 

OuLI·os estabelecimentos industriais - De 
modo geral, o Estado deverá adotar o arren-
damento ou outros processos de exploração 
dos estabelecimentos industriais cujos clefi-
cits ofereçam dificuldades em ser cobertos. 

Aceitas essas sugestões, quantia apreciá-
vel seria poupada. 

As medidas propostas são de caráter ge-
ral, e só poderão ser aplicadas paulatinamente, 
mediante estudo seguro. 

/ Medidas de emergência 

O vulto dos compromi:;sos or~~amentários, 
a que nos referimos na parte própria, está a 
exigir medidas de emergência no sentido da 
compressiio, tanto quanto possível, dos gastos 
do corrente exercício. 
. . Com tal objetivo, o Govêrno não poderia 
deixar de tomar, como tomou estas duas pro-
vidências: ' 

a) transferência para o cxerciCIO de 
1!H8 dos créditos especiais cuja aplicação 
vossa ser adiada c 

h) "congelamento de verbas": sem pre-
JlllZO da marcha normal dos serviços. 

. ~ma parte, pelo menos, dos cróditos es-
pcc~ais, no valor de C r~ 102.302. 4!19,20, v o-
dera sofrer redução de GO 'lo isto é cêrca de 
C_r$ GO. 000.000,00, dota~·ão 'que se;ia tranfe-
rula I>ara o }H'óximo exercício, a fim de aten-
der ao vrosscguimcnto das obras por êles cus-
teadas. 
, .Com· essas medidas c atendendo a que o 

Governo tcrú de abrir créditos adicionais no 
montante, aproximadamente de Cr!ii . . . . 
55.000. 000,00, o resultado IH'ováv~l da cxe-
cuçüo or~~arnentúria de 1 !J4 7 será o seguinte: 

Des]Jesa: 

Total das autorizadas 
1\lais: 

Cl·éditos especiais a serem 
abertos ..... . 

A Deduzir 

Créditos Dep. Estradas de 
Hodagcm e GO% de 
Créditos Especiais . . 

Cr$ 
1.138.G5ü.573,10 

55.000.000,00 
1.193. G56. 573,10 

Situação Tributária 

A legislação tributária do Estado deve-
rá sofrer, necessàriamente, sensíveis altera-
;ões no sentido de adaptá-la à nova discrimi-
nação de randas decretada pela Constituição 
Federal c pela Estadual. 

V crifica-se da leitura dos textos consti-
tucionais que essa discrimina~~ão favoreceu, 
sobremaneira, os Municípios - o que é ple-
namente justificável, se considerarmos que a 
União e os Estados arrecadam 55 e 37%, res-
pectivamente, da receita total do País, restan-
do aos municípios apenas a percentagem mí-
nima de 8%. 

Eiilhora justa a providência, não pode-
mos deixar de acentuar que daí decorrerão 
para o Estado sérios desfalques de renda, res-
ponsáveis por inevitável desequilíbrio orça-
mentário, se nüo forem tomadas, desde já 
medidas compcnsadoras. 

Hclativamcnte ao Estado de 1\Ii.nas os re-
flexos dos dispositivos constitucionais sôbre 
SU'\ receita se traduzeni por uma redução de 
~e;1 da, calculada em oitc~üa e cinco (85) mi-
lhões de cruzeiros ·aproxnnadamente, a saber: 

Impôsto sôbre indústrias e profissões 
(Art. 29, n.• III) • • . • • • · · · • · • 

Isenção de impôsto territorial (§ 1.o, n.o 
VI, art. 19) . . .. ..... • · · .. ~ • 

:lO o/o sôbre o excesso de' arrecadaçao 
local (Art. 20) . . . • · • · · · · · · 

Impôsto sobre turismo c hospedagem 
(Art. 21) .. .. • • .. • • ; • • • • • 

Impsto sobre jogos e divcrsoes (Art. 
21) •••.••••••••••••.••. 

Impôsto sobre exploração agrícola c 
industrial (Art. 21) • • · · · · · · · · 

Selo& de conhecimento, nrrccadaçáo e 
de inscriçfto relativos ao impôsto 
sôbrc indústrias e profissões 

Cr$ 

43.000. 00.0,00 

5. 000.000,00 

2G. 000.000,00 

1. 800.000,00 

1.800.000,00 

G.OOO.OOO,OO 

2.200. 000,00 

TOTAL • • • • • • • • • • • • 85.000.000,00 
A partir do próxirn? exercício, o. Esla.Ll? 

deverá iniclar o cumpnm~nto dos ~ilsposih
vos constitucionais, operando-se cntao, as se-
guintes reduções em sua receita: 

Em HH8 ...•.... 
Em l!l-19 •.••..•• 
Em l9fl0 ...... . 
Em l!J51 .. 
Em 1!l52 ..... . 
Em 1!l53 

v 
Cr$ 

53. GOO. 000,00 aprox. 
" 

" 

" 
" 

1. O!H. 523. 71l:í,60 En1 1954 •.••.• ~ 

5. 000.000,00 
1 o. 000. 000,00 
lf>. 000.000,00 
20.000.000,00 
25.000.000,00 
30.000.000,00 " 

Heceita provável do exer-
cício . . . · . . · · 

0 Dóficit se reduzirá a .. 

!lO O. 000.000,00 

1!H .52:L 718,60 

se considerarmos que tamhérn outros gas-
tos serão reduzidos - d.espesas de pes.sr~al, 
gratificações, diárias, serviço~ cxtraordinan~s 
percentagens, material,, custe.w l~e automóve~Is 
etc. _ a economia sera coi~sHlcravel, mas n~\0 
mficiente aimla para os diversos coml>romis-
sos ou responsabilidades do. Tes~mro .. . . 

Examinemos, agora, a sltua_çao tnbutana 
do Estado. 

Os números acima, passíveis de retificação 
não se distanciam entretanto da realidade. ·' 

Além disso temos q~lC registrar a perda 
de 1G milhões de cruzeiros quota de rateio 
do D. N. C., cujo prazo contratual se extinguiu. 

Acrescendo-se a êsse desfalque o aumen-
to da despesa permanente decorrente das re-
formas, criações de serviços novos e outras 
medidas verificadas no período de novembro 
de 1!H5 a 18 de mar~~o de l!H 7, no montante 
de cêrca' de Cr$ 260.000.000,00, como ficou di-
to, chegamos à conclusão inelutável de que 
precisamos prevenir rendas equivalentes para 
alcan~~ar o desejado equilíbrio orçamentário. 
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Pelos dados do balanço de 1946, vimos 
que o excesso de receita sôbrc a previsão co-
briu bôa parte da despesa acrescida. Entre-
tanto não podemos contar com igual surto 
financeiro para 19.!7, porque neste exercício 
já começamos a sofrer os efeitos da J,ova si-
tuação do mercado monetúrio. Pelo simples 
fato de haver o Govêrno sustado as emissões, 
o volume dos negócios vem decrescendo, a re-
tração de crédito se acentúa, provocando, co-
mo é óbvio, sensível dimiuição da receita 
do Tesouro. 

E' de supor entretanto, que a receita apu-
rada em 1946, de cêrca de 1)29 milhões de cru-
zeiros, atinja, em 194 7, a cifra de 900 milhões 
desde que as medidas que vimos tomando em 
relação a mais eficiente fiscalização produzam 
o~ seus efeitos. Para êsle ano, como ficou as-
Slllalado na parte relativa ao orçamento de 
19J 7, a despesa estipulada em 998 milhões de 
cruzeiros, sofrerú, pelos motivos jú expostos, 
u_ma sobrecarga de cêrca de 238 milhões, pas-
stvc}, entretanto, de redução mediante a apli-
caçao das medidas urgentes a que vamos 
aludir. 

Antes, porém, torna-se JJ}ister fazermos li-
geira apreciação da situação econômica do Es-
tado c, dentro dela, da capacidade dos contri-
buintes mineiros como da resistência econô-
mica dos produtos tributados. 

Em estudo a que, há temrlOs, procedeu o 
Conselho Técnico de Economia c Finanças, do 
Ministério da Fazenda, ficou evidenciado que, 
considerada apenas a receita tributúria, a tri-
butação per capita, no Estado de l\Iinas, é de 
Cr$ 59,'10, inferior ú da maioria dos Estados 
da Federação inclusive à de São Paulo. 

.Mais convincente ainda é o cstu{!O rapido, 
que se poderá fazer, da tribulação per capila 
cru função de produção, também per capila. 

Tornando por hase de cúlculo os últimos 
<lados estatísticos, verificamos que, lm 1!H:l, 
a produção per capiia foi de C r :;i 1. 017,00, 
e a trihuta~~ão per capila, de Cr$ (i-!,80, levan-
do-se em consideração a totalidade da recei-
ta orçamentária arrecadada. 

· E~tabclccida a percentagem entre os valo-
res acuna encontrados teremos: 

Cr$ 6'l,80J x 100 ' · 

Cr$ 1.017,00 
= Cr$ 6,30, isto é, 

no Estudo de minas, para quota de cem cruzei-
ros de I>l'otl - 't · · c r ~ • . . ':Içao fJCl' capz a, exigem-se seis 

uz~~~ os c tnnta centavos de imr>ostos. 
, _necessário esclarecer qut tal perccnta-
~~~ na o. representa o ônust real de tributa~~ão 
11? recai dzr~lamenle sôbbre os contribuintes 
~i~ }dutor~s, tntermcdiúrios de negócios, ele. 
.• c •. ·,.o o nus correspondente a 1/a · da pcr-
c~~tt.l1c~y e~tcontraua, porque na realidade 0 
v.luor n J~ltavl nã.o é o valor da JH'oduçdo, mas 
~a 0 m~,v.I~nento global das opcrnç1~es realiza-
t 5

1 1!0 E~t.tdo rcx>rcscnlando apt·oximadamcn-
c res vezes o valor da produção. '' 
, Exami~tcrnos, agora, a situação de um dos 

Estados acu!1a referidos, comparativament~ 
com a de Mmas licrais. 

Nota-st: que. a região geo-ceonõmica a que 
}Jertcn~c. l\hnas, ~cprcscntando apenas 11% da 
s~tperfictc .do. P.ms, contém 45% de '>lia popula. 
çao; possUI sozmha uma receita que se eleva a 
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mais de G5% da receita nacional; c arrecada 
impostos que representam G7% do .total pa~a, 
todos os Estados (impostos es.ta<~mus. c mum-
cipais). E' a região geo-econon!Ic:~ .mte?rada 
por Minas Gerais, São . Pau!o· l~sp1nto Santo, 
Hio de Janeiro c Distnto I•cdcral. 

Estabelecendo a comparação re~ativamcn
te a São Paulo, tcrcmo:;: ;1 pr~Hluça? per ca-
pita dêssc Estado, em 1 !H3, fm de. C r :;i • • • • • 
2. 829,50 - c a trihutac;üo per capzla, de Cr$ 
1!"!1,10. 

Portanto: 
Cr$191,10 x 100 . . 

---- = Cr$ G,70 - Isto c, c:Hla 
Cr$ 2. 82!),50 

quota de cem cruzeiros, de produção per Cl!· 
pila, em São Paulo, é onerada com uma tn-

butação de seis cruzeiros c setenta centavos.: 
Vê-se, assim, que, sob o ponto de vista 

econômico, a nossa tributação e a de São 
Paulo se equivalem, vcrificando.se rnesrno pt;· 
qucna diferença de quarenta centavos favora-
vcl a :Minas. 

Essa elifereJwa ainda mais se ae·~ntua em 
se tratando do Estado do Hio de .T:m~>iro c, 
principalmente, elo Hio Gr:~JH~c <lo ~ui, que 
integra uma rcgiüo geo.ccononnca mms pobre. 

I~stc último Estado, com uma proclucão 
muito inferior :i nossa, arrecada mai~ ele :lOO 
milhões de cruzeiros de Jmnôsto ele Ven1Ias c 
Consignações, quando, cn~ l\Iin_as .Gerai~. a ar-
recadação <lêssc tributo nao atmgm a cifra de 
200 milhões. 

Pelos motivos acima expostos, parece-nos 
improecdente a falsa nre~ame;:io, scmmrlo a 
qual os impostos ele l\Jinas Gerais, são r!xccc;-
sivos em rela('i'ío nos r los outros I~stados. O 
que se verifica ó o desamnaro em m1c ti~m 
vivido em l\1in~1s nqui:·les qnc prorluzcl'l. Prc-
spntc junto Ú<; fontes produtoras, para eslimu-
l{1.Jns, :durlú.lns f' fc>rlnlc>r~e.ln'>, o Govêrno J>rc 
tende corrigir tnl situação. 

Não se pode deixar de levar em f'onsiclc-
raçiío m1e a resistência econômicn. doe; r>rodt!· 
tos, dada sua procura generalizada, esta, 
prcsenlemcnte, aeimn. dr~ r(l~alquer arr.~umcn
to relativo i1 influf·ncw elos H!lTJostos propor-
cionais nn ceonomi:l gcrnl rlo Estndo. 

Isto pôsto. vejamos a silunçiío p:u·tieulnr 
de encla tributo. dentro das neecssulades c 
possihilirlacles atuais: 

lmp<!sto territorial - Sua taxa é atualmen-
te de 1,5% ot/ valorem. Não sugerimos numen-
tú-la. Em hora se trate ele trilmto dirPto, 
de todos 0 mnis aeonse~lh{tvcl, encontra 
r~r:mrlc resistf!JH~ia por pnrle de seus C'ontri-
huint.cs neeess:'trios --- em sn:l maioria ho-
mens do campo -- por gravnr a terra. 

E' justo, enlrelnnto. que o f1ovêrno decre-
te sua revis:io, nos ![·nno-: ela legislação ante-
rior, para ajustar nos valores atuais aqu(!lcs 
<!l!C se acham inscritos no lan~~amento, dr~sdc 
l!H:l. Daria a valoriz:H;ão eonheeirla dos imó-
veis, a arrccnclaç:io clê~:se imJHY,to l'slú muito 
nquúm rlauuilo que a lei f:H'ulta ao Estado 
perecher. A revisão que podcrú ser feita no 
úllirno trimestre rii:sÍe ano, para influir na ur-
ree:ulação ele 1 !}:18 mesmo moderaria, J>OS~i
hilitar:'t i1 receita 1;m rcfôr~·o ele Cr$ ......• 
25. 000. 000,00. 
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lmpúsio de Transmissiio causa-mortis·-· 
Sua taxação progressiva de 4 a 10%, na su. 
cessão em linha reta; de 5 a 10%, quanto ao 
cônjuge herdeiro; e de 10 a 50%, quanto aos 
coh,terais, poderia ser mantida ou sofrer pe-
quena alteração. I':ssc impôsto, cuja renda pão 
tem acompanhado a progressão dos demais, 
está reclamando fiscalização atenta~ preeedi-
da de providências relativas ao corpo lle ava-
liadores judiciais do Estado. 

Jmpúslo de Transmis:;ão inter vivos -
Sugerimos não seja aumentada a taxa de 9% 
sôhre o valor real dos bens, objeto do con-
trato. Sendo possível, depois de tçr111inados os 
estudos que vimos procedendo, pe\lircmos a 
sua redução para facilitar as tran:;acões. 

Atualmente, nas tr:msnüs:>Õcs de· imóveis 
urbanos, 2,5 'lo dessa taxa pertencem ao Mu-
nicípio de situação do prédio. Essa medida 
foi ato espo_ntftneo do Estado, não lhe coí·-
rendo a obngac;.ão de mantê-la. 

Dada a situação em que se vão cncontrnr 
a~ tpm~icipalida~les, atendidas em várias pro· 
ndcncws c?nslltucionais, e dada, ao rever-
so, a retraçao de rendas com que cstú lutan-
do ~ Esta.do, admitimos que seja abolida es-
sa l~ber:1hdadc, passando o tributo a caber, 
I> o r mteiro, ao Estado. Sugeriremos oportu-
nam~nt~, medidas que visarão a fa~i!itar as 
av:llw~~oes, evitando as freqüentes dúvidas 
entre os contribuintes c 0 fisco. 
• lmpôsto de vend((s e consignações - E' 
cst<; o chamado impôsto de exportação nos 
anlJgos orçamentos do Estado. 

Mais de 1/:1 da nossa renda tributária 
t~rn-~e originado, ultimamente, dessa fonte. 
Consideremos, pois, tal tributo com parti-
cular atenção. ' 

. Seu vrocesso de distribuição dú-lhc um 
cara ter de semi-indireto: o comerciante com-
pra I>ara revender mercadorias c selos ade-
sivos. Atualmente cstú sendo cobrado à taxa 
de 1,·1%. 

Já o estão cobrando a 1,8Q% o Estado de 
São Paulo c o Distrito Federal; combram-no à 
ta:>a de 4,3 c 2,::; %, respectivamente, os Es-
tados do Amazonas, Parú c Maranhão. 

Nêlc devcrú basear-se principalmente o 
remcclio ús difieuhh!dcs atuais. 

Medidas complementares, que serão ohjc-
to de regulamento especial, disporão sôbrc o 
processo da incidência, fiscalização e arrcca-
da~~ão dêssc imposto, convindo desde JÚ res-
saltar a necessidade de abolir, a seu respei-
to, o regime de lan~~amcnto, a não ser em re-
giões, expressamente dctcnninadas, onde seja 
difícil a aquisição de selos. 

lmpcisto ele exporlaçcio - l'::ste impôs-
to foi abolido por sucessivas providências ad-
ministrativas, em face de sua arrccntlação se 
dar, em parte, nas barreiras fronréiriças, ou no 
destino, aútcs da entrada do produto no merca-
do. Sua Laxac;üo, até o múximo de 10(/rJ acl va-
lorem úl>rangia uma st:~ric de r)rodutos, alguns 
de cxi>rcssiío fiseal, oyt1:o~ de mera expressão 
e:;latistiea. A Con~;llllllça~> <~c HHG manteve 
sua dPerela~·iío na competencia privativa <los 
Estados, t1 taxa máxima de 5% a <i vatorem, 
podendo 0 Senado, _em cas~s . cxcepeiom;is, 
aulori:r.ar sua clcvaç;~o ao maxnno de 10 !<1. 

O Estado de I\ Tinas Jl!'ecisa • voltar a tri-
butar a cxporta~~iio, senao de tôdas, pelo 
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menos de algumas de suas mercadorias. Im-
põe tal providência a necessidade rlc possi-
bilitar ao Govêrno meios prontos e adccma-
dos ao soerguimento de nossa lÚvoura c · pe-
cuária, ainda que, pura êstd objetivo, se dê 
destina~~ão especial ao tributo. 
se adotado o alvitre, a lei estabelecerá as taxas,. 
segundo os produtos a tributar, dentro dos li-
mites constitucionais; e ao regulamento ca-
hcrú dispor quanto ao processo de arrecada-
ção, de modo a limitar a incidência às mer-
cadorias destinadas ao estrangeiro. 

Conlribuicão de n,ellwria -- Nos têrmos 
em que a ad1~litc a Constituição, convém co-
gitar, oportunamente, de regulamentar a con-
tribui~~ão de melhoria. 

I 
Balanceando as medidas propostas em 

face das necessidades, ternos: 

Irnpôsto territorial . 25.000.000,00 nprox. 
Transn1issão inter 

vivos . . . . • . . . 15.000.000,00 
Vendas c Consigna-

ções (aumento da 
taxa) ....... . 

Vt:ndas c Consigna-
ções (isenção aho-
lida) ......•. 

Impôsto de exporta-

75.000.000,00 
Cr$ 

50.000.000,00 

C r;; 

... 
> :;:; 
<C ção . • • • 25.000.000,00 c:; 
.Õl 

190.000.000,00 j Total ..•• 
Necessidades . 
Deficit 

293.000.000,011 r1 

103.000.000,00 .o 

;~ 
293.000.000,00 .~ Soma 293.000.000,00 

0 

Sugeridas c mlot~das as m.edidas de cunho ·.1 

estritamente legal, ficamos mnda h9m longe · 
do equilíbrio procurado, sendo, porc~n, certo ~l 
que a deficiência tcrú que, s~r suprida. pela ~ 
compressão das despesas puhhcas e pelo tra- .Q 

halho do pessoal da Fn:r.enda. i!3 
Ficará à conta dêsse pessoal, na fase de oo 

execução das providências, notadamente da 'Q 

fiscalização das rendas, o encargo de fazer ~ 
com que a aplieação da lei fiscal, de iorma -.. 
rigorosa, mas sem violência, proporcione à D 
receita estadual os meios para cobertura da-
quela diferença. 

Cumpre ressaltar que a fiscali:r.aç_~ão tem 
falhado, pelo desestímulo do pessoal. () acrés-
cimo de rcn(las, notado em vúrios produtos 
ano a ano, c sensivelmente em 1!H6, é fruto d~ 
numcnlo das riquc:r.as, do valor dos hcng da 
inlcnsida(lc de circuln~~ão, <la inflação m~ne
túria, c não exclusivamente do trabalho fis-
cnl. 

Dessa forma, é alvi<,~nrcira a cspcctatíva 
<!c que, reunidos os_ doi.s fatores, o estimulo 
elos negócios c a nçao fiscal, alcançaremos o 
objetivo de equilíbrio entre a receita e a des· 
pesa. 

Execuç1íO do proyrmna. delineado 

Ueducrio de dcs]Jesas - Helativamente à 
redu~~iío de despesas, diversas providências fo-
ram c;;Ludndas, sendo que algumas jú se acham 
~n fase de execução. 
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Reesll'lzluração de Serviços - No tocante 
à reestruturação de serviços, elaboramos urna 
reforma da Secretaria, para dotar o Estado 
rle um aparêlho fazendário que se firme em 
bases seguras, mas elústicas, de modo que seja 

. possível acompanhar o ritmo de evolução dos 
negócios públicos, suprindo falhas e prevenin-
do reais necessidades. 

Do exame dos velhos regulamentos e das 
leis esparsas vigente<; nesse setor da Adminis-
tração Pública de Minas Gerais, nota-se fácil-
mente a divergência de orientação dos admi-
nistradores, que ora se encaminhavam para 
uma centralização aferrada, ora para uma des-
centralização excessiva dos órgãos componen-
tes do aparêlho fazendário. A reforma que 
IClaboramos, por essa razão, não é apenas uma 
simples consolidação de leis antigas, mas uma 
tentativa de disciplinar as atividades financei-
ras do Estado, atualmente servidas por um 
agrupamento de órgãos inter-autônomos, dirc-
t~rnente subordinados ao Secretário, que não 
pode satisfatôriarnente a todos dirigir e pro-
ver darlo o seu elevado número. 

' Compete tradicionalmente à Secretaria das 
Finanças a finalidade prc~ípu:~ de elaborar a 
proposta orçamentária c f_Iscal_Izar a sua exe-
cução. Essas atribuições nnphcam na arreca-
dação das rendas, no pagament.o _das ~lesp~sas, 
c no rc«istro, em forma contalnl, nao. so de 
tais opc~·ações, mas também dos .fei~orneno_s 
que dizem respeito à situação ccononuca c fi-
nanceira rle l\linas. 

Tarefa de tal envergadura exige que a 
Secretaria esteja devidamente organizada, para 
que se não comprometa a própria .v~da do E,~
tado. E' ncccssúrio que o SecretariO das l•I-
nançns disponha de meios de contr~lc _dos ca-
nais por onde circula a seiva econonuca: E 
isto só é possível se contar com um orgamsrno 
racionalmente estruturado. 

Os últimos legisladores, no entanto, por 
injun~~ões vúrias, desmembraram o organismo 
criado em 1!!23 em inúmeros órgãos, de ma-
nutenr~iio dispendiosa, os quais, submetidos a 
sucess.lvas reformas, passaram a funcionar sem 
a necessária unidade rlc orientação, não che-
gando a constituir própriamcnte um sistema. 

Tendo em vi:;ta c:;sas ohscrvaçõc:; e o re-
gime de compressão de despesas adotado pelo 
Govêrno, submetemos ao Conselho Administra-

. tlvo, que o aprovou, 0 projeto de reforma da 
Secretaria das Finanças, c só não Ilromulga-
mo's o decreto-lei por julgarmos cle tal rcl~
vància a matéria' que mais súhiamcntc a;.p-
riamos submetendo-a, como oportunamente ~ 

' faremos, em mensagem especial, ao exame dos 
representantes do llOVO. 

A reforma teve em mira, de modo geral, 
extinguir algun:; ói·gãos c rcagrupar Ot!tros, se-
gundo três níveis distintos - consultivo, ?xc-
cutivo c auxiliar _ imediatamente s~thonhna
dos ao Secretário, conciliando os ngorc~ da 
moderna ciência da organização com o fn·me 
propósito governamental ele baratear o custo 
de nossos servi~~os Ilúblicos. 

Rcorganiza!'lio da Caixa Econômica Estadual 

Com a reorganização da Caixa Econômi-
ea Estadual também levada a efeito c aprovada 
pelo Conselho Administrativo soh a forma de 
projeto de decreto-lei, não promulgado, entre-

tanto, pelas mesmas razões acima expostas·-
teve em mira o Govêrno conseguir sensível 
economia para o Tesouro, que será aliviado do 
pagamento dos juros de depósitos c demais 
dcspcs~~s t!c custeio, pois a êssc instituto se-
rw . a~nhmdo carúter autárquico, natural im~ 
J>osiç!lO da ordcrn econôinica, que rccl::nna esta- :'. 
helecmiCntos populares de crédito dotados de 
maior eficiência em sua organiz~{ção, funcio-
namento e finalidades. 

Imobilização de verbas 

A fim rlc restringir tanto quanto possí-
vel a despesa orçamentária do Estado, no pre-
sente ~xcrcício, r~roceclcmos a um estudo por-
rnei!o~·Iza~lo de todas as verbas c créditos cs-
pccims. ':If(entcs, com o objetivo de verificar 
a. P_ossrlnhdadc de reduções nas diversas do-
taçucs do orçamento. 
.. Nêssc. se_ntido, recomendamos fossem imo-

lnlJzadas Inumeras verbas n·1 base rnc'•dJ"a de 20%. ' ' . 
Q~wnt~ aos. c!·éditos especiais, fixou-se a 

rcd_uça~ ate o hrrutc de GO% do valor das au-
to:Izaçucs, ressalvados os casos de eompro-
nusso,s por sua conta anteriormente contraídos. 

E~peram~~ que dessas providências rc-
sultar~t . aprcc.wvcl economia de gastos, neste 
exe_r~ICIO, CUJOS recursos financeiros não são 
suficientes para atender :\s despesas normais 
do Tesouro. 

Outras p:ovidências atinentes à restrição 
<ll: gast?s, . tms cOI_no _revisão do contrato da 
Hcdc l\hnc1ra de VIHçao, reestruturação da Na-
vegação l\lincira do São Franeisco, rcor"nniza-
(;i\o rins Est:'\.ncias IIidro-1\Iineirais, etc.~ estão 
sendo objeto de estudos, como vcrcm?s opor-
tunnmenle. 

Com essas medidns já em fnsc de cxecu-
c;iio c outras em estudo, certamente con:s'-'!'ll 
rú o Govêrno reduzir de modo eonsirlcrúvel 
os pesados cnenrgos que oneram o Tesouro 
sem prejuízo Jlar:t a hoa marcha da Adminis~ 
tração. 

A11merzlo de despesa e reduçao de receita 

Conforme nssinalúmos nntcriormente a Re-
ceita para o exercício em curso foi orçada em 
C r:~ !l!l8. 000.000,00 . 

Podemos afirmar, cntrcl:mto, qne a previ-
são orçmncntúria foi por demais otimista, não 
devendo n arrccadaçao exceder de Cr:t; 
!lO O. 000.000,00. ' ..•. 

Convém salientar que os recurso~; decor-
rentes da Heccila Orpmentúria sitnam-"c em 
níveis muito inferiores aos eneargos d~ Te-
souro. 

A situação. a~nd:_l mais se agravou, à vista 
de algumas e_~:Igenews da Constituição Esta-
c!ual, das qums resultará um enorme aumento 1 

do de[icil orçamentário, pm·a o JH'óximo exer-
cício, calculado em cêrea de 81 milhões de 
cru~eiros, conforme se vê da demonstração 
abaixo: 

Transformação rlc cargos na 
Chefia de Policia (art. 18 
do Ato ~as Disposições 
Transitórias) . • . . . . . • 

Cr$ 

82.800,00 



·~ 

Crinção do Depnrtamcnto da 
Criança (art. 19 idem) . . 2. 000.000,00 

Criação do Departamento do 
Trabnlho (art. 17 idem) . 2. 000. 000,00 

Transformação de Têrmos em 
Comarcas ·(art. 25 idem) . . 1. 998.000,00 

Vencimentos da Magistratura 
(arts. 28 c 29 idem) . . . . 8. 002. G33, 10 

Aposentadoria de profcssôres 
(art. 142, § 2.0 ) • • • • • • • • 8. 000.000,00 

Reajustamento de vencimen-
tos (art. 14G da Constitui-
ção Estadual) . . 11.000.000,00 

Sorna . . . . . . . . 28.08:3.48,3,10 

Ao mesmo tempo, a reclução da Hcccita 
importará em C r>;; 53.207. 5G7 ,50, conforme 
se vê do quadro abaixo: 

Hedução de multas (art. 42 üo 
A,to. das Disposições Transi-
tonas ............. . 

Transferência para o l\Iunieí-
pio do Impôsto sâhrc turis-
mo (nrt. 10 idem) ..... . 

Tr~msfcrência para o J\Iunici-
t>io elo I mpôsto de Indús-
iria:; c Profissões (art. 107 
<la Cow;t. E~>larlunl) . . . . 

C:mcclarncnlo de clébitos ccm-
trntunis dos !.\lunieípios --
redução da Hcceila Patri-
monial ~- (arl. 23 das Dis-
}losic;õcs Transitórias . 

Soma ..... . 

HESUMO: 

Aumento de despesas 
Hcdução da Heccita 

TOTAL ........ . 

Cr$ 

4. 000.000,00 

1. 700.000,00 

H. 589. 37G,GO 

2. 918 .1!Hl,90 

53.207. 5G7 ,50 

28.083 .'18:~,10 
fl3. 207 . 5G7 ,50 

81. 2!l1. 050,GO 

ciação das classes pro<lutoras, de cujo patrio-
tismo muito espera o Govêrno para a solução 
dos úrduos problemas da Administra<'ão. 
. Durante o período de transiçfto, "<1uc se 

fmdou em H do corrente, o Govérno, dada 
a gravidade da atual situação econômico-fi-
nanceira, viu-se na contingência de introdu-
zir imediatamente algumas altcr~wões na le-
gislação tributária do Estado. Hefcrimo-nos à 
criação da "Taxa sôbre o Café" c da "Taxa 
de Servi\,~Os de Recuperação Econômica" (De-
cretos-leis números 2. 12G e 2. 152, respecti-
vamente de 25 de junho c 12 de julho dêste 
ano). 

A primeira visa a substituir os sc·~uintes 
tributos que inicídiam diretamente sÔbre o 
café, até :11 de dezembro de 1H4G: 

a) Taxa de Armazenamento 
h) " do D. N. C. 
c) " de Expurgo 

TOTAL ........ . 

Cr$ 
4,00 

12,00 
O,GO 

Cr$ 1G,GO 
Pelo Decreto-lei número 2 .12G, acima ci-

tado, êsscs trê~; tributos se unificaram na no-
va taxa sôbrc o café, cobrada à razão de Cr$ 
14,00 por saca, o que significa uma redução 
substancial nos tributos que oneravam o nos-
so principal produto. 

Comparando-se atual taxação mineira sô-
hrc o café com a de outros Estados cafeeiros. 
verifica-se que a taxa ora criada é inferior à 
do E~;pírito Santo ( CrB 20,40), à do Hio de 
Janeiro (Cr~i líi,GO) e à proposta para vigorar 
em São Paulo, (Cr!i\ 18,00). 

No que diz respeito à "Taxa de Sc~vi2o 
de Hecupcração Econômica", a sua cnaçao 
se .iustifiea, à Yista do programa de fomento 
à produção. 

Por isso mesmo, tem caráter transitório, 
sendo cobrada sôbrc as transa\,~Õcs de qual· 
quer natureza realizadas no Estado nas se-
guintes bases: 

a) à razão de O,G% até Hl51; 
h) à razão de 0,1 <f<, no exercício de H152; 
c) à razão de 0,2'/'o no exercício de Hl53. 

Além do vultoso aumento do de{icit or- Levando-se em conta a destinação e 0 

çamcntú!"io a que nos referimos, o Esta~o caráter provisório dêssc tributo, espera-se 
sofrerá em virtude do cumprimento do d1s- que scrú hem recebido pelo povo mineiro 0 
t>osto ;10 arligo 2:l do Ato das Dispo_:;ições único a se beneficiar com a execução do p'ro-
Constitucionais Transitórias, urna rcdur;ao em grama de fomento :\ produção d~ Estado, com 
seu ativo de c r;:; 5-i. 000.000,00 corresponden- n ubcrtum de novas cstrnda:;, mstalação de 
Le ao perdão das dívidas provenientes dos nsinas c centrais hidro-ciétrieas, cria(~ão de 
"Empréstimos 1\lunicipuis". escolas agrícobs c i~1dustriais, etc. • 

• f,inda, em rclac,~ão ao aumento de nossas 
Ue{omw c allemçcíes da J...euislação Tribulár·ia rcm~as, ha que l~var em eo~1sidcraçiío a ne-

cessi~lade de rclorma da , flscali'l:açl'to e do 
:qJ:u·clh? ar~·ecndador <lo. ,hstado, a cujo rcs-
I!clto mtnucw~;os estudos J~l se realizaram, con-
tm;I_ne oportunamente vcr~.t a Colcnda As:;cm-
hlew, em mensagem cspccwl que ofereceremos 
a seu exame. 

Ante o cxpôsto, torna-se imperiosa e ina-
diável, não s(nncntc a revisão da nossa lcgis· 
lação tributária, corno também a rcestrntura-
';ão <lo aparêlho arrecaclador c fiscal do 
Estaclo. 

Com êssc objetivo, a Secretaria das Fi-
nanÇas procede à cuidadoso estudo da lcgisla-
'~ão em faec da nova fiscalizar~ão ele rendas 
~ einhora um projeto de Có<li'go Tributário: 
que scrú oportunamente ~~thmctiüo :\ aprecia-
ção ela Colcncla Asscmhlcw. · 

Tal projeto de reforma terá em vista as 
<~OJHli~~õcs econômicas c sociais do Estado, 
de modo a não embaraçar o natural desen-
volvimento de nossas fontes de riqueza. Aliás, 
seu estudo preliminar foi submetido t\ aprc· 

E' not~Jri<_> que, I>ara a evasão de nossas 
rendas, pnne1palm~nlc :~ relativa ao impôs-
to de vendas c consl~l~~\.~O?S contribui prepon-
derantemente a dcf1c1cncw do nosso apare-
lhamento fiscal c de arrccad:wão. 

,o rrojcto que. ~hcgon .a ser elaborado pc-
lo (,ovenH~'. ol!Jctlva supra· falhas apontadas 
pela exvcnencw, de. r.nodo a poder o Estado 
arre~a.dar o que lcgltlmm~lCtltc lhe é devido, 
eorngmdo, dou.tra parte, mjustiças fiscais tão 
comun~? !la aphcaçao deficiente da legislação 
fazcndana. , 

. 35 



:I 
I 

i l 
! l 
! I 

,. 
,I 

:1 

O peraçúes de crédito e pagamento dos com-
promissos do Tesouro 

.... 
De 20 de março até esta data, o Govêrno 

realizou operações de crédito junto a Bancos, 
110 , valor total de Cr$ 202.500.000,00, com o 
duplo objetivo: 

a) de unificar débitos anteriores, no 
montante de Cr$ 133.617. 295,:~0, ampliando 
os prazos de resgates, a fim de aliviar o Tc-
som·o de desencaixes imediatos; 

h) de fornecer ú Tesouraria recursos in-
dispensáveis para liquidação de eornpromis-
sos de maior urgência, jú referidos anterior-
mente. 
·- As taxas de juros dêsscs empréstimos fo-

ram fixadas em huses mais vuntajosas para 
o Estado c as prestações da maioria dêlcs so· 
mente serão exigidas a partir do próximo cxer· 
cício de 19,18. ' 

. Helativamente à liquidação de cornpro-
rm~sos hancúrios, durante o período ucirna re-
ferido, foram realizados diversos pagamentos, 
110 total de Cr$ 19 .'189. 08,1,00, assim dis-
criminados: 

Resgate de promissórias 
Pagamentos de prestações e 

juros em contas correntes 
garantidas ... 

Cr$ 

Cr$ 
7.609.537,20 

11.670.516,80 

19. ·189. 08·1,00 

No, que diz respeito aos nossos compro-
missos junto ao Banco do Brasil, o Estado fêz 
recolher a f~sse estabelecimento, até 14 do 
corrente, a quantiu de Cr$ 9. 867. 5!!6,20, es-
tando rigorosamente em dia as prestações do 
capital e juros. 

A despeito das notórias dificuldades fi-
n:~nceiras do momento, c do vullo ele compro-
n~Issos do Tesouro, outros pagamentos, de va-
riada espécie, fomm renlizados, atingindo em 
14-?-47, o total de Cr$ 105.880.058,80, que 
assim se demonstra: 

De exercícios anteriores: 
Por fornecimentos diver-

sos, execução de obras de 
serviços, etc. . . . 15.431.556,50 

Despesa corn pessoal, em atra-
so relativo a 19<17. .. . .. . 4. 730.712,30 

Dês te exercício: 

Forne~~irncntos diversos, cxc-
cuçao ~c obras, prestação 
de serviços, etc. . . . . .. 

Despesa com Pessoal . . . . .. 

nestituiçi)es: 

Hcstituições de depósitos di-
v~rsos, ~auçõcs, consigna-
Ç~Jes a d,JVci:sos, à Previclên-
?W, <l?s Servul?rcs do Estado 
a Cmxa I~conomica Federal 
c a outros estabelecimentos 
de assistência social . . . . .. 
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20. 162. 2G8,80 

33. 7f>•l. 673,80 
20.4 7ol.lG0,30 

54 .. 228. 82,1,10 

Cr$ 
7.135. 588,50 

Suprimentos: 
Süprimcntos feitos a Pagado-

res para p~1gamentos de ma-
terial c pagamento do I>es-
soal operúrio . . . 2,1. 35:{. 377 ,40' 

105.880.058,80 

() Servi~·o da Divida Púhlica do Estado 
vem se processando normalmente, dentro das 
atuais possibilidades do Tesomo. Em junho 
último, realizou-se o primeiro sorteio para 
nrnortizaçiío do empréstimo de Cr$ . . . . .... 
:~00. 000.000.00 de neôrdo com plano de res-
gate estabelecido pelo Decreto-lei 1. 177 de 
setembro de 1!l4·~. 

Foram sorteados 5. 000 títulos de Cr~ .. 
1. 000,00 cada um, cu.io pagamento cstú sen-· 
do feito diretamente. Encontram-se em anda-
rncndo outras providências que proporciona-
riio recursos financeiros para atender aos 
compromissos que se forem vencendo o que· 
hcncficiarú não só os credores do Tesouro, 
como ao próprio crédito do Estado. 

Restabelecimento da. Bolsa ele Fundos Públicos 

Hú anos criou-se uma Bolsa de Fundos 
Públicos nesta Capital. 'Data de 1926 o ato 
que a instituiu. 

Naquela ocasião jú se sentia a necessida-
de um órgão de contrôlc das transações de-
títulos, principalmente os da divida pública, 
que eram preferenciais, dada a maior confi-
ança nos governos. 

As Bolsas, porém, vivem de emolumentos. 
Daí a necessidade de certo número de negó-
cios a fim de que seja mantido o instituto.· 
Por' outro lado, o nosso meio ainda não esta-
va convenincntcmcntc instruído para eomprc-
cndcr a vantagem de sô operar por intermé-
dio das Bols:is, havcndo1 por isso, grande· 
quantidade de opera~·õcs realizadas por mera 
tradição, conseqüente evas~io de rendas. Final-
mente a indústria inconsistente do Estado, na-' . , . quela época, não alimentava negocH?S. com-
pensadores com suas a~~ões, sendo notoriO CJ.Uc 
aí reside· uma das melhores fontes de receita 
das Bolsas. 

Nesse nmhiente a tal ponto se evidencia-
va prceúria a situação da Bol~a ~le Fundos 
Públicos do nosso Estado que o (,overno achou 
conveniente extingui-la, o que fêz. a :H de de-
zembro 1le 1 n:lll, com o Decreto numero !) • 811. 

Nos últimos 17 anos, contudo, Belo Hori-
zonte, em particular, c o Estadr? ~le Mina> em 
geral, evoluíram muito. Os negoews de lltnlos 
tomaram novo impulso, acompanhanrlo n mar-
cha geral da espécie em todo o Pai~;. O Es-
tado lancou novas c g~·mHlcs emissões de apó-
lices. A indústria teve aprcciúvel surto e mo-
vimentou maio1· soma de eapilais. Verifica-
vam-se, pois, eonrliçtíes que aconselhavam o 
rcstahelceimcnto da Bolsa de Valores. Nego-
ciantes de títulos, <~apitalistas, indmtriais c 
outros viam-se obrir!ados, nesse período, a 
operar por intcrmédi~l da Bolsa do Hio de Ja-
neiro, o que sujeitava o mcre:Hlo de títulos rio 
Esta<lo de l\linas (títulos púhlkos c particula-
res) a girar na órbita daquela pra~·n, com uma 
série <le inconvenientes, rlos quais o menor 
é o aumento de despesa a que não se poderia 
fugir. A própria legislação referente aos títu· 
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!os evoluíra de tal forma que, oferecendo mai-
or proteção a umas tantas transações, exigia 
um órgão que viesse favorecer os negociantes 
de títulos, seja com intuito comercial, seja 
pura garantia (cauções),. com o objetivo de 
proteger bens de órfiios,. de ausentes, de inca-
pazes, etc. 

A falta do insliluto acarretara, de outra 
}Jarte, nos últimos anos, uma série de opera-
ções tumultuárias, não raro· inescrupulosas, 
com títulos de sociedades anônimas. Poucos 
indivíduos se beneficiaram e muitos se pre-
judicaram. 

Foi em consideração a todos êsses falos 
<JUe o Govêrno resolveu restabelecer, com o 
D_ecrcto número 2. 130, de 27 de junho pró-
xuno passado, a Uolsa de Fundos Públicos c 
a Câmara Sindical dos Corretores, que, den-
tro em brcYc, deverão estar em funcionamen-
to. Assim, pode o Estado contar com um ór-
gão a um tempo disciplinador dos nc"ÓCÍos c 
impulsionaüor das opera~~oes de título~ públi-
cos c particulares. 

Fwulaçiío da Casa J>oplllar 

. Tendo em vista a finalidade altamente 
social da_" Ft~ndação da Casa Popular", cujos 
fundos nao nnham sendo, sob forma alguma, 
cmpr?ga~lo~-; em Minas Gerais, por falia de 
contnlnn~~ao da nossa varte, decidimos, aten-
dendo ao Decreto-lei federal !J. 777, de ü-IX 
-~91ü, assinar o Decreto-lei n.0 2.110 de (j de 
JUnho de 1 !H 7, pelo qual estabelecemos, como 
f?ntc <lc receita para aquêlc Instituto, o acrós'-
eimo de 1% sôbrc o impôsto de transmissão 
"causa-mortis" c "inter-vivos" quando os hcns 
transferidos forem de valor ;uvcrior a Cr;j; .. 
100. OU,OO (cem mil cruzeiros) . O produto 
d~ssc acréscimo terá a destinação prevista no 
citado Decreto-lei federal, c setenta por cen-
to, no mínimo, de nossa contribuição para a 
"Ft~tulação da Casa Popular", deverão ser 
aplicados no ter ri tório do Estado. 

Nesse sentido, c em cumprimento ao dis-
}losto no art. a.o do Decreto-lei estadual n." 
2.1lli, o Sr. Secretário das Finanças firmou, 
em 11 dêstc, no Hio de .T aneiro, o Acôrdo que 
estabelece as bases de nossa colaboração com 
aquêlc Instituto, segundo publica~~ão feita no 
órgão oficial de 18 do corrente. 

M ediclas administrativas referentes a Pessoal 

Especial atenção mereceu do Secretário 
das _Finanças a situa~~ão do funcionalismo a 
serviço da Pasta, não só devido a rcclama~~õcs 
que se acumulavam, como à necessidade de 
dar maior cficicncia às variadas e inúmeras 
atividades que a situação geral do Estado 
exigia fossem ]lostas em execução imediata, 
sobretudo através daquela reparti~~ão. 

Daí, a criação de uma comissão especial 
(Portaria !l3·1, de 23-IV-47), incumbida de 
estudar pormenorizadamcntc: 

a) todos os aspectos controversos dos 
atuais dispositivos de lei a respeito de pessoal; 

h) a possibilidade da revisão das medi-
las consideradas injustas OU· ilegais; 

c) medidas de carútcr saneador c su-
gestões quanto it implantação de um racional 
.sistema de pessoal. 

A essa comissão foram encaminhados, 
até agora, nada menos . de 502 documentos, 
que suscitaram 12~ pedidos de informação. 
De todo o material examinado, 138 casos j:.í. 
tiveram parecer favoriwel da Comissão e des-
LJacho do titular da Pasta. 

:Seguindo a oricntaçüo política do Govêr-
no, detennmou ainda o Sr. Secretario das 
Vinan~~as, pela Portaria n.• !.141, de 40-V-·17 sv 
abstivessem iodos os servidores fazcndúr'ios, 
\illando em funçüo de seus cargos, de exercei 
ostensiva ou veladamcnte, quaisquer ativida: 
Lles pohtico-panídúrias. A aphcaçao dessa;:. , 
mstruçocs levou a Secretaria, por fôrça de 
Llcnúnt:ias, a realizar sindicüncias em divei·-
sas rcgioes do Estado. 

.i\.o concluirmos essa síntese d:ls atividá~ 
uc~ do Governo, em matéria de fintmças, de-
vemos assinalar que, se por um lado o qua-
uro da situaçao flllanceira do Estado nao ofe-
rece, no momento, lJCrspeclívas otimistas, por 
vutro lado, as causas de tal opressito prendem-
se a díficuidatk:> iransitoôas, iúcllluente re·· 
modvc1s com as providências jú. enumeradas, 
i! desde que possa o Govérno contar com o 
,i~pOio do povo mineiro c o de seus represen-
tantes legiümos nessa Colenda Assembléia . 

IMPHENSA OFICIAL 

A Imprensa Oficial do Estado, de tão be-
las tradiçoes na história e no progresso das 
nossas artes gdtficas, ressente-se de uma or-
g .. mizaçito capaz de pô-la em _situ:1ção de sa-
tisfazer as suas importan les fmalHlades. 

Data de muito o esfôrço de modernização 
mais ou menos extensa de suas oficinas. Já 
é antiga a grande máquina que ainda hoje im-
prime o órgão oficial, melhoramento conside-
rável para a época, seguido depois da aquisi-
ção .dalgumas linotipos que vicdam de fato re- , 
volucionar os antiquados processos üc cornpo·· 
siçüo. Exigências sempre maiores de produ-
çilo vêm determinando o desgaste do material, 
sujeito a trabalho excessivo, sem as pausas 
sur'icienlcs a sua conserva e recondicionameu-
to. Advindas outras dificuldades, inclusive as 
provenientes das duas grandes guerras, não 
puderam as oficinas acompanhar, de rnodo 
eficiente e econômico, ? !"itrno das necessida-
des crescentes da mhmmstração. Apesar dos 
esforços_ c da de~ i cação d_c quailtos ali traba-
lham, nao tem sido poss1vc1 corresponder à 
urgência das tarefas, tendo-se em vista a quan-
li?:~de imensa de impressos ~onsumidos nos 
van~s ~epartamentos cstadums, c ainda sem 
alud!r as enc~mendas _dos ~nunicípios, dos 
serviços federms, dos tnl.nmms, dos cartórios 
de emvrêsas particulares, etc. ' 
. A natural imp~cv:i~ão d~ urn plano de con-
JUnto, desde as pnrmt1vas mstalaçõcs fêz < ue 
a. Imprensa Oficial se constituísse de' mn·a 1sé-
nc d? galpões, de~p_rovidos de condições < ue 
p~rnutam a boa lugiCnc c o confôrto das ~fi
ctnas. 

_ Na impossi~Ji~idadc: de novas constru-
ç_oes, a atual admuustraçao do Estado vem rca-
hz~ndo rcpar,os imprcs.cindívcis nos prédios 
cxi~tcntes, ate que a _situação financeira au-
tonze ~una rernodcl~lçao completa. 
. . Alem da solu_çao d~ problema material, 

hgcirarn_ente focalizada, Impõe-se a paulatina 
adaptaçao da lmprcn~a Oficial a novos moldes, 
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quanto a pessoal e organizat~ão do trabalho, 
mais de acôrdo com suas finalidades. A es-
tandardizitção do material a ser impresso e 
sua relativa estocagern, serão medidas que, 
postas de imediato em execução, virão desde 
logo aumentar-lhe a eficiência. 

SECRETARIA DA AGHICUL TURA, 
INDúSTRIA, COJ\l(~HCIO E 

THABALHO 

O que mais impressiona na atualidade mi-
neira é o decréscimo da produção agrícola c 
sua conseqüência natural: carestia da vida c 
p~n.úri~ da~ classes menos protegidas. As pro-
VIdencias Imediatas do Govêrno, ao iniciar 
a_ execução. do seu programa administrativo, 
tmham, pms, que ser tomadas através da Se· 
cretaria da Agricultura, Indústria, Comércio 
e Tr~tba_llw, pasta que supervisiona a política 
econ?mica do Estado. Essas providências dc-
P.cmham de estudos minuciosos r;ôhrc a capa-
c~dadc .e a eficiência dos s<=rviços da Secreta-
riU, a fim de concretizar uma obra !anto quan-
to possível completa, visando a encaminhar 
pura outros rumos os destinos da nossa agri-
cul.tura, da nossa pecuária e da nossa indústria. 
Tms estudos foram feitos com ~> necessário 
rigor, dêles resultando que, se, por um lado, 
a organização da Secretaria corrcsponde às 
suas atribuições normais, por outro, não dis-
põe do necessário :'lmbito c aparclharnen to pa-
ra iniciativas de maior vulto. 

Departamento ,\dministrativo 

O Devartarncnto Administrativo, que com-
preende uma Divisão do Pessoal, Secção de 
Ex~edicntc e Informações, Secção de Comuni-
c~çocs, Arquivo Central, Arquivo Geral, Scc-
çao do Material c Portaria, abrangia também 
uma Divisiio em que se contabilizavam as 
vol~nnosas c complexas atividades da Sccrc-
tan:;, :! ~xccução orçamentária, o registro do 
patnmomo, as ovcrn~~ties da receita c despe-
s~ .dos estabelecimentos industriais c comer-
ciais e das suas secções industriais c ainda 
de serviços esparsos por outros Departamentos. 

Departamento Central de Contabilidade 

_ Não existia um órgão "cral com ·ttrihui-
çoes I>"tr·t · fl · "' ' dos s '· : In uu· na organização c execução 
teme ctrviços, até agora estruturados difcrcn~ 

~ c, sem a unidade de oricnhç·~to I·rl(li···-pens·tvcl ' ' '' Faz i; a. u~n perfeito organismo contábil. 
< u~ 

1
:;:c ~ntstcr, portanto, criar um aparelho 

t~tbilid~ITssc c padronb:assc as diversas con-
g'arncnt cs da Secretaria, mctodizando os pa-
mcrár" osd c controlando com segurança 0 nu-
·ão dt~s, e todos os estabelecimentos. A cria-
~rn·t ir;l· c ~0~0 Departamento, era, além disso 

· 'd ~postçao lc">gica do plano de fomento d~ 
pro. uçao, J?:tr~ cujo desenvolvimento se tor-
na nnprcscmdiVcl. 

Reforma do quadro do pessoal e{eu'vo 

1 f\ refor!na do quadro do pessoal efetivo 
d? Secrcf_urw, levada u efeito na adrninistra-
çp? nn!erwt:, tra_ç?u normas -racionais de clas-
Sificaçao, sunphflc:mdo a nomenclatura dos 
cargos c reaJUStando, sob critério sistcmá-
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ti co, a situação do funcionalismo. As falh~ 
nela observadas quanto ao aproveitamento de 
pessoal niio lhe tiram o valor prático, c estão 
sendo estudadas convenientemente para cor~ 
rcção oportuna. 

Departamento da Produçüo V egelal 

O Departamento da Produção Vegetal 
compreende sete Divisões, tôdas sofrendo ca-
rência de aparelhamento material c de pessoal 
técnico: a Divisão de Fomento, que rcsvonde 
pelo real incremento da produção vegetal, in-
cumbindo-se de difundir as técnicas moder-
nas da produção; a Divisão de Exvcrimenta-
ção, que deve superintender os trabalhos ex-
perimentais c cuja impot·tiincia não se faz 
mistér ressaltar, considerando-se a diversida-
de nosso solo c clima; a Divisão de Conserva-
ção de Solos, Irrigação c Drenagem, ainda 
incipiente c que tem por ohjctivo a proteção 
c o aproveitamento dos solos; a Divisão de 
Hcflorcstmncnto, em trabalhos iniciais, que 
tem por fim preservar as reservas florestais 
c promover o reflorestamento industrial, para 
a obtcnçiio quer de celulose, quer de lenha· a 
Divisiio de Defesa Vegetal, de suma import:'~n
cia no combate às pragas e moléstias: a Di-
visão de Química Agrícola, para anúliscs e 
levantamento <lo mapa do solo mineiro, ati-
vidades relevantes no fomento às culturas de 
várias espécies de vegetais. 

Com essa organização, possuindo vúrias 
<!ependências pelo interior, ainda que mal 
aparelhadas c yJOr isso mesmo sem poderem 
oferecer melhor rendimento. vem, todavia o 
Departamento da Produção V cgetal equilibran~ 
do a receita c a despesa em seus vúrios setores. 

o novêrno, no intuito de imprimir nor-
mas seguras à organizac:io da Secretaria da 
Agrieultura, Indústria, Comórcio c Trabalho, 
proenrou sanar tôdas as falhas existPntcs c 
mnpliar os serviços <lo Departamento da Pro-
dnç:io Vegetal através de aparelhamento eom-
plcto, incluído no plano de fomento da produ-
~~:io. Destarte, assegura-se novo surto a {~sse 
setor da produçiío, que, por meio de uma pet·-
fcitn aparelhagem material c técnien, se ca-
pacita a nm tr:1halho eficiente em favor da 
economia mineira. 

Departamento da Prnduçrio 1\nimal 

Irlll:tlmcnte r!csnparelha<lo, fomos encon-
trar o Departamento da Produeiío Aninwl, 
que se org:miza em cim~o divisões: a Divi-
siío de Fomento Animal, eu.io ohjelivo é asse-
gurar a rnultiplieaçiio <los nosso<; rehanhos; a 
Divisão de Defesa Sanitúl"ia Animal, qnc tem 
a seu cargo manter, atr:1vés de medidas profi-
l::ttkas, f} c~:ta<lo sanilúrio dos rebanhos, redu-
zm<lo o IIHIH·e de martali<lade de animais adul-
tos ~c reei~.m-nasei<los: n Divis:io <le Experimcn-
tn~ao Annnnl c o Instituto de Zootcnia, que 
oncnta a formação c n multiplicação, <los nos-
sos reh_anh_os, em bases cicntífieas; a Divis:io 
de Indus!rta Animal, cuja finalidade é promo-
vl;r ~ or!cntar o <lcsenvolvimcnto <las indús-
tnas dcnva•las da pceuúria, ns quais, no mo-
mc~lc~, J~r:Hicarnentc não possuem nenhuma 
nsststcnew, apesar de sua import:incia cotner-
eial; a Divisiío <lc C:wa c Pcsea, em orgnniza-
ção, que se encarrega da protc~~iío da nossa fau-
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tta aquática c silvestre, cabendo-lhe também 
o fomento da piscicultura e o comércio do pes-
cado, fonte de riqueza explorada rudimentar-
mente em vários pontos de l\Iinas. 

Essas Divisões constituem o arcabouço 
de um organismo de enorme importància para 
1\linas e que precisava ser desenvolvido c for-
talecido para que se lhe pudesse exigir obra 
à altura do sentido econômico da pecuúria 
mineira. 

Devidamente ponderadas tôdas as falhas 
e deficiências do Departamento da Produção 
Animal, procurou o Govêrno saná-las no pla-
no de fomento à produção, assinando a êsse 
órgão importantissimo da Secretaria da Agri-
cultura o 'lugar que lhe compete como impul-
sionador do desenvolvimento de urna das nos-
sas maiores fontes de riqueza. 

Departamento de Ensino Técnico 

Entre os Departamentos mais necessita-
dos de amplia~~ão e aparelhamento conta-se 
? .do Ensino Técnico, setor fundamental ao 
c,xito de qualquer planejamento econômico no 
Estado. l\Ial provido de verbas e elementos de 
a_çã?," suas. atividades têm sido limitadas, como 
lun~tado e o número dos estabelecimentos de 
ensmo técn~eo. e profissional, que adernais, 
em sua mmona, funcionam como institutos 
de _assistência a menores desamparados. Con-
fenndo-lhe a situação que lhe compete na en-
trosagcm dos serviços mais diretamente res-
PO!lsúv~is pelo progresso econômico de l\linas, 
vm o C.overno reestrulurá-lo inteiramente, do-
tando-o dos órgãos c recursos técnicos c ma-
tcri_ais precisos, para que sua influência edu-
C!ltiva se estenda a tôdas as regiões mineiras. . . 

IJepartamento do Fomento Industrial 

O Departamento de Fomento Industrial, 
eom suas Divisões de EsUincias e Organiza~~ão 
Indu~trial, tem a seu eargo os seguintes csta-
helccuncntos industriais c comerciais: Servi-
ços Termais c Palace Hotel de Poços de Cal-
das, Termas e Grande Hotel de Arnxú Par-
que de Águas de Camlmquirn, Fúhricas~Esco
las "Cft!Hlido Tostes" c "Benjamim Guimarães", 
Usina Inconfidência, de Parú de l\Iinas, c Usi-
na Central de Leite, de Belo Horizonte. 

Alguns dêsscs estabelecimentos são dcfi-
eitúrios; outros mantêm eqiiilíhrio entre a 
receita c a despesa ou apresentam superavit. 
Não f~ra o de[icil de eêrea de Cr$ 2. 000.000,00 
da Usma Central de Leite, c os saldos de sn-
peravit teriam eoberto os deficitúrios, che-
gando ain(la l>m·a custear as despesas da ad-
ministração do Dcrwrtmncnto. Vão ser toma-
das medidas para normalizar a situ~wão da 
Usina, sem contudo alterar-lhe a fnn~:ão de 
serviço de imediata utilidade púhliea. 

Estâncias llidro-Mnemis 

Os Serviços Termais de Po~~os de Caldas 
e Araxú dis]>Õcm de m~dcrnas instala~·õcs c 
eorrespondem aos seus fms. Os hotéis des~;as 
csttmeias, entretanto, apresentam o inconve-
niente de ser explorado:; pelo Estado, sitn:wão 
sôhre a qual já tem o Govêrno diretrizes fir-
madas. 

u serviço de exploração das águas mine-
rais pede remodelação substancial, já previs-
ta no plano de fomento da produção, eorno 
veremos em capítulo próprio. As outras es-
tàncias do Estado - Caxambu, Lambari, São 
Lourenço - estão arrendadas a emprêsas par-
ticulares, sendo o cumprimento dos contratos 
de arrendamento convenientemente fiscali-
zado. 

Instituto de Tecrzologia IndLZsirial 

O Instituto de J'ecnologia Industrial pres-
ta à indústria do Estado, desde sua fundação, 
relevantes servi~~os. Dificuldades decorrentes 
da situação de após guerra, quanto à aquisi-
ção de equipamentos técnico-científico, têm 
retardado a exeeução do plano de instnlaQão 
dos seus vários setores. 

Acresce que, em 1947, parte da verba des-
tinada a eompletar o seu equipamento .não 
pôde ser aplieada. Assim o Govêrno, eonven-
cido da alta finalidade de um órgão dedicado 
a pesquisas técnieo-científicas, dotará o Ins-
tituto de Tcenologia Industrial dos recursos 
necessários a que desempenhe as funções pre-
vistas pelo Decreto de sua cri:wão. 

No campo da geologia e minas, seus tra-
balhos se conduziram eom suecs~o,, t.ornando 
possível resolver um prohlcn;a. llliCial para 
as nossas indústrias agro-pecuanas. Em, pou~ 
co tempo foi revel:Jda a grande jazil~a de apa-
tita, em Araxú, atualmente de propncdadc do 
Estado. Outros problemas relaeionados eorn 
minerais fertilizantes estão sendo estudados 
intensamente. 

O serviço prestado vor outro~ sct~n·cs tem 
sido eontínuo c de real valor, nao so para a 
nidústria de eonstru~~ão eomo também para ou-
tras atividades industriais em que a natureza 
da matéria prima c do produto tem de ser 
eonstantcmentc vcrifieada. 

A mesma orientação em reiaçfio ao pes-
soal, firmando o regime dy tempo integral, 
únieo compatível eorn o genero de trabalho 
técnico-cicntífieo, serú mantida. 

Departamento de Economia 

O Departamento de Eeonomia, criado pc-
lo Dcereto-lci n. 0 921, (lc lG de julho de ,1943 
só a partir de janeiro do corrente ano passqt~ 
a funcionar normalmente. Composto das 
Divisôcs de Estudos Eeonômicos, Organizaç1o 
S . l I '1' l 'I • . t• . " . ,o<;w t o ,rn l:l! 10 c nss1s enc,1a ao Coopera-
!Ivismo, as:mn eomo da Junta Cornereial e dos 
Serviços A<lminb;trativo~; da Feirn Permanen-
te, !le .Al.llostras e .de Inform:1çüçs Eeonômieas 
e I uns!Ic~s, no nw de .l_nne.Iro, vem cumprin-
do a 1mssn~ JH~ra que fo1 ~n_ndo, embora, pela 
falta de· teemeos , cspce.wh':_ndos, apresente 
fnlha~ 1~0 tocante a rc_al~zaçno, de inquéritos 
c,~on<;.nncos.. _Para a yrox11~1a eomcmora~~uo do 
Cmqucntenano da I•uml_açao de Belo Horizm{~ 
te, o Departamento esta preparando a Feira 
P~rmanente ~lc Amo~tras, c reinstalando a Bi-
hhotcea da Scerctana da Agrienlturn. 

O Serviço de Informações Eeonômie·\s c 
Turísticas,. no. Hio de J anciro, não tem atÍ1;gi-
do suas fmahdadcs pela falta de pessoal c 
v~rhas ncccssúrias a, sua adaptação e arnplia-
çao. 
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Departamento de Comércio 
I 

Bastante defeituosa era a organização do 
Departamento de Comércio, cujos serviços 
tinham carútcr de independência, o que ge-
rava confusão c atropêlo contabilístico de suas 
transações. .Jú lhe imprimiu o Govêrno di· 
fercnte oricnta~·ão, r!e acônlo com as suas 
atribuições, permitindo-lhe ação que se traduz 
em maior auxílio ús elasscs produtoras, bas-
tando notar, entre outros fato~; exemplifica-
tivos, o seguinte: no ano de 1 !l lli, o Departa-
mento só conseguiu colocnr trezentas e vinte 
toneladas de torta de algod:io; c em 1!H7, ape-
nas nos me~;cs de maio e junho, jú distribuiu 
aos fazendeiro:; do E'itado cinco mil oitocen-
tas c quarenta toncbdas. 

Companhia de t1rma=éns Gemis ela Produção 

_A cxeeuc.~ão do plano ele fomento da pro~ 
du~;no aconselha a transferência para a Sccrc· 
tana <la Agricultura da Companhia de Arma-
zéns Gerais ele Produciio de l\Iinas c <la Com-
panhia Distribuidora ·da Produeiio. I~sscs ins-
titutos seriio rcmodclaclos, ampliados c postos 
c~n circustüncia de atender il defesa, finan-
cunncnto e colocação das safras. 

Comissüo Orientadora do i1baslecimenlo 

Criou o govêrno a Comissiio Oricntaclo-
ra de Ahastceimento, com o objetivo 
<~e .oricniar o fornecimento de gêneros nltmen-
hcws, partindo do prineípio de que o talH..'-

. Iar:1cnto simples não rc!;olvc os problemas da 
cnsc eeonômica atualmente dominante. Vem 
a Comissão prestando serviços de rclcvfmcia, 
como os referentes ao ahasteeimenlo de a~~ú
car, comhm~tíveis sólidos, gorduras c alguns 
cercais. Luta, contudo, com tríplice falta de 
pc:,soal cspeeializado para pesquisa:> de natu-
reza econômica, de verbas orçamentúrias e de 
:1gentcs de economia popular. 

. As Cireunscrições Agro-Pccuúrias, subor-
<hnadas aos Departamentos da Produ~~ão Ve-
getal, Produ1;ão Animal c de Comércio estão 
<1I.lltls.c tôdas mal instaladas c dcsprovi;las de 
ccmcos c 11 t · 1 - 1 · · f · Ia cna , nao o Jstantc conslllmrem 
J~f:~. de. ineontcstúvcl valia na orientação, 
T·l ·.~1 c. l~crcmento da nossa produção rural. 
~ l~ltU,IÇao tcrú cntrehnto o necess 1tl'I·o !'e-nte< 10 d , t . ' ' ' · · ' <:ão <·l· ct1t 

10 d_o plano de fomento da rn·o<lu-, ' .me o-se 'ls C \ p . t. . o scntid · '· · • · . a Impor :mera c 0 que devem ler. 

IJe[lai·tamento ele Terras, Malas e Coloni::açiio 
O Dep·u·t· loniz·tç·=-10 t' .nnento de Terras, l\latas c Co-, ·• em u. . ma no scttt' 1 

1 gente ncccssl(ladc dq rcfor-
' ' H o ele · · · 1 feitos no s1· t se eorngtrcm graves < e-

. s cnt·l ele l I' - l l lotes por Ilr •f .'. · . nc< tnçao c vciH as < c 
defcndcndo-s~ .el ~n.cla ?li em hasta pública, 
:ocupantes <hs 0

1s mtcrcsscs dos legítimos 
. '• Cl'l"l'' J' t' JJ l projeto de lei < u '·'· a cs a c a Jora< o o 
c reorganiza 0~ ~\ c~~ahc!ccc. a citada reforma 
cultando-lhcs mci\ U,\l~. dtstntos de terras, fa-
matcrial. Há COI lOre:". rc~ursos c.m pessoal c 
vos Distritos ' t~enlencta na cnaçao de no-
l\Iantcn'a All~Ic~~~~r·zonas como as de Atal~ia, 

. , . d ',. . . ' '1 c Jaiha, onde possm 0 Est.t o lei r.ts devolutas que podem ser a pro-
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veiladas com vantagem para a nossa .:!cono-
rnia. Projeto de Decreto-lei sôhrc terras de-
volutas chegou a ser aprovado pelo Conselho 
AdrninistraliYo, niio o promulgando, entretan-
to, o Govêrno, 11ara que o assunto seja melhor 
apreciado IJC!a Assembléia. 

Hâdio Jncon{idência 

Como veículo <le cultura, informações c 
propoganda de noss:1s riqucz:1s c possibilida-
des, a Húdio Inconfidência !em prestado a 
l\linas serviços que podem ser avaliados pelo 
~>.!to conceito por ela adquirido, dentro c fo-
ra <lo Estado, corno uma tbs mais perfeitas 
crnissôra!; do País. 

Preocupa-se o Govêmo em melhorar-lhe 
a organizat;iio, imprimimlo mais ordem c ren-
dimento aos seus serviços, a fim de levú-la a 
contribuir cnda vez mais Jlara o nosso pro-
gresso c c i vilizaçiio. 

Xlll E:rposiçlio ele Jnimais e Produtos 
Derivados 

Devendo realizar-se, no Parque da Gamc-
lcira, em :1gôsto pt·óximo, a XIII Exposição 
Nacional de Animais c Produtos Derivados, 
procura o Govêrno dar a êssc grande certa-
me o maior brilho e amplitude, concorrendo 
para a realização completa de suas finalida-
!lcs, como IJodcro~;o meio ele interctnnhio en-
tre as diversas regiões pec:uúrias do Estado 
c do País, de fomento c incentivo à indústria 
pastoril c de balanço das eOIHJUÍstas jú rea-
lizadas nos domínios da produç:io animal. 

A XIII Exposição Kaeional de Animais c 
Pro<lutos Derivados lcvarú l\linas uma repre-
sentação superior a mil cabeças, comprccn-
<icndo bovinos, cqiiinos, asininos, caprinos, 
ovinos, coelhos c aves. 

Comparecerão :10 certame representações 
dos Estados de Siio Paulo, Bahia, Hio de Ja-
neiro, Pernamhnco, Hio Grande elo Sul, Para-
nú, Espírito Snnto c do Distrito FederaL 

Prédio pam a Secretaria da Agricllllura 

O prédio adaptado para a Secretaria da 
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, 
além elo Gabinete <lo Sec:retúrio, apenas com-
porta. dois dos. seus Deptartamcntos, estando 
os demais espalhados por diferentes edifícios 
c pontos da Capital, com grave prejuízo para 
a ordem, presteza c eficiência do scrvic;o 
JJÚhlico. 

Projeta o (iovêmo construir IJrédio prô-
prio para a Secretaria· com tiidas as depen-
dências c requisitos n~ccssúrios aos seus De-
partamentos, em tctTcno cstadunl, situa<!? na 
Pra~·a ela Lihcrclaclc, 0 que, aliús, c:;tara. de 
acôrdo c~m o primitivo plano de ccntra!tz.ar 
em um so local todos os órgãos da adnums-
tra~~iio supct·ior elo Estudo. 

Os c.stnclos vara essa conslruç:~o j{~ estão 
sendo fcttos, convindo notar que so a Illlpor-
tftncia dos aht"uéis que a Secretaria paga aos 
proprictút·io~; 7Ios cclifícios que ocupa dará 
para atender ao financiamento de grande JHtr-
tc da eonstruç:io. 
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Plano de Fomento da Produção 

Circunstâncias diversas vêm operando 
.em Minas Gerais um longo processo de esgo-
tamento de fôrças, que so a têmpera do cará-

• ter montanhês até hoje impediu redundasse 
.._; 1• em colapso irremediável. Dispersas, c sem fa-

cilidade de meios de intercomunicação e de 
transporte, as fontes de IH'odu~~üo nüo se con-
centram em núcleos de influência ponderá-
vel sõ!Jre os destinos cconomicos do Esbdo. 
O Centro, com ser a sede da administraçüo 
gentl c dos mais allos úrgüos de cultura, nüo 
tem a pujança :mficicnte para !lOiarizar as 
ccononnas rcgio)lais, nem é ponto de convcr-

.gência de todas . as comullica<'Õcs internas, 
nem de encaminhamento da pr~tluçüo expor-
tável aos mercados externos. As transações 
com o cxtcrioc processmn-:>e através de lar-
go sistema comercial, constituído além de no:;-
so território, e sob estrutura financeira qua-
se tüda localizada em Estados vizinhos c lora 

.. •,' 

da orienlat,·üo da economia mineira. Desapa-
rclhütlos, alén~ disso, os scl'Viços vúblicos de 
fomento e defesa da vroduçüo, pode-se afir-
mar. que a cconmnia mineira está abandona-
da a sua lH'ópria soric. 
_ Urge opor um dique ao processo de cxaus-

tao das nossas fôr~·as, salvando o povo minei-
ro de ser arraslatto aos últimos cxiremos do 
pauvcrismo. Ao assumirmos o üovêno do 
Est~:do, sentimos que se nos impunha o dever 
tlc tazc-lo, a dcpc!to de quaisquer sacrifícios, 
cxceutanoo um plano efetivo c corajoso de 
rccupcraçúo de energias c fomento da nossa 
proàuçao agrícola c industrial. 

Reforma do Ensino 'l'écuico-Pl'O[issional 

. :J:\cssc. plano, cabe ao çnsino técnico-pro-
fi~s:onal mcgúvcl Iirimazia. Sem êlc - vale 
d1~er, sem bons técnicos, operários capazes, 
mao de obra qualificada - destinar-se-ia o 
plano a total insucesso. , De acôrdo com os 
estudos feitos deve êlc abranger: a) o ensi-
no industrial vocacional; b) o ensino agl'Í-
cola médio; c) o ensino superior de agricul-
tu!·a c vctcrinúria. Planeja o govêrno consti· 
tu11· uma rêdc de cstallelccimcn tos que com-
preenda dez escolas industriais vocacionais, 
v!ntc c cinco escolas agl'Ícolas , elementares, 
cmco escolas agrícolas médias c quatro esco-
las industriais agrícolas. O ensino superior 
continuarú ministrado nos dois modelares 
institutos, a Escola Superior de Agri-
cultura (i c \'içosa c a Escola ::iUJJcrwr de V c-
.tcrinúria, de Belo Horizonte. Os demais es· 
tuhelccimentos existentes, de grau elementar 
.c médio, serão mantidos c rcaparelhados. A 
despesa com a construção c instalaçüo da im-
JlOrtantc rêdc, que devc1·á ficar concluída deu· 
tro ·de (ruatro anos, foi calculada em cêrca de 
Cr:r 72.000.000,00. 

Escola de Mecânica 1lgrícola 

.Junto [1 Cidade Industrial, no município 
de Bctim, projeta o Govêrno criar uma escola 
de mccfmica agrícola, com a finalid:~dc de 
formar vessoal habilitado na montagem, des-
montagem, revaro c manêjo das máquinas c 
motores agrícolas. Tal providência é indis-
pensável à cxccuçüo da parte do plano relativa 

à moto-mecanização da lavoura. A escola 
manterá cursos para tratoristas c meemncos 
especializados, c para técnicos rurais c alunos 
das escolas agrícolas. 

Curso de Sondadores 

Ao lado da escola de mecfmica agrícola, 
funcionará um curso provisório de sondado· 
res, para operários destinados aos grandes 
trabalhos de sondagem a se efetuarem prin· 
cipalmcntc na zona norte-mineira. • 

Curso de Veterinária zza EscÕla de Viçosa 

O pro"rama de amparo e estímulo à nos-
sa pccuárl~t aconselha o rcstahclecimcnlo do 
curso de veterinúria na Escola Superior de 
,\.,ricultura de Vi~~osa. Para êssc fim previu-.,., ' . d d c ., se uma despesa aproxuna a c r;;; . . . . 
2. 200. 000,00. 

1lzz:rilio ao Curso Jlleliío da Escola 
de Lavms 

À Escola Superior de Agricultm~a. de La~ 
vras concederá o govêrno um auxilw. l?ara 
melhor aparelhamcnt" ·lo seu curso mcdw. 

Ensino Agrário Mnbulanie 

o ensino agrúrio ambulante, CI!l .moldes 
modernos, merecerá ctli<~ll:t~os :specuus ·. _D.c 
. .: t,. •st1•1·tamentc pratico c demonstr.üt-
cm .t el C "S d l-'•tzeJI<lei'I·o" vo '1 exemplo da emana o ~ ~ ' 
sc{·á .levado a tô~las as regiões de l\linas c para 
~.1 l!l 1·c!li'\l'~to va<'ões nas estradas de fer-e· c se ~ rt l- (_ r_, ' 1 f 1 
. · ·aminhonctes munidas de a. t.o- a_ antes e 10

; c11'1·11 •1,. de JlrOJ·c,~üo c se molnhzarao todos 
m.Hl ' '' ' ' l l' f -os meios eficazes de pr?Pl~gnnc. a ii~lP~'I' us.ao, 
tais como 0 cinema, o rat 10 e a cnsa. 

Ed11caçü.o Sanitária 
,' 

o ensino agrário ambulante com]~rccnd~-
1 ã uma p~n te importante de cducaçao s~n~
tária c profilaxia rural, a car~o de ur:1 medi-
co sanitarista c de um ei~fermctro que mtcgra-
rüo 0 pc::;soal a seu scrvxçc. 

EstzÚlos dos Solos 

A quase totalidad~ _dos solos mineiro:<;• 
especialmente nas rcgwes de ,Iavour~l ~m.s 
intensa vem apresentando contuma dmunm· 
çüo de' fertilidnde. Até agora ~1ão se cmpre- · 
cndcu no Estado um estudo sistemático das 
causas dessa decadêncin, para prescrever-lhes , 
formas de combate efetivo. Continuam pos· 
tos il margem inúmeros problemas agro-pc-
cuúrios, vitais para a noss:~ economia, cuja 
solução depende do. conheci!n.cnto exato dos 
solos, de suas propnedades hs1cas, regime. <.~e 
:'tguas, vcgctaçüo natur~tl, grau de produtlv~
dadc c Jlossívcl aproveitamento para dctcrmx· 
nados gêneros de lavoura c' criaç.ão. Há ne-
cessidade, portanto, de . se orgamzar •um ser-
vi~~o eoniplcto de pCS(ltllsas pedológicas, para 
o estu(lo minucioso das nossas terras e sua 
rcgenera~~ão cicntífiea. lniciá-lo-crnos cor!! 
o rcaparclhamento. das atuais Divisões de QUI-
mica Agrícola e de Conservação de Solos, Ir-
rigação c Drenagem, c instalando em .Belo 
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Horizonte, uma Estação Experimental de Con-
servação de Solos, Irrigação e Drenagem. 

Recursos Minerais 

Quanto à indústria extrativa de mmcnos 
e à de transformação dêstcs, impõe-se urna 
política de direção destinada a orientar, sanar 
ou reduzir os desequilíbrios das forças econô-
micas, grandemente prejudicadas pelo aban-
dono, pelo extremismo e unilateralidadc dos 
pontos de vista. ~ 

Sem depósitos de combustíveis mine-
rais - base das vúrias indústrias fundamen-
tais - deve o Estado fomentar as atividades 
qÍ!e, sob diferentes formas, consomem ener-
gia elétrica, de acôrdo com a moderna tecno-
logia. 

Faz-se mister coordenar os empreendi-
mentos industriais, tanto no domínio da me-
talurgia como da eletro-química sujeitas à 
aplicação da energia elétrica. E' o único 
meio de promover a nossa independência ceo-
nôrnica. 

O vêzo de seguir os moldes cl{~ssicos us:!-
dos nas indústrias curop(•ias c mncriCanas, ori-
ginadas em tôrno dos depósitos carboniferos, 
nos tem exposto às flutuações do comércio ex-
terior. Tem-se ampliado c melhorado o cm-
prêgo da energia elétrica por clctrólisc ou 
por via úmida. 

Assim, dispondo apenas do carvão vc-
vetal, ' devemos industrializar, em boa parte 
os minérios que estão s.c~Hlo . c~po.rtad?s. 

E' aconsclhúvcl poht1ca Hlcntica a aclo-
tada pela Suécia. . , 

Entretanto, o manganês, o mqucl e o cro-
mo, muito escassos c desfalcados em nossas 
reservas por uma cxporta~~ão <~c longa data, 
devem ser submetidos a um rcgunc de fomen-
to às iniciativas concernentes :'ts indústrias 
cletro-mctalúrgieas de beneficiamento. 

Urge, para if.SO, um invcnlú~·io. meticu-
loso dos recursos minerais ccononueamcntc 
aprovcitúvcis. E' um trabalho fúcil c. J~o_uco 
dispendioso que exige apenas as poss!lnhda-
dcs tecnológicas do instituto_ estadual. 

· Devem merecer de r>rcfer~ncia c desde 
1 ' . . , . I I ogo, a atenção do Govêrno: a J o mmcr10 c c 
ferro; h) 0 minério de manganês; e) a hau-
:xita; d) o cobre· c) o cromo; O o cal-
eúreo; g) os min~rios para adubos; h) o 
zircônio; i) a cianita, a argila c a silimani-
ta; j)' o~ minerais cstrntégieos, inelusivc o 
quartzo c· a mica. 

. 'l':unbém o m·:111 io de CJUC hú vúrias ja-
·z d ' ' · t as. na Zona da l\Iata, é suscctivcl de ser 
extrmdo industrialmente, c êssc aspecto da 
nossa política mineral cstú previsto num vro-
g~~ma de estudos sôbrc aquela c outras re-
gwes onde porventura apnreça êssc minério. 

Recursos Ener[Jéficos 
\ 

9 
f:- lenha concorre para a obtenção de 

~~.~ ;,, <,la ~ncrgia que se consome. !H~ Bra-
sil. De baixo Jloclcr calorífico c dtfieiimcn-
tc transportúvcl, sofre desde que é cortada, 
u~. sem número de r;wnipuln~·iics, para ser 
uttltz:~da. 1\:io podemos porém, fugir ao seu 
emprego, pobres que. so:nos de combustíveis 
de outra nn.tureza. Dai, a ncee;;si da de de 
Jll csct·var cmdadosmncntc nossas reservas que 
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se espalham em uma úrea de 100.000 klns.2. 
Não se pode permitir que essas reser.vas sejam 
devastadas, tornando-se urgente corrigir' o 
velho êrro de pensar que elas são inesgotáveis. 

O progresso racional da indústria, po-
rém, não será viúvcl se não se puder con- G 
lar com energia em quantidade c por preço 
mínimo. Somos assim forçados a lançar nos-
sas vistas para o aproveitamento das nossas 
quedas dúgua, cujo potencial é superior a 
G. 000.000 H. P., cêrca de :!0% do calculado 
para todo o Brasil. Este problema precisa ser 
atacado com firmeza, a fim de ser vencida a 
fase atual, que atravessamos, de grande de[icil 
energético. 

As grandes indústrias têm sido for~·mlas 
a construir suas próprias usinas, sobrecarre-
gando-lhes, demasiadamente, as finanças, fa· 
to que se reflete no custo de seus produtos. 

A solução cstú em produzir em grandes 
quantidades a energia elétrica, de modo que 
se possa vendê-la por preços mínimos. Não 
se pode fugir a essa imposi~~ão se se quiser 
desenvolver no Estado um plano racional de 
industrialização. Nem a indústria poderia 
subsistir, de outro modo, asfixiada pela con-
corrência externa. Isso quanto ao custo da 
produ~~ão. 

Embora seja relativamente pequeno o 
progresso industrial do Estado, o aparecimen-
to de novas fábricas, com o conseqüente au-
mento da produção, cstú congestionando todo 
o nosso sistc!lla de transportes que, por isso 
mesmo, precisamos melhorar, subtituindo a 
tração a vapor pela elétrica. 

Por êsscs motivos, <levemos voltar as vis-
tas para nossos recursos hidrúulicos. 

Política de Elelrilicaçtw 

. Çal.cuJado Clll 0.009.()()() lJ. p., O potencial 
lu<lrauhco que possui~nos podcrú ser muito 
aumcn lado,, s~ aproveitarmos pcqucn ns que-
das e. dcsnn:c.Is ele gl'andcs caudais. Em l\li-
nas s~> se ul!hzmn 2% dos recursos existentes 
c, assun mesmo, em pcqt!cnas c médias usinas, 
espalhadas por lodo o bstado. A cncr"I .. 1 l>·t-

l . I . ,., , . 
ra a_ so se poc c consc~~llll' concentrando a pro-
du~~ao .em grandes unuladcs. O problema <lo 
:~provcilamcnto do nosso potencial hidrúu-
heo, abandor~ado por algum tempo, foi rcto-
!nac~o 1~0 rcgn_nc passado; as necessidades da 
JJHiustna, p~rem, se a\"olurnaram de tal forma 
que a soluçao do problema cst"IJ>'t :1 1 ·1 · . I o • ·• • • )()SSI )I· 
hdadc c os pai'~Icularcs tonnndo in,.·· 
súvcl a intcrvcnc:io <lo .J,<st•t<lo' () p ' 1~spe1'll· - • ,, • • '\r )('li 'Ir 
nao por!~ fazer obra pal'a o futul'o ' . ·, '. · 
~·u,wrt '\1"1"1 o ·r • I , POI que so " ' ' c npl'cgo < c gl'andcs <"apihis se 
puclcssc eontar com seu rcndimcnt" · ', 1·-'. t, 
J>'II"'I <> l~st·tl . o tmcc I.l o. '.' · '' 'c 0 • porem, tal possibil" I· 1. ~ PXIS!C. O Jli'O". •., . I( ,l( C 11.10 
" · .: . ,.,1 csso c a valoriz·w1o <h zon ·1 

hcnclieiada ac:HTct·•Jtl tlttl ltl ., '!' I" 't . , . . " < ·o 1111 Ire o que 
p~rnu~~ ~sp.craJ· a utilizaç:io total da energia 
Jll od.t~zH!..1 ,. :• pass:ulo algum tempo, asscgurmÍt 
o. lu c~ 0 duelo P<~ra fazer face aos juros c amor-
!Jza~~ao do CaJHtal invcl'lido no cmpl'ccndi-
mcnto. 

l!olítica de Fomento da Prorluçrio 

. Os ccr~ll'os populosos ela Na~·ão rc<'lamam 
!'wts <: mau; os Jll'odutos da agl'ieullul'a. Para 
mccnllvar-lhc a produc;ão teremos de mclhor:1r 
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<.vs métodos e práticas empregados, estahele-
·ccndo uma política baseada na ciência e na 
técnica. 

Norteará essa política, com que se pre-
tende vencer o empirismo de nossos agricul-
tores, o objetivo, que sempre se terá em vis-
ta de aumentar, baratear c melhorar a pro-
dt~ção, aproveitando-a ~ntegralmente, pela il!--
dustrialização e garantmdo-lhe transporte ra-
pido e módico. Os processos antigos, que ain-
da perduram, tornaram o solo, esterilizado 
pelo fogo e cmprobrecido pela erosão causa-
da pelp.s chuvas abundantes, quase incapaz 
de produzir. 

E' assim que um hectare de terras produz 
em l\Iinas 30 toneladas de cana de açúcar, en-
quanto que em Java essa produção se eleva 
a 300 toneladas. 

Na mesma área os Americanos obtêm 
15.000 quilos de milho, ao passo que nós ape-
nas conseguimos 1. 300. 

Poder-se-iam citar otÍtros exemplos que 
evidenciam a queda de nossa produção . 

Urge !n~ll~orar êssc índice, c a campanha 
que se v:u _uuciar o conseguirá, sem dúvida, 
r>cla correçao conveniente do solo c sua adu-
bação, pela disseminação da prática da irri-
gação e da drenagem, }>elo incentivo ao rcflo-
rcslamcn lo, }>ela multiplicação, através do 
uso da máquina, do esfôrço humano c espe-
cialmente pelo cmprêgo de sementes selecio-
nadas. 

Uma política orientada nessa direção, e 
com o auxílio do crédito agrícola, hú de trans-
formar o Estado em grande expressão econô-
mica. 

Política de Fomento da Produção Animal 

O Estado de l\Iinas rwssui um rebanho 
avaliado em cêrca de seis bilhões de cruzei-
ros, com uma produção calculada em três 
bilhões. 

A exportação do gado em pé, desinteres-
sante üs Estradas de Ferro, ocasiona anual-
mente pelas grandes distüncias a transpôr, 
por morte c perda de pêso do rebanho, um 
prejuízo de Cr$ 4 O. 000. 000,00. 

Dai, c ainda do fato de ser Minas um Esta-
do CcntJ·al vivendo em grande parte da ceo-
nornia da terra, a necessidade de industria-
lizar seus produtos, nolndamcn te carne, cou-
sa só possível pela instalação de grandes fri-
goríficos. 

Atualmente, exportamos até os subprodu-
tos da matança, alimentando indilstrias de 
outros Estados, :'ts quais, em seguida, vamos 
buscar o produto manufaturado. Pouco se 
fê;o; no passado em benefício de nossa produ-
ção animal, deixando-se sem defesa nossos rc-
hanhos c permitindo-se até, sem protesto, que 
raças aqui formadas enriquecessem os regis-
tros genealógicos <lç outras unidades da Fe· 
dcração. 

Às doenças dizimam nossos rebanhos, cal-
culando-se que apenas. duas cpiwotias oca· 
sionararn r>rejuizos avaha<h>:" em Cr$ ....... . 
450.000.000,00, em cada um dos :1 últimos 
anos. 

Só a defesa c o fomento em larga escala 
l>Odcm contribuir para ? m!mc~to c melhoria 
de nossa produção. A mdustna mineira de 
laticínios, a mais hem aparelhada do País, 
obtcrú assim matéria prima abundante para 

seu desenvolvimento. Defender e aprimorar 
nossos rebanhos, industrializando-lhe os pro-
dutos, eis os fins visados neste plano. 

Distribuindo, em larga escala, reproduto-
res indianos, conseguiremos aquêle desidera-
to, sendo certo que, em pouco tempo, pode-
remos dobrar a produção de leite no Estado. 

Fomentando a criação de carneiros, le-
varemos a várias zonas do Estado uma fonte 
nova de riqueza. Minas já possuiu um dos 
maiores rebanhos lanígeros do Brasil, o que 
testemunha nossas grandes possibilidades. 

Com os modernos métodos de insemi-
nação artificial, em voga no Sul do País, au-
mentaremos e melhoraremos os rebanhos. 

Paralelamente, estendendo a ação ~lo Es-
tado, será fomentada a criação de pequenos 
animais, com o incentivo à avicultura, à sui-
nocultura, à apicultura c à sericicultura, que, 
em um sem número de pequenas parcelas, per-
fazem cconômicarnente grandes totais. 

A política de fomento da produção ani-
mal, em resumo, se orientarú1 no sentido da 
defesa e proteção dos rebanhos, de sua mul-
tiplicação c aperfeçoamento, e da industriali-
;o;ação de seus produtos. 

Política de Fomento da Produção Industrial 

A despeito de sua grande ~iqueza, o de-
senvolvimento industrial de ~hnas se opera 
com lentidão demasiada, não podendo ser com-
parado com o de alguns Estados ch~ Fede~a
ção, onde as atividades .1_11a~ufatureu·as atm-
••iram proporções aprec~aveis. 
"' Via de regra, o Estado exporta matérias • 
primas de origem mi~ICral. c produtos a?ro-
pecuúrios de baixo preço, Importando artigos 
manufaturados de alto valor. 

D·1í o desequilíbrio existente entre o nos-
so c ~~ outr~s Estados, desequilíbrio que a 
exeeução do plano de produçií(~ fará desapa-
rceer, provocando o dcse_n~·olvunento cres-
cente de tôdas as nossas atividades produtoras. 

Tal objetivo se conseguirú através da apli-
cação efetiva de tôdas as medidas preconi;o;a-
das, inclusive um sáhia política tarifúria e de 
transportes, e da construção de grandes cen-
trais elôtricas destinadas ao fornecimento de 
energia a baixo preço. ' 

Além da construçiio de uma nova cidade 
industrial o Estado promoverá o estabeleci-
mento de urna grande rêdc de frigoríficos 
de onde surgirú a indústria da cm:ne ba~~ 
de muitas outras, pelo nproveitmnento de s~n 
produtos c subprodutos. 

Nesse plano, no tocante à J>roducão' in-
dustrial, ter-se-á sempre em vista qu"e: 

I - entende o Estntlo que as atividades 
industriais deverão processar-se sob 0 prima-
do da iniciativa particular; ' · 
. II - que a c~le ineumhe estimular a ini-

ciativa, pr~movcndo :~ adoção de medidas 
que lhe facilitem a açao; 

III - que lhe cumpre agir supletivamen-
te,. a fim de encorajar c auxiliar a iniciativa 
pnva<la; 
. IV.- que só de.v~ !nt.crvir na atividade 
md.ustnal, ~mdc a I!lll';ll\tlva rlnrlienlar fôr 
onussa ou mcnjJH?., lmntada essa interferên-
cia üs indústrias fundalllentais c de earúter 
húsico. Ficarú; livre a rnanufaturcira ou de 
transformação corrente, que será auxíliada 
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para que so desenvolva e produza cada vez
mais, meihor e por menores preços.

Politico Fiscal de Anipm'o a Producdo

Cunpre no Estado definir sua politica
de aniparo a producio, a fun do foralecer
sua econoinia. Assini, o sistema tributilrio quo
so adotar deveril, especificadaniente, facilitar
desenvoivirnento ilas aIivi(Iadcs econOmicas,
senii cuidar apenas da ari'ecadacao Esia será
conseqiliricia daquc] e (lesonvolvirnento.

As follies produloras deverilo ficar, tan-
to quanto posivci, a salvo dos rigores fiscais.
Os tributes serilo ostipulados do inaneira a
não abosorver as possihilidades econoinicas
do contribtiinte, seia êlo produtor on consu-
rnidor.

Os urodutos julga(Ios essenciais ao desen-
volviincnto da econonhia inineira ficarilo ii
margeni dos (liversos tributos Ainda por rneio
da isenço do irnrostos, poderilo sec cai'rea-
dos par Minas muitas indds[rias quo daqui
emigrararn, além do outras novas (10 grande
interCsse puma sua economia.

Politico 'l'arifdvia e tic Transpoles

A orienlaçiio tarifilria, adequada as con-
dicOes de Minus, devema piocessai-so cm fun-
çilo do sua cconoiuia. 0 atrial sistema do fre-
tes ferroviérios vein riifcultando Os rneios
de transportação dos produ[os no territilrio
mineiro, pOis a incidência sôbro a cxportaçéo
de niatémias prirrias e produtos primilrios é
inferior ii quo reeni sôbj'e Os produtos manU-
faturados.

Nile se propie a supressao da saIda do
matérias primas (10 Estado, mas procura-se
facilitar a exportaçilo do produtos já bench-
ciados e muniifatiirados. Corn êsse critério,
criar-se-éo mobs propicios fixaciio (10 ho-
melrl no interior, evitanoo-se as constantos
sangrias nas disponihilidades dc méo-de-obra.
Do meSmo modo, evitar-se-I a evaséo do nos-
sas fabricaS, crian rio-se TIIOiOS do atraçéo Para
as industrias rio canner genuinarnente mineiro.

A diretniz aventada possibilitara o coin-
bate ao pauperismo, corn 0 consequonto en-
riquecimonto geral (10 POVO niineiro e 0 SCU
crescimento. Minus so constituirá eni con-
siderilvel mercado consumidom dos PrOPrioS
artigos do siia producéo.

As tarifas atnais, porlanto, devem sofrer
revisilo, do forma a perinilir 0 desenvolvi-
niento progressivO do nossa economia, ao
mesnio tempo quo se procul'ura regular o Cs-
coanìonto (las safras do produlos agrIcolas.
Aléns do femrovia subordinada uo Estado, I am-
bern as outras quo o servein devemao reestru-
turar as sans tanifas, cumprindo ao GovCrno
diligenciar nesso sentl(lo

Como corolário do orientacéo tariféria,
procurar-se-é obstar o congostionamenlo dos
transportos em (lelerminadas epocas do ano,
par 0 que será utilizada considorével i-edo de
arinazCns roguladores, do propriedade do Es-
tado e de enspmesas prjvadas.

A conforrnaçiio orogréfica do Minas di-
ficulta sobmeinaneira 0 dosenvolvimento de
seu sisterna viatdrio. ImpOe-se, nao obstante,
a reviséo dos tracados do nossas ferrovias e
rodovias e a substitucao, naquclas, do ira-

haliso a vapor pela traclio elCtrica. Alérn dis_
so, o reequip amento ferroviilrio deveré pro
cessar-se coin a ma jor urgência.

AtravCs dessas medidas, expostus sumà-
riarnente, o GovCrno esiruturaré a sua pout1-
ca tarifénia e do transportes, facilitando o
clesenvolvissento cia oconomi a mineira

Politico l)emogrdf ice 	 Exodo do Popu!açao
JIlugrac(io - Terras e Co!ouLzaçdo

Importa muito a Minas fixar o hornein
il temra.Ao xlonséo territorial e outros fatO-
res ileveur ser ponderados em reiaçio a Osse
pronlenra. Cuinpre oii an a convemgcncia das
populaçoes pam Os cenhios urbanos e cniar
ndc]COS do civi1zacéo de alto senlido denlO-
gréfico, no vale (Ic Silo Francisco, per
exeinpio.

A him rio proinoVer o croscmento (las 0-
puluçOes, nas y in-las zonas do Minus, é
necessénio levar-flies a higione, a instmuçilo,
o coniilnIo, dinunnzando-llies, por todos os
lflOios,.iS fontes (Ic niqueza. 0 anselo de pro-
grodin induz 0 liomern a procuram Os centros
quo die possibilitem meibor-es condicOes puma
Si 0 Dora Os seus. Noise irstento, Ole cleixa o
son habitat. U fomento rio producSo assogu-
raiil o enrequceilnento rla zona o a rernuno-
maçilo conpensadora ao tcahallio hurnaro. Isso
ureadema 0 hoanem ii lenin ondo nasceu e o
levirra a conc-nitrar-se cut grupos
sociais nas venus regiOcs do Estado. A hal-
to do assistOncia 0 as poquenas poSSihi!ida(ies
eco:iOniieas niotivuns o Oxodo rias populacoes.

Pam so aquilalam a gravid ado dOsse, mat
basin assinalar quo so no periodo do 1944 e
1916 passananl polas esiacOes de Monies Cia-
mos e do Pirapilna niais do 90.000 pessoas em
demanda do major saiCrio e meihomes con-
dicbes do subsistencia. 0 GovCrno voltarâ
suas vistas pana a einigraçio, sustando 0 Oxo-
(10 dos popuiaçbos nurais e prestando-ihes efi-
ciootc assistOnci a. Fazem-se mister esiudos
acurados puma evitar Os cmos passados quo
tinnto agnavanani 0 problemna

0 Esiado ompi-eondera tambem invosti-
gaçdes ohjeiivas visando a urn Inais rCpidto Ic-
vantamenbo e divisCo (las tonras dovolutas, a
lint do intensifica mama distrihuiçSo aos co-
lonos nacionai s e estrangeinos, reseitados os
diceitos do terceiros prescritos polo lei (le
lemmas quo 0111 breve semin pmoposta 00 exarne
da Asseinhléia. Nas colonias, em Minas, lo-
caizar-se-ao imignantes estrangoiros C nacio-
nais visando aO aniidgama do macas.

Silo aconseihilveis trés tipos dc colOnias:
a) para 200 fanihas, no rnilximo, Ierto dos
grandes centros popuiosos, as quais se (Ic-
xciii dedcar C expiomacao de pequdnaS iavou-
ra g , corno a horticuitura etc., h) mistas, onde
estrangeimos e nacionais so alojein na propor-
ceo do 50%, localizadas a maior distOncia,
par culturas mats extensivas, eni Creas mais
ampias; c) coiOnias coin (lois torços de estran-
geimos e cmi terço do naciOfluiS.

Dessa forma, poderCo Os imigrantos en-
sinar os processos maiS modernos o aper-
feiçoados cia produçCo, assimilando ao mes-
mo tempo, a nossa lingua e costumes, conju
rondo o perigo di dosarnhientacCo, do oxclu-
sivismo e do isolacionismo. Assim teremos
atingido melhor politica imnigratória, para a
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qoal poderO ser consignada verba nOo supe-
rior a Cr$ 3.400.000,00.

Necessidade de rue/horia do renditnenlo do
trabal]io humaizo coino tutor (IC producao

NOo se estudou ainda, em Minas, o pro-
blenia da valorizaçOo (10 hoiirem como fator
CCOn6n11CO 3 comb esludadas nao foram tarn-
héni as causas do declinio (10 rendimento de
sun producOo. fsse declinio pocle sec atri-
bwdo As resistCncias passivas (10 mneio fisico

endemias regiormais, cuja extensOo consti-
tui, por vézes, verdadeira calarnidade

No fundo do quadro, acelerando a inipro-
dutividacle do nosso homnem, estO ainda o fe-
nOrneno da subnufriçao, que favorece 0 tIe-
senvolvirnento de vOrias moléstias infecciosas.

E' evi(icnte que o vigor (Ic urna raça ne-
pende da fertilidade tla terra ou, em ditirna
anOlise, da riqueza (10 solo agricola em reser-
vas minerals ssimi1aveis. Cumpre, pois, an-
tes de mais nada, regenerar as terras esgota-
das ou restituir ao solo os elementos dde re-
tirados durante anos. AlinmentaçOo mais rica
e acréscimo na taxa de produçao por unidade
de superfine, jielo uso ricional do solo, au-
inentariio o rendimento (10 esfOrco hurnano
e permitiriio empreender urna profilaxia sis-
temOtica.

Em nossas condicOes atuais, sO parcela-
damcnte serO exeqOivel urn programna de saude
pdblica. Mas urge niiciar o combate Os en-
demias que minarn a energia vital (to hoincmn
e aearretarn considerOvel (Iimninuiçao de dias
de trabaiho. Nas regiOes palustres 0 rendi-
mento mOdio (10 homern nunca excede a 25%
do normal. Conmpreender-se-O importancia
do combate Os endemmas e o valor (Ia meilmo-
na da nutriçOo observando-se as estatistieas
do consurno de energia en! (liferen tes paises.
Sob êsse aspecto, o Brasil ornbreia corn a India
e a China; sua produçao ainda se haseia na
fOrca muscular e depende (In densidade
demografica. 0 aumnento desta, o decres-
dm0 di producao agrIcola, o haixo rendinen-
to das terras e a qualidade inferior dos pro-
dutos agravarn enoruieniente a situacOo.

A recuperacOo do liomein, comb unidade
econOrniea, repousa, pois, na soluçOo dos se-
guintes problemnas:

a) utilizaeOo racional do solo;
h) meihoria (IC nutricOo;
c) mneihoria eugênica e de proteçOo 0

sadde;
d) cducacfio e instruçOo.

Comenkirio sobre o orçarnento do Eskido em
face dos verbus desiiiadas	 anuulnrenle oo

Fornerilo du ProduçOo

Do reecho e SlUt ori'jem A reccita to-
tal do Eslado para 1947, inclusive a (IC on-
gem industrial, é (Ic Cr 998.570.500,00. NOo
se computando o total de Cr 240.958.500,00
da receita industrial, teremos nina rccejta de
arrecadaçao igual a CrS 757.612.000,00.

Posta de parte a contribuiçOo indireta
das vOrias atividades agro-pecuOm-ias, 0 ho-
mem rural oferece para o orçamento estadual,
diretamente, 18,44 por cento.

As verbas destinadas ao fornento animal,
vegetal e ao ensino técnico perfazemn urn total

ne Cr 19.069.561,30 - 1,912%. NOo se de-
duziu aqui a importOncia de Cr$ 1 .027.200,00
destinada ao custeio industrial e, portanto, de
verha reversivel aos cofres pdblicos e que
realniente nao é despendida na obra de b-
mnento.

AS outras Secretanias thm dotacoes orca-
mnentarias supenioresada Agricultura, a que
deve sec atribuida dotacao maior, que possi-
billIe o rcsmirgimento econOmico do Estado
e 0 anmflento ibr receita

A Sec ret aria 0 aAg ne nitu na I nverte, pOiS,
no foinento agro-pecuarlo c no ensino agnico-
Ia 1,912% (10 orçarnento total do Estado. Con-
clui-se do exposto que cIa nOo dispOe de re-
dlIrsOs i!Or!iiaiS para reitlizar urna ohna de fo-
iiiento c:lpaZ (IC inf inn' efetivamen Ic na eco-
nomnia publmca e particular dos centros rurais
e industrials do Estado

l)ivido do Deparlarnento (Ic Produ(-ão
Vegetal

Pare o fomento da producimo vegetal, se-
rib mantidas e convenienternente apareihadas,
na Secretam-ia (la Agnicultura, as seguintes Di-
visOes : a) DivisSo de Fomento Agi-icola, pa-
ra a qual estO prevista uma despesa de CmS
20.097.000,00 destinada 0 aquisicOo de rnOqui-
rias C sementes selecionadas, en sino ambulan-
Ic e oficina de reparos; h) DivisSo (IC Ex-
perimcntaçao Vegetal, corn nina verha (Ic Cr$
9.993.000, 00, para a criacOo do Instituto Agro-
n Ornico e sue EstacOo Experimental, instala-
cOo de dez SnhestacOes Experirnentais e da
ILstaçao Experimental de Cana; c) DivisSo
tie In(iustria Vegetal, quo cornpreenderO va-
rios Postos e Suhpostos de ClassificaçOo, in-
(lustrlas vegetais e cico moinhos de farinha
de trigo, corn tuna despesa prcvista de Cr
6.500.000,00; (1) DivisSo de Qulmica-Agri.
cola, pare cu j o reaparclhamcnto - reforma
do laboratOnio e aquisicOo de eunipamento
modcrno 	 foram destlilados Cr 500.000,00;
e) DivisSo de Defesa Sanithrria Vegetal, na
qual serao instalados mais dez Postos (IC Clas-
sificaçOo e expurgo e cniiidas trés turinas (ic
comnhate Os moléstins e pragas, em Edo Ho-
rizonte, corn urn orçamento de Cr$ ........
3.142.100.00; f) e as DivisOes de Conserva-
cOo de Solos e Reflorcstaincnto, JO refenidas em
outra perle, e pare ruins despesas, den tro do
piano de fornento On produrOo vegetal, se pre-
viramn as verhas resnectivas (IC CrS ......
2.570.300,00 e Cr$ 4.480.240,00.

Sondriqem, Irrigaçdo e Drenogeni

N.-to se tern cuidado, entre nos, do euro-
veitamento de te-as reconhecidamente fér-
teis, mas abandoned as por cause de eslingens
longas, one irnpeden 0 (Iesenvolvlmento da
cultures. As vistas do Govérno se devem
voltar pane os PIOCCSSOS (Tile penmitam 0 apro-
veitamnen to des agnes sublerrOneas. E' indis-
pensavel imma organizaqOo espeea1 destinada
0 perfunanSo (IC pocos e 0 etevaç5o da Ogua 0
snperficie (In terra a firn de irnigO-las recio-
naimnente, ahesterendo fazendas e tornado-as
produtivas

Companhias constituidas cool êsse obje-
tivo rnerecerao cvidentenmrnte 0 amparo do
GovOrno no cstimulo 0 sue forrnaç5o. Admi-
te-se a omganizaç5o de uiaa, corn o capital

45



t· ,I: 
i: :. 

,, 
:~ .. 

de Cr$ 5. 000.000,00, metade a ser subscrita 
por particulares, e com· aparelhamento ini-
cial de 20 sondas completas. Foi prevista a 
criação, na Cidade Industrial, de uma escola 
de sondadorcs para formação de operários 
especializados. 

Problema inverso e não menos impor-
tante é o que prevê trabalhos de drenagem, 
das nossas extensas áreas pantanosas e o 
contrôle de cursos dúgua sujeitos a inunda-
ções. 

R efloreslcunenlo 

O consumo de lenha em Minas Gerais é 
superior a 2·!. 000.000 rn3. c o de madeiras 
para v:írios fins sobe a quase 3. 000.000 de 
toneladas. 

Mostram êsscs dados a extensão de dcs-
florcstamento das áreas fornecedoras, sujei-
tas ú ação irnplacúvcl do machado c das quei-
madas periódicas. E' dever inadiável dos JlO-
rl~rcs públicos prover ú restauração c protc-
çao. {~as nossas florestas, impedindo-lhes a dcs-
tnuçao sistcmútica, por meio de um conjun-
to .de medidas preventivas e coercitivas. Com 
tal objetivo, scrú reaparelhada c melhorada 
a Divisão de Heflorcstamcnto da Secretaria 
da Agricultura, promovendo-se ampla colabo-
ração entre o Estado, ·os municípios, as enti-
dades autúrquicas, a dircçüo das ferrovias e 
rodovias, as emprêsas consumidoras de com-
hustívcl vegetal c os Jlarticui:Ircs. 

O estabelecimento de moinhos serú de 
grande irnpot·túncia ao fomento da produção 
animal, porque os subprodutos da indústria 
do trigo constituem precioso alimento. 

A cultura do algodão é das importantes 
para o Estado de l\linas que, possuindo um 
parque de indústrias téxteis - o segundo do 
Brasil - necessita fomentar a produção da 
matéria prima para o seu abastecimento. 

Isso representa economia de transporte 
ferroviário c rodoviúrio. 

Promovendo-se a independência da in-
dústria de tecidos, mediante o estímulo à pro-
dução algodoeira, gera-se a indústria de óleo 
de algodão, importante para alimcnta~~ão hu-
mana. Com isso ficará a nossa pecuária pro-
vida de alimento protéico fornecido pelo re-
síduo da indústria de óleo - a torta, atual-
mente quase tôda importada de São Paulo, 
com ônus do transporte c sem acudir às nc• 
ccssidadcs das criações no Estado. 

A disparidade de preços entre o do al-
godão em rama c do industrializado, a falta 
de um plano de fomento organizado em ba-
ses seguras, a exígua obtenção de sementes 
de alta produtividade e perfeitamente imu-
nizadas são alguns dos fatores mais impor-
tantes responsáveis pela queda da produção 
algodoeira em 1\linas. 

O Norte de Minas possui condi~~iics de 
clima c de solo favol'Úvcis ao dcsenvolvimcn-

Trigo to de uma grande cultura dessa malvúcca, 
' justificando, em Curvclo c em l\Iontcs Claros, 

· ~)or sua grande importância para a eco- a organiza~~ão de serviços especiais e devida-
norma mineira, foram estabelecidos no plano mente aparelhados que possam expandir-se 
de r>rodu~~ão capítulos especiais sôbrc o tri- por tôda a zona· 
go e o algodão. A prorluçiio atual de S. 000 toneladas de 

Na verdade, entre nós, a cultura do tri- algodão em pluma podcrú assim ullrapassar 
go não foi além da fase experimental. a produção rnúxima de 1 !l:lli, que foi de 17.000 

Nossos técnicos, em experiências realiza- toneladas· 
das sobretudo em Patos de l\Iinas, conscgui-
r~un dcmonstrar·-Jhe a viabilidade, obtendo va-
l'ledadcs capazc~; de resistir ú própria fcrru-
f~m ~!.uo, Princi palmcn te nos climas tropicais, 
1 
CI~l .. ulo o grande embaraço ao dcscnvol\'i-
ncnto das plantaçôcs. 

O fomento à triticultura ahrirú boas r>crsr>cctt'v·•.. :1 1 - · .. em f . '"' ', !lO~;sa proc. U(.~ao c pcrmrl!ra, 
, .• :rtm~ proxuno, o suprimento do nosso mct c a do Interno. 

I V~~gctal de clima temperado, seu plantio 
< cvcr:\ fazer-se em meses frios cxi~'indo o 
empre"o {} · · ' ' ., . "' a ll'rJgnção ú falta de chuvas, escas-sas naquele período. 

1 . f'>. semente que se distribuiu em 1!H7 co-
>rira uma úrca de ·7Gfl i1cchres ()'1 <.Jll''l 'se CSpcr•t Utn ' .. , ' u • 

serú intcft :~ 1Prodnção. ~lc 7GO toneladas, que 
tação. "'1 

'1 mente utilizada na futura J>lan-

Podcrer . . 
colhida , 111°~ as:-arn, empregada a ~emcntc 
7H h· ' • cu tiVar, em l!J4!l, uma arca de 

· a. c obtct·, cru 1 !)50, 7G. 000 toneladas. 
Teremos , t- . . f . trial c \ · ', ~n ao, atmgulo a asc mdus-

f· .· 1 : co rscqucntcmcntc a da produção de (:g ;)~3'\ por1qn
1
c, do global obtido, se rctirarüo 

J • onc a< as Par·1 •1 ·indústria reservan-do o rcshntc ' ' ' 
1 ; ao J>rosscguimcnto do Jll'Occs-

S? e nprcgado, o !JUc representa uma produ-
-:.~ao de 100. 000 toneladas anualmcn te. 
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ilquisi~:iio e venda de máquinas aos 
O!J ri Cllll Ol'CS 

A cultura dn terra pelo trabalho braçal 
Ja atingiu o múximo de sua capacidade. Im-
piic-sc, :1gora, a mcean izar.~iio da nossa. Ia.vou-
ra. A falta de múquinas se deve prlltelpal-
mentc :\ difienldarlc de importação c ao preço 
exagerado da 1111 idade adquirida. 

Import:mdo-as, em grande escala, para 
revenda imediata, c pelo eusto! :ws :lgncul-
torc:;, poder:í o govêruo conscgmr prc~·os. v:m-
t:ljosos, conconcndo 11ara o numcnto raptdo 
c econômico da úi·ca cultivúvel c solucionan-
do problema de vital imporlfmcia para nossa 
economia. 

A quantia !lespcndicla serú rccmholsadn, 
r:\pidamente, pela revenda e dcvcrú n1ontat· 
a Cr~3 'J:L4f>0.000,00. 

Reaparellwmcnlo das cinco dlvisões do 
Departamento de Produção Animal 

' Essas Divisões comprccnclcm: Defesa Sa-
nitúria, Fomento <la Proclu~~iío, Expcrirnen" 
tação c Instituto de Zootecnia, Industrial Ani" 
mal c Caça c Pesca. ' 

Para tô<las elas estão destinadas as rcs-. 
pcctivas verbas, assim discriminadas: 

' ' I 
.I 
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a) para compra e venda, a prestações 
de reprodutores c criadores das várias re~ 
giiícs ·do Estado - Cr$ 20.000.000,00; 

h) conjunto de ensiladeiras , (50, à ra-
z;\o de Cr~ 20.000,00 cada uma, e de 50 mo-
tores a óleo e a gasolina, à raziio de Cr$ .... 
5. 000,00 cada um) - Cr$ 1. 250.000,00; 

c) inscminaçiio artificial (laboratório de 
inseminação em Belo Horizonte, em Leopol-
dina c no Sul de l\linas), aparelhados de ca-
minhonetes, geladeiras, aprctcchos de inse-
minação propriamente ditos, cocheiras para 
reprodutores, instalações de técnicos, etc.) -
Cr$ 800. 000,00. 

d) scricicultura Cr$ 1. 000. 000,00; 
e) apicultura - Cr$ 500.000,00. 
Fomento da produção animal - Cr$ .. 

2't. 7 50. 000,00. 
Experimentação c Instituto de Zootcnia 

-- Cr$ 2. 755.200,00. 
Industria Animal - Cr$ 49G. (iOO,OO. 
Caça c Pesca (para o fomento da pisci-

cultura no Estado c abastecimento de pesca-
do a Belo Horizonte), criando-se a grande in-
dústria do peixe - Cr!p 4. G92. 000,00. 

Nova Cidade Industrial 

Assegurar-se-á no plano de produção, ao 
lado da cxploradio racional da terra a con-
tinuidade na odentação política de p'ropiciar 
a conce~t~·ação industrial em pontos para on-
de convirJam os transportes, as matérias pri-
mas c a energia, c que sejam próximos de zo-
nas de consumo. 
. A Cidade Industrial, no município de Be-

tnn, dentro de dois anos, vêr-se-ú desprovida 
de energia elétrica, c, dentro de G estará co-
berta sua ~\rea útil. Cumpre, pois, criar no-
Ve~ centro nulustrial, que ofereça energia elé-
tnca em almndfmcia e a prêço mínimo, bem 
~:on~o condit~õcs locais c concessões 'especiais 
lll<hspcnsávcis à instala~~ão de indústrias 
básicas. 

Os estudos para a localização de uma 
úrea estratégica aconselharam a escolha de 
terrenos nas margens do rio das V clhas, os 
quai~;, além de topografia adequada c fácil 
suprnnento de água, favorecem a solução do 
problema de transporte, de provisão de maté-
ria prima c o escoamento de detritos in-
dustriais. 

O prolongamento da ferrovia Vitória a 
Minas até Belo Horizonte, passando pelo va-
Ie daquele rio, colocará o pôrto de Vitória a 
scrvi~~o do escoamento dos produtos naturais 
da região central de 1\Iinas; de outra parte, 
I) prolongamento da Hêdc 1\Iincira de Viação, 
mediante tráfego mútuo com a Central do 
Brasil, abrirá outro pôrto - o de Angra dos 
Heis - à exportação do centro industrial pro-
jetado. A E. F. Central passa justamente ao 
lado da itrea escolhida, c seus ramais se bi-
furcam a distfmcia relativamente pequenas, 
facilitando a drenagem de copiosas matérias 
primas existentes na região central. 

' Um pouco a sudoeste há cxten:;as jazidas 
de bom minério de ferro. Ao norte, em Hibei-
rão da l\Iata c em Vespasiano, inicia-se vasta 
formação calcúrca c, nas vizinhanças, dcpa~ 
ram-sc depósitos de argila cerâmica c rcfra-
túl'ia, c todos os materiais ncccssúrios its gran-
des construções. Os prolongamentos ferroviá-

rios supramencionados porão algumas reser~ 
vas florestais ao alcançe do novo centro in-
dustrial· êste fato, aliado ao dos suprimen-
tos que' resultarão de ~r.eas florestais a. serem 
criadas c ao das fac1hdadcs de supnmento 
de mat6rü~s primas c 'de energia elétrica, per-
mitirão que se instalem naquele local nume-
rosas indústrias básicas. 

:Esse devia ter sido o leit motif da polí-
tica de direção nos problemas de suprimen• 
to de energias; mas ainda é tempo de promo-
ver condições propícias a esquemas cletro-
mctalúrgicos que nos libertem dos alieníge-
nas, incompatíveis com os nossos recursos 
naturais. 

Convém estabelecer na margem esquerda 
do Hio das Velhas um grande frigorífico e 
indústrias derivadas. A cxporta~~ão do ga-
do em pé, além de onerar o transporte, é le-
siva à economia rural, pois acarreta a perda 
de preciosas matérias p_rimas: o ~ou:o, _os 
ossos, o sangue, que alimentam 1ndustnas 
importantes. . .. 

A instalação de todos os serviços auxilia-
res na nova Cidade lndpstrial poderá ser exe-
cutada em prazo de trcs anos, com um orça• 
mcnto 'total de Cr$ 30.000.000,00. 

() suprimento de e~;wrgia para a. atual e 
a Nova Cidade Indu~tna~ scra o~ll.do pe~o 
aproveitamento do no Santo Antomo, CUJa 
potência utilizável é de 150:000 H. Y., .a qual 
unida à do Fêcho do Fuml, totr..hzara 
300.000 H.P .. 

1ldubos Fosfalados 

As jazidas de fósforo que. estão sendo 
pesquisadas em Araxá vão sCI:v.Ir de base a 
uma grande indústria de fertilizantes. Adu-
bos fosfatados c de outras naturezas. podem 
ser fabricados em Minas, pa_ra emprego lar-
go c metodizado. As cstahs!Icas _dcmonstn~m 
a inadiabilidade dês~c emprcendirnc?t?. En-
tre outros dados, salienta-se que o Chile, em 
área cultivada muita::; vêzcs menor que a nos-
sa, utiliza 88. 000 toneladas de adubos fosfa-
tados, enquanto que empregamos apenas 
20.000 de adubos diversos. 

Os estudos realizados pelo Instituto de 
Tecnologia Industrial levam à eonclusão de 
que podemos empregar anualmente 100.000 
toneladas de concentrado de minério fosfata-
do, procedente de Araxá. 

Possuímos ali reservas que importam em 
mais de f>(). 000.000 de toneladas, permitindo 
a obtenção de :lO milhões de toneladas de 
minério conceiltrado, de teor médio de 33% 
de p2 05. 

O plano de produção prevê instalações 
capazes de fornecer :100 toneladas diárias 
dê:>sc concentrado, parte do qual serú no 
próprio local, convertido em fosfato cal~ina
do. A indústria particular transformará a 
outra parte em fertilizantes c:>pcciais. • 

A execução do programa destinam-se 
Cr$ 20. 000. 000,00. 

Adubos Azotados 

. Na Nova Cidade !ndustrial será estahelc-
CHla ainda uma fúbnca de adubos azotados 
que rcccherú o estímulo do Estado pela con· 
cessão à, Companhia que a instalar de deter· 
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minadas áreas de matas da bacia do Hio Doce, 
mediante boas condições. A fúbrica produzirú 
10.000 toneladas, preenchidas as devidas con-
dições, poderá gozar da isenção de todos os 
impostos. 

M oínllos centmis pam calcâreos 

A incorporação do cálcio ao solo, indis-
pensável à conservação dêste serú conseguida 
com o fornecimento, em grande escaln, t!e 
calcúreo pulverizado. 

E' indiscutível que até a espécie humn-
na se beneficia com a assimila~~ão daquele 
mineral. A produção agropecuúria será túnto 
maior quanto maior a quantidade em que se 
puder utilizú-lo. Seis moinhos serão instnlados 
em vúrios pontos do Estado, em locais devi-
damente escolhidos. ' 

Na realização dessas obras o Estado in-
verterá agora a soma de Cr$ 10.000:000,00 

Fábricas de Cimento 

Nenhum programa de atividades realiza-
doras podcrú subsistir sem materiais de cons-
truçi'ío, O mais útil dêles é certamente o ci-
mento. 

A dificuldade de sua obtenção se reflete 
logo no índice de consumo per capila, extre-
mamente baixo. 

Melhorando a condição de fornecimento, 
devemos chegar, sem otimismo, ao consumo 
de 30 quilos: por pessoa, ou sejam, 250. 000 to-
neladas por ano. 

Novas fábricas de cimento devem, pois, 
ser instaladas; c essa instalação se farú em lo-
cais perfeitamente determinados pelas condi-
ções especiais de cada um. 

A indústria de construções civis é o gran-
de consumidor de cimento no Brasil, absor-
vendo 95% da produção. 

Na pavimentação de estradas, em que ? 
emprêgo do cimento é nulo entre nós JH'ecl-
sarcrnos também utilizú-lo. O revestimento de 
co!lcreto diminuirú o custo de operação dos 
Veiculos rodoviários, função da superfície de 
rolamento. · 

Outras fábricas 
I 

"Ob M~Iitas outras fúhricas serrio construídas 
~- 0 lllfluxo do Plano de Fomento da Produ-
ç.ao · ,As de materiais de construção em vúrio~; 
p_ontos do Estado; a de azulejos em Del o Ho-
rizonte; as de CllÍX'lS S'leOS l·1t:IS g'll'l"ll'IS C V'tsilh · .... · ' " · ' '" ' ~' ' ' .. ' ,'~'.~!cs <~c vidro em geral, etc. 
1 , ,Sei . .t estunulada a indústria de fabricação 

1 c eqlll}H\I~Ientos elétricos a fim de facilitar 
a constx:uçao de pequena e médias usmas até 
a capacidade de 2. 500 IIP. 

Rêcle de Frigoríficos 

•. O Estado c.onstrnirú uma rêde de frigo-
rific<?s de capacidades diferentes, em <liversas 
Jo~ahdadcs, com a coopera~~ão da iniciativa 
pnvada. 9 de llclo Horizonte terá ca}Jacida-
dc para 2:>0. 000 bovinos c 100.000 animais 
d~ pequeno porte, com cttmara fl'igorifica dcs· 
tmada ao armazenamento da came. Os ou-
tros serão localizados em zonas convementes 

e adequadas. Em tais construções serú des-
pendida a importtmcia de Cr$ 155.000.000,00. 

Não pretende o Govêrno explorar indus-
trialmente essa rêde ele frigoríficos, prefe-
rindo nela interessar entidades particulares. 

Reorgani::ar;iio das estrincias hidrominerais 

Hepresen ta n do grande riqueza, ns f onlcs 
hidrominerais do E.~tado den·m ser conveni-
entemente reaJHirelhadas, a fim de que pos-
sam contribuir para a melhoria das rendas 
do crúrio. A freqü[·neia ús diversas E:;tún-
cias pode ser csti{nada em 100.000 vcr:mis-
tas por ano. 

Além da renda proveniente do veraneio, 
a exploração industrial das úguas muito po-
derá concorrer para o enriquecimento da eco-
nomia de l\Iinas, desde que se organize se-
gundo os requisitos da técnica moderna. O 
seu aproveitamento adequado representará um 
valor inestimável .. 

A exploração tlas úguas minerais mere-
ce incremento, pois, atualmente, as Est:incias 
não chegam a ex]>Oi'laJ' 1 O 'lo das suas possi-
bilidades. Além do mercado intcmo nossas 
águas poderão atingir fàcilmente os demais 
países da América do Sul, notadamente a 
Argentina. 

Para a explora~~ão das est:ineias aindn 
não concedidas a particulares, o Estado pro-
moverá a organiza~~ão de cmprêsa~ mistas, em 
cuja formação concorrerá com parte do ca-
pital, para que vossa exercer função fiscali-

:aulora mais direta, nos seus negóeios. 
Promoverú o Govêrno, r>roximamente, 

um congresso em que sejam debatidos os pro-
blemas pertinentes ü vida das estflncias. 

Para a integralização úo capital c c) re-
aparelhamento c instalação de novas cstim-
cias, previu-se a verba global de Cr~; 
9. 750.000,00. 

Héde de arma::én.ç, silos e 11CÍC!llos especiais 
de transporte 

Ao nos referirmos ao fomento ela pro-
dução vegetal c animal" vimos que os nossos 
produtos se perdem nos centros de origem 
ou nas vias de transportes sem que nenhuma 
medida seja tonwtla com vistas a seu total 
aproveitamento. E' neccssúrio, pois, o esta-
belecimento de uma rôde de arnwzéns, silos e 
veículos especiais de transporte, para facili-
tar o total escoamento das safras, até merca-
dos consumidores, a J>reços aeeessíveis. 

Armazéns c silos nos centros produtores 
de cercais, hem como frigoríficos para os pro-
dutos animais, completados _com o transpor-
te especializado, trarão o a]>roveitamento to-
tal dos JH'odutos de origem vegetal c :Hlll!tal • 

Com a construção dêsscs armazéns c stl~>s, 
a compra de veículos para transporte cspec•:!-
lizado, vagôes-silos, vagões frigoríficos, canu-
nhties, etc., deve 0 Govêrno despender a so-
ma de Cr$ 32.100.000,00. 

Ucservalóriu ele combwiliveis líquicicM 

A fim ele sanar a defieiência na distrfihui-
ção de comhustiveis líquidos, a qual tem afe-
tado o abu~tecimeuto c influitlo na elevaçüo 

' I 



~'"!.... _~n --

... 

e 
,geral dos preços, deve o govêrno mineiro en-
trar em entendimento com as companhias for-
necedoras de tais produtos a fim de localizar 
racional e econômicmntntc os depósitos, faci-
litando o múximo de transporte, e haratcan. 
do, conscqiientcmente, o produto. 

Há de ser encarado êssc assunto sob o 
duplo aspecto da constru~~üo de novos reser-
vatórios e do aumento de capacidade dos jú 
existentes, com o objetivo de baixar o preço 
dos combustíveis líquidos, preservando-se, 
assim, a economia e o interêsse coletivo. 

Moínlzos de Millzo em Belo llorizonle 

O milho é dos cereais mais largamente 
empregados na alimcntaçüo humana, avalian-
do-se. em 4 O% seu consumo no Brasil. 

1~ossa, produçüo é insignificante c somos 
forçados a adquirir maisena uos Estados Uni-
dos. 

. Deverã9 se~· instalados no Estado grandes 
momlws, nao so para a obtenção de fubú co-
mo vara a de I.naisena, dextrina, glicose, 'óleo 
c farel~s pr~temo~os de grande valor na ali-
mentaçao amrnal. 
. . Belo Horizonte é o centro naturalmente 
mthc:tdo para essa instalação, lJastando ter 
em VIsta a necessidade de fabricação do fare-
lo para a alimentaçüo de suínos e aves desti-
nados a nosso mercado assim como para a 
dos rebanhos que fornecem leite à capital. 

A_ fim de manter constante o suprimento 
de nnlho, construir-se-ão armazéns e silos. 

S~ndo o milho, depois do arroz, o cereal 
de m:uor consumo no mundo e sendo o Bra-
sil um dos seus maiores })rodt;tores sua indus-
t . l' - , na Iza~~ao não avenas se justifica: impõe-se 
P~H·que o valoriza c conserva, permitindo 
mnda que se aproveite o seu excesso de pro-
unção. .essa indústria deverá contar com o 
estímulo do Estado. 

lndustria de [abricaçiio de equipamentos 
elétricos e lzidrúulicos 

A execução do plano, na parte de eletri-
ficação urbana c rural, vai exigir a instala~~ão 
de um grande número de usinas hidroelétri-
cas, para cuja construçüo é quase impossí-
v~l obter as máquinas c aparelhos neccssú-
nos, desde as turbinas até os geradores elé-
tricos. · 

Pequenas cidades c vilas do interior lu-
tar.am sempre com a falta de energia para 
indústria, para a ilumina~~ão c até para peque-
nas atividades rurais. 

O angustioso problema das populações só 
se poderá resolver com a criação de uma fá-
brica de equipamentos elétricos c hidráuli-
cos, que o Estado auxiliará devidamente. 

Fúb l'i c a cl e llUÍ(Jlli nas e im pl em entos 
auricolas 

A terra é o fator de produção por cxcc-
li'!ncia, Deu-se-lhe, por isso, rclêvo especial 
no plano a que estamos aludindo. Sua uti-
lização racional dcpcn~lc da máquina c não 
pode fazcr-s~, como até aqui, apenas por pro-
cessos rudimentú1·és. 

A. L. - '1 

Aliás, a própria enxada, o mais simples. 
dos instrumentos, tem faltado ao nosso tra-
balhador, trazen'do para a lavoura uma situa-
ção extremamente difícil. O Estado de Mi-
nas possui condições muito favoráveis ao es-
tabelecimento de uma grande fábrica de má-
quinas agrícolas. . . 

Dentro em pouco estara funcwnando a 
fábrica de aços finos de Coronel Fabriciano. 
fonte fúcil de excelente matéria prima para 
a produção de múquinas. Tratando-se de ini-
ciativa que muito representa para o Estado, 
êste a auxiliará, mediante favores e outras me-
didas especiais. 

Assistência ao trabalhador 

Além dos benefícios decorrentes da atual 
legislação de previdência, o poder público es-
tadual, na medida do possível, assegurará ao 
trabalhador: 

a) facilidade de alimentação; 
b) nssisti'~ncia social; 
c) criação de caderneta para o traba-

lhador rural· 
d) c as~; própria e facilidade para a ob-

tenc,~ão de trabalho. 
O Estado, em colaboração com o SAPS, ins-

talará, em pontos eqüidistantes dos principais 
centros de trabalho, restaurantes capazes de 
fornecer alimentação sadia e farta por preços 
accessiveis a todos. 

No que se refere à assistência so.cial, de-
senvolver-se-á um programa de estreita cola-
boração com o Serviço ~oc!al ~c Indúst~·ia 
c o Serviço Social de Corncrcw, v1san~o prm-
cipalmentc à instituição de casas de saud~ _que 
atendam aos trabalhadores c suas farmhas. 

Ainda nesse capítulo e para atender às 
necessidades dos servidores públicos, também 
trabalhadores no sentido amplo da palavra, 
o Estado construirá uma colônia de férias em 
Lagoa Santa e adaptará para cstaç~o de cura 
c repouso, um dos hotéis CJl~e po~sm n~1 estân-
cia hidrornincral de Araxa. Essas mstitui-
ções serão mantidas, em parte, com as ren-
das provenientes da exploração do Cinema 
Paisandu c da Feira Permanente de Amostras 
com a colaboração, que o Estado procurar{/ 
do Instituto de Previdência c com uma pc~ 
qucna contribuição do próprio funcionário 
que delas se utilizar. 

Instituir-se-á a Caderneta de Trabalho que 
r~gularú :.ts condições d.c ati:Vid~t<lc dos operá-
nos rurms, com proveltos md1scutíveis para 
empregadores e empregados. 

Organizar-se-á o Serviço de amparo ao 
dcsernprêgo, destinado a encaminhar traba-
lhadores :\s emprêsas c empregadores em ge-
ral. Para êssc~; scrdços o Estado despende-
rá a importfmcia de Cr$ 20.000.000,00, 

SECHETARIA DA EDUCAÇÃO 

Organização da Secretaria 

O problema da Educar;ão constituiu, des-
de logo, cuidado~a prcocupac,~iio do Govêrno. 
. ~ falha rna:s g1;avc e, pois, a que exige 
u~ethata corrcçao, e a da própria organiza-
çuo do centro nervoso daqueles serviços -
a Secretaria da Educação. Não se trata de 
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reorganizá-la apenas do ponto de vista lmro-
crático, senão de reestruturá-la por completo 
para que os seus serviços essenciais, isto é, 
os seus serviços técnicos - os únicos que 
lhe justificam a existência - saiam rlo regi-
me de anquilose em que se encontram há anos, 
ganhem n(ovimento e velocidade, sejam ro-
bustecidos c cxer·çarn realmente as funções 

' que lhes incumbem. 
Na condição atual, a Secretaria de Educa-

ção tem mais o aspecto de aparelho hurocrú-
l~co,. diante de cuja hipertrofia os serviços 
tccmcos mal chegam a existir, c corre o risco 
de transformar-se em simples múquina de 
contratar, nomear, designar e exonerar, con-
ceder e negar licenças, assinar requisições de 
transportes, apurar freqüência ao fim de cada 
mês, fazer fôlhas de pagamento, etc. 

Impõe-se, por consenuintc modificar-lhe " . (") , 
COl_ll urgencw a estrutura (na qual existem 
dms Departamentos de Ensino Primário!), c 
as providências inieiais jú foram tomadas, 
estando concluídos todos os estudos necessá-
rios para operar-se :1 rccstrutura~~ão total, que 
não se cifrará a uma simples mudan~~a de no-
mes de departamentos c títulos de chefes de 
serviço. Tms estudos não foram feitos isola-
damente: articularam-se profundamente os 
problemas da educação com os dcmai~ proble-
mas basilares do Estado - a sua geografia, 
a sua população, a sua zona rural, a sua falta 
de transportes, a sua economia. 

Magi~lério 

No que respeita ao professorado, parece 
grave também a condição atual da educação 
em ~linas G~1·ais. O desprestígio em que o 
magrstério vinha vivendo perante o Estado 
gcr?u•. naturalmente, a falta de estímulo c o 
desanm~o; c a conseqüência fatal foi a queda 
da quahdadc do ensino ministrado em nossas 
escolas. Por outro lado, do vencimento exí-
guo, r>:1ra não dizer miserável, pago até l!HG, 
resul~ou queda muito violenta nos índices das 
candrdatas ao magistério primúrio, havendo, 
f!~ln venvtd~, fal.ta de profcssôres em vúrios 
P. tos (,o mtcnor do Estado. A rigor prc-
~~s~~?s de 30.000 profcssôras e tcrn~s a'pcnas 

ai !• 'l s~ndo 8. 000 estaduais, 4. 000 munici-
P s e - · :.>00 particulares, 

A aP;'jo do G • , t d . , • "'' OVC!IlO em C VISar Clll prt• meiro lu ""lr } ' ' , m·1n1· t' .o' ' a resta Jelecer o prestigio do 
'I? s eno dando ll t - '1 o aprê 'O ' ' - re a a cn~~ao, o < esvêlo c 

di,..õc ç , que n!erccc c melhorando-lhe as con-
,, s n,l mcdrd•l l '} 'l' 1 l r· ras do Est· l , ' < as possl H u ac cs maneei-

lhe as · 'Y· 0 • em segundo lugar, aprimorar-
mais sc•~ua Idad~s por proccs.sos de seleção 
r a seja ,u~o_s, SCJa para a adnussão na carrei-
ca~go c p,ut a aquisição de estabilidade no 
elcv"a; ~ s~ >r~tudo, por processos capazes de 
non~ais tuvc do ensino nas nossas escolas 

'.,corno scJ·arn d f' · r rênchs 1 • • , cursos c crws, con c-
dos O's 'ele c· ' tem terceiro lugar, exigir de to-

crnen os do . t' . l'd d norm·llist . magrs cno a qua 1 a c de 
', . a c Igualar-lhes a condição. 

.E JUSt~ a.ssinalar que, a não ser a mc-
lhorra econor!liCa, no momento impossível, to-
dos os l~e~nars meios acima referidos já vêm 
sendo uhhzados Pelo Govêrno. Assim é que: 

1) O professorado é constantemente rc· 
ccbido c ouvido com atenção c carinho c, 

50 

o 

tanto quanto a lei permita, é atendido;. a jus-
tiça é preocupação constante .do Governo .e 
as nomeações são feitas com ngoroso respei-
to às normas legais. 

2) Pelo Decreto-lei n. 2 .142, .d<: 5. 'do 
corrente, foram tornadas estas providencias: , · 

a) restabeleceu-se o cstági? como pro-
cesso de efetivação das professoras rcgcr~tes 
de classe, sem prejuízo do <:m!c~Irso de btn-
los para a<~missão no cargo llliCtal; 

h) ús professôras de cduc:l<):to físiea, às 
de desenho, trabalhos ma':uais c modclag~rn 
c às de música c canto foi aberta a carTeira 
magisterial em pé de igualdade c?m a~ r~
gcntcs de classe, depois de haver as pnmel-
ras sido exigida a condirão de norrnahsta em 
virtude do Decreto-lei n. 2. 1 H, , de :ll de 
maio último, com o que se pôs têrmo à sepa-
ração do magistério em duas classes ou gru-
pos, um dêlcs destinado a constituir-se, lodo 
êle, dentro em pouco, de pessoas sem curso 
normal, isto é, sem nenhuma preparação pe- /' .. 
da;.;úgica; 

c) igualou-se o período de interstício 
para promoção das profc;,sôras da Capital c 
do interior, pois era realmente injusto o cri-
tério vigente, que estabelecia. prazo de quatro 
anos no primeiro caso e de cmco no segundo; 

d) cstahcleeelH>C como período normal 
para transfcrêneias ou remoções as férias de 
fim de ano, visanrlo a pôr têrrno ao sério in-
conveniente pcclagógico ela constante mudan-
ça de profcssôrcs em pleno fleriodo let~vo 
c providenciou-se impedir que as transfcrcn-
cias para a Capital :;cjarn feitas, logo de iní-
cio, para os estabelecimentos centrais em cle-
trimcnto de profcssôras já em exercício na pe-
riferia; 

e) deu-se ús professôras mais hem clas-
sificadas em concurso o direito de escolher 
o cstahclceimcnto para que desejam ser de-
signadas; 

f) acahou-se com o regime ahs1~rdo .no 
qual as nomcaçries de substitutas_ recman~,. m- -J 
variàvclmcntc, em profcssôras nao ehtssifiea-
das em concurso, J>Ouco importando o tcm-
JlO das suhsliluiç<ies, que podem r~nrar,. com 
as prorroga~~ões, mais de ano c amda mdc-
finidmncntc no cnso de ser a mcsr!1:~ PI'ofcs-
sôra nomeada seguid:~rnentc pnra vanns subs-
tituições. 

:n Foi iniciaclo, com ~xito rli~no de 
nota, um curso de férias, c, hga<la a ele urna 
série de conferêncius, tendo ~an~o estas qu:m-
to aquêlc corno objetivo pntteipal o cnsmo 
de metodologia de vúrias disciplinas. Neste 
curso, realizado com um mínimo de ônus para 
o Estado (apenas passagens c despesas ~c 
estada, não ulLraiJnssamlo estas a inl}JOrtâncra 
de 20 cruzeiros por dia c por pessoa), vem 
tendo a Secretaria a eolahor:wão preciosa da 
Faculdade de Filosofia de l\linas Gerais, e, 
na série de conferências, o concurso de expe-
rimentados profcssôrcs entre os quais o crni-

' I . Jl' N ncnte pedagogo francês l cnn 1eron, em 
num caso, nem iw outro, despenderá o Estu-
do qualquer importftncià com remuneração 
de professôrcs. Prosseguir com tais cursos , 
no próximo ano c transforrnú-los em húbito :• ~. 
é dever a que estará atento o Govêrno .. 
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Prédios Escolares 

.. Em ordem de importância pela sua gra-
vidade e pela sua correlação com os índices 
de analfabetismo do Estado, que atingem, no 
município de Presidente Olegário, por exem-
plo, a cifra de 91/75% da população, avulta 
a questão dos prédios escolares. Além de 
insuficientes em sua capacidade, dos 315 em 
que ora funcionam grupos escolares 8 já não 
se prestam, por demasiado velhos, à função 
de escola; 81 encontram-se em ruínas ou pres-
tes a ruir ou em estado mau ou péssimo e 
mais de 200 com instalações sanilúrias em 
precário estado de funcionamento ou não fun-
cionando de todo. 

O quase total abandono caracteriza as 
condições dos prédios escolares. No que res-
peita ús instalações sanitárias, não vai cxagê-
ro em afirmar que até na Capital a silua~:úo 
é mú. Considerada em conjunto,' é pés:ürua. 
:Nada, em verdade, mais incompatível com 
m.n:~ escola ~n~ mais dcseducativo do que con-
dlçoes precanas de higiene corno as que pre-
valecem, via de regra, nas casas de ensino 
primúrio de Minas Gerais. 

As reparações que dêem a essas casas 
um mínimo de higiene c um mínimo de se-
gurança orçam por cêrca de 3 milhões de cru-
~ciros. Seria mais eficiente um processo que 
Interessasse os municípios ne:;sas reparações. 

De 1!)42 para l\H5, o número de unidades 
escolares baixou, em vez de elevar-se. Ape-
nas :~::l municípios apresentam escolas em nú-
mero suficiente; G3 não dispõem de grupos 
escolares; 1 '1 existem eom uma escola apenas 
para mais de 500 menores em idade de frc-
<.IÜ?ntú-la. Almcnara, por exemplo, tem uma 
mnca escola para mais de 2. 000 meninos, c 
Capelinha c Aguas Formosas têm uma para 
ma~s de 1. 000. Em 18 distritos, alguns com 
m;u:; de 1 . 000 criarwas em idade escolar, não 
funciona uma escola sequer. 

lndicc de Analfabetismo 

r~sscs dois fatôrcs conjugados - falta de 
Jlré<lios c falta de profcssôrcs - compõem o 
quadro escuro do analfabetismo em Minas Ge-
rais, cujos índices podem ser resumidos nestes 
algarismos:· cêrca de GOO. 000 crianças em 
idade escolar estão sem ensino por falta de 
estabelecimentos. A dificuldade não é pecu-
liar ao interior apenas: em Belo Horizonte 
27.000 crianças acham-se em igual situação. 
I~ há a considerar que esses dados, hctn co1no 
todos os demais aqui citados, nüo vão além de 
1 \J.i5, c não foi posta em linha de conta a popu· 
}ação rarefeita de muitas zonas do Estado, à 

'quül é impossível dar ensino pelo falo mesmo 
de sua dispersão c, ús vêzcs, de sua instabili-
dade. 

M{abctizaçüo de Adllltos 

Em articulação com o Illinistério da Edu-
cação, que lan~~on uma campanha nacional 
em pról da alfabetização de adultos, a Secre-
taria de Educação fêz instalar 1. 500 classes 
no Estado, ou seja tantas quantas era possí-
vel fazê-lo com a verba fornecida por aquela 
repartição federal. 

. ls --_--- .. ~- ~-,....- .. ------ .• ··----~ .. ·~ 

Em Belo Horizonte estão funcionando, 
neste momento, 41 classes, sendo 31 na zona 
urbana e 10 na zona suburbana, com 2. 508 
alunos, isto é, a média de G1 alunos por classe. 

A freqüência tem sido satisfatória, a dis-
ciplina é; em geral, boa, c os primeiros resul-
tados animadores. 

Escolas Rumis 

E' exíguo o número de escolas rurais no 
Estado, como, aliás, no país inteiro, c sôhre 
a seriedade dêsse problema não há duas opi-
niões. 

Felizmente, êssc número vai aumentar, 
gr:was ao auxílio material fornecido pelo Go-
vêrno Federal, c deverá subir de nível a qua-
lidade da escola rural, cujo problema mais 
agudo consiste em fixar a profcssôra no lo-
cal. Para solver essa questão foi imaginado 
pelo órgão próprio do Ministério da Educa-
''ão o INEP, cujo diretor é o Sr. l\Iurilo Bra-
s ' 1- - • • ua um tipo de conscruçao propno para zona 
~u;·al, suficientemente bara~o (50 mil cruzei-
ros é o preço de cada unidade) para poder 
ser construído em grande número e bastante. 
confortável para servir de morada à profes-
sôra e à sua família c fixú-la ao campo. 

Muito embora assinado em maio de 1946 
o primeiro Convênio entre Minas ~crais ~ ? 
Govêrno Federal, somente agora fo1 dado Ini-
cio à construção de 28 escolas rurais, para 
as quais os municípios contribuirão apenas 
com 10.000 1nctros quadrados de terreno, que, 
nos tênnos daquele convênio devem ser doa-
dos ao Estado. 

De entendimentos recentes entre o l\Iinis-
tério da Educação, cujo ilustre titular tem 
demonstrado verdadeira boa vontade em cola-
borar com o Govêrno Mineiro, c a . Secretaria 
de Educação, deverá resultar a assmatura de 
novo Convênio, do qual advirão sensíveis be-
nefícios para a causa da educação na zona 
rural do nosso Estado. ' 

Escolas Normais Rurais 

Sendo o problema da educação no Brasil, 
em todos os seus ramos e graus, antes de tudo 
um prohlcma de formação de professorado 
corre ao Govêrno o dever de formar o profcs: 
sor rural, o que melhor poderá ser conserrui-
do em cstahclccimentos especiais, localiza~los 
em zona rural. 

Acêrca da possibilidade de auxílio ma-
terial c técnico já houve também entendimen-
to entre o Ministério da Euucação e a Secre-
taria de Educa~~ão. 

Ensino Normal 

Em virtude do Decreto-lei n 1 873 de 
28 de outubro de 194G, que ohcd~cct~ ao' Dc-
cr,cto-lc.i fc.dcral 1:. 8 · 530, de 2 de janeiro 
de 19,:G, ~o1 o .cn.smo normal do Estado adap-
i:~<lo a: le1 .~rgamca. fct~cral. A parte admi-
mstrallva .la o lu:vw sido desde 28 de janei-
ro de 1!H~,, por forç!l do Decreto-lei n. l.GGG, 
que transformou a Escola Normal em Institu-
to de Educa~:ão e neste incluiu a antiga Es· 
eola de Aperfeiçoamento, tudo em obediência 
ao já citado Decreto-lei federal. 
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Um dos aspectos da Lei Orgânica do En-
sino Normal merecedor de encômios é a exi-
gência de adaptação do curriculum das esco-
las normais estaduais ao do ciclo ginasial do 
ensino secundário. Tal providência concor-
rerá eficàzrnente para melhorar a cultura e 
a eficiência do professor primário. 

Em conseqüência, embora duvidosa a 
constitucionalidade da lei federal, foi baixa-
da portaria para o efeito de regulamentar a 
lei estadual. 

Vale dizer: as escolas normais ora em 
funcionamento no Estado ministram além do 
ensino das disciplinas próprias do durso nor-
mal, o das disciplinas do curso ginasial não 
inclusas naquele. 

A fim de apurar a técnica dos profcssô-
res de educação física determinou-se a insta-
lação de um curso intensivo dessa atividade 
curricular no Instituto de Educação com a 
duração de cêrca de cinco meses. Cm;vém re-
peti-lo todos os anos com a duração dos cur-
sos regulares. 

Não parece necessário reformar o ensino 
normal do Estado, corno não é preciso também 
reformar o ensino prirnúrio" bastará fazer 
a ~daptação das leis de que ora dispomos, 
mUitas delas com vinte anos de vigência, às 
dr<;_unstfmcias atuais, c promover-lhes a apli-
caçao. 

Código do Ensino Primário 

Esse pensamento de aproveitar quanto 
possível a legislação existente c de só refor-
mar ou revogar o realmente imprestável, evi-
tando os inconveniente• das reformas totais, 
sugeriu a necessidade da codificação das leis 
em vigor c de tal codificação, já acabada, nas-
ceu o Código do Ensino Primário, que está 
a?ora sendo revisto por urna comissão de 
tecnlcos. 
. . Ainda em relação ao ensino primarw, é 
1!lthspensúvel assinalar a conveniência de ar-
hcula-lo com o ensino secundúrio, para o que 
um ano dcverú ser-lhe acrescido. 

E' p . l or '. ossive que essa medida concorra para 
P. 1 co!>ro ao que se convencionou chamar 
< ~~~~adcncia do ensino secundário", contra a 
I se clama desde os tempos coloniais" 

Bns:no Seczwclârio 
O Govêrno I' - 1 . bclecim t t tspoe apenas ( e cmco esta-

pena ateu os de ensino securulúrio. Valerá a 
lhe; 0 ' Inncfntnr-lhcs o número e apcrfciçoar-

>ro CSSOI"l l '' • do nest, · · • ( o - como Ja se esta fazen-
do an~ ~ ur:torncnto - e selc_ci_onú-lo, a partir 

I c vem, de modo efJciCntc. 

Serviço de Estatística ela Bducaçcio 
Sendo in . 

C(luc·1ç:- 0 COtniJreensivel um serviço de 
, -•t sem e~t t' . . I I . grar na Scc ·.' a Ishca, em~ ou-s~ ( e. mte-

Estatística d~ctj~rta de_ Educaçao o Serviço de 
partamcnt }\ -~luc:~ça.o, que ~ra parte do De-
V'\ sem 0 

1t c Lstahshca do r~stado e se achu. ' r 'crua quer hgação com ela. 
14 ' 01 0 que se realizou pelo Decreto-lei 11, 

~ • ~. <I e 11. do corrente, que integrou aquêlc 
s.erVIÇO no Sistema administrativo da Secreta-na. 
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Outms Providências 

Do exame dos programas em experiência 
na nossa escola primúria resulta a convicção 
de que é necessário revê-los urgentemente e, 
em conseqiiência, serú designada uma comis-
são especial para aquêle fim. 

Para reduzir, ainda que apenas em míni-
ma parte, o volume de expe1liente llll>.l'amentc 
hurocrfttieo, foi baixado o Decreto n. 2. 45.8, 
de 5 de maio próximo passado, que rcduzm 
não só o trabalho do Seeretúrio de Educação 
com a assinatura quase diúria de dezenas de 
nomea~·ões 1le substitutas, C'OITIO também o dos 
Departamentos' de Ensino Prirnúrio com o pre-
paro das necessúrias portarias. 

Plano ele trabalho [!ara cada exercício 

Estú semlo objeto de estudos o plano de 
trabalho da Secretaria para o próximo exer-
cício. 

NeJe se incluir:io a restauração e a mul-
tiplicacão de prédios escolares, cuias despesas 
só poderão ser feitas mediante operaeão de 
crédito, por excederem as possibilidades do 
orçamento. 

Faz parte dêssc plano a ação de natureza 
cultural que a Secretaria de Educação deve 
exercer em i\linas Gerais, afigurando-se que 
n:ío é menos relevante nem menos diqna de 
atenção c de esfor~~os que qualquer de suas 
outras funções. 

Departamento Estadual de Saúde 

As atividades relacionadas com a assis-
têneia da populnc;:ío do Estndo mereceram a 
mais acura1la atenção do Govêrno, oue tem 
proeurn<lo sernvre e rwr todo-; os meios pos-
síveis melhorar a efidêneia dos scrvi1·os em 
funcionmnento. Assim ó que, alórn de for-
necer meios materiais, organizou o Departa-
mento Estadual de Snt'trlc vúrio<> cursos <lesti-
nndos :i fonnnção de especialistas c ao :mcr-
feiC'oamento de servidon~s tócnieos de dife-
reri'tes setores r! e saúde pública. 

Alôm disto, tem-se rsfon~ado a ndrnir~is
tr:wão por completm· n. instnl;wão de s~~rv1ço 
eorn o fim de pronorcwnar ~t r;op~tlaçao .r?· 
cursos que possibilitem :.1 nssrs!encw TH'oftla-
tiea dos moradore:; dns culacles c, notadamen-
te, os das zonas rurais. 

Por não fJOssuirern alr~urn.n~ Unidades Sa-
nitúrias instnla~·~ies que pernn!Issem sequer o 
seu funeionmnenfo, foram seus servidores pos-
tos em disponihili1lndc niio remmrer:Hla pelo 
Decreto n. 2. •HíR-A, 1le 2:l de maio. Esta J.ne-
didn, além ele regulariznr a situnção de trlu-
htdos uuc não poderiam t:ío e e do en I r ar em 
cxereíeio por· fnlta (}e funç:io, acarretou ~~eo
nornia para os cofres do Estado, qnc ficou 
desohrit(ado de remuner:n· serviços que, nn 
realidade, niio vinham senclo r>rcstados · 

O Govêrno sancionou ain~h~ os s_?gnint~s 
Decreto-leis referentes it aclnumstraçao sam-
túria: · 

Decreto-lei n. 2. 123, de 20 1le jnn h o do 
l!H 7, transferindo verhns orçmncntúrias no 
Departamento Estadual de Saúde; 
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Decr~to-lei n. 2 .124, de 20 de junho de 
194 7, cqmparando gratificações e. transferindo 
verbas de cargos extintos; 

Decreto-lei 11. :l.l25, de :w de junho de 
1947, regulando o processo de inspeção mé-
dica de funcionários para efeito de licença c 
aposentadoria, transferindo verbas otTamen-
tárias c revogando o Decreto-lei 11. 1. 430, de 
4 de dezembro de 19·'15. 

Hú, 110 campo da saúde pública, alguns 
pro}>lemas ~c. transcendente imporlfmcia que 
esta o a ~xtgu· adc~ruada c rápida solução. 
Alguns deles constlluem setores básicos de 
~m~ P~:ograma de administração sanitária. 
Tms sao: 

a) e.<~uc~lção higiênica, base de formação 
da eonsctcnct~l sanilúria colcli v a; 
. b >. controle das doenças transmissíveis, 
mchtstve a .tul:cr~ulosc e a lepra; 

.
1 
~) asstsl~ncw médico-social, em seus 

~nu t1plos. donunios, mormente a que se rcfer<' 
a Matcm~da~~c .c ü Infúncia, e ú A!;sistência 
Nem·o-Pstqmatnca; 

. d) formação c apcrfci,~oamcnto de téc-
ntcos. ' 

Centros d '' · z · c 0mu c c Postos de lligienc 

, Prcs~ntcmcn te, acham-se em funciona-
m?nlo vmtc c sete Centros de S·n'tdc dezcs-
S?IS Postos de Higiene e dois l~~stos' de Íli-
"Icnc F•·J>cct·'llr"· " D o , , •. , ~ zauos. entro de poucas sc-
m.u.as dcvcrao entrar em funcionamento mais 
11ovc P(>stos <I' Il' · _ · . c 1gtcne, cujas instala~~õcs e!>-
tao sendo ullunadas. 

Postos de Higiene Hspecializados 

Estes Postos, em número de dez, destina~ 
dos ao combate ús endemias regionais, foram 
r?c~ntementc localizados em sedes de muni-
CliHos, escolhidos de acôrdo com inquéritos 
c .estudos epidemiológicos realizados pelo Ser-
viço de Endemias Hegionais. J ú em funcio-
namento os Postos de Itambacuri e Carlos 
Chagas, estão sendo tomadas providências para 
.a próxima instalação dos de Aguas Formo-
sas, Hesplcndor, Ataléia c São .Toüo da Ponte. 

Doenças Tmnsmissíucis 

A Divisão de Doenças Transmissíveis 
tem atendido a solicitaçõés especiais, na ocor-
rência de surtos epidêmicos, não somente vor 
meio de assistência médica como ainda for-
necendo a clinicas c prefeituras medicamen-
tos c produtos de uso profilútico. 

Tuberculose 

l~ste grande problema médico-social está 
a extgn· dos poderes públicos a~~ão imedia-
ta c sistcmútica, pois avulta entre os que mais 
pesam sôbrc os destinos (~C nosso povo. Das-
ta assinalar que a mortalidade por tuberculo-
se nesta Capital alcança presentemente o co-
eficiente de 84ü por 100.000 habitantes; em 
muitas cidades do interior, o coeficiente anual 
ultrapassa a 200 óbitos por 100.000. Urg~, 
iniciar, desde jú, um programa de ação antl-
.tuberculosa a ser executado gradativamente, 
mas sem intcrrup~~ão, a fim de que a Capital 
c os centros populosos mais flagelados pela 

doença possam ser assistidos com os moder-
nos recursos profiláticos e terapêuticos. 

Em verdade, o número de leitos para tu-
berculosos de que dispõe o 'Estado é sobremo-
do deficiente, estando a assistência anti-tuber-
culosa a cargo de instituições privadas, algu-
mas delas cnfrentandó grandes dificuldades 
para sua manutenção. 

Como medidas preliminares à execução 
de um programa de luta contra a tuberculose 
o Govêrno já autorizou a localização do futu: 
ro Dispensário Central, nesta Capital em ter-
reno do Estado, c, ainda, entrou em' entendi-
mentos com o Serviço Nacional de Tubercu-
lose para firmar um convênio pelo qual o 
Estado c a União se obrigam a executar des-
de já um I>lano de combate ú tuberculose de 
acôrdo com o programa fixado pelo rcfc~·ülo 
Serviço. Os estudos para a localização de 
um sanatório nas vizinhanças desta Capital já 
estão sendo realizados, sendo de esperar-se 
que o início das obras a cargo do Serviço Na-
cional de Tuberculose se processe no corrente 
ano. Por outro lado, cumpre assinalar que 
outros sanatórios estão sendo planejados para 
atender a diversas regiões do Estado, devendo 
dois dêlcs localizar-se em Juiz de Fóra e no 
Triüngulo Mineiro. 

Paralclnmcntc ao programa de assistên-
cia sanatorial está previsto pela Divisão de 
Tul.·crculose do Departamento de. Saúde o 
aparclhar"~nt.'! de uma ~·êde .de dtsper:súrios 
a serem instaladús no mtc1:1~r. A fim de 
dotá-Ias do material neccssan~ .ao seu fun-
cionamento, fêz o ~ovê~·no aqu~s~~~ã? .de qua-
tro aparelhos de lhuos X com (llspo.sl!Ivo para 
rocntgen-fotografia. Deve-se registrar que 
constitui preocupação do Departamento Es-
tadual de Saúde a intensificação da vacina-
ção anti-tuberculosa pelo B. 9. G:, cujo em-
prêgo vai-se ge~1Crahzand? nn? so nesta Ca-
pital corno em ctdadcs do mtenor. 

Lepra 

O combate ao mal de I-Ianscn constitui 
outro grande problema que tem merecido, des-
de alguns anos, especial atenção por parte 
dos poderes públicos estaduais e federais. 
Existem no Estado seis leprocômios em fun-
cionamento, com um total de 4. 500 interna-
dos. Diversos guardas da Divisão de Lepra 
estão continuando, em tôdas as zonas do Es-
tado, o scrvi~~o de internamento de novos do-
entes. No decurso do último mês (junho de 
194 7) foram recolhidos cêrca de ao o sendo 
de esperar-se que até o fim do corre;Ite ano 
o número de internados ultrapasse 5. 000. 

E' justo realçar que o Departamento Es-
tadual de Saúde continua a contar com o va-
lioso auxílio do Serviço Nacional de Lepra, 
não somente no tocante à. cooperação técni-
ca, como também no que, se refere à instala· 
ção de novos leitos nos lcprocômios. Ainda 
presentemente o referido Serviço está reali-
zando nesta Car~ital a construção de um Pre-
vcntório para flll~os de leprosos, em colabo-
ração com a Soctedade Mineira de Proteção 
aos Lázaros. 
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Malária 

Constitui preocupação do Govêrno am-
pliar os serviços de combate it malária que, 
como se sabe, ocorre entre as populações 
rurais de zonas de importante valor econômico. 

Novos Postos serão brevemente instala-
dos. O Departamento Estadual de Saúde to-
rnou a iniciativa de executar um plano sis· 
temático de profilaxia anti-malúrica ele acôr-
do com os métodos modernos, entre os ouais 
a aplicação do DDT., em larga escala. Para 
isto, já se fizeram as primeiras encomendas 
do matcrinl necessário. 

Em colaboração com a Divisão de l\la-
lária, a Escola de Saúde Pública realizou o 
seu 1.9 Curso de Malariologia, encerrado em 
junho último. Seis doutorandos c seis mé· 
dicos freqüentaram e concluiram êsse Cur-
so, tendo sido nomeados três mnlariôlogos, 
de acôrdo com a ordem de classificação. 

Hospital ele Doenças Tropicais 

f.:sse Hospital, localizado em Teófilo Oto-
ni, terá agora a sua construção definitiva-
mente concluída. Trata-se <lc estabelecimen-
to hosPitalar de P-xccncional importfmcia para 
o combate i\s endemias regionais do nordeste 
mineiro. Sua inauguração deverá realizar-
se no decurso do corrente ano. 

Hospitais Regionais 

Faz parte do prof!rama de Govêrno Fc-
. dera! a construção de Hospitais Tiegiona!s. no 
Vale do São Francisco (Pirapora c .T anuana). 
O Dcpartnmcnto Estndual de Saúcle. atravt•s 
de sua Divisão de Enqcnharia Sanitúria, i:'t 
realizou estudos naquelas cidades no sentido 
de ser escolhido o terreno para a construção 
dos referidos Hospitais. 

Escola de Salicle Pública 

' O problema da formação c aperfeiçoamen-
to de técnicos constitui uma das fundamen-
ta}~ preocupações da atual organização sa-
mtana. 

A Escola de Sm'Hlc Pública jú realizou 
n? .c9rrcnle ano dois Cursos para gunrdas sa-
mh~r~os, um Curso para auxiliares de laho-
ratorws c mn Curso de 1\lnJariologia. Atual-
mel!ttc,. realizam-se o de Saúclc Púhli<'a, para 
s!lm anstas e o de Dermatologia c Doenças 
'Venéreas. 

Programa 

ccon~~· face da nossn realidade sanitúria c 
1
1ca, cdonstituem pontos capitais no pro-

grama 1 a a ministração sanitúria: 

llnl.daa{)lcsasmap~ti~ç~o gradativa da rê<lc de novas 
' · ·' n1 an·'s · I · Jl ·t l II' •iene Espc -;· 1. '·, 1nc us1ve os os os { c 1-

g . ·. cw IZ:Hlos par·t combate :,s cndc-ynws regwuais; ' ' ' ' · 
1>) construç=io · t' 1 ~ 1 d' . 

rios anti-tuberculoso~; lns a açao {c Jspcnsa-
• C;) • rcaparclhamento das antigas unidades 

samtarws; 
d) ~eapar!!lhamento dos estabelecimen-

tos de ·aSsistencw médico-social mormente dos 
}JOspitais-colônias para aÚcm~d'os; 

e) incremento das atividades relativas à 
proteção à maternidade e à infância; 

f) reaparclhnmcnto dos lcprocômios, 
com a ampliação progressiva de sua capaci-
dade em leitos. 

SECHETARIA DA VIAÇÃO E OBRAS 
PúBLICAS 

Sendo essa a Secretaria por onde se rea-
lizam as constru~~õcs c se concretizam muitos. 
dos fatôres do nosso progresso, teve o Go-
vérno de tomar minucioso conhecimento da 
situação existente a êssc respeito, a fim de 
IJOdcr promover a regularização c a ordena-
ção dos serviços. 

O primeiro cuidado foi o estudo da or-
ganização da própria Secretaria, para lhe me-
lhorar as condições de eficiência c aparelhú-
la para realizar os grandes trabalhos que lhe 
incumbem. Depois disso, seria preciso rever 
a situação de seus funcionúrios c técnicos, os 
qunis não podem ser desestimulados pelas 
desigualdades em que se encontram em face 
de outros servidores já favorecidos. Essa 
matéria, embora deva ser oportunamente con-
siderada em conjunto com tôda a organiza-
ção do nosso serviço público, foi objeto de 
estuclos que tiveram como primeiro resultado 
o projeto de reestruturação da Secretaria. 
Embora aprovado pelo Conselho Administrati-
vo. o pro.ieto não sr~ transformou em decreto-
lei, porque o Govêrno preferiu submeter o 
assunto uo exame c deliberação da Assembléia 
~~;gi-;lativa, então em vías de se instalar . 

r ..•. Siluaçlio das V crbas 

Examinadn, logo no cornêço da atual ad-
ministração, a situação orçamentúria em rc-
1~tção aos '!Úri_?s serviços ela Sccretnrin, vcri: 
Í1cou-se que na o era animadora. Como se vc 
do quadro anexo n. 9 1, as vcrhas c>rr·amenlú-
rias para construção c conservrrção dos pró-
prios eslacluais estavam integralmente com-
prometidas, apesar de nos encontrarmos no 
início do exercício. Só anrcscntavmn saldos 
disponíveis aprceiitvcis as verbas destinadas 
'I pontes, construçiio de cadeias, fôruns, uuar-
téis c campos de pouso. . . . 

A situa~~ão dos créditos cspcetms em VI-
gor (anexo n,9 2) não apresentava mclhorc.s 
condições, J>Ois sôrnente revclavnm salclo~ h-
quidos, disponíveis e apreeiúveis ,os dc~tma
dos :'ts ohras <In Cidade Industnal, C1dadc 
Universil:'tria, Est:incia de Araxú c Campos 
de Aviação. . . 

Agravando a situa~~ão jú hem prccarw. 
apresenta o quadro n.9 :1 elementos que com-
pletam a visão do conjunto. Refere-se a 
obras autoriza1las por aclministrnções a~te
riorcs, para as quais foram feitos cmpen ~os 
parciais. Verifica-se T>Or êlc que foram an °~ 
rizados Cr$ 12 .1G!). 078,80 de obras, para a. 
qunis foram empenhados somente Cr3 ,'~1 ;1 : 
4. 877.143,70, estando, portanto, com n~'ll~assn 
promisso de C1·$ 7. 291. !)35,10, <tt!c t~ 's 's·c~ 
os recursos existentes, além ele dc1xat-no 
recursos disponíveis parn obras novas· 

'r.' • - f'n•tnccira da Sccrc-J>ssa era a s1tuaçao 1 • f t. 1 eom 
tndn em 25 de março e, para cn rcn a· a : 
êxito, só o cancelamento de oh_ras ~antcno:
mentc autorizadas c para as qums nao conta-
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vamos com recursos (anexo n.9 4) consegui-
ria o equilíbrio entre os compromissos exis-
tentes e as verbas disponíveis. Foi o que 
se fêz, além da medida de congelar 20% de 
certas dotações orçamentárias e 60 a 100% 
dos saldos disponíveis de créditos especiais. 
Tal medida deu pequena margem para aten-
der às obras inadiáveis corno são as da con-
servação do JJatrirnônio do Estado (anexos 5 
e 6). 

Assistência Jurídica da Secretaria 

Os trabalhos dêsse importante ramo da 
administração correram normalmente no de-
curso ora relatado. 

Tendo a experiência demonstrado a ne-
cessidade de ser introduzida pequena modi-
ficação na forma dos contratos c ajustes para 
execução de obras, foi dada nova redação à 
cláusula 4.• dos referidos instrumentos, sa-
nando-se o inconveniente de ser feito o paga-
n~ento da prin~cira IJrcsta~~ão quando fôssc 
posto o matcnal de constru~~ão ao pé da 
obra, C_?rn a. determinação de que os pagamen-
tos scn1o feitos, de ora em diante em vista da 
mcd_ição das obras c à proporçf;o que forem 
realizadas. 

Por fôrça. da exigência contida no de-
creto-lei n. 2:l. 569, de 11 de dezembro de 
1933, regulamentado pela Portaria n. 105, de 
30 de janeiro de 19JG, dispõe a Secretaria de 
um registro de empreiteiros que se propõem 
a ?xccutar obras ou serviços públicos por 
mew de contratos. Essa exigência vem sen-
do cumprida regularmente. 

Concorrências- Foram realizadas 13 con-
corrências, sendo 3 para arrematação de obras 
em prédios escolares, 1 em hospital, li para 
cxccu~~ão de obras de pontes c 3 para arrc-
mala~~ão de concessão de privilégio para ex-
ploração de serviço telefônico. 

Contratos - Foram lavrados 4 contratos 
na importüncia de Cr$ 425. G21,30 para cons-
trução c reparos de pvntcs. 

Pará a execu~~ão de obras de adaptação e 
constru~~ão de prédios escolares, lavraram-se 
5 têrmos de contrato, na importância de Crl$ 
l. 001.480,50. 

Por intermédio dos engenheiros das C_ir· 
cunscri~~õcs de Obras Públicas foram cclcbnl-
dos 15 ajustes para execução de reparos em 
prédios escolares, somando o total de Cr$ .. · 
313.855,50. 

Foram assinados 9 têrmos de rescisão de 
ajustes para cxccu~~ão de obras de construção 
de prédios escolares. 

Obras Públicas 

No período compreendido entre 21 de 
mar~~o c 20 de julho último, limitaram-se as 
atividades do Dc]lartamcnto de Obras Públi-
cas ú regularização, revisão c atualiza~~ão dos 
processos relativos à construção, conservação 
c melhoramcn tos de edifícios escolares, c a· 
dchs fóruns, hospitais, quartéis, sanatórios, 
lcp;·~'sários, coletorias, edifícios diversos c 
pontes. . 

Para regulari;~,ar a sltuação das pontes 
não incluídas no plano rodoviário do Dcpm:· 
tamento de Estradas de Hodagcm, c que h· 
nham as verbas destinadas à construção c re-

u 

puros vinculadas àquele Departamento, foi de-
terminada a .transferência, em caráter provi-
sório, do Serviço de Pontes para o Departa-
mento de Obras Públicas. 

O estabelecimento do Serviço de Pontes 
cuja finalidade é exclusivamente reunir os as: 
suntos a elas referentes sob a orientação de um 
órgão técnico especializado, foi feito sem au-
mento de despesa, aproveitando-se o pessoal 
técnico e outros funcionários já pertencentes 
ao quadro da Secretaria, e hem assim o respec-
tivo material. 

Ao começar a administra~~ão atual, as 
obras autorizadas, em curso e por serem ini-
ciadas, orçavam num total aproximado de Cr$ 
11. 000.000,00 para urna verba disponível in-, 
f crio r a Cr$ 3. 000.000,00. 

Impunham-se destarte, para não se agra-
var a situação financeira do Estado, medidas 
imediatas de que resultou o cancelamento de 
contratos cujas obras ainda não tinham sido 
iniciadas, assim como o adiamento da execu· 
~~ão de outras, procurando-se sempre salva. 
guardar o interêssc da coletividade e minorar 
os efeitos da quase paralisação total das obras. 
Limitaram-se as autorizações de despesa exclu. 
sivamente à conserva~~ão dos próprios esta-
duais em casos de urgência indiscutível, de 
forma a atender-se dentro do possível aos in-
cessantes pedidos de reparos encaminhados 
pela Secretaria da Educação e diretoria dos 
grupos escolares. 

Edifícios- No mesmo período foram con-
cluidas obras no total de Cr$. 1.373.8~8,10, fi. 
gurando nesta som~ o que f_o~, d~spcnd1do ~?m 
a pintura, adaptaçao, molnhano e. utens1hos 
destinados ao prédio em que funcwna a As, 
sembléia Lcrtislativa. Tais despesas, autoriza. 
~las no Govê~·no anterior, montaram a Cr$ ... 
1. 357.715,90. . 

Além das referidas, foram autonzadas pe-
lo atual Govêrno obras de reparos em 50 erli-
fícios nos diversos municípios do Estado. Tô-
das elas se encontram em andamento e vão 
abaixo relacionadas: 

Abre Campo - reparos no prédio do gru-
po escolar; Além Paraíba - reparos no pré-
dio do grupo escolar da cidade; Além Paraíba 
_ reparos no prédio do grupo escolar de An-
gustura; Barbacena :- _repa~os no prédio do 
grupo escolar de Oliveira I•ortes; Barbacena 
- reparos no prédio escola_r .de Angoritaha; 
Barbacena - reparos no predw do grupo es-
colar da cidade; Belo Horizonte- reparos no 
prédio do grupo escolar "Flúvio dos Santos"· 
Belo Horizonte - constru~~ão da residência d~ 
administrador do Hospital "Cíeero Ferreira"· · 
Bias Fortes - reparos no telhado do gru~ 
po escolar de Cristais; Campos Altos _ re-
paros no prédio do grupo escolar da cida-
de; Campo Belo - r~pa!'os no prédio do 
grupo escolar de ~nstms; Campos Altos 
- reparos no prédw do grupo escolar de 
São Jerônimo dos Po~~ões; Caratinga _ repa-
ros no prédio do grupo csecolar de Entre Fô-
lhas; C?nsel}1ciro P~na - I:eparos no prédio 
da cadeia; Conselheiro Lafmetc - reparos 110 
prédio do grupo escolar "Domingos Bchiàno" · 
Corinto - reparos no prédio da cadeb · Dia: 
mantina - reparos no Prédio escolar 'r~'e D;. 
tas; Dores do Indaiú - reparos no prédio do 
fórum; Frutal - reparos no prédio da cadeia; 
Guaranésia - reparos no 11rédio escolar da 
eidadc - Itambacuri - reparos no prédio es· 
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colar de Campanário; Itmnogi ·- reparos de 
emergência no prédio da cadeia; Itabirito -
reparos no prédio do gmpo escolar da cidade; 
ltaúna - construção do muro de vedação no 
prédio do grupo escolar; Lcopoldina - repa. 
ros no prédio do grupo escolar do Providên-
cia; l\Iarinna- reparos no prédio do gmpo es-
colar; Mateus Leme- adaptação do prédio es-
colar de Azurita· Nova Lima - reparos no 
prédio do grupo 'escolar; Ouro Fino - rcva-
ro.s de emergência no gruvo escolar; Pará ele 
l'llmas - reparo:; no prédio da. cadeia; Par:l· 
catu - reparos ele emergência no prédio do 
f~rupo escolar; Peçanha - reparos no ]>rédit> 
do gmpo escolar; Pedro Lcopol<lo - rcp:tros 
no prédio da cadeia; Hio Piracicaba - rc]>H· 
ros no prédio do grupo escolar da cidade; 
S_uba~ú - c01~strução do muro de arrimo do 
hospital dos Lázaros; Sacramento - refor-
ma na instalação d'úgua do prédio do grupo 
escolar da cidade; São Gonçalo cio Sapucni --
I!cquenos reparos no prédio do grupo escolar; 
Santa Luzia -- reparos gerais no prédio cs· 
col.ar: de Vespasiano; Salinas - reparos no 
pred10 do grupo cseolar da cidade; Sete La-
goas - reparos no prédio escolar de Pruden-
te de ]\!orais; Sete Lw•oas ~- reparo:; no pré· 
di o escolar da Colôni:~ "W cnceslau I3raz"; Sil-
vianópolis - rcvaros no prédio do grupo cs· 
colar; Tiradentes -- reparos de emergência no 
prédio do grupo escolar; Tupaciguara ·- re-
paros no J>rédio das escolas reunidas; Uhú --
reparos de emergência no prédio da cadeia; 
U!lá - reparos no prédio escolar de Hodeiro; 
VIçosa - instal<w:ío elétrica no prédio escol:tr 
de Cajmi; Boa Es'peran~~a --- reparos no prédio 
do grupo escolar. 

Nesta data estão concluídas as obras de 
c?nstrução dos grupos cseolan.":> "J>anr.liú Ca-
logeras", da Capital; "Costa Carvalho" c ":\la· 
nuel Honório", !lc .Juiz de For:1, c o prédio cs-
~~o~a~ de Campos, no município de Ilaúnn, 
llliCtadas em govêrnos anteriores. 

Escolas rurais - Foram tomadas as Pl'!•· 
yidências para a construção neste excrcíeio de 
28 .escolas rurais, em obediência ao convênio 
assmado entre o Estado de nlinas e o Govêr-
no Federal. 

Ern virtude dos entendimentos havidos 
c~trc as Secretarias da Viação c da Educa· 
çao, os serviços estão sendo supervision:Hlos 
~?r es.ta_ última, para 0 que colocamos ú sua 

Isposiçao o Pessoal necessúrio. 
de c~ontcs -: De modo geral, é mau o estado 
as de 1,1sc.rvaçao das pontes estaduais exigindo 
~agema~cab.ouço metúlico obra de reparos, ras. 
~' , . Pintura. A ponte sôbrc ·o rio Paraí-,>a, cnhe os Ill . . . I \1' ]> 'I . nas) , S · t!n1cqnos < o ' em ar:u >a (l\11. 
0 'trân~·i apuc:ua Olio !lc .Janeiro), cstú com 
•1 de 1).\ 

0 1111 t~rrompi<lo; reclamando consertos 
~ as d~ X:1?c •. 111 ~ de l\luriaé, sôhrc o 1:io l\Iuriaé, v e r de. rcs Corações e Iha tuba, sobre o rio 

Quanto ·\s p d · t- t• I necessitan I • ontcs de ma ~Ir:!, es ao oc as 
I c •0 ~!e reparos JH'IJH:lpalmcnte as < os grandes nos 1 ' · I ·' I t sôbre 0 r' 's:- · ~ endo ruH o a uc gua ama, 10 .to 1• rancisco. 

• 0~~ de1 concreto armado precisam, na sua 
mm I~, . c c exame dos· estrados em vii·tude 
da yavu~l~ntação inadcquadn, C!;ntinua ruída 
des~ c ~939 a, r>ontc lançada sôhre o rio Jacaré, 
cntr c Candews c Campo I3elo. 
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Obms de Amxá 
As obras de Araxá ficaram pr:\ticamentc 

concluídas em abril último, com a entrega dos 
serviços a cargo da firma Freire & Sodré, a 
última que ali ninda se encontrava em traba-
lho. 

Devido a isso, efetivou-se a extinção da 
Comissão de Obras do Barreiro que, nominal-
mente, jú havia sido extinta pelas administra-
çôcs anteriores. Ficarão a cargo da Secreta-
ria da Agricultura os serviços complementares 
ainda n:lo concluídos, como o de esgotos para 
proteção das fontes c o de pavimentação da 
avenida do Contôrno. 
·-··Providenciado que foi o pagamento do 

pessoal administrativo c opcrúrio da Comis-
~;ão, as dcspes:ts a liquidar se reduziram :'ts 
contas do:; empreiteiros c fornecedores, cujo 
saldo devedor é de Cr$ 3.143. 2GG,'10. 

Para a climina~~ão dêsle débito, é neccssú-
ria a abertura !lc um crédito especial por jú 
se achar esgotado o crédito constante do De-
creto-lei n.Q 1. 853, aberto para custear o apa-
relhamento da estüncia. 

Cidade I nclustrial 

As obras de construção da Cidade Indus-
trial não tiveram, apesar do vulto das impor-
tfmcias ali despendidas, o desenvolvimento 
que era de esperar. 

l\luita cousa resta ainda a fazer a fim c 
dotar aquela dependência da Administração 
dos elementos necessários ao preenchimento 
c c suas finalidades. 

Como serviços <lc natureza inadiável e 
urgente, ressaltam a construção da banagern 
para captação das úguas do córrego Catarina 
c a conclusão das obras de pcrfuraçüo do 
túnel em rocha para travessia da serra do 
Hola Moça, numa extensão de cêrca de (iOO 
metros. Para êste último serviço é indispen-
súvcl completar-se a instalação mecanizada 
dos trabalhos, cuja conclusão dcmandarú sem 
essas providências, um prazo não inferior H 
4 anos. 

Urna vez mecanizado o serviço, scrú pos. 
sivel ultimar-se a perfuração em 300 dias 
úteis, quando jú estarú eoncluícla a ha~r:~g?rn 
de captação, com o assentamento defuuhvo 
da tuhul:;çüo para adução da úgua. . 

Não existe aimia a rêdc de esgôtos smu-
túrios c úguas pluviais, faltando até o compe-
tente projeto. Para a dhtrihui~ção d'úgua, a~>C· 
nas se acham instalad:ts as redes da avemd.t 
prlncipal e de J>oucas ruas, dependendo ain· 
da de estudos definitivos o projeto existente. 

Serviço também de natureza urgente é u 
lastrcamento do ramal da estrada de ferro, 
com as obras indispcnsúveis de drcnagc~ni 
substituição intcgml dos dormentes c parcw 
dos trilhos. . 1 

Dadas as dificuldades que vêm surg.lll!. 0 

no lan~~amcnto de desvios que vüo servir :~s 
vúrias indústrias que de futuro venham a s~ 
localizar na Cidade J ndustrinl, parece opOI· 
tuno introduzir algumas modificações no pla-
no de urbanismo :uiotado, para o que lú se de· 
terminou o levantamento detalha<Io. <I,os ter-
renos, a fim de se estudar, sem IH'CJUIZO das 
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·Obras já feitas, um traçado de ruas e avenidas 
. que melhor se adapte à natureza topográfica 
do local. 

Outras obras que, embora necessárias 
não são de caráter urgente, irão sendo executa-
das paulatinamente, à medida que se forem 
localizando novas fábricas. Nesta classe de 
obras se enquadram a abertura de ruas c ave-
nidas com a tcrraplanagcm, assentamento de 
meios-fios c cal~~amcnto, a canalização dos 
cursos d'úgua c outras. 

Quanto à desapropriação dos terrenos des-
tinados à Cidade Industrial, verifica-se que 
mais da metade da área estú ainda com os 
processos pendentes de solução definitiva, 
alguns correndo pelo Departamento .Jurídico 
do Estado, outros diretamente pela Secretaria, 
sem que os proprietários tenham sido indeni-
zados. Vão ser tomadas proYidências para 
a conclusão dêsscs processos. 

Cidade Universitária 
Movimentos de professOres, manifestações 

da opinião pública, observa~~ões c estudos de 
várias origens, inclusive na própria Assem-
bléia Constituinte, fazem do plano da Cidade 
Universitária motivo de constantes indaga-
ções. Niío ccssarnm ainda os debates que o 
~1sstmto desde muito tempo vem suscitando. 
Importa, no momento, conhecer a situaçüo em 
que se encontram os trabalhos, através dos 
elementos oferecidos pela operosa Comissão 
encarregada da construção. 

C11sto total prouâucl das obms - A Ci-
dade Univcrsitúria cstú planejada para atender 
às exigências de um largo futuro. Completa, 
importará em cêrca de C r~ :l50. 000.000,00. 

C11sto c ;JI·a::o da terminação dos lmbalhos 
complementares em exec11çtío - Os trahalho5 
complementares em execução estão orçados 
entre Cr$ 9. 500.000,00 c Cr$ 10.000.000,00. 
O prazo de sua execução termina em 31 de 
dezembro de 19-17. Devido, porém, a dificul-
dades imprevistas, acreditamos que estarão 
terminados em 28 de fevereiro de 1!l48. 

Programa c custo dos tmbalhos na pri-
meira etapa - De momento, para instalação 
da Universidade, bastará sejam construídos os 
prédios das Faculdades de Medicina, de Direi-
to, Odontologia c Fannúcia, Escola de Enge-
nharia, Hospital de Clínicas e Reitoria. 

I'~stes prédios, porém, estão sendo proj~
lados levando em conta grande dcsenvolvi-
men to futuro. 

Nessas condições, podemos avaliar sua 
execução em cêrca de Cr$ 11 O. 000.000,00. 

Prazo de cxcc11çlio da primeira etapa -
Depende dos recursos anuais. Com o produ-
to da venda dos lotes do bairro de Lourdes, 
um auxílio do Govêrno Federal c o concurso 
do Estado, conta-se 11odcr instalar na Cidade 
Universitária as escolas mais antigas no prazo 
de 5 a ô anos. 

Projetos cxi.~terztes dos edifícios - Está 
terminado o projeto da Escola de Engenharia, 
orçado em Cr$ :ll. 781. 8ô5,00, mas cuja parte 
a ser construída imediatamente orça em Crlii 
22.678. 3!!0,00. 

O da Faculdade de Medicina está pronto, 
dependendo apenas de ligeiras modificações. 
Seu orçamento provável é de Cr$ • . • . .. • 

=q r~:::;:--:-_; -- ..... _~:.,......,.=-· .-,~,.,.' - -- 1 
~-"';~!'! ........ ~ .... -~~ ... 

36.172.367,70 .. A parte a ser construída de 
imediato importará provàvclmente em Cr$ ... 
25.837. 45,1,20. 

O Hospital de Clínica está em anteprojeto 
na Faculdade de Medicina para receber criticas 
e sugestões. Não existe ainda orçamento, mas 
pode-se calcular em cêrca de Cr$ '10.07 5.G27 ,20 
o custo da parte a ser construída imediata-
mente. 

Recursos atuais - São os seguintes: 
Produto da venda de lotes no bairro de 

Lourdes - Cr$ 14.934 .15G,20. 
Empréstimo em conta garantida do Ban-

co de Crédito Heal de Minas Gerais - Cr$ 
20. 000. 000,00. 

Saldo de um crédito aberto pelo Govêr-
no do Estado - Cr$ 2. 673. 354,00. 

Verba orçamentária para l!l·17 (Custeio 
da Comissão de Construção) - Cr~i GOO.OOO,OO. 

Total - Cr$ 38.207 .510,20. 
Recursos com que se ppderâ contar -

- Será possível contar com cêrca de Cr$ 
100.000.000,00, provenientes da venda dos 
lotes do bairro de Lourdes c mais contri-
buições do Estado c ~Jossivclmente d~ Un.ião, 
dado 0 intcrêsse nacwnal que a U mversida-
dc representa. . . . _ . . , 

Foi apresentada as thsposiçoes translto-
rias da Constituição uma eme_nda .d?s~inando 
·1. construção da cidade Umversltana uma 
~ruo tu de 11~% da renda bruta anual do ~stado. 

Nos primeiros anos, essa quota nao pro-
duzirá mais de Cr$ 5.000.000,00, mas é de 
esperar, passada a crise atual, que ~ Estado 
veja grandemente aumentada sua rc~cila, cres-
cendo, conseqüentemente, aquela cifra. 

Viação e Urbanismo 

Os serviços afetos a êste Departamento 
tiveram o curso normal dentro das possibili-
dades da sua organização. 

Nauegação Mineira do Rio Slio Francisco 

Pertencente ao Govêrno Federal até 13· 
de dezembro de 1924, foi transferida nessa 
data ao Estado de l\Iinas, em cumprimento 
dos têrmos do Decreto Federal n. 16.562, de 
23 de agôsto de 1924, de conformidade com a 
autorização do Decreto n 405, de 22 de de-
zembro de 1921 e com o disposto no art. 83 
n. XXXVII -. 2.9 , da Lei n. 4. 242, de 5 d~ 
janeiro de 1!)21, revigorado pelo artigo 110 
da Lei n. 4. G32, de 6 ,de janeiro de l!l23 e 
art. 228 da Lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 
1924. 

Na data da transferência o Estado rece-
beu o acêrvo da emprêsa .. que constava de 
um vapor de passageiros Wenceslau l3raz", 
dois rebocadores de alto-mar, uma lancha a 
gasolina, duas chatas, com casco de ferro c 
6 ditas com casco de madeira. 

Atualmente a frota é composta de 10 va-
pores c 10 chatas. 
, N.ão a~resc1~ta a Navegação do Rio s. 

I• rancisco situaçao regular quanto à sua or-
ganizapão_. Não é um .departamento autôno-
mo, nao e uma autarqma, nem possui um re-
gulamento integrando-a no quadro da ~ccre
~arh_: da Viação c O~>ras Públicas. Destarte, 
unpoc-sc como medida preliminar a reorga-
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nização e regulamentação dos seus serviços. 
As condições em que ela vem funcionando 
são realmente precárias, pois ascende a Cr$ 
5. 000.000,00 aproximadamente a sua divida 
e é altamente deficitário o seu balanço de re-
ceita e despsa.: 

Campos de P,ouso 

Uma das nossas maiores preocupações 
deve ser induhitàvelmente a ampliaeão da 
rêde aeroviária do Estado, ainda in~ipicntc 
e falha. 

Sem desprezar o que já cstil feito neste 
setor da ad.mini~tração, torna-se necessúrio, 
sob uma o:mtaçao de ordem geral, conjugar 
a construçao de aeroportos e novos campos 
d~ po_uso com um sisternu._racional de comu-
mca~oes,. a fim de que o Estado possa ofere-
cer .as diversas Companhias que mantêm o 
ser~Iço de tr~nsportes aéreos e a todos que 
se Interessem pela aviação. 

Leopoldina Railway 

A diversas linhas de concessão e rever-
são ao Estado, unificadas e agora sob o con-
trôlo do Govêrno Federal, de conformidade 
com os contratos vigentes, proporcionaram 
ao erário público a renda de Cr$ 3.08G.1G1,70, 
arrecadada em 17 de junho do corrente ano, 
tudo de acôrdo com o contrato de 22 de fe-
vereiro de 1908 c 21 de janeiro de 1927. 

Essa irnportfmcia é relativa a 3% da ren-
da bruta da rêde mineira, da Leopoldina 
Railway nos anos de 1945 c 19,lG. 

• _Foi designado o engenheiro-chefe da Di-
VIsao de Viação para representante do Esta-
do na jünta de Tornada de Contas, presidida 
pelo representante do Govêrno Federal. 

Urbanismo 

Os Serviços de saneamento c urbanismo 
continuaram o seu ritmo 'normal, merecendo 
destaque as obras dos seguintês municípios: 

Sêrro - Ultimada a escolha dos manan-
ciai.s po; um engenheiro do Departamento, 
sera designado um topógrafo para fazer o le-
vantamento da planta cadastral c da linha 
adutora do abastecimento d'água. 

Arceburgo - Estão concluídos os traba-
lhos. de levantamento para a planta cadastral 

t
da dc!~ladc c da linha adutora de ahastccimcn-
o agua. 

1 
. Vila São Tiago _ (Bom Sucesso) - Foi 

' csigna(~o. um engenheiro para examinar os 
mananciais e um topógrafo jú procede ao le-
rmJ;l.mcnto da linha adutora ele ahastccimcn-

0 agua c da planta cadastral da localidade. 
, Nova Era - Prossegue o levantamento 
da planta cadastral da cidade, que deve fi-
car ~m hrc~c concluída.-Autorizada a cons-
truçao da rede de esgotos na zona central. 

!Jom Jesus do Galllo - Um topó,grafo 
contmua prestando assistência à Prefeitura. 
•
1 

L
1
avras - Foi reiniciado o levantamento 

ua P anta cadastral da cidade. 
Campos ~ltos - Está concluído o lcvan-

tat,nento da hnha adutora de abastecimento 
d'agua. 
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Pedra Azul - Foi concluído/o · orçamen. 
to das linhas adutoras de abastecimento d'água 

Czzrvelo - Prossegue a elaboração do 
projeto geral da rêdc de esgotos sanitários. 

Lagoa Dourada - Prossegue a elabora-
ção dos projetos de captação c adução de água 
potável. 

Campo Belo - Estú sendo elaborado o 
orçamento de um reservatório d'água. 

Vila il.fonsenlwr Paulo- (Campanha) -
Foram concluídos os projetos de captaçüo, 
adução c rêdc de distribuição de úgna potá-
vel c está em andamento o projeto da rêdc 
de esgôtos sanitários. 

Vila Campo do Meio - (Campos Gerais) 
- Foram concluídos o projeto c o orçamen-
to da captação, adução c rêdc de distribuiçi"to 
de úgua potável. 

1'rês Corações - Foi iniciado o estudo 
de reforma geral da rêdc de esgotos sani-
tários 

S~~zlana de Santos - Foi feita a r~vislío 
do projeto de abastecimento d'água. 

Conselheiro Pena - Foi feita a rcvisiío 
do projeto de abastecimento d'ú"na elahon-
do pelo S.E.S.P. "' ' 

Pilang:zi - Prossegue o estudo geral de 
remodcla~ao do traçado das ruas da cidade. 

Cordzsbtzrgo - Estú concluído o plano 
de urbanização. 

Ouro Preto - Foi melhorado o serviço 
de abastecimento d'água do Grande Hotel c 
feitos alguns reparos no emissário da rede 
de esgotos da cidade. 

Peni~enciúria de Neves - Foi organiza-
elo o projeto para normalização do serviço de 
abastecimento d'úgua . 

Palma - Autorizada a construção de um 
reservatório de 150 me. 

1'eixeiras - Autorizada a revisão de or-
~~amcnto apresentado para o serviço de abas-
tecimento d'úgua. 

Caelé - Autorizado o exame do orça-
mento para a reforma elo abastccimcndo el'úgna 

Uberaba - Autorizado o estudo de am-
pliação da rêde de distribuição c das eodi-
ções econômicas do serviço. 

Aguas e ener!Jill elétrica 

O Estado <lc Minas Gerais é proprietário 
das seguintes usinas hidroclétricas: 

Usina "Governador Valadares" ~ na ea· 
choeira do "Pai .Joaquim", eom 2. !HO KW de 
potência instalada, servindo a Uheraha, Ter-
mas de Araxú e Araxú. 

Usina de "Santa Marta"- com 1.040 1\W 
de potência, servindo a Montes Claros; 

Usina do "Gafanhoto" com 12.880 
KW instalados fornecendo no momento, 

. 1' ' ' C,I!crgw c elrica :\s indústrias instaladas na 
Cidade. Industrial; 

Uszna ele "lletim" - com 257 JnV, que 
a~Jastccc a Colônia Santa Isabel, Pcnitcneiú-
na de Neves c as localidades de Bctim, Con· 
tagcrn c Bernardo Monteiro. 

Nestes quatro serviços trabalham 198 fun-
c~otnúrios . entre técnicos, 'opcrúrios. c ele! ri-
eis as, CUJos vencimentos mcns:ns somam 
Cr$ HiO. 100,00 ou Cr$ 1. 921.200,00 anuais, 
ou sejam aproximadamente 50 1o da renda 
hruta arrecadada anualmente, que sobe a Cr 
3.8·tG. 703,70. 
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Presentemente o número total de consu-
midores, nos quatro serviços, é de 7. 64 7, 
sendo 5. 822 em Uberaba, 1. 538 em Mon· 
tes Claros, 275 em Betim e mais três locali-
dades, e 8 na Cidade Industrial. 

Helativamente ao serviço de Montes Cla-
ros a renda do serviço de Ubcraba é pequena 
ap~sar do grande consumo ali verificado, de 
18.123.567 KW anuais. E isso se verifica em 
virtude da deficiência do seu aparelhamen-
to cuja reforma se processa lentamente, com 
p~ejuízo do seu rendimento. Na cidade exis-
tem cêrca de 3. 655 insta!arões sem medido-
res ( 62 'lá do total), não contando os forneci-
mentos gratuitos que determinam a evasão de 
grande parte da renda, pela impossibilidade 
de ser a mesma fiscalizada, c, consequcntc-
mcntc, contahilizada. 

Admite o Govêrno como medida aconse-
lhável a transferência da exploração dêsscs 
serviços a cmprêsas particulares idôneas ou 
às Prefeituras locais. Ao Estado deveria fi-
car reservada apenas a propriedade das usinas· 
geradoras, que passariam a fornecer energia 
elétrica em alta' tensão para ser revendida pe-
las Prefeituras ou cmprêsas qu.e se organizas-
sem para êssc fim. 

Com relação aos serviços de engenharia 
propriamente ditos, determinou-se a continua-
ção dos estudos para o aproveitamento do 
Fêcho do Funil. Procede-se atualmente, co-
rno medida preliminar, ao levantamento das 
rêdcs de distribuição existentes em vários 
municípios, tendo-se iniciado êsse serviço 
pelas estfmcias hidro-minerais de Caxambú, 
S. Lourenço, Cambuquira, Lambari c Passa 
Quatro. Em Caxambu, além dos estudos 
mencionados acima, foi feita inspeção com-
pleta das duas máquinas instaladas na Usi-
na Congonhal, tendo-se verificado desgastes 
excessivos nas mesmas, principal causa da 
rcdu~~ão do rendimento, calculado em mais 
de 20%. 

A Usina Congonhal, de 1. 220 HP nomi-
nais instalados, fornece energia a Caxambu, 
São Lourençd e Ibatuba, onde existe instala-
da urna carga de 2.219 KW; Caxarnbu, 898 
KW - S. Lonrcn~~o, 1. 021 KW e lha tuba, 
200 KW. 

'As perdas de energia na usina, devidas 
ao baixo rendimento das múquinas, e nas 
rêdcs, pela deficiência dos co_ndutorcs. e~n
prcgados, se elevam a 36%, acima do lmutc 
econômico. 

As despesas orçadas para reforma das 
rêdes de' distribuição da Caxamhu, São Lou-
renço c Iha tuba, são as seguintes: 

Cuxambu . . Cr$ 10G. 746,00 
S· Lourenço Cr$ 300.302,00 
Ibatuba . . Cr$ 100.34 7,00 

Cambzzquira 
I 

Em Camhuquira, a energia elétrica é for-
necida pela Cia. Sul Mineira de Elc!ricida~le, 
(contrato firmado em 20 .1. 93_7). Ess.a C;a · 
explora diretamente êss~s serviços, CUJa. rede 
de distribuição é }lropnedadc da Prcf.citura. 

As despesas orçadas para a execução da 
reforma importam em Cr$ 220. 7•17 ,20. 

I I 

Lambari 

Em Lambari, a energia elétrica é forneci-
da pela Cia. Sul Mineira de Eletricidade, que 
explora o serviço com rêdes próprias de alta 
e baixa tensão, para fôrça motriz e ilumina-
ção particular dura~ te. o dia. . . . _ 

A iluminação publica c a d1stribmçao de 
energia elétrica à noite, para iluminação par-· 
ticular são feitas pela Prefeitura, que também 
possui' as suas rêdcs próprias. 

A reforma de rêdes secundárias, perten-
~cntes à Prefeitura, foi orçada em Cr$ ..... . 
'400. 766,40. 

Passa Quatro 

Em Passa Quatro existe uma usina hidro-
clétrica de 131 KW em dois grupos, instalados 
em 1911 e Hl26, no rio Hibcirinho. 

A usina dista 7 km da cidade. A energia 
elétrica gerada é monofásica. 

A carga ligada na. cidade é_ de. ~36 I~W. A 
usina e as rêl'!es da cidade cstao Ja rnmlo de-
preciadas pelo uso e desgaste ?o seu apare: 
lhamento, c atualmente a energia fornecida e 
insuficiente para o consumo local. 

A usina fornece tamhém cnc_rgia a ~inh~i
rinho, à Angaturama c '!'ronqueira. N ao ex~s
te possibilidade de se ohtc~· gr_[~nde n~:l!;ona 
no servi~~o com a reforma da Usma, c se_I ,t ne-
cessário procurar outra fonte _de. e~crgu~. 

A reforma da rêde de distnhmçao c lmhas 
está orçada em Cr$ 82 · HO,OO · . 

Esse trabalho deverú ser conh!mado em 
todos os municípios do Estado a !nn de que 
se obtenham dados exatos em r~la~~ao aos m~s
mos e se possam estudar soluçocs de e~nerge~
cia, ;,té que se torne possível uma _solu~~a~ defi-
nitiva para 0 problema de cncrgw cletnca. 

Rodovias 

o problema rodoviário é dos mai~ rele-
vantes para o progresso de nossos mCios de 
transporte, c, conscqüentemel?'tc, para o for-
talecimento da nossa econorrua. 

Contamos, para isso, com a contribuição 
do Fundo Hodoviúrio Nacional, decorrente do 
irnpôsto sôbre lubrificantes c combustíveis li- ·' 
quidos ou gasosos, bem corno com a colabo-
ração do Departamento Federal de Estradas, 
com o qual está articulado o Departamento Es-
tadual. Através dêssc órgão da administra-
~~ão mineira, o Govêrno atenderá às reais con-
veniências da nossa economia, cujas necessi-
dades serão sempre consultadas para o eficaz 
desenvolvimento do plano rodoviário do Es-
tado. 

São muitas, a êssc respeito, as sugestões 
ouc recebemos das autoridades c das popul:J-
cõcs do interior. Na ordem c no critério da 
execução do serviço, a preocupação princi~ 
pal é conciliar êsscs interêsses com as neces-
sidades técnicas e a linha de orie11tação ge-
ral indispensáveis para um sistema de plane-
jamento que permita resolver efieazmentc os 
problemas do transporte rodoviário em nosso 
Estado. 

Tal sistema deve compreender quatro as-
pectos distintos, que atendam às necessidades 
de tôda a comunhão mineira, assim esboçados: 



I - Uma sene de linhas-tronco a serem 
>Construídas em cooperação com o Govêrno Fe-
deral, das quais são mais importantes as se-
guintes: 

Linha-tronco Belo Horizonte - Hio 
Linha-tronco Belo Horizonte - S. Paulo 
Linha-tronco Belo Horizonte - Vitória. 
li - A construção de várias rodovias de 

intercomunicação de zonas - linhas-tronco 
estaduais - entre as quais se destacam: 

Belo Horizonte - Nordeste (entroncamen-
to com a Hio - Bahia em Itarnhacuri) ; 
.. Belo Hor·izontc - Sudoeste (atingindo a 

dtvtsa do Estado do Hio em Pirapctinga); 
.. Belo Horizonte - Sudeste (atingindo a 

dtvtsa de São Paulo em Capctinga); 
Caxamhu - A nmtiguara ( entroncamen-

to com a Transhrasiliana). 
III - Várias linhas-tronco secundárias, 

entre outras: 
Bc!o Horizonte - Itahira; 

. Alem Paraíba - Volta Grande - Pirapc-hnga; 
Araxá - Pirapora; 
Conselheiro Lafaietc - Piranga - Viço-

sa - Fcrvedouro · 
Araxá - Fr~nca (demandando o Esta-

do de São Paulo) · 
I) ' oços de Caldas - Andradas; 
Conceição do Mato Dentro - Sêrro; 
Cambuquira - São Lourcn~~o; 
Mariana - Ponte Nova; 
São Lourenço - Alegre (município de 

Pedralva); 
Ubcrlândia - Ponte Afonso Pena. 
IV - Uma série de constru~~õcs de ostra-

das sccundúrias ligando os municípios com 
as ferrovias c rodovias-tronco existentes c as 
Previstas no plano geral. 

Trabalhos Geográficos - Carla do Estado na 
escala de 1/100.000 

Prosseguem com a continuidade dcscja-
~l,.a os levantamentos da Carta do Estado em 
_o~h:1s topográficas na escala de 1/100. 000, 
~llct:ld_os I>ela antiga Comissão Gcogr:ifica c 
G~olo~t~a c hoje a cargo do Departamento 

ograhco do Estado. 
uma ~"r fôlhas Parciais já publicadas cobrem 
11 no .e~ ~c 101.274 Kms2; estão concluídas 
52 48;as fo~has que corrcspondcm :\ úrca de 
ab~"mg Kr:ls~ c trabalha-se em mais 13 fôlhas, 
rcaliza3~~ 0 _28; !l~O Kms2 de levantamentos 
guirnent . na ultnna campanha c em r>rossc-

0 na Prcscn te temporada. 

Nova Carla Geral do Estado 

ral <~C~>~ de ser publicada a nova Carta Gc-
redu ão s ~do, na escala de 1/500.000 c uma 

ç dessa Carta, na escala de 1/1.000.000. 
A carh re · 11· d f · I 1 após 0 t' 1 cem-pu > tca a 01 c a lOrada i9.t4 c\: r~.>alhos da divisão territorial de 

Ç~o geocl~~s~ta-sc, na parte sul, na triangula-
'. cstcae n· · t no·t • t.,. 1 nnneiro • a p,1r c 1 c, c n,mgu 0 

campanÍlacr3 r>ontos fixos determinado~ r>cla 
cohho - e coordenadas levada a cfctto em 
rr··r·' rapo COllJ o Conselho Nacional de Geo-f· ll ~a. ?s. ~lctnentos topográficos vêm das 
~ 1

'15 par ctm~ e dos mapas municipais, cor·-
respondcntcs as regiões ainda não atingidas 
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pela Carta em 1/100.000. Trata-se de traba-
lho atualizado que representa grande progres-
so na cartografia do território mineiro. 

Além dêsscs o Departamento Geográfico 
se tem incumbido de outros serviços rele-
vantes, corno sejam, a colahora~~ão em vúrios 
trabalhos municipais de urbanização, o levan-
tamento da área destinada :\ rcprêsa do Fe-
cho do Funil levantamentos cadastrais do 
município da Capital c trabalhos auxiliares so-
licitados pelo Conselho N acionai de Geogra-
fia no propósito de facilitar os estudos sôbre 
a localização da nova Capital da Hcpúhlica. 

:f.:ssc úllimo assunto, que é importante pro-
blema nacional c que tão vivamente interes-
sa ao futuro do nosso Estado, tem preocupado 
o Govêrno, que procura aparelhar-se conve-
nientemente a fim de poder oferecer a con· 
tribui~~ão necessária aos estudos a que ora se 
procede. 

Expedições Científicas Estrangeiras 

No correr do mês de maio, mereceu o nos-
so Estado a honra da visita de numerosas cx-
pcdiçôcs científicas vindas de vúrios países 
da Europa c da América para realizarem oh· 
scrvações sôhrc o cclípsc solar. O Govêrno 
tomou tôdas as providências, não só para hos-
pedar os elementos intcgr·antcs dessas expe-
dições, facilitar-lhes os trabalhos, como tam-
bém para que daí resultassem proveitos em 
benefício do nosso desenvolvimento cicntíifico. 

HIWE l\IINEIHA DE VIAÇí\0 

Atcn~~ão especial vem merecendo de nos-
so Govêrno desde o início a situ:wão da Hêdc 
Mineira de Via~:ão, patrimônio precioso, pois 
constitui ela o maior parque ferroviário bra-
sileiro, com sua cxtensiio de cêrca de 4. 000 
quilômetros, abrangendo o Sul c o Oéste do 
Estado, c atingindo ainda os Estados vizinhos 
do Hjo, Goiaz c São Paulo. Encontramos a 
H. l\I. V. em situação francamente deficitária, 
o que nos tem levado a multiplicar esforços 
tendentes a reduzir os seus vultosos encargos. 

O ônus total da ferrovia jú sobe, no mo-
mento, a cêrca de Cr$ 4!l. 000.000,00, haven-
do sido agravado pelo justo aumento do sa-
lúrio dos empregados, decretado por uma das 
últimas administraçôcs. Fôra previsto que tal 
aumcn to seria coberto J>Or acréscimo de ta· 
rifas, já autorizado pelo Govêrno Federal, mas 
que temos evitado pôr em vigor. Apesar, to· 
davia, do precário estado financeiro da Estra-
da, não se tem o Govêrno descuidado das ne· 
ccssidadcs dos servidores da Hêdc. O paga-
mento de seus vencimentos, que se achava c!n 
grande atraso, encontra-se atualmente em dta. 

Com JH"omisssos ,. 
Eis como se discriminam os principais 

compromissos da H. 1\l. V. : 

1) Faturas processadas, relativas a 
fornecimentos feitos à Estrndn • • 

2), Contrlhulçiics urrccndadns em fo.-
vor t!n Caixa de Aposcntndorin c 
I'CllSÕCS • • • • • • • • • • • • • • • • 

Cr$ 

17' 132.000,00 

23.816.000,00 

~I! 
I 
I 
I, 

' ' , I 

... ', 
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3) Descontos processados em fôlhas 
a favor da Cooperativa Mista 

TOTAL .. 

6.315.000,00 

4 7. 263.000,00 

A Estrada, não obstante suas aperturas, 
por falta de numerúrio, pois seu deficit anual 
é de Cr$ 50.000. 000,00, aproximadamente, 
continua, embora com sacrifício, atendendo, 
com relativa regularidade, às necessidades do 
transporte nas zonas percorridas pelas suas 
linhas. 

E' óbvio considerar-se que as dificulda-
des pecuniárias da Rêde são oriundas não só 
dos vários aumentos de salúrios concedidos 
a todos os seus servidores, como também da 
:1Ita d?s materiais de uso corrente na Estrada, 
ll1clns1vc combustível. 

Plano de eficiência e reeqzzipamenlo 

No geral, está a ferrovia mal aparelhada; 
o desgaste do material rodante e o mau estado 
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das linhas dificultam o tráfego. Esperamos,_ 
contudo, encontrar solução para tão graves pro-
blemas, e, no momento, estamos preocupados 
em assentar os fundamentos de uma geral me-
lhoria da Estrada. Intensificamos esforços 
para ultimar a eletrificação dos trechos de 
Belo Horizonte a Divinópolis, assim corno dos 
que levam às estâncias balneárcas sul-minei-
ras, e temos razões para acreditar na concre-
tização de tal melhoramento, em futuro hem 
próximo. 

Essenciais à realização de nossos projetos 
quanto à R. M. V. são os estudos a que neste 
momento se procede, no Rio de Janeiro, para 
a reforma do contrato de arrendamento da 
Estrada, antes bastante oneroso para nossa 
economia. Estamos certos de que, dêsses es-
tudos, assim como de outros entendimentos 
que se realizam, resultarão maiores possibili-
dades à eficiência c ao reequipamento geral da 
importante ferrovia. 

SITUAÇÃO ATUAL DOS CRí~DITOS ESPECIAIS Anexo N. 1 
Créditos liiSTólUCO 

951 Creche Cidade Industrial .. 
1189 Retificação no Hio Pomba. 
1339 Edificios Escolares .. .. .. 
1:198 Cidade Universitária .. .. 
1399 Abastecimento dúgua de Di-

vinópolis .. .. 
13·13 Edificios Escolares .. .. .. 
1400 Estância de Araxá .. .. .. 
1521 Cadeia, Fóruns c Quartéis 
15·Hl Palácio da Justiça de Juiz 

de Fóra .. .. .. .. 
1853 Estância de Ara xá .. .. 
185! Cidade Industrial .. .. 
1887 (872) Edifícios Públicos 

(873) Pontes .. .. .. .. 
(891) Campos de Aviação 

1953 Abastecimento dúgua de São 
Tiago .. .. .. .. .. .. . . 

2350 Estátua General Gomes C ar-
nciro .. .. 

TOTAIS 

Saldo Saldo Despesa 
revigorado do empenhos requisitada 

Cr$ Cr$ C.-$ 
1. 350.808,00 

50.000,00 
31-1.016,80 207.510,-10 105.735,30 

2.673.351,00 330. •187,20 

232.213,50 
16.011.055,60 10.621.801,50 3. 331. G85,80 

91.608,50 36. 6-13,·10 
1. 373. ·103,60 1. 086.982,80 286 . .U2,9() 

175. 52·1,00 
1.!106.517,90 1.906.517,90 
7.3-17.253,20 2.656.418,90 
8. ·155. 372,60 7.880.018,10 511.596,70 
3. 508.822,-10 3. 086. 6H,20 320,771,70 

810.000,00 80.000,00 

3·16. 600,00 

400.000,00 

45.006.580,10 22.885. 99Q,OO 9. 569. 269,·10 

SECRETAIUA DA VIAÇÃO 

Congelamento 

Cr$ 
1. 350.808,00 

50.000,00 

2. 312.866,80 

232.213,50 

5~ .965,10 

175.524,00 

4. 4011.351,90 

504.000,00 

246.600,00 

~o o. 000,00 

9. 765.359,30 

Saldo Iiqui-
do dispontvel 

Cr$ 

771,10 

2. 081.565,30 

7,90 

282.482,80 
63.727,80 

101.406,50 
256.000,00 

2 785.961,40 

SITUAÇÃO DAS VEHDAS ESPECIAIS- DECRETOS 

Em 25 de março de 1947 

Decreto SEI\VICO 

957 Construçfto de uma Creche na Vila 
Operária da Cidade Industrial .. 

1189 Obras de retificação dos rios Pom-
ba c Sfto Miguel . . . . . . . . . . . . 

1339 Hcparos em Prédios de Grupos Es-
colares . . . . . . . · · · · · · · · · .. 

1398 Aberturas de ruas c canalização de 
córn•gos na Cidade Universitária .. 

1399 Obrns de abastecimentos de água dtl 

cidade de Divinópolis . . • . • • • • 

Dotação 

1.400.000,00 

150.000,00 

869.526,70 

2. 799.200,00 

516.122,10 

Saldo tle 
Empenlw 

222.761,70 

Anexo N. 2 
De.~ pesa Saldo 

Jlcquisitatla Disponlvel 

49.192,00 1. 350.808,00 

100. ooo,oo 50.000,00 

f.3G.H7,oo 615,00 

416.110,60 2. 382.789,40 

283 .8i8,60 232. 2·13,50 
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1343 Obras de construção c reparos de 
Prédios de Grupos Escolares 28.000.000,00 

HOO Obras da Estância de Araxá • • !l8.8!l8,20 
1521 Obras de construção c conservação 

de Cadeias, Fonms c Quartéis . . 2. 000.000,00 
1519 Desapropriação de terrenos para 

construção do Palácio da Justiça c 
Estação Hodoviária de Juiz de l'óra 16.430.000,00 

1853 Obras de conclusão dos serviços da 
Estância de Araxá • • .. .. .. .. ü.350.r,nn,to 

185! Obras da Cidade Industrial - Paga-
mento de despesas já efetuadas c a 
serem efetuadas . . • . • . . . . . . • n. 850.100,00 

1887 (872) Construção, reconstrução, 
adaptação c reparos de Edificios 
Públicos . . . . • . . . , , . . . . . . . . n. 000.000,00 

'1887 (873) Construção, reconstrução c re-
paros de pontes .. 

1887 (8!l1) Construção de Campo de 
Pouso ........ 

'l!l53 Obras de almstecimento dágua da 
Vila de São 'l'iago, municipio de 
Bom Sucesso • . . . . . . . . . . . 

2350 Despesa com a ereção, em Belo IIo-
rizonte, de nma estátua ao General 
Gomes Carneiro . . . . . . . . • • • • 

3. 700.000,00 

1. 200.000,00 

21G. 600,00 

400.000,00 

11.1!)1. 582,!)0 

1.181. 458,!)0 

7. 793.855,50 

3.015.35!),50 

13.736.037,70 

4!).637,70 

818.533,20 

16.25L,176,00 

8. 285. 026,80 

,1.H0.4!l8,'.lO 

!l32. 778,70 

513.517,50 

410.000,00 

72.37n,.to 

40.261,50 

7,90 

175.521,00 

1. 065. G72,30 

5.·10!l.\J01,10 

273.3G5,SO 

Ht.O'.l3,00 

760.000,00 

216.600,00 

400.000,00 

OI3HAS AUTOHIZADAS PELAS AD?-.IINISTHAÇõES ANTEHIOHES 

MUNICíPIO 

Alfenas .•.... 
Âlmenara ..•• 
Alterosa , . , , 
Arcos ....•. 

Asto!fo Dutra .... 
Daepcndi ...••. 
Dotelhos ...... 
Can1pina Verd() •• 
Campos Altos •• 
Caratlnga ...••. , • 
Carlo'l Chaflas . . . • 
Conceição Aparecida .• 
Conselheiro Lafaiete. 
Dores do lnduiú 

EstriHa do Sul • • • • 
Governador Valadares 
Grão lllogol . • • . 
Indianópolis •• 

Inhnpim • . • • • • 

Juiz de Fora ~. • . , • , . 
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EMPENHOS PAHCIAIS 
O IlHA 

Grupo Escolar "Ccl. José Bento" 
Grupo Escolar de 

Grupo Escolar de 
Grupo Escolar de 
Grupo Escolnr de 

Grupo Escolar de Cruzília 
Grupo Escolar. de • , 
Grupo Escolar de 
Grupo Escolar de 

Grupo Escolar de Imbé 
Grupo Escolar de .... 
Grupo Escolar do • . , . 

Grupo Escolar "Pacifico Vieira". 
Escola Normal de , •.••••••. 
Itlcnt - Classes Anexas , • • . , . 
Grupo Escolar de Cascalho 1\lco 
Grupo Escolar "L<lvlndo Coelho" 
Grupo Escolar Professor Dicalho 
Grupo Escolar de •• , • • • • . , , 
Grupo Escolar de .•• , •••.•• 
Grupo Escolnr "Fernando I,oho" 
Grupo Escolar "Manuel Ilonório" 

Valor 
C r:~ 

301.521,00 

418.161,50 

2%.170,00 

23G.47G,OO 

35~1.021,80 

102.371,10 

<150. :J:l8,80 

<115. 8!l!l,30 

413. 5ii0,80 

267.237,50 

2!lO. C51,CI) 

174. 238,GO 

41~.128,30 

127. 108,·10 
18G. 750,00 

30 1.2!)~,20 
470.532,80 

183.520,20 

2G7 .503,GO 
76.!)78,50 

!JO.!J7.1,20 
1.281.017,00 

Empenho 
Cr$ 

20 1.55:J,GO 

200.161,50 

100.000,00 
85,,17G,OO 

27-1.261,30 

261.216,50 

200. ooo:oo 

71.237,50 

157. 2:lS,GO 

G 1.108,,10 
100.000,00 

05. 75!>,20 

88.850,00 

13G.875,!)0 
36.!)78,50 
45,!)7-1,20 

1.131. !)72,00 

Anexo N. 3 

A empenhar 
Cr$ 

%.!JG1,10 

218.000,00 

195.170,00 

171.000,00 

g 1. 757,50 

102 .37·1, 10 

186.082,30 

215. 8!l!),:l0 

413.560,80 

1!l3. 522,60 

2BO. 65!,60 

31G. 000,00 

·11!l.128,30 

63.000,00 
86.750,00 

238.510,00 

170.532,80 
!li, G70,20 

130.6:!7,70 
40.000,00 
45.000,00 

HG.015,00 

I 
t 

l 
l 
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64. 278,10
115.030,40
62.308,10

687.337,20
280.169,60
47.782,00
76.655,40

118.163,30

742.036,20
534.441,60
S31 .820,30
506.694,20
303.500,00
315.680,80

57. 03 0,40
32.308,10

200.000,00
140 .169,60

38. 655,40
59.163,30

200.000,00
258.649,60
313.987,20
84.4 19,00

153.500,00
105.228,90

64.278,10
58. 000,00
30.000,00

487.337,70
140,000,00
47. 782,00
38.000,00
59. 00 0,00

542.936,20
275. 792,00
517. 83 9,10
422.245,20
150.000,00
210.457,90

12.169.078,80 	 4.877.143,70 	 7. 291. 935,10

Grupo Escolar "Joao BrSulio
Junior" ..............

Gnipo Escolar do ..........
Grupo Escolar "Frei Orlando"
Grupo Escolar dc ..........
Grupo Escolar "macb Murta"
Grupo Escolar do ..........
Grupo Escolar Marcolino Burros
Grupo Escolar (IC ..........
(irupo Escolar "Jardirn dos Es-

lados" ..............
Grupo Escolar de ..........
Grupo Escolar de ..........
Gruno Escolar do ..........
C r upo Esco tar "Brasil" ......
Grupo Escolar do ..........

TOTAL .............

LszlIbari 	 .

artinlio Campos .
'Itorada ............
Nova Era ..........
Novo Cruzeiro ......
Parreiras
Ptos ............
Piranga ..........
Poços do Caldas

Rubini ............
Trés Pontas ........
I'upaciguara ........

)eraba

lta Grande ........

Cambut .................
Uba ..................
Aiuruoca ................
Andrel5ndia ..............
Oliveira 	 ................
ItajuhS 	 ................
Esnieraldas ..............
Varginha ................
Varginha ................
liaruonte ................
Carnio Cacliocira ............
Volta Grande ..............
Frutal
Carnio Rio Claro
Araxá
Viçosa 	 ................
Palos
1ivanli5es ................
LarnJ)arj ................
ToribatO ................
Mar de Espanlia ..........
Capital 	 ................
Brazopolis ................
São Jail0 Del-fbi ..........
Cataguazes
Obras do arte do estrada ......
Santos Burnout ............
Sete Lagoas .............
Ouro Prto ..............
Santo Antonio Monte ........
Vicosa
Pirapor 's ................
Consciheiro Lafairte
São SohastiSo Paraiso ........
São SebastiSo Paraiso ........
Bicas 	 ..................
Rio Novo
Itarnonte ................
itamonte ................
Ihiraci ................
Andradas ................

OBRAS CANCELADAS

(Artexo IL 0 4)

Forum(10 ............................
Cadoia ((0 ..............................
(iiuteia elt' 	 ............................
Cadcia d..............................
Grupo Escolar do Japao ..................
Es cola do 11 orti 01 Itnr 	 ....................
Giupo Ilseolar "\iscondo ito Caclé" ............
('rupo Locator d........................
Escola Distrital do Goialial ................
Grub 0 Foci' il' do	 ......................
Escol as 11i'u ii ida s (to Eroni i his ................
Grupo Escolar do Agila Viva ................
Grep o Escolar "Coia 'iida ilor Corn Os" ..........
GciipO Esi'olar cti' Itaci ....................
Grup a Esco I or "E. Mon lou don" ..............
G 0111)0 Escobar do (2(,)
1)ep(sito de 05)07 	 ....................
Griip a Esco Ia r do Corren ii 11110 ..............

Eseola Normal do ......................
Forun(1)' ..............................
Foruni (Jo ............................
Coroto do Praca (10 T,ihoi'ilado ................
G 0111)0 8.50) tar ''(cl . F. Braz" ..............
Grupo Eseotar ".8. dos ,Santos" ..............
G rug o Esc 01110 "A sto If)) 1) utia" ..............
Rio Préto - Santa liilrhar's ................
Grupo Escotar "Vieira licligo" ..............
Grii 0 Esco tar "Artii r Eiiia rile s" ............
Instiluto "Bari-to do Caniargos" ..............
C'rupo Esrolar do ........................
Distilaria do álcool ......................
Grupo Escolar "Cr1. TIde fonso" ..............
Forum (IC 	 ..........................
Forumdl' ..........................
Prédlo Escolar do Bald ins ..................
Grupo Escolar do ........................
Forum do ............................
Grupo Escolar do Alagoa ....................
Grupo Esrolar do ......................
Grupo Escolar do Garlinpo das Canoas ..........
Grupo Escolar do Graminoa ................

559,319,10
1) 1.
51.757,70

119.856,50
71.530,10

189. 106,10
46.889,20

275.350,00
49 .239,40
5 1. 069,80
13. 957,00
70.315,90

273. 492,80
16.000,00

Ii . 000,00
26 . 527,80

400.000,00
6. 73.1,60

106.763,60
17.175,70

18 t. 849,30
13 .19 1,80

726,00
621,20

491 .769,80
28.000,00

279.117,00
9O. 116,10

227.3 t8,50
166.868,90
100. 0()0,00

(9.1 63,30
650.000,00
650.000,00

133. 38 1,10
41,301,40
2.582,70

80.000,00
300.000,00
190.000,00

96. 376,00



Sabará .•••..•• 
Pirapora ..•.•• 
Pedro Leopoldo .. 
Ponte no mmlicípio de 
Ponte sóbre o rio Prêto, em 
Dacpendi ....•... 
Campina Verde ••.. 
Campos Altos . . • . 
Carlos Chagas • . . • 
Conselheiro Lafaictc . . • . . . 
Governador Valadares 
Gr1io Mogol .. 
Lambari ......•. 
Morada .......• 
Nova Era ..... . 
Parreiras . . • • • • . . • , 
Piranga ..... , ...• 

Grupo Escolar "Virgillo Machado" •• 
Grupo Escolar de . . . . . . • . 
Grupo Escolar "H ui Darbosa" . . . . 
Conceição Aparecida . . . . . . . . . . 
Santa Dclfina . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 
Grupo Escolar de Cruzilia 
Grupo Escolar de 
Grupo Escolar de 
Grupo Escolar de 
Grupo Escolar "Pacifico Vieira" .. 
Grupo E"colar "Lt'vindo Coelho" .. 
Grupo Escolar "Professor llicalho" 
Grupo Escolar "J. llrúulio .Júnior" 
Grupo Escolar "F. Orlando" .... 
Grupo Escolar de . . . . . . . . . . . . 
Grupo Escolar de . . . . • . 
Grupo Escolar de . . . . . . . . . . • • 
Grupo Escolar "Jardim dos Estados" 
Grupo Escolar ".José llonifúcio" . . . . 
Grupo Escolar "Sá Fortes" . . . . . . . . . . . . 
Ponte s/ córrego . • . . . . . . . . . . . • 
Grupo Escolar "Lúcio dos Santos" • . . . . . 

750.000,00 
800.000,00. 
450.000,00 
20.000,00 
11.000,00 

102.37-1,40 
415.89!),30 
413.550,80 
290. 65·l,GO 
41!). 123,30 
·170.5:1!!,80 
183.520,20 

Gl.273,10 
62.308,10 

G37. 337,70 
47.782,00 

118.163,30 
712. !l3G,20 
3G5. 000,00 

Poços de Caldas 
Andradas .. 
Barbacena .... 
Barro Alto .. 
Belo Horizonte 
Belo Horizonte 
Delo Horizonte 
Dias Fortes .• 
Huzéhio 

Grupo Escolar "l\fnrinno de Abreu" . . . . . . . . ~. 

8.008,!)0 
7!l. !JJ.i,!JO 
1!!.823,00 
12.&11,10 

Faxina . : .. • ·' •• 
Governador. y~jad~r~s· :: 
Grão l\fogol . . • . 
Itabirito . . . . • . • • 
Juiz de Fora 
Juiz de Fora • . . . : : 
Manhumirim . . . . • . 
Monte Sião 
Monte Sião 
lllonte Sião 
Mucambeiro x São Bento 
lHo Novo . • . • . . 
Hublm do Sul .. 
Santo Antônio do Monte 
Sapucal 
Uberaha ..•..... 
Ventura Luiz: 
Dela Ilorizon.te.. • . 
Oliveira · · · · 
Iguatama. · · · · · • · 
Siio .João ~~el~ilei. . . 
Visconde lHo llrun~~ 
Itahira 
Lima D~~rt~ · · 
Varginha · · 
Almenaru · · · · .... 

Feira de Amostras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
C:rupo Escolar de Santa Ilila lhitipoca . . . . . . . . 
Ponte s/ córrrgo, em Guardinha 
Ponte s/ côrrego, em Guardinha . . . . . . . . 
Grupo Escolar de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c~unpo de aviação ltacnrnbira . . . . . . . . . . . . 
Campo aviação . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo Escolar "Tenente Loho" .. 
Escola Normal • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 
Cadeia de .•....•.•..•....•••.•• 
Pôsto Fiscal . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo Escolar "Otávio Chagas" . • • • • • • • 
Cadeia ...................•...... 
Obras de nrte da estrada 
Grupo Escolar de Piau 
Ponte s/ ribeirão . . . . . . 
C~rupo Escolar de . . . . . . 
Ponte s/ rio, em Paredes . . . . . . 
Quartel .I, o ll. C. M. . . . . . . . . 
Ponte s/ rio . . . . 
Escola Suburbana Pampulha . . . . . . . . 
Grupo Escolar de ~lorro do Frrro . . . . 
Grupo Escolar de . . . . . . . . . . . . 
Grupo Escolar de Cahurú . . . . . . 
Grupo Escolar de . . . . . . . . . . . . 
Grupo Escolnr de . . . . . . . . . . . . 
Grupo Escolar São Domingos Bocainn 
Grupo Escolar "Afonso Pena" . . . . . . 
Grupo Escolar de . . . . 

TOTAL 

SECTIETATIIA DA VIAÇ:\.0 

Situação das verbas or~·arnentúrias de 19-17 

Hm 25 de março de 19·17 

VERBA 
IIISTóRICO DOTAÇXO SALDO IJE 

EMPENHOS 
Cr$ 

DESPESA 
1\EQUISITA-

DA 
Cr$ Cr$ 

8.·105,70 
4 .·157,50 

GO. 000,00 
w.uoo,oo 
31.!JI8,to 
1 (). 000,00 
50.000,00 
45.!17·1,20 

1.108,80 
2!ltl. 000,00 

12.000,00 
325.350,20 

80.000,00 
20.000,00 
4. 726,10 

3!l.12G,50 
:l7. 5·12,5 o 
1!l.l5G,GO 
1 !l. 067,90 

7. 038,00 
2.307,70 

~G. 718,21) 
·! .155,30 

15. 000,01) 
112.218,90 
112.236,10 

5. 000,00 
650,00 

H8.1GI,50 

15. 27·1. 25ll,OQ 

(ANEXO N. 5) 
SALDO 

LIQUIDO 
DISPONIVEL 

Cr$ 

100-G!l (99t) 
101-6!) (901) 
102-11 (871) 

p t rtcn uni~ do C:ablnete • . • lH.OOO,OO 
15(j. 000,00 

60.000,00 81.000,00 
151l. 000,00 
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l '~entuals do ]'). A. . . • . 
· Salários opcrnrlos con-

serva Ctllf C lt I 
2 • . ap n . . . . . . 
J · ldcrn, Idem, Idem de 

uiz de l1oru .. 

300.000,00 59.181,50 240.818,50 

200.000,00 :13. ·126,:10 166.573,70 

'·' 
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3.• Idem, idem, idem- de-
mais cidades .. .. . . .. .. 300.000,00 300.000,00 

102-35 (8i2) Construção Edificios Dlvcr-
versos .. .. .. .. . . . . .. 1. 500.000,00 1.116.82·1,80 39.500,00 343.1\75,20 

102-38 (872) 1.• Conservação Edificios 
Públicos .. .. .. .. . . .. 1. 960.000,00 987.111,20 817.51-1,00 125.374,80 

~~ 2.o Jlluterial Oficinas .. .. 200.000,00 200.000,00 
102-33 (873) Construção e Hcconstrução 

de Pontes .. .. .. .. .. .. 2. 000.000,00 489.216,60 200.020,00 1.310.763,10 
102-37 (873) Conservação t!e Pontes .. 1.000. 000,00 13-1.092,00 360.000,00 505.908,00 
102-86 (871) Con1issão Construtora Chia-

I t!e Universitária .. .. . . .. 600.000,00 200.000,00 400.000,00 
102-3·1 (292) Construção Cadeias, Fóruns, 

Quarteis .. 1.500. 000,00 437 .3·12,50 92.658,70 9G9 .998,80 
102-31 (392) Construção Edifícios Esco-

lares .. .. .. .. .. .. .. 2. 831.000,00 2 .'183 .1-11,50 31-1.922,'10 2.936,10 
102-11 (191) Salúrio3 operários scrvi~os 

de conservação dos Lepro-
súrios .. .. .. .. .. . . .. 1H.OOO,OO 2. 766,00 141. 23·1,00 

102-38 (192) lllntcrial conservação Lcpro-
~úrios .. .. .. .. .. .. .. 300.000,00 30.081,00 269.919,0(\ 

102-69 991) Eventuais do Departamento 

t ·.~ 
Ohras Públicas .. .. .. .. 30.000,00 G. 815,00 23 .155,0() 

103-11 (891) Salúrios operúrios conser-
v ação dos Campos de Pouso 2·1. 000,00 2·1; 000,00 

i' 
·103-35 (893) llfatt>rial Construção de 

Campo de Pouso .. .. 500.000,00 190.000,00 310. 000,0() 
103-:19 (89:1) Material de 

I 
conservação • 

Campo de Pouso 2-1.000,00 ·2.1. 000,0() .. .. 
103-69 (9~1) Eventuais do llepartamen-

to de Viação c Urbanismo 30.000,00 30.000,00 

SECRETARIA DA VIAÇÃO 

Situação atual das Verbas Or~~amentárias de material 
(ANEXO N. 6) 

SALDO DOS DESPESA HE- CANCELA- SALDO Lt-
DOTAÇli.O Eliii'ENIIOS QUISITADA !lENTO QUIDO 

VEHBA IIISTóHICO DISPONIVEL 
Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 

101-62 (071) Despesas de condução (D. A.) 10.000,00 2. 500,00 2. 000,00 5.500,00 

:i 
( 
~ ' 

62 (071) Despesas Postais, Telegráfi-
cus, Tdefônlcns .. .. 50.000,00 8.576,80 10.000,00 :11.423,20 

70 (071) Fôrça, Luz o .Agua .. .. 20.000,00 107,80 4. 000,00 15.802,2() 
79 (B91) St>guros .. .. .. .. .. 20.000,00 365,10 4. 000,00 15 .63·1,90 
CJ7. (991) Aluguéis c Arrendamento de 

I 

Prédios .. .. .. 48.000,00 3.020,00 9. 600,00 :l5. 380,00 
(]!) (90 1) Eventuais (D. A.) .. .. 156.000,00 28.672,00 31.200,00 95.928,00 
7·1 (U\11) Publicações .. .. .. .. 76.000,00 6.617,00 15.200,00 5-1.183,00 

102-31 (2!l2) Construção de Cadeias, Fó-
runs c Quarteis .. .. .. .. 1.500. 000,00 18·Ul93,'10 112.3Hl,30 1. 202.682,30 

(392) Construçih> de Edificios Es-
colan)s .. .. .. .. . . .. .. 2.831.000,00 1. 585.328,30 4.H.310,GO 51\(]. 200,00 235.161,1() 

38 (192) Hcparos em Leprosários .. 300.000,00 20.821,80 30.966,00 60.000,00 188.212,20 
35 (872) Construção de Edificios Di-

versos .. .. .. 1. 500.000,00 563.436,80 30.500,00 800.000,00 597.063,20 
38 (872) l.ü Conscrvaçiio de Edificios 

l'úblicos .. .. 1. ()60. 000,00 . 820.270,,10 955.350,00 18-1.:!79,6() 
2 Material para ns O fiei-

na~ da Circunscrição 200.000,00 40.000,00 1GO. 000,00 
33 (87:l) Construção de Pontes 2. 000.000,00 5.f.1.7,11,10 25G .400,30 ·100. 000,00 708.768,60 
37 (873) !\c puros de Pontes .. 1. 000.000,00 106.002,00 360.000,00 200.000,00 333.908,00 

I I 
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()2 (87-1) Despesas de Condução (D. 
O, P.) ........ •• 

86 (87·1) Cidade Universitária . . . · 
103-35 (893) Construção de Campos de 

de Aviação •.•.. · · · • · 
39 (893) Heparos de Campos de Avi-

ação .•......• • • • • • 
62 (891) Despesas de Condução (D. 

V. U.) .......... 
69 (990) Eventuais (D. V. U.) ' .. 

TOTAL .• 

75.000,00 
600.000,00 

500.000,00 

2·1. 000,00 

:!5. 000,00 
30.000,00 

12.935.000,00 

PREFEITURA DE BELO IIOHIZONTE 

Achando-se ainda a Prefeitura de Belo Ho-
rizonte, no comêço de nosso Govêrno, sob 
dependência administrativa do Estado, per-
cebemos, desde logo, dada a evidência das 
dificuldades com que vinha lutando o povo 
da cidade, ser ncccssúrio imprimir sentido 
objetivo ao exame dos seus problemas c it 
ação do administrador. A própria escolha 
do Prefeito obedeceu a essa orientação ini· 
cial. Hápidos c bem orientados inquéritos 
logo se realizaram, atendendo, em regra, a 
solicitações, queixas c reclamações do pró· 
prio povo. 

Logo se depararam como a exigir. rem é- , 
dio imediato os problemas do aha!;tcc~mcnto · 
de gêneros à populaç:'io, do. abas~ccuncnto 
dúgua c da saúde c assistência socwl. 

De outra parte impunha-se uma rcvi-
::;ão completa no sistema administrativo, dcs · 
figurado de sua primitiva organização c, soh 
muitos aspectos, apresentando ausêncü,t qua .. 
se absoluta de qualquer ajustamento as ne-
cessidades do município. 

Assim, a Prefeitura, ao mesmo tempo 
que tornava providências imediatas par~~ .a 
solução dos problemas mais em foco, uu-
ciava, através de uma comissão especial de 
técnicos, ainda em atividade, a reorganiza-
ção geral dos seus serviços. 

O levantamento do quadro financeiro da 
Prefeitura acusou a existência, em 21-3-!H 7' 
de uma dívida de Cr$ 203.702.886,10, assim 
discriminada: 

) 

Dívida flutuante .. 
Dívida fundada .. 
Dívida consolidada 

Cr$ 
90.278.879,70 
68.4 70.200,00 
H. !J53. 806,'10 

Nessa mesma data o valor ativo era re-
presentado pela parcela de Cr$ 223.700.67,1,40, 
assim discriminada: 

Disponibilidades em Caixas 
c Bancos . .. . . . . . ... 

Bens patrimoniais 
Títulos da Dívida P~i>li~~ ~l~ 

propriedade do Município 
c créditos diversos • • . . . 

Cr$ 

10.!J05.1G7,20 
166. 8<!2. !J 10,50 

45. !!52. 5DG, 70 

A 30-G-!J,t 7 os valores ali vos c passivos 
eram assim expressos: 
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23.769,70 15.000,00 36.230,30 
202.200,00 397.800,00 

130.000,00 100.000,00 270.000,00 

4.800,00 19.200,00 

2.012,10 7.000,00 25.957,60 
680,00 6.000,00 23.320,00 

3. 825. 688,80 2. G07. 777,00 3. 875.182,30 3.126.051,90 

Valor ativo: 
Disponibilidades em Caixas 

21.429.862,20 
1{)7 .282.20,1,70 

c Bancos . . . . . . . . . . 
Bens patrimoniais . . . . . . 
Títulos da Dívida Pública de 

propriedade do l\Iunicípio 
c créditos diversos 

Perfazendo o total de 
46. !)49. 4:W,90 

.. , 235.tiG1.50G,80 
Valor do passivo: 

Dívida flutuante . . . . 
Dívida fundada . . . . 
Dívida consolidada .. 
Perfazendo o total de 

92.287 .HU,30 
67. 830. 200,00 ' 
'1G. 872. 7Gl,.l0 

206.990.410,70 

Confrontando os valores ativos c passi-
vos durante o período acima citado, verifica-
se haver rcsullado no ativo urna valoriza~~iio 
C!;timada em Cr$ 11.960. 832,'10 c no passivo 
um aumento de dívida de 3. 287. 52·1,60, apre-
sentando pois como rc~atltado econômico, apu-
rado, a parcela de C r :;i 8 .li73. 307,80, que acar-
retou o rcfôrço do r>atrirnônio liquido de CrS 
1!). 997.788,30, fixando-o em Cr$ 28.G71.0!JG,l0. 

O orçamento para o corrente exercício 
orçou a Hcccita c fixou a Despesa em Cr$ 
70.293. 000,00, cifra ·que mais evidencia a de-
licada situação financeira da municir>alidadc, 
determinando providências imediatas para 
compressão das despesas c apcrfci~~oamcnto 
dos órgãos arrecadadores, de maneira a per-
mitir a rcaliza~~ão de serviços urgentes que 
estavam a reclamar ação pronta do poder 
público. 

A Heccita arrecadada no primeiro se-
mestre atingiu à quantia de Cr$ <t3.9G8.G(H,OO, 
ou sejam 62,55% da previsão orçamentária. 

A Despesa realizada, no mesmo período, 
importou em Cr$ 32.414 .1G:t,20, COtTcspon-
dcntcs a 45,98% das autorizações. 

Da comparação entre a Hcccita arreca-
dada e a despesa realizada resulta um saldo 
or(.~arncntúrio de Cr$ 11.554. 4!)!),80, o que 
prova estar sendo a execução orçamentária 
rigorosamente cumprida· enquanto se atenta 
cuidadosamente na arrc~ad:wüo dos tributos 
municipais c na sua sensata aplica~:ão. 

Apesar das dificuldades decorrentes d c 
administraçücs anteriores, o govêrno muni-
cipal conseguiu aprcci{tvcl redução na dívida 
flutuante do Município. Assim, os resíduos 
passivos da Prefeitura que atingiam a Cr$ 
12.302.185,40, em 21 de março, foram re-
duzidos para Cr$ 5. G87. 203,80, em 30-0-.17, 
havendo portanto uma diminui~~ão de Cr$ 
G.Gl4.981,GO, 

IJJ 
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Os títulos a pagar a curto prazo, c que 
montaYam a Cr$ 26.(H5.!J01,30, em 21 de 
março, baixaram para Cr$ 23.578. 258,!)0. 

As apólices em circulação, que se eleva-
vam a Cr$ G8.470.200,00, cru 21-3-47, redu-
ziram-se a Cr$ 67.830. 200,00, em 30-U-47. 

O saldo do empréstimo contraído na Caixa 
Econômica Federal c que era representado 
JlCla sorna de Cr$ 15.271.G28,00, em 21-3-!)47 
passou a Cr$ 14.43G. 73!J,10. ' 

Os pagamentos da dívida consolidada re-
presentados por empréstimos contratuais' en'. 
bancos, estão IJarulisados desde agôsto de 104G 
em ra~ão ~la inexeqüibilidade do csqucmu d~ 
amortrzaçao decorrente dos próprios contra-
tos <r~.re não. se conjugam com as possibilida. 
dcs tmancerras da Prefeitura. A adminis-
tração atual, não obstante as dificuldades c;n 
que s.e debate cstú efetuando o estudo apura-
do <_lesses contratos e envidando esforços 110 
scnlr~lo_ de reatar os pagamento:;, dentro de 
condrçocs r~almcntc objetivas c sem prejuí-
zo ~o~ 

1 
s~rvr~~os de. natureza urgente que :l 

mumcrpahdudc tera que enfrentar sem de-
mora. 

Atividades da ;1dministraçtío 

Apesar de sua precúria situação finan-
ceira, a l\Iunicipalidade vem-se empenhando 
rw cquacionamento dos problemas que r e. 
clamam com maior urgência a ação <lo Go-
y[~rno. 

O Serviço de Abastecimento da cidade, 
criado pela atual administração, com um ca-
pital de Cr~i 200.000,00, iniciou a compra, no<> 
centros rn·odutorcs, de gêneros alinientícios 
que passou a distribuir diretamente à popu-
lação em postos de abastecimento para isso 
organizados. Em hora auferindo lucros de 
apenas 1 a 10%, êsse serviço conseguiu pr"'~ 
vocar baixas imediatas de 20, 30 c até 50% 
em artigos de consumo. A scq~ão de ven-
das cstú providenciando, no momento, a for-
mação de estoques de cercais i>ara assegu-
rar o abastecimento da cidade, nos período<> 
de carência, de maneira a evitar-se nova alla 
de llrCÇOS. 

A Secção de Fomento à Produção, apa-
relhada com moderno equipamento agrícola, 
começou suas a ti vidadcs com o aproveitamen-
to dos terrenos da Prefeitura na Pampulha, 
onde foram feitas vastas plantações de hor- · 
taliças c úrvores frutíferas que jú cobrem 
uma úrea de !J5 AG·i ms.2 ,' A venda de hor· 
taliças foi iniciada na segunda quinzena de 
julho c jú se prevê um lucro de Cr~ 24.:l33,00, 
;;pesar de serem êsscs produtos distribuídos a 
população por preços 50% abaixo dos vi-
gentes no mercado. 

A horta da Pampuha está sendo trans-
formada em granja modêlo destinada a aten-
der üs necessidades do consumo de Belo Ho· 
rizontc c a prestar assistência ao:> produto-
rcs do Município. 

Os I>rohlcmas de saúde pública foram 
igualmente encarados com cannho pelo go-
vêrno municipal que vem assentando uma 
série de r>rovidências para ~ltcndcr às neces-
sidades da população. ~pos cuidadosos es-
tudos, a Prefeitura planeJOU a construção de 
H postos médicos que serão localizados em 

bairros e vilas mais necessitados. A cons-
trução dêsscs postos, ao lH'CÇo de Cr:i) .... 
200.000,00 a unidade, será financiada pelos 
Bancos da cidade, os quais atenderam pron-
tamente ao apêlo que nesse sentido lhes foi 
dirigido pelo Prefeito. O aparelharneuto dos 
po:;tos será oferecido, tamhérn a título de co-
operação, pelos industriais da Capital. Os 
5 primeiros serão inaugurados por ocasião do 
Cinqücntenúrio de Del o Horizonte. 

No domínio da assistência social, a Prc-
tcilura vem desenvolvendo amplo programa 
com que procura atenuar o pauperismo, re-
integrando na sociedade elementos dcsajus, 
ta dos c amparundo as farnllias operárias. 
Cêrca de 125 famílias retiradas dos cortiços 
da cidade ou procedentes do Norte foram cn· 
caminhadas para a lavoura c para a indús-
tria, no interior do Estado. 

O "Lar dos Meninos", encontrado em la-
mcnt:ível siltwr,~iio de descaso, foi objeto de 
particular atenção do govêrno municipal que 
lhe imprimiu nova direção e cstú procurando 
organizú-o e aparelhá-lo com os cuidados téc-
nicos especiais que reclama urna instituição 
daquele genêro. 

Abaslecimenio dágua da cidade 

Para solucionar o problema do abas-
tecimento dúgua da cidade, a Prefeitura 
vem intensificando os trabalhos de cap-
tação dos ribeirões do Mutuca c dos Ma-
cacos, os quais urna vez conduídos darão a 
Belo Horizonte o dôbro do seu atual abaste-
cimento, que é de M. 000. 000 litros diários. 
Para minorar a crise atual pelo rcfôrço do 
Hcscrvatório dos Pintos, cujo regime é ex-
tremamente deficitário, executa igualmente a 
Preí'eitnra a captação das úguas baixas dos 
Taboães, serviço que fieará terminado em 
agôsto próximo. O volume dessas úguas 'é 
de 4. 000. 000 de litros em 24 horas c o ser-
viço, que importará em Cr$ 1. 090.000,00, cons-
ta da construção de uma linha de transmis-
são de energia elétrica da Cidade Industrial 
ao local da instalação das bombas, a qual está 
sendo executada pelo Departamento de Aguas 
e Energia Elétrica. Abrange também a cons-
trução de 190 ms. de rêde de 200 mrn. ligan-
do o grupo clctrobomha de 60 cavalos c 4 7 
litros por segundo à rêdc de 300 nun. que. 
numa extensão de 1. 900 ms., se constrói pa2 
ralelamcnte à antiga adutora até alcançú-la 
no trecho de GOO nun. onde despeja. A ins-
tala~~ão do grupo cletrohomba, e a construção 
da barragem, casas de máquina c tlo guarda, 
rêdcs de úgua c outros serviços correlatos es, 
tão sendo executados diretamente pelo úes-
soal da Inspetoria de Águas. 

Serviço de aferiçtío de pesos e medidas 

Com o objetivo de impedir abusos que se 
vinham verificando no comércio com dano-
sas conseqüências. para a ccono{nia popular, 
foi criado o Servrço de Afcric,~iio de Pêsos a 
que se atribuiu _a t~refa de manter rigorosa 
e permanente f1seahzação das unidades em 
uso nos estabelecimentos comerciais. 
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Limpeza Pública 

Os Serviços da Limpeza Pública foram 
também modernizados pela atual administra-
ção, que procura colocá-los em condições de 
atender às exigências da cidade. 

A equipe de vassouras de fogo, recente-
mente adquiridas e utilizadas com vantajo-
sos resultados, a reorganização do quadro de 
pes~oal _daquele: Servi(~o, o incremento da ar-
l>onz<~çao da. Cidade, a intensificação do com. 
bate a formiga, o aumento da frota de vci-
~~Ilos ~a limpm;:a, tudo isso constitui I>arte 
JU realizada do programa que a atual adminis-
tração se propôs. 

' As obras Vúhlicas municipais, como cal-
çarne_ntos,_ serviços de água e esgôto, não ten-
do sido I_ncrernentadas no mesmo rítmo do 
de~envolvunento da cidade, determinaram um 
acumt~~o ~c tarefas para· a administração, que 
nece~sltana agora, Para realizá-las, de rccur-
l
s_ods 

0
Imensameute superiores às suas possibi-

1 a es. 
I~ntretan!o, o govêrno municipal, atenden-

do a unperativos do interêssc coletivo dentro 
do~ recursos financeiros da Prefcitun~, já au-
torizou ~nn:lCrosas obras, que custarão ao<> 
cofres pubhc~s cQrca de Cr!i;i 3.!lG5.03l,!lO, c 
estuda a rcaJizaçao de outras que, pela sua 
n~tureza, estao a reclamar prioridade nos cui-
dados da administração. 

L ,· ~is. aí, Senhores l\Jemhros da Assembléia 
t e1~s ativa,. o resumo das atividades adminis-
ra I_yas .desses quatro meses con1 as sti-gestoes [" l ' '· · dosos . ' llH Icat as até aqui pelos cuida-
.. - estudos que se vêm fazendo c conti-

llU<~Iao a ser fe1"t "l 
d • os so >re os nossos ·tsstiiltos e governo. · ' · · 

Em mensagens especiais, que oportuna-
mente vos serão enviadas, encaminharemos ao 
vosso exame vários projetos de lei organiza-
dos pela Administração c que, embora apro-
v~dos pelo egrégio Conselho Administrativo, 
ll<tO qmscrnos promulgar pela proximidade em 
<IUe nos cncontrúvarnos da inauguração de 
vossos trabalhos. 
• 'Dêsscs projetos, a alguns dos quais jú se 

fez re_fer~ncia no curso da presente e:r.posiçfto, 
os JH"IrlCipais são os seguintes: reorganização 
d_a Secretaria das Finanças; remodelação do 
Sistema de fiscalização de rendas; reforma da 
e,stru~ur:l c ampliação das operações ela Caixa 
Econonuca; revisão da disciplina legal das 
terras devolutas; novas disposições sôbrc a 
.T_unta C~mercial; rcorganiza~~ão da Secreta-
na l!a Vwção; modificações no Departamen-
to Estadual de Saúde, jú agora sujeitas a 
n~vos _ estudos em face de vúrias dctcr-
m~na~oes do Ato das Disposi~~õcs Transitórias; 
crwçao t~o Departamento de Cultura, que vem 
a~end?r a necessidade do aprimoramento da 
VIda mtclectual e artística do nosso llOVO. 

Cumpre-nos agora, ao terminar, dizer aqui 
urna palavra de reconhecimento aos Secretá-
rios de Estado c Auxiliares do (1ovêrno, todos 
devotados ao hem de Minas c cada vez mais 
ercdorcs ela nossa confiança pela exemplar 
}ealcladc à orien !ação govcmamcntal; c pe-
rante vós, Senhores Deputados, depois de ex-
postos os planos e as realizações da nossa or-

68 

dem econômica, exprimimos ainda a nossa 
esperança de ver sempre pratic~das p~lo_s ho-
mens de rcsponsahilicladc na v1da p~b~Ica .e. 
social de l\Iinas aquelas virtudes trathewnms 
de devotamento, desinterêsse ? honradez, sem. 
as quais não se cria o amlnentc de <?nl~m 
moral que a índole austera elo PO\:o. rmneno 
rcclmna como condição de sua fehci.dadc · 

E' com ê~;ses scntimcútos c com esses a~l
gúrios que snu<lamos o povo mineiro atra":?s 
de seus ilustres rer>rcsentantcs na Asscmbleia· 
Legislativa. 

RETIRA-SE O SH. SECHETAHIO DO 
INTEHIOH 

Terminada a leitura ela :Mcnsar~cm, o Sr · 
Presidente convida a comissão de SrB. Depu-
tados a acompanhar, até a porta do edifício, 
o Sr. Secretário do Interior, hem como :•.s de-
mais autoridades, que nos distinguem com a 
sua presença. 

TNSTALAÇl.O DA ASSEl\lBLI'-:IA 
LEGISLATIVA 

O SR. PRESIDENTE (levantando-se, no 
que é aeompanhado por todos os presentes) 
--=- Srs. Denutados. De acôrdo com as elisposi-
~~ões constitucionais, dcelaro solenemente inl'l-
talada a Assembléia Legislativa do Estnclo de-
Minas Gerais. (Prolongada salva de palmas). 

Ii\lUNIDADE PARLAJ\IENTAR 

O SR. MENDES FEHREIHA - Sr. Prcsi-
den te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavrn o 
Sr. Mendes Fcrreil·n. 

O SH. MENDES PEHHEIRA - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

Ao npresentar a esta Casa um requeri-
mento no sentido de ser nomeada urna comis-
são n fim ele estudar a sitU:l(:ão jurídica da 
imnnidaelc parlamentar, desrespeitada com n 
ordem de prisiio exncdida contra o nosso co-
lega Wadi José Nassif, sem a audiência dessa 
Augusta Assembléia, cu o fiz como represen-
tante do IJovo, consciente dos direitos, deve-
res c responsabilidades que pesam sôhrc nos-
sos ornhros. e o farei sempre, sem considera-
~~ões de orclcm pessoal ou política, única ma-
neira de coneo!Termos p:1ra a nrcscrvaçüo c· 

.in<lcrcndAnein do nndcr lc~islntivo. 
A solidariedade imediata ele tôda~ as ban-

cadas, pelos seus ilustres líderes, a favor do 
meu requerimento, é a dcmonstraçiio erthnr 
da unidade de vistas de todos os s.r3. Depu-
tados. 

A imunidade é, corno salienta Pimenta 
Bueno, uma condiçiio concomitante c inscpa-
rúvcl do carúter de representante da Nação 
que começa c acaba com êle 

Em uma fase trepidante ~la vi(la fr:mcc-
sa, em 1789, sob a ameaça do Hei de <lisso-
luçiio do Congresso, l\Iirahcau depois da his-
tórica resposta :'1 intim:1çiio que lhe fôra feita, 
"eonclamou a Assembléia a decretar a invio-
labilidal!e dos deputados". 

O S1·. Uriel Alvim - V. Excia. dá li· 
ccnça para um aparte 'l • 

O SH. MENDES FEHHEIHA - Pcrfl•ita-
mentc. 

'' 

I· 
I'' 
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. O Sr. Uriel Alvim - A sentença· profe-
1.Ida pelo Superior· Tribunal Militar no caso 
do nosso colega Wadi Nassif, é t;mto mais 
nula quanto atentamos em que a imunidade 
provém da doutrina do direito substantivvo 
c ~ão c~iste em relação ao direito subjetivo: 

to hoje vitorioso em . tôdas as Constituições 
da sua inviblabilidadc pessoal. 

Direito. objetivo,. não é um privilégio pes-
soal, mas sun uma so prerrogativa de uma co-
letividade independente c vigilante . (Carlos 
Maximiliano) . 

Alem drsso, sabemos que o julgamento foi 
feito a portas fechadas, à maneira da Alema· 
nha nazista. . 1 

O S}~· l\IEN~ES FEI~HEIHA - Perfeita-
mente. I unto mms que na o st: pode ir de en-
contro it Constituição Federal. 

Para usarmos a exiJrcssão de Nicolau 
Calvo, o consagrado autor das "Decisioncs 
Constítucionales": a imunidade 

"No cs simplesmente el privilégio de ca-
da miembro ó de sus constituycntes, sino 
también cl privilégio de la Camara". 
Por ~ua vez Eugéne Pierrc, no seu "Trai-
té du Droit Politiquc" declara: 

Diante d_c~ta atitude firme o Hei reeuou 
no seu proposllo c nenhum deputauo f o· 
preso. I 

N~st~}r?ra ~onturba~a da vida dos po-
"'.~s •.. de c.r ~s~ r~u.l~, de cnse econômica c de 
crrs~ pohllCa, c mnda o Parlamento a trilm-
I.Hl Ir:Tc _do povo, do povo que vive c que so-. 
ire, Iluuruo c cxplorauo, faminto c dcs·tmi>'t-
rado. ' · 

O meu pronunciamento é uma· prclimi-
n~r levantada no estudo da causa, porque 
nao temos cleme~rtos para examinar o méri-
to, e nem para Isso fomos solieitados leg·ü-
mcnlc. • 

E' d~t:~do pelo único propósito de man-
t?rm?s vigrlantcs na ~efesa do princípio cons-
tituciOnal da harmoma c independência do" 
poderes! ~rue é da estrutura do nosso rc"Ün~ 
dcmoeratico. o 

_ Sr · ~>rc.sidcnte, feitas estas considcra-
çucs prchnunarcs, tenho a honra de passar 
as ma os de V. Excia. o seguinte 

PAHECEll DA COl\IISS,\0 ESPECIAL DESIG-
NADA PAHA APHESENTAH ESTUDO 

S6UHE E\lUNIDADES PAHLAIIIENTAHES 

·.. A Co_rniss~o . no!n~ada para dar parecer 
sobre a srtuaçao JUndtca das imunidades dos 
t~eputados. estaduais em face da ordem tte pri-
sao C}:pedrda contra ~ dcputauo Wadi Nassif, 
c_onden~t~lo pelo Superior Tribunal da jus-
tit~a _llhlltar~ c!n processo que correu seus 
tranntes ale fmal sentença, sem prévia li-
cença dt~ ,Assembléia Legislativa do Estado, 
vem t!csmcumhir-se de sua grave missüo c 
~~~ ocordo com a importfmcia da matéria su: 
JCita. ~~? seu exame, resolve dcstloh.rú-lo, 
P?Si.alnhtnndo maior clare:t.a, no seu dcscnvol-
vt~ncnt~L- Assim cstudar-sc-üo as seguintes 
lJI OPOSIÇoes: 

Lo) - As imunidades parlamentares, 
sua conccitua~~üo e extensão. 

? ") A . . l. l ~: - xmumt m c alcança os crimes 
antcnorcs a? mandato e cujos processos tc-
nhan.t lambem sido. inici~dos anteriornÍentc'! 

3.o) - A garantia da ununidadc do dcpu-
tad~ c.sta~ual, ,em face dos .textos legais, obri-
ga a. JUSttc,~a .I·c~leral respertá-la sob pena de 
sua ~nobscrvancw :~c:.uTe!ar a nulidade de atos 
pra~rca~os sem yrcvt<! hcença da Asserúbléia 
Lcgtslatlva do Estado? 

. As imunidades parlar!r~ntarcs tiveram sua 
ongcm na Inglaterra. 1• Ol a neecssidadc de 
defesa do representante do povo que exerce 
um poder político, que detrminou' 0 movimen-

"L' in violabilité que couvre les membrcs 
des Chambres n'est pus une privilége crée 
au profint d'ordre publique decretée 
pour mettrc le pouvoir legislatif au déssus 
des alteintes du Pouvoir Exccutif". 
E Hui, que nunca poderá ser esquecido ao 

tratar de assuntos constitucionais, pontifica: 
"Segundo a doutrina inconcussa entre os 

constitucionalistas c imanente a tôdas as Cons-
tituições essa garantia, pessoal na sua inci-
dência, é impessoal, institucional, nacional 
na sua razão c no seu objetivo. Não é um 
privilégio individual do representante; é um 
apanágio coletivo da representação. Não é um 
intcrêssc de ordem particular, mas um prin-
cípio de ordem pública. E, portanto, um prin-
cípio a favor do povo, um privilégio a tavor 
da lei, um privilégio a favor da Constituição. · 
Sempre se entendeu assim desde Ulackstonc 
até Brunialti, o mais recente dos tratadistas, 
que o qualifica de tüo necessário quanto, nas 
Monarquias, a inviolabilidade do Monarca.'' 
(Com. à Constituição, ao artigo 19) . 

Para não alongar muito êstc parecer, não 
süo a todos os textos das Constituições de di-
versos Estados, bem como os das nossas 1 do 
Império c as Hepublicanas de 91 e 93,1. A 
atual Constituiçüo Federal, de l94G, dispõe 
no seu artigo 45: "Desde a expedi~~ão do di-
ploma até a inauguraçüo da legislatura se-
guinte, os membros do Congresso Nacional 
não poderão ser presos, salvo em flagrante 
de crime inafiançável, nem processados cri-
minalmente, sem prévia licença da sua Cü-
mara. 

A nossa Constituição no artigo 17, de-
clara: 

"Desde a expedição do diploma até a· 
instalação da legislatura seguinte, o depu-
tado não poderá ser preso, salvo na flagrün-
cia de crime inafiançável, nem processado 
criminalmente, sem prévia licença da maio 
ria absoluta da Assembléia Legisla ti v a." 

Diante de têrmos tüo claros, não sofre 
a menor dúvida a constitucionalidade do nos-
so artigo 17, que nada mais fêz que repetir o 
texto da Constituição Federal. 

E;-ctensão ela Imunidade 

Uma vez diplomado, escreve Aurclino 
L:al, quer o Congresso esteja reunido, quer 
nao, os Deputados c Senadores não poderão 
se~ _ prcs?s .. Esta cláusula compreende a 
pr~s~o crumnal.' _a sua detenção pessoal, a 
pnsao por deposito, a prisão administrativa . . 
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ou outra qualquer de que cogitem as leis o'r-
dinúrias ("Teoria e Prática da Constituição", 
pág. 207). 

Nesta cnurnera~~ão de Aurelino Leal, de-
vemos acrescentar também as prisões rnili· 
lares que são obstadas pela imuuida-Je. (Har-
balho Com. à, Constitui~~ão, ao artigo :w). 

2.9 ) - As imunidades alcançam os cri-
mes anteriores ao mandato e cujos proces-
sos tenham também sido iniciados anterior-
mente? 

A afirma ti v a resulta, diz Barbalho, ain-
da do texto e espírito do artigo 20, que, com 
o fim de garantir o representante durante o 
~andato, proíbe as prisões quaisquer que se-
Jam (salvo em flagrante de delito inatiançú-
vel) c mal garantido ficaria êlc se, na sua 
constância dêste, pudesse, por crime anterior, 
ser metido em prisão (Com. ao art. :lO da 
Constituição de 1801). 

No mesmo sentido se expressa o douto 
Carlos Maximiliano nos seus cornentúrios i1 
Constituição de 1801, n. 262. 

, O representante que estiver sendo pro· 
ces~ado c preso, salvo o caso de flngrantc 
d~hto em, crime inafiançável, logo receba o 
diploma, serú posto em liberdade, c "tulmi-
na-s~ com a nulidade do pleno direito a ação 
cont,llluada até além da pronúncia, após a in-

1 v:stidura do representante sem licença da 
Camaru respectiva. III:mtém-se a prlsúo efe-
tuada em flagrante delito ou em virtude de 
sentença pássada em julgado antes de obter 
o réu uma cadeira de Senador ou Deputado. 
(Carlos illaxirniliano ,op. cit., p;1g. 31!1. IJar-
b~tllH~,. op. cit. púg. 97, Orlando -- l>rincip. 
di D1ntto Costituzlonali", 183!J, púg. HiO). 

Etcrcsce a circunstância de que o nosso 
colega fora absolvido em inslúncia inferior 
~. pro?seguiu-sc no processo, muito embora 
Ja estivesse investido do mandato de Depu-
tado estadual sem licença da Assembléia Le-
gislativa. ' 

Se tivesse sido julgado c condena<_lo c a 
sentença passado em julgado, antes <lc ser 
o mesmo eleito c diÍ>lornado, então estaríamos 
de acônto com a inexistência da imunidade, 
porque é fora de dúvida que o condenado é 
inelegível. (Art. 26 c 71 da Const. de 18!ll 
e artigo 132 n. III c 135 n. li da atual Const. 
Federal de 19,!6) . 

Nada disso ocorreu c sem audiência da 
Assembléia a ordem de prisão foi expedida 
contra o nosso colega. 

, 3.9 ) - A garantia da imunidade do Depu-
tado estadual, em face dos dispositivos legais, 
vigentes, obriga a Justi~~a Federal a rcspcitú-
la sob pena de sua inobservância acarretar 
a nulidade dos atos pratieados sem prévia 
Jicen~~a da Câmara Estadual'! 

E' êste o ponto nevrálgico da questão, por-
que o Superior Tribunal Militar entende que 
os "Estados federados não siio soberanos, mas 
somente gozam de autonomia administrati-
va e assim sendo a Justiça Militar, como ór-
gão elo Poder Judiciúrio da União não neces-
sita de pedir licença ús Assembléias Legisla-
tivas para p:ocessar qualquer de seus. mem-
bros, por cnme militar, porque cstana ela 
próp-ria pondo limitação ao exercício de _suas 
atribuições constitucionais. A ventou mnda 
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o relator a hipótese de ser negad.~ a licença. 
Neste caso era a própria Assernblew local q~e 
obstava a ação da Justiça Federal, o que nao 
era ndmissívcl." . _ 

São estas, em resumo, as consHicraçoes 
do Superior Tribunal Militar. 

A Constituiçiío Federal, no. seu art; 18 
estipula: Cada Estado se regera pela Cons-
tituiç~ão c pelas' leis que adotar, ol>sc_rv~.Hl~>s os 
princípios estabelecidos nesta Constitmçao · 

§ V - Aos Estados se reserv~n! todos 
os poderes que, implícita ou explieit:unci~
tc, não lhes sejam vedados por esta Consti-
tuição. 

Comentando dispositivo análogo da Cons-
tituição de 18!J1; art:. 65 n. 2 diz Barhal_ho: 
"Nilo J>Odcm, consequentcmenle, as autonrla-
dcs federais, presidente, cong1·csso, juízes, pre-
tender atribuições que não se filiem direta 
ou indiretamente a alguma das disposições 
da Constituição Fede1·al. Elas i1ão têm po-
rleJ·es fora dos que são traçados nessa Cons-
tituição. Outros nu o lhes são conferidos: 
a nação sômentc êsses lhes outorgou. O 
contrúrio dá-se com os E~tndo8: nessa parti-
lha foram êles aquinhoados com todo o re 
manescentc do acêrvo dos poderes do Go-
vêrno. Em suma: A União nada pode fo-
ra da Constituição - Os Estados só não po-
dem o que fôr contra a Constituiçiío. (Op. 
cit. pág. 3(J8). 

E Arrwro Cavnleanti, na sua ohrn Jlrima 
Rel!imr~ Federativo c a República JJra.~ileira,. 
pftg. 172, escreveu: 

Do contexto da Constifuiçiío Fe<len1l vr!-
se realmente que o pensamento funrl:mwn!al 
d!ln fôra e~:tnhclccer o Gov•~n10 1\:wion:ll ·~ o-; 
Govêrnos locais, como dois nnarellws intei-
ramente distintos - procm·ando, desta sort::, 
evitar quaisquer ehorrues ou colisõr"~s no {'~Pr
cício das re~pedivas funções; devendo rs!ns 
ser mesmo tiio independentes entre ~:i. qn:m-
to fôs.<;c cornr>atívcl eom a nPce<;<;id:Hie mois 
elevada de suhorrlina~~iio dos E~tarlos ::1 Unii:o, 
relativamente aos fins ou ohjctos de inlel't:~;~e 
naciomtl." 

Os nos.~os rwdrres constituintes, rleeor-
rimn Ibgieamcntc da Consti!uir.~rio FcdPral. 
Feitas essas eonsidernçr)(•s cheg:lrem•y; :. 
eonclusão insofism:'nreJ da plena vh~[~ne ia de 
nos:;o art. 17, repctiçiío do art. 15 da Const. 
Federal, c, nf!sim sendo. tem que s<~r n·~ppi
tnrlo c ohcrlceido, requisito cs~:eneial parn que 
suhsista a hal'llJOnia c intcndêncin enlrr~ os 
três poderes, quer nn Uniiío, quer nos Eslnrlos. 

Citaremos :1gora r:lpi<lamcntc os doutri-
nndores c a .iurispm<lôncia. 

"As Constituü;õcs cstarlnals pres<TCYI'r:un 
as mesmas imunidades parn os sens parla-
mentnres. O Supremo Trihnnal Federnl f'lll 
acórdão de ô de outubro de 1!HHi reconhe-
ceu a legifimirla<le <lêssc r>rivilégio nara os 
membros das assembléias locais. ("O Direi-
to",, vol. 10:l, p:íg. 4,1:0. Nem mesmo pode sr•r 
preso arlrninislrativ:nnente, sem licença ria 
respectiva C;lrnara desde que a Constituição 
do Estado, interpretada pela Justiça local, :ts-
sim o esl:tfniu. (Acc. rio Snn. Trib. d1) 5 de 
agôsto de 1!) 11, Vide J{clly, Manuel p{tg. 18!); 
U Suppl. púg. 1G9) in Aureliano Leal, op. 
cit., pág. 305). 
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O próprio Su~crior. Tribunal Militar em 
31 de outubro de 1898, fez uma cxposi ,-
a qual se conformou o Govêrno c da Ç<to lcom 
traímos o seguinte: qua cx-

"Considernndo assim, o Supremo Tr'b _ 
nal Militar é de parecer que, sendo altarnc~ 1

1
1 

. . ·rt < < 11 e 1nconvemente que os nu r ares arregimenta-
dos ou pertencentes ~os corpos especiais c ue 
forem deputados ou senadores feder·ai·s ' 1 . . . r· ou es-taduais, por Isso nue Icam no gôzo d . · 
nidadcs desde que recebem diplom·"15 "t~ rmu-

1 '· u e llOV'l 
clei~~ão- não cevem, por conveniência d· .1· .' 

ciplina c da marc_h~ r~~gular do servi, a'uiS-
cer C'll"'Os nos l\hmstenos c!· G ço, ~xer-' "' • <l uen"t ' M . 
nha enquanto estiverem investidos' e! ari-
man~alo etc. (Ba!·hallw com, ao art. ~8) seu 

E o douto Carlos Maximiliano · 
que os deputados estaduais onde' qt .entende 
achem, têm regalias equiiJaradas ~1 que se 
rais nos países que adotaram as i 0~ ~e~e
nortc-amerícanas (Com ·1 c t n~trtm~~oes " · ' ons . parr 3'JO) 

l~ã? nos.
1
deve interessar hoje a dl.scti:s'"lO. 

acac cmica so Jre se os Est· d · ~. ' 
ou não soberania. '1 os membros têm 

Para responder aos que ~ünda se 1 . , pam em discutir o nssunto, iranscrcv~~-~~r~u~ 
êstc trecho de ouro do saudoso Viveiros 3_~ 
Castro: 

H . '~{~Pfiatlo na ~:l:lori~~~Hle indiscutida de 
.m l>nr B>~sta deu plosslo, a ~bl'Jlr~ar que a sob era-

ma l os · s a os l a • ep!l zca Federal' · · 
petLencc a az·qucolo[Jia ]Jolilica fcllet(l{ r~ai !~ . . t. l ' . ' c 11 ~-Lol'la an t[Ja que nw ~~ .vale mws a dcscnlci'l' '. 
.l\Ias se recuso. aos Es<ndos a soberania reí~ll ~ 
nheço a rcspc_Il? a pl!!.na alllonomia qt;e .,Í~ 
têm na admmi:;trar:•o dos ne"ócio" 1 e es 

I. · • 1 "' ,, to seu pecu 1ar 1ntere:;se, sa vas as re:;tri~~ücs C"' r·:, 
S 'llllCIILC estabelecidas 110 'lrt (j " I' c"'1 'e~-' ' · · ca on·'tl-
tuição Federal. Ora, nenhum outro intcrê~··e 
estadual wbrelcva em lmport~neh c ,,. · ·' 

1
. f . ' ' L u,:,SCgu-

rar o rvrc uncwmu:~ento dos pod·•rc<· 1 
Estado. (HeY. Dir. vol. :l!J, púg. Gl'l). ·' co 

0 Supremo Tribunal Federal, em vúrios 
acórdão;;, decidiu qu_c "D~vem S(;l' respei"wclos 
em ti\da a União as llllllllldades de que gozam 
os membros dos Çongrcssos Legislativos E~
taduais c os Presidentes _de E:;tados. . (A c. 
n. 208 de l!lOG, in Hev. Dir. Vol. :H, llÚ". n:J· 

11cc. de 2!) de maio de lUOl, de 27 de ~utu: 
hro de l!Jll(i, de 10 de abril <lc lHO-! c de 25 
de setembro de 1915 in Hev. Direito vol. 10:3, 
púg. G17. 

o gmndc constitucionalista mexicano, D. 
Inúcio Vallarta escreveu: No meu conceito, é 
uma teoria solidamente fundada nas institui-
ções que nos regem, da que garante a imu-
nidade dos supremos poderes locais, a que 
ensina que devem ser invioláveis pa~a os 
.Juízes do Distrito os Poderes Legislativo, Exe-
cutivo c Judiciário dos Esta(los, tanto corno o 
siio os membros dêssc:; mesmos departamen-
tos do. Govêrno Federal, porquanto :.unbos 
são a expressão da sobcramn do povo, c~:cr
cida nos t6rmos da Constituição. 1~ esta 
obrigaçüo imposta ü .Justiça Federal de con-
siderar invioláveis os supremos poderes 1~
cais, nüo emana imicamcntc das Coi!st~tt~I
çcjcs locais, c sim da própria ConstJlUIÇ:!O 
Federal, pelo fato de ordenar esta que os Es-
tados adotem para o seu regime interior a 
forma republicana representativa c popular c 

o seu fôro, por êste motivo, deve ser respei-
tado como conseqüência necessária do precei-
to constitucional. 

(Apud Viveiros de Castro irz Hev. Dir., 
Vol. 39-618) ;· 

Os exemplos pululam aqui c acolá e cita-se 
o acórdão do Supremo Tribunal Federal de 
lü de. julho de 1913 que concedeu em favor 
do capitão Francisco José Patrício. 

"Uma ordem de habeas corpus para que 
não possa ser cumprido, sem licença da Câ-
mara dos Deputados da Bah~a, ih qu::l faz 
parte o mesmo recorrido, o mandado de pri-
são contra êste expedido, por ter sido pro-
nunciado em processo de investigação da 
7.• Região Militar, como incurso ao art. 170, 
letra "a" do Código Penal da Armada, am-
pliado ao Exército. 

Hcv. Direito vol. 35 pág. 195). 
O Supremo Tribunal Federal, no caso do· 

Deputado baiano estadual, tenente João Pro-
pício Carneiro Fontoura, concedeu também 
ao mesmo "habeas-corpus" em 't de abril de 
101,1, c declarou que ":ls imunidade:; fede-
rais são equiparáveis, para todos os efeitos 
legais, as estaduais, as quais devem prevale-
cer em todo o território nacional, confor-
me doutrina firmada, entre outros arestos, 
pelo acórdão dêstc Tribunal, 11.0 208, de 6 
de outubro de 1000. · 

(Bev. Di r., v oi. 34, págs. 93 a 9G) . 
E Hui IJarhosa, em comentúrios ao arti-

go :w da Constituição de 91 e:;crcvc: O fato 
de ser militar o delinqüente, a circunstân-
cia de ser militar o delito, não dcsabriga 
dessa proteção o membro do Congrc'l~;o. O 
pacto constitucional indistintamente se re-
fere a tôdas as csp{·cies de prisão. O prin-
cípio comum, absoluto, inc:~cepcional é: o 
da intervenção da Câmara, antes de julga-
mento para legiiinwr o processo, ou eia se 
antecipe ú prisão, para autorizú-lo, ou à pro-
núncia, para franquear ao juiz surnariantc 
o direito de sentenciar. Ou a interposição 
da autoridade parlamentar preceda ú prisão, 
ou preceda ü pronúncia, o certo é, portanto, 
que antes de satisfeita c:;sa fórmula tutelar, 
ant~s de enunciado o voto da Câmara nu-
ma série de casos, acêrca da legitimidade 
da detenção, na oulra acêrca da admissibi-
lidade dn acusação, nfto hú proccs:::o crimi-
nal possível, ou se hú processo, nuo pode 
haver nem o julgamento definitivo, que con-
dena, ou absolve, nem mesmo o j:ZI[;amezzto 
preparatório, o dcspaclzo que ]JI'Olll!IICia, ou 
não promuwia. Bis uma um·antia geral, zwi-
vcrsal. (Pág. 52). 

CONCLUSÃO 

A ~omiss~o ju~ga perfeitamente legal c 
subsistente a unumdadc do Deputado Esta-
dual, em face do artigo 17 da Constituição 
Estadual e artigos H c 45 da Constituição 
Federal, c no ~uso concreto do Deputado 
Wadi José Nassif aconselha o recurso ime-
diato ao "habeas-corpus", que deverá ser 
impetrado ao Supremo Tribunal Federal in· 
térprete múximo de nossas. leis, "juiz s~prc· 
mo e sem apêlo na .questão de saber se qual-
quer dos outros dms poderes excedeu à sua 
competência". (Hui) . 
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. A Comissão cn~ef!-dc, data venia, que os 
d~gnos .·~ honrados _Jmzes do Superior Trihu-
mal l\~thtm~ ~e eqmvocaram na interpretação 
~os l d.t~positt~os _constitucionais, pois a As-
scnulcta Legislativa deverá ser ouvith , 1 

· Estado, ass.irn como a presença das demais 
altas. autonadcs civis, militares c eclesiásti-
cas a sessão solene de instalação desta As-
sembléia. 

Pen· d l'l d l ., so> ·~ e nu H 'l c l c pleno direito dos atos 
praticados, sem a sua audiência. 

Sala. das Sessões, 25 de julho de l!H7 
Prcsulcnte - .Júlio de Carvalho. · · 

. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
Sidente dú por finda a sessiiü, designando ou-
tra para segunda-feira próxima, às 14 horas, 
com a seguinte 

Hc~ator -- Dnar l\Icnr!cs Ferreira. 
Jose Augusto. 
l3olivar de Freitas. 
Guilhcrmino de Oliveira. 
Pedro Braga. 
Starling Soares. 
Oscar Corrêa. 

OHDEM DO DIA 28-7-19·17 

- Hegimcntal. 
Levanta-se a sessão. 

(Palínas). 
O SH PPESIDJcN'I'I, 'E · • 

I.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 28 DE JULHO DE 1947 
· . ' • .. ~ - • :>ta sobre ·t 

m~sa .o se?u.111tc r_equcrimcnto, aprescntad~ 
pelo Sr. Gmlhcnnuw de Oliveira: 

HEQUEHBIENTO 
S·· Presidente da Exrno. 

Legislativa. Assembléia 

Hequciro a V. Excia. se dh'nc m·,v1'(l'l a Ca"u · 1 "' • . " • ·' ', • ~~lllS~( e!·ar . ur~gcntc . a apresentação 
do parecer da Conussao dcswnada I>'\l"t es-
tudar as i!mmidadcs parlamentares, as~i1~1 c~
n!o requCJr~ sej_a o mesmo varccer, (lisvcn-
sado a puhuca~ao, _votado na sessão de hoje. 

Sala <1:1s. Sc~so.cs, 25 de julho de 1 !H 7. 
(a.) Gmlhcrnuno de Oliveira. 

HEGE\IENTO PHOVIS61UO 

O Sr. Júlio (/(~ Carvalho - Sr. Presi-
dente, lH:ço a palavra pela ordem. 
. O Sz·. J>r~sidez.zl~ -- T~m a palavra, pe-

l.t ordem, o Sr . .Tuho de Carvalho. 
) 9 SH . .lULIO DE CAHYALHO - Sr. 

I residente: - Na scs~ão de ontem, V. Ex c ia. 
~10mcou uma Comissfto para colaborar o pro-
Jeto do Ilegimcnto interno desta Casa, fixan-
do-lhe prazo: assim, portanto, estamos, no mo-
mento, sem Hcgimenio; proponho a V. 
~~xcia., com o assentimento da Casa, que se-

' Ja adotado o Hcgirnento da Assembléia Cons-
tituinte, no que fôt· aplicúvl~l, supridos pela 
Mesa os casos omissos. 

O SH. PHESIDENTE - Está em (liscus-
são a propma~~fto do nobre Dcputa<lo .Júlio 
de Carvalho. 
, Vou submeter it votaeiio a proposição do 

Sr. Deputado .Júlio rlc Carvalho. 
, Os Srs. Deputados que forem favorúvcis 
a me:nna, queiram levantar-se (Pausa). 'Está 
aprovado. 

Em seguida, o Sr. Presidente submete 
a vot:~ção a urgéncia requerida pelo Sr. Gui-
Jhernnno de Oliveira, sendo a mesma apro-
vada. 

_ O SH. PHESIDENTE - Está em discus-
sao o_Parcccr que acaba de ser lido. (Pausa). 

Vou submete-lo a votaçüo. Os Srs. Dc-
put~dos que forem favorúvcis aos mesmos 
que~ram levantar-se. (Pausa). Foi aprovado. 

ENCER.HAMENTO 

O Sr. Presidente agradece o compareci-
mento do Sr. Secretúrio do Interior, para a 
leitura da 1\Icnsagem do Sr. Governador do 
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PHESIDJ~NCIA DO SH. ALI3EHTO 
TEIXEIHA 

SUMAHIO: - Comparecimento - Ata 
Expediente: -- Telegrmnas dos Srs. Pre-
sidentes das As~;emhléias Constituintes do 
Paranú, Goiaz, Pt•rnmuhuco c Santa Ca-
tarina, comunic:uHlo a promulgação das 
Constituições dêsscs Estados: do Sr. Pre-
sidente do Tribunal de .Justiça do IUo 
Grande do Norte, solicitando remessa da 
Constituic;ão; do Sr. Pereira Lira, sccre-
t{u·io da Presidência da Hepública, agra-
decendo convite e do Sr. Presidente do 
I. B. G. E., eomunican(lo voto de con-
gratulações - Ofícios: do Sr. Seerctúrio 
da Agricultura, sôhre inclusão de Sete La-
goas no Plano de Fomento it Produ~~ão; 
do Sr. Vice-Diretor da E. F. C. ll., 
sôhrc restabelecimento do tráfego notur-
no entre Belo Horizonte c Pirapora; do 
Sr. 1.0 Secretário da Assembléia Legis-
lativa do Estado do Hio e do Sr. Diretor 
da Fcdcrac;iio das Indústrias do Estado de 
Süo Panlo, :;olieitando remessa da Cons-
tituiçftO; do Sr. 1." Secretário da Assem-
bléia LcgislaliYa do Estado de Goiaz, com 
um exemplar do Hegimcnto Interno; do 
Sr. V Secretário da Assembléia Legisla-
tiva do Estado da Paraíba com ma exem· 
plar da Constituição; do Sr. Presidente 
da Associação Comercial de l\Iinao;, comu-
nicando voto de louvor; do Sr. Prc~;iden
te da União dos Varejistas de Minas, con-
gnttulando-sc; do~; Srs. Presidentes da 
Assembléias Legislativas do Estudo do Hio 
Grande do Sul c do Estado do Hio de .Ja-
neiro, comunicando eleição das rcspccti-
l\lcsn:; - ncqucritl(C!ltO elo Sr. Guilher-
mino de Oliveira e outros, sôhrc venci-
mentos de funcionúrios - Idem sôbre 
vencimentos de inativos -- Cassaçüo de 
mandatos. Nova lei de Segurança: dis-
curso do Sr. Arnwndo Zilcr - Eneerra-
menlo - Ordem do dia 2!}-7 -19·17. 
A's H horas, eompareecm os scnhor~s: 
Alberto Teixeira ·-- Lima Gnim,aracs 

Castro Pires -- Valdir Lisboa - Luiz Do· 
mingos - Emílio Vasconcelos - Oznnnm 
Coelho - Adolfo Portela - Antônio .<~actano 
- Antônio Guimarães _ Armando Ztlet: 
Augusto Costa - .. Hadaró Júnior .-- ll?hv.m: 
de Freitas - Carlos Pratcs - Ccsar Soragi 
- Faria Tavares _ Fcliciano Pena - Fidel-
cino Viana - Guilhcrmino de Oliveira 
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naeir Lima - Jaeder Albcrg~r~a -·José Au-
,,gusto - Jouhert Guerra- Ju~w de Carvalho 
- Lourenç.o Andnule - Lmz Maranha --: 
Magalhães üe l\Ielo Viana - l\latens S~~lo~ne 
- Oscar Corre a -· Pcllr? Braga, - . Hw~tro 
Pena _ Simões de Alrnetda - Starlmg Soa-
res - Xenot'onte Mcrcadante. 

- Deixam de, comparecer, com causa 
justificada, os Srs. ; 

Alberto Deodato - Abreu H.esende -
André de Almeida -- Aníbal Gontijo - An-
tônio Pimenta -- :\luísio Costa - Arlindo 
Zanini - Astolfo Dutra - Cfmdido Ulhôa -
.Chaves Hil>ciro -- Emílio Silveira - Fabrí-
cio Soares - Geraldo Ataídc - Guilherme 

geri!~ do a inc~usão de ~ete. Lagoas no Plano 
de l•omento a Produ~~ao, Já aprovado pelo 
G.ovêrno d~ E.stndo, tenho a h~mra de comu-
m~ar. V. Excta. q~lC aquela md.ica~~ão será 
obJ~llv\nncnte considerada, na devida opor-
huutlaue, sendo certo que vasta re"'ião na 
qual se inclui aquêle Município foi conve-
nientemente estudada para efeito da execu-
ção do programa traçado pelo mencionado 
Plano. 

Ao e~1sejo, apresento a Vossa Excelência 
c a seus Ilustres pares, os protestos do mais 
alto aprêço e distinta consideração . 

. Machado - Ja•;on Albergaria - .João Camilo 
- José Carvallteira -- .Juarez de Sousa Car-
mo - Martins da Cosla - l'vlanuel Tavcir,a 
-- Mauricio l\.!Hlratle - l\lenüe~ Ferreira -
Moacir Hcsendc -- fl!onrflo Guimarães -Hen-
nó -·- Hon!lon Pacheco -- Sim~10 tia Cunha 
- Soares Canedu --- Sousa Carmo - Tan-
credo Neves - último de Carvalho - Uriel 
Alvirn. 

(J Sr. Presidenle --Achando-se presentes 
55 Srs. Deputados, llcclaro aberta a sessão. 

ATA 

O SU. Luiz Dominuos (2.? secretário) 
- Lê a ata da se:>s~w anteccd>:!ntc, a qual, sem 
obsen•açüo, é apr0vada. 

EXPEDIENTE 

O Sr. Valdir UslJOa ( 1.'> ~;ccrctúrio) 
Procede à leitura dos seguintes papéis: 
Hndiognu::;,: 
Do Sr. Prt:sidentc da Assembléia Cons-

tituinte do E•;!ndo do Panmú, comunicando 
a lH·omulgaçüo tla Conslituiçüo thlqnclc Es-
tado. 

-- Hccehido colil especial agrado. 
Telegramas: 
Do~ Sn;. Presidentes das Assembléias 

Consiituintl',; dus E~tndos tle Goiaz, Pernam-
buco e Sanln Calarinn, comunicando a pro-
mulgação das Constituiçãõcs daqueles Esta-
dos. 

-- Hccchitlos com especial agrado. 
Dn Sr. Presidc:tle tlo Tribunal de Jus-

tiça tlo Hio. Grantle elo Norte, solicitando a 
remessa 1le dois cxemvlares tia Constituição 
l\lincirn. 

--- H<!meter. 
Do !-lr. Perdra Lima, secretário da Prc-' 

sidência da Hcpública, agradecendo o convi-
te para assistir à sessão de promulgaç[io da 
Constituição dês te Estado. 

-- Arquivar. 
Do Sr. Presidente do Instituto Brasi-

leiro de Geografia c Estatística, comunican-
tlo a inscrçüo de um voto tle congratulações 
em rcuniüo daquele Instituto pela promul-
gaç.ão da Carta Constitucional tlêstc Estado. 

__ Agradecer. 
Ofícios: 
Belo Horit.onlc, 21 <lc julho de HH 7. 

(a. ) Amérieo llenê Giannetti, secretário 
da Agricultura" . 

- Publicar. 
"Hio de Janeiro, 25 de julho 
Ex mo. Sr. 1. 0 Secretário da 

Legislativa. 
JJelo Horizonte. 

de 1947. 
Assembléia 

Acusando o · reechimcnlo do oficio 11 .~ 
2n de 1G de maio último, pelo qual foi 
trm~smi tido a esta Diretoria o requerimento 
em que Yúrios Deputados a essa Assembléia 
solicitaram o re~~labclecimento do tráfego de 
um trem noturno entre essa Capital c a ci-
dade de Pirapora, nesse Estado, tenho o pra-
zer de informar a Vossa Excclêncin, de or-
dem do Sr. Diretor, que, nos novos horários, 
réccm-clahorados, iiguram os trens SG-1 e 
SG-2 que circulariío no Ramal de Pirapora, 
em ~orrcspondência diária com os trens N-5 
c N-G, em Corinto. 

Cnmvrc-me acrescentar que a jllteração 
VlTificada no horário dos trens noturnos que 
demantlavam l\Iontes _Claros foi devi_da à di-
ficuldade de ohtençao de comhust1Vel, de-
corrente <In c~slado de guerra em que se acha-
va o PaL.. 

Sirvo-me c~<t oportunidade para apresen-
tar a Vossa Excelência meus protestos de 
consideração c aprêço. 

(a.) Gontran de Sousa, vice-diretor da 
E.F.C.U.". 

-Publicar. 
Do Sr. V Secrctúrio da Assembléia Lc-

gislatiYa do Estado do l~io de .T aneiro, soli-
citando a remessa de cmco exemplares da 
Constituição dêstc Estado; . 

- Hcmeter, com oftcw. 
Do Sr. Diretor da Federação das Indús-

trias do Estado de São Paulo, fazendo idên-
tico pedido. . . 

- Hemcter, com oflc1o · 
Do Sr. l.Q Secretário da Assembléia Le-

gislativa do Estat~o de Goiaz, remetendo um 
exemplar do Hegunento Interno daquela As-
sembléia. 

- Agradecer. 
Do Sr. v Secretário da Assembléia Le-

gislativa do Estado .da. I~araíha, enviando um 
exemplar da Conshtmçao daquele Estado'. 

- Agradecer. 

Scnhot· Prcsidcn~c · .. 
Acusando o rccelnmento do seu of1cl0 

n.• ,i55, uc 10 de julho corrente, que ncom-
, panbou a indica~~üo aprcscntntla por ilus-
tres membros dessa augusta Assembléia, su-

Do Sr. Preside~!-te da As~ociação Comer-
cial de Minas Gerais, comulllcando ter sido 
consignado em ata um voto de louvor ao en-
sejo da promulgação da Constituição Minei-
ra. 

- Agradecer. 
Do Sr. Presidente da União dos Vare-

jistas de Minas Gerais, congratulando com 
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'esta Assembléia pela promulgação da Carta 
Constitucional do nosso Estado. 

- Agradecer. 
Do Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa do Estado do IUo Grande do Sul, 
comunicando a eleição e composição da l\Ie-
sa daquela Assembléia. 

- Agradecer. 
Do Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa do Estado do Hio de Janeiro, fa-
zendo idêntica comunicação. 

- Agradecer. 
Achmn-se sôhre a l\Jesa os seguintes re-

querimentos: 

HEQ UERil\lENTO 

Sôbl'e vencimentos de {zwcionál'io.~ 

Ex mo. S1·. Presidente da Assembléia' Le-
gislativa. 

Tenho em vista a mensagem do Ex mo. 
Sr. Governador do Estado, requeremos a V. 
Excia. se digne solicitar-lhe envie a esta 
Assembléia relação descriminativa do aumen-
to. de despesa motivado pelos dispositivos 
da Constituição Estadual, relacionando com-
parativamente os vencimentos atuais com 

O'> que passarão a perceber os servidores atin-
gidos I>clas medidas citndas, assim corno os 
demais encargos delas decorrentes. 

Sal a das Sessões, 28 de julho de 1 04 7. 
Guilhermino de Oliveira -- .Touhcrt Gucr-

rara - Am(usto Costa - Adolfo Porlcla -
Carlos :r-.1. Prates - Badaró .Júnior - José 
Augusto - Antônio Pedro Brar,a - Geraldo 
Stnrling Sonrcs - .Taedcr Albergaria - Xc. 
nofontc l\Ierea!lante - .João Lima Guima-
rães - Iladr Pereira Lima. 

Publique-se. 

HEQUEHI.MENTO 

Sôbre vencimentos de inalivog 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislntiva. 
Hequeremos a V. Ex c ia. se digne soli-

eitnr do Ex mo. Sr. Governador do Estado 
enviar a esta Assembléia: 

1.9 ) - Hela~~ão dcscriminada de todos 
os inativos do Estado; 

2.9 ) - Cargos em que foram aposen-
tados; 

3.9 ) - Proventos que percebem. 
Sala das Sessões, 28 de julho de l!H 7. 
Guilhcrmino de Oliveira - Jouhcrt 

Guerra - Augusto Costa - Adolfo Portcla 
- Carlos l\l. Pratcs - Bnd:m) .Júnior _ .Jo-
sé Augusto - Antônio Pedro Braga - Ge-
raldo Starling Soares - Jaede\ Albergaria 
-- Xenofonte l\lcreadantc - Luna Guima-
r:1cs - llacir Pereira Lima. 

- Publique-se) 

CASSAÇ,\0 DE l\IANDATOS - NOVA LEI 
DE SEGUHANÇA 

O Sr. Presitlcnlc - Dou a palavra ao 
Sr. Deputado Armando Ziler, previamente 
inscrito. 

O SH. AHl\lANDO ZILEH - Sr. Presi-
dente, Srs. Hepresentantes. 

Lei de segurança naGional. . . Dizia o 
velho La. Fontaine que, certa vez, u.ma mon-
tanha fazendo embora grande alar1do, dera 
à luz um ridículo rato. . 

Hoje, Srs. Deputados, é o rato que si-
lenciosamente, dá à luz uma T gr.ande mon-
tallll 'l a Lei de Segurança Nacwnal, l?elde-
' '' ' 1· 1 • lle am a braçüo fascista do inexp Icave mel : tôda 

l\Iinistro da Justi<,.~a contra a vontade de 
a Nação Brasileira. A 

F' doloroso que tenha o Governo a ou-
s '\(li·l~ <lc lembrar Hitler, nesta época em <flue ' , 'l't te o 'lS-·1 DeltJocr·1ch derrotado nu I armcn. _ ' 1 ' ' ' ' · hçoes < c cismo m·trcha para constrmr con< · 
Vl. :l'l ;nell~ores r> ara todo o gênero humano. ' ' · l · ,. cs que 

I,., IIJcsmo de se duvu ar, as vez '.' · 
~ - U ' }• · ' VltOl'lO-tenhalll sido as Naçocs 111< ,\s ,\S . 

sas na segunda Grande Guerra _::t.ln~<h,:Yúudc 
Também nos causa nprccnsao, : 1 ~1 . ,1, 

'}}' , · rCSJJOns·JVCIS pe ,\ de alguns homens pu J u.:os, · . · d' , d.. JJÚ-
• A • l C ·t't . =-o d'\S }Iber ,t cs vigcncia < a ons 1 UIÇ<~ ' ' . . nos-

hlicas, dos princípios Dcmocratlcos, em · 
sa terra. , embora 

I~' <lolo1·oso verificarmos que, 
~ . I 37 P'll'CCC seja muito recente o excmi>lo <c . '_ ' 

que para nada serviu aquc!a d~lra hç1~~~~ são 
O·· mesmos homens, c qu.mdo ,. 

·' - • 1·to menos <a-os mesmos, sao outros com mu , Sei'l dú-
Inci<hdc inve11liV'l que os de .l7 · • 

~ ' ' , . I>lo comparar vida, não podemos, por c:x~m ' 1 • 37 
o :Ministro da Justiça de hoJe. com 0 ~.e .. • 

I . t •I .rente c c,tp.tz. crnc CI"l llm homem cu to, 1n c l,., to • ' t , . o I> ·Jrl:Ullen Senhores rcprcscntan cs, ' l ._ 
de 1 93•1 foi se tol'llando um parlamel~ ~ slc 

. , l, '1 ' . lll'lllCJOS I O 
1111 e cada vez rna1s < oe1 ,\Os • C'\Pitn-
podcr executivo, a tal ponto que, .<1~ .~ sua 
I ação em eapitula~~ão, marchou Jl<ll ,\ ' 
liquidação total em 1 H:l7. . • . . ·tdian-

Ilojc, o mundo cstú rnmto m.us '. seus 
ta do; a reação, {>Orém, não melhora ~;<;o s·io 
mét()(los. E' o mcsm? rcaicjo, ~ A.~~~. re;1ie-
'l'' IIICS!Il'IS 'lS J>C<"l'" e c~laro que esse . ' .J • ' • (_ .~·' .l, pcc~·ts 

jo tornou-se velho c rouquenho c as "' ' 
portanto, muito mais gro:;scira:; · 1 !ll'\rch·J-

Naqucla época, enfim, 0 mmH 
0 

•• <'lct"ll't 
f · ll!)S''() Jl'\JS ·' ' va para o asctsmo c o · ·' ' · ch·· po-

pouco a poueo, tnarehnnclo a rchoqUC Í'l~~lslllO 
tc.'Il<'I.'ts f'l"CI'sl'lS IIoJ'c porem, 0 

'· t·' . ' . ' ,) . ' . . ,. ~. . . . ao con ta-
não cxislc como I>otcncw 1111 ~ 1 t.'\r, >'H'a todos 
rio F' profnndmncnle dolcnoso l' ,0 _ . ~ ·r· os que quem c nós, patriotas, vcn tearm · 

0 
'11omcm que 

l Il 37 é 0 mcsm man< a a vo a a . . •m certa 0 portu-
tcve a honra de cornat.td.~t' c tA 1, ,. ·ts tropas 
n~d:ulc, todo.<~ 5." ex:.re~l?,110

1~~~~ cl~ .llitler; 
nhmlns na Itaha, eot!h ·~ ,'1•8, , tdido da sinis-
o homem que parccw ,\li cpci · 1 1:- 0 (111c 

l •17 . 0 mesmo c H a< ,1 
tra aventura c c • · \t'l· So·Jrcs em 
afirmava ao Comandante ( ~~ t '0 'scg~tinlc, abril de l!H5, quando ean~ H '~ 1' .. 111~cnte di-
em carta que na época. !~-1 ~>I~ .u~;ublicidade 
vulgada I> o r todos os 01 g.tos < c >'H"\ os de-
ele no:;sa L ciTa c que quero reJe~·· .,1 '111;c ~ons
vidos efeitos ou, t>clo menos, P;:~~ .. é extraí-
te, (O recorte que tenho ~ 11\ 1 ·t:1 Capital, de 
do da edição de "0 Diúrio < cs ' ' 
20 de aht•il de 1 !H5) · . . "Ilio de J anei-

Diúa o então candHlato · 
ro 17 de abril de 1Hl5 · · Comandnntc 

' Prezado c ilustre anugo 
Atila ~oarcs. l sua carta de 13 do 

hslou de twsse < 0,1 · scn eontcú<lo tran~ 
eorrcnlc, que reputo, Jl~ ~o altamente signi-
qüilizador, um documen 

f 
I 

.... 



fkativo neste grave instante nacional de con-
fu~.ão c sobressalto. Não precisarei repetir-
lhe os meus propósitos de asseqzzrar a res-
lm;raçcio democrática num ambzen~e de. o~
d em serenidade e amplas garantzas pzzblz-
ca.',' dentro das minhas. atribui.ções funci?" 
n ais. Como candidato, so me amma o deseJO 
de .3ervir ao Brasil, fiel !_lOS dit~mes da mi-
nlu consciência de c1dadao, apmado nos da-
do~ da minha experiência do trato dos ne-
gódos do Estado e ainda soh as inspirações 
dot

1
trinúrias das fôrças políticas que me le-

varão às urnas soh a organização partidária 
ora em elaboração. 

Ao lado desses compromissos de honra, 
de consciência c de princípios, bem compre-
cnâe q11e :w mzwdo inteiro, ao impulso dos 
.<:o{rimenlos espalhados pela [JllCI'l'a, dos sa-
crij'icios vividos pelos combatentes e à lzzz 
d c rwvos elementos, em jôgo, dos pí·oblemas 
hunranos, uma refornut geral se ammcia no 
cw, 1po da orrJmzizaçlio social e política dos 
íJnv~:;. Diante de tais fatos, a minha posição 
Pre~.cntemcnte em face do comunismo, posso 
~.ll~lllifcstar ao ilustre amigo, com absoluta 
':·::qqueza c sinceridade, é a única que julgo 
l;cita a qualquer Jwmem com responsabili-
<. u:/,~ na vida pública nacional; reconlzeço-
l h c o pleno direito da existência legal. Que 
:; c <wuanize, mze viva como qzwlqzze1· outro 
/Jru·ifdo, dispzzÚzndo eleiiomlmentc a szza su-
1!I'ei.wcia c fJJ'Ol:lll'C, por meio do:; seus reJH'e-
8 "IU.w tes, influir IW vida administrativa e 
!nU.ica do País. liste o ponto de vista em que 
01 C •:oloco c que defendaei ewzzwnlo os co-
'n::.:nfsla:; mantiverem entre nós a linha de con-
e] i' I f • / • • . _, ''t quc 101e asmrmem c e remmcw aos pro-c, c:;:, I!; violentos e de acatamento às azzlori-
Curles Consliluídas. 

(a.) Eurico Gaspar Dutra". 

1
,; .. Como dizia um jovem representante udc-

1~::·;, ··, da A~v;cmhléia Estadual de Goiaz, "No 
tl;~;'_:·:I jú parece norma f? hinômi;) - "candi-

"' dcmocr~lla -- presidente dliador". 
Dizem os antigos latinos Verba volant ... 

t ,
1

, .\gora podemos acrescentar: scripta em-
. ' 1 ~olanl. 

t .
1
,, , -~s palavrns vomn, c o que cstú escrito, 

1~ ··~·)~m. O próprio Pilatos não recuou daqui-
( 

0 
• nrc havia escrito: qzzod scripsi, scripsi 
t:~.1c escrevi, escrevi). 

<lo . Pois muito hem. O Partido Comunista 
" 'I f' . f (l;_ld • 'l'HSI OI cehado, em hora só tivéssemos 

c~<::t· () demonstrações, c ~;ohcjas, de que tudo 
o ·;;·:unos fazendo no sentido de impedir que 
: 1ri 1 

:t·ncr~tl Dutra tomasse o caminho que 
})a1.\•ll vew a tomar. Argücm inépsia de nossa 
l':ttl' e; entretanto, _senl~orcs Deputados, du-
({11.,•e_m~l ano c mew VI~mos sempre dizendo 
))e] f bcncral putra nao era o responsável 
t 1 •• 

0 .'> atos desalmados do Executivo <IUC coà-
'1 }' c t. t . -e 1 •• l:t~am a ons 1. mçu~; os responsáveis 

que, agindo assim, os demais partidos -
riam molestados. na o se--

Nós os alertamos, entretanto. não r· 
remos nisso. · ICa-

Julgavam que a hidra se contentaria 
seu apetit_!-l se satisf:!ria com esta ~rir~ que-
grande presa. E' preciso não ignorar que ~Ir.a 
ta a digestão, volta a fome, que n~Yos r'ecf

1
" 

mos a hidra faria, como está fazendo No a-
prêsas são reclamadas e novas capÚulaç~~~ 
tememos. Agora, pretendem devorar os D 

L 1 D" ' e-pu al o~. Izuunos que não apenas os Deputa-
dos eleitos sob a legenda do Partido Comunis 
ta, e jú começaram cassando mandatos de re= 
prcs?ntantcs de outro partido. Também sô-
brc Isto alertamos o .nosso povo e os seus re-
presentantes, no devido tempo. 

Vemos elaro as manobras do Executivo 
de exigi_r muito, de i~timid~r ao máximo para 
c<;msegmr alguma cmsa. ;\firmando, a princí-
JHO, aue apenas o Partido Comunista seria 
fechado, jú agora por seus ntos, demonstra 
que nenhum partido lhe escapará. Fala em 
cassar os mandatos apenas dos comunistas 
com isto tentando conser..ruir o consentimento 
dos demais Deputados. Todavia, não o está 
conseguindo: estamos notando que por tôda 
parte surge urna rear;ão cnda vez mais enér-
gica contra as suas prctcnções. Benéfica rea-
r:iío que atesta noso.a vitalidade democrútica. 
Mas não se dão por vencidos. Ameaç;mn com 
uma Lei de Segurança Nncional, pensando 
com isto intimidar o Legislativo a tal ponto 
que venha a consentir numa barganha, uma 
troca em Jwses purmncntc eornerciais. Reti-
rariam a lei de scguranr:a nacional, oportu-
namente, cassando em eompen~ação os nos-
sos manebtos. Esta é a manobra rlo Executi-
vo Ferler:1l que dcnnncio a e~;ta Cfnnara c ao 
povo. Troeariio a lei de set;m·,mr:a pelos man-
datoo. dos comunistas. Se pude~·crn ... 

Duvido que tal gov~rno, que e:uninha a 
passos tão largos •>nr;J a desmornliZ11r;iío, con-
sh;a arrancnr do Legislativo u:n a medida 10o 
ultrajante. Diziam que o .Tudiciúrio é que ha-
via f•~chndo o p,1rtido Comnni~;ta, o trihm•nl 
onc fiem! como "o tdlmnal elos três a dois". 
Dizíamos mw niio, e dizemos agora que tôda 
prcssiio estú sendo feitr~. pnra une ~~lc se tr·ans-
form<~ nnm "trilmnnl dos <1. a :l". 

O Ministro Roehn L~1gôa, ileg1'lmcntc, TJOI' 
mais de 48 horns, retém em seu pod.cr o nrn-
cc~so de cassnçiío dos mandatos. .Tú o rr·cm1e 
hú 10 dins. E não o clevolvcrú C1H!Unnto não 
ficar assegurado o score de 4 n :l. 

(~0~11 1 os Srs. Pereira Lu·a c Alei o Souto ou 
!e ''t~\ Neto ou qualquer dos {mlicos do Catc-
t;t · : · Procuramos sempre deixar aberta a por-
{~Ot <lo General Dutra para que êlc marchasse 
{~}}.11 r1 povo c não contra o povo, como mar-
t:1, <.1.v,\ em 37. Fechado o Partido Comunis-
{l.tte 0 ·':' democratas, em geral con?ordaram por-
l'l<\t• Jttlgavam que com essa atitude adquiri-

Como sabemos, niio podia o Mini~;tro Ho-
eha Lagoa reter o tnl processo nor mais de 
48 horas. O Pleno Tdbunnl. .iú se sabe esttt 
dividido :3 contra :l. Quem ~rú descmn~;ta~ é 
o Prcsirlentc elo Tribunal, ~lOJC o Ministro La-
faiete rlc Andrada, nosso rlu~;trc eonterri\nco. 
E a prcssiio é tal que f.crnemos v.:.•nha t·le a· 
vacilar. Confiamos, cntrcl~mto, no l\rini~tro 
que dcseende dos velhos Andradns, de tradiçiio 
Iiheral c patriótica, c ~'ne t~~m ainda a honi·ar 
o nome ele Ldniete. Ele ha de ser digno da 
tradição de Pedro Lcssa, que nunca hesitou 
em marchar contra o Poder central, sempre 
defendendo a justiça c a lei. 

Entretanto, o lraball~o de pressiio c 
envolvimento é grande c todns as correntes 
democráticas devem estar a postos, para que 
melhor enfrentem os .golpes desferidos pelos 

•1 • . • . t> s?sscgo para s1 propnos; julgavam inimigos da democracia em nossa terra. 

í5-



Perníitirernos, nós, o Legislativo, a cas-
:sação dos mandatos? Permitiremos que o 
Executivo, ou Judiciário, castrem dessa ma-
neira o Poder Legislativo? Ou nós mesmos 
o faremos? 

E' claro que nestas condições,' Senhores 
representantes, o Congresso Nacional e as 
Assembléias Estaduais não seriam mais se não 
um parlamento eunuco. E' eunuco não da 
l'ainha, mas do rei. . . Não, senhores, não 
podemos consentir que tamanho ultraje, seja 
perpetrado em nossa Pátria. Esta famigerada 
"lei tarnda", que na opinião do bravo verea-
dor ~arioca Osório Borba, do Partido Socia-
lista Brasileiro, seria a insliluiçcio le,qal da 
delaçtio, é uma afronta. Não podemos permi-
tir que o projeto se lransformc em realidade; 
deve se ser repudiado; não apenas retocado, 
como querem alguns; mas repelido com viva 
repulsa, se quisermos ser dignos do nosso 
povo. , 

Não consentiremos que o nos~o povo e o 
mundo nos marquem a ferro c fogo, com o 
estigma da traição aos princípios democráti-
cos. Ternos grandes responsabilidades. Nun-
ca haveremos <le trair os nossos mandatos; 
antes cassados que traídos. Nossa situação de 
deputados, com os mandatos violentamente 
cassados, seria hem 1nelhor do que a dos re-
presentantes que aqui permanecessem acomo-
dados. Sem dúvida, Srs. representantes, a 
cassat~iío de meu mandato não fortalecerá a 
}>osição do Chefe do Executivo Nacional que 
resolveu trocm· a faixa de Presidente pelo 
r.uante do ditador; êle, sim, é que vai se en-
fraquecendo dia a dia, afundando-se cada vez 
mais no paúl da ditadura. 

Os nossos mortos, mesmo, se levantarão 
contra nós, redobrando a fúri<: com que ful-
minaram os nazistas. 

' O povo confia em nós. O povo quer a 
democracia. O povo é contra o fechamento 
dos partidos. O povo é contra a cassação dos 
mandntos, é contra a "Lei de Segurmwa 
Nacional". 

Srs. Deputados, precisamos tomar posi-
ção firme na luta contra êsses golpes a C~ms; 
tituição c à Democracia. O povo passana a 
frente de seus representantes, se 11ão iomns· 
sem êlcs atitudes firmes em defesa da lega· 

, lidadc da Constituição. 
Minas, a 'het·óica saherú rcf.isiir. A n?s· 

sa responsabilidade dm Minas Gerais é m:.uor 
St·s. Deputados. Sentimo-nos responsáveis, co-
mo Çícero, diante do Senado: "de que gente 
provzemos? que República é a nossa? em que 
l>aís vivemos?". 

Não ncccssàriamcnte na Espanha. Não 
·\l!ll ~c duto facista qualquer. Aqui em Minas, 
na o e, IJO~'isivcl a traição. o C~mde de Assumar 

, e o .C~pao da Trai~~ão aí esta o, para atestt~do: 

prc lutaram intransigentemente pela liberda-
de. Assim, pois, se temos a lamentar que mn 
mineiro, niío se tenha corado de assinar mn 
documento tüo ridículo como o "parecer" dos 
cinco juristas se terno:; n lnmcntar que o te-
nha feito, vi~lentando a própria consciência, 
com certeza, - e refiro-me ao Sr. Deputado 
José Maria de Alkimirn- temos por outro lauo 
com que regozijar-nos com a atitude de outro 
mineiro, o Deputado Olinto Fon~eca, contra 
a cassaçf1-0 dos mandatos, que assma o. r~_que
rimcnlo Grahois, c luta ao lado de Cafe l•ll}w, 
Liih) Machado c tantos outros nomes do l ar-
lamento Nacional. Temos para regozijar-nos 
a atitude do ilustre conterrâneo Deputado Ga· 
hricl Passos, da Comissão dos 3 juristas da 
U. D. N., felizmente hem diferente dos "cin· 
co súhios", a qual fulminou a lei tarada de 
Costa Neto. 

Ninguém pode julgar Minas p~la. posição 
do Sr. Deputado José l\laria de Allunum, n~as, 
pela atitude que os outros Deputados de <hf~
rcntes partidos, que os representantes de IIJ!· 
nas, com essa cxcc~~ão, vêm tomando na Ca-
mara Federal, essa c mais outra, a do ex-
Ministro da Educa~~ão, Sr. Deputado Gustavo 
Capancma, o das reformas, que segundo cs.t~u 
sc;ruramentc informado, era o homem que .tna 
c~~npor a comissiio dos cinco, ? 9ue cntou, 
for~~ando a indicação do Sr. All:mum, e:n seu 
lugar. 

Minas estú atenta, cslú vigilante, c~Mt de 
olhos abertos, está seguindo os passo~ dos se,us 
representantes nesta Cflmara c na Çanu~r:~ ~C· 
dera!, hem como ~o Senado; esta cxigm o, 
cslú reclamando atitudes. 

Desta tribuna cu fa<;o mais um vc~m.cn~e 
a pêlo '\provcitando talvez uma das . ~~Itu~ws 
'oportu;lidades que rnc restam, c o dinJo ~:~~r 
hmenle ao ilustre líder da han.cada do . ar ~-
1, ,, ·hl Democrático c presidente 'da s~t.l 
< o ,)o c 'l l\f . Gc'"IÍS Deputado Dcnclhto 
Sccçüo < c ~ .. m:ts . : '. ' ' le < ue tomutHlo a 
Valadares l•Ii!Ctro, ccr to < s·thlcr~ defender a 
atitude que Minas csp~ra,l :. . ' Constituição 
democrneia contra n dlln< m 'a'' I'-t'!Jet'(}'l.tlc con-. l s "'Ul"lllÇ'l ' ' contra a Lct (c 'e~, ' . ·•' , 0 Sr· DciJutado 

- ['~SC!Slllü <JUC ' ' tra a rcaçao c '" ' . ' r •1 intérprete 
Benedito Valadares Sl~]al ~tlt(r)tt·estc<los eleitores 

t 1 ' ·cus e c1 · ' · do pensamen o (c sl'l ·pel"tlll c<.sa atitude, 
do p. S. }) . ' que < e c e~m]JJ:o•; d~· p. S. J). 
atitude que os !lustres, ~;1 ~ 1 vot~uulo a rnoçã? 
nesta Cfunara .Ja tom.u ,n <l·ttos S Ex c ia scra - los m·m • · · ' · contra a cnssaçao 1 · 1 •• :.. •s _ Lembramo-nos 
dirno lias nossas trn< tç.l!~·t··ofc 'lO entrarmos 

' 1 '•lebre 'tpos 1 • ' t daquc :.1 sua cc , · .. ,. . "Neste momen o, 
na guerra cont_n~ o !1•1zr.,ry? 'viver na terra ~lc 
quem recuar e wclz[JI!O < e 1, < uc s Excw. 
'l'iradeule.~". E estamo~ cet~t.o~ <.c ·eis nft~ rcctH!-
0 Sr. Dcpt~tado Bcn~!llto \ :~I~_d,u ~~~ os minei· 

· S Fxct'l torn·1ra a posiç.to <1 x·tido a ra. • · ' • · ' t J 0 seu pa '· l ros esperam dêle c de o o. D de Gnhrtc 
de ()linto Fonseca, do P · S :

110 
\\Inchado, <lo 

p-1ssos, da U. D. N., de Lt p T. B., de 
Aqm, e a terra de Felipe dos St~t~t~s: de h<:t 
Mont Alvc~nc, de Tiradentes, de I eofllo O tom, 
tena da hherdade 
· Estamos <:nns;;dos de dizer c de ouvir 
c:c;tas palavt'af. c elas devem ser sempre rcpc-
tul~s, pal'a que nos compenet_remos cada .. vc_z 
·mais de que temos de ser dtgnos das h adt· 
ções dos nossos maiores 

Aqui é Minas Gcr'ais, c se alg~un:t vez 
alguém tem fracassado corno na propna In-
confidênda lamenthvcl;nente, ocorrcu, __ a verr 
. dade é que o povo de Minas c seus hcrOls sem-

p',' Ü., e de G_urgcl Vai;nt<~, dD., ·de Campos 
João !1Inngahc1ra, do I · S · tos outros. 

l l p S r> , de tan Verga, t 0 • • • • c , ra atenta· 't rado cspe ' . E' isto o que o clet fnciros são dcmocra-
mcnte, certo de que o.:'> nlibcral e saberão de-
tas têlll unv1 forrna~~ao,., t c'• 0 nosso dever, ' c . . - J'S c I' fender a onstx~mç_n°·1 .'·1• ria nos dita, a em 
que a nossa ll~'?Ilr~n 115 0 

de nossa consctencw . 
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Por isso mesmo, Senhores, nesta h~ra, 
que é sumamente grave para o nosso Pms e 
para o nosso Estado, tôda as correntes de: 
mocrúticas devem saber colocar d.e l,ad?l a~ 
suas rlivct·gências. Vendo o fund<~mcnt,l .. 
alnndon·u1do 0 secundário, d~vemos ve!·rfl-

' ' ' , e~ precrso CJUC Mmas c ar c co11 prcendcr que • 
cstch unÚ·t com tôdas as suas ~o~·ças para 
rcco;1quish;. sua posição de prestigiO no ce-
núrio naclonal, para fazer ':aler a sua voz 
firme em defesa da democracia, p~1ra que vo}-
te a influir com decisão nos dcst!nos da }Ja-
tJ·ia, tão ameaçada pelos dc~;atmos que se 
sucedem. 

O SH. PHESIDENTE - Lembro no no-
bre orador que o seu tempo se esgotou. 

O SH. ARMANDO ZILLEH - Estou ter-
minando. ~ pediria a V. Excia. uma hrcvc 
tolcrfmcia, para concluir. 

O SH. PHESIDENTE - Concedo a pror-
rogação. 

O SH. ARMANDO ZILLEH - E' preciso 
fortalecermos o Govêrno Estadual, dar-lhe to-
do o apoio de que ncccssit:~, a fim de que pos-
sa realizar o plano de Fomento à Produção em 
Minas, pois de outra maneira caminharemos 
para a inani~~ão c para o cao~; econômico, e 
para que no terreno político, l\Iinas possa 
manter bem alta, ao lado dos demais Est:~dos, 
a handcir:1 da democracia c da Liberdade. E' 
êssc o dever de todos os patriotas, de tô!las as 
corn~n te~; políticas de Minas Gerais. O go-
vêrno de l\Iinas é digno do nosso apoio, é 
composto de homens honrados c bem inten-
cionados. t\ nós nos cum}>rc neste momento 
eontrihuir por todos os modos para que êle 
P~s~;a lcvat· :'1 prúlica o levantamento econ~)
lllJe~> de i.\Iinas c para que a voz de J\Iinas SCJa 
OUVIda c respeitada, como sempre foi em to-
dos os pasws da nos~;a História. E' t~slc o nos-
so dever precípuo c não podemos deter-nos 
agora com questões sccundúrias, largando es-
ta, que é a fundamental. Senhores Deputados, 
0 hat·eo c~;tá sossohrando c não é justo nem 
~cn~:llo que continuemos com os nossos anzóis 
'1 disputar mais um peixe: Não adianta, Sc-
~lho;·~s; iremos ao fundo com os peixes, os 
•lllZ~ns c o barco se não nos dermos conta do 
Jlcngo. ' 

1 
Para terminar, Sr. Presidente. Srs. De-

l ~Jta~los, d~scjo lembrar que quando da cn-
~11~1llza_~~iio da imagem de Cristo neste recinto, 
>r havia d1to a vúrios colegas que aquela nova 
~· .eses'~ça aqui de maneira alguma me constran-
..,1,1. ntt . . . I -l>let·t' • llor JH'li1ClpiO, pc a scparaçao eom-
~~a l. , C!~ t_1:e a Igreja c o Estado. l\las a presen-
S· lc C!Jslo, como a presença de Felipe dos 
t:~mtc~s, ~~otrl.o a de Tiradentes, que ainda fal-
, de. n.l.meira alguma me constrmweria pelo 
~Y,~'.~r:mo. A única cousa ~!UC lasti~no Ó que 
·.~':?lo, _como os ou.tro.s dOis, aqui neste plc-

ll,nio nao twha o chrcrto de voz, porque tenho 
a certeza e.1 de que I~lc seria contra 0 ctnnbio 
negro; de IJUC a ~ata voz se lcvan ta ria cnérgi-
c:t eon l r a r)S inimigos <lo povo; não pcrmiti-
rta que se iechassc um partido sem o seu pro-
lcc;to; que ;cria contra a cassação dos manda-
~r!s, vorqu~ lutava pela libcrclac!c, c como di-
Í·In o Padrt Dueatillon, foi o maior ~;olclnclo da 
:.hct·da~lc. l~lc seria contra a Lei ele Scguran-
~:1 ;Nacion:1l, c tomando ele um chicote expu!· 
~::r~~l dos tmnplos da Lei c da .Justiça os as-
' ssrno::; d:, liberdade c da democracia, como 

. r::.· 

outrora expulsou os vendilhões do templo de· 
Jcovú. Que seria do Senhor Costa Neto c dos 
seus comparsas? · 

Senhores, que êssc exemplo de Cristo, tão· 
claro, seja bem meditado. "Orar e vigiar", 
quer dizer também, pensar e agir. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas) . 

ENCERHAl\IENTO 

Declara o Sr. Presidente que não haven-
do outro orador inscrito para a hora do expe-
diente c nem matéria a se1· tratada na Ordem 
do Dia, dú por finda a sessão c convoca outra 
amanhã, ús 1,! horas, eorn a seguinte: 

OHDE.M DO DIA 20-7-,17. 

Hegimental. 
- Levanta-se a sessão. 

COl\IISSJ,O DE ELABOHAÇ.:\0 DO 
HEGil\IENTO INTEHNO 

He.uniu-sc ontem a Comissão Especial en-
carregada de elaborar o Hcgimento Interno da 
Assembléia Legislativa, que tomou as seguintes 
deliberações: . . 

1) elegeu para presidci~tc . e. relator res-
pectivamente, os Srs. Badaro Jumo,r e Mat~us 
Salomé; 2) aprovou proposta do Sr. Starlm~ 
Soares no sentido ele se encarregar o presi-
dente, o relator c proponente de apresentar, 
até o dia 31, um ante-projeto de Hcgu;ncnto ao. 
exame ela Comissão; 3) convocar ou!ra reu-. 
nião para hoje, 29, :ls 14 horas, na Sala rlas 
Comissões. 

2.~ SESSÃO ORDINÁRIA, EM 29 DE JULHO DE 1947 ,. 
PHESIDf~NCIA DO sn. ALBEHTO TETXEIHA 

SU!\IAHIO: - Comparecimento - Ata - Ex-
pediente: ofício do sr. Presidente da A1!-
scmbléia legislativa do Amazonas, comu-
nicando a eleição c composi~~:lo da !\Tesa 
da Mesma Assembléia - Hequcrimcntos 
do Sr. Carlos Pratcs, sôhrc taxa de ocupa-
ção de terras; do Sr. Guilhermino do 
Oliveira sôbre representação de morado-
res de Concci~~ão, município de lpanema 
_ Crise da pccuúria em Minas: discurso 
do Sr. Geraldo Ataíde - Encerramento -
Ordem do Dia 30.7.19n. 
A's H horas, ~ornrn~r~ccm- os Sr~>.: Al-

berto Teixeira - Lnna Gmmaraes -- Castro 
Pires - Valdir Lisboa - Luiz Domingos -
Emílio Vasconcelos - Ozanan Coelho - Adol-
fo Portch - André de Almeida - Antônio 
Caetano ~ Antônio Guimarães - Armando 
Zilcr - Augusto Costa - Carlos Prates - Cc-
sar Soragi - Faria Tav:1r~s - Fcliciano Pena 
~ Gcrait!o Ataíde - Gmlhcnnino de Olivci-
l'a - Guilherme J\Iachad.o - llacir Lima -
Jacc!cr Albergaria - .Tose Augusto - .Joubcrt 
Guerra - Júlio de Carvalho - Lourenço An 
dradc - Luiz l\laranha - I\Jagalhães de Melo 
ViatHL _:. Martins da Costa -- 1\Iatcus Salomé 
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.- Pedro llraga - Ribeiro· Pena - Simões de 
Almeida - Starling Soares - Xenofonte Mer-
,cadante. 

Deixam de comparecer, com causa justi-
ficada, os srs. : - Abreu llezende - Alberto 
Deodato - Aníbal Gontijo - Antônio Pimen-
ta - Aluísio Costa - Arlindo .Zanini - lla-
daró Júnior - llolivar de Freitas.- Cândido 
Ulhôa- Chaves Hibeiro- Emílio Silveira -
Fabrício Soares - Fidelcino Viana - Jason 
Albergaria -João Camilo - José Carvalhei-
ra - Juarez de Souza Carmo - Manuel Ta-
veira - Maurício Andrade - J\Teudcs Ferrei-
ra - Moacir Hesende - Mourão Guirnarã1~s 
- Oscar Corrêa - Henó - Hondon Pache-
co - Símii0 da Cunha - Soares Canedo -

· Souza Carmo __:__ Tancredo Neves - último de 
de Carvalho- Uriel Alvim- Wilson Ueraldo. 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 37 srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 
O Sr. Luiz Domingos (2• secretário) lê 

a ata da sessão antecedente, a qual, sem obser-
vações, é aprovada. 

EXPEDIENTE 
O Sr. Valdir Lisboa (1•· Secretário) pro-

cede Úi leitura dos seguintes papéis: 
Telegrama 

das professôras do grupo escolar de 
Campanha, congratul::mdo-se com esta Assem-
bléia pela promulgação da Constituição do 
Estado c pelos benefícios que trouxe ao ma-
gistério Público. 

Ofício 
Do Sr. Presidente da Assembléia Legisla-

tiva do Estado do Amazonas, comunieando 
a eleição c composição da Mesa daquela As-
sembléia. 

Recebidos com especial agrado. -Agra-
decer. 

HEQ UE IUl\IENTO 

Sôbre taxa de ocupaçtio ele terras 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa: 

Hequercmos que sejam pedidas ao Ex mo. 
Sr. Secretário da Agricultura as seguintes· in-
formações: 

Quais os motivos por que, y:u:a ~ co~nr:ra 
de terras ao Estado, por prcfcrenew, c cx1pda 
prova de quita~~ão de pagamento da taxa de 
ocupação de terras devolutas dur:mtc três anos 
por ano, rctroagindo três <~n~s da_ dal.a da 
publicação do edital de methyao. Na o. ha ne-
nhuma lei que exija tal mc<llda, c, ate agora, 
fazia-se a prova do pagnme_nto da taxa .0e 
ocupação, com as multas devtdas, por ocas1ao 
da proposta da compra das terras. 

Sala das Sessões, 29 de julho de 1 9•17. 
aa.) Carlos l\Iarlins Prates - .loubcrt 

Guerra - A~gusto Costa. --: A<!olfo Port~la .-
l\lartins da Costa - Gmlhernnno de Ohvc1ra 
-José Augusto - Xenofontc l\lcrcadan~c -

Antônio Pedro Draga - Jaeder Albcrgana -
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Lima Guimarães - Castro Pires - Antônio 
Caetano -Emílio de Vasconcelos- Luiz Do-
mingos - Valdir Lisboa - Geraldo Ataíde. 

-Deferido. 

HEQUERIMENTO 

Sôbre representação de moradores de Concei-
ção 1zo município de lpanema 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. . 

SolicitamOs a V. Excia se digne cncann-
nhar ao Ex mo Sr. Chefe de Polícia o mclu-
so ofício, de moradores do povoado de Con-
ceição, município de lpanerna, dirigido aos srs. 
Deputados a esta Assembléia para as rn·ovídên-
cias que o caso requer, ao qual se pedirá tam-
bém nos cientificar dos resultadOs. 

Sala das Sessões, 29-7-'17. 
(aa.) Guilhermino de Oliveira- José Au-

gusto - Xenofonte l\Iercadant~ . -, 1>edro 
Braga - Adolfo Portela - Antomo Caetano 
- Jacder Albergaria - Carlos Pratcs. 

-Deferido. 

CHISE DA PECUARIA 

O SH. PHESIDENTE- Dou a palavra ao 
Sr. Deputado Geraldo Atai de. 

O SH. GEHALDO ATAIDE - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados . 

Por duas vêzes ocupei esta tribuna para 
tratar de assuntos concernentes à. pecuária. 
Talvez me tornasse enfadonho, mas uma das 
vêzes, a primeira, aqui apareci porque fui tra-
ziuo por urna contingência tôda especial: sain-
do do meio da classe sentindo com ela as 
amarguras de uma grande crise, não pude me 
silenciar c vim pessoalmente dar o meu. tes-
temunho à Casa do que se passava no interior, 
principalmente na zona da qual sou represen-
tante. 

Da segunda vez, aqui trouxe um relató-
rio da nossa missão ao Hio de J ancit·o. Fiz 
êstc relatório por delcga1,~ão' do presidente da 
Comissão, Sr. ütacílio Negrão de Lima. Por-
tanto, mais uma vez, aqui vim não cspontft-
ncamcntc, fui ordenado c cumpri a ordem. 
.Agora, Srs. Deputados, depois de tanto tempo 
já os homens públicos parece se acomodantl~ 
com a situação angustiosa ou pelo menos, não 
sentindo o que se continua passando no inte-
rior, p~rque os hom~ns do interior não gri-
tam, nao falam, aqm volto novamcnic como 
um intérprete dessa grande classe e volto so-
lic~lt~do por cartas, solicitado por telegramas 
solicitado pessoalmente. Assim não v o dia 
deixar de transmitir o ar>êlo dêslcs pobres in-
divíduo_s (~tle mourcjam no campo, de sol a 
sol, pnncipalrnenle quando êles sentem que 
esta Casa está sempre atenta aos seus grilos 
c aos seus clamores, c quando sentem que te-
mos uma Assembléia Legislativa composta de 
homens de boa vontade, de homens de fé num 
futuro melhor, de homens que saíram também 
do interior c de homens que compreendem a 
grave situação que atravessa a grandiosa clas-
se agro-pecuúria do País inteiro. 

Por isso aqui, vim c trago documentos, 
Srs. Deputados, entre êlcs uma carta manda-
da pelo gerente do I3anco do Brasil em l\Ion-
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Seus mutuários. A carta 
tes Claros a. um dos 
diz o seguinte,: . 7 de julho de 194 7. · 

"l\Ioutcs Clar 0~· de Alkmim e José Ge-
s Erf· s Frerre rs. 

1
1
1 

a . Montes Claros. 
raldo de A {mrm - " 

IJ dos senhores: . l reza. , Crédito Agrícola c Industna 
Carterra de ., lt' do da vistoria levada a 

A' ;sta do res.I .t · 1 f'" - v. ·lJ'lnho em 23-ü-47, pe o rs. 
f "to em seu rc ' ' l\·r · · · e e1 , . . . Uonifácio de Abreu 'üu:ram, vr-

cal 1' rancrsc?car-llres que nüo nos mteres~a 
ruo~ c~nn~n, rir em entendimentos anugavers 
mars ?vosse~~ para liquida~~ão ~lo. contrato de 
corn . • :mo sôhre penilor pecuano, que man-crnpresLI 
t ;m neste Uanco · . . .. 
c As··im estamos ultunanuo os prcparan-

. pa~a ~ cobrança jud~cial da UÍVÍda, CUS<! 
~o~outrato não seja liqmdado dentro de lo 

dias . vv ss · · Mais uma vez salientamos . a . l ·. · a.s 
' . '• cias que haveriam na llqmt açao auu-

c?nve~~enH ·.da com 0 produto de vcm~a de 
g~:vcl ~a ~~~~ectÍvos recolhimentos !Ht for.ma 
g,Hlo. c ~l Iuma vez que assim scnam evrta-
contr at_u~ 's de suas pessoas, com grande de-das pnsoe ' . . .. 
sarranjo para suas fannhas. , . 7 uc 0 ,.1uo ao que parece, n,to 

'!JI!Ul v.:~dq deved~r da dívida, serão suas 
~obnra .0 

1s,a, tfas em praça pública ii:telus.ive 
iazcndas cva J ·- p·1culdino 1' erTerra 
, vendidas ao sr · o ao '. , , , . - "' ,: 
,lS t la IJ"l'alÜC a lel .- s,nHlaç.oc..,. venda es a nu " . 

t d s cu recebi uma carta dcs-
Srs., I?cpu \ 0c~u·ta dê3tc mutuàrio pede 

te mutuarw. " . .'·o socorro porque a sua 
simplesmente socor lt·,'s 'tto Ihnco do Hrasii era 

. d onfonnc con ' ' C s· dívr. a c .... , SüS ·;o Bsse homem pagou r.p 
d C .Q 1 33.... ,~ . . c "' ' e 1 '" • deve apenas JUros c 1'·:> • • • • ·; • 
1. 260,000,00, .. >ital. Na sua carta pela ul-
40. ooo,~o ~o ~~~·alll conslatauas ü!:l!J cabeças 
tima vrstor~ , . fazenuas no valor úc Cr~li . · 
de gado ~ ~a;ora, pergunto. Srs Der~uta!los, 
800. 0.00,0 ·. g oratória em vis la da ler protc-
e~n ~~s~a d,: 1~ Congrc~so Nacional houve p~r 
cwnrsta que 1 ,.,1r se êsses homens na o esta o 
bem yromu ~fio estão querendo arrochar urna 
exorbrt~nd.~,. través üc alguns de seus ele-
classe mt.:~r ~nt~~-os cumprir obrigações para 
mentos1 f.1~c . , IJazcs agora, no momento, 
as quars sao !nêcl~s ~endam as suas ~rltima.s 
querendo que. L , rêscs de valor nnutas ve-
rêses para 0 . cor c, rte' llarece cru e esses ho-

1 l ,, I<'rancamcr , zes e evac o 1 • f· contra ·uruelas pes-
t - ou de ma e ' rnens es ao_ . 7 0 c ucrendo passar por bons 

soas ou cntao, es~,tt 1,1c sctrs chefes, Clucrendo · ' ' · a VIS a ~ • ' funcwnano~ , . ·t· l· miséria alheia e da 
tl·r·ar 1n·ovelto a cus a t .t d . ·, d Esta o. 

O SR. GERALDO ATAíDE Responde 
ao nobre colega, que estamos numa situação 
de tal ordem, que para isso, o remédio já 
foi dado na lei de moratória portanto foi 
uma medida de emergência, e deve ser res-
peitada, ainda quando falte o objeto em pe-
nhor o que realmente pode acontecer. Por-
que para dar alimento a seus filhos o fazen-
üeiro, o criador tem mesmo que lançar mão 
do que estiver ao seu alcance. 

O Sr. Arman.do Ziler - Esta é a situação 
O SH. GEHALDO ATA1DE - Portanto, 

a ameaça se torna muito mais grave, porquan-
to vai de encontro a um dispositivo legal, e 
ainda considerando que o Tribunal de Jus-
tiça do Estado já deu sentença favorável a 
pecuaristas em dois recursos de penhor pe-
cuário de Pedra Azul c Antxá. 

Portanto, Srs. Deputados, aqui fica êstc 
protesto e que êste protesto através das agên-
ciais do Banco do Brasil chegue também à 
sua alta direção. 

O Sr. ;h· mando Ziler - Quanto ao caso 
de prisão, realmente tem hav1<1o c é doloro-
so confessá-lo, mas já tem havido. 

O SR. GEH.ALDO ATAíDE - Infelizmen-
te, é uma exorbitância, estamos ainda num 
regime ditatorial dentro do Banco do Brasil. 

O Sr. Armando Ziler -- O que queria 
fazer vêr é que o culpado não é o simples 
funcionário do interior mas são os dirigentes 
do Banco e os da Nação . 

O SH. GERALDO ATAlDE Eu não· 
queria chegar a argüir a situação dos fun-
cionários, e no entanto, sou forçado a fazê-lo. 

. Agora, a situaçüo continua. Colhi certos 
dados que julguei bastante para dar o exem-
plo. Um fazendeiro de São .loüo da Ponte 
disse estar disposto a entregar a fazenda que 
possui, naquela localidade, para pagamf;;!nto 
de suas dívidas; êssc fazcnuciro cluuna-se 
João Luiz Cordeiro. 

Vou citar agora um outro caso de Buenó-
polis. 

"Como sabem", dizia êle em sua carta: 
_ "O prazo da moratória está prestes a ven-
cer-se em 30-7-4 7 e os Bancos estão de olhos 
abertos, esperando o dia do vencimento para 
implantar o punhal no peito dos fazendeiros . 
E' a pura vertiade que, apesar da lei exlsteri-
te, os gerentes dos Bancos, com cartas sôhre 
cartas, ameaçam seus devedores com protes~ 
tos. Temos que preservar essa gente já es-
tando a classe arrazada econômica e financd-
ramentc, saltam os bancos sôbre o que ainda 
lhes resta de mais sagrado - a moral. Atra-

própna cconomr.t o 
4 

• , • 

l Ziier _ V. Excw. da h-
O Sr. Armam ot ,, Corrlrec~o o b"erente da 

vés dos protestos de títulos, ainda que ilegal-
mente, colhem um único resultado desmo-
ralizam a classe. l~ste o principal ~feito do 
protesto, porque o jurídico está nulo em face 
da lei de moratória. 

ap'll' c 1 • , cença para un~ . , d Brasil em l\lontes Cla-
, . do B,mco o t i . IIl'lZ Agencia r· , r cru e se tra a c c um r t . , ·so '1 rança 1 f"n ros e vos. , ' 1 uvc al"um a lUso, posso a l« -

honesto • S~ l~le«a q~lC não partiu dêle, HW? 

Çar ao nobr c c ~ r o Banco se prende nnn-
. · t' c1'a supeno · · · · · f' l" err1 de ms an _ d "deposrtano m 1e , c, • 
to à questao ? tente supere 3 ou 4 vêzes o 
!lora o gad,o . c~lSêle seillpre mantém vincula· 
valor da drv1da, fiiil de se cobrir de qual.qu~r 
00 tod~ o gado,.~ Não é culpa. do funcwna· 
prejuízo cvcntua ; Carteira Agncola do Ban-
rio. Trabal_h~ !1a , vosso afiançar isso com 
.co desde o mrclO c 
~ôda certeza. 

Passando a outra re?ião ~o Estado, temos 
aqui uma publicação felta na "Fôlha de Mi-
nas" de 29-6-1947, e ~ue é uma página e 
meia de publieaÇhO, felta pelo Sr. João Ma-
chado Sobrinho; êste homem, querendo de-
monstrar boa vontade, no sentido de resolver 
o problema da pecuúria, no início de seu arti-
go, êlc não faz nem mais nem menos do que 
prejudicar, caluniar a classe. 

Contra êlc, apenas endosso um memo-
mor1al enviado pela Sociedade H.ural de Do.-
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res do I ndaiá, ao Sr. Presidente do Banco 
do Brasil, Guilherme da Silveira, que passo a 
ler: 

"Confirmando nosso telegrama, reitera-
mos, com o presente, o nosso protesto c nos-
sa estranheza às invectivas lmwadus pelo ge-
rente da filial dês~e Bancu, em Dores do In-
daiá, Sr. João l\Iachado Sobrinho, contra os 
criadores e pecuaristas em geral, invectivas 
essas que, estamos certos, nüo podem refle-
tir o pensamento de V. S., nem, muito me-
nos o do digno diretor da Carteira Agrícola -
dr. Gudesteu Pires - mineiro da velha es-
tirpe . 

Não podemos admitir que, em um mo-
mento de graves perspectivas, pretenda o seu 
referido representante nesta zona, ú custa da 
dignidade c da reputação de homens honra-
do:; c merecedores de respeito, fazer demons-
tração dos seus "conhecimentos" de econo-
mia c pecuária, articulando um sem número 
de injúrias c invcrda(les contra uma classe 
inte_ira, como se. poderá verificar do tópico 
abaixo transcrito de o jornal "A Fôlha de 
Minas", edição de 29 de junho passado, nos 
seguintes têrrnos: 

J",;ste é um dos tópicos que contêm in-
júrias c calúnias: 

- "Contrariando as boas normas que 
ditam o exércício da profissão" "hem como ' 
os elementos do bom senso, os criadores não 
não se limitaram a adquirir rêscs para a me-
lhoria de seus rebanhos, ao contrúrio, todos 
queriam ser zebuzciros. Além disso, aban-
donando a agricultura, a ordenha, as fazen-
das e na maioria dos casos, até mesmo suas 
próprias famílias, passaram a constituir-se 
freqüentadores assíduos de dancin[)s, casinos 
c casas de tavolagem, praticavam as maiores 
cstravagfmcias, dando banho:; de champanha 
em zebus, e automóveis, gasturam rios de di-
nheiro na ociosidade, ao lado de amantes exi-
,gcntcs, c, finalmente, dominaram os prostf.: 
hulos." 

Pergunto agora, andaram aquêlcs ho-
mcn •; I! c chapéus de couro, pés no chão por 
aí, dessa maneira? - Peço o testemunho 
do público c da Cidade. 

Continua a mensagem: 
Não senhor Presidente do Banco do Bra-' . . sil, os criadores, os pccuanstas, os zehuzci-

ros e os homens do campo enfim, não são ês-
ses indivíduos sem moral, perdulários e ir-
responsúvcis, como levianamente os quer 
apresentar aos olhos do público o gerente do 
J3anco do Brasil, em Dores do Indaiú; sofre-
ram não há negar, as influências do momen-
to <{uc atravessava o País. Foram vítimas, da 
hoa-fé da orientação traçada pelos homens 
que dfrigiam os assuntos econômicos <lo país 
àquele tempo. 

Convém acentuar aiml:1, que, não Io!nos 
ornentc nós - OS pecuaristas :- o~;_ Ulllco:; 

~ sofrer os reflexos de tal oncu.ta~:ao. . E' f, n de ver que era humanamente unposslVcl, 
~~~no ainda é, evitar que t~ns I>?Uco-mc 

•tvis·Idos cometessem dcsatmos, VIsto tra-
nos ' ' 1 · 'l,S''l.lll'l CS}lCCl.''l t· r-se de uma c asse numc1 os · " '• . · .. " 
~ente em um momento de grandes tacihda-
des ..• 
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Se, em uma organização modelar como · 
é o Banco do Brasil, nem sempre é possivel 
conseguir-se colocar em cada pôsto de res-
ponsabilidade um indivíduo à altura dos mes-
mos c, se assim não fôsse, não teríamos aqui 
um elemento tão imponderado como o Sr. 
.João Machado Sol>rinho, como pretender-se 
que em nossa classe pudéssemos de um mo-
do geral atingir à~ perfeição'! Não pode h a 
ver regra sem exceção; asf:im, tivemos as 
nossas; porém, o Banco do Brasil também 
tem as suas, pelo menos aqui em Dores do 
lndaiú ... 

Passando ao ponto secnndúrio do "lra-
balho" do Sr. João Machado Sobrinho (di-
zemos sccnndúrio, porque o principal foi ca-
luniar a classe), que nos apresenta de novo 
êsse "súbio"? Plagiando um trabalho jú apre-
sentado c publicado por um autêntico pecua-
rista - Sr. José Cardoso Sobrinho-, tJasta 
ler o original de "O Estado de l\linas", e ve-
rificar-se-á que aquê!c "grande economista" 
nada mais fêz do que utilizar o projeto apre-
sentndo por um nosso companheiro à So-
ciedade :Mineira de Agricultura, compilar al-
guns dados puhlicarlos em revista sôbre V c-
terinúria, c ainda, um grúfico do Ministério da 
Agricullura. 

Que "produziu", além (lisso, êssc c(~rehro 
"Jlrivilegiado"? - Apenas isso: - um mons-
trengo, - o recibo pecuúrio. Qualquer pessoa, 
por mais incompetente que seja, verifiear::i de 
.inicio, a incxcqiiibilidade de semelhante aber-
ração. Imagine se um boiadeiro, a assinar 
1. 000 (um mil) recibos de transferência, para 
vender igual número de novilhos!!! Que pre-
tende assinar tão "esclarccirla" autoridade, ao 
recomendar o seu não menos complicado regis-
tro de marcas? Tal assunto dispensa eomen-
t:írios, seria T>rcferívcl estudar a lim~ua 
chinesa com todos os seus complicados ca~ac
tercs, a procurar entender o célebre registro 
do Sr. Machado, no entanto, são cous:~s que 
só podem brotar de um cérebro como o seu .. ,, 

Terminando desejamos fique hem claro 
sentimo-nos no dever de ponderar á Dirctol'i~ 

. do Banco do Brasil, tão hem reprcsentm1a por 
V. S. que não nos cahc nenhuma eulpa so 
chegamos a essa situação desagradável peran-
te a agêneia local. Não houvesse o seu re-
presentante nesta zona, descido do seu alto 
pôsto p_ara nos agredir públicamentc, em nr-
ligo assmado, conforme original anexo ao pre-
serllet c pode c~tar certo V. S. continnaríamo~ 
suportando rc:ngnadamcntc os desatinos c de-
saten.ç~cs com que gratuitamente vem brindan-
do v:~nos dos nossos companheiro:;. 

J;-'lpenunos, pois, que V. S. ao tomar co· 
n!!~~eu!wnto do fato c pesando hem a~; eome-
quencws que poderão arlvir em virtude do la-
béu que tão injustamente nos foi atirado, Jlro-
mova, o:: r.nei<!s. nceessúrio:; para refrear os 
arrounos htcranos do seu preposto. 

Dores do Indaiú, l·~-7-·n. 

(a.) Paulo Pinto Gontijo 
~Icus senhores, esta carta não frli re~

pon(hda Pelo Presidente do Banco do Brasil. 
I~lc não <leu a menor atenção, como também 
não deu atcnt~iio à Comissüo Pecuúria <lcssa 
Casa que foi :io Hio rle Janeiro, eomo tam-
bém não deu aten~·ão ao l\Iinbtro da Fazenda, 
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C missão e como não deram atenção . 
a mesma o. d govfol·no àJ crise pecná-
os altos din~entes ho J'a u~ria reaç'io por par-. E' preciSO que a ' ' · na·, o !C vivem no interior, contra 
te desses homens qt ü;áveis peh solução da , o l oleixo dos ·respoi ' . 
es~e t es r " E' preciso que o povo faça 
cnse ~t: ~ec~.a~~ ·moratória que foi vota~la .e 
cUI~lpill a _lei Os dirigentes hoje, prmci-
csta em vigor. tornaram conta do Tesouro 
palr:JCnte os:- q~~tão favoráveis absolutameilte·,· 
Nacwn~l, f:s~a crise, são milionários, têm sua 
à solupao , .. !tida e querem explorar o mo-o'tuaçao gaidl s- ,. . . SI , ora atrave:;samos. , ao .avoraveis mento que . . 

I rl. ·•aç'io do dmhe_ 'Ir o. 
'l v a o •· ' 'l . l V 1' . l' • 0 Sr. Simões de "meH a - _ . .<.XCl~l ~a 
. I>'llo'l um a'Jarte '? A rctra~:ao <i_ o credito licença ' , • . · . . 1 · 1 1a11}1a <rue está pràilcamcnte suprumt o. c an ,. · 1 ., 

D ·. , 1 crue nem com barras <e ouro o uanc? 
Izcn · t' A ·· 1 .:-o ú'l cx·1 do Urasil faz ernpres m!os. ~o .uça ' -

se não está na supressao r lo cre~lto:. Se n.ão 
houver emprésti.mos ou nova cnusssao a cn~;e 
se agravará rnms. o SH. GEHALDO ATAíDE - Mas ni'io 

· ern 1'soa~<> feita }JOr élcs, porque com o 11avera " , 
, t ·1110• nio avultadamente aumentado, v e em na p,t n . d lt' 1' "' I deflação bn!tal. u_m me.w .. e m:1 li: 1c~ça~ to 

ncsmo patrunonw. l.'.nfun, vemos os deten-
~ores dos poderes abandonando :1 pceuana a 
sua sorte, sem pens~I~ que

1
-• o Cl'(~,d~w quanddo 

suprimido, não perrmte. o < ~s?nvo vunento as 
riquezas. f;les são rnew duz1a que se csque: 
cem dos problemas de ~unt~ classe que esta 
sendo profundamente preJUdiCad~ pelo progr~l
rna econômico presente.mente posto em pra-
tica pelo Banco do Brasil. 

o Sr. ill'llla!ldo Zíler - V. Ex c ia. me 
permite um aparte'! 1 • - Peiofei'ta-

O SH. GEHALDO ATA DE • 

ment0e ·5 ilrmando Ziler - Conheço o gcrcn-
r · do Brasil Sr. José Machado So-

te .do Ua~~?i < ue éle é' zeloso no cst.udo dêsses 
hnnho, c: c N~o conheço, porém, o seu lraba-
problemas. t•do <Jtie haJ· a exagêro na exposição. ll 0 e conco ~ · 1,. demos negar realmente, que l~aJa pe-
N,to .1!1° o <Itle eX'l'rcre no gastar o dmhe1ro, cuans as 'o l' 'f 1 . .l · rio gerente o ( IZ. o r avw, o nHl 
<:~100, 0 ?.ro~·unente dos pecuaristas, mas sim 
nao e

1 
IH op Iol~cas ,las das>:es dominantes, cu-

das C 'lSSi!S ' ' ' ' d . · d' ·e«iJnc capitalista. Porem, o ver a-
Íll~l, 0 1 <> 1 d , tôda a crise pecuária é o deiro cnlr>ac o c . . 1 , o B .. 1811 e quanto a 1sto eu (ou o meu 
na~! CO u~ 1' Primeiro o govêmo pnssndo in-
testemUlt 10 • . ·• ss1' v·t <i o g·1<lo se 

t o lo a valonzaçao exce.. < ' . -
cen Ivan< · d ;l'IlO attl'tl f'or''an . . . l . cTn segm a o gove ' ' " -lcclOIHH 0 • • d ·n de Ct'Iolc r>"l<> d , . . liaçiio do ga o eomm ' ' ~-
(~t~ :tv.Jde I>C·"oo 0 lJUe provocou realmente cn cno " • , . 

êsle pânico na pecuana. 
Eú que ri:) perguntar, a V: !i:xci•a. qu:1! "t.e-

. . · lo a re:-sposta do Sr. Gmllwrrne da ;;~l
fi~ slt. tu·ll Presidente do Banco do Brasil, 
vetra, :'sei ual foi a resposta que êle deu aos 
por<~ll~ , ~lc tccidG, quando lhe foram p<.'dir 
fa]!rJ-{'Ultesrque suas fábricas seriam fechadas 
credi o ,P0 nnde fabricante de tecido - Fú-
Sendo ele ~ ' dibSC· a êles que niio se inco-
hrica Bangu ~~ aq~-iÍo, porquanto, ~le também 
modassexn cof, b .· ·a do mesmo gênero e ela 
tinha uma a 11c 
também ia se f~~!~r · são portanto os Srs. 

Os rcsponsa r..:,s, · , '. ~. , ', o '. • : o . 11 d" SlivcHa e Co Ire a e Casti o. All.ts, Gm lerme " . V E . l gostaríamos de saber de . 'xcw., qua a 

A. L . .-- ü 

opm1ao que emitiu o Sr. General Eurico Gas-
par Dutra, de: Q.;.iem V. Exeia se afastou, 
quando V. Excia. avistou-se com êle. 

O SH. GEHALDO ATAWE- :me ni.\o ma-
nifestou opinião alguma. A resposta que ti-
Vlmws foi qne o Ministro da Fazenda e 0 Pre-
sidente dõ Banco do Urasil iriam estuüm· o-
assunto e dariam uma solução, solução esta 
que até hoje não saiu. Voltando atrás essa 
·~<::sculpa ~k; zebu já está velha o o fato 'é que 
os pectwristns do gado de corte estão sendo 
profundamente atingidos. 

O Sr. .Armando Ziler - Isto por causa 
dos frigorifieos estrangeiros. 

O SH. GBHALDO ATAíDE --A crise é de 
<wd~m gcr.<tl. A nossa crise que é da pecuá-
da a -1lll' me refiro, isto é, da atividade pro-
dutiva ~nais ligada ao solo, tem maior taeili-
<lucl~ para resolver: é só aumentar a i)rodu-
ção da terra e é para isto que pedimos ao go-
vêrno qne lance as suas vistas. Hesolvida esta 
il'fi drmwis automúticamente se resolverão· sô~ 
bre isso nilo resta da menor dúvida. ' 

O Sr. Simões de Almeida - Urge, pois. 
que se restabeleça o crédito. E' um asurdo· 
üizer-se que o crédito nilo cria a riqueza. 

O SH. GEHALDO ATA.íDE -- Voltando 
<M ataque aos zebuzeiros, devo dizer que não-
tenho estatística mas a verdade é qui.; talvez 
80% <laqueies que se excederam em gastos náo. 
fôssem homens do campo, afeitos a negócios 
de fazenda. Todos •sabemos ·qtw êles cran;, 
t'.rp s_ua maioria, especuladores comuns e que , 
so visavam a ohten~~ão de lucros como inter-
mediários em transações de gado. 

U S1·. Armando Ziler - Nisto o grande 
r.ulpado é" o Banco do Urasil. 

O SH. GEHALDO ATAlDE;- Isto, úc di-
~er que os zehuzeiros vinham para a cidade 
c se tornavam assíduos freqüentadores de 
dancingso e cabarés não é absolutamente, ver-
dade. Esses eram, os falsos zehuzeiros. Os 
verdadeiros, a grande maioria, nem sabem 
nndar numa casa encerada. 

Portanto aqui fica o meu protesto contra 
os atos de gerentes do Banco do Brasil no in-
terior, atos que con~tituem flagrante violação 
ita lei de moratórria que se acha em plena vi-
gência, lei protecionista, lei de exceç.uo. l~les 
nüo podem fazer amea~·.as de protesto. E' sett 
dever esclareeer essa gente, acalmá-la, para 
que ela _ag~tarde screnarn~nte a solu~~ilo justa 
enecessarna, c possa, assim, produzir o mais. 
possível. (Palmas) . 

ENCEHHAMENTO 

Declara o Sr. Presidente que, não haven-
do ~mtro orador in~c~itoo para a hora rio ex-
pediente, nem matcna a ser tratada na Or-
dem do Dia, dá por fi~1da a sessão, e convoca 
outra para amanhã, as H horas com a se-
guinte. 

ORDEM DO DIA 30-7-47 
, Discussõ~s c vo,tações . de rc<rucrimentDs 

(2) de_ autoria do ~r. Gmlhcrniuo de Olivei-
ra devidamente apowdos, rcspectivaP1cntc sô-
ln·e. VeJ~CÍillCUto~; de funcionúrios p(;blico~ e 
~~e. ~n~t!Vos do Esta~o;, ambos publicados no 
D1arw da A~.semblem de ontem . 

Levanta-se a sessão. 
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3.' SESSÃO ORDINÁRIA, EM 30 DE JULHO DE l!l·17 

J>RESIDf!:NCIA DO SH. ALBERTO TEIXEIRA 

SUl\IARIO: - Comparecimento - At~l - Ex-
pediente: - Mensagem n. 2, sôbre o au-
mento de vencimentos da fiscalização de 
rendas do Estado; Mensagem n. :~, sôbrc 
constução de urna ponte e reconstrução c 
conservação de estrada de rodagem; Men-
sagem n. 4, sôbre construção de urna pra-
ça de esportes; l\Iensagcrn n. 5, sôbre ins-
t.ala~ão de 4 frigoríficos; Mens:lgem n. 
6, sobre obras do Barreiro e constrnção 
d~ 1 ponte. Mensagem n. 7, sôbre constru-
çao de 2 pontes e reconstmção de estrada 
~e automóyel; l\lcnsagem n. S, sôbre possi-
hdade de retôrno de um distrito ao Mu-
nicípio de Juiz de Fóra. - Ofício ao Sr. 
Presidente do Tribunal Hegional Elei-
toral, agradecendo convite e cumprimen-
tando - Hadiograma do Sr·. Presidente 
~a Assembléia Legi:ilativa do Espírito 
Santo, comunicando a promulgação da 
C~>nstituição do Estado - Hcquerimento 
numero 9, sôbre construção da Cidade 
Universitária, do Sr. Badaró Júnior; n. 
10, sôbre linha aérea Belo Horizonte-Ube-
raba, do sr. Carlos Prates - Pr·etensão 
dos sub-tenentes: palavras e requerimen-
to n. 11, do Sr. Joubert Guerra -Taxa 
de recuperação econômica: discurso do 
Sr. Guilherrnino de Oliveira. - Momtó-
ria aos pecuaristas: discuso e requeri-
mento n. 12, do Sr. Lima Guimarães -
Ordem do Dia: - Discussão encerrada c 
votação adiada dos seguintes requerimen-
tos: a) sôbrc aumento de despesas com 
o funcionalismo; h) sôbre vencimentos 
de inativos do Estado, ambos do Sr. 
Guilhermino de Oliveira. - Moratória 
a?s. pecuaristas: palâvras do Sr. Lima 
Gmrnarães - Encerramento Urdem 
do Dia 31-7-1947. 
A's 14 horas, compa~eceram os senho-

res: , 
Alberto Teixeira - Lima Guimarães -

Castro Pires - Valdir Lisboa - Luiz Domin-
gos - Emílio Vasconcelos - Ozanan Coelho 
~d<?lfo Portela - An<.Jré de Almeida - An-
toruo C~:tano - Antonio Guimarães - Ar-
~ando Ziler. -Augusto Costa - Badaró Jú-
mor - . B_ohvar de Freitas - Carlos Prates 
--:- Fabncw Soares - Faria Tavares _ Feli-
ciano Pen.a - Fidelcino Viana - Geraldo Atai-
de. --: Gmlherme Machado - Guilhermino de 
Ohverra - Ilacir Lima - Jaeder Alb · Jo:- c ·1 . ergana - ao am1 o - Jose Augusto - Joubcrt 
Guerra - Jú.Iio de Carvalho - Lourenço An-
drad.e - Lmz Maranha - Magalhães de Me~ 
lo ~Vwna - ~~~rtins da Costa - Matcus Salo-
m.e -:- 1\launc1o Andrade - Pedro Braga _ 
l~Ibc1~·o Pena - Simões de Almeida - Star-
hng Soares - Xcnofontc 1\lcreadantc. 

Deixam de, comparecer~ com causa justi-
ficada, os senhoes: 

Abreu Hcscnde- Alberto Deodato- Aluí-
sio Costa - Aníbal Gontijo - Antônio Pi-
menta - Arlindo Zanini - Cândido Ulhôa -
Cesar Soragi - Chaves Ribeiro - Emílio Sil-
veira - Jason Albergaria - José Carvalhci-

82 

ra - Juarez de Sousa Carmo - ~Ianuel Ta-
vcira - Mendes Ferreira - 1\I?aci: Hesende 
- Mourão Guimarães - ()scar Correu - Hon-
don Pacheco - Simão da Cunha - ::"luares 
Caneao - Sousa Carmo - :rancre_do Neves 
- último de Carvalho - Une! Alvun · 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 40 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 
O Sr. Luiz Domingos (2.0 Secretário) -

Lê a ata da sessão antecedente, a qual, sem 
observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 
O SR. VALDIH LISBOA (U secretúrio) 

- Procede á leitura dos seguintes papeis: 

l\IENSAGE:\1 N. 2 

"Belo Horizonte, 24 de julho de 1 H·17. 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

Tenho o prazer de informar a V. Excia., 
atendendo ao requerimento de deputados a es-
sa Assembléia, em se~são de 27-ü-·17, que foi 
submetido à consideração do Conselho Admi-
nistrativo, tendo sido aprovado, um projeto 
de decreto-lei sôbrc o aumento de vencimen-
tos da fiscalização de rendas do Estado, o 
qual, salvo ligeiras alterações, está de confor-
midade com a minuta que acompanhou aqnêle 
requerimento. 

Apresento a V. Excia. os meus protestos 
de alta consideração e distinto aprêço. 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estudo." 

Heccbido com especial agrado. 

1\IENSAGEM N. 3 

"Belo Horizonte, 2,1 de julho de 19,17. 
Senhor Presidente da Assembléia: 
Em aten~~ão ao requerimento de Deputa-

dos a essa Assembléia, apresentado em 17-G-
47, c encaminhado em 17 .. 6.47, apraz-me in-
formar o seguinte: 

I - Estão sendo colhidos os dados ne-
cessários lli construção de uma ponte sôbrc o 
lUo Pomba, no município de Guarani, no lo-
cal denominado Barcas; 

II - E' esta a informação prestada pelo 
Departamento de Estradas de Hodagem sôhre 
a reconstrução e conservação da estrada que 
liga Guarani a IUo Novo: "Tratando-se ele uma 
estrada municipal, podemos informar que a 
sua reconstrução será considerada no plano 
de cooperação dêstc Departamento com as 
Municipalidades." 

Sirvo-me do ensêjo para expressar a. V· 
Excia. os protestos de minha elevada cstnna 
c consideração. 

(a.) Milton Soar·es Campos, Governador 
do Estado." 

- Hec.chido com especial agrado· 

MENSAGEM N · 4 

"llclo Horizonte, 24 de jul.l!o de .194 ~. 
Sr. Presidente da Assernhlew Legislativa: 
Em atenção ao requerimento de Deputados "' 
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a essa Assembléia, uprese11tado em sessão de 
20 de junho próximo findo, e referente à cons-
trução de urna praça de esportes em Alfenas, 
a~raz-rne passar às mã~s de Y. Excia., em có-
pia, a informação da D1retona de Esportes de 
l\Iinas Gerais. 

Apresento a V. Excia., as expressões do 
meu alto aprêço e consideraçao. 

(a.) MiltUJz Soares Campos, Govemador 
do Estado." 

- Heccbido com especial agrado. 

Anexo à Mensagem 11. ·1 

Belo Ho1·izonte, 9 de julho do 1!H7. 
. ~x!'no. Sr. Dr. Milton Soares Campos, 

dignissimo Governador do Estado de Minas 
Gerais - Capital. 

Valemo-nos do presente, para devolver a 
V. Exc_ia., o exp~~ienle anexo, em que Depu-
tados a :'-ssernblew Constituinte pleiteiam a 
constru~~ao de urna praça de Esportes em Al-
tenas. 

Fazendo-o, cumpre-nos o honroso dever 
de esclarecer o seguinte: 

a) De acôrdo com o plano anteriormen-
te aprovado, jú existe projeto de praça de es-
portes Jlara a cidade de Alfeu as· 
s, b) Consoa!lte o plano refe;·ido, acham-
,~" e!'n eon~truçao lls praças de esportes das 
sc"mntes Cidades: Araguari Carangola Cah-
guazes, Formiga, Lavras, OÚvcira, Sant~s D~1 -mont e Sete Lagoas. 

c) ~~ ~orrcnte. e;'~rcício não há recursos 
CI~IC possiJHhtern o Illlcio da construção ime-
(.hata da praça de esportes projetada para Al-
Ienas salvo se houver deslocamento de verb·l · 

d) . V. Ex~ia. determinará, no cntm;t~ 
? qu~ JUlga; r~w1s acertado c conveniente a~ 
Interesse pubhcQ: 

. Ao ensêjo, ~cafirrnarnos a V. Exeia. os 
PI otes~os d~ subido e elevado aprêço. 

Dircto~'Ja d~ Esportes· de Minas Gerais. 
\a.) I• rancJ~co Sales Olivei!·a." 
Coqfere: C.l\1. Cordeiro. 

l\IENSAGEI\1 N. 5 

"Del o l_Iorizonte, 24 de julho de 194 7. 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
Tenho o prazer de informar a V. Exeia. 

que a indieação de Deputados a essa Assem-
l~l~ia,, 1~0 sentido de serem instalados quatro 
tngonflcos em diversas zonas do Estado foi 
e1~ca~inhada ao Secretário da Agricultura' In-
dt~str~a e Comércio c Trabalho, a quem d~ter
lllllleJ estudasse o assunto a que prestou a in-
J.orrnação cuja cópia lhe estou remetendo. 

Reafirmo a V. Excia. os protestos de mi-
nha elevada consideração e aprêço. 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado." 

_ Hecebido com especial agrado. 

Informação allexa à mensagem n. 5 

Em 5 de julho de 1947. 
Senhor Governador: 
Em atenção ao ofício. n. 421, de 23 

.de junho último, em q~IC o Ilu~tre Preside,.It.e 
da Assembléia Legislatrva do Estado transrm-
te a V. Excia. a Indicação referente à· instala-

ção de quatro frigoríficos nas zonas sul, trii'.in-
gulo, mata e nordeste de Minas, cumpre-me es-
clarecer que o Plano de 'Fomento à Produç4o 
já aprovado por V. Excia., tratou conveniente-

' mente do assunto. 
Não obstante, muito apreciei a sugestão 

dos ilustrados deputados que subscreveram 
a Indica~~ão em aprêço, pela objetividade com 
que a elaboraram. 

Sirvo-me da oportunidade para apresen-
tar a V. Excia, protestos de elevada estima 
e distinta consideração. 

(a.) América Renê Giarzneiii, Secretário 
da Agricultura, Indústria, Comércio e Traba-
lho do Estado de Minas Gerais. 

MENSAGEM N. 6 

"Delo Horizonte, 24 de julho de 194 7. 

Senhor Presidente da Assembléia Legis-
lativa. 

Tenho o prazer de passar às mão;; de 
Vossa Excelência as informações prestadas 
pelo Secretário da Viação e Obras Públicas, 
atendendo aos requerimentos de Deputados 
a essa Assembléia relativos, respectivamente: 

I - às obras do Barreiro, em Araxú; 
n - às obras de construção da ponte 

sôbre o Hio Vermelho, no distrito da cidade 
do município de Raul Soares. 

Apresento a Vossa Excelência, nesta opor-
tunidade, os protestos de meu alto aprêço e 
consideração. 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado." · 

- Hecebido com especial agrado. 

Anexos à Mensagem n. 6 

"Senhor Secretúrrio, 
De acôrdo com a vossa determinaçiio"· 

apresento-vos as informações a respeito lias 
obras do Barreiro, em Araxú. 

t,o) - Se a Comissão de Obras do Bar-
reiro do Araxá foi extinta ou não? 

2.0 ) - Se as ditas obras estão concluí-
das e caso negativo quais as que restam para 
concluir? 

· 3.0 ) - Qual o montante das despesas 
pagas até o momento e por que não foram 
entregues ainda ao Estado as ditas obras? 

4.0
) - Se houve alguma Comissão de sin-

dicância nomeada pelo Govêx·no e qual 0 re-
latório desta Comissão e providências to-
madas? 

1) A portaria n. 10G, de 2G de março 
de 194G, extinguiu a Comissão de Obras do 
Barreiro do Araxá. 

PORTARIA N .10G 

Extingue :a Comissão de Obras do Barreiro 
de Araxá 

O Secretário de Estado dos Negócios da 
Viação e Obras Púhlicm,, usando de suas atri-
buições e considerando que a Estfmcia de 
Araxá já se a~ha convenientemente apare-
lhada para satisfazer suas finalidades, consi-
derando que as obras dcs~a Estância já se 
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ncham virtualmente concluídas; consideran-
do cru~ os s~rviços complementares poderão 
s~r feitos di.retamente pela Secretaria; con-
s~derand_o, [malmcnte, que, em face de tais 
ci:ct~nstancws, não mais deve subsistir a Co-
rmssao de Obras do Barreiro do Araxú (C. 
O· B ·A:) resolve extinguir a referida Comis-
a Partir desta data, determinando as seguin-
tes normas: 

2.0 ) Balneário: 
1- Coloca~~ão de vidros de. cl~tra~óia, e 

dos vitrais da cúpula (de acôrdo com o5 yla-· 
nos est:ibelecidos em 19·16 e jú em exccuçao). 

3.0 ) Fonte Radioativa (Fonte ~. B~ija) 
1 - Colocação de bebedouro (pvan em 

cantaria) c dos vitrais (grades de ferro co!n 
vidros) de acôhlo com o projeto de lO•HL 

2 - Arrumação artística Jc pedras no 
fundo da Fonte. 

1t Fi_ca fixado o prazo de trinta e cin-
~0 (3;:,) dias para a conclusão dos trabalhos 
corn~~ementares e acessórios, ain<la a cargo 
das F zrmas Empreiteiras a contar dest'l (}'tt~·~ 2) I'' I ' . ' ' ' . _ 'l!H .o êstc prazo, os trabalhos ain-
d; na.o termmados, pas:;arão it administra-
~~o <.h_r<:ta do Estado, sendo designados pelo 

cretano os engenheiros encarregados de rc-
~cber as oh:as e o material em depósito pro-
~edendo-se a rncdi~~ão final dos trabalho~ cxe-
cuta~los pelas Firmas. 
t . 3) O atual pessoal técnico, adminis-
;;tzv.o. e assalariado, !lesignado ou contrMa-
d t" du ctamcntc pelo Estado, deverá ser gra-

a IVamcnte dispensado ou aproveitado em 
outros sez·vi·ços I · I 'l ·1· dad, · · • · ~.C :!con o com. ~s poss1 H 1. 

cs c convemcncw da adrrumstração. 
Es Secretari~ da Viação e Obras PúhÚcas elo 
19!~~0 de .i\Imas Gerais em 26 de março de 

(a·) Lucas Lopes, Secretário da Viação." 

. 9uando foi publicada a portaria n. 10{) 
CXIsha,rn em Barreiro do Araxá duas firmas 
crnprc.~eiras: Cia "Alcasan" Construtora (Al-
fredo C!arneiro Santiago) e Freire c Sodré. 

_A firma Freire c Sodré continuou as obras 
rnt_ao contratadas (conclusão do Hotel Cava-
Illl, aumento da cozinha do Gandc Hotel e 
bollclus~o das obras da Fonte Sulfurosa) tra-

a Ios estes que foram concluídos c entre-
gues ao Estado, . em fins de abril do corren-
te ano. 

A Secretaria da Viação continuou com 
os trabalhos que vinha anteriormente execu-
tando (parte ~ons!rul~~a de Jardins c conser-
vdas em geral, .]ardms .]a construídos conserV'l 

o Grande: Hv!el, Termas, etc). ' ' 
Não fo:am entretanto continuadas as 

obras parah.~a~las por falta de recursos (ma-
qumas matcrzms c verba) . " 

~ pcss?al técr~ico, administrativo e as-
salariado fo! rcd~z1do ao mínimo necessário 
P!lra a contmuaçao dos serviços acima rncn· 
cwn,ados, t~n.do cinco ~lêles sido nomeados 
cxtr,mumcrarws ôcsta Secretaria. 

2.9
) As obras pincipais jú foram eon-

cluidas, faltando, entretanto, as seguintes 
obras complementares: 

Serviços de construção a serem concluí-
dos: 

1.0
) Fontes Andrade Júnior: 

1 - Colocação artística de pedras na vi-
trina - ossos animais pré-históricos e lim-
peza da exibição. 

. 2.- Instalação do altofal:mtc (casa das 
maqmnas). j 

3 - Ajardinamentos ao redor da cons-
trução. 

4 - Execução de detalhes dos mosáicos 
- animais pré-históricos, (de acôrdo com 
os desenhos do Sr. llobcrto Burle l\larx). 

84 

:! - Colocação de grades de ferro nas 
aberturas das rochas (grades existentes no 
Almoxarifado - Obras). 

4 - Conclusão do ajardinamento nos 
fundos da Fonte. 

•!. 9 ) Praça de esportes: 
1 - Retoque das quadras de tênis exis-

tentes ou contrução de 2 a 4 quadras novas. 
(de acôrdo com o projeto do Sr. Hoberto 
Burle 1\Iarx). 

2 - Construção de 2 quadras de voleibol. 
3 - Pavimentação das áreas do basque-

tebol e do rinque. 
4 - Conclusão dos serviços da "praia,. 

e da piscina das crianças. 
:5 -Conclus-ão da fabricação de (i() ma-

nilhas (diâmetro 1 metro e colocação das. 
mesmas (córrego dos alemães). 

6 - Construção da gaiola-pássaros . 
7 - Conclusão dos ajardinamentos. 
8 - Terminar OS' servi~~os de iluminação· 
5) Diversos scrvi~~os complementares 

para os jardins: 
1 - Colocação de 50 bancos (de concre-

to ou madeira) e revestimento dos existentes 
com azulejos. 

2 -- Fabricação c colocação de meios-fios 
(chapinhas tlc concreto magro). 

:l - Completar os trabalhos de proteção. 
contra enxurradas c cmpossamentos de águas 
pluviais (esgotos e sarjetas, ete). 

4 Concluir ajardinamento da ilha 
(planta~~ão de gramas; retirar a pinguela e 
abrir definitivamente o jardim da ilha ao 
público) . 

5) - Finalizar os serviços de ilumina-
ção. 

() - Concluir os trabalhos de execução 
dos "canais de proteção". 

(i.") Avenida do Contôrno, Rua D. Beija 
c Hua do Bosque: 

1 - Abaulamento c pavimentarão (cas-
calho, asfalto, concreto) . 

, ~ .- Sarjetas, valetas e esgotos de úguas 
pluvzms (prroteção contra poeira c enxur-
radas) . 

3 - Conclusão dos serviços de ilumina-
ção. 

7,0) 
Cavaliui: 

Ajardinamento ao redor do Hotel 

1 -Liga~~ão da rua de acesso (automó-
vel) com a A v. do Con tôrno c a estrada de 
Arax:í, (de acônlo com o projeto existente)· 

2 -- Caminhos de pedestres e njardina-
mcnto em geral. 

3 - Iluminação c irr!gação. . . 
·1 - Esgotamento de aguas pluv1111S • 

' 
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8.9 ) Esgôto - Sanitário: 
1 - Conclusão da rêde geral ao lado es-

·<IUerdo do Lago inferior, (de acôrdo com o 
JH'Ojeto do Engenheiro José 1\Iai'ia Fclicissi-
mo de Araújo). 

2 - Ligação de esgotos com a Vila Opeo 
.rária, com as casas de funcionários c com a 
Yila Santa Teresinha. 

3 - Serviços de proteção da área da fossa 
c do ladrão da rcprêsa do Lago lnfcriot·, tpro-
xirnidades da rêde geral de e_sgotos) . 

9." Construção de casas ue funcionário~ 
e operários do Grande Hotel Balneário df 
Parque: 

1 - De acôrdo com os projetos já m1 .. 
viados em 1946 à Secretaria da Viação. 

10) Bosques e brejos Depósito de 
Lama Medicinal; 

1 - Cêrca dE: arame farpado com entra-
das c saídas, c plantar urna cêrca viva ao redor; 

11) Servi~:os a serem realizados oportu-
namente: 

1 - Nova estrada de ligação a Araxá e ao' 
Aeroporto novo. 

2 - Os viveiros de animais selva«ens e 
pássaros aquáticos. " 

3 - O .iardim calcáreo (secção V). 
4 - O parque infantil com aparelhos e~-

porti vos, caixas de areia, laguinhos, etc. 
5 - Um campo de golfe. 
ti -- Constnwão de uma garagem. 
3.0) Quanto ao montante das despesas pa-

gas até o momento só o Serviço de Contabili-
dade desta Secretaria poderá intormar. 

Tôdas as obras executadas no Barreiro do 
Araxá já foram entregues ao Estado. 

•V) Não houve nenhuma Comissão de 
Sindicância nomeada pelo Govêrno do Estado 
para as obras do Barreiro do Araxú. 

São estas, senhor Secretário, as informa-
ções que vos posso prestar. 

Atenciosas e respeitosas .saudações. 
(a.) José Antônio Saraiva, engenheiro 

.Chcrc das Obras do Araxá. 
Em 16-6-4 7. 

Decreto n. 201, de 27-3-19i:!l 
Decreto n. 203, de 27 -3-19:!!) 
Decreto n. 261, de 29-'1-1939 
Decreto n. 299, de 3-6-1!)3!) 
Decreto n. 399, de 29-G-1ü3!J 
Decreto n. 7·12, de 23-10-1940 
Decreto n. 820, de 30-12-1941 
Decreto n. 91G, de 2G-G-1!J43 
Decreto n. 918, de 5-7-1!143 
Decreto n. 973, de 7-12-1!H3 . . 

' "Prefeitura Municipal de Haul Soares. 
N. 79. . . 

Assunto: Construção de ponte (informa 
sôbre) 

Serviço: Gabinete e Secretaria. 
Em 9 de junho de 1947. 

Senhor Secretário: 
Hespondendo às perguntas formuladas 

pela Assembléia Constituinte sôhre as obras. 
de construção da ponte sôbre o ribeirão Ver-
melho, neste Município, informo-vos que: 

a)_ - Não existe autorização do Estado 
vara tal construção. 

b) -Não fôra feito orçamento, o ·qual, 
mandado fazer por esta Adniinistração, monta 
em Cr$ 37. 904,50, importância esta que não 
pode ser despendida pelo Município sem a 
devida autorização. 

Sendo o que me cumpria informar, valho-
me do ensêjo para reiterar-vos os protesto:' 
de r1ünha estima e consideração. 

Atenciosamente, 
(a.) Dr. Carlos Cotrim Berla, Prefei-

to municipal. 
Ao Exmo. Sr. Dr. José Hodrigues Sea-

bra, dd. Secretário da Viação e Obras Pú-
blicas do Estado. 

o elo Horizonte." 
Confere: 
"Sr. Superintendente do D. O. P. 
Não encontrei processo, nem no D.A. 

nem no D.E.H., relativo àJ ponte sôbre o 
Rio Vermelho, no distrito da cidade de RatU. 
Soares. A ponte deve ser Municipal e o pedi-
do, penso, deverá ser encaminhado ao sr. 
Prefeito de Haul Soares. 

Serviço de Pontes, 28-5-4 7. 
_(a.) Edmundo A. Lins, eng. Chefe. 
Confere: 
"O montante das despesas pagas até 0 

momento,_ não nos é possível informar por-
quanto as requisições de pagamento sã~ por 
nós expedidas e quem as cumpre é ·a ~ecreta
ria das Finmwas. Damos uma relação dos 
créditos abertos para as obras de Araxá: 

, .. 19. 272,GO 
1~1. SGG,8U 

. . . . . . . . 82.944,00 
155. 9i3,40 

, .. 548.878,50 
18. 000. 000,00 . . . . . . . . . . 12.000.000,00 

. .. 151.510,00 
25. 000. 000,00 

9. 27 5. 000 00 
Decreto n. 1.101, de 22-5-1944 . ... 18. ooo. ooo' 00 
Decreto n. 1.212, de 20-11-1944 . . 3.ooo.ooo'oo 
Decreto n. 1.283, de 30-12-1944 . ... 14.792.948:20 
Decreto n. 1.338, de 12-7-l!H5 :• . 4.119.402 80 
Decreto n. 1.342, de 12-7-1!)45 13.867.570:20 
Decreto n. 1. 400, de 17-10-1!145 98.899 20 
Decreto n . 1.853, de 4-10-19,Hí 9. 350. 699:10 

'f O TAL . . .. . . . . . . . . . . . . 128.584.904,80 
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l\IENSAGEl\1 N. 7 

"Belo Horizonte, 25 de julho de l!H 7. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa. 

Tenho a satisfação de remeter a V Excia. 
em cópia, as informações do Secretário da 
Viação e Obras Públicas sôbrc requerimen-
tos de Deputados dessa Assembléia, apresen-
tados em sessões de 17-ü-4 7 e relativos, 
respectivamente: 

I - à construção de urna ponte sôllre o 
rio l\Iachado, na estrada que liga a Vila de 
Fama à cidade de Paraguaçu. 

II - à contrução de uma nova ponte sô-
hre o rio Santo Antônio e ài reconstrução da 
estrada de automóvel entre Ferros c l:ianta 
Maria de Itabira. 

Apresento a V. Excia., nesta oportunida-
de, os protestos de meu alto aprêço e dis-
tinta consideração. 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado". 

- Recebido com especial agrado. 

Informação anexa à mensagem 11. 7 

"Com rcf~rência ao assunto, informo a 
V. Excia. que em 12-9-45 foram as obras 
de construção da ponte ajustadas com a Pre-
feitura de Paragua~:u por C r~; 225. t:H,OO. A 
prefeitura não cumpriu o contrato c, em 27-
5-4 7, pedimos informações sôbrc o anda-
mento das obras c ainda não conseguimos 
obter resposta. Estamos no momento insis-
tindo junto ao engenheiro. 

(a.) José Rodrigues Seabra, Secretário 
da Viação e Obras Públicas." 

MENSAGEM N. 8 

"Belo Horizonte, 28 de julho de 1 !H 7. 
Senhor Presidente. 
Tenho a satisfação de informar a V. 

Excia., em atenção aos têrmos do oficio n. 
217, de 5 de maio dsêtc ano, que se fêz acom-
panhar de uma cópia de indicação apresen-
tada ~?r vários Deputados dessa Egrégia As-
s~mb.lcia, que a possibilidade do rctôrno do 
di~tnto de Augusto Franco ao município de 
Jmz de Fora foi devidamente apreciada pelo 
Departamento das Municipalidades c pelo De 
parlamento Geográfico do Estado aguardan-
do o assunto, neste último, a ocasião opor-
tuna para ser apresentado à Comissão en-
carregada da revisão da divisão territorial do 
Estado. 

Solicitando a V. Excia. n fineza de 
tr;ansmitir aos signatários da indicação refe-
rida os esclarecimentos acima, aprcscnto-llic, 
nesta oportunidade, os meus protestos de 
cordial estima c distinta consideração. 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado." 

-Recebido com especial agrado. 

OF1CIO 
•' 

"Em 25 de julho de 1!H7. 
Ex mo. Sr. Dr. Alberto Teixeira dos San-

tos Filho - DD. Presidente da Assembléia 
Legislativa - Dclo Horizonte. 
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Sr. Presidente: 
Agradecendo, pelo prcse~te, a genti!eza. c~~ 

convite para assistir às solcnu1ades de u~st<~la_ 
ção da Assembléia Legislativa, a q~e. deixarei 
de comparecer por motivo de molestw, ? que 

l .1 tia oporturudade peço re cvar aprove1 o-me . ' · cun1prnnentos para apresentar-lhe atcncwsos 
pela escolha de seu nome para o honroso pos-
to de seu presidente, com sinceros votos. p~la 
f I .. l I I d . . ·t ., li.\''1 (}c V Excw. e IcH at c pessoa c a mims I<~ ' : ntos 

Apresento-lhe, neste ens~jo? sentl~lc ·er·• 
de real aprêço e da mais distmta e smc '-
considcnll;;:lo. 

(n.) Leal da Paixcio, Presidente. · · · • 
- Publicar. 

RADIOGRAMA 

Do Sr. Presidente da Assembléia Legis-
lativa do Espírito Santo, comunicando a JH o-
mulgação da Constituição daquele Estado· 

-Recebido com especial agrado. 

REQUERIMENTO N. 9 
I 

Sôbre construção da Cidade Universitária 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Requeremos sejam pedidas ao Exrno. Sr. 
Governador do Estado as seguintes informa-
ções: 

I - Quanto a Universidade, ou o Estado 
já pagou ao escritório do engenheiro civil 
Eduardo V. Pederneiras, no IUo de Janeiro, 
pela feitura de cada um dos projetos do «:di-
fício da Escola de Engenharia, do Hospital 
das Clínicas e do plano geral da Cidade Uni-
versitária, na Pampulha? 

li - J>or que verba foi feita a despesa? 
III - Depois de aceitos os projetos, fo-

rmn introduzidos nêlcs allcraçõcs 'l No caso 
afirmativo, quem as autorizou c quem as exe-
cutou? As alterações foram aprovadas pelo 
Govêrno ? 

IV _ Como está sendo custeada ~ Co!n~
missão de Construção da Cidade Umvcrslta-
ria? A quanto monta a folha mensal de pa-

gamento 't Discriminar: matcriill, pessoal , e 
transporte. Indicar os cargos ~om os respec-
tivos vencimentos c gratificaçocs, hem como 
os nomes dos ocupantes· c 

V - Tendo sido congelado o snlt~o de 
Cr$ 2. :l•l2. 80!i,80, do crédit<? 13_98, dcstu,wdo 
à abertura de ruas c canahzaçoes de corre-
gos na Cidade Universitária e cancelado ~ 
saldo da verba 102-86 (874) no valor de. C:$ 
379,90, destinada ao custeio da . Conns;~~~~ 
Construtora, eomo podem prosscgtur os 
pectivos serviços? 

Sala das Sessões, 30 de julhAo 
1
c!c i~ 91{.1·0 _ 

(aa) -- Badaró .Júnior - 11 011 
' 

, 1 .. D . . _ Jouhcrt Guerra -t.wo - JUiz onungos Xcnofontc 
Pedro Braga -- Starling Soares - C·Jrlos Pra-
1\lcrcadantc - 1.\lartins da Covstnld-: r'. ·]>OH -r · (' i - a Ir ,IS • tcs - .una ru mar:tes - . ' 1 ·. Mara-· José Augusto - Augusto Costa -- ,mz. 
;ll~a - Castro Pires - Jaedcr Alberga na. . 

- Deferido. 

• ~I 
I 
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REQUERIMENTO N. 10 
I 

Sôbre linlza aérea Belo llorizonte-Uberaba 

Ex mo Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

As linhas aéreas entre Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Araxá Uberaba, Araguari e 
Uberlândia são servidas, atualmente, por aviõe~ 
das Companhias Panair do Brasil e Aerovias 
Brasil, com a seguinte escala para suas via-
gens: 

Panair do Brasil: - Quinta-feira e do-
mingo - Rio, Belo Horizonte, Araxá e Ube-
rnba (ida e volta) . 

Aerovias Brasil: - Sexta-feira e domin-
go - Rio, Belo Horizonte, Uberaba Aragua-
ri Uberlândia (ida e volta) . ' 

Vê-se qu_e, aos domingos, dois aviõer. -
~m da Pana1r e outro da Aerovias - vão ú 
ci.dade de Uberaba, quando um dêles pode-
na ser escalado para um dos outros dias da 
semana, de preferência têrça-feira. 

Atendendo a interêsses locais e, certa-
mente, das próprias Companhias, fomos so-
licitados a obter essa alteração na escala de 
.viagens aqui indicada. 

Em se tratando de serviço controlado 
pelo Govêrno do Estado, mediante contrato, 
requeremos a V. Excia. que, por intermédio 
da i\lesa, ouvida a Casa, se peça ao Exmo. Sr. 
Secretário da Viação e Obras Públicas, a pro-
vidência que lhe parecer acertada, no sentido 
de atender a êsse justo apêlo. 

Sala das Sessões, 30 de julho de 1947. 
(aa.) Carlos Prates - José Augusto -

Martins da Costa - Starling Soares - Cas-
tro Pires - Adolfo Portela - Ozanan Coe-
lho - Júlio de Carvalho - Magalhães de 
lHelo Viana - Uadaró Júnior - Lima Gui-
marães - Guilhermindo de Oliveira - Xo-
nofonte l\lercadante - João Camilo - .Jou-
bert Guerra - Augusto Costa - Geraldo 
Ataíde - Fidelcino Viana - Simões de Al-
meida - Luiz :Maranha. 

- Deferido. 

PRETENSÃO DOS SUBTENENTES 

O SR. PHESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Joubert Guerra. 

O SR. JOUBEHT GUEHHA - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

O requerimento, que ora tenho a satisfa-
ção de encaminhar à• Mesa, traduz uma pre-
tensão justa dos suhtenen tes, êsses dedicados 
servidores da Fôrça Policial do Estado, que, 
sem medir sacrifícios nem canseiras com 
zêlo com eficiência, com dedicação, procurnm 
dia ~l dia engrandecê-la, ~ada vez. mais. Tra-
duz por isso mesmo um JUsto apelo dos seus 
signatários, em nome do~. suhtc~c?t~s, ao Sr. 
Comandante Geral da F?rç~ 1 ohc~al, certos 
de que receberá de S. ,h;'ciU. acolhida aten-
ciosa e solução satisfatona · 

E' o seguinte o requerimento que npre-
sento à :Mesa (lê): 

REQUERIMENTO N. 11 

Sôbre o zzso de uniformes na Fôrça Policial 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa. 

Hequeremos a V. Excia., ouvida a Casa, 
se oficie ao Sr. Comandante Geral da Fôr-
ça Policial do Estado, solicitando sua obse-
quiosa atenção no sentido de estudar a pos-
sibilidade de ser revigorado o art. 27 da por-
taria n. 25, de julho de 1943, que faculta aos 
subtenentes da Fôrça Policial do Estado o 
uso de uniformes de oficial. 

Sala das Sessões, 29 de julho de 1947. 
(aa.) Joubert Guerra - Luiz Domingos 

- Martins da Costa - J aeder Albergaria -
Xenofonte Mercadantc - Augusto Costa. 

- Publique-se. 

TAXA DE RECUPERAÇÃO ECONOMICA 

O SR. PHESIDENTE- Dou a palavra ao 
Sr. Guilhcrmino de Oliveira. 

O SH. GUILHEHMINO DE OLlVEIHA 
- Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

As classes conservadoras do nosso Esta-
do sempre se constituíram em sentinelas 
avançadas dos mais altos interêsses da co-
letividade mineira, sempre tem sido a sua 
voz colocada ao lado dos interêsses econô-
micos do nosso Estado, em defesa do nos-
so progresso, pleteiando sempre medidas que 
visam a engrandecer Minas Gerais. 

Por isso mesmo a sua crítica, sempre se-
rena, é recebida com grande simpatia por 
todos os mineiros. Vim a esta tribuna, sr. 
Presidente e Srs. Deputados, para ler um 
manifesto, que encontrei em um artigo do 
órgão "O Hadical", editado na Capital da He-
pública. 

Lirnitar-me-ei a ler o manifesto aludido, 
porque nos seus têrmos se contém um apêlo 
veemente do povo de Minas Gerais ao. Govêr-
no do Estado, por intermédio dessas mesmas 
classes a que me referi. 
É o seguinte: 

"Belo Horizonte, 15 de julho de 1947. 
As Associações Comerciais e Sindicatos 

do Interior. 
A Associação Comercial de Minas a Fe-

deração das Indústrias do Estado de' Minas 
Gerais, a Federação do Comércio do Estado 
de Minas Gerais, a União dos Varejistas de 
Minas Gerais, a Bôlsa de Mercadorias de Mi-
nas Gerais e o Instituto Mineiro de Econo-
mia e Sociologia informam que : 

a) em data da 27. G. 4 7, o Govêrno Esta~ 
du~l expediu o decreto-lei n. 2 .12ü, extin-
gmndo a "taxa de expurgo ?e' café" e a "taxa 
para manutenção do serviço de armazena-
mento, classificação de qualidade e tipos e 
entrega no destino", as quais, juntas, soma-
vam Cr$ 4,00 por sa~a d~ café. Todavia, 
~~.~o mesmo decret,o-lei, crwu a "taxa de ca-
!c , para ocorr~r as desp?sas de assistência 
ru lavoura caf~e1n~, cl_?SSIÍlcação do café, ar-
mazenagem, fiscahzaçao dos transportes e re-
gnlaridade de entrega no destino, na razão 
r..e Cr$ 14,00 por saca de café de 60 quilos. 
Essa cobrança já foi autorizada c até mesmo 
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iniciach n 1o ob t . . 
art. 14l' d~ • s ~nL~ 9 dl~poslo no ~ :;.1 do 
belece 11,,. Constlltuçao I• cderul, C!UC csta-

•10 ser pen ·f d quer imvôsto . ' lll 1 a ~~ cc:brança de qual-

para manifestar estranheza e desapontamen-
to ante expedição decrct~-lei n: 2 .1~~· de 12 
do corrente criando tnhuto mdcvwarncntc 
denominado' Taxa Hccuperaçiio Econômica. 
Sem entrar exame da pres~a com que foi 
votado, aprovado pelo 1-'rcsidcn~e da Hcr~ú
hlica c afinal sancionado c publicado aquele 

em "'l·'·t ' . s.c~n autonzaçuo orçarnentúri·t 
~· u, excrciClO 0 · '] < não está rn, . · , · ll'l mto recém-criado 

do de ~~· encwna!lo. no orçamento do l•',··t·t-
"~ liHIS }l'll'' ~., " · • • a o presente exercício 

h) No dia 10 1~. , · 2 46~> 0 G - teste, pelo decreto 11 · · ' ovcrno r t 1 1 · estadual 0 dh 1. ~s .m ua declarou fcri:tdo 
que, ei'etivm·;ent~ ~c JUlho de l!H 7. Se bem 
homenagens • thd <I data mereccs~;e todas as 
mulg·tva a ' ' o o fato de que cntüo •·e Jli'o • nova C ·t't · .- . . ., -to, entretanto ·• O~Is ~ UIÇao f.hncu·a, o ccr-
ruunicir>·tis n·~tc c t~rue os govcmos estaduais c 
t ' ' 1 ern com ·t ~ · · ar feriados inter. . PC cncw para clecre-
que compete pri~·uft~vo.s do ~rahalho, visto 
lar sôhrc a n:atéri't a Iv.u~ICntc, a _União, lcgis-
nca il da Coa t i! ex Vl do art. iJ.v n." XV, ali-
ya a Constitut.: 'ed_cra.I. Quando se claJJOra-
lllcluir nela un; al~. l\h~~e~ra, procmyu-sc faze~.· 
ocorrência de c/.s.r:ositJvo que assun dizia: "a 
Pais, não obt·· ,,. ~.t wdos c.~ ta duais c munici-
des privadas"'"'~~ ,,a parahsa~~üo das alivida-
612, foi rcjeit.' !· .,sa ern~nd~, c_ruc tinha o n. 
na] ( •·M1· •• G<lt <~.pela Connssao Constilucio-

<>L nas Ct'ais" d 'J4 6 1 ~ Pelo IJ]e1 : •• ' c u - -' I), c a segui!· . . l<lliO I>orcrti ' "1 . I - ' tena é d· ,' • c. cgts ar sobre a rna-
ÍU!llo f'' . competcncw da União" NcJ "li o cn·Hlo fo' 1 • .... -c demais . t"· ·u· 1 c ec~ctado c o comércio 
f · <l IVI adcs }ll'IV'ttla · -uncionar 1: ·t . . • s nao puderam · .s c .lto se ll'tss·t 1 em que •1 r> r· d .. - : · · • mm momcn to 

" O Ll"ao Pl'eCl'''l c d Inentada. "' ''" cvc ser au-
c) Finalmente • 1'' u· llas Gerais" pull' . ' a ... leste mês, o "l\Ii-

2.152 }Je]o IJ Icou o decreto-lei número 
" • ' crua o Gov ~ · I-' . .. 1axa dos Sct·v· •. I etno ~stadual cnou a " IÇos c c HccurJ , - I' ca ' a ser cobrad· ·' er:~çao ~conômi-
qucr natm·cz·l n· a so!>re transações de qual-
I. 000 OU IIo .' ' .1 razao de Cr)Ji G,OO por Cri:l 

.,~. t' ' s anos de 1 n "l 1 ., .,uO }lo r C i· ;;i 1 000 O "H :t !J51; de Cr$ 
2,00 por Cr81. 00 'ulf no uno de 1!)52; de C r:;; 
quer. dizer que' alÓn no _aao. de HJü:l. lsto 
c,onsignaçõcs . t . Jt do Imposto de v~ndus c 
Ct•$ 1 000 O ' a U,l mente de Cr$ H 00 . ' , 0 as - ' POI 
l'altl sujeita. : .. ?I~eraç.oes comerciais fica· 

s a m.us este Impôsto. 
t . ~Ocone-mc ind· "' . . - . . ItUciOrJ•tl , 1 . • •. t.,.ti se nao scna mcons-• .a Imr>ost · · ' cspecificarnent • '• o, em ~·Ista de que iaxa 
corno retdbu' :-c o que o hstado fJOdc exi•<ir 
c criad•t pellÇ,dto taxa de rccur>cra,~ão cil·t"cl·t 

' o ccrct 1 · ' ' • a caractedslic· o- e.1 n · 2. 152, ntio tem 
prestado). .t de rctnhuiçüo a scrvi~~o jú 

Continua o manifüsto: 
O mesmo "Minas G' ... ·" •I . 7, a aprovação d , CI .us rn. >hcou, na púg. 

a autorizaç·io I o l~ons_clho Administrativo c 
N ,. . ' to residente da Hcpúhlic·t 
l esta altun • . t" I I ' . no item 1 v • .'.' .ts cn 1 ~ nc cs mencionadas 

senhm· G . vu,un-sc ohngadas a tiirí"Ir '\0 
overnador d I. t I ,.., , ab·1· . . o ~s ar o o telegrama 

já • ~~~nl~I~anscnto, fica!Hlo entretanto, de 'ide 
volve • .tllo que a atttudc tonwda não cn-

' como semrH·e • I . . t , .. - I' tico-partid,. .·. , nen Hl!ll,t 111 ci~!.-·to po 1_ 

I .ti t,t, mas ar>crws traduz r r o elrt pen 10 con · • 
defender 1 .cru~ • estas entidades procuram 

d os mtercsscs lhs classes proclutot"ts e a economia · · • · · • · , ntinctra: - "Governador Mil-
f~{1 ~ar~;p~s. l~alácio da Lil~erdadc. - Cap;. 
.· Enhdad?s classes abatxo assmadas di~ 

IIgem-se respeitosamente ilustre povemador 
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decreto-lei vale lembrar inoportunidade cria-
ção ou m:mcnto quaisquer impostos mcdi~a 

que repercutiria iniludivelmcnte na elevaçao 
custo vida. Classes produtoras atravessam 
fase angustiosa nüo suportando qualquer gra-
vação. Sentimos declarar vossência i'cspei-
tosa franqueza nossas entidades não podem. se 
conformar êssc ato cuja instituição se taz In-
teira revelia classes produtoras quando dois 
ilustres sccretúrios saillos do nosso meio co-
nhecem nosso espírito leal c decidida colabo-
ração. Apelamos vos~ência revogação citado 

decreto-lei que nosso ver vem perturbar a au-
réola simpatia foi vossência elevado êsse alto 
pôs to. Se desatendidos cumpre-nos declarar 
com tôda lealdade queremos corresponder ape-
los veementes classes sentido combater rcfc-
rito decreto-lei tal o dc~astroso efeito que êle 
trará situaçüo econômica Estado onerando 
produção mineira em beneficio da de outros 
Estados. Assim, além de defender pt·otlu~~üo 
mineira cuidaríamos ainda assegurar pleno 
êxito magnífico plano Hecupcração Econômi-
ca, ao qual já demos nosso apoio c que, com 
persistência aquela taxa, ficaria faclatlo fra-
casso corit ambiente hostil criado referido 
decreto-lei. Atenciosas saudações. José Con-
tincntino, presidente da Assóciação Comer-
cial l\linas. Newton Antônio Silva Pereira, 
presidente exercício Federação das Indústrias 
Minas Gerais; Caetano Vasconcelos, presiden-
te exercício da Federação do Comércio do 
Estado de Minas Gerais; Antônio Hei Peixo-
to, presidente União Varejistas Minas Ge-
rais; José Benício Lima, presidente llôlsa 
mercadorias Minas Gerais; Osório Hoclta Di-
niz, presidente do Instituto Mineiro Economia 
c Sociologia." 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Para amplo conhecimento do povo de 

nosso Estado, para que êlc medite, pense, re-
flita maduramente sôbrc as con~;cqüôneias 
que pode1·ão advir ú economia mineira, da 
taxa criada pelo decreto-lei n. 2.162 é que 
cu venho a esta Tribuna trazer o meu apóio, 
o meu aplauso ao manifesto das classe~> eon-
scrvadoras de Mina~; Gerais. 

O Sr. Bolivar de F1·eilas -- Eu go~;taria 
ele saber se V. Ex c ia J!Odcria informar a ra-
zão por que ês~;c mani.! ':sto foi publicac!o ape-
nas no "O Hadical", jvrnal rcconltccidarnen-
tc faccioso, c porque é bem ~;aiJido que tôdas 
essas rcsolurões das entidades de classe de 
Belo Horizonte são semrH·c dist:·ilmidas ú 
imprensa da Capital, em notas. Por que, en-
tão, essas rcsoluçües não foram publicadas 
nos jornai~; da Capital'! 

O SH. GUILHEmiiNO DE OLIVEIHA-
Talvez seja, caro colega,,. o motivo por que o 
manifc:<>lo foi. Jlllhlicado no "O Hadical", tal-
ver. seJa, repito, porqtlg nem sempre os jor-
nais da Capil:tl publicam aquilo que o Go-
vêrno n~o quer qt~ êles publiquem. (Palmas) 

O Sr. Boliuar de Frcil,rs - Niio é ver-
dade o que afirma V. Excia! 
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:MOHATóRIA AOS PECUAHISTAS 

O SH. PRESIDENTE - Dou a palavra 
.ao Sr. Lima Guimarães. 

O SH. Lll\IA GUil\IAH.mS - Sr. Presi-
-dente, Senhores Deputados. 

Ocupou ontem esta tribuna o ilustre repre-
sentante de 1\lontes Claros, ~r. Deputado Ge-
raldo Ataíde que, numa JJrilhante exposiçao, 
demonstrou a situaçúu angustiOsa dos pecua, 
ris tas mineiros. 1tevelou-uos o ilustre parla-
mentar que os pecuansws estão sou a ameaça 
seria de seus credores, de fazerem execu~~ao 
de suas diviltas, embora sob o domínio da mo-
ratóna. 

imagine-se agora, Senhores Deputados, que 
terminara amanna, sem dúvida, o prazo dq 
moratória que se acha em vigor. Para prorro. 
_gar este prazo a Ciunara dos Deputados acaba 
de votar hoje, segundo informaç<.ies tcleWni-
cas, o IH'OJeto de 1"c1 de prorrogação. 

Entretanto, como o Sr. Presidente da Bc-
pública dispõe de longo prazo para sancionar 
este 11 rojeto, c de se esperar, tal a ganância 
dos credores que, nesse espa~~o de tempo, êles 
venham exercer o seu dirello, preJudicando 
cnormcmcute a classe pecuarista de Minas. 

l'or isso mesuw, c com o apoio de 25 Se-
nhores Deputados, trago à resoluçüo da Casa, 
aprescnlanuo-a ao ~r. !-)residente, o seguinte 
requenmento (le): 

HEQUEHil\IENTO 1\'. 12 

Sôbre a momlória aos pecuaristas 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legis-
lativa. 

Us Deputados infra-assinados, requerem 
a V. !~xcia. consulte a Casa no sentido úa As-
senll>lcw dirigir-se, por telegrama, ao Exmo. 
Sr. General 1'res1denw da ltepuulica, solici-
tando a boa vontaue <le :S. .Excia. para pro-
nunciamento favorável ao projeto (te lei que 
prorroga a moraloria aos pecuaristas. 

Sala das Sessões, 30 de julho de 1947. 
(au.) Lima Guimarães - lladaró Júnior 

Starhng Soares - Aúo1fo Portela - Carlos 
Prates - Guilllermino de Oliveira - Valdir 
ListlOu - J.\larllns úa Costa - Pedro Braga -
.Joubcrt Guerra - Jacúer Albergaria - Cas-
tro Pires -· Fabricio ~oares - l•idelcino Viu-
na - Uzanan Coelho - Júlio de Carvalho -
Augusto Costa - Guilherme Machado - Geral-
do Ataíde - Emílio Vasconcelos - Ilacir 
Lima - José Augusto. 

Sabendo-se, Sr. Presidente, que existe um 
grande grupo de financis!a~ interessados na 
não vrorrogaçüo l~-~ m?ratona, e que ven~ tra-
"e'r .rravcs consequencws para a economia do 
" " A 11" d Estado, é interess;:nte qu? ;~ ssen.1 > ~w, . e-
fendendo os interesses publlcos _nu~lCu·os,. s.e 
dirija ao Sr. Presidente. da Hepubhca sohcl-
tando a sua sançüo imedw!a para. aqu~le Pro-
jeto, demonstrando·se, assim, o mlercssc da 
Assembléia de i\linas pela sorte do povo. (Pal-
mas). 

Estando esgotada a hora do expediente, 
p_assa·se à 

ORDEM DO DIA 

Declara o. Sr. Presidente que vai subme-
ter à discussão c votação os requerimentos 
constaütes da Ordem do Dia·. 

São lidos pelo Sr. Lo Secretário e subme-
tidos à discussão, cada um por sua vez, os re-
querimentos abaixo, que têm suas discussões · 
encerradas, sem debates, ficando adiadas as 
respectivas votações, por falta de qllorllm: 

1.0 ) _ de autoria do Sr. Guilherrnino de 
Oliveira devidamente apoiado, sôbre aumen, 
to de d~spesas com vencimentos de funcioná-
rios motivado pelos dispositivos da Constitui-
ção' do Estado, publicado no "Diário da As-
sembléia" de 29 de julho; 

2.") - de autona do Sr. Guilhermino de 
Oliveira devidamente apoiado, sôbre venci-
mentos 'de inativos do .Estado, publicado no 
"Diário da Assembléia, de 29 de julho. 

- I<'cita a chamada para verificação da 
presen~~a o Sr. 1." Secretário, constata que se 
11aviam ~{usentado do recinto os Senhores Oza-
nan Coelho, llacir Lima e Simões de Almeida .. 

MOHAT6RIA AOS PECUARISTAS 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi· 
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Lima Guimarães. 

O SR. LIMA GUIMAHÃES - Sr. Presi-
dente. 

Acabo de receber, neste momento, comu-
nicação de que o Sr .. Preside?-te da Repú?li-
ca às 11 horas de hoJe, sanciOnou o ProJeto 
de' Lei que prorroga a. moratória aos P?cuaris-
tas. Devido a isto, retiro o meu requenmento .. 

O SH. PHESIDENTE - Está deferido o 
pedido do nobre Deputado. 

ENCEHRAMENTO 

Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre-
sidente declara finda a sessão e convoca ou-
tra para amanhã, às 14 horas, com a seguin-
te: 

ORDEM DO DIA 31-7-947 

Votação dos requerimentos (2) de auto-
ria do Sr. Guilhermino de Oliveira, constan-
.tes da Ordem do Dia discutida na sessão de 
hoje, 30-7-947. 

4.~ SESSÃO ORDINÁRIA, EM 31 DE JULHO Df. 1947 

PHESIDÊNCIA DO SR. ALBEHTO TEIXEIRA 

SUl\IAHIO - Comparecimento - Ata - Ex-
pediente: Hequerime~to n. 11, sôbre fun-
cionários da Secretana da Agricultura -
Hequerimento n. 12~ ~ôl~re concessão de 
terras devolutas - Cnaçao de taxas: dis-
curso do Sr. Xenofonte Mercudante -
Política de Nova Era: palavras do Sr. 
Lima Guimarães - Ordem do Dia: vota-
ção de dois requerimentos do dr. Guilher-
mino de Oliveira: a) sôbre vencimentos 
de funcionários; h) sôbre vencimentos de 
inativos - Encerramento - Ordem do 
Dia V-8-1!H7. 
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As 14 horas, compareceram os Senhores: 
Alberto Teixeira - Lima Guimarães - Castro 
Pires - Valdir Lisboa - Luiz Domingos -
Emílio Vasconcelos- Ozanan Coelho- Adol-
fo Portela - Alberto Deodato - André de 
Almeida .:_ Antônio Caetano - Antônio Gui-
marães - Armando Ziler - Augusto Costa -
Badaró Júnior - Bolivar de Freitas - Carlos 
Prates - César Soragi - Fabrício Soares _ 
Faria Tavares - Feliciano Pena - Fidelcino 
Viana - Geraldo Ataíde - Guilherme Macha-
do - Guilhermino de Oliveira - Ilacir Lima 
- Jaeder Albergaria - Jason Albergaria -
João Camilo -José Augusto- Joubert Guer-
ra - Júlio de Carvalho - Lourenço Andrade 
- Luiz Maranha - Magalhães de Melo Via-
na - Martins da Costa - Mateus Salomé -
Maurício And_rade - Pedro Braga - Ribeiro 
Pena - Starlmg Soares - Uriel Alvim - Xe-
nofonte l\Iercadante. 

Deixaram de comparecer, com causa jus-
tificada, os Senhores: Abreu Rezende - Aní-
bal Gontijo - Antônio Pimenta - Arlindo 
Zanini - Cândido Ulhôa - Chaves Ribeiro 
- Emílio Silveira - José Carvalheira - Ma-
manuel Tavcira - Mendes Ferreira - Mourão 
Guimarães - Oscar Corrêa - Renó - Ron-
don Pacheco - Simões de Almeida - Soares 
Canedo - Sousa Carmo - Tancredo Neves 
- Uriel Alvim. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 43 Senhores Deputados, declaro aberta 
a sessão. 

ATA 

O Sr. Luiz Domingos (2.• secretário) lê 
n ata da sessão antecedente, a qual, sem obser-
vação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

Acham-se sôbre a mesa os seguintes re-
querimentos: 

REQUERIMENTO N. 11 

Sôbre funcionários da Secretaria da 
Agricultura 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Por intermédio de V. Excia., ouvida a 
Casa, solicitamos ao Poder Executivo se digne 
enviar-nos os seguintes informes: 

1 - Hclação nominal de todos os funcio-
nários da Secretaria da Agricultura, a!ltc~ da 
reforma feita em virtude do Dccrcto-lCI nume-
ro 2. 091, especificando os ca~gos que ocupa-
v:un, vencimentos que percehwm c tempo de 
serviço de cada um. 

2 - Classificação obtida por. cm~a um dos 
funcionários, em virtude da aphcaçao do re-
ferido Dcercto-lei c vencimentos que passa-
ram a perceber. 

Sala das Sessões, :n de julho de 1947. 
(aa.) Guilhcrrnino de Oliveira - A!lol~o 

J>ortcla - Maurício Andrade - Badaro Ju-
nior_ Ribeiro Pena- .Touhert GJuc!TaC-;- ~t1tgusto Costa - Carlos Pratcs - oao arm o 

no 

- Martins da Costa - Castro Pires - J acder 
Albergaria - Antônio Caetano - Starling Soa-
res - José Augusto. 

- Publique-se. 

REQUERIMENTO N. 12 

Sôbre concessão de terras devolutas 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. , 

Considerando que o artigo 119, paragrafo 
2.0 da Constituição Estadual determina a neces-
sidade de autorização legislativa para a con-
cessão de lotes de terras superiores a 250 hec-
tares; 

considerando que a lei 171 que regula a 
concessão de terras devolutas pelo Estado pre-
vê a possibilidade de aquisição de um máxi-
mo de 48·i hectares de terras de cultura e 
3. 872 hectares quando destinadas à criação 
por qualquer interessado, limite êstc que ui· 
trapassa o previsto no artigo 119, § 2.0 da 
Constituição; 

considerando que existem na Secretaria 
da Agricultura diversos processos em anda-
monto para concessão de terras já medidas e 
demarcadas, alguns dos quais já aprovados; 

considerando que os interessados já rea-
lizaram despesas com medição c adiantamen-
to, nos moldes das exigências do Decreto-lei 
171, não sendo justo que sofram prejuízos: 

Requeremos ao Poder Executivo, por in-
termédio de V. Ex c ia., ouvida a Casa, se dig-
ne enviar-nos relação de todos os processos 
existentes na Secretaria da Agricultura, De-
partamento de Terras, Matas e Colonização, 
referentes à concessão de terrenos devolutos 
de áreas compreendidas entre 250 c 484 hec-
tares quando se tratar de terras de cultlira, c 
250 c 3. 872 hectares quando de terrenos para 
criação, cujas medições já tenham sido apro-
vadas. 

Sala das Sessões, 31 de julho de 1947. 
(a.) Guilhermino de Oliveira - Adolfo 

Portcla - Badaró Junior - Ribeiro Pena -
.Toubert Guerra - Augusto Costa - CarlQs 
Pratcs - João Camilo - Martins da Costa _:_ 
Castro Pires - Jacder Albergaria - Antônio 
Caetano - .José Augusto - Starling Soares. 

Publique-se. 

CHIAÇi\.0 DE TAXAS 

O SR. PRESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Xcnofontc l\lercadantc. 

O SH. XENOFONTE MEHCADANTE -
Sr. Presidente, Senhores Deputados. 

E' um enunciado, que se impõe a todos os 
nossos espíritos, como um cftnon de inflexibi-
lidade intangível, o que conccrnc à impossi-
bilidade de serem contidos os surtos dos agre-
gados humanos. Súmula dos esforços despen-
didos por gerações sucessivas, na ânsia incon-
tida da melhoria de suas condições assim de 
ordem material como espiritual, o progresso 
do homem sempre se fb: sentir através dos 
ciclos sem fim da história: nada houve evitá-
lo, nada houve açairnú-lo. 

Os hiatos que caracterizam certos estúdios 
no curso da história do progresso humano ja-
mais significaram um relrotraimento a fases 



. f . e del" antes uma parada momentânea In erwr s .. , t b 11 f do 
d d ... 1 se opera o ra a 10 ecun entro a qu... t 'd d . . . ue tendem, na opor um a e 
dos pr~clplOS f.xar em fórmulas concretas. 
adequa a, ~ d s~ I é dia não foi um véu de c re-
Por isso, a I a c ~ d período que se estende 
pe lançado po_r to, C? romano veiplcnte até a 
da qu~da do P~~:[;~tinopla pelos turcos. Se-
conqmsta .de d C lesconheccr que foi nesse pc-
ria desassisa 0 < do século X ao XV que se 

· d ue decorre . no 0 q lenta mas contmuadamente, as 
massaram ' d · · arga d ínio particular e que, no ommw 

bases do 01clocubrações de Pedro Abelardo c 
cultural! ~s 

0 
,1,0111 •1z de Aquino atingiram as 

I dormmcan ' O < 0
1 

inâncias do pensamento humano. pc-
cu m para assim dizer, um trabalho fccun-
rou-se, · · · nos ·é do de ruminação de pn~CIPIO_s, que, - s -

I Seguintes acarretana a Implantaçao de 
cu os · - · · b't· I't'c• como novas fórmulas nao so na or 1 a po 1 1 ,t 
na econômica. . . . _ 

Ernesto Renan, para quem _a lus!ona nao 
. mestra da vida na conce1tuaçao, tantas 

era a · · nt' a • ci'tadas de CICero, e s1m uma peque n vezes ' d 'd .. · de con]'ecturas, apreen eu to a a vera-cwnma . · . cidade de nossa· assertiva c ave~I~uaram-na 
d os que canalizaram suas ativi~a.dcs na 

to 0t~ 11ada observância dos fatos sociais, com con m 'I -
0 

objetivo de não ahordoarem suas I açoes .n.o 
tudo superficial dos sucessos que se venfl-

es m nas coletividades humanas. 
ca • p 'd t -Tais considerações, Sr. res1 en _e, na o 
são ociosas, na hora de g~aves. ap_re~~soes que 
. t . essa a nossa econonua e Incidina em er-
a r,~v gi"'Ve quem as vislumbrasse como um 
ronut " · 1 t I't · · . t 't de natureza viscera meu e I erana. 1n roi o 1 f d· 
A 

· uc na hora presente, so apa os un a-cnse q , · d d 
t Cono• rnicos de nossa socte a e, amea-

men os e d d · t d 
d boroar todo o pro uto a vemen e o çan o es . - t:-

1 b d anos a fiO assume proporçoes ao 
a or e ' · · d l' lt s que se tornam dcspiCicn as pro Ixas 

vu 0.s1a ações em tôrno do estado normal, da 
consuer 't - d l· · · e ·1sfi'xi'antc s1 uaçao em que se e Ja-prccana ' ' n as classes conservad?ras. Seus recla:no.s 

· !er t'dos e reiterados urompem dos mulh-Incon I • · · 't' 1 
I ec ... 11 tos do Estado, na answ msopi ave 

P os r "' 't' d'd e e de serem postas em pra Ica me I as qu v -
h de feitio que se desafoguem as popula-

n õ~~ da angustiante conjuntura em ,que ~~ d~
hatem. Encontramo-n~s numa dessas. dih?ei.s 
f d Ossa VI'tl·t socwl que somos Irresisti-
ases e n · · ' · . . 

tente, dar novas formas c expressões ao ser 
material humano e social, o que inclui todo o 
objeto da sociologia e da política como ciên-
cia, isto é, a vida humana em suas manifesta~ 
çõcs espirituais, morais, jurídicas, sociais 
econômicas, etc. Trabalha como o escultor' 
que dá diversas formas ao seu material de ter~ 
ra, de gesso, de madeira, de metal e de mármo-
re. O poli ti co, como o artista, incorpora na-
quela massa ou naquele material que compõe 
a vida social, o seu espírito, os seus pensamen-
tos e as suas idéias, seus planos, sentimentos 
e desejos, a sua individualidade, o seu próprio 
ego. f:le deseja tirar da sociedade o mundo 
que concebe na sua imaginação. O político 
como cientista, contempla, estuda, examina ~ 
investiga a realidade já existente. O político, 
como artista, elabora, ajusta, e altera o que 
existe e transforma êsses fatos em algo que 
considera justo, necessário e bom para o futu-
ro desenvolvimento e a prosperidade da na-
ção e da sociedade, isto é, em algo que deveria 
existir". 

E' óbvio, porém, Senhores Deputados, que· 
não foi só com o auxílio da razão, essa facul-
dade primacial da alma humana, que o ho-
mem foi aos poucos desvendando as causas 
dos fenômenos do mundo objetivo e do mun-
do subjetivo, para se assegurar a privilegiada 
situação que desfruta e usufrui no globo a que 
jaz acorrentado. Nesse indefinido labor a sua 
imaginação teve importância que não precisa 
ser encarecida. Falha, porém, a imaginação 
criadora do político quando, nas horas som-
brias, para a economia do povo, :são criados . 
novos tributos ou se majoram desapoderada· 
mente os já existentes. O honrado governa-
dor de nosso Estado desapontou os seus go-
vernados expedindo, em 14 do mês que hoje 
finda, o famoso Decreto-lei número 2 .126, de 
conseqüências sumamente ruinosas para a nos-
sa lavoura cafecira. 

Em sua Mensagem, lida à Assembléia Le-
gislativa, na primeira sessão ordinária do mês 
que agoniza, o honrado chefe do executivo 
mineiro, a fls. 97, deixou estereotipado: "Du-
rante o período de transição, que se findou 
em 14 do corrente, o Govêrno, dada a gravi-
dade da atual situação econômico-financeira 
viu-se na contingência de introduzir imediata: 

1 
t propelidos a conclmr. que nosso p_ro-

ve men e stia trÍ}Jlice modalidade rnatenal, 
gresso na · 1 '11 t . t l t I Iltoral sofre uma mnu 1an e so-

mente algumas alterações na legislação tribu-
tária do Estado. Refiro-me à criação da Taxa 
sôhre o café e da Taxa de Serviços de Recu-
peração Econômica (Decretos-leis números 
2.126 c 2 .15~, resp:ctivamente de. 25 de ju-
nho e ~ 2 ~le JUlho l~cste an.o). A pruncira visa 
a subshtmr os segumtcs tnlmtos que incidiam 
diretamente sôhre o café, até 31 de dez~mbro· 
de 1946. 

m e e c ua e · 1 1 · · t , 1 1 :- d continuidade, a qua ' em upo c~c a -
uçao e_o po<lc coadunar-se com a capacidade guma, nll t d 

d. t. b·llto de (JUC em todos os empos, e. u c 1 a a , ' E' · · , · rovas irretorquivcis nosso pov<? ... Impr es-
P. d' el que saibamos desvencilhar-nos da 
Clll ~vrl·a s1·tuaç:'ío econômica em que se afun-
preca ' . d · t · 

1·1voura nossa 1ll us na c nosso co-da nossa , ' • l • · Novos rumos tem que ser dcsven( a-
merciO · . s rotas têm que ser ab~rtas nesta hora 
(~os, nova nsiva para a econom,Ia do povo. A 
tao, ~prce.á acentuou alguém, não é só uma 
pohti~a, , J 1 ·, n uma arte, e Eduardo Benes, "ncw c tam )CI l' . . . cie .' a missão do po Itico, dmxou vm-
acentuando . . de seu livro famoso estas 
cadas em pagma ' 
palav;as eloqüentes: . . . . . omo todo artista, c um cna· 

"0 pohticot. c idade política, êle esforça-se 
dor. Na s~a a 1~iedade a novos objetivos, por 
por conduzir a 50 delar a situação exis-
ajustar, alterar, c remo 

' 

a) Taxa de Armazenamento - Cr$ ... 
4,00; 

Taxa de D. N. C. -Cr$ 12,00; 
Taxa de expurgo - Cr$ 0,60; 

. Total .;_ Cr$ 16,60. 
Pelo Decreto-lei número 2.126 acima ci-

tado, êsses três tributos se unificar~m na nova 
taxa sôbre o café, cobrada à razão de Cr$ ... 
~4,00 po~· saca, o. que significa urna redução 
substancial nos tnbutos que oneravam o nosso 
principal produto". 
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Até aqui, Senhores Deputados, o {wnrado 
Sr. Governador, quer parecer-nos, Sr. Presi· 
dente, que, embora de uma zona essencialmen-
te cafeeira, estamos completamente enganado:; 
ou, então, que o honrado chefe do executivo 
labora num lamentável equívoco. 

E' que, Sr. Presidente, nào houve, em 
ab_soluto, uma redução nos tributos que rc-
cmam sóbre o café, antes foram êles sensi-
velmente aumentados. A prova é de uma fa-
cilidade que excita a retina apagada de um ce-
g?· Durante os govcmos dilatarias o impôsto 
sobre o café foi suprimido paulaiinamcntc ex-
tinguindo-se, por completo, hú dois ou 'três 
anos. Ficou a subsistir tão sàmcnte urna taxa 
d~ Ct·lj\ 4,00 por saca, compensativa dos scr-
nços pot· parte do Estado pura a guarda do 
.café nos armazéns reguladores, trabalho de 
extração de amostras c encaminhamento em 
oportunidades devidas, aos mercados d~ ex-
portação, sôbre outras diminutas despesas de-
correntes do plano de valorização do produ-
to. 

Pelo Código Tributário foi criada uma 
taxa de exploração agrícola e industrial, co-
brada sôbre vários produtos da lavoura c da 
indústria, taxa essa, indiscutivelmente, de 
natureza inconstitucional, pois importava em 
verdadeira tributação de vez que já existia 
o imposto de consumo sôbrc as mesmas mer-
cadorias. No café, a incidência de tal taxa 
equivale a Cr$ O,HU p01: saco. Dcstaytc, ,ao 
assumir o govêrno de Mmas, o nobre Sr. Go-
vernador, estava o café sujeito ao imposto de 
Cr$ 4 60 por saco, ao ser exportado para o 
lHo. 'Agora, o Govêrno Estadual, pelo Decre-
to-lei número 2 .126, reduz o tnbuto, para 
usarmos das palavras da mensagem, de Cr$ 
4,60 para Cr$ 14,00. 

O momento não comporta digressões sô-
hrc a inconstitucionalidade do imposto que 
discutimos: é princípio comczinho que ne~ 
nhurn imposto podcrú ser cobrado sem lc1 

· <IUC o institua, como nenhum poderá ser ma-
jorado sem prévia inclusiio no orçamento. 
Na idade média, segundo referem os grandes 
historiadores, sérias lulas se verificaram en-
tre os barões ingleses c o famigerado J ohn 
Lackland, por questões de tal natureza. 

O que importa, no momento, Senhores 
Deputados, é fazer, corno venho, um apêlo 
ao honrado Governador, para que S. Excia. 
:;c apiade dos lavradores c do comércio do 
café do nosso Estado, no momento sombrio 
que atravessamos, l~lc nesta hora asfixiante 
para a nossa economia, é de conseqüências 
desastrosas. Os fazendeiros c os comprado-
res de café uiio surportam ônus tão podcrú-
vel; em instante tão trúgico de sua vida de 
labor. Na da justifica uma tão demasiada 
majoração, na hora que o café atravessa uma 
crise tão séria, sabido como é, de Cr$ 80,00 
c Cr$ 70,00 a arroha, baixou na zona da Mata 
c de Leste de Minas para Cr$ 30,00 c Cr$ •!0,00 

Seria, Senhores Deputados não ter na' de-
vida conta os elevados sentimentos patrióti-
cos do honrado Governador duvidar, por um 
instante sequer que S. Excia. deixaria de 
ntcndcr aos reclamos justos de nosso povo: 
estamos convencidos de que S. Excia. virá 
ao encontro dos anseios de uma parte incsti-
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mávcl de nossa gente, amparando a economia 
do povo mineiro, em oportunidade tão críti-
ca de sua existência. (Palmas). 

POLíTICA DE NOVA ERA 

O SH. PHESIDENTE - Dou. a palavra 
ao Sr Deputado Lima Guimarães. 

'o' SH. LI:\IA' GUI1IAIUES - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados: . . . 

Hccchi de Nova Era um bolctnn que fo1 
profusamente espalhado naquela cidad~! c que 
só trago ao conhecimento da Assemble1a p_ara 
demonstrar a minha convicção de que este 
boletim foi divulgado à revelia do Sr. Gover-
nador do Estado, c dos partidos: U. D. N. c 
P. H. nas suas direções do Estado. 

Só a título de curiosidade, vou ler o bo-
letim para os Senhores Deputados·. 

E' nesses têrmos: 
"Dr. José Batista Filho. 
Candidato do povo e do Govêrno. 
A Prefeitura l\lunicipal de Nova Era. 
Jovem, ardoroso, batalhador incansável 

nas lutas pelo progresso do município, conhe-
cillo médico, o doutor José Batista Filho foi, 
em hora feliz, escolhido pelos diretórios do 
Partido Hcpublicuno c da União Democráti-
ca Nacional candidato à Prefeitura Munici-
pal da cidade de Nova Era. 

Filho de tradicional família, sem dúvida, 
nenhum nome melhor do que o dêle para 
governar a Prefeitura. 

l\loço honesto, trabalhador c inteligente, 
nas circunstâncias de hoje, não hú mais quem 
duvide de sua vitória nas próximas eleiç~õcs. 

Aliás, só êle pode ser o prefeito da ci-
dade, porque tem o apoio do govêrno es-
tadual, do grande mineiro, Dr. Milton Cam-
pos. 

O eleitorado não pode esquecer que ou-
tros candidatos, que, por acaso, apareçam, 
são contra o Govêrno, c nada poderão fazer 
pela cidade. 

Com l\lillon Campos c com o doutor Ba-
tista. Pela grandeza de Nova Era c de l\linas. 

Os Diretórios da U.D.N. e P.H.". 

Ora, Ssnhorcs Deputados, li êste boletim 
para, divulgando-o, demonstr~u· ao povo de 
Minas que êlc não pode scrv1r ahsolt~tam~n
tc 1le modêlo para as campanhas eletlorms. 
(Palmas) . 

Não havendo outros oradores inscritos 
para a hora do expediente, passa-se à 

OHDEl\l DO DIA 

Declara o Sr. Presidente que vai suhm~
tcr :'t votação dois requerimentos de autona 
do Sr. Guilhcnnino de Oliveira, devidamen-
te apoiados: 

a) sôhrc aumento de despesas com 
vencimentos de funcionúrios, motivado pelos 
dispositivos da Constituição do Estado; 

h) sôhrc vencimentos de inativos do 
Estado. 

Ambos os requerimentos foram publica-
dos no "Diát·io da Assembléia", de 29 de julho 
corrente, c tiveram suas votações adiadas por 
falta de q!lol'llm. 
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- Submetidos a votos, ca_da um por sua 
- . ua·'os os requenmcntos supra. vez, sao apiO• • u 

ENCERRAMENTO 

. b·tvendo que tratar, o Sr. 
~ada mm_s ·a' finda a sessão e convoca 

Presidente declm ~ às 14 horas, com a se-
outra para amanha, 
guintc: OHDEl\I DO DIA t.o-8-94 7 

. 'ío c votação de requerimento de 
J?Iscuss.Sr J oubert Guerra, devidamente 

aut~rd d?. 1;re. a' possibilidade de ser revigo-
apow o, s:fgo 27 da Portaria número 25, de 
~ado ~ea~ 9;1 8, que faculta aos subtenentes da 
JFU!ho Polichl do Estado o uso de uniforme 
•orçar· . 1 l),tthlic·tdo no "Diário da Assem-de O ICia , ' 

bléia de 31-7-947. _ 
_ Levanta-se a sessao. 

s.• SESSÃO ORDINÃRIA, EM 1.0 DE AGôSTO DE 1947 

PRESIDi~NCIA DO SH. ALBEH.TO TEIXEIHA 
, 0 . _ Comparecimento - Ata -

SUMARI ·. t Mens·tgem 11 • 9, conten-
Exp.e<~Ie:l ~ ~·ões da s~c~·etaria da Agricul-
do mwima:r · 10 <·ôbre redução 
t , _ :Mensa•rem n · • " . -
ura tos b<los coletores c escnvaes dos proven , d S • 

0 ,. , . do Sr. Gontran e , ~usa, so-- d~~1,?1 ., c vantagens concedidos aos 
hre. ue •. 0 ·da E.F.C.B. _ Hepresenta-
s<_:rVIddore,~ ·s Milton Neto Couto e outros 
Çao os ;:)I • " t I - d d umentos _ C011gra u açoes , o cor:: 0f de Justiça: palavras do Sr. 
Tn ~una c nomeação de comissão -
P~·e;'lidentc Deputado Domingos Pi-
VIslta do sr · (' · s · · . . alavras do Sr. ~esar oragi e 

' nhciro '- P <le comissão pelo Sr. Prcsiden-
norneaçao r · A t' · N te - Desembargador . ose . n O?IO o-

'. , . discurso do C r. Val<hr Lisboa -
g~\eir:t ~ s~lenidade de 14 de julho: pala-
50 >r c lo Sr· J i ma Guima. rães - Ordem vras ( · ' - d Dia: Discussão c vot~~çao o _reque-
d? t do Sr Joubert Guerra, sobre o nmen o · ~~- Jl I" ,· 1 . I ' uniformes na 'orça o J.cJU ~ 
uso < e t Ordem do Dia 4-8-194 7. E 1cerramen o -
A~ · 14 hor'lS comparecem os . srs, ~ 

s T ~x~ir•t __ Lima Guunaraes -

jo Antônio Pimenta - Arlindo Zanini -
Astolfo Dutra - Cândido Ulhôa - Chaves. 
Hibeiro - Dilermando Cruz - Emílio Silvei-
ra - Ilacir Lima - Jüarcz de Sousa Carmo 
-- Manuel Taveira - Mendes Ferreira -
Moacir H.esende -Mourão Guimarães - Oscar 
Corrêa - Otacílio Ncgrão -- Ribeiro Navarro 
- Hondon Pacheco :___ Simão da Cunha ~ 
Simões de Almeida - Soares Canedo - Tan-
crcdo Neves - último de Carvalho - Uriel 
Alvim - Wilson Ben1ldo. 

O SH. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes ,14 Srs. Deputados, declaro aberta a: 
sessüo. 

ATA 

O SR. LUIZ DOMINGOS (2. 0 Sccretúrio) 
- Lê a :.)ta da sessão antecedente, a qual, sem 
observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SH. VALDIH. LISBOA (V Secretário) 
- Procede à leitura dos seguintes papéis: 

MENSAGEiH N. 9 

Belo Horizonte, 24 de junho de 1947. 
Senhor Presidente. 

Com relação ao requerimento dos Senho-
res Deputados Luiz Maranha, Magalhães de 
Melo Viana, Lourenço Andrade, Lima Guima-
rães c Armando Ziler, aprovado pela Colenda 
Assembléia Legislativa, em 11 de junho findo, 
e que V. Ex c ia. encaminhou, por cópia, ao 
Govêrno do Estado, tenho a honra de enviar-
lhe, também por cópia, os esclarecimento~ 
prestados, sôbre o assunto, pela Secretaria da 
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho. 

Valho-me da oportunidade para reiterar· 
a Vossa Excelência c aos Exmos. Srs. Depu-
tados os protestos de minha elevada estima e 
distinta consideração. , 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado de Minas Gerais. 

- Hecpbida com especial agrado. 
"Estado de Minas Gerais - Gabinete do 

Secretário da Agricultura, Indústria, Comér-
cio e Trabalho - Belo Horizonte, em 25 de 
julho de 1947. 

Senhor Governador. 
1 - Em atençiio ao nedido de informa-

ções da ilustrada Assembléia Legislativa di-
rigido a Vossa Excelência em ofício n.o '388 
de 1:3 do corrente mês, tenho a honra d~· 
prestar-lhe os esclarecimentos abaixo: 

Albe~·to eiV•Jltlir Lisboa _ Luiz Domin-
Castro PÊre~l'-V;sconcelos _ Ozanan Coelho 
gos - :<..mi lO h - Alberto Deodato - An-
-, Adolfo P~rte ~ Antônio Caetano - Antô-
d:e de . Al_m~I,~a _ Armando Ziler - A~rgt~sto 
mo Gmmar . .tes., Júnior _ Bolivar de l• reltas 
Costa -1 Bpa~ati<s> - Cesar Soragi - Fabrício 

C·tros rae I'l". I) - " Faria T·wares - •e Jcrano ena -
Soares.- v·· . ~ Geraldo Ataíde - Gui-
Fid?lclil~l· ,1~~~~ _ Guilhermino de Oli_vcira 
lhen~e 1, ,'\<Albergaria __ Jason Alber~m:w -
- J ,te< e r. lo sé Augusto - .los c Curva-
João Catmlo lcJ:t · Gucrr~l - Júlio de Car-
Ihcira ·- Jol~~n ,0 Andrade -,Luiz Maranha 
valho - I~oUI leç Melo Viana _:_ Martins da 
- Magalhaes (,. calomé - Maurício Andrade 
Costa - Mateu., ~nb _ H.ibeiro Pena- Sou-
Pedro Braga - 5ti· {i{1g Soares - Xenofonte 

I) Logo que assumi a <lire~~ão desta Pa!l· 
ta, fui procurado pelo Deputado Licurcro Leite 
Filh?, que me apresentou longo memo~·ial do 11 
servl(lores da Estância de Poços de Caldas no 
qual pedem a definição da sua situarão luri~ 
dica. Ouvido o Assistente Jurídico destr; Se-
cretaria, manifestou-se êle no sentido de que 
aquêles servidores não são considerados fun-
cionários públicos, em !ace da legislação vi-
gente, ponto de vista reiteradamente vitorioso 
nesta Secretaria. 

sa Carmo - .tr 
Mercadantc · parecer, com causa justi-

Deixam de coM cu nesende - Aluísio · 
ficada, os Srsd.: A>~drada - Aníbal Gonti-
Costa - Ama eu 

Era meu <lescjo, então, propor a v. Ex-
celência se decidis~;e. de uma vez por tôdas, dis-
pensar àqueles servHiores do Estado um tra-
tamento jurídico definitivo: enquadrá-los nas · 
normas que regulam os direitos c deveres do · 
funcionalismo em geral ou, então, deferir-lhes. 

·93. 

·_:.::::--:::-:::::::::_~::--::--;=:.::"":::':.::'_"'::::=..::....-::::::::~-;·:--~~.::.::~:=:"':-::-~~~~·: .. ::-~:_~~-":.";·~~-·-..........,.·--.. ·-~-;-~-~ .. ~.- ............. ~~ .. :~"'·•:r .. ~-~1 ~~-!<-~--...-.. ~ .......... ~~~-'"' 



os benefícios da legislação de proteção ao 
trabalho. Como, entretanto, o projeto de 
Constituição, ora em debate na Augusta As-
sembléia Legislativa, tratou da matéria ern 
linhas gerais, no seu artigo 114, achei 'mais 
acertado aguardar a promulgação daquele 
magno diploma para proceder ao estudo final 
ia questão. · 

H) Com relação ao descanso semanal re-
munerado, instituído pela Constituição f•'ede. 
ral, alem de depender da regulamentação por 
meio de lei federal ordinária, sua adoçã~ na 
~:speciC, licaria subordinada ú dissipação' 04 
dúvida, já apontada, no que diz respeito a si-
tuação jurídica dos servidores em aprêço. E' 
que o dispositivo constitucional, que manda 
remunerar o descanso semanal, alcança apenas 
os trabalhadores amparados pela legislação 
trabalhista. 

III) Data venia, não existe ernprêsa or-
ganizada para exploração dos serviços ter-
mais de Poços de Caldas, sendo que o Estado 
os administra diretamente. 

Não são auuêles servidores considerados 
f~ncionát·ios públicos ou, pelo menos, até aqu"1 
nao mereceram êsse tratamento, em face da 
definição contida no artigo 3. • e completada 
Pelo artigo 4,0, do decreto-lei estadual número 
804, de 28 de outuhro de 1 !).11 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos). 

Trata-se, realmente, de matéria contro-
vertida, que deverá ser definitivamente resol-
vida após a promulgação da Constituição Es-
tadual, como já ficou exposto no item I. 

2 - Sendo o que me cumpre esclarecer 
ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os pro: 
tcstos do mais alto aprêço c distinta consi-
deração. 

a} Américo Henê Giannetti, Secretário 
da Agricultura, Indústria, Comércio e Traba-
lho do Estado de Minas Gerais. 

Ao Excclentíssimo Senhor Doutor Milton 
~oares Campos, digníssimo Governador do 
Estado de l\Iinas Gerais - Capital". 

MENSAGEM N. 10 

- Belo Horizonte, :lO de julho de 19<!7. 
Senhor Presidente da Assembléia Legis-

lutiva. 

d 
Atendendo ao requerimento, encaminha-

o em 1.9 do corrente, sôbre redução dos pro-
ventos dos coletores c escrivães do Estado, 
apraz-mc informar a Vossa Excelência, de 
conformidade com o que cxpuz na Mensagem 
de abertura da pressente sessão Legislativa, 

. que o ~rojeto de decreto-lei regulando o as-
~unto nao foi sancionado, devendo ser levado 
a vota9.ão dos Senhores Deputados a essa As· 
~emhlcta. 

d l~enovo a Vossa Excelência os protestos 
e mmha alta consideração c uprêço. 

do rfat.)d Milton Soares Campos, Governador 
's a 0 de Minas Gcr:Jis". 
- Recebida com especial agrado. 

Ofício: 
Ministério da Viação c Obras Públicas 

- Estr:~da de Ferro Central do llrasil - Hio 
de Janeiro, D. F., 28 de julho de 19·i7. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estudo de Minas Go-
Gerais - Belo Horizonte. 
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Acusando o recebimento do ofíc~o n.• 12?, 
de 18 de abril último, pelo q~al foi transmi-
tido a esta Diretoria 0 requerunci!.to em. que 
vários Deputados a essa Assernblew solicita-
ram a obscrvfmcia de direitos e vantagens 
concedidas aos servidores desta. Estrada, ve-
nho informar a Vossa Excelência de ordem 
do Sr. Diretor, que: al desta 

a) a recondução anual do pesso 
f . d . . . 1 f·1cc do decrc-crrovw crxou de existir, crr • . , 
to-lei n • 3 '>()(j de ')4 de maio de 1941, que · ··' ' ~ ·. ·orrt nu-transformou a Central em autarqma, c 
lonornia administrativa; . · -

h) esta Estrada não paga g~atiflca~:~o 
aos servidores lotados em zonas wsalubr es, 
em virtude de estar o assunto ainda pendente 
de regulamentação; · 

c) o fJagamcnto de diárias aos funciO-
nários que viajam para fora de sua sede vem 
sendo observado nesta Estrada, com . as ex-
ceções constantes de dispositivos legar~; . 

d) jú foram iniciadas por esta vra fer-
rea :vúrias construções para mora~i:~ .de seus 
scrvrdores e, no sentido de possilHhtar um 
programa intensivo para a construção de C!l· 
sas proletárias, está sendo estudado um mero 
de obtenção dos necessários recursos, para 
o financiamento das obras pela Fundação d.a 
Casa Popular, com a qual entrou em entendi-
mento; c 

. c) a fixação do quadro do pcsso:;l, para 
cfcrto de promoção, é assunto que esta sendo 
examinado por esta Diretoria. 

Sirvo-me da oportunidade para apresen-
tar a Vossa Excelência meus protestos de con-
sidcmção c aprêço. 

(a.} Gontran de Sousa, vice-diretor. 
- Hccebido com agrado. 

HEPRESENTAÇõES 

Exmo. Sr. Dr. Presidente da Assc~bléia 
Legislativa do Estado .de l\Iinas Gcrars · -
Belo Horizonte. • 

Depois de haver os signatários deste for-
mulado os seus recursos para essa . Augt}sta 
Assembléia, contra o ato do Sr. Prcfs!to deste 
1\lunicípio Dr. Domingos Barroso_ hll~o que 
indeferiu 'o pedido de rcill:tcgn~ç~o. f~tt~ ~i~ 
forma do artigo 40, das Dtsposrçocs frans. 
t . . 1 C .. - E t dttal foram sm-onas c a onslttmçao 's a ' foi ch 
preendidos com a resposta que lhes ',-
da pelo Sr. Prefeito ao despachar 0, .~c
dido ele inform:u~ão se as suas exo~IC_r.tço~s 
foram precedidas· de "processo adnumstratr-
vo" regular. . :- 0 0 Hcspondcndo o pedido de I?f?rmaç~ • 
Sr. Prefeito, teve, como suhterfugt~ da tpob-
servfmcia da Constituição que os Srs · :d~~f= 
tituintcs acabam de outorgar ao povo 1 d 
ro, a ousadia de confirmar o despacho da ,0 

quando do pedido dos rcqucrent~s, ao evoca-
rem os direitos do artigo 40 já. ctl:l~_ü · encer-

A afirmativa do Sr. Prefeito. n<~O AH foi 
ra a verdade. Que processo HEGPL . 
êsse do qual não tiveram conhccunento as 
pa!"les'l Se houve, corno teve o ~Iespl~l~Ite de 
afirmar o Sr. Prefeito, ern que dt~posttrvo de 
lei se baseou? Só se em novo I~statuto dos 
Funcionários feito especiahncntc para uso do 
sr. Prefeito, neste Município. . 

O Sr. Prefeito não teve a devtda cora-
~ern de afirmar o que deveria informar: "Niio 
houve processo administrativo, agi discricio-

'· 
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nàriamentc", faltando, como faltou à verdade 
dos fatos vistos tão somente ao sabor da sua 
côr partidária. . 

E' o que nos curnpna .completar, Srs. 
Deputados, para julgamento s~ncero, ~eren~ e 
cquitativo do ped~do ~e remte_gr:açao fmto 
ao Chefe do Executivo deste Mumcrpro. 

(aa.) Milton Neto C~mto - José Aran-
tes Moreira - João Morerra da Costa - Os-
valdo Mendes Pinto. 

_ Acompanham a representação supra, 
23 documentos. 

- Publique-se. 
CONGRATULAÇõES DO TRIBUNAL 

DE .JUSTIÇA 
O SH. PHESIDENTE - Temos a satis-

fação de trazer ao conhecimento da Casa, que 
esta Presidência recebeu, ontem a honrosa 
visita de uma comissão composta dos Srs. De-
sembargadores Leão Vieira Starling e Amil-
car de Castro, portadores de uma mensagem 
de congratulação do Tribunal de Justiça do 
Estado à Assembléia Legislativa, pela promul-
gação da Constituição Mineira de 1947, a 
qual foi recebida com especial agrado. 

O Sr. 1.0 Secretário vai proceder à lei-
tura da dita mensagem. 

O SH. 1.0 SECHETARIO - Lê: 

THIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MINAS GEHAIS 

Belo Horizonte, lG de julho de 19·i 7. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gisla ti v a do Estado. 
Tenho a honra de levar ao conhecimen-

to de V. Excia. que na ata da sessão de 
Câmaras Heunidas hoje realizada, por pro-
posta desta Presidência, foi consignado um 
voto de congratulações pela promulgação da 
Constituição, c de louvor a todos aquêles que 
se entregaram ao ingente esfôrço na elabora-
ção da carta da redemocratização do povo 
mineiro. 

Ao fazer a V. Excia. esta comunicação, 
é com o mais justificado prazer que lhe trans-
mito as felicitações do Tribunal de Justiça 
do Estado, por tão grato acontecimento. 

Os Exmos. Srs. Desembargadores Leão 
Vieira Starling e Amilcar de Castro levarão 
a V. Excia., de viva voz, os nossos sinceros 
votos pela prosperidade do Estado, sob a lei 
magna de 14 de julho de 1947. 

Nesta oportunidade, renovo a V. Exeia. 
os protestos da minha estima c consideração. 

O Presidcn te, (a. ) Nísio Batista. 
O SH. PHESIDENTE - Nomeio os Srs. 

Deputados Xcnofontc l\Iercadante, Faria Ta-
vares e André de Almeida para, em comis-
são, expressar os agradecimentos do Poder 
Legislativo ao Poder Judiciário do Estado, 
pelas expressivas demonstrações de aprêço e 
consideração, que manifestou a esta Assem-
bléia. (Muito bem! Palmas). ., 

VISITA DO SH. DEPUTADO DOMINGOS 
PINHEIRO 

O SR. CÉSAH SORAGI - Sr. Presiden-
te, pela ordem, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. César Soragi. 

O SH. CÉSAH SORAGI - Honra-nos com 
a sua visita, nesta Casa, o Sr. Deputado da 

Assembléia Legislativa de Goiaz, Sr. Domin-
gos Jacinto Pinheiro. Rogo a V. Excia. que 
se digne de nomear uma comissão para intro-
duzi-lo neste recinto. 

O SR. PRESIDENTE.- Nomeio, para 
introduzir no recinto, o ilustre Deputado 
goiano, Sr. Domingos Jacinto Pinheiro, uma 
comissão composta dos Srs. César Soragi e 
o 3.0 e o 4.• Secretários da Mesa. (Palmas). 

DESEMBAHGADOR JOSÉ ANTôNIO 
NOGUEIRA 

O SH. PRESIDENTE -- Dou a palavra 
ao sr. Valdir Lisboa. 

O SR. VALDIR LISBOA - Sr. Presi-
dente, Srs . Deputados. 

A magistratura brasileira acaba de so-
frer um rude golpe com o falecimento do 
ilustre Desembargador José Antônio Noguei-
ra membro do Tribunal de Justiça do Distri-
to' Federal c do Tribunal Superior Eleitoral, 
sociólogo, romancista e jurista insigne, que, 
com seus profundos e belos trabalhos, tem 
honrado as tradições jurídicas e literárias de 
nosso País. 

Tinha êle lugar de destaqu_e entre os seus 
contemporâneos. Natural de Srlvcstre Ferraz, 
onde nasceu em 9 de novembro de 1883, es-
tudou humanidades com os padres salesia-
nos em Loreno no Caraça e no Seminário de 
Ma~iana. Form~u-se em Ciências Jurídicas_ e . 
Sociais pela tradicional Faculda~e ~e. S~o 
Paulo onde se destacou pela sua mtehgcncra 
ágil e' pelo seu brilhantism_o no v~rsar os as-
suntos da carreira. Err! Mrn~s, fm F~·omotor 
de Justiça em Baependr e Jmz Munrcrpal em 
São Sebastião do Paraíso. Exerceu .m~is tar-
de os cargos de Procura?m; da Hep:ubl~ca em 
nosso Estado, Juiz. de Direito no Drstrrto F~- . 
deral, passando, depois a pertencer ao Tn- ' 
hunal de Justiça, como Desembargador, em 
1937. . . d I t Membro da Academia Mmeira e ~e ras, 
deixou diversas obras, entre as quais "Amor 
Im~rtal" "Sonho de Gigante", "País de , , 
Ouro e Esmeralda . 

Dentre suas obras jurídicas, marcadas 
com a sua grande elevação de concei-
tos e revelando grande saber jurídico, além 
de alicerçadas por uma longa experiênci.a da 
magistratura, destacam-se: "Aspectos do Ideal 
jurídico" c "Organização da democracia re-
presentativa". 

Era êle portador de cultura invulgar e o 
seu nome se elevou bem alto nas letras ju-
rídicas de nosso Estado. 

Hequeiro, assim, a inserção em ata de 
um voto de profundo pesar pelo falecimento 
do Desembargador José ~ntônio Nogueira, o 
qual será de inteira justiça. · 

O Sr. Presidente subl!lCte. à votação o 
requerimento do Sr. .V ~ldrr Lisboa, o qual 
é aprovado por u~ammida~le. E, em segui-
da, declara que vai determmar as providên-
cias necessárias, para ser comunicado à 
Exma. família do Desembargador José An-
tônio Nogueira o voto de pesar consignado 
em ata. 

SóBRE A SOLENIDADE DE 14 DE JULHO 

O SR. PRESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Lima Guimarães. 
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O SR. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

Verdadeiramente contristado venho tra-
zer ao conhecimento da Casa um fato de cer-
ta gravidade ocorrido nesta Assembléia na 
sessüo magna de promulgaçüo da nossa Carta 
Constitucional. 

Estando csgob1da a hora do expediente,_ 
passa-se à 

ORDEM DO DIA 
' 

Declara, o Sr. Presidente que vai sub,_ 
meter ú diseuss:io c votaç:io o requerimento 
de autoria do Sr . .Toubcrt Guerra, devidnmen, 
te apoiado, puhlicndo na -l. • sessão ordinúria, 
sôhre a possibilidade de ser revigorado o 
art. 27 da Portaria n." 25, <!c julho ele 19·!:!, 
que faculta aos Suhtencntcs ela Fôrça Poli-
cial do Estado o uso de uniforme de oficial. 

Solenidade da mais alta expressão, pro-
curou-~;e dar-lhe o máximo relêvo, convocan-
do para assistir a ela as pessoas de maior re-
presentação e as autoridades mais elevadas da 
Capital. 

Dentre estas, não podia deixar de figu-
rar o Egrégio Tribunal Hegional de .Justiça 
Eleitot·al, órgão judiciário digno da nossa ve-
neraçüo e respeito e que exerce uma das mais 
nobres funções no regime dcmocrútico. 

Lido êsse requerimento pelo Sr. l.o Sc-
crctúrio, é o mesmo aprovado, sem debates. 

ENCEHHA:\lENTO 
Hcpresentando aquêle Colendo Tribu-

nal, e declarando a sua investidura, aqui com-
pareceu o Excelentissimo Senhor Dcsemharga-
d.or Aprígio Hibeiro de Oliveira, uma das gló-
l'las da magistratura mineira, que tem sabido 
honrar a sua toga com a pureza de carúter, 
~ul1;5o~ de inteligência c aprimorada cultura 
JUl'ldtca. 

Por lamentável cochilo do protocolo, não 
foi o digno Juiz convidado a ilustrar com a 
sua presença c nobre investidura, a Mesa que 
Presidiu aos trabalhos. 

Modesto e desprelcncioso, - caracterís-
tica das almas grandes e inequívocos valores 
- acomodou-se numa das últimas poltronas 
dês te plenário, a convite cordial de um Sr. 
Deputado. 

Mal se iniciavam os trabalhos, quando 
dêle se aproximou um funcionário, convidan-
do-o a retirar-se por ser o recinto privativo 
dos Srs. Deputados. 

Submeteu-se, incontinenti, à palavra de 
ordem do contínuo dando um edificante exem-
plo de obediência às regras da Casa e retirou-
se silenciosamente. 

Na primeira reuni:io do Tribunal, ao 
prestar, contas de sua miss:io, confessou-se 
impossibilitado de cumpri-la em virtude do 
acontecido. 

O Tribunal registrou o fato, solidarizan-
do-se com o seu digno ernissúrio. 

A ata daquela -scss:io foi publicada no 
"Minas Gerais';. 

Confesso que sô ontem tive conhccimcn-
t<? do lamentável acontecimento, c creio que 
so agora os meus ilustres colegas o conhe-cem. 

Estou certo da involuntaricdade do des-
caso, fitcilmente ocorrivcl em dias de aglo-
meração como aquêle. 
1 A falta de intenç:io suavisa, mas não cli-
< c 0 gravame. 

De':er.nos, pois, mn completo desagravo 
ros cgrcglOS .Tuízes Eleitorais e cspcciahncn-
l ~ ~o 1scu insiqne c fidalgo emissário, Dcscm-
>atga_c or Anrígio Hibciro de Oliveira. 

rxcusando-nos do involuntúrio aconteci-
I~cn .0•. requeiro a v. Excia., eonsnltaclo o p e~:~·to se envie ao Execlcntíssimo Senhor 
Efc:~1 c~tc do Tribunal Hcgional de .Tustic·a 
~ et• ora U, CXpress:io <fo nOSSO mais alto apr~

ÇO e co~stdcraç:io. 
---;- Suhmctic!o a votos o requerimento su-

pra e aprovndo Tio r unanimi!lacle. 
O ~>~' • Prcsic!entc determina se envie ao 

Ex mo· . Sr. Prysidcnte do Tribunal Hcgional 
de ~usllça Elmtoral a exprcsstío do mais alto 
aprc~·o e consideração desta Assembléia. 

!)6 

Nada mais havendo que trntar, o Sr. 
Presidente elcclara finda a sessão, c con-
voca outra para ser,unda-feira, dia 4, ils 14 
horas, com a seguinte: 

OHDEl\l DO DIA 4-8-19·17 
Discussão e votação de dois requerimen-

tos de autoria elo Sr. Guilhcrmino de Olivei, 
ra, devidamente apoiados c puhlicado11 na 
ata da 4.• scssiío ordinária: 

a) Hequerimcnto n.o 11, sôhre funcioná-
rios ela Secretaria da Agricultura. 

h) Hequerimcnto n.o 12, sôbre conccs-
s:io de terras devolutas. 

Levanta-se a sessão. 

6.' SESSÃO ORDINÁRIA, EM 4 DE AGôSTO DE 1947 

Presidência do Sr. Alberto Teixeira. 
SUJ\IAHIO: - Comparedrnento - Ata - Ex-

pediente: -- Hacliogrmn a <lo sr. Presi-
dente ela Assembléia Legislativa do Espí-
rito Snnto -- Telegrama dos Auxiliares das. 
Colctorins Estmluais de .Juiz de Fora -
Ofício do Sr. Presidente ela .Junta Hegio-
nal ele Esl:ltislica, con;:(ratulando-sc -
Aprcscntar;iio elo Projeto de. H~gi!ncnto ~n
terno: Ofício do Sr. B:~dnro .Tumor - I o-
siP:io c)o J>. 11. Clll fnec dOS aeon tee~mcn
to:; políticos- Ordem elo Dia: - Dr~;cus
s~io e vota~~:io do Hcquc~·in~ento ~?·" 11, do 
Sr. (;uilhcrrnino de Ohverra, so~re fun-
cionúrios da Seerelaria da Agr~eult_nra, 
aprovado ---- Hequerimcnlo n." L, sobrc-
conc'essiio de terras clcvo~ut:!s: palavr~s 
do Sr. c;uilhermino ele OhvCira ;--:- He_gr-
lllento Infr~rno nrovisc)rio: modrfrca~~oes 
ap1·cscntacl::s pela Mesa ---- En~ defesa. d:~s 
taxas de c·nró c de rcewJernç:10 econonu-
ea: discurso do Sr. A lhcr!o D~odnto -
Política mineira: discurso <~o Sr. , ~laga
lhiíes de :\Jelo Viana ·- - Presrdentc ~ ornnz 
Berre ta: disem·so do Sr·. StarlinJ.r .so~r~s 
- Encerramento - Ordem do Dra .>- -
1!).17. 
As l·l horas, comparecem os S~·:; · :. All~?rto 

Teixeira --- Cima Guimariics - Castto I Ires 
__ Valclir Lishoa -- Luiz Domingos -- Ozanan 
Coelho - Adolfo J>orlela --- Alhert<?. Deodato 
_ Andró de Almeida-- Anlhnl GonhJO --- An-
tônio Guimarães -- Armanrlo Z!ler --- A~ltil!sto 
Costa - Bnclaró .Júnior -- Bohvar de I•r·crtas 
_ Carlos Pralcs --- Cbar Soragi --- Fabrício 
Soares -- Faria Tavares - Fclieiano Pena -
Geraldo Alaídc - Guilherme Machado - Gui- :1 . 
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!herrnino de Oliveira - Ilacir Lima - Jaeder 
Albergaria- Jason Albergaria- João Ç~milo 
- José Augusto - Joubert Guerra - !uho de 
Carvalho - Louren~~o Andrad~ - Lmz Ma:a-
nha - Magalhães de l\Ielo VIana - ~Iartm.s 
da Costa - liiauricio Andrade - Mourao GUI-
marães - Oscar Corrêa - Pedro Brag~ -
Henó _ Ribeiro Pena - Sousa Carmo - ~tar
ling Soares - último de Carvalho - Xenofon-
te l\Iercadan te. .. . . 

Deixam de comparecer, com caw;a JUSti-
ficada os Srs.: Emílio Vasconcelos - Abreu 
Hczen~Ic - Aluísio Costa ·- Amadeu Andrada 
_ Antônio Caetano - Antônio Pimenta -
Arlindo Zanini - Astolfo Dutra - Cfmdido 
Ulhôa - Chaves Hibeiro - Dilermant!o Cruz 
- Emílio Silveira - Fidelclno Viana - José 

,J Carvalhcira - .Juarez de Sousa Carmo - Ma-
nuel Tavcira - 1\Iateus Salomé - l\Iendcs Fer-
reira - Moacir Hcsende - Otacílio Ncgrão -
Hibciro Navarro - Hondon Pacheco - Simão 
da Cunha - Simões de Almeida - Soares Ca-
nedo - Tancrcdo Neves - Uricl Alvirn -
Wilson Bcraldo. 

':\ 

. O SH. PRESIDENTE - Achando-se pre-
scn ~cs 44 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O SH. LUIZ DOMINGOS (2,0 Secretário) 
ll~ a ata da sessão antecedente, a qual, sem oh-
scrva~~ão, é aprovada. 

EXPEDIENTE 
O SH. VALDIH LISBOA (V Secretário) 

procede à leitura dos seguintes papéis: 
Hàdiograma: 

Do Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, comunicando a 
eleição e composição da l\Iesa daquela Assem-
bléia. 

- Hecchido com especial agrado. Agra-
decer. · 

Telegrama: 
Dos Auxiliares das Coletorias Estaduais 

de Juiz de Fora, pleiteando medidas em bene-
fício da classe. 

_:__ Publicar. 
Ofícios: 

Do Presidente da Junta H.egional de Esta-
tística, congratulando-se com esta Assembléia 
pela promulgação da Constituição Estadual. 

- Agradecer. ' 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa. 
Tenho a honra de encaminhar a V. Excia. 

pará ser submetido à aprecia~~ão da Assem-
bléia o projeto anexo do Hcgimento Interno, 
elnhorado pela Comissão para êssc fim desig-
nada. 

Foi adotado em suas linhas gerais o Re-
gimento da Assembléia de 1935, com as altera-
Ções aconselhadas pela experiência, rcspeità-
dos os novos disposit~v?s constitucionais re-
lacionados eom a mat~na .. . 

Cabe salientar a mtchgente c vahosa eo-
open;~ão prcsta~la h Comissão, pel~s funcioná-
rios da Secretaria da Asscml~l~Ia, >Srs. Dr. Jo-
sé do Vale Ferreira e Dr: l\Iano I cc.~anha. 

Apresento a V. Exc~_a · os meus protestos 
de estima e elevado apreço· • 

Salq dás Comissões, 4 d<: agosto de 194 7. 
(a.) Badaró Júnior, Presidente da Comis-

são Especial de Hegimcnto Interno . 
- Publique-se. 

A: L. -7 

- O Projeto a que se refere o ofício su- • 
pra acha-se publicado no final da presente ata. 

POSIÇAÓ DO P. H. EM FACE DOS 
ACONTECil\IENTOS POLíTICOS 

O SH. PHESIDENTE -Tem a r>alavra Q 
Sr. Feliciano Pena. 

O SH. FELICIANO PENA - Sr. Presi-
dente. 

Desejo recordar, para explicar a situação. 
atual atos c atitudes de homens públicos de 
nosst~ terra une, apesar de sua relevtmcia, já 
se vão csmac-ccndo no tumulto da vida políti-
ca nacional e estadual. 

Ainda está diante de nossos olhos o magní~ 
fico espetáculo que foi a prcga~~ão cívica do 
Major-brigadeiro Eduardo Gomes, em propa-
ganda de sua candidatura à Presidência da 
Úepública. A sua palavra inspirada e patrió-
tica ecoou em todo~; os recantos da nossa gran-
de Pútria despertando esperanças c entusias-
mo no co~·~t<~ão de todos os brasileiros que .de-
sejavam lib.crtar-sc do jugo totalitário, que, 
desde novembro de 1937, esmagava tôdas as 
nossas aspirações dernocrúticas, todos os nos-
sos desejos de instituir no País um regime de 
decência c dignidade, em que a lei imperasse 
acima dos homens. 

Vieram as clei~~õcs de dois de dezembro· 
de HH5 c a apuração verificou a vitória do: 
General Eurico Dutra, com surpresa c dcsalen-· 
to para a maioria dos partidários do Major-
hri"adeiro Eduardo Gomes, que viam nêle a 
pos~ibilidadc de ressurgimento de cl.cz:ncntos 
da ditadura, afastado:; com o golpe rn1htar de 
20 de outubro. Entretanto, voltaram as espe-
ranças de melhores dias, quando se verificou 
que o General Eurico Dutra não se dispunha , 
a submeter-se à influência do ex-ditador e de- · 
clarava no seu discurso de posse que seria o 
Presidente, não de Partidos ou facções, mas de 
todos os brasileiros. Estas nobres palavras 
do Excclcntissimo Senhor Presidente da Re-
pública desanuviaram, em parte, os hori-
zontes políticos, possibilitando vários entendi-
mentos no cenário político da União e dos 
Estados. Assim é que o Senador Melo Viana, 
que vinha exercendo com brilho c eficiência 
a Presidência da Assembléia Constituinte Bra-
sileira, foi aprc~:cntado candidato à Vice-pre-
sidência da Hcpúhlica, com o decidido apoio 
do Partido Hepuhlicano, que desejava ver um 
mineiro nnquclc alto pôs to. 

Parecia assegurado o t:xito dessa candi-
datura, quando o Sr. Benedito Vala dates Pre-
sidente do P. S. D. em Minas Gerais, p~r ra-
zões ao que parece de ordem partidária re-
mlveu torpcdeú-ln, o que consegüiu, se<>t;ndo . . d . " .., rezam os JOrmu~; a cpoc:', como o O Diário", 
desta Capital, que, no dra 12 de setembro de 
10 Ui, estampa o ~;cguintc telegrama: 

"HIO, 11 (De J. Etienc Filho, enviado es-
pecial de "O Diário") - Depois de tailto ba-
rulho, de tanto boato, de tantas <leclara~~õcs 
em jornais, afinal o Sr · l\lelo Viana, melanco-
licamente, retirou a, st!a cnndidatnra à Vice-
presidência da Hepuhh_ca · .T á prevíamos isto, 
há dias, c nem cru prcelso_.tcr faro especial pa-
ra se chegar a tal conclusao. O próprio desen-
rolar dos acontecimentos políticos nos revela-
va a contingência a que teria de chegar o atual 
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·Presidente da Constituinte. Afinal. no choque 
Valadares versus Viana, venceu aquêle que ha-
via perdido o primeiro round no caso da can-
didatura Luz". · 

. 'Nessa altura recrudesce a luta política em 
l\hnas, onde já estava lançada a candidatura 
Carlos Luz ao Govêrno do Estado. l~ste candi-
dato. solicitou e obteve, por intermédio do 
Prestdente Artur Bernarde<>, o apoio do Parti-
do Hepublicano, mediante o compromisso de 
l~tar pela mudança dos costumes políticos en-
tao vtgorantes em nosso Estado, na ocasião 
governado pelo Interventor João Beraldo c de 
c.ntrcgar a ele.mentos dignos e capazes do Par-
hdo as Prefeituras dos Municípios em que o 
mesmo fôra majoritário nas eleições de dois 
de dezembro. 

Quando ainda Ministro da Justiça o Sr. 
~ar los Luz, foi nomeado Interventor o Sr. Jú-
lw de Carvalho, pessoa de sua amizade e con-
fiança. 
. Com a demissão daquele Ministro da Jus-

tiça para se desincompatibilizar, e devido aos 
esforços da ala do P. S. D. que apoiava o Sr. 
Bias Fortes, passou a situação do Sr. Júlio de 
Carvalho a tomar-se difícil a tal ponto que, 
nos últimos dias do seu Govêrno, foi mantído 
no Palácio da Liberdade, mais pelo apoio do 
Partido Hepublicano, que nunca lhe faltou nas 
horas difíceis, do que por quaisquer outras 
,fôrças políticas. Vendo o Sr. Carlos Luz que 
já não podia contar com um apoio decidido 
do Sr. Presidente da República c que a In-
terventoria de Minas lhe fugia das mãos, resol-
veu concordar em retirar sua candidatura, jun-
tamente com o Sr. Bias Fortes, para dar lugar 
a uma terceira que viesse pacificar o P. S. D. 
A candidatura de conciliação, com o assenti-
mento c apoio do Partido Hcpublicano, foi a 
do eminente brasileiro, Sr. Venceslau Braz, 
que não se recusou a prestar mais êsse serviço 
à sua terra, apesar dos sacrifícios que ia se 
impor. 

Todos os próccrcs do P. S. D. manifes-
taram-se a ,favor da candidatura do Sr. Ven-
ceslau Braz, que foi homologada em Convenção 
d9 Partido Hepuhlicano. Todavia, a Conven-
çao do P. S. D. para homologú-la era sucessi-
vamente adiada, até que, reunida a treze de 
dezembro <~e 1946, negou-lhe seu apoio, fazen-
~o rc~surg1r em seu lugar a candidatura do 
Sr. Bws Fortes. 

O Partido Hcpublicano, apesar dos seus 
coligados ainua não terem cumr>rido o com-
pron;i~s<;> de entregar-lhe as Prefeituras dos 
Mume1p1os onde vencera as eleições em dois 
~c. dezembro, com a lealdade de sempre, pron-
hftcou-sc a prosseguir na luta pela candidatu-
r~ Venccsl~u Braz, com os elementos que en-
tao se desltgaram do P. S. D. Mas aquêle ve-
nerando c ilustre brasileiro, alegando, como 
e;~ d~ seu l~ircito, que fôra candidato de con-
cihaça~ c_ nao de luta, afastou-se da arena das 
compcttçoes T~oliticas, voltando para o seu aus-
tero e voluntario retiro. 

Foi grande a indignação entre os dissi-
dentes do P. S. D., que, notadamente os Srs. 
Dcpu.tado Carlos Luz c Senador Melo Viana, 
profhgaram cor? palavras candentes, em dis-
~urso.s ~ entrcyt~tas, o que chamavam a mais 
mommavel tr~Içao praticada, por uma predes-
tinação, ern dia aziago, sexta-feira, treze. 
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Logo nos primeiros dias que seguiram a 

êsscs acontecimentos, o Partido Republicano, 
após vários entendime!ltos, decidiu ap<?iar: a 
candidatura do Sr. Milton Campos, mmmro 
ilustre c que, graças às suas qualidades p~s
soais de dignidade, honradez e cultura, satis-
fazia às aspirações do Partido. 

Nesse comenos grande dificuldade defron-
tavam os clemen to~ saídos do P. ~ .. ~., con-
sistente na perda da legenda parhd~na para 
seus candidatos a Deputados estaduaiS. e fede-
ral. Tiveram êles que solicitar acolhida aos 
Partidos coligados, que os ampararam com 
suas l~gcndas, tendo sido estabelecidas as ~>a
ses de um acôrdo, que foi reduzido a escnto, 
nos seguintes têrmos: 

1.• - A União Democrática Nacional, o 
Partido Social Democrático Independente e o 
Partido Trabalhista Nacional comprometem-se 
a votar para Vice~presidcntc do Estado num 
candidato tirado das fileiras do Partido Repu-
blicano c escolhido entre os seus melhores 
homens, à altura de exercer a magistratura do 
Estudo. :f:ssc candidato, logo que escolhido pc-
lo Partido Republicano, ficará desobrigado de 
compromissos partidários para colocar-se acr-
ma dos Partidos e ser o candidato da Coliga-
ção que se vier u formar para eleição do Sr. 
:Milton Campos. 

2.• - A União Democrática Nacional, o 
Partido Social Democrático, o Partido Republi-
cano e o Partido Trabalhista Nacional sufra-
garão no pleito de 19 de janeiro os candida-
tos a Senador e suplente de Senador que fo-
rem indicados pelo Partido Republicano; a 
Deputados federais e suplentes, os nomes que 
forem indicados pela União Democrática Na-
cional, Partido Social Democrático Indepcn-
dcn te e Partido Hepuhlicano. 

Belo Horizonte, 25 de dezembro de 1945. 
- Pedro Alcixo, pela U. D. N. - Cristiano 
Machado, pelo P. S. D. Independente - Feli-
ciano de Oliveira Pena, pelo P. R. - Otaci-
lio Negrão de Lima, pelo P. T. N. 

O Sr. Magalhiies Melo Viana- V. Excia. 
me permite um aparte'? 

O SH. FELICIANO PENA - Perfeita-
mente. 

O Sr. Magalluíes Melo Viana- Peço a V. 
Excia. fazer uma retificação nessa parte de 
seu discurso. Não fizemos nenhuma solicita-
ção aos Partidos para que fôssemos votados sob 
suas legendas. Não solicitamos a acolhida dos 
Partidos; êlcs é que vicran~ _nos ofcrcr;er a ins-
crição sob sua legenda. Ahas, devo dizer a V. 
Excia. que, quando nas últimas horas se pro-
movia minha inscrição por determinado Par-
tido, fui pelo Deputado Tristão da Cunha, so-
licitado para que o meu nome fôssc introdu-
zido na chapa do Partido Hcpuhlieano. Não 
houve, portanto, solicitação de nossa parte. 

Poderia explicar detalhes, mas não o faço 
porque seria dcmor:ulo. Mas vou subir :i tri-
buna c mostrarei que, se razão havia, ela esta-
va conosco em proceder como proccd_cmos. 
Vou mostrar a V. Excia. a documcnlaçao. 

O SH. FELICIANO PENA - Fico à espe-
ra de V. Excia. para rcfutú-lo. 

O Sr. Maqczlllúes de Melo Viana - Previa 
isto, e desta forma inscrevi-me anteriormente. 

O SR. FI~LTCIANO PENA - Depois dis-
so a U. D, N, deixou de indicar candidato a 

.-, 
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Deputado federal, passando o Sr: Carlos Lt~z 
a ser votado pelos eleitores de todos os Parti-
dos coligados. . . A . 
. Daí se conclui que a diss~dencw do P: S. 
D. teve a mais franca acolhida ~os Partidos 
coligados, acabando por eleger, . so dentro do 

~ p. H., cinco Deputados estadums,. quando te-
ve votação para eleger apenas dms, com pe-
quena sobra. . 0 Sr. Magallzães de 1Y!elo Vzana - Tam-
bém responderei a V. Excw. esta parte. 

0 SR. FELICIANO PENA- Todavia, jul-
gou-se com direito a não cumprir as obriga-
ções que a_;;s~miu_ para com o Pa;t~do Republi-
cano e a Cohgaçao, desde as elCJçoes, em que, 
em Ubá, deixou de votar no candidato a Sena-
dor - o dr. Artur Bernardcs Filho. Foi mais 
longe, posteriormente, quando o Sr. Deputado 
Cristiano Machado, alegando esquecimento, es-
tranhamente unilateral, não só de compromissos 
asumidos verbalmente mas também por escri-
to quando todos os demais coobrigados e todo 
0 'Estado dêles se lembravam e dêles tinham 

.';'> conhecimento, surgiu como candidato a Vice-
governador. A sua eleição era considerada co-
mo o elo que iria soldar de novo o P. S. D. 
ortodoxo, os discos, que jú então, em declara-
ções amúvcis, diziam que, em realidade, nun-
ca tinham deixado o Partido. 

Alertado pelo Deputado Abreu Resende, 
a quem eu dissera, em palestra, que o candi-
dato a Vice-governador, em hipótese alguma, 
poderia ser o Sr. Cristiano Machado, que não 
só assumira verbalmente, mas também por. es-
crito, em nome do P. S. D. I., um compro-
misso de apoio a um candidato tirado das fi-
leiras do Partido Hepublicano. - O Sr. Cris-
tiano Machado, abstraindo-se do compromisso 
verbal e fazendo questão de verificar a exis-
tência do escrito, depois desta verificação, de-
sistiu de sua candidatura. 

O Sr. Geraldo Ataíde- V. Exciu. dá li-
cença para um aparte? - O Dr. Cristiano 
Machado não levou adiante a sua candidatura 
exatamente devido a um compromisso da Co-
ligação com o P. R. 

O SR. FELICIANO PENA - Exatamente 
'-' o que acabo de dizer. 

O Sr. Geraldo Ataíde - Se o Sr. Cristia-
no Machado quisesse, teria motivos de sobra, 
porque o P. H. jú tinha faltado ao compromis-
so inicial e o seu múximo representante já ti-
nha traído. 

O SR. FELICIANO PENA - O Partido 
Ucpublicano nunca faltou aos seus compro-
missos. (Palmas nas galerias). O Partido Bc-
publicano sacrificou-se sempre para honrar 
i1 sua palavra, como demonstrou quando apoiou 
a c{andidutura do Sr. Carlos Luz, que não teve 
a devida coragem de levá-la avante. (,1plau-
sos). . O SR. PHESIDENTE- Chamo a atenção 
das galerias. Elas não. se podem manifestar 
ruidosamente neste rccmto. 

o Sr. MagalJI(íes ~e M~lo ~iana - Saiba 
o nobre orador que na o fOI 0 Sr · Carlos Luz 

, <rue não teve a coragc!:l d~ .r~anter sua candi-
datura. Em uma rcumao .tcahzada na sede do 
p. H., no flio de J a:1e1ro,. cru~~~lo fal:mun 
que o General Dutra nao mms daiia apoiO ao 
Sr. Carlos Luz, o Sr. Artur Bernurdes decla-
rou que tinha o P. R. acabado de .entrar pura 

~' ·O Govêrno com um Ministro e por Isto não po-

deria aceitar uma c~mdidaturu que fôsse t1e 
?ombatc ?-0 Sr. Presidente da República. Por 
c~se .motivo ? Dr; Carlos Luz retirou a sua 
candtdat~ra, Isto c, porque o Dr. Artur Bcr-
nardes nao manteve o seu compromisso. 
. .0. SR. FEL.ICIANO PENA - A verdade 

lnstonca que h a de prevalecer é que 0 Sr · 
~rtur Bernardes, interpelando o Sr. Deput;d~ 
Carlos Luz se êstc levaria avante a sua candi-
d?tura, .m~smo s~m o apoio do Sr. Presidente 
d,l Rcpubhca, o Sr. C a: los Luz titubeou c não 
usou, da fl:~mqueza devida. Só então o Parti-
do hcpu?hcano recusou apoiá-lo, porque não 

. era pt;ssiVel carregar com aquela candidatura 
sacnflcada de início pela ·fraqueza do cund ·: 
dato. I 
, O Sr. Magalhães. Melo Viana- Tanto não 
e Averda~e, que. a formula apresentada pelos 
tres Purhdos fm sugerida pelo Deputado Mário 
Brant. 

O SR. FELICIANO PENA - Esta fórmu-
l,a apr~s.entada, scg~mdo o Sr. Deputado pelo 
Sr. Muno ~rant,. f~ I a solução do impass~ cria-
do com a mdec1sao do Sr. Carlos Luz c êste 
goslosamente aceitou-a, retirando-se da' arena 
fugindo a urna luta igual com o Sr. Bias For~ 
tes. (Aplausos da galeria) . 

O Sr. Luiz Maranba- V. E · d' 1 'XCia. a i-
cença para um aparte? 

O SH. FELICIANO PENA - Perfeita-
mente. 

O Sr.,Luiz Maranl!a- V. Excia. admite 
que o P,. S. D. Independente não tinha apoia-
do a VICe-governadoria pelo P. R.? 

. O S;. ~Iagall!ães Melo Viana - Um dos 
dOis esta dizendo a verdade, portanto. 

O .SR. ~ELICIANO PENA - Ainda não 
cheguei ao fun do meu discurso. VV. Excias 
tenham a bondade de me deixar continua · 
que, no correr dêle, será respondido 0 ser, 
aparte. u 

O Sr. Ma.,qalhães Melo Viana- Então n:-
pos~o apartear ao ouvir o discurso de v0 

Excw. ? A menos que V. Exciu. não dA 1·· 
cença... e ~ 

P
od ? SR. FE1~LICIA1NO PENA _ V. Excia 

e me apur ear a wra que bem entend • 
O S,r. Magalhães Melo Viana _ Met:·1 agradecido. UI o 

. O SR. FELICIANO PENA _ Como . 
diz~~ do, o Sr. Cristiano Machado d ~mha 
venflcur a existência de um compr' ~POis . de 
es · t t • · omisso por cn o, con ranamcnte ao que era d 
rar, em vez de vir imediatamente m~ se espe-
membros da bancada de sua facção a strar a~s 
dade de honrar o compromisso as t;eccsst-
ma hora em que o Partido ; <IU sumido, nu-
os de · I' ' c pertenço : nuus co Igudos os salvara dando-Ih - e 
!Ida em suas legendas, silenciou e se es gua-
~nfor.mou o Deputado Mourão G' . gu~do me 
as vesperas da eleição depois deUI!Ufracs, só 
pelo telefone, é que informou a S lE er:velado 
sua bancada que era inegável a e~is~cia: e à 
compromisso. . • encta do 

:\ntes disso, nu fase mais intens 
~endtrnentos entre as duas alas do pa ~os en-
e~t-se a votação das Disposições C · '. · J? ·, 

n.ms Transitórias quando os D onshtuciO-
Sid~r:_cia, com r~ras exce õe eputados da dis-
dleu;ao indireta do Vice-g~ve~'n ~otardm Pela 

o,. .depois de formal comprom~ or o Esta-
t~.:.ariO do seu líder~ Deputado l\lisso_ em con-
raes, de vez que a Coligaç1 f ~mrao Guima-
chada da eleição direta. ' 0 azta questão f e-
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O,Sr. Geraldo Araíde --Era uma questão 
aberta, Sr. Deputado, não fomos informados. 

O SR. FELICIANO PENA - Assisti ao 
Sr. Deputado Mourão Guimarães comprome-
ter-se com o Sr. Secretário do Interior sôhre 
a votação dessa emenda que estabelecia a elei-
ção direta para Vice-governador do Estado. 

.. Depois de tudo isso, ao ferir-se a eleição, 
concordou o Partido Hepublicano em votar em 
branco, visando à eleição direta, desde que o 
Sr. Deputado .José Hibeiro Pena já assumira 
o compromisso de renunciar, caso fôsse eleito. 

Esta vinha sendo, Srs. Deputados, a con-
duta da dissidê_ncia, quando veio a eleição da 
M~~a que preside os trabalhos desta Assem-
hlew. 

Nesta eleição, desde a 11rimeira hora colo-
c!uci-me à margem, hem como qualque;. dos 
S.rs. Deputados do P. 11., que não desejavam 
figurar na chapa, devido it forma por que vi-n!w se conduzindo a dissidência. A Coliga-
çao, todavia, orientada pelo Sr. Deputado Os-
em: l~otelho, reunida na noite que precedeu à 
elmçuo da l\Iesa, resolveu fazer uma chapa de 
conciliação, com nomes tirados de diversos 
Partidos representados na Assembléia, tendo 
?S dissidentes se comprometido, segundo fui 
mformado, ·a votar de acôrdo com a decisão 
da maioria da Coligação. Só assim foi o meu 
nome incluído como candidato a Presidente, 
com liberdade para os que se encarregaram 
dos trabalhos preparatórios da eleição de 
substitui-lo até a hora da votação, se assim o 
julgassem conveniente. Feriu-se o pleito, e o 
que se viu? Dois Deputados da dissidência vo-
tando contra a chapa da Coligação e quatro 
votando em branco (o qne dá na mesma) pa-
ra garantir a vitória da chapa organizada pelo 
grupo P. S. D. - P. T. B., na qual figura-
rrun com o Presidente e um dos Secretários. 

Foi sem dúvida um golpe vibrado na Coli-
gação e nos propósitos de pacificação do pa-
triótico Govêrno do Estado, pois qtÍe na Mesa 
assim eleita não· figurou qualquer nome das 
co:r.entes coligadas, inclusive a União Demo-
crati.ca Nacio~al - de vez que não é mais 
P?Ssivel considerar-se a dissidência, depois 
desse~ fatos, como coligada. 

.~t~mp:~·rne, por um imperativo de justi-
ça, s.ll.Ient<tl que o grupo dissidente orientado 

· J!elos Ilustres mineii·os Venceshu e' Hodri"ues 
Seahr·t tern I ' · ' "' · • • • wnrado os seus cornpi·orrti'ssos P•tsso a l · · · · · • · • cr um artigo do "Eshdo ele i\lill'ts" que comentou ê t · I~t. .".' . . '· ' lit' c· l I' s c u uno ernsocho da vida po-

I '1 l 0 ~stado, nos seguintes tênnos: 

"A Mesa ela Assembléia 
. ~em sido objeto de severas críticas a com-

p~SIÇ~to da primeira l\Iesa da Assembléia Le-
gis~ah v a, que ontem tomou posse. A chapa vi-
torws~ ~a clei~~ão foi organizacla com eviden-
te cspinto. faccioso, o que veio quebrar urna 
velha trarhção parlamentar. Em nenhum par-
lamento d~ .mundo, flor uma questão de ética 
elementar Ja se constituiu uma !\lesa diretora 
dos trabalhos legislativos sem que estivessem 
represc~tados todos os Partidos". 

O 8r · Uma Guimarães - V. excia. dá li-
cença para um aparte? 

O SR. FELICIANO PENA - Perfeita-
mente. 

~) S:. Lz'ma Guimarãe~ - Na Mesa eleita 
só na o figuraram representantes da U. D. N., 
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e isto porque os dignos representantes dêsse, 
Partido nesta Casa se recusaram a tomar par! e· 
na chapa apresenta ela. l\las, todo.s ?s demais, 
Partidos fazem parte da l\Ies~ ~lei~a, o P · T · 
N I) 'I' 13 na Vice-prcstdencw, e um Se-., o . . ., . t . u 
cretário do P. H., JlOr consegum e, so a • 
D. N. não tomou parte. . . 

O SH. FELICIANO PENA - Dtz 0 Sr., 
Otacilio Net'riío que o P. T. N. nesta Assem-
bléia é soni~nte c~le. r- ' • 

O Sr. Uma Guimcmíes - Na o e Isto que· 
figurou no registro do Tribunnl. Agora, ,qu.ero 
lembrar a V. Excia. que na chapa da C?hlfa-
<:ão, não figurou nenhum Deputado do l · f· 
B. Elas por elas. . . 

O SH. FELICIANO PENA - "Ela e a nu-
niatura do Congresso. A Cfnnara Federal e o 
Senado, a êsse propósito, têm dado exemplos 
de cortezia parlamentar que deveriam ter ser-
vicio para nortear a conduta dos nossos De-
putados. A organização das ?Ilesas daquel~s 
casas legislativas nunca deixou de ser procedi-
da sem que todos os Partidos ali estivessem re-
presentados, inclusive o ex-Partido Conm-
nh;ta". 

O Sr. Magalluies de Melo Viana- .\penas 
quero fazer um esclarecimento: é que êsse ilus-
tre jornalista, talvez, não esteja certo quanto 
:\s tradições ]Jnrlarnentares. Devo dizer que,, 
na minha opinião, a l\[esa deve ter represen-
tantes de to elos os Partidos. Não é verdade, 
porém, que isto seja tradição em nossos par-
lamentos, pox·que na primeira C:1mara elos De-
putados, logo depois da Assembléia Nacional' 
Constituinte, uma chapa foi apresentada pelo 
nobre Deputado Olúvio ?llang:,heira e Honório 
Monteiro, do P. S. D. de São Paulo, outra, 
que foi Yitoriosa, e não tinha um representante 
sequer da U. D. N., apesar de ser êste o se-
gundo Partido na Cârnm·a dos Deputados. Ve-
ja V. Excia. que não é, ahsolutarnente, tradi-
çiio. 

O SH. FELICTANO PENA-- "No entanto, 
a chapa organizada pelo P. S. D. e P. T. B., 
com a coniv<~ncia de dois dissidentes, exeluiu 
representantes da U. D. N. e do P. H., duas 
h:m:~adas llllmerosas e de decisiva influência 
nos trah:t!hos". 

O Sr. Maurício Andrade - A título de 
esclarecimento quero dizer a V. Ex c ia. que 
o Deputado Mourão Guimarães, its 12 horas 
do dia em que se feriram as eleições desta 
Assernhl6ia, levou uma proposta colocando os, 
lugm·cs de 2.0

, :J.• e 4, 0 Seeretúrios :i aprecia-
~~ã(J dos partidos coligados; o 2.• Vice-presi-
dente tamhérn o fêz, e entretanto não nos trou-
xeram a resposta até a hora da eleição, mo-
tivo por que as candidaturas a êstes postos 
foram organ iza(las nesta Assembléia . 

O SH. FELICTANO PENA - Levo ao co-
nhecimento do nohre Deputado que se leio 
êste artigo, é para mostrar a repcrcussiio que 
teve na imprensa dêste Estado a atitude dn 
Dissidência c niio para eriticar ntitucles . do 
Par~iclo Trabalhista Brnsileiro c do Partido 
Social Dernoerútko. 

~) Sr. Luiz Maranlw _ p0rtn~to, _nossos 
candH~atos a 2.• e 4_. Secretitrios nao tiveram 
o apoiO total da coligação, bnapudo no resul- ~ 
ta do <la~ cleiçties. . 

O .~r. Maqal/uics de Jlfelo Vwna -- Se 
V. Excw. conhece os votos secretos de todo 
o mundo, deve chr explic:wão disto. 

O SH. PELIÓANO PENA - Só fui apre-
sentado candidato a critério .•. 
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O Sr. Magallzães de Melo Viww - V. 
.Excia. to i sempre candidato. 

O SH. FEL!CIANO PENA - Nunca fui 
candidato a essa eleição. Isto é uma aprecia-
çi.io de V. Excia. VV. Exeias. é que somen-
te visam cargos, mesmo passando por cima 

. de compromissos sérios. 
v 0L'. MUfJUULae:; ae Jlleto Viaua - (luais 

sito os cure;o:> 11Ue p1Clll!amos, novrc l.lepu-
t<.uo·: 

v .SH. l'ELlC.iANO PENA- VV. Excias. 
deve111 ser grmos uo ran1uo Hepunllcano que 
lHeS uetl Ci11CO CUUCll'US Ue lJCJHlWUOS, qllall-
UO ~ V • .l~,.'(CHlS • lllll!alU U{H::!lUS UH'ChO a 
auas, pelos votos que ontivet·am. 

U 0r. lliagalllae;:; de Melo Vúwa- Direi 
da ll'.WLLilU lJUC o Yuruuo ;:,ocial ucmocraneo 
t!Cll ao ~'Ul'tJ.UO 1iepUIH1CallO. 

v ;:.,r. ootzvw· ue l'retlas - Deu muita 
dor ue cabeça. 

. u ~rt . .t'1tESIDENTE - As galerias, por 
mmor uuerauuaue que a Mesa possa ter, uao 

j)Oúem illallileSL;.ll'-Se l'lllUOSUlllCllle. .t'e~:o, 

JJU!S, CUCUl'eCH1alllCilte aS gulel'laS SC lilalUC-
l'Cill na muuuc respeitosa l1UC c ucv1aa ao 
uccuro deste recinto. 

. U Sr. Júlio li e Carvall!o - V. Excia. 
da hcença para um apane·t 

V .. .Excw., em seu discurso, disse que 
nas ultimas horas do meu governo nu intei-
ramente apowuo pcw .t'. n., no lHomcnto 
na o qtus uar aparw a V. hxcía. Mas, como 
.V. bxcw. vem repetindo constantemente o 
agasalHo _que o l> .. H. deu a candidatos da 
d1ssH1encw, rewlv1 levantar-me e pedir a V. 
Excia. para dar um aparte em esclareci-
mento. 

Efetivamente, nas últimas horas do meu 
govêrno, o Presidente do partido de V. Ex-
cia. trabalhou pura que continuasse na 
intcrventona, ruas cu nao queria uizcr que 
ele cstav:: pagando o que eu uz ao }'. H., em 
meu governo: O P. H., em :tlhnas Gerais, 
quanuo Clltrc1· para o governo não merecia 
us gra~~as dos governantes e eu em meu go-
verno, dei o mais que pude ao' P. H. 

Um Sr. Deputado - V. Ex c ia. ressu-
citou o partido. 

O SI'. Júlio de Carvalilo - ... levando 
até para meu Secretário um dos mais ilus-
tres membros do mesmo P. H. De maneira 
que, se o P. H. assim procedeu comigo re-
tribuiu o prestigio que ll1c emprestei, as 'gen-
tilezas que lhe prestei e se entrei sob a le-
ge~lda do P. H., também devo esclarecer que 
1~1 ?Om grande honra para mim, por insis-
tencra dos maiores membros dêsse mesmo 
J>arlido, que estiveram em nossa casa. 
Devo ainda esclarecer que não queria acei-
tar a minha indicação para Deputado esta-
dual. Somente aceitei, no último dia, às 
duas horas da madrugada, por insistência de 
amigos c assim, aceitando-a, com grande hon-
ra para mim, entrei na chapa do p. n.' que 
foi o partido que mais emissários enviou à 
nossa casa, para que cu figurasse em sua 
chapa. Aliás, tomei tôdas essas gentilezas 
como retribuição. 

apoiava a candidatura Carlos Luz, apoiada 
por S. Excia., como é público c notório. 

O Sr. Júlio de Carvallw - Peço licença 
para dizer a V. Excia. que para organizar 
o meu govêrno não tive instruções de quem 
quer que seja; quando fui nomeado Inter-
ventor Federal, estava no IUo e pedi instru-
ções ao Sr. Presidente da República. .Este 
declarou-me que previamente subscrevia todos 
os meus atos, porque já me conhecia; então, : 
nunca mais pedi instruções. O meu govêrno 
foi feito por mim; eu sou o único responsá-
vel pelo meu govêrno. 

O SH. FELICIANO PENA - Esclarecen-
do o aparte do Sr. Deputado Júlio de Carva-
lho, tenho a dizer ainda que era público e 
notório que seu govêrno apoiava a candida-
tura do Sr. Carlos Luz. 

O Sr. Júlio de Carvallw - Isto no dizer 
de V. Excia. 

O SR. FELICIANO PENA - No meu 
dizer não. No dizer da opinião pública. 

O Sr. Júlio de Carvalho - Sou efetiva-. 
mente amigo do Sr. Carlos Luz, mas V .. Ex-
cia. não prova que eu houvesse no meu Go-
vêrno apoiado essa candidatura. Nunca em 
Palácio pronunciei urna palavra nesse senti-
do. E' verdade que desejava que o Sr .. Car-
los Luz fôsse Governador do Estado. Moço 
digno e por todos admirado. Todavia, repi-
to que nunca manifestei por atos ou palavras, 
no Palácio, minha opinião sôbre sua candi-
datura. . 

V. Excia. esteve também em Palácio, 
acompanhado de todos os companheiros do 
Partido Republicano. Ali fezeram um discur-
so para mim. VV. Excias. nesta oportunida-
de não ouviu sequer eu manifestar apoio à 
candidatura do Sr. Carlos Luz porque eu pro-
cedi no Palácio da Liberdade como um ver-
dadeiro magistrado. 1 

Se V. Excia. quer dizer a verdade tem 
de dizer isso, porque estava muitas vêzes 
no Palácio da Liberdade. , 

O SR. FELICIANO PENA - A verdade 
é uma só. E não são palavras que podem 
impedi-la de brilhar. De fato eu estive no 
Palácio depois de ali não ter estado desde 
0 govêrno do Sr. Antônio Carlos. Se ali es-
tive é porque o Sr. Deputado Júlio de Car-
valho apoiava a candidatura do Sr. Carlos 
Luz a Governador do Estado, c nós fizemos 
parte dêst~ Govêrno ~m função dêste com-
promisso aquela- cand1datura. 

O Sr. Deputado Júlio de Carvalho é advo-
gado de nomeada c deve saber muito bem que 
fatos como êsse não se demonstram com pro-
vas palpáveis e concretas, mas a opinião pú-
blica prova que V. Excia. era partidário da 
candidatura Carlos Luz. 

O Sr. Júlio de Carvalho - Não nego. 
O SR. FELICIANO P~NA - Aliás, Srs. 

Deputados, lembro-me mmto de um trocadi-
lho do Sr. Júlio de Carvalho durante a visita 
que lhe fizemos. e que ê~e aqui invocou. S. 
Excia. no seu d1scu.rso d1sse que era "grande 
amigo da Luz". (Rzsos) • 

0 Sr. Júlio de Carviflllo - Efetivamente 
disse que era grande :-'rmgo da "Luz". A bla-
gue veio de VV. Excras. no sentido que lhe 
quer dar. 

O SH. FELICIANO PENA - E!lta blague 
O Sr. Magalllães de. Melo Viana - O 

govêrno de V. Excia. for o em que mais se 
nomearam profcssôras .. · 

O SH. FELICIANO PENA -. O Partido 
llcpublicano se teve um pôsto no govêrno do 

nobre Deputado Júlio de Carvalho é porque 

do Sr. Júlio de Carvalho era para se justi-
ficar o seu decidido apoio à candidatura do 
Sr. Carlos Luz .. 
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Continuo a leitura do "Estado de Minas": 
Assim agindo, o P. S. D. e o P. T. B. se 

tornaram passíveis de crítica, como também e 
principalmente os dois dissidentes que con-
cordaram em tornar vitorioso o conluio. 

O fato de ter sido eleito um membro da 
Coligação não excluía o cumprimento de um 
compromisso de simples cortezia parla-
mentar. 

O espírito de facção c as divergências 
políticas, pelo menos enquanto repercutem 
nas assembléias de elite, devem ter uma 
fronteira; a fronteira das boas normas de 
convivência humana. 

A elevação do nível da vida pública 
estú sempre na dependência do respeito a 
essas regras de decôro que precisam ser sal-
vaguardadas, mesmo quando as paixões c 
vaidade humana turvam as águas políticas. 

A crônica dos congressos mineiros ja-
mais registrou tal atentado a ética parlamen-
tar. Esperamos que, no próximo ano, não mais 
se reproduza êsse fato, tão desabonador para 
a nossa cultura política. 

O Sr. Luiz Maranlza - V. Excia. me 
permite um aparte? 

V. Evcia. falando em elegfmcia política, 
é interessante lembrar se seria elegante o 
Partido Republicano procurar o apoio do 
P. S. D. para deslocar o membro de nossa 
bancada eleita. 

O SR. FELICIANO PENA - O P. R. 
não procurou o apoio do P. S. D., salvo se 
almun membro isolado tenha procurado. 

Um Sr. Deputado - O Sr. Dernardes 
Filho! A D' 'd' O SR. FELIClANO PENA - tsst cn-
cia não votando no Sr. Dernardes Filho, fal-
tou aos seus compromissos c o. P. R. nã? t~
nha obrigação de eleger ca~dtdato da diSSI-
dência quando esta se orgamzou em bancada 
independente nesta Assembléia. O Partido Bc-
publicano já muito fizera por ela dando-lhe 
um número de lugares nesta Assembléia a que 
ela não tinha direito pela exígua votação ob-
tida. 

O Sr. MagalMes de Melo Viana - Não 
se apresse. V. Excia. Vou esclarecer devida-
mente êste ponto. 

O Sr. Ozanmz Coelho - V. Ex c ia. per-
mite um aparte? 

O SR. FELICIANO PENA - V. Excia. 
não tem direito de falar porque, deixando 
de votar no Senador Dernardes Filho, rom-
peu o compromisso com a Coligação. 

(Cruzam-se apartes) . 
O SH. FELICIANO PENA - V. Excia. 

além de não cumprir o compromisso queria 
ainda a Prefeitura de Uhú (dirigindo-se ao 
Sr. Ozarzan Coelho). 

O P. H. juntamente com a U. D. N. é 
que tem dado apoio decidido ao Govêrno do 
Sr. Milton Campos, porque a dissidência fal-
tou a todo os seus compromissos. 

O Sr. ~eraldo Ataíde - Esta é a opinião 
de V. Excw., pois a opinião do Sr. Gover. 
nador é em contrário. 

O SH. FELICIANO PENA - VV. Ex-
das. são coligados apenas para tirar van-
tagens, não s~o coligados para honrar os 
seus compram 1ssos. 

Um Sr. Deputado - O único partido 
da Coligaçãç que vem tir~ndo yantagcns mui-
to grandes JUnto ao Governo c o P. H. 
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O S!:. FELICIANO PENA - Essa é a, 
apreciação unilateral de V. Excia. 

O Sr. Geraldo Ataíde - Eu posso pro-
var. Tenho documentos nesta pasta e mos-
trarei a todos a verdade dos fatos. 

O SH. FELICIANO PENA - Cumpre-me 
aguardar essa demonstração eloqüentíssima de 
V. Excia. 

O Sr. O::anmz Coelho - Êste artigo, Sr. 
Deputado... . 

O SH. FELICIANO PENA - V. Excw. 
não tem o direito de falar. Sua atitude nesta 
Casa não lhe permite êste direito. 

O Sr. O::amw Coelho - Hesponderei 
oportunamente a V. Exeia. É estranho que 
V. Excia. citando um artigo sôbre cortezia 
parlamentar falte para com esta. 

O SH. FELICIANO PENA - I~ste artigo, 
Srs. Deputados, dispensa-me de comentar o 
episódio em aprêço c apenas para terminar, 
qt;ero lcmhrar não com minha autoridade, 
que reconheço não ter, mas com a de Estra-
da, um dos maiores constitucionalistas da 
América, que o problema maior do momento 
é o de moral cívica, porque se a lei é a ga-
rantia de todos os direitos, a suprema ga-
rantia da lei é a moral individual. 

Quanto a nós do Partido Hepuhlicano, 
nue representa urna tradição de honradez e 
dignidade na história mineira, fazemos ques-
tão de manter intangíveis os nossos compro-
mis~os com a Colignc:ão, corno até o momen-
to temos feito em tôdas as ocasiões. (Palmas 
prolnngmlas) . 

Esgotada a hora do expediente, declara o 
Sr. Presidente que vai passar à 

OHDEM DO DIA 

Anuncia-se a discussão e votação do re-
querimento n.o 11, de autoria do Sr. Guilher-
mino de Oliveira, devidamente apoiado e pu-
blicado na ala da ·L~ sesão ordinária, sôbre 
funcionúrios da Secretaria da Agricultura. 
. Não solicitando a palavra nenhum Sr. De-
putado, é o requerimento supra submetido a 
votos e aprovado. 

Em seguida o Sr. Presidente declara que 
vai snhm~~ter ú discussão c votação o reque-
rimento n." 12, de autoria do Sr. Guilhcrmi- · 
no de Oliveira, dcvi<lamentc apoiado e publi-
cado na ata da 4.~ sessão ordinária, sôbre con-
cessão de terras devolutas. 

O Sr. Feliciano Pena, pe<lindo a palavra 
pela ordem, solicita que a !\lesa mande pro-
ceder à leitura do requerimento supra. 

O Sr. Prc~:idente Ptcndendo ú solicita-
ção tio Sr. Felicbmo Pcn~1, convida f! Sr. 
l." Secretário a ler o requertmcnto em discus-
são. 

O Sr. 1.• Secretário lê: 

HEQUEHIMENTO N.• 12 
Sôbrc concessiio de terras devolutas 
Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Lc~ 

gislatvin. · f 
Considerando que o art. tl!l, para~rn o 

· 2.• da Constituição Estadual <!eter:mma a ne-
cessidade de autorização Icgislati_va para • a 
concessão de lotes de terras superiOres a 2;>0 
hectares; 

considerando que a lei 171, que rc~ula a 
concessão de terras dcvoluty~ _pelo hstad.o 
prevê a possibilidade de aqms1çao de um ma-
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ximo de 484 hectares de terras de cultura e 
3. 872 hectares, quando destinadas à criação 
por qualquer interessado, limite êste que' ul-
trapassa o previsto no art. 119, § 2.• da Cons-
tituição; . . considerando que existem na Secretaria 
da Agricultura divex_:sos processos., em a~da
mento para concessao de terra_s J~. medidas 
e demarcadas, alguns dos quais Ja aprova-

cultura que enviasse a esta Assembléia 
r~layão do~ pro~essos comprendidos em ~~i~ 
lupotcscs, I~to e, de áreas superiores 
hectares, ahm de que esta Assembl'. a 250 
possível urgência, analise os proc ew, com a 
!fle. a deli.bcração i~ dispensável, is~~soJ' e .,to-
mdispensavcl autonzaçao Iegislat· ' de a con - d Iva para a cessao os terrenos nessas cond. -pretendentes. Içocs aos 

dos; . t d . , considerando que os m eressa os JU rea-
lizaram despesas com ~~dição e adiantamen7 
to nos moldes das ex1gencras do Decreto-lei 
1i1, não sendo justo que sofram prejuízos; 

. O Sr. Alberto Deodato __:_ Aliás 

t
a. Imprcs~ão de que êstes que já req~e:~nho 
em os direitos adquiridos. ram 

E' O SH. Gl]IL~ERMINO DE OLIVEIRA _ 
uma questao discutível. 

requeremos ao Poder Executivo, por in-
termédio de V. Excia., ouvida a Casa, se 
digne enviar-nos relação de todos os proces-
sos existentes na Secretaria da Agricultura, 
Departamento de Terras, Matas e Coloniza-
ção referentes à concessão de terrenos devo-
lut~s de áreas compreendidas entre 250 e 434 
hectares, quando se tratar de terras de cul-
tura e 250 a 3. 872 hectares, quando de ter-
ren~s para criação, cujas medições já tenham 
sido aprovadas. Sala das Sessões, 31 de julho de 194 7. 
_ Guilhermino de Oliveira - Adolfo Porte-
la - Maurício Andrade - Badaró .Júnior -
Ribeiro Pena - Joubert Guerra - Augusto 
Costa - Carlos Prates - João Camilo -
Martins da Costa - Castro Pires - Jaeder 
Albergaria - Antônio Caetano - José Augus-
to - Starling Soares. 

O SR. PHESIDEN.TE ----: Está em discus-
são o requerimento do Sr. Guilhermino de 
Oliveira. O SH. GUILHERMINO DE OLIVEIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Guilherm1no de Oliveira. 

O SH. GUILHERMINO DE OLIVEIRA-
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

O requerimento ora em discussão refere-
se ao seguinte: - A Const~tuição Estadual, em 
um dos seus artigos preve que, para conces-
são de lotes de terras devolutas de área su-
perior a 250 hectares, é necessária autoriza-
ção legislativa. Entretanto, a lei número 171, 
que regula a matéria, isto é, que dispõe sô-
hre as normas para a concessão de terras de-
volutas a qualquer títu!o, prevê a possib~li
dade de se conceder maror arca de terra a m-
divíduos que o requeira~ ~entro 11:aturalmen7 
te de determinadas cond1çoes previstas na lei 
citada. , , . Acontece Sr. Presidente, que existem 
inúmeros nro'cessos de medição de terras, em 
que os lotes são superiores a 2f>0 hectares, 
terras já medidas e demarcadas c com pro-
cesso jú aprovados, em que os licitantes fi-
zeram despesas grandes com as medições c 
com o andamento dos processos. 

Referi-me a que, para terras de cultura, 

3 
lei 171 dá dirci~o aos posseiros de reque-

rerem terre11os at.c 4~4 _!lcct~res. c. para ter-
renos destinados a cnaçao da direito de ~IU 
lote superior, quansc 4: 0.~0 hectare~. Assun 
sendo posseiros que havi,tm rcqucndo lotes 
de tc;renos supcnores a _25~ _hect~tres, antes 
da promulgação da Consti~mçao, hzcram, co-
1~0 disse, despesas para Isso, c não é justo 
que êics tenham os seus pro~cssos paralisa-
dos em detrimento de sc?s direitos_. Assim, p~
di, por requerimento, a Secretana da Agn-

9 SR · PHESIDENTE - Continua quern~~ento em discussão. (Pausa). , o re-
Ne~ o querendo <?utro.s Srs. Deputados dis-

cuti-lo, vou submete-lo a votação. 
Os Srs. D~putados que forem favorúvei 

ao mcs;no queiram se levantar. (Paus ) s 
F01 aprovado. a · 

REGIMENTO INTERNO PROVISóRIO 
9 SH. PHESIDENTE - Quando da · 

lalaçao da Assembléia Legislativa ord' p~s-S J' r d Inana 
0 r· u I? c Carvalho propôs e a Casa a ro~ 
v~m que fosse adotado, provisoriamente 0 PR 
g~rnento ?a, Assembléia Constituinte, ~o e-
fos~e aphcavel, supridos pela Mesa os caque 
OmiSSOS. SOS 

. A Mesa cntendet~, de bom alvitre, redu-
Zir alguns p1:azos estipulados nesse Regime _ 
to ora em VIgor, modificações essas que v~i 
submeter à apreciação do plenário. ' 

Hcza o Regimento (lê) : 
. "Art · 23 - Logo que receber 0 

Projeto ~~ Comiss~o,_ o Presidente da 
Asscmbl~w Conshtumte ordenará a 
su~. ~!lbhcação no "Diário da Asscm-
bl~w, c em avulsos para serem dis-
tnbmdos aos Srs. Deputados. 

Art. . 24 - Setenta e duas ho-
ras . depois dessa publicação, será 0 
projeto da Comissão submetido englo-
ba.~amente à aprovação da Asse _ 
hlera. m 

, Art. 25 - Aprovado 0 projeto, 
sera_ coloca_do na Ordem do Dia d 
sessao scgumte, para sofrer cngloJ ~ 
dalncnt 

. . . ' Ja _ e, t~ma unica discussão, que 
n_ao po~lcra . prolongar por mais de 
vmte dws, fmdos os q~wis se dará 0 
CJ_lCerraplCnto automático da mesm 
discussao." a 

A _l\'lesa pensa que êssc prazo de 20 d' 
do ,a_rtigo 25 po?e ser ~eduzido para 10 /as 
c_ vai .submeter a aprecwção da Casa a r ds, 
çao desse prazo. Os Srs. Dcputad ' c u-
rcm fav?rávels à redução do pruzo0~ie q~Ie fo-
ra 10 1~1as, queiram levantar-se. (Paz )O pa-

Fol aprovado. lsa • 
Parágrafo único _ "Nos P . • 

ros quinze dias, ser1.o 1'. r1IJ:?dCl-
d d 

' ece n as 
cmcn as, q_uc po crão ser fun 1 · 
ta das da tnhuna, durante 0 P .< ,amen-
os seus autores tiverem par rd<\~o qlt~e ' t · a ISCU 11' o proje o, ou en vwdos à M 
justificação escrita," ' esa, com 

A Mesa resolveu diminui . de 1 r. r. 
5 dias o aludido prazo. Os •Srs ·> pa;a :> 
que concordarem com esta rcduç. 1. Dcput?~os 
se levantar. (Pausa). , o queiram 

Foi aprovado. 
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·Art. 27 - "Encerr:n~~ a discus-
são do projeto, sera êste, com as 
emendas, envia do à Comissão Cons-
titucional, para emitir parecer den-
tro do prazo, improrrogável de quin-
ze dias". ' 

A 1\Icsa houve por hem reduzir o prazo 
para :1 dias. Os Srs. Deputados que acharem 
que esta redução de 15 para 3 dias deva ser 
feita, queiram levantar-se. (Pausa). 

Foi aprovada a redução. 
Art. 31 - "Terminada a vota-

ção do projeto e das emendas, vol-
tarão todos à Comissão Constitucio-
nal para, dentro do prazo de dez 
dias, elaborar a redação final''. 

A Mesa reduziu êssc prazo de 10 para 2 
dias. Os Srs. Deputados que concordarem 
com a redução, queiram levantar-se. (Pausa). 

Foi aprovada a redução. 
Parúgrafo único - "Esta .reda-

ção final serú submetida à aprova-
ção do plcnúrio da Assembléia, 48 
horas depois da publicação no "Diú-
rio da Assembléia". Durante três ses-
sões, no máximo, poderão ser apre-
sentadas, com fundamentação escrita 
ou verbal, emendas de redação. Pa-
ra fundamentação verbal, cada Depu-
tado terú o prazo máximo de cinco 
minutos, cabendo exclusivamente ao 
relator-geral da Comissão Constitu-
cional opinar sôhrc _tais emendas". 

A l\!esa entende que o número de 3 ses-
sões pode ser reduzido apenas para 2 ses-
sões. Os Srs. Deputados, rruc achar~m .insta 
a redução, queiram levantar-se. (Pa!lsa). 

Foi aprovada a redução. 

Declara o Sr. Presidente que não ha-
vendo outro assunto na pauta da Orclcm do 
Dia, continuará deferindo a palavra aos Srs. 
Deputados previamente inscritos. E' dada n 
palavra ao Sr. Bolivar de Freitas. 

O SR. TIOLIVAR DE FREITAS - Sr. 
Presidente, desisto ele minha inscrição para 
falar na sessão de hoje. 
EM DEFESA DAS TAXAS DE CAFf.: E DE 

RECUPERAÇÃO ECONôMICA 
O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 

o Sr. Alberto Deodato. 
. O SH. ALBEHTO DEODATO- Sr. Prc-

sulcntc c nobres Deputados. 
Faz 10 anos que se fechou uma lrihuna 

oarl:unentar, a da Câmara Municipal de Belo 
Honzonte, a qual cu pertencia c, depois dês-
tcs 1 O anos, volto 1 a uma tribuna mais alta 
a da Cflmara dos Deputados, presenciando ~ 
mesmo espetáculo cívico de outrora, quando 
com todos os erros que pode ter um parla-
mento, o.s ~~orncns podeú1 discutir. c defender 
as suas Idcws, sem mêdo dos eslnrros c sem 
receio da policia. 

Nesses 10 anos, sem essa tribuna, os atos 
do Govêrno, por mais ofensivos e violadores 
dos d!rcitos populares, por mais agressivos à 
Jci, nao podwm encontrar a repulsa do po-
vo; . . Sem comícios c sem jornais, a não ser 
nas conspirações. Portanto, a emoção que te-
nho em assomar, pela primeira vez, a ~sta. tri-
buna, para falar no parlamento, u tiHUS hnda 

c u ~:" "'~'~"i vn do< institniçõ" demo::-- :1 
ticas, dou graças a Deus em ter dado tudo que 
tinha da minha alma c do meu coração para 
derrubar a ditadura que enxovalhou o Brasil, 
contra a desgraça, que durante dez anos arro-
lhou c silenciou as vozes da liberdade da Pá-
tria. 

Assim, com que satisfação eu escuto a crí-
tica ao Govêrno c com que satisfa~~ão defen-
dendo o Govêrno saído das fileiras do meu 
Partido, Partido que, com os coligados, se ba-
teram pela eleição do Governador l\Iilton Cam-
pos, Partido que teve e tem compreensão exa-
ta de que o preço da liberdade é a eterna vi-
gilfmcia. (Palmas) . 

Valeu a pena o sofrimento; valeu a pcn:1 
a tortura; valeu a pena, muitas vêzes, a cadeia, 
para dar a I\Iinas, como terra máter da liberda-
de, como matriz defensora de todos os postu-
lados democráticos, êste espetáculo cívico de 
uma eleição livre corno foi a última que se tra-
vou nestas montanhas. 

Estou certo de que o Govêrno apoiado pe-
los mineiros nunca faltará ao compromisso as-
sumido c onde haja uma violência onde re-
ponte a violação dos princípios que' prc"atnos 
a. bancada da U. ~. N. irú vcrherar o 'Proce~ 
duncnto das autontladcs que não cumpriram 
o seu dever. 

Queremos o apoio dos homens livres de 
l\Iinas, que é o apoio da sua consciência cívi-
ca. Dentro dêstcs postulados, com a minha 
alegria e com a .ninha emoção, vou responder 
trmlnzinrlo o pensamento da minha hancad~ 
aos discurso~; dos meus nobres e brilhantes co-
legas, Deputados Guilhcrmino de Oliveira e 
Xcnofonte l\Iercadante, sôhrc dois tributos 
criados no Govêrno Milton Campos. 

E vou mostrar aos ilustres representantes 
de que SS. E:xcias. não têm razão; que êsses 
tributos são neccs~;úrios para que a máquina 
do Govêrno, a múquina da administrado con-
tinue. • 

Ninguém pode ignorar a situação de des-
calabro da economia nacional c da economia 
mineira; ninriuém pode ficar alheio à penosa 
c cmciantc, :'t dolorosa situa~~ão financeira que 
atravessa o Estado de Minas Gerais. 

A economia mineira, corno projeção da 
economia nacional, e esta, por sua vez, como 
projc~~ão da economia universal de ro.st-gucr-
ra, precisa se munir de todos os rcmcdws, que 
têm de ser <!rústicos, para enfrentar a crise. 
A dcfla~~ão, eis o prinwiro drústico. A infla-
r~ão, depois da vertigem do papel-moeda, de· 
Í10is das or1craçõcs as mais desastrosas, feitas 
no silêncio dos gahinclt's e dos corredores pa-
lacianos, porque não havia parlamento para 
a critica, não o mais eficiente recurso, com 
todos os sacrifícios que possa trazer. A hora 
ó de sacrifício, do sacrifício mais doloros~, e 
o Govêrno, mesmo enfrentando, :\s vêzcs, a m.l-
popularidadc, terá de tomar as medidas .nuns 
severas para a revitalização da econonna, o 
saneamento da moeda, 0 rccrguirncnto das fon-
tes financeiras do Estado. 

A mensagem do Governador Milton Can}-
pos é um clamor doloroso, grave c sem espeta. 
culo. Ouvistes a sua leitura, c vou reler o t~·c· 
cho expressivo e cm·to em. que se caractcnza 
a situação financeira de l\hnas: 
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"O orçamento decreta~o para. o exercício 
d 1946 consigna as segumtes c1fras: 
· c Hec~ita _ Cr$ 619. 360. 000,00. 

Despesa - Cr$ 619.254. 632,0?. I , 
U . Ido portanto, na recerta orçamenta: 

·. drn C~$ Í05.378,00. A arrecadação for 
na,. c , receita orçada: de Cr$ ..... , .. 
ns~>a9w9r~oqu7e2t 7o. Mas as despesas :ealizadas. su-

. ':' • <> • ,r'· 913 059.492,70, de1xando afmal 
biram :; 8 ~e c r$ 83 .1 08. 771,00. Dêsse, para 
um d~(zc , 'tuacão financeira sobrecarre-194 7 J a vem a sr ... , 
gadd dêsses Cr$ s:J.108. 771,00 . 

I. ·o ·ünda mais se agravou com a nova 
d . ·r1•

5u511•11 'ação das Constituições Federal e Es-rsc ~.1 . . . · • t t· dual Passou-se para o n UlllClplO o Impos o 
d~ indústria c rn·o~issf~o, cuj.a metade .pertc!~
cia ao Estado, e o Imposto. s.o~re o tunsmo n-
cou pertencendo . aos ~ll!mci~nos .. ~c_re~~ente-
sc 0 "Ato das Disposiçoes 1 rans1tonas , que 
virá criar uma despesa forçada de, mais .ou 
menos, Cr$ 28. 000. poo,_oo, com :~ ~ransferen
cia de cargos na Chefia de Pol~cw, com a 
criação de departamentos da _cnança, .o do 
Trabalho, com a transforma~~ao ~!e Termos 
em Comarcas, o aumento ~lc vencunent.os de 
magistrados, a a11osentadona ?e professoras e 
com 0 reajustamento dos vcncuncntos dos fun-
cionários o Sr. Lima Guimarães - V. ~xcia. me 
permite um aparte? . ~u qu~~~.~~ que V. 
Excia. explicasse ;;c o de[!Cl! de Cr$ ..... . 

. 80.000.000,00 seria imposs1vel para o orça-
mento de 46 e nada tem a ver com o orçamen-
tode47. , , 

O SH. ALBEHTO DEODA~<? --Estou ex-
,pondo a V. Excia. nã~, o. defzczt atual, mas a 
sobrecarga que vem. de ~6. . .. 

0 sr. Lima Gwn~araes _- As. possllnlida-
d . econômicas de Mmas sao mu~to grandes: 
Oesor :amento de 1!Hli acusava seiscentos nu-
lhõesç de cruzeiros e foram arrecadados nove-

cenhQ' s~\i:l1f.~EHT0 DEOD~TO- V. Exci~. 
· ·. ot1•1111· st'l dos brasileiros. Quando na o .c o rnms · ' . · . · s. G existe um só mincu·o, I~clus~ve o r. ~w~r-
nador do Estado, que. n~\0 v_eÍa, ~~;~1 tessmSI~
mo, a situação cco_n0rn~ca t o

1 
~s ,H o, ~ r . 

D • t· do Lima Guunaraes ac Hl q~lC es amos 
.. cpu a d '\ receita do cor no melhor dos mun ~s, que ' ,. . . . -
rente ano ultrapassara as cles~cs~s, pt oduzm-
l •t l<'elicito a V, Excw. pela sua 

( O Sll]JCI'ClUl • • l • • • helíssirna visão das co.Is~ts e pc o IMnot am,l 
:angelical das suas previsoes · · · . 

O SH. PHESIDENTE- A ~~~s~, po·r· li~e-, r d. de permite c recebe com a,rado <~S pa~
ra 1 

'
1
1· ' tssi'ste"'rict' .1 • entretanto, outras mmu-mas < u t. • • d festaçõcs menos dignas atcn!am c!-mh:a o c-

côro c ferem a cultura de Mmas (Jer:us. o Sr. Lima ()czimarães -:-. q que ~u quero 
r· é o se"uintc: Em 1946 foi prevista uma 
( tze~t de s~iccentos mil contos e no entanto 
recc~ t~ntos mll foram arrecad~l~O:'>. Isso sig-
n?f~ccc 10 a '\ITccadação possibilitou um ex-m lCa qt ' 

' ' 

mo raciocínio, deverá citar os de 1945 e 1944. 
Não houve nenhum orçamento nestes 10 anos 
de vertigem de emissão de papel-moeda em 
que a receita prevista não fôssc muito menor 
que a arrecadada. Mas, o ano de 1947 te~ 
sido nesse aspecto; mais árduo para o Brasil 
c para Minas. Mais para Minas, que vive do 
cedido, que se retrai. Se explicar. 

Exposta, portanto, essa situação financei-
ra c econômica do Estado de Minas, ao Go-
vêrno compete encarar sem demagogia e sem 
querer agradar, a quem quer que seja, enca-
rar com seriedade a situação. Não conheço e 
ninguém conhece outros meios de se enfren-
tar as situações financeiras. Ou se aumentam 
as percentagens dos tributos, c foi êsse au-
mento a salvação do Govêrno Campos Sales, 
eom o impôsto de consumo; ou se lança o em-
préstimo interno ou externo. Mas, todos os 
banqueiros, os homens de negócios, que co-
nhecem a economia, sabem da impossibilida-
de, no momento, dos empréstimos interno ou 
externo. Externos, porque a Europa está ar, 
rasada; porque a Amériea do Norte está sobre· 
carregada de empréstimos c de serviços, na 
antevéspera de urna nova calamidade sôbre o 
mundo. Interno, porque todos os Estados do 
Brasil estão na mesma situação e, no momen-
to, não se pode tirar dos capitalistas nacio-
nais, suprimentos para o tesouro público. 

Outro meio será a venda de bens patri-
moniais do Estado e suas rendas industriais . 
Quanto a êstes, como estradas de ferro, todos 
os Srs. Deputados sabem a que situação che-
gou a Hêde Mineira de Viação e as estradas do 
Govêrno. Quanto a bens patrimoniais: não é 
possível, não é digno que estejamos vendendo 
os bens do E:;tado, exceção das terras devolu-
tas, E' uma fonte de renda insegura, esgotada 
ou a esgotar-se. 

Ainda outro meio seria a criação de tri-
buto novo. Não hú dúvida de que a caracte-
rística de um bom tributo é ser' antigo. Um 
tributo novo causa urna certa repulsa, um 
certo mal-estar no povo, mas o que não se po-
de conseguir é que, numa situação dessas, de 
tanta gravidade, haja um artigo sem tributo. 
Tôda produção está tributada, até certos gêne-
ros de primeira necessidade, os úteis, c, com 
mais razão, os suntuários. 

O Govêrno então voltou-se para êste as-
pecto da solução do problema financeiro. 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao nobre 
orador que o seu tempo jú se esgotou. 

O SH. ALBEHTO DEODATO- Pediria a 
V. Excia. mais alguns minutos. 

O SR. PHESIDENTE - Prorrogo o seu 
prazo por mais 15 minutos. 

O SH. ALBERTO DEODATO- Voltou-se 
não para a criação de novo tributo, mas par~ 
~ restauração de um an~igo. ~ procurou para 
Isso um produto de maiOr resistência tributá-
ria. Foi escolhido o caf~, que é, incontestàvel-

cesso. ~,, AI BEHTO DEODATO - No orça-
O "l'·194B foi prevista uma receita e ar-

mcn to ( c .11• o r mas em 194 7 não há 

mentc, urna fonte de nqueza de nosso Esta-
do, O café, Srs. Deputados, estava, na reali-
dade, sem tribulação, ~lc.sde o rnês de dezem-
bro de 1046, porque ale esse mês ête tinha co-
mo tributos, uma taxa de armazenamento: pe-
la qual pagava (Fiatro cruzeiros, a taxa do De-
partamento N~cwnal do Café, pela qual paga-
va doze cruze1ros, c sessenta centavos pela ta-
xa de expurgo. Até 31 de dezembro de 1946 
portanto, pesava sôbrc o café um tributo d~ 

rccad·nh outra m. ' d - · · . : ' , preveja arreca açao mmor, por-
mmerro q_uc , ilcflacíonista está acentuando-
que o fcnomcno C'' Jctáculo de urna crise mais 
se agora com, ?s ;lría para a economia do que 
profunda e r~md. S v. Excía. acha que deve 
nos anos passa os· e l 1946 1 

base O Orç ·1mento t c , pe o mes-tomar por ,, 
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dezesseis cruzeiros e sessenta centavos. Extin-
to o Departamento Nacional do Café, êsse tri· 
buto também foi extinto. Mas ainda dependia 
de nós o pagamento de caução ao Banco do 
Brasil. O Govêrno, nessa premência financei-
ra, tendo que resolver de qualquer maneira 
a .sit~ação para reaparelhar as suas fôrças eco-
nomicas e para poder fazer face às despesas 
do Estado, restaurou o tributo sôbre o café 
N_ão foi ~riação d~ tributo novo, foi restaura~ 
çao do tnbuto antigo que apenas deixou de vi-
gorar durante seis meses. 

~m vez ~o Govêrno tributar o café em de-
zesseis ~ruze1ros c sessenta centavos como es-
t:wa, tnbutou-o em 14 cruzeiros p01: saco. Se 
fl.zer~nos a comp_aração, para efeito de concor-
re,ncw . -----; que ~ argumentação dos inimigos 
desta t.1xa - nos veremos pela própria men-
sa_gern do. S\. G_overnado~ do Estado, que o 
tnbuto mmetro e menor que a taxa de todos 
os outros Estados cafeeiros. No Espírito San-
to, I?agam-se vinte seis cruzeiros e quarenta 
~ d01~ centavos. No Hio de Janeiro, dezesseis 
cruz?tros c sessenta centavos; em São Paulo, 
dezOito cruzeiros. Em l\linas, apenas Cr$ 14,00 
(catorze cruzeiros). f.:sse decreto sôbre a ta-
X? do café foi publicado com longa cxposi-
çao . de motivos do Sr. l\linistro Costa Neto. 
Ot~Vlll S .. Excia. o Dr. Antônio Gonçalves Oli-
veira,_ br~lhantc advogado, uma espécie de Côn-
sul l\hnetro no lHo de J anciro. S. Excia., co-
mo .membro da Comissão dos Negócios Esta· 
dt!ms, a qu?rn o brilhante Deputado Guilher-
mmo de Oliveira não pode an~iiir de parcial 
no assunto, disse: 

"A arrecadação da "taxa do café" corrcs-
pond~rú aos serviços de assistência à lavoura 
cafcctra, classifica~~ão do produto e sua arma-
z~nagcm, fiscalização do transporte c rcgula-
ndade c ordem nas entregas nos portos de 
exportação. 

. . Até 31 de dezembro de l!HG, diz êlc, in-
ctdta~u sôbrc o café de produção do Estado 
d.? l\hnas, as seguintes taxas: a) taxa estadual 
sobre "nrmazcn:uncnto do café", exigível na 
h as e de quatro cruzeiros por ~;a c a; b) taxa fe-
deral de doze cruzeiros, por saca, arrceadada 
pelo Departamento Nacional do Café. 

. A taxa, a que se refere a letra "h", foi 
cln~d~1 em 2<1 de abril de tn:H, pelo Convênio 
c os I• ~t·•dos (' f . 1 . l 1" . n·tr •. , ' .a cetros, < cstman< o-se a c nm-
cc' uilflh.ras das safras futuras, para fixar o 
CI >no do mercado c a manter o extinto 
D~~~~~:1 "' Nacional do Café, substituído pelo 
control~mento Naeional flo Café, como órgão 

·•dor da ceonornia cafccira do País. 
A tax·• fo" I" I . ] o lastro fi' . 1 :•r> tcac :!, am< a, em estabelecer 

rações d 11 •1DCCiro dcstmado a !~arantir as opc-
na Curt ,·~. epartamcnto NaciOnal do Café, 
sil". cu a de Hcdcseontos do Banco do Bra-

"Corn . . _ • . cuja cohr '1 .1provaçao desse proJeto, a taxa 
· anç·1 rc "t · I" "t" htueion·•i ' spc1 ara os c tspost 1vos eons-
nrrceacJ;1/~ yo;~sihilit:•rú ao I~stado de l\linas 
nté dczcmh~~etta cqmvalcnt~ _a que arrecadava 
os seus eor de .l!Hô, halnhlando-o a salda!' 
compron;i~ npronussos com o Baneo do Brasil 
xa federal"'~~~ <!uc. estavam garantidos J>ela ta: 
cabia ao cr: .~ cxt~nta, cujo produto, em parte 

~· • ~ '1110 nunciro". ' L c.,te o I>'tt'c I D A • . G ves de Oliveira~ 'ccr <o r. ntomo onça!-
. .Criou 0 Estado, tmnhém a taxa sôhre os 
sr>rVI~'OS de reCtl ' ·- " · Peração econômica. 

10G 

O ilustre Deputado Mercadante afirmou 
desta tribuna que a taxa do café não constava' 
do orçamento, que o produto sôbrc a explora· 
ção agrícola industrial é taxa, que a taxa sô-
brc a exploração agrícola c industrial é in· 
constitucional, que a taxa que incidia sôbre o 
café era de Cr$ 4,60 c que a taxa era federal. 

Não tem razão o ilustre Deputado. 1) A 
taxa do café consta do orçamento, c aqui es-
tá, Srs. Deputados, no orçamento, a taxa rcfe· 
rida na previsão da receita de 1947. 2) Quanto 
ao tributo sôbrc a exploração agrieola indus· 
trlal, houve também engano do nobre Deputa-
do. Não é absolutamente uma taxa, é um im· 
pôsto sôbre a exploração agrícola industrial. 
3) O. irnp~sto sôbrc exploração agrícola in-
dustnal, afumou o nobre Deputado é incons-
titucional. Não é inconstitucionaÍ. Tenho 
aqui, c eu mesmo fui o advogado as decisões 
do Supremo Tribunal Federal, c~ que o Su-
premo achou, por unanimidade de votos cons-
titucional o irnpôsto de exploração agrÍcola c 
industrial. 

Trata-se do acórdão: - Ao Agravo n.• 
1.108 ;-- Cornarea, de Três Corações c de um 
outro y~lgad?. do Supremo, em que são partes 
-- Petro ~. Cia., Adalbcrto Pena & Cia. c Au· 
gusto AraUJO Sousa. E', portanto constilueio-
n~l o irnpôsto de cxplora~~ão agrí~ola ~ indus· 
tnal. 

• Apesar da sua constitucionalidade, o Go-
verno do Estado irá acabar definitivamente 
eom êssc impôsto, por ser anticconômico c de 
difíeil cobrança. 

~ Taxa de ~lecuperação Econômica, que 
lambem como tnhuto é urna taxa, foi criada 
~orno COI_Ilr:t-prcstação a um serviço. E qual é 
este scrvtço 'l E' o de recuperação econômica. 
N_cnhum dos nobres Deputados ignora a situa-
r;ao a que chegou a economia mineira: as es-
tradas, as fôrças produtoras, as usinas gerado-
ras, a lavoura, por tudo hú um completo aban-

. dono, um absoluto desfalecimento. Fiearnos 
olhando para a beleza da terra, encantados 
eorn o céu c com as montanhas, a apregoar 
as nossas riquezas. Enquanto os homens, de 
braços cruzados, ficam olhando tudo isso, niio 
pode dessas fôrças da natureza tirar as outras 
fôrças que fazem o progresso a civilização e a 
grandeza de um povo. E' uma fôrça inativa, 
que é preciso ser agitada, que é preciso ser 
transformada. Que se clomcm pois as cachoei-
ras, que se atravessem as florestas, que S(! der-
rubem as úrvorcs para construir, que rasguem 
a terra c as estradas c se cultive a terra virgem 
c feraz. 

E' C~ste o grande plano ele rceupcração 
ceonômica esboçado pelo Govêrno. E' o di-
nheiro para financiar êssc plano econômico· 
Os nobres Deputados não admitem novos cn· 
eargo.s. l\las, se nilo finaneiarmos o. plano 
tamhcm não teremos dinheiro. Precisamos 
huscy~ numerário c só ~;e pode encontrar nu-
mcrariO, no momento edando tributc!s o.u. t~>
mando empréstimos. 'o empréstimo c d~fi~1l, 
rna~s <!cmorado, c quase impossível. O um~o 
m~IO c, po_is, buscar-se corno c~ntr_aprcstaç.ao 
a esse serviço, que i.~ 0 da orga~tzaçao. das for-
r.~as produtoras do Estudo, o tnbuto, e a taxa, 
taxa que scrú arrcead:1da durante o tempo 
em q.uc. fôr executado o plano de rccuperaçJo 
ccononuca. 

.. 
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0 Deixará de ser cobrada dentro de 5 anos. 
prazo marcado para o plano econômico é 

também de cinco anos. 
Não acredito, pois, que, diante de um pla-

n_ o dêsses, em que o Govêrno vai movimentar 
t~das as fôrças produtoras do Estado, na cria-
r.~:cto de usinas geradoras, no rasgamento de es-
tradas, em despesas utilíssimas que irão de 
~t_~ turo, abarrotar ·as arcas do tesouro, haja' um 
1'>o dos nobres Deputados que se recuse a lhe 
fornecer o ími?o mei? de salvação do Estado. 

O Sr. Gmllzermzno de Oliveira _ V 
~xcia. dá liccnç? para u~ aparte? Eu quer~ 
~1 P artear V. Excw. de pe, como mostra de 
~·espcito. que me merece a sua inteligência e 
u smccr;da(le de suas convicções. Entretanto 
f~tcro dtsc?rd~r de V. Excia. em alguns pon~ 

s: em pnmciro lugar, taxa é o que 0 Govêr-
~o recebe como ;ctribuição de serviços pres-
tados ou q_uc efehva~ente estejam sendo pres-
s Udos e na o de serviço a ser prestado. Em 
· egun~o ~ugar, quero observar a V. Excia. 
~Uc. na o e natural que, estando praticando 0 f>l ;>v!:rno,. neste momento, urna política de de-
", açuo, ~mda vcn~w com novos tributos ou 
~~In reforç? d~ !nhuto~ já existentes, tiru~ do 
t·i. vo co~tnlnuçoes_ mmores, porque, necessà-
c• _arnentc, o povo ,n_ao aguenta novas contribui-
~oes. Numa po!Itica de deflação, é natural 
l~~c as mcr~adonas cairã~ de preços, que 0 va-
q .. . do. scrviç~ braçal scra menor c por conse-
l·Ll.encw os tnbutos que já existem serão bas-
~ :lt1te cornpc~s~dorcs para realizar as despe-
~s orçamentanas que progressivamente serão 
.,... ~.mores se tomarmos uma referência unitá-
l"' l_él. Além disso, quero fazer um rcp·;ro tam-
}elll V Fx··· ·e f · '· · ~·- . ' . ': ~~·~. s . rc crm a que as DJsposi-

~~ :} es 1 rans,t tonas VIeram ~lescquilibrar 0 or-
~~lllcnto. Entretanto, elas somente entrarão em 
lt ~jor em 1948, e para êste ano o orçamento 
~l ~lo foi .elaborado. E. poderíamos com rerné-
"t _los rruus suaves cqmhbrar o orçamento sem 

1 l'ar do povo o que o povo não pode dar mais. 
, O S~1. ALBE!lTO DEODATO - Agradeço 
~l V. Excw. a genhlc_za slo aparte, e vou respon-
'\ Qr: 1.o) a taxa nao c uma contra-prestação 
;, a scrvi~:o recebido, mas também é um servi-
f a que se vai receber. A taxa - esta é a di-
'\~l·cnr,:a entre taxa c impôsto - ou por outra 
;,, caractcrís~ica princ!pal da ~axa é que é pa~ 
't• <-\ um serviço especial, serviço êsse que se 
·~ ~ccbe ou que se virá a receber. Urna prova 
~'l.sto é que a taxa de c~lç_mnento é cobrada 
t l':\tes Lle o calçam1~nto existir. A taxa de água 
~ ~lnbém é cobrada antes de a água ser f orne-
'\.~~da. Não é ir rccr~her ou ser recebido· o ser-
~ lço ? 9ue can.cteriza a taxa. Nem a 'sua fa-
1), '-lltatlvidadc . .tb ''Ua característica é se desti-

~\r a um serviço ;special. 
O Sr. Guill!ermino de Oliveira Nesta 

b ~\rtc V. Ex e ia. est:'t cnr:anado. 
• O SH. AL~ml~TO J)!_':OD,~TO - Tanto a 

t_~xa como o unpos •O 'la o tnbutos obrigató-
l. tos. 

0 Sr. Guilhcrmlno de Oliveira _ Estou 
~l~ acôrdo com V. Excia. 
•' O SH. AI:BEl::ro DE9DATO- E' por um 
~~rviço espccwl, ]a recclndo ou a receber de 
~1.\tc o contribuinte se vai beneficiar ' 
~-o A taxa de rccuperaçüo cr~onômic~· ~lur·1rá 
:} anos. Os benefícios viJ0 sendo recebidos 
~~llualmcntc, à mcdi<l2 ',LIC a tl;xa vai concor-
~ ~ndo para que se faça o serv1ço, c se vcrifi-
--~, \te o benefício. 

O Sr. Guilllermino de Oliveim- Acredi-
to que V. Excia. esteja enganado neste ponto. 
Assim, chegaremos ao ponto de exigir uma 
retribuição a quem não recebeu serviços. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Desde que 
êsse serviço não exista nem vai existir não 
se pode cobrar a taxa. Mas a sua característi-
ca é ser um serviço especial, um serviço cer-
to, enquanto que o impôsto é para um serviço 
de ordem geral. Estou com o meu ilustre co-
lega, quando diz que o tributo é um mal. Mas 
em !ildas as associações, tem-se que pagar 
qualquer cousa para a existência da própria 
associação. Não é possível que uma sociedade 
política não cobre tributo, quando o tributo 
tem como finalidade criar serviços, dar servi-
ços, governar c administrar. O trib~Ito que s~ 
condena, meus nobres Deputados, c o que e 
delapidado pelos governantes, c mais ainda, 
quando êstc tributo é para criar serviços sun-
tuúrios que servem para manchar e degradar 
uma civilização. (Palmas) . 

O tributo agora exigido é para a recons-
trução das fôrças econômicas. E' suor do po-
vo não há dúvida, o sangue do povo, mas o 
bo~ tributo radica ao homem o conceito da 
cidadania. Na hora em que êle é pago é que 
se sabe que há uma sociedade chamada Esta-
do. E' pelo tributo que o homem sabe que po-
de mandar nos seus governantes, porque eles 
são pagos por êle. E'. pelo tributo que. o. h o; 
mem tem a consciência de que • a Patna c 
também dêle, não é apenas do Governo. E' pe-
lo tributo que o homem, que o trabalhador, 
que 0 comerciante, que o prodt~tor pode, pe-
lejar bravamente pela democracia e pode, co-
rno VV. Excias. estão fa_ze?do, pedir ao Go-
vêrno contas de sua admimstraçao. 

O SR. PRESIDENT_E - Lembro. ao nobr_e 
orador que a prorrogaçao que lhe foi concedi-
da, já está esgotada. 

Vou passar a palavra, dep?is. qt!c o orador 
terminar, ao nobre Deputado, I' a na ~avarcs. 

o Sr. Faria Tavarl!s -- Sr. Presidente, cc-
do 0 tempo de que dis]Jonho ao nobre or~ld_?r. o SR. PRESIDENTE -;--- Nestas condiçoes, 
poderá 0 orador prosscgmr. 

0 SR. ALBERTO DEODATO -Ninguém 
mais do que eu, que conhc~~o un~ du7:.cntos Mu-
nicípios mineiros, ~onhece. a ptuaçao de a~l
gústia, de decadência ecom~rrnca em que n?s 
nos debatemos. Mas se qmsern;os a Is~nçao 
dos tributos, fica~cmos 1~un? circulo v1cioso 
sem se rcconstnm· econ(~micamci~tc o E_sta. 
do, porque não ~e po_dc tnh,t~tm:. .~la~ 1 se tn_hl_l· 
tará porque a slluaçao. e?.<?I,mmea c .. de nnsc-
ria. o resultado é o amqmlamento, c o dcses-
pêro. d OI" . O Sr. GLZilhcrmin<? e zvezm - Absolu-
tamente cu não disse Isso.·· 

O s'n. ALBEHTO DEODATO- Então ou-
vi mal. . 1 ()I" • 

O Sr. Guilhermwo l e. wezm - Falarei 
mais alto para que V· Excw · ouç:l melhor. En 
não disse que o I~stnd.~ , devesse ~~~cn ta r o I> O· 
vo de impostos, nao disse. que 0 T~stnüo estava 
na intenção de decret~n: llliP?sto~ para a rea-
lização de obrns sun~uar;:'~ · ht mnda faço jus-
tica 'lO Govêrno do Sr. r.l_Ilton Campos. Quero 

:--: ' v Exeia. afirma, que o Govêrno' CI er, como · . - , . 1 t 1 11 tem 'ls melhores mtenç~Jes. t c ra la wr em he-
,' 1lllCl"O 0 1" S nefício real do povo n 1 _ • que t Igo, ,, r. 

Deputado é que o povo n_ao agüc1:t:1 que se 
majorem '05 irn postos. E c neecssano que o 

107 



Govêrno faça a sua previsão orçamentária den-
tro do círculo do que já está tributado· do 
contrário, o Govêrno usará remédios drásticos, 
que acabarão matando em vez de salvar o 
lloente. 

O SR. ALBEHTO DEODATO- Eu queria 
que o Deputado Guilhermino de Oliveira apre-
sentasse uma sugestão para se resolver a situa-
çüo angustiosa da economia do Estado, sem 
tnlmtos. Se V. Excia. apresentar isto aqui 
nesta Assembléia, cu serei o primeiro a subil· 
a esta tribuna e pedir à Assembléia que a apro-
v.c ~ ao Go,:êrno que execute o plano de V. 
Excw. A mmha pergunta é esta: é ou não é 
necessário reorganizar as fôrças econômicas 
.do Estado'? 

O Sr. Lima Guimarües - Não esbanjando 
o dinheiro público c não fazendo obras sun-
tuádas. 

O SR. ALBEHTO DEODATO - Quando 
o Govêrno se encontra numa situação de succ-
uer aos governos que esbanjaram tanto dinhei-
ro, que arrasaram os cofres públicos, que fa-
zer? 

O Sr. Lima Guimm·D.es - Os orçamentos 
são i'inuos, de modo que nós devemos fazer o 
orçamento do E:; ta do para o ano que vem. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - l\las as 
dcspesw; IH\ssadas têm de ser pagas. V. Excia. 
sabe muito bem disso, que a maioria dos Pre-
feitos atuais ainda está pagando contas dos 
Prefeitos anteriores. V. Excia. sabe muito 
bem que ü Secretaria das Finanças chegam 
contas e contas dos esbanjamentos daqueles 
dias ensolarados de outrora, de que há muitu 
gente com saudades ... 

· O Sr. 'Ribeiro Pena- V. Excia., que é 
um espírito brilhante e <I que tanto admiro, 
está fazendo neste momento pura obra de de-
magogia. V. Ex c ia. cslú de frente da assis· 
tência que lhe é favorável, mas V. Excia. de· 
vc colocar a questão, que c muito séria, rlcn· 
tro dêsses pontos: a situação econômica do 
Estado é realmente diiícil. O indivíduo que 
paga um impôsto estú com a sua capacidade 
tributúria cornr>lctmnentc exaurida. 

.T:í disse como se resolver o problema. 
O SI\. ALBEHTO DEODATO -- O que eu 

lamento é que V. Excia. não tenha aconselha· 
do o Govêrno passado. 

' O Sr. lU beiro Pena - V. Ex ela. naquela 
hora estava fazendo cair o Govêrno. V. Ex c ia. 
eslava nas suas brilhantes pregações cívicas 
que fascinavam os corações de todos os hrasi. 
Iciros que sempre quiseram c desejavam a de· 
mocracia. V. Ex e ia. formulou a pergunta -
eomo resolver a situação'/ Não é criando um 
tributo; é estudando o quadro ceonômico do 
Estado, estudando o orçamento e êstc quadro 
econômico para encontrar nêle a soluçiio que 
não seja ofensiva a urna classe soeial. 

O SR. ALBEHTO DEODATO - Não sa. 
h ia que criar um tributo é ofender uma e! asse. 

O Sr. Ribeiro Pena - V. Ex c ia. estú tor-
cendo as minhas palavras. Eu não disse ofcn. 
der no sentido em que V .. exci:•. ClllJlrc~a cs. 
sa palavra. O que quct·o d1zcr e que o tnbuto 
seja criado com justiça c não que se procure 
uma taxa c se crie essa taxa incspera.damcntc. 
Pois taxa em questão foi criada :\ últuna hora, 
quando a Assembléia Constituinte estava con. 
cluindo os seus trabalhos. Excluíram do de. 
bate êste assunto tão gmve para a economia 
do Estado. 
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O SH ALBERTO DEODATO- Eu afirmo 
a esta noin·e Assembléia que qualquer tributo 
que Tôssc criado para qt1~1lquer finalidade,. por 
mais justo que fôsse, tena na palavra do Ilus-
tre colega a mesma incrcpação .. Porque o ~e 
que se trata é de fazer demagogw, demagog1n 
de oposição. . . , . _ 

O Sr. Ribeiro Pena - V. Excw. na o IJO· 
de dizer isto. V. Excia. sahc que eu sempre 
procurei fazer obra que concorresse para ~ ~n
grandccimento do Estado. Não sou opostciO· 
nista sisternútico. Procuro sempre, dentro de 
minhas pequenas possibilidades, fazer um cs· 
fôrço pelo progresso de t.Iinas. 

O STl. ALBEHTO DEODATO - Fico ad· 
mirado de que, neste momento, V. Excia., qu.e 
tanto se esforça para o hem do Govêrno, quci· 
ra condenar um tributo, um produto resisten-
te. E V. Excia. ainda acha demagógico o meu 
discurso na defesa de uma medida necessú-
ria. Demagógico é o Deputado trabulhista Li· 
ma Guimarães, que me aparteou desde o início 
do meu discurso ... 

O Sr. Ribeiro Pena - Estou apenas di· 
zendo que a taxa devia ser decretada depois 
de um exame insano, completo, cauteloso. 

O SH. ALimHTO DEODATO - Mas quem 
foi que disse a V. Excia. que o fiovêrno, antes 
de rlecretú-ln, não a estudou prolongadamente, 
dctalhadamr~ntc? 

O Sr. Ribeiro Pena - Não estou dizendo 
que o Govêrno não a estudou. Queria que a 
trouxessem a debate nesta Casa. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - l\Ias V. 
Excia. afirmou hú pouco que não se fêz êstc 
exame. 

O Sr. Gl!ilherme Machado - Houve até 
por parte do Govêrno todo o cuidado no estu-
do dessa taxa. 

O SH. · ALBEHTO DEODATO - Vou ler 
]lar a V. Excia. a palavra insuspeita de um 
jurista, palavra insuspeita para V. Excia. c, 
se niío para V. Ex c ia., insusrJcita para o Par· 
tido a que pertence V. Excia. E' a palavra 
do ilustre l\linistro Costa Neto que, sôbre a ta-
xa, disse o seguinte: 

O Sr. Ribeiro Pena - l\Ias cu não digo 
se a taxa é hoa ou mú. O que rcssallo é a con-
vcniênch de se verificar cuidadosamente se 
ela se cn,quadra ou não nas possibilidades eco· 
nômicas do Estudo. Não estou condenando a 
taxa, porque sempre achei que qtwlcluer au-
mento de irnpôsto c criação de taxa nao rcsol· 
vem o problema econômico. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Então, 
pergunto a V. Excia. : como resolver o pro-
blema econômico e finaneciro? 

O Sr. Ribeiro Pena - Eu jú disse a V· 
Excia. : o debate amplo, sincero c comi~leto 
do assunto para chegar-se a uma conclusao · 

O SH. ALBEHTO DEODATO - :f:ssc <~_c-
1 - I' . ,,cz <JUC n.\0 >ale na o !lO< Ia realizar-se urna :- 0 legis· 
havia ainda Parlamento em sua funç<~ 
!ativa· · V Exch O Sr. Ribeiro Pena- Podena · ~ '· · 
me dizcJ' qual a data do Decreto? 

O SH. ALBEHTO DEODATO - O Decreto 
foi baixado em 11 de julho de 1947 · 

O Sr. Ribeiro Pena - E quando começa-
rá :t vigorar a taxa? , , . • 

O SH. ALBEH'fO DEODAIO -VIgorara 
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a partir de l.Q de janeiro de 1948. E vai até 
1953. . ' 

O Sr. Ribeiro Pena - Então, se vai co-
meçar em 1.0 de janeiro próximo, haveria là-
gicamen~e tempo para ser debatida no Parla-
mento. 

O SH. ALBERTO DEODATO- A taxa foi 
examinada não só no seio daqueles que enten-
dem do serviço financeiro do Estado, e são 
os mesmos que já vêm entendendo há 15 anos 
(risos) com o Conselho dos Negócios Munici-
pais. 

O Sr. Benedito Costa Neto, como estava eu 
dizendo, exprimiu-se em seu parecer da se· 
guint.e forma: 

"Como se vê, trata-se de tributo de cará-
ter provisório, que se institui para possibilitar 
o reerguimento econômico do Estudo. 

Assinale-se que o Estado de Minas é dos 
poucos da Federação que não tem criado nem 
aumentado os seus tributos de tempos a esta 
parte. Haja vista o que se dá com o irnpôsto 
sôbre vendas c consignações que, últimamente, 
foi majorado por quase todos os Estados, en-
quanto que, naquele, é onde é menos oneroso. 
Cobrado na base de 1,4 %, constitui tal tributo 
cêrca de 2/3 do orçamento estadual. 

Com a trtmsfcrência da totalidade do im-
pôsto de indústrias e profissões para os l\luni-
eípios, em virtude da dcterminac;ão da Carta 
de 18 de setembro, com a impossibilidade prá-
tica de instituir o Estado outros tributos, além 
daqueles que lhe são nominalmcn te designa-
dos na Carta Política, pois, teria, neste caso, 
de dividi-los com os Municípios e a União 
( Const., art. 21), o Estado de Minas, para fa-
zer face a seu grandioso programa de fomento 
:\ lH'O<lnçiio, terá que forçosamente de criar a 
taxa em aprêço, pois, o produto de seus de-
mais impostos c taxas já se acha comprometi-
do com grandes e graves encargos com que 
se acha onerado o tesouro estadual". 

Estas são as palavras do l\linistro Bene-
dito Co:;ta Neto. Quero ver se o nobre Depu-
tado vai achá-las demagógicas. 

O Sr. Ribeiro Pena - Estou inteiramente 
de aeôrdo com V. Excia. 

O SR. ALBERTO DEODATO -- 1\'las se 
nós estamos de acôr<lo, não há discussão. V. 
Excia. está s'e excedendo. 

O Sr. Ribeiro Pena - A restriçiío que po-
nho é esta: a questão devia ser debatida, nesta 
Assembléia. 

O SH. ALDEHTO DEODATO - Ah! en--
tão, a questão é de ciumc ... 

O Sr. Ribeiro Pena- Não. O que acho 
é que o assunto só deveria ser resolvido de-
pois de estudada a sitnat~ão geral do Estado 
perante esta Assembléia. 

O SH. ALBERTO DEODATO- V. Excia. 
está de acôr<lo com a taxa. Niío está de acôr-
do em que ela tenha partido do Govêrno. V. 
Excia. queria que se decidisse nesta Assem-
bléia. Ciumcs ... 

O Sr. Wbeiro Pena - Ciumcs, não. So-
mos representantes do povo c o estudo dêstc 
assunto ó sem dúvida de nossa competência. 

O SH. ALBEP,TO DEODATO- V. Excia. 

1 
disse que aprovaria. 

1 O Sr. Ribeiro Pena - Eu não disse isso. 
O que disse foi que a argumcn~ação é boa, mas 
<IUe devia ser examinada aqm. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Mas <F 
tempo em que foi decretada,' o Executivo po~ 
dia fazê-lo. 

O Sr. Ribeiro Pena - Se o Decreto é do 
dia 11 de julho e a Assembléia se instalou no 
dia 14, por que não veio, por que não espcra-
t·am para que a matéria fôsse tratada na As-
sembléia Legislativa'? 

O SH. ALBEHTO DEODATO- O Govêr-
no Fedeml foi que demorou em baixar o De-
creto, pois que hú muilo o assunto tinha sido 
estudado c debatido nos órgi:\os competentes. 

O ilustre colega estú de acôrdo com a ta-
xa, como acabou de dizer. E só poderia estar 
de acôrdo porquanto é a única forma de se en-
frentar a crise financci1·a que atravessamos. 
V. Excia. diz que cu estou fazendo demago-
gia. Fui aparteado brilhantemente, fogosamen-
te aparteado .• pelo nobre Deputado Lima Gui-
marães, c os seus apartes foram muito mais. 
demagógicos ... 

O. S_r. Gz!illtennjno. de Oliveira - Eu que-
ro sollcltar de V. I<..xew. que faça um livciro 
reparo. Não é minha a observação' que tr~uxe 
a esta Casa quanto à taxa de recuperação eco-
nômica. Se fui cu quem veiculou tais ohscrva-
~~õcs, elas partiram das classes conservadoras 
de Minas Gerais, às quais V. Excia. deve en-
dereçar a sua resposta. 

O SH. ALBERTO DEODATO - As clas-
ses conservadoras é que telegrafam ao Govêr-
no do Estado. Se demagogia houve, niio par-
tiu do humilde Deputado da U. D. N. que 
ora lhes fala, mas sim do "Hadical", que divul-
gou o fato, com leviano sensacionalismo ,1 
Agora vou mostrar a V. Excia .... 

O Sr. Guilhermino de Oliueira - Quero 
declarar que sôrncnte li a eircular publicada, 
que é de autoria das clus<;cs eonservadoras. 

O SR. ALBEHTO DEODATO - As clas-
ses conservadoras, na verdade, telegrafaram ao 
Govcmador do Estado.· O Govêrno está pronto 
a aceitar tôdas as críticas, tôdas as censuras 
das elasses conservadoras. Aliás, não podia 
ser rle outra maneira porque, em 10 anos, es-
sas classes não podiam fazer censuras no Go~ 
vêrno ... 

O Sr. Guilherme Machado - A êste res~ 
peito, lembro a V. Ex e ia. que, por especial 
aprêço às elasses conservadoras, o Sr. Milton 
Campos convidou para uma das Secretarias do 
Estado o Sr .. Américo Giannetti, um dos ele-
mentos de maior destaque no seio das elasses. 
eonservadoras. 

O Sr. Guilltermiuo de Oliveira - Eu quis 
justamente trazer à Casa para que todo o po-. 
vo de l\Iinns Gerais se inteirasse do assunto e. 
pudesse julgar livremente e fazer sua erítica ., 

O SH. ALBERTO DEODATO - Elo•'io a 
V. Excia. por esta sua atitude. Não se admite 
em democracia qt~e os. cl~mentos que repre-
sentam o povo fu]mn a d1vulga~~ão dos. fatos 
que interessam ao Estado. As classes eonser-
vadoras são também colaboradoras do Go-
vêrno. 

V. Excia. leu o telegrama e espero que 
V. Excia., justo como é, também esteja de 
acôrdo quando as classes conservadoras pas-
sarem um telegrama elogiando a atitude do. 
Govêrno e o leia nesta Cârnnra. 

() Sr. Guilltermino de Oliveira _ Se eu 
estiver de aeôrdo com o tcle•'rama 

O SR. ALBEHTO DEODA":ro __.:Mas espe-
ro que V. Excia. esteja de acôrdo. 



··, O Sr. Guillzermino de Oliveira- E' pos-
~avel; mas pode ser também que não esteja. 

O SH. ALBERTO DEODATO- Pode ser 
qu~ seja, mas também pode ser que não seja. 
(Rzsos). 
. ~ "Radical", jornal visceralmente oposi-

ClOI_Hsta ao Govêrno mineiro é que faz dema-
gogia explorando a crítica construtora das 
classes conservadoras. Tanto assim que as 
classes conservadoras dirigiram ao "O Hadi-

·cal". o seguinte telegrama, depois do brilhan-
te discurso do Deputado Guilhermino de Oli-
veira: 

··"Diretor "O Radical" Avenida Hio 
Branco, 118 - Rio - DF. 

Entidades classes produtoras mineiras re-
presentadas seus presidentes signatários dêste 
protestam publicação feita êsse jornal em sua 
edição ao julho em tôrno telegrama aludidas 
entidades dirigiram ao Govêrno Estado mani-
festando seu desagrado pela expedição Decre-
to-lei criando taxa recuperação econômica. 
Classes produtoras mineiras através suas en-
tidades rep'resentativas nunca tiveram outro 
propósito senão colaborar de modo leal c in-
dependente poder público em tôdas as medi-
das interêsse desenvolvimento econômico nos-
so Estado, embora sempre se tenham reserva-
do legítimo direito apontar falhas administra-
ção pública. Ao dirigir aludido telegrama Go-
vêrno Mineiro tivemos em vista ponderar in-
conveniência criação novos tributos atual si-
tuação sem prévia consulta elementos mais di-
retamente interessados assunto como sejam 
classes produtoras sôbre as quais recaem ônus 
tributo criado. Tal atitude todavia não teve 
nem poderia ter intenção êsse jornal lhe quis 
atribuir quando pretendeu ferir honorahilida-
de respeitáveis membros Govêrno Estadual en-
tre os quais figuram além outros prestigiosos 
elementos o Dr .. José Magalhães Pinto antigo 
Presidente Associação Comercial Minas c pes-
soa credora nossa mais viva estima, acatamen-
to c consideração. Saudações. - José Conti-
nentino, Presidente Associação Comercial Mi-
nas. - Caetano Vasconcelos, Presidente Fede-
ração Comércio. -Newton Pereira, Presiden-
te Federação Indústrias. - Antônio Heis Pei-
xoto, Presidente União Varejistas. -.José Be-
nício Lima, Presidente Bolsa J\lercadorias. -

·Osório Diniz, Presidente Instituto Mineiro 
Economia Sociologia". 
. O Sr. Maurício Jimlrade- V. Excia. dá 

licença para um aparte? 
O SH. ALBEHTO DEODATO - Perfeita-

mente. 
O Sr. Maurício Andrade - O telegrama 

que V. Ex c ia. acaba de ler corrobora as pa-
lavras do Deputado nibciro Pena. Ao elabo-
rar a atual taxa ele recuperação econômica, 
consultou o Govêrno apenas os elementos de 
ordem' técnica fiscal, mas não consultou con-
forme demonstra cabalmente êssc telegrama, 
os órgãos sôbrc os quais vem diretamente re-
cair êsse tributo. f:sse é o tema que se levanta 
aqui nesta Casa. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Afinal de 
contas, tôda a censura se resume nisso: con-
sultar ou não consultar. 

O Sr. Maurício Andrade - Consultar ou 
não consultar, não, mas em abrir um debate 
c convocar um conselho onde se estudasse 
qual a melhor maneira de se resolver a ques-
tão. 

110 

O SR. ALBERTO DEODATO - Mas V. 
Excia. não sabe que no regime anterior à 
Constituição ... 

O Sr. Maurício Andrade - Às vésperas 
da Assembléia tornar-se Legislativa, cria-se um 
tributo sem consulta de espécie alguma a qual-
quer fonte que pudesse opinar sôbre êle. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Digo ao 
nobre Deputado que a gente que governa ag?-
ra o Estado de Minas não sabia e nem podia 
compreender que V. Excia. e os demais re-
presentantes do P. S. D. tivessem tanto amor 
às consultas ao povo ... 

O Sr. Gzzilltermirw de Oliveira V· 
Excia. dá licença para um aparte? - Eu, de 
minha parte, não aceito o subentendido das 
suas últimas palavras. Saiba que V. Excia. 
nunca estêvc em momento algum mais ao la-
do do povo do que cu. · 

O SR. ALBEHTO DEODATO - Perfeita-
I~entc .. Quer dizer que o povo mineiro aplau-
diU a ditadura que V. Excia. apoiou. 

O Sr. Gzzilltermírw de Oliveira - Não. 
O povo mineiro escolheu-me seu representante 
nesta Casa como escolheu todos os Srs. De-
putados. 

Peço licença a V. Ex c ia. para ler um ofí-
cio da Associação Comercial de l\linas Gerais. 
Diz êle: "Pelo "Diário da Assembléia" de 31 
de julho próximo findo, tomamos conhecimen-
to das palavras proferidas por V. Excia. em 
sessão de 30 de julho de 1!).17 da Assembléia 
Legislativa, comentando a publicação feita pe· 
1? jornal da Capital do País, "O Hadical", em 
torno de um telegrama das entidades das clas-
ses produtoras mineiras". 

Eu li êste tópico do ofício para esclarecer 
a V. Excia. que não veiculei comentários do 
jornal "O Hadical". Eu somente me utilizei 
da parte do jornal que transcreveu uma circu-
lar das associações de classe de Minas Gerais, 
para lê-la desta tribuna. Eu não comentei o 
artigo. Entretanto, declarei que estava e estou 
de acôrdo com os têrmos da circular c, estan-
do de acôrdo com êstcs têrmos, continuo a de-
clarar a V. Excia. que, no momento, sou con-
tra qualquer majoração de tributos, como sou 
contra a criação de qualquer espécie de tri-
butos novos. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Está ex-
posto, portanto, o meu ponto. de vista, ou PC? r 
outra, o ponto de vista da mmh~ bancada so-
bre êste assunto. O Govêrno podia decretar os 
tributos que decretou. Não houve nenhuma 
impugnação a esta afirmação. Não estava fun-
cionando a Assembléia Legislativa c o Govêr-
no precisava do tributo, como contraprestação 
de serviços reais que vão ser prestados. ~ que 
eu afirmo é que êste tributo vai ser aplicado 
em scrviç~s úteis ü coletividade. O Govêrno 
aceita criticas. Pediu ao seu Secretário das 
Finanças para expor 1le flerto üs classes c~m
scrvacloi'as, o plano de rccupc;ação cconôm~ca 
c os motivos que levaram 0 Govêrno a crxar 
as taxas. Foi um debate democrútico em. que 
o Secretário das Finanças respondeu a todas 
as perguntas. Dêles resultaram o telegrama ao 
"O Hadical" c 0 ofício recebido pelo Deputado 
Guilhcrrnino <lc Oliveira. 

O Sr. Guillzcrmino de Oliveira - Quero 
frisar que a Associa~~:io Comercial, como as ou-
tras associações de classes conservadoras, não 
se voltaram absolutamente a favor dêslc tribu-
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to. Sàúente deram o telegrama como um desa-
gravo ao Sr. Secretário das Finanças, desa-
gravo êsse que foi conseqüência da visita do 
Sr. Secretário à Associação Comercial. Gosta-
ria de saber se as associações de classes con-
servadoras de Belo Horizonte acabaram por 
concordar com a criação da taxa de recupera-
~~ão econômica. 

O SR. ALBERTO DEODATO - A Asso-
ciação Comercia}_, diante da explic,:tção do S_r. 
Secretário das I• manças, segundo este me dis-
se não vê outra maneira de enfrentar a 
gr~ve situação, nem de resolver o problema 
econômico. 

O Sr. Guillzermino de Oliveira V. 
Excia. fala em nome da Associação Comer· 
cial? 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Eu não 
falo em nome da Associação Comercial, por-
que não sou seu representante aqui, nem a is-
so fui autorizado. 

O Sr. Maurício A.ndrade - V. Excia. dá 
licença para um aparte'!- V. Excia. tem ele-
mentos para informar em quanto irá montar 
o resultado financeiro desta taxa? 

O SH.. ALBEH.TO DEODATO- A taxa de 
recuperação econômica deverá mais ou menos 
ficar no custo dos serviços do plano de recupe-' 
ração econômica, quer dizer, 300 a 400 mi-
lhões de cruzeiros, mais ou menos. 

O Sr. Maurício Andrade -V. Excia. po-
deria informar no tocante à matéria que se 
está discutindo: quanto espera o Govêrno que 
renda essa taxa? 

O SH. ALBEH.TO DEODATO - A quan-
tia necessária à execução do plano, que pare-
ce irá ficar em 300 a 400 milhões de cruzeiros. 

O Sr. Maurício Andrade - Plano econô-
mico? 

O SH.. ALBERTO DEODATO - Aliás V. 
Excia. deveria ter lido a mensagem que fala 
dêsse assunto, porque estou certo de que se 
tivesse lido a mesma, seria o primeiro a aplau-
di-la. Não há dúvida de que estou de acôrdo 
com o nobre Deputado: o tributo é um mal, o 
tributo não é um aguilhão para a produção 
como querem alguns, o tributo é um mal, mas 
um mal necessário. Desde que não haja outras 
fontes de receitas, que não se criem novas fon-
tes financeiras desde que não se possam fazer 
empréstimos o'u vender bens patrimoniais do 
Estado, desde que a situação s~ ~~resente <?O· 
mo está, tem ele se fazer o sacnficlO da mUJO· 
ração ou criação de tributos. 

Desde que a situação se ápresente corno 
está, tem que haver sacrifício. Quem tem que 
fazer êsse sacrifício, somos todos nós, é o po-
vo. Tais sacrifícios não advêrn dos erros pra-
ticados pelos governos atuais. Mas de todos 
os erros, de todos os desmandos praticados pe-
los governos anteriores, da prática de abusos 
e usos de governos anteriores, que vieram 
a"ravar a situação geral, a situação de desequi-
líbrio de. falta de harmonia, de calamidade, 
que s~ refletem em todos .os pa~ses do univer~o 
e que também não podia deixar de refletir 

O Sr. Maurício Andrade- V. Excia. dá 
licença para um aparte? ;- Desejo afirmar a 
V. Excia. apenas o segu~nte: n~nhurn Dcpl!-
tado da bancada· do P\lrtldo Soc1al Dcmocra-
tico pretende nesta Casa tirar ao Govêrno qual-
quer recurso para que êl~ realize sua obra ad-
no Estado de l\linas Gerais •.• 

ininist~ativa. Penso que a nenhum de nós ca-
be fazer dessas taxas, causas políticas aqui 
dentro desta Assembléia. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Muito 
bem. Folgo em ouvir isto de V. Excia. 

O Sr. Maurício Andrade - Queremos 
apenas examinar um aspecto de justiça ... 

O SR. ALBEHTO DEODATO- E' o que 
estamos fazendo. 

O Sr. Maurício Andrade - ... para que 
o povo de Minas Gerais acredite que antes da 
criação de qualquer taxa que venha num mo-
mento tão grave em que se vê por todo lado a 
falta de dinheiro existente no País e, sobre-
tudo, em Minas Gerais, que qualquer medida 
que venha agravar imediatamente o povo, an-
tes de produzir resultado, deveria ser evitado. 
Quanto à questão de empréstimos externos, 
penso que países corno, por exemplo, os Esta-
dos Unidos, concedem a países cansados, ve-
lhos, onde tudo já foi feito, onde nada mais se 
pode esperar além do que já existe, como a 
Grécia, mais fácil seria emprestar ao Brasil, 
país .iovem, onde tudo está para ser feito, País 
de grandes recursos minerais, de grandes pos-
sibilidades industriais, evidentemente ao Bra-
sil seria mais fácil obter empréstimos do que 
os países europeus, países· que, de maneira al-
guma, poderão pagar aos Estados Unidos aqui-
lo que está emprestando no momento. Além 
do mais, o Sr. Secretário das Finanças, há 
pouco ... 

O SH.. ALBEH.TO DEODATO- Mas isto é 
aparte?... ' 

O Sr. Maurício Andrade - Eu procuro 
esclarecer a V. Excia. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Aliás, o 
esclarecimento de V. Excia. me esclarece 
também. Quero responder a êsse aparte. 

O SH. PRESIDENTE- Lembro ao nobre 
aparteante que os apar!es devem ser curtos, e 
não devem ser pronunciados em forma de dis-
curso. 

O Sr. Maurício Andrade - O próprio Se-
cretário das Finanças já declarou que existem 
entendimentos para obter um milhão de con-
tos em bancos estrangeiros. 

O SH. ALBEHTO DEODATO- Eu quero 
responder ao aparte e não há dúvida que o 
empréstimo seria uma solução. Mas é preciso 
saber o seguinte, que o empréstimo é também 
urna tributação, com graves responsabilidades, 
não só para a geração presente, corno para a 
geração futura. 

O Sr. Maurício Andrade - Apenas a sua 
aplicação produziu resultado, tanto que o em-
préstimo é um meio de recuperação das em-
prêsas particulares. 

O SH. ALBERTO DEODATO -A finali-
dade da taxa é a mesma. Após a sua aplicação 
virão os resultados. 

Eu falaria uma hora se o tempo me per-
mitisse, condenando ,tu~o que é empréstimo, 
principalmente emprestnnos externos, que, às 
vêzes, não passam de urna escravização na-
cional. 

Não sou nacionali~ta e':-altado; pelo con-
trário, eu sou intcrnacwnahsta. Eu acho que 
os homens não devem ter .fronteiras, c que es-
tas devem ser apenas. acidentes geográficos. 
Mas defendo os emp,restimos internos, desde 
que as fôrças do Pms os comportem, princi-
palmente na grave situação em que o mundo 
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se encontra. Infelizes dos povos que estão 
devendo, porque êles serão aniqüilados pelo 
capitalismo açamharcador! 

O S1·. Mauricio Andl'ttde - O País que 
representa tipicamente o capitalismo, como a 
Inglaterra, acha-se no momento tão endivi-
dado. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Por cau-
sa da guerra. Gastou quantias astronômicas. 

O SH. PHESIDENTE - Levo ao conhe-
cimento do nobre Deputado que o tempo de 
que dispõe já se acha esgotado. 

O SB. ALBEHTO DEODATO - Eu vou 
terminar. 

O Sr·. Guillzermirw de Oliveira - Antes 
dr! V. Excia. terminar, cu pc~~o licença vara 
um esclarecimento; é pequeno. 

O SR. ALBEHTO DEODATO - Aliús, 
me dú um prazer imenso, pelo brilhantismo 
de sua inteligência. 

O Sr. Guilhermino de Oliveira - V. 
Excia. se referiu que não lemos ... 

O SH. ALBEHTO DEODATO (aponllm-
do) - Hefiro-mc a êlc ... 

O Sr. Guillzermino de Oliveira - Eu 
também, pela ordem natural do raciocínio, 
não deveria ter lido, uma vez que o plano 
de recuperação econômica não foi dado arn-
plarncn te ao conhccimcn to público. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Jú estú 
sendo impresso. 

O Sr. Guil/zermino ele Oliveira .- Li o 
plano c consegui retirar dêle os sej~U~ntcs da-
dos: a taxa de recuperação ccononuca deve 
orçar, no cxcrcíeio vindour~, mais ~m !nc-
nos em 130 milhões de cruzeiros. O Imposto 
de exploração agrícola c industrial. . . . 

O SH. ALDEHTO DEODATO - Que vm 
ser extinto, como me declarou o Sr. Secretá-
rio das Finanças. 

O Sr. Guillzermino de Oliveira 
deve ser orçado em 16 milhões de cruzeiros. 

Um Sr. Depntado -- E' anlicconômico. 
O Sr. Guilhermino de Oliveira- A apli-

cação no fomento da produ~~ão orça em tôr-
no de 102 milhões de cruzeiros si>mcntc. 
Quer dizer o Govêmo vai retirar do povo 
130 milhõc~ de cmzeiros c mais 1 G milhões 
de cruzeiros c no seu orçamento de despesas, 
em compensa~~ão, à taxa criada, sómente es-
pera aplicar 102 milhões de cruzeiros: 

• O SR. ALBERTO DEODATO - O Go-
v~rno: niío hú dúvida, vai tirar do povo êssc 
d~nhetro, mas vai dar ao povo a reconslru-
çao de Minas, para que, dentro de 5 anos, 
possa haver um pouco de felicidade material, 
de bem-estar ... 

O ,S1·: Guilhermino de Oliveira - Pe~o 
a V· !'-'XCIU. que lembre ao Govcrnadot· qu"'e 
deduzidos os 102 milhões de cruzeiros, aind:~ 
fa~tam, se não me engano, :lcl milhões de cru-
zeu?s a 9ue o Govêrno deve dar destino cer-
to! mclu!do no plano de recupera~~ão eeonô-
!mc~, c Isto, cu o digo a V. Excia., se êstc 
lmposto Illlder vingar na consciência livre 
dos representantes do JlOVO nesta Casa. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Eu es-
tou certo de que os Deputados que aqui cen-
suraram os dois tt·ibutos criados, não o fize-
r~u~ por demagogia nem por espírito de opo-
stçao. E' um ponto de vista respeitável. Quis 
mostrar que· êlcs não têm razão. Estamos 
ntravessando uma eneruzilhada: a da ilegra-
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I . . l f I . I {' < a~·ão econom1ca < a pro une a anemia • man-· 
ccira. Minas precisa renascer das cinzas a-
que a reduziram. Precisa ser ma i o r. Lanço· 
de coração um apêlo a todos os Partidos, a 
torlos os lwnwns ·que amam l\Iinas c para que 
não se arrefeçam os políticos que vitalizam 
a Dcmocrac~ia, mas que, ne•;sa hor:: exnta de· 
salva6io mirH!ira e de ~;alvw.~ão naciOnal, pcs-
sedistas, TlCJTepistas, trabalhistas e udeni~;tas, 
sejam todos unos, com o pensamento all~van
tndo, para a Pátria. (Przlmas pl'olon[Jadas) · 

POLíTICA MINEIRA 

O SH. PHESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Guilherme Machado. 

O SH. GUILIIEHl\IE MACHADO - Sr.· 
Presidente, pc~·o a V. Excia. que, por mo-
tivo de fôr~~a maior, me considere inscrito· 
para a próxima scssiío. 

O SH. PHESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Magalhães de !\[elo Viana. 

O SH. l\IAGALIVí.ES DE MELO VIANA 
St·. Presidente. 
O nobre Deputado Felicinno Pena ocu-

pou esta tribuna, hoje, a fim de fazer acusa-
~~õcs à dissidência do P. S. D. 

Quero mostrar, Sr. Presidente, em res-
posta imediata, alguns pontos do discun;o de· 
S. Excin. que, segundo me parece, não re-
presentaram hem a verdade dos fato~;. 

Tenho, primeiramente, que agradceer as 
referências elogiosas pronunciadas a respei-
to do Senador J\Iclo Viana. 

O Senador Melo Viana, quando retirou a 
sua candidatura à Vice-Presidência da Hepú-
hlica, o fêz, Sr. Presidente, porque, em uma 
reunião havida entre políticos de Minas Ge-
rais, todos afirmaram que facilitaria muito 
a política seguida por estas correntes no Es-
tado de .Min:1s se êle não se lançasse, ime-
diatamente, contra o govi'~rno federal, numa 
luta cujas conseqiiências não se poderiam 
prever. E, nfío dcse.ianclo que dissessem ter 
sacrificado o" que estavam com i'~lc, numa lu-
ta que ia ferir-se em Minas, retirou a sua ean-
didatura naquela rcuniiío, onde estava T>re-
sente S. Ex e ia. o Sr. Artur Bernardcs, Pre-
sidente elo P.R. Sr. Presidente, qunnclo, na 
Assembléia Constituinte, foi lida a deelara-
r;iío do Senador Melo Vinna retii·a',ldo sua can-
(Iidatura, apenas :1 políticos .mineiros ,me pro-
curaram então chefe do .gahu~ete do. Sr. Melo 
Viana, para clizet· <TUC ele nao devw tc:r re-
tirado a sua candidatura, ~nas <T~I? devi:~ te_r 
ido para a lu! a, e .~sses tres pohhcos mmet-
ros foram o Sr. Virgílio de 'Mele! _Franeo. ~ 
Sr. l\[agalhã<'<; Pinto, hoje SecretariO das F!-
nanr;as e o Sr. Cnrnpos Cristo. uma dns fl-
gunis rnnis nohrcs 1la ntual política do. Esl~
cl~J, e que havi.a chC!:(<.Hl_o. de B_?lO n.on?-onl:~ 
1hzcndo que Mmas exigiH que ele nJ,tntiVeS. 
a sna candidatura. 

~r· Pt·csidcnte, passemos à questão da 
canchclntura Luz. . , desde 

A verdade, Sr. Presidente, e <Illri . bl' 
que S. Exch 0 Sr Presidente da eptl~ I I-- · ' . . ' . • f a cst•t can< H a-ca na o VIra mms eom smtJHl 1 p · '· 1 te do 
tura, o Sr.· Artur Bcrnardcs, I;esi.< c1r: . . 1 p. H. (todos sabemos qUe O _I~' '' C ( Irig.H O 
pelo Sr. Artur Bcrnardcs única c exclusiva-
mente)... E . 

O Sr. Anclré de Almeida - V. ~xcia., 
permite urn aparte'! 
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0 SR. MAGAUIÃES DE MELO VIANA 
- At0 para dois. 

O Sr. André de Almeida - V. Excia. 
se engana neste sentido. Eu faço parte da 
Comissão' Estadual do Partido Republicano 
c ali ninguém me dirige. 

O SH. l\IAGALIIÃES DE MELO VIANA 
- Então ficamos sabendo que V. Excia. é 
o único dentro do seu partido que tem co-
ragem de discordar. 

O Sr. Boliuar de Freitas - V. Excia. 
dá licença para um aparte? Em tôda a vo-
tação da Constituição mineira não houve para 
0 Partido Republicano urna questão fechada 
pelo Sr. Artur Dcrnardcs. Isso prova que te-
mos grande liberdade dentro do Partido; e 
certa emenda apresentada por um represen-
tante do Partido de que se dizia teria a sim-
patia do Sr. Artur Dernardes, não obteve a 
votação de todos os membros da bancada. 

O SR. MAGALJUES DE MELO VIANA 
- V. Excia. poderia dizer-me qual é a 
emenda? 

O Sr. Bolivar de F!·eitas - Já não me 
lembro. 

O SR .MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Nfio precisa dizer. Foi a emenda que ne-
gava a aútonomia à Capital. A sua bancada 
não votou, porque foi ela que apresentou es-
ta emenda. Quando viu se manifestarem con-
tra ela os outros partidos, achou que, politi-
camente, não seria interessante aprová-la. 

O Sr. André de Almeida - Não concor-
do; cu votei nominalmente. 

O SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Aliás, devo dizer, V. Excia. juntamente 
com os Srs. Deputados Carvalhcira Ramos, 
Mourão Guimarães e Simões de Almeida fo-
ram os únicos que votaram a favor da mes-
ma. 

O Sr. Bolivar de Freitas - Posso afir-
mar a V. Excia. que não se trata da emen-
da que concedia autonomia it Capital, e lem-
bro mais a V. Excia. que houve Deputados 
do Partido Republicano na Assembléia Fe-
deral que votaram a favor da autonomia do 
Distrito Federal. 

O SR. l\IAGALIL\ES DE l\IELO VIANA 
- Não é bem a verdade; apenas dois Depu-
tados do P. R. votaram ])ela autonomia da 
Capital Federal, c poderia citar os no-
mes. 

Mas, Sr. Prcsiclcntc, nesta rcnmao, quan-
do as fôrças que apoiaram o ilustre candida-
to Carlos Luz ... 

O Sr. JJolivar de Freitas - V. Excia. 
insinua que o Sr. Artur Bcrnardcs é contra 
a autonomia da Capital. 

·o SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Eu não insinuo. Eu tenho certeza, mas 
isto, aliús, são pontos de vista que devem ser 
respeitados. 

O Sr. Bolivar de Freitas - Se êlc sem-
pre foi contra, não impõe o seu ponto de 
vista à bancada do Partido Republicano, por-
que a maioria dos Deputad?s a esta Assem-
bléia votaram pela aulouomra c alguns repu-
blicanos, na Assembléia Federal, votaram pc-
la autonomia da Capital Fcreral.• 

O SR. :MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Conheço como as causas se passaram na 
Assembléia Constituinte Federal, porque lú 
estive c não perdi uma sessão. Com exceção 
do Deputado Lima Machado e Armando Fon-

A. L. -8 

tes, todos os outros do P. R. votaram contra 
a autonomia da Capital Federal. 

Sr. Presidente, a questão é que· o ilus-
tre candidato Carlos Luz, em reunião na sede 
do Partido Republicano no Rio de Janeiro, 
disse que, daquela hora em diante, sua can· 
didatura seria combatida pelo govêrno fede-
ral· c teve, logo depois desta explicação, o. 

po1;to de vi~; ta de S. Excia. o Sr. Prcsi-
rlPritc Artur Bernardes, que disse que seu par~ 
tido acabava de dar ao Govêrno um Ministro 
por isso não podia, absolutamente, romper 
com êstc govêrno, c então, Sr. Presidente, 
o Sr. Múrio Brant sugeriu a fórmula dos três 
candidatos. 

O Sr. Feliciano Pena - V. Excia. dá 
licença para um aparte? V. Excia. deve lem-
brar-se de que estêve comigo na sede do ' 
P. H.., no Rio. 

O SR. :MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Lembro-me muito bem. 

O Sr. Felicimw Pena - V. Excia. deve 
lembrar-se que eu disse n V. Excia. que se 
deveria levar a candidatura Carlos Luz, para 
a luta de qualquer forma e V. Excia. disse-
me que isso não era aconselhável. 

O SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Eu ouvi isso de V. Excia. c não do 
P. R. 

O Sr. Feliciano Pena - V. Excia. disse 
então que isso não era aconselhúvel, porque 
seria caminhar para a derrota. 

O SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Não disse isto. 

O Sr. Feliciano Pena - Entretanto, Sr. 
Deputado, não era possível que o meu Par-
tido, o Partido Republicano, continuasse a 
apoiar um candidato que não era capaz de 
se declarar disposto a lutar em qualquer ter-
reno. 

-0 Sr. Carlos'Luz, em Belo Horizonte, nu-
ma conferência que teve comigo, não foi ca-
paz de dizer que iria' à luta, de qualquer forma, 
pela sua candi<latura. Por is~o o Partido Re-
publicano não quis levá-la avante nestas con~ 
dições. E VV. Excia. do P.S.D. Indepen-
dente não se achavam com coragem para lutar 
em qualquer terreno. 

O Sr. Luiz Maranlza - Desejaria frisar 
que S. Excia. o Presidente Artur Bcrnardes 
viu urna possibilidade de ser êle o candí· 
dato. 

O Sr. Felicimzo Pena - me não poderia 
contar com a lealdade de VV. Excias. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro aos no. 
bres Deputados que os apartes só podem ser 
dados com permissão do orador. 

O Sr. Bolivar de Freitas - V. Excia. 
dá licença para um arartc? (dirigindo-se ao 
orador) . E' só para drzer que nunca, na his-
tória política mineira, se ouviu dizer tantas 
vêzcs que não se voltaria atrús, para depois 
voltar, que não se abandonaria urna candida-
tura para depois abandoná-la. 

() Sr. André de !1lmcida - Isso vem des-
de o tempo da cpndrdatura José América. 

O SH. MA~xALIIÃES pE MELO VIA~A 
--:- Mas o fato c, Sr. Presrd~nte, que 0 Prc-
srdentc Artu~· Bcrnardes nao daria o seu 
ar>Oio it c:mdJ51atura do Sr. Carlos Luz, des-
de que êste nao cm~tasse com o apoio do go· 
vêrno federal. ~ am<la da "verve" do povo 
c,a!·ioca gue. se 1.ntcrcssara P.ela sorte da po- · 
htrca mmcrra trvc oportunr<lade de ouvir: 
o Dr. Artur Bernardes, depois que deu um 
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· Ministro p:!ra uma das pastas do govêrno,. 
~em com toda esquadra inglêsa na l3ahia de 

· Guanabara retirará o seu apoio ao General 
Dutra. E' o que se dizia no Distrito Federal. 

, O S~. ~<'eliciaizo Pe~uz - As incrcpaçõcs 
de V., Lxcia. ao Presidente Arlur Dcrnar-
des ... 

~ SH. MAGALHÃES DE l\IELO VIANA 
- Na o estou fazendo incrcpaçõcs ao Sr. Ar-
tur Bernardes. · 

O Sr:. _Peliciano Pena - As increpaçõcs 
de V. I;,xcw. contra a vida política do Sr. 
Ar.tur .Dcrnardcs chocam contra o rochedo 
cnstahno de sua vida pública. Foi êlc o ho-
men; que, em 1931, se opôs em l\linas Gerais 
a,o Sr. Getúlio Vargas quando êstc rasgava a 
Constituiç:io. 

O SH. MAGALIL\ES DE MELO VIANA 
Contra qucm'l Contra o General Dutra? 
. q Sr. Fcliciarzo Pena - Digo mal, o Sr. 

Getulio Vargas, Ao passo que ... 
O SR. MAGALH,\ES DE MELO VIANA 

--:- VV. Excias. s:io os maiores eorreligionú-
r.IOs do General Dutra, mais do que os an-
tigos. Antes não eram amigos dêle. 
... O Sr. Feliciano Pena - Isso não é ver-
dade. 

O SH. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Foram os primeiros a aderir. 

O Sr. Luiz Maranlw - V. Excia. dú li-
cença para um aparte? O Dr. Carlos Luz foi 
um dos primeiros a apoiar a candidatura Mil-
ton Campos, sem exigência de qualquer es-
pécie, numa situa~~ão difícil como a que nos 
achávamos, deixando ' o partido majoritário 
numa I uta que êlc encahc~~aria naquela hora. 
Portanto, deu êle uma demonstração de fôrça 
eleitoral c de clesprendimento político. 

O Sr. ilntônio Guimarães - l\Ias V. 
Excia. esquece ... 

O SH. l\IAGALJL\ES DE l\IELO VIANA 
- V. Excia. não pode apartear, Sr. Depu-
tad? Ant.ônio Guimarães; c sei que V. Excia. 
esta aqm na Assembléia, J>OI'quc recebeu vo-
tos de que abriu mão o Sr. Carlos Luz. E 
não vem dizer que não, porque morei em 
Leopoldina 3 anos c conheço hem a política 
l~ca_l, portanto sei até os nomes de quem V. 
Excia. recebeu votos: V. Excia. pleiteou do 
Dr · ,On_ncu .T unqucira que lhe desse votos. 
V· I~xc1a. pleiteou os votos c o Sr. E rico 
Ju~queira lhe deu 000 votos em Santa Isabel. 
~e.Ja, Sr. Deputado que conheço hem a po-
Itlca d~ Leopoldina. 

d l O Sr. Antônio G11imariies - Não é ver-
a< c. 

,? SH. MAGALJUES DE MELO VIANA 
~ ~t verdade, porque o Sr. Carlos Luz havia 
~/c1 . 0 , ~~ questão de Deputado Estadual no 

uniCIPIO de I.copoldina. 
O Sr · Antdnio G11imarães - Eu talvez 

tn~lU o
1
s . resultados todos que mostram que 

en 10 c ,citorado em Lcopoldina. 

N<2 SH, MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- ao tem 

O Sr · Luiz Marcml!a - V. Excia. dú li-
cença para um aparte? 
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P Sr. ilntônio Guimarües - V. Excia. 
Iccnça Para um 'lparte? 
O SH. PHESIDEr:.rr'E _ Lembro aos Srs. 

Deputados que não é possível à taquigrafia 
apanhar os apartes c a palavra do orador. 
Os apartes devem ser curtos c solicitados ao 
orador. 

/ 
O Sr. Luiz Maranlza- V. Excia.ldú li-

cença para um aparte'! 
O Sil. MAGALHÃES DE l\lELO VIANA 

- Com muita honra. 
O Sr. Luiz Maranlza - O assunto políti-

co do Município de Leopoldina é bastante 
complexo na sua forma c na sua essência. 
Tenho evitado de tôda maneira na Assembléia, 
nesta hora difícil da vida do Estado, deixar 
urna orientação que nos foi legada pelo r:os-
so ilustre chefe Dr. Carlos Luz, para thzcr 
de público, alto c bom som, como se fi_zc-
ram as eleições na Zona da 1\lala, cspecwl-
mente, em Leopoldina, a eleição de S. Excia., 
o Governador do Estado. 

O Sr. Antônio G11imarães - Em que êlc 
teve tôda a lealdade do P. H. 

O SH. MAGALIUES DE MELO VIANA 
- E elegeu V. Ex c ia., Sr. Deputado Antô-
nio Guimarães, com os votos dados pelos Srs. 
Ormcu .Junqueira c Erico .Tunqueira. 

O Sr. ilntônio G11imarcíes - Se me de-
ram votos foi porque me acharam digno dos 
votos dêles. 

O SH. l\rAGALIL\ES DE l\IELO VIANA 
- Eu não nego. Sou o primeiro a vir a esta 
tribuna defendê-lo contra quem quer que ata-
que a sua dignidade. · 
-- A liús, o Sr. Deputado Antônio Guimarães 
me facilitou, porque cu ia entrar neste ponto 
c responder ao Sr. Deputado Fcliciano Pc-
na: a formação da Coligação, a organização 
c a entrada elos Deputados que eram, no mo-
mento, os dissidentes, para a legenda de ou-
tro partido. 

Co usa curiosa, Sr. Presidente, jú nesta 
época se mostrou o Partido Hcpuhlicano no 
.seu desejo de exigir compensações: enquan-
to todos os outros partidos, corno a União 
Dcmocrútica Nacional e o Partido Trabalhis-
'i:a Nacional abriam os bra~~os para aquêlcs 
que dissentiam do P. S. D. c estavam no 
momento sem legenda, cnfrcntanclo talvez 
uma elas mais formidúveis lutas politicas ha-
"ida em Minas Gernis, enquanto todos êstcs 
'f)artidos - União Democrútica Nacional c o 
Partido Trabalhista Nacional -- nunca exigi-
ram c nunca perguntaram o nome daqueles 
que seriam indicados para figurar nas suas 
lcgeJH!as, cousa curiosa, Sr. Presidente ... 

O Sr. Feliciwzo Pena - V. Ex~ia. me 
dú Iicenc~a para um aparte? O Partido Hc-
JHihlieanÔ niío exigia compensações. 

O · SH. 1\fAG:ALlL\ES DE l\IELO VIANA 
Isto vou demonstrar. 
O Sr. Fdiciano Pena - Apenas, corno 

I>artido organizado, tinha de cstahclccc~ as 
hases para os cntcn<lirncntos a serem feitos, 
c mesmo êsses cntenclirnenlos, ~;endo feitos 
por escrito, a dissidência procurou fraudú-
los, lançando mão, corno V. Exeia. cstú fa-
zendo desta tribuna, de tôda sorte de recur-
sos c maranhas JlOssíveis. (Palmas nas gale-
rias) . 

O Sr. L11iz Mararzlur - Anteriormente, 
<yuasc emaranhei na gentileza do nosso ex-
Presidente da Assembléia, c surpreenllc-rric 
bastante que S. Ex c ia. tenha dcstoac o <.a 
sua clegfmeia. Entretanto, não estou erna~l
nhado, analisando certos fatos, porque • · 
Excia. não respondeu o meu apart~,. quando 
vcrguntci a s. Excia. se a nota of1cwl dada 
aos jornais da Capital, assinada J?Or todos os 
líderes do P. n., u. D. N., P. S: D. -.In-
dependente· c p. T. N., se ela amda ex1stc 
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ou nã•)? Se existe, não traímos, portanto, as 
obrigações. Se não existe, 'o lide r do P. H.. 
está desmoralizado, assinando urna cousa sem 
o apoio da sua bancada. 

O Sr MAGALIUES DE MELO VIANA -
Sr. Presidente, voltando ao que estava afir-
mando: enquanto se notava um desprendi-
mento completo dos outros partidos, o Par-
tido Hepublicano, logo após o término do 
prazo para o registro de candidatos, portan-
to, se não me falha a memória, a 9 de de-
zembro de 19,16, enquanto, repito, a União 
Democrática Nacional já havia publicado um 
manifesto em que indicava ao eleitorado mi-
neiro todos os candidatos que figuravam em 
sua chapa, o Partido Hcpublicano, Sr. Presi-
dente, também lançava o seu manifesto e 
também lançava, Sr. Presidente, a publica-
ção dos seus candidv.tos. Sr. Presidente, não 
quero ler o nome de todos, porque tomaria 
o tempo da Assem!lléia, mas peço a V. E:.:-
cia. que faça publicar no "Diário da Assem-
bléia" juntamente com o meu discurso. 

PARTIDO HEPUBLICANO 
Candidatos à Assembléia Estadual 

Feliciano de Oliveira Pena - João Ed-
mundo Caldeira Brant - Carlos Alvares da 
Silva Campos - José Carlos Campos Cristo 
- Armando Hibeiro Viana - Bento Gon-
ç~llves Filho - Dilermando Martins da Costa 
Cruz -- José André de Almeida -- Péricles 
Vieira de l\lendon~~a João Caetano da 
Cunha - Flávio de 'Sales Dias - Alberto 
W oods Soares - Aluísio Costa - Antônio de 
Oliveira Guimarães - Atalihu Lago - Arnan-
tino Ferreira· Maciel - Antero Hodrigues 
Chaves - Antônio Í'ires - José Flúvio Nel-
son de Sena - Alvaro Celso da Trindade -
Antônio Zeferino Silva Filho - Antônio dos 
Santos - Alfredo Coutinho - Dolivar de 
Freitas - Carlos Vaz de Melo Megale -
Carmclino Pinto Coelho - Cláudio Afonso de 
Almeida - Cícero Dumont - Celso Ferreira 
da Cunha - Cônego Francisco Vieira Braga 
-- Cristóvão Braga - Elpídio Campos do 
Amaral - Heitor Soares de Moura - Hem·i-
que Furtado Portugal - José l\Icndonça Cos-
ia - .Joaquim Alves da Cunha - Juarez de 
Sousa Carmo - .Jurandir Ferreira - .José 
Dantas Mota - José l\Ingalhães Carneiro -
José Felipe da Silva - .José Cabral - .Jorge 
FeiTaz - .João Nogueira de Hesende - Joa-
<IUim Bento Ferreira Carneiro - José .Tua-
queira Gorgulho - João Cardoso de Araújo 
--- João da Costa Ribeiro - João Lara Fi-
lho - Lourenço de Andrade - Lucílio de 
l\fesrruita Sobrinho - Múrcio Prates Ferreira 
Paulino - Nicolau Teixeira Leite - Nagib 
Ahés Ganem - Ornar de Oliveira Diniz -
Orlando Cavalcanti - Stoessel Moreira Bar-
bosa - Paulo de Vasconcelos - Padre Cir 
Assis Assunção - José Carvalheira Hamos 

--Teohaldo Tolendal. 
Nesta publicação figuravam só os can-

didatos do Partido R.ep~Ib.Jic:~no r não aquê-
les que estavam na dtsstdencta e que havwm 
sidos acobertados na sua legenda. 

Então Srs. Deputados, corno, talvez, 
achassem 'que ficava feio esta discordância 
com os outros partidos, publicaram no dia 
10 uma outra nota de maneira diferente em 
que se consignava, em cima, Sr. Presidente, 
nomes dos candidatos do p. n. e em baixo 

os candidatos do P. S. D. Independente, sob. 
a legenda do. P. H.: 

PARTIDO REPUBLICANO 
Candidatos à .4ssembléia Eslaclnal 

Feliciano de Oliveira Pena - João Ed-
mundo Caldeira Brant - Carlos Alvares da 
Silva Campos - José Carlos Campos Cristo 
-- Armando Bibeiro Viana - Bento Gonçal-
ves Filho - Dilcrmando Martins da Costa 
Cruz - José André de Almeida - Péricles 
Vieira de Mendon~~a .João Caetano da 
Cunha - Flúyio de Sales Dias - Alberto 
vVoods Soares - Aluísio Costa - Antônio 
de Oliveira Guimarães - Ataliba Lago -
Amantino Ferreira Maciel -- Antero Rodri-
gues Chaves - Antônio Pires - .Tosé Flávio 
Nelson de Sena - Alvaro Celso da Trindade 
- Antônio Zcferino Silva Filho - Antônio 
dos Santos - Alfredo Coutinho - Bolivar 
de Freitas - Carlos Vaz de Melo Megale -
Carrnclino Pinto Coelho - Cláudio Afonso 
de Almeida, Cícero Durnont - Celso Fer-
reira da Cunha - Cônego Francisco Vieira 
Braga -- Cristóvão Braga - Elpídio Campos 
do Amaral - I-leitor Soares de Moura - Hen-
rique Furtado Portugal - .Tosé Mendonça 
Costa - .Joaquim Alves da Cunha - Juarez 
de Sousa Carmo - .Turandir Ferreira - José 
Dantas i\Iota -- .José Magalhães Carneiro -
.Tosé Felipe da Silva - José Cabral - Jorge 
Ferraz - João Nogueira de Hesende - Joa-
quim Bento Ferreira Carneiro - José Jun" 
queira Gorgulho - João Cardoso de Araújo 
- João da Costa Ribeiro - João Lara Filho 
- Lourenço de Andrade - Lucílio de Mes-
quita Sobrinho - Márcio Prates Ferreira Pau-
lino - Nicolau Teixeira Leite - Nagib Ahés 
Ganem - Omar de Oliveira Diniz - Orlando 
Cavalcanti - Stoessel ·Moreira Barbosa -
Paulo de Vasconcelos - Padre Cir Assis As-
sunção - José Carvalheira Hamos - Teo-
haldo Tolendal. 
Candidatos do Partido Social Democrático 

Independente, sob a lcgerzda do Partido 
Republicano 
Júlio Ferreira de Carvalho - Antônio 

Mom·ão Guimarães.-- Mário Ca!;as~anta f- Eros 
Mat'alhães de Melo Viana - Antônio Augusto 
S0:{res Canedo - Antônio Simões de Almeida 
_ Asdrubal de Morais Andrade - Eduardo 
Lucas Pereira Filho - Halley Lopes Belo -
Antônio Clúudio de Lima Vieira - João Nan-
tes Filho. 

Portanto, Sr. Presidente, não podia cau-
sar extranheza ao Partido Hepublicano, que 
nesta Assembléia nós nos constituíssemos uma 
bancada aparte, porque êles foram os primei-
ros a reconhecer que nós não fazíamos parte 
do Partido Heptlblicano. 

O Sr. .Júlio de Carvalho - V. Excia. 
dá licença para um aparte? 

Fui solicitado, com esclarecimento pré-
vio de que não me prenderia, por nenhum 
motivo, ao P. H., com o qual não teria ne-
nhum compromisso de qualquer espécie 

O SH. MAGALlL\ES DE MIÚ.O VÍANA 
-;- Então n~o podia ser. surpresa para o Par-
hdo Republicano que nos nos constituíssemos 
em bancada à p_artc · E, mais grave ainda, 
Sr. Presidente, c a declaração do li der do 
Partido Hepuhlicano c que consta dos anais 
desta Assemhléia, em que êle entrou em ·con-·-
chavos em Juiz de Fora, quando todos nós es-
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távamos nos esforçando, nos l\Iunicípios, pela 
vitória do Sr . .Milton Campos, êle entrou em 
conchavos com o ilustre Presidente da U. D. 
N ., secção de Juiz de Fora, para que ali ne-
nhum dos partidos aceitassem candidatos da 
dissidência. 

Esta afirmação de cgoisrno está nos Anais 
desta Assembléia, em discurso que o Sr. Depu-
tado Dilermando Cruz: pronunciou em resposta 
a um discurso que cu havia ]Jronuciado antes. 

O Sr. Pcliciano Pena - A razão da pu-
blicação desta nota do P. H., dêssc manifes-
to destacando os Deputados da dissidência, é 
que esta dissidência anteriormente iniciara 
a propaganda de seus candidatos, sem falar 
em candidatos de qualquer outro partido. 
Por isso, julgamos do nosso dever dcstacú-
los c se VV. Excias. foram convidados a 
entrar para a chapa do P. H., é porque ti-
nham sido nossos aliados até à véspera, c não 
seria possível que nós esperássemos de VV. 
Excias. as atitudes suhscqiiêntcs it vitória do 
Sr. Milton Campos. 

f\ o contrário do que pensa V. Excia. o 
Partido Hcpublicano não disputava pastas; 
queria, apenas, estabelecer compromissos que 
depois não fôssem negados, como vêm sendo, 
reiteradamente, por VV. Exeias. 

O SH. l\fAGALIL\ES DE l\IELO VIANA 
_-Sr. Presidente, passemos, agora, :! .qucs-

tao dos votos que cstú o P. H. cx1gmdo. 
Passemos à questão dos votos que estão co-
brando. Vamos pagar, Sr. Presidente. 
~ O Sr. Fcliciano Pena - Não estamos 

cobrando. Estamos apenas lembrando o com-
Promisso que contraíram conosco. 

O SH. l\IAGALfiÃES DE l\IELO VIANA 
- Vamos pagar, Sr. Presidente. O ilustre 
e nobre Deputado Fcliciano Pena sabe mui-
to hem, primeiramente, que o Sr. Senador 
Bcrnardcs Filho não estaria sentado nas cô-
l~!Odas poltronas do Palúcio l\lonroc, se não 
h_vcssc recebido as noventa mil legendas da 
drssi.dência, que importavam em 180.000, Sr. 
Prcs~tlcntc, porque foram !lO. 000 tiradas do 
P · S · D. c dadas ao Sr. Bcrnanlcs Filho. 

O Sr. Bcrnardcs Filho, no Senado Fede-
ral,, pela importftncia do mesmo Senado na 
poht~ca. nacional, vale por tôda a bancada 
da <lrssrdência do P. H. reunida. 

O Sr. Fcliciano Pena - O Senador Her-
Dardes Filho não foi eleito Tlcla dissidência. 
Teve v.o~os de todos os partidos, como se po-
d~ vcrr.frcar do resultado final das umas. E, 
riem d~sso, foi um neônio expressamente cs-
,~~Iclcc~do c que, em Uhú, diga-se de passa-

g 1• na? foi ohc<lceiclo. 
_ f\~ S~. 1\IAGAUL\ES DE l\rELO VIANA 
voto ~as, em compensação, o P. H. recebeu 
tas s, co1!10 pode dizer o Sr. Bolivar <lc Frei-

.' em Se!c Lagoas, l\liraí, Astolfo Dutra c 
outros l\lnmeípios. 

O Sr · llolivar d c Freitas - Quanto a 
S~tc Lagol!S, TJosso dizer a V. Ex c ia. muito 
b~rn .<rue Isto não é verdade. Naquele l\Tu-
ni~i_P{0 a Política vem se orientando n:io d<' 
ac<~ll ~ .c.om a direção nacional ou csta!lual 
dos par tulos, mas em cada caso, de m~ordo 
com as conveniências locais. Acho difícil 
argurnci! ta r com Sete Lagoas. 

O S~L ~IAGALlL\ES DE MELO VIANA 
- Sr. I rcsulcntc. Tanto é verdade que os 
votos foram <\a dos à dissidência, em Sete. La-
goas, que o I . H. sempre encontra motivos 
para fazer reclamações a respeito do discur-
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so de São João del-Hei. E Sete Lago<.s, Sr. 
Presidente nada reclamou c aceitou para Pre-
feito o ca;1didato da dissidência do Partido 
Social Democrático. E' pacífico isto, Sr. 
Presidente. 

O Sr. llolivar de Freitas - E' um caso 
local. 0 'TJAN • O SH. l\IAGALHÃES DE l\IEL 1 .n. 
- Ainda porque os votos qu~ forar~1 dados :w 
Deputado l\Iúrcio Paulino, e esse <hgno moç.o, 
assim sempre o reconheceu, fo;am ilad~~ }~e
la dissidência c a êssc respeito ' · l~xci<t., 
deve discutir com o candidato a Dcpu~ado, 
Sr. l\Iúrcio Paulino, porque êle declarou Jst.o ., 

O Sr. llolivar de Freitas - O Dr. :\lar-
cio Paulino se elegeu com o apoio ~los ho-
mens de prestígio de Sete Lagoas. Conheço 
a política de Sete Lagoas. 

O SH. l\IAGALIUES DE MELO VIANA 
- V. Excia. conhece coisa nenhuma. 

O Sr. Boliuar ele Freitas - Conheço a 
política de Sete Lagoas; tenho autori<ladc 
para isto; Iú morei muitos anos, e posso fa-
lar sôhre a matéria. A política de Sete La~ 
goas se faz para cada caso. A fôr~~a não e 
dos parti<los. H ú um grupo de homens de 
grande prestígio c onde êlcs vão, em cada 
caso, vai a vitóda em Sete Lagoas. 

O SH. PHES'IDENTE - Lembro ao no-
bre orador que o seu tempo cstú esgotado. 

O SH. l\IMiALIUES DE MELO VIANA 
- O povo <!e Sete Lagoas nunca foi para o 
lado de V. Ex c ia. 

O Sr. Bolivar de Freitas - Nem para o 
de V. Excia. 

O SH. l\IAGALIL\ES DE l\IELO VIANA 
-- V. Excia. jú sabe que êlc sempre foi para 
o nosso lado. . . 
-Nas últimas eleições do Estado, nas qu:ns 

V. Excia. foi soli(Júrio com o partido do 
Brigadeiro, qual foi o resultado? 

O Sr. /Joliuar de Freitas Naquela 
ocasião, V. Ex c ia. sabe muito bem, decidiu 
a questão o caso da Prefeitura. E' pena que 
não esteja aqui o Deputado Emílio Vascon-
celos. 

O SH. PHESIDENTE - Lembro noya-
mcntc a V. Exeia. que a l\Ie~a. da nu~nc~ra 
como vem procedendo, eoneedcrú a V· l~xcw. 
mais 15 minutos de prorrogação· 

O SH. 1\L\GALIIÃES D~: l\I.EL? V!.A~: 
- Muito agradeci< lo. l\Ias nao fH{UCI!lOs, l· 1• 
Presidente 11'\ p·trlc referente :\ cadeira <a< a 
ao Sr. Scr{ad;n. Úcmardcs Filho. V:u~ws p:~ra 
adiante. Sabia o Sr. Dcputad<? Fchcwno I c-

na, como um líder do seu partul~ · · ,. , , 
O Sr. Fcliciano Pena - Nao sou hdcr 

do n(l)cuSir~artl\ild\o(.' •r II\FS DE l\IELO VIANA 
' '· • ' H' ' • " • 1 Disse - Não disse o lide r de seu partu o· · 

"tiiil dos IídcJ'cs" c V Ex c ia. não pode. ~c-. · · 1 Fehcw-gar isto. l\las sabe o nobre Deputa< 0 • d•ts ,1s 
no Pena, portanto, sempre a yar de 1 ~ 

0
' i>a·~

dclihcraçõcs, que ficara comhma<lo que J<· rh 
I' I 1. . S ()sc·tVO ,\ ' tido ,cpn 1 reano votana no • r. ':r): --idência 

Loha~o Tiara, Dcput:ulo Federal, a ·tc;·l~rmcnte 
votana no Sr. Carlos Luz c pos 

·- ,· 1•11 resolvera a Umao Dcmocrútica NacJOI. > Sr Prc-. • • • , 1. 1 t 11 .. 1 Assim, • · apOiai ,1 mssma CHIH H a l : ' ·ó cntrOll para. 
srdcntc, o Sr. Oscavo Loh.tlo s 1 .. , do Sr 
a Cúmara dos Deputados pelas so H as ' • 
Deputado Carlos Luz. . 1 V Excia 

O Sr. André ele Almcu a - . ' • 
dú licença para um aparte? 

~ I 
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O SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Perfeitamente. 

U Sr. Andr.é de Almeida - Em Ponte 
Nova, o Deputado. Oscavo F~ria Lobato ~Iã? 
foi votado. O Partido Republicano votou um-
camente no Sr. Carlos Luz. 

O SH. MAGALHAES DE MELO VIANA 
- Pergunto então: quem é que teria votado 
no Sr. Oscavo Lobato, para que êlc entrasse, 
como t:;ntrou, com as sobras 't 

O Sr. André de Almeida - V. Excia. 
devia ter proposto a retirada dos votos, an-
tes da eleição, não agora. 

O Sr. Fcliciano l'ena- No caso do Dr. 
Oscavo Lobato, o Partido Hepublicano não 
teve preocupação de ohtcr votaçüo, porque 
sabia que êste se elegeria com pequena vanta-
gem, ucsde que a Coligação obtivesse maio-
ria, nos têrmos da lei eleitoral. Assim, em 
.Municípios em que tive votaçüo maciça, o Sr. 
Carlos Luz teve votação quase total. 

O SH. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Pelo seu prestígio pessoal. V. Excia. tem 
grande prestígio naquela zona eleitoral. 
- Sr. Presidente. Também nào foi só o 
Deputado Oscavo Lobato que entrou pelas 
sobras, na Câmara Federal, do Sr. Carlos 
Luz. O Sr. Deputado Tristüo da Cunha só 
pôde entrar na Cúmara Federal com a elci-
çüo do Deputado Bcrnardes Filho, para o Se-
nado, possibilitando mais uma vaga, e en-
trando, assim, o Deputado Tristão da Cunha. 
Eu tenho a certeza que pagamos bem os vo-
tos que acabam de nos colJrar. 

Expliquemos, agora, o caso da Vice-Go-
vernança do Estado. Estou no terrível dile-
ma. Ou o Sr. Dilermando Cruz está dizendo 
a verdade, ou o Sr. Deputado Fcliciano Pe-
na é quem afirma com exatidão. A situação 
é muito séria. Entretanto, deixando de acre· 
ditar no líder do P. H., teríamos que duvi-
dar do líder da U. D. N. e do líder do P. 
.T. N. que assinaram um manifesto contradi-
tório do que diz o nobre Deputado Feliciano 
Pena. 

U Sr Feliciano Pena - Quero esclare-
cer o scg~tinte: o Partido. Hcpublicano v~tou 
em branco desde que havw um comprormsso 
de renúncia por parte do Sr. Ribcir? _Pen~, 
.c neste caso marcharíamos para a clc1çao. dl-
reta do Vice-Governador do Estado. Por 1sto 
todos nós votamos em branco. 

O SH. MAGALI-IÃES DE ~1ELO ':IANA 
- Vou esclarecer. Se V. Excw. podta c_n-
xcrgar os votos secretos, cu tambc!n pod.w, 
porque fui cscrutinador. Tenho aqm tambcm 
a relação dos votos. 

Sr. Presidente, no caso da Vicc-govcr-
nança do Estado, a Dissidência do Partido, 
como havia combinado anteriormente, votou 
em branco. 

Estávamos esperando o lançamento da 
candidatura, para vir aqui sufragá-la. 

Sr. Presidente, a questão da eleição da 
.Mesa da Assembléia, trat_ada pelo ·sr: F~li
ciano Pena, foi para mmL um~1 desllusao_. 
Qualquer um Dcput~tdo do , Partl~o Hepubh: 
cano podia ter subidO a c_sta lnbuna par.l 
narrar êstcs fatos, Sr. Pres1d~nt~ ;_ menos S · 
Excia. 0 nobre Deputad? l•ehcwno Pena, 
porque S. Excia. foi can~1dato, como cu, der~ 
rotado c assim podcna parecer que e 
dc;pciÍo de quem não obteve vitória. Mas 
:.S. Excia. acha que há quebra de compro-

misso, só quando a dissidência deixa de vo-
tar no P. R., esquecendo entretanto, que da 
chapa da Coligação também faziam parte dois 
candidatos da dissidência, o orador que está 
nesta tribuna, candidato ao cargo de 2.0 Se-
cretário e o sr. Ozanan Coelho, que era o 
candidato da Coligação a 4.o Secretário, e so-
licitada pelo nobre Deputado Oscar Botelho 
já aqui na Assembléia. No entanto, Sr. Pre-
sidente, deixamos de receber votos do Par-
tido Republicano. Agora só há quebra de 
compromisso para G Partidr, Republh:ano 
quando êlc deixa de receber os votos. 

O Sr. Bolivar de Freitas - O Partido 
Republicano vota sempre de acôrdo com os 
seus compromissos. 

O SH. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Srs. Deputados, o Sr. Deputado Ozanam 
Coelho recebeu G cédulas em branco. Ele só 
foi eleito, porque o Partido Social Democrá-
tico não tendo candidato para 4.0 Secretário, 
alguns de seus amigos pessoais deram-lhe vo-
tos para que se elegesse, c o Deputado que lhes 
está falando teve 3 votos em branco. 

Sr. Presidente, o Partido Hepublicano, 
desde a Intcrvcntoria do ilustre Deputado Jú-
lio de Carvalho, outra cousa não fêz senão 
pretender cargos c nunca quis saber de en-
cargos. . . 

O Sr. Feliciano Pena - V_. Exc1_a. da 
licença para um aparte? V. Excw. esta sem-
pre enganado. O Partido, Republica~o viv~u 
sempre na oposição, ao passo que Isto .nao 
acontece com V. Excia. c com seus am1gos 
da dissidência do P. S. D. 

O Sr. Geraldo Alaíde - Não apoiado. 
Eu sou um fazendeiro que saí dos labores da 
gleba para representar o pov~ .. .:: 

·O Sr. Feliciano Pena- Entao V. Excia. 
é uma excessão. 

O SH. MAGALIUES DE MELO YIANA 
- O Partido Republicano sempre esteve na 
oposição cu me recordo bem, desde que S .. 
Excia. o' saudoso Presül~ntc Olegário. ;Maciel 
não quis ficar sob a onentaç~o pohhca. do 
Sr. Artur Bernardcs. O. ~artldo Rcpubhca-
no sempre estêve na' opos1çao. Mas .agora,. Sr .. 
Presidente, depois de ter dado apow. ao llus-
tre Brigadeiro Eduardo Gomes, .d~po1s de ter 
sido o primeiro a correr ao Palacw .GI!anab_51-
ra nunca mais quer saber de opos1çao, nao 
h{{ fôrça que o faça voltar à oposição. 

O Sr. André de Almeida - V. Excia. 
dá licença para um aparte? Em primeiro lu-
gar, V. Excia. defende o govêr~10 Olegário 
Maciel. Devo esclarecer a V. Excw. que, por 
certo recebi urna nomeação do Presidente 
Olee1~rio que me distinguiu mandando-me pa-
ra ~ma Comarca do Estado de Minas Gerais; 
havendo uma cisão de S. Excia. com o Par-
tido Hcpuhlicano, cu :r_nc exonere.i do cargo 
para ficar com o Parlldo Republicano, c S. 
Excia. custou a me con .. ccder essa exonera-
ção. Agora, dirijo um apelo a V .. Excia. para 
fazer justiça aos h?m~~s do Parhdo Hepubli-
cano. Recorra à lust~na da revolução de 32, 
para ver os compromissos. dos homens de Mi-
nas com o Partido Hcpubhcano, c o que acon-
teceu a êssc Partido·. Os homens principais 
faltaram aos comprom.1ssos com o Partido He-
publicano, c cu em Vwosa, quando estava no 
auge a revolução lá, uma certa figura política 
de responsabilidade em Minas fa!tou aos se~s 
compromissos para com o Parhdo Repubh-
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cano, e se V. Excia. exigir eu declinarei êsse 
nome. 
. O Sr. Feliciano Pena - V. Excia. dá 

hccnt•a pnra um aparte'? O Partido Itcpuhli-
cano só 'passou a apoiar o governo do Gene-
ral Dutra - é preciso que isso fique retifi-
cado - depois que o Major Brigadeiro Eduar-
do Gomes se afastou das lides políticas, reco-
nhecendo a vitória do seu contedor. Só então 
o Partido Republicano passou a apoiar o Go-
vêrno. Depois disso, também a União Demo-
c_rática Nacional e todos os partidos do Bra-
sil passaram a colaborar com o Govêrno. 

O SH. MAGALlL\ES DE MELO VIANA 
-Nobre Deputado Feliciano Pena, a União 

Democrática Nacional não apoia absoluta-
mente até hoje, como partido político, Sua 
Excia. o Presidente Dutra. Ficou hem es-
clarecido pela União Democrática Nacional, 
se não me falha a memória, aliás o assunto 
competia mais aos nobres Deputados da 
União Democrática Nacional. 

O Sr. André de Almeida - V. Excia. 
dá licença para um aparte? V. Excia. deve 
fazer justiça ao Partido Hepublicano c tam-
bém ao Sr. Artur Bernardcs: saiu a Lei de 
Segurança. V. Excia. sabe a opinião de to-
dos e sabe que a opinião do meu partido foi 
contrária, portanto nós estamos dissentido do 
govêrno. 

O SH. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- A Lei de Segurança é ainda um projeto. 

Mas, como estava esclarecendo, Sr. Pn-
sidente, a respeito do aparte do Sr. Dcp'l-
tado Feliciano Pena, a União Democrática Na-
cional deixou bem claro que ela não apoiava 
o govêrno como partido político, apenas os 
seus homens davam apoio ao govêrno, numa 
hora em que devia haver o cong~açamento 
geral, numa hora em que o País estava atra-
vessando momentos gravíssimos. 

O Sr. Feliciarzo Pena - O apoio do nos-
so partido não era um apoio incondicional. 

O SH. 1\[AGALHXES DE MELO VIANA 
- Intransigente. 

O Sr. Felicimw Pena - V. Ex c ia. não 
tem raz;io, tanto assim que, no caso (In atual 

·Lei de Segurança, nós nos colocamos contra 
essa lei. 

O SR. MAGALH~FS DE MELO VIANA 
- Muito hem. Inclusive o li der do P. S. D., 
o Partido do Govêrno Federal declarou que 
era urna questão aberta. Só faltava que o Par-
tido Reouhlicano não fiisse pensar do mesmo 
modo. Isso seria querer ser mais realista do 
que o rei. 

O Sr. llolivar de Freitas - E digo mais 
a V .. Excia. que, quando se arloia o Govi!rno 
em vutudc de compromisws, deve-se fazf~-lo 
com .tôda lealdade. E' o que faz o Partido He-
pubhcano com o General Eurico Gasrlur Du-
tra ... 

O SH. MAGALIL\ES DE l\IELO VIANA 
Compromissos de receber cargos. 
O Sr. lJoliuar de Freitas - . . . que é 

um Govêrno constitucional e digno. 
O Sr. Luiz Maranha - V. Excia. dú li-

cença para um aparte'! - O ilustre Deputa-
do Bolivar de Freitas se esquece de que quan-
do falava na composição da l\lcsa da Assem-
bléia Legislativa, o Sr. Luiz l\lartins Soares, 
Presidente do Partido Social Dcmocrútico, re-
presentando, portanto, o Sr. Benedito Vala-
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dares, foi procurado para fazer a composição 
da Mesa com elementos do P. R. 

O SH. l\IAGALJEES DE l\IELO VIANA 
- Sr. Presidente, afirmo mais que o P. R. 
sempre quis cargos c não encargos. Sr. Pre. 
sidente, o P. H. sempre pleiteou a pasta da 
Secretaria da Educação, porque esta é a que 
mais cargos poderia lhe dar. 

O SH. PHESIDENTE - Lembro ao no-
bre Deputado que seu tempo já se acha es-
gotado. 

O Sr. Bolivar de Freitas - Desde que 
um representante do P. H. ocupa a pasta da 
Educação, é preciso que se saiba, esta pasta 
vem se tornando cada dia uma pasta menos 
política. 

O SH. l\IAGALIUES DE MELO VIANA 
- Não apoiado! 

E' a pasta mais política, e ainda devo 
diz<:_ r que o P. H. nunca quis, na pasta da Edu-
r~açao, _saber da Coligação, Sr. Presidente, por-
que. I~ao sendo candidato escolhido pelos di-
retorw? r! o .P .. H., niío será nomeado, ainda 
que haJ~~ mawn.a em sentido contrário. 

_ O _Sr. !1olwar de Fteitas - As nomea-
Ç~Jes sao fellas segundo listas que são orga-
nizadas, por concurso. 

_ü _SH: ~IAGALlVí.ES DE :MELO VIANA 
- I~nt:~~l c so ? P. H. <,rue. apresenta lista. 

O .lr. llolll_!llr de l•reztas - Não apoia-
do. As nomeaçoes se fazem de acôrdo com 0 
resultado dos concursos. 

O ~:H. l\IAGALIL\ES DE MELO VIANA 
Corno é que não apoiado se o ":\I1'n·1 ~ Ge-. " " I . . ' , ·:J nus esta c leiO dtsto '? Só nesses lugares é 

que o, P. H. permite que se façam nomeações 
de ncordo com o P. S. D., como já foi feito 
em l\Ion tcs Claros. · 

O Sr. Bolivar de Freitas - Não é ver-
dade. · 

O SH. MAGALIL\ES DE l\IELO VIANA -
E' venlade, ~;im, que posso provar até com 
títulos de norneu~·iio. Avcsar rle haver pedi-
dos de :unha:; as corrente~; coiigadas só fo-
rmn atendidos o:; pe(lidos do p. Jl. ' 

O St. Uolivnr de Freitas --- E' que, mui-
tas vr~ze~;, elementos que não conhecem as 
prúlica:; arloiadas pelét Seerelaria da E(luca-
çiio, querem que se t~orneiem profes;,ôras, prc-
tcl'indo-é:e oulras que estão em primeiro lu-
gar, por coneurso. 

O SH. t\L\GALHi\ES DE :\IELO VIANA 
- Pos<;o garantir a V. Excia. que é justamen-
te o contrúrio. E essas portnrbs não flOrlem 
ser sú no sentido de favorecer o P. H. ; elas 
têm de favorecer a ti) da a Coligariío. 

O Sr. !Joliuar de Freifa:; - As portarias 
baixadas pelo Sr. Secretúrio da Educaçiio, 
saído do p. n.' não vi~;;nn a favorecer ele-
mentos do P. H., mas sim, a separar n polí-
tie:l da administr:1~·iio, o (Itlc nem sempre os 
elementos da di!;!;iclência querem compreen-
der. 

O SH. 1\TAGALIL\ES DE l\IELO VIANA 
-- Sepnrar a política é chamar elementos do 
P. n. 

O SH. PHESIDENTE - Chamo a atctH;ão 
dos Srs. Dcnutndo!; na r a que os apartes !;ejam 
solicitndos, a fi!.1 de que lwla onl?m. 

O Sr. Ji'eliciano Pena - Peço licença p:u·a 
retificar a afirmação de V. Excia. de qne o 
P. H. sempre procura cargos c não encar-
gos. E' a maior das in verdades e injustiça~ 
Eu nunc.a ocupei cargo público. 

.... 
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, O SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA 

- Estava assentado que seria o Dr. Júlio de 
Carvalho o candidato à Presidência da Cons-
tituinte e foi torpedeada a candidatura dêle 
pelo Partido de V. Excia. 

O Sr. Feliciano fena -:-- _Nu!lca pleiteei a 
minha candidatura a Pres1dcncw da Assem-
bléia Ó SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
_ Então os membros do P. R. pleitearam. 

o Sr. Feliciano Pena - Os Srs. Milton 
Campos e Pedro Aleixo são testemunhas de 
que eu, como represe~tante do P. H. em Mi-
nas, nunca os pr~'curei para a organização de 
seu Govêrno. Dcrüm ao P. H. as pastas que 
bem entenderam. V. Excia. está, portanto, 
inteiramente enganado. 

O SH. MAGALH.:ms DE MELO VIANA 
- Respeito o que V. Excia. diz, que V. Excia. 
nunca tenha pleitc<~do cm·g9; tenho V. Excia. 
como um moço digno, c, portanto, respeito es-
ta afirmação. Mas, então, o Partido de V. 
Excia. pleiteou para: V. Excia. Está feita a 
retificação. O Partido de V. Excia. pleiteou 
a Presidência da Assembléia, a Secretaria da 
Educação c de todos os outros cargos? 

O SH. i\IAGALHÃES DE MELO VIANA 
- Aliás, S. Excia. muito dignifica a Chefia 
de Polícia. 

O Sr. Fclicimw Pena - Afirmo a V. 
Excia. que nunca pleiteei cargo algum, ao pas-
so que V. Excia., o sr. Senador Melo Viana e 
o Sr. Carlos Luz sempre ocuparam cargos em 
plena ditadura, recebidos também do Sr. Be-
nedito Valadares. . 

O SH. PHESIDENTE - Quero lembrar 
ao nobre orador que a sua prorrogação já se 
esgotou. . 

O Sr. Luiz Maranlza - Sr. Presidente, 
achando-me inscrito para falar hoje, peço 
transferência para amanhã, c cedo o tempo 
de que disponho, ao nobre colega. 

O SH. PHESIDENTE - Está atendido. 
O Sr. Magalhães de M9Jo Viana pode continuar 
o seu diseurso. · 

O SH. MAGALIL\ES DE l'lmLO VIANA 
- Estou terminando-o. 

O SR. PHESIDENTE - V. Excia. tem 
ainda meia hora. 

O SH. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
- l\Inito obrigado, já estou terminando, Sr. 
Presidente, c quero apenas J.lrcstar um outro 
esclarecimento. E' que, se hrarmos Sr. Pre-
sidente, um quociente dos votos que foram 
dado:; ao Sr. Milton Campos c os votos que 
os Srs. Deputados inscritos na legenda do P. 
H. c que se não me falhú a memória são em 
número de 11, podemos verificar que o quoci-
ente dado para êsses onze Deputados foi hem 
maior que os outros dados pelos do p. H. 
Houve um candidato do P .. R;, ~r. Presidente, 
< ue teve zero votos, co usa mc<h.ta. 1 0 SI'. Feliciano fcna - Esse candi<~ata 

:-
0 

(!t'l. c ser votado. hlc rccuwu sua candida-na . ,, , . 1 tura depois de rcgistr~H ~. , o SH. MAGALHAES DI<. l\~ELO VIANA 
_ Se êlc núo quisesse, como assmou uma de-
duração ao Tribunal, concordando com a can-
didatura. 0 'r . _ o Sr. Feliciano Peru: - nbunal na o 
exigiu esta declaração; na o estava exigindo. 

'o SH. MAGALHÃES D~ MELO VIANA 
- Acho curioso o Tribunal nao haver exigido 

esta declaração. Posso mo'strar . · u · 
nal o reconhece corno candidato i <I~l 0 "'lTrtibu-
0 votos. ' e e e eve 

_ O Sr. Feliciano Pena_ E' sabid • 
nao quis e que o Tribunal não estava 0 q_u~ cd·le 
esta formalidade. · exigm o 

O ,SR: MAGALHÃES DE MELO VIAN 
- V_. Excw. sabe melhor do que eu po ~ 
um Ilustre advogado, sabe que a p'ess rqttle e 
qllc . d - L oa em assmar uma cclaraçao de que a .1, 
lugar para que foi inscrito. cei <l 

0 

Sr · Presidente, eram êstes os pr· 1·1ne' cscl·1re · t . ' Il"O" 
, L cuncn os que deseJ'lVa pronttn . " t t "b · . L c1ar nes-a n una, Imediatamente em respwh ao d" 

curso de hoje do nobre Deputado" F r .. IS-
Pena. (Palmas). e tctano 

PHESIDENTE TOMAZ BERRET A 

O SR. STARLING SOAHES - Sr. Presi· 
dente, Srs. Deputados. 

. . Os h_omens e os povos, no seu destino his-
tm:tco, S~\0 entrelaçados por leis e princípios 
umy~rsats de confraternização e aproximação 
espultual. 

• :t:Ião f?r~t a s:m f~rça sentimental urna ten-
d~ncra a.tav1c_a, ·Jtmgmdo-os a urna socializa-
ç.ao que e a smtesc de seu esfôrço para a civi-
h~açao ~ crescimento, seria, antes de tudo, a 
n,flr~açao daquele sublime pensamento de 
Espmoza. "n~1da muis útil para o homem do 
que o propno homem". : 

Suas lutas imcrnoriais, seus atritos secu-
l~trcs ~ os eternos choques de ambições, tra-
z~~?s a tona na~. grandes transformações so-
CWIS c nas erJopews de bravura, sangue c dor 
d~s conflagrações mundiais, têm ante o infi-
mto, dos tempos, a virtude c a ação semelhan-
tes aquelas que a natureza soube nas ciclópi-
cas revoluçõ~s de. sua formação, traçar nas 
rochas de c_nstal, mcrustradas no seio da ter-
ra, no perfil ncg1:o ,da_s montanhas de grani-
tos, na c~cala assunctnca das cadeias e mon-
tt~s1, na s1lh~lc~u. da. sup1crfíci~ terrestre recor-
1;~c a _nas rcn~,r1·unc1as c as hmas e golfos e sa-
tcncws capnc 10sas. de suas penínsulas;' pen-

samos qu~ a mentahdade dos povo~.; e dos ho-
mens esta sendo modelada numa "ç:-10 n "l . . 1 , ' " L 11 e-
n~n·, que mscns~vc a nossa percepção é a _ 
c1da, a cada mmuto de nossa existe">nc1· cbre~ 
C '''l'lo alc·1n · · 1' • l a, us-"' ' , , Çdl o c.Inu,x < c nossa pe f . -moral. r e1çao 

Em.oldurndo neste quadro tão pai .1 de realldnde e de vida dando V'IZ;;() PI ante r ' . L 'C( aos sen 
uncntos de cordialidade e amizade r·ue · - • 

prende por tra<~iça-o "OS no'·sos · 1- nos · ' ' '' ' ''' · ll"m•to J contmcnte, o altivo povo do DrtlUll"I.' ,s te 
' l ' . "' " e que vcn 10 (tetxar que se despren(hm d ' . 

lábios, sussurrada3 pelo cor··ç'l'o , os meus 
s- ' l · 1 "· ' ' '18 cxpres ocs l e sentimento <.o povo de Min·1 •.. G . -
qt~e ~uo rcssonfmeins vivas do sofri~~nt~rms, 
atmgm ao Brasil na plenitude da hlcns· qt:e 
guu que veio de envolver aquela 1;.w<io a m~
gu, eom a irreparável penla de S"UL l~~; :u;n-
magistrado, o grande Presidente "e liduncdiro 
rnocrútico, Tomaz Bcrrcta. e r c-

. A dor na sun inexorabilidade n=io . 
nntes · lindes c frontcit·"s qll · ' tcrn h-' '" e a pos"'U ter; ela ultrap:l.ssa os curnc•· t'l,e•v·t·l' ".' 1

1
1 eon-

ra v l" t' · '' " ''·os ' 'l ter 
l
,, cncc as < 1s ancws quase que inf · }: . -

< os oceanos c envolve eorn a r- In< •\Vc1s 
ra dos ciclones os povos d' orçtdl devastado-, o num o; sua lin-
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guagcm é universal c sua extensão verdadei-
ramente humana. 

E' assim que daqui de l\Iinas Gerais leva-
mos pela nossa voz, que é a voz uníssona de 
sua g~nte, tão emotiva quão sincera ao povo 
do Uruguai a nossa solidariedade à sua gran-
de dor, deixando que ela tangida pelos mes-
mos sentimentos, seja levada pela amplidão 
d_os céus da América, caindo sob a lápide do 
tumulo do estadista desaparecido - um após-
tolo dos sagrados ideais democráticos c um 
exemplo perene de amor à sua terra c cician-
do hem de leve, para que se não perturbe o 
seu sono eterno nos sonhos dos justos e dos 
bons, falando-lhe - "a lúgrima é salgada, 
porque o sal ó a alma da vida, a lúgrima é a 
~listória ele uma alma que se fêz gota d'água; 
c a dor feito joia, é o resumo líqüido de um 
sofrimento". 

E' esta, na linguagem inspirada de um 
poeta, a nossa mensagem de dor c amizade 
de 1\Iinas ao Uruguai, do Brasil à América, na 
consubstanciação da fraternidade americana. 

E se assim não fôra, seria pela revives-
cência histórica, o velho império, sonhando 
com a felicidade de sua Cisplatina c que, ago-
ra, se debruçava ao seu lado, no extravazar 
do mais sentido pranto, na sua hora de su-
prema desdita c lancinante dor. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, re-
queiro a V. Ex c ia. que, ouvida a Casa, se in-
sira na ata dos nossos tr:tbalhos um voto de 
imenso pesar pelo passamento do inolvidúvcl 
Presidente Tomaz Bcrrcta c que se transmita 
as nossas condolências aos Exmos. Srs. Em-
baixador c Cônsul do Uruguai acrc(li ta dos 
junto aos Governos da República c do Estado. 
(Muito bem! Palmas). 

O Sr. Presidente, associando-se :1s justas 
homenagens requeridas c dizendo interpretar 
os sentimentos da Casa defere a proposição 
do Sr. Starling Soares. 

ENCEHRAl\IENTO 

. Nada mais havendo que tratar, o Sr. Prc-
SHlcntc declara finda a sessão, c convoca ou-
tra para amanhã, ús 14' horas, com a seguinte 

OHDEl\I DO DIA 5-8-47 
Hcgimen tal. 
Lcvan ta-se a sessão. 

PHOJETO N.• 1 

PHOJETO DO HEGll\lENTO INTEHNO DA 
ASSEl\lBLí>IA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE l\IINAS GEHAIS 

TITULO I 
Da constiluiçiío da Assembléia 

CAPITULO I 
Das sessões [JI'e[Jltratórias 

. Art. 1.• - No primeiro ano de cada lc-
grslatu.r~, _a do7;c de março, às catorze horas, 
no cdrft?H~ proprio, se reunirão, em sessão 
pr~paratona, .sob a direção do Presidente do 
'fnhunal I~cgwnal da .Justiça Eleitoral, os di-
plomados a Assembléia Lcgislati v a. 
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Art. 2.9 _ Aberta a sessão e escolhidos 
os dois Secretários, o Presidente convi~lará 
os Deputados a fazerem a entrega do~ dtplo-
mas; mandarú, então, organizar un~a .hs~an~~ss 
Deputados diplomados c outra dos :'>UI> e • 

- rmhhcadas no para serem lidas em scssao c 
"Diúrio da Assembléia". 

\rt 3 o -- Feita a publicação c d.csl~C que 
r • • • I· r!l'uona dos se verifique o comparecnncn to l ,1 ' . . 

representantes, êstes elegerão a illcsa,. P01 >.~:.~ 
crutínio secreto sendo declarado clcrto, I' ' 
Prsidcntc, o qu~ obtiver maioria absol~lla; .. 

Art. 4.• - Se nenhum dos votados p.n ~1 
Presidente obtiver maioria absoluta, pro~c~cr
sc-ú novo eserutínio, (lcclarando-se elcrt<;> 0 

mais votado, ainda que por maioria relativa. 
Parúgrafo único - Se em segundo ~scru

tinio, dois ou mais candidatos a Pres!dcnt.e 
obtiverem igual votação, considerar-se-a elei-
to o mais idoso. 

Art. 5.0 - Depois de fazer a proclar~a
r,ão do Presidente eleito, o .Juiz darú por fm-
da a sua tarefa, passando àquele ou :~o seu 
substituto legal a cadeira· da Presidência· 

Art. 6.• - Haverá uma cédula para cada 
cargo. Cada Deputado, por ordem de chama-
da, depositará, na urna, a sohrecarta fechada, 
contendo os votos. 

Art. 7,0 - Na última sessão rn cparatória, 
o Presidente, de lH\ no que será acompanha-
do por todos os presentes, proferirá a seguin-
te afirnra~~ão: "Prometo guardar a Constitui-
ção do Estado e da Hepública e desempenhar 
fiel c lealmente o mandato que me foi con-
fiado". 

§ 1." - Em seguida serú feita, pelo t,o 
Secretário, a chamada de d\da um dos repre-
sentantes, a comcç.ar pelos Vice-presidentes c 
demais membros da !\lesa, c cada um, à pro-
por~~ão que fôr sendo proferido o seu nome, 
rcsponclcrú - "Assim o prometo". 

§ 2." - O Deputado, que comparecer pa-
ra tomar posse depois dêssc dia, serú condu-
zido ao recinto, r>or dois Deputados que o 
Presidente indicar no momento, c prestará, 
em voz alta, aquêlc compromisso. 

Art. 8." - O Presidente da Asscmblôia, 
logo depois de eleita a i\Icsa, cornunicarú ao 
Governador os nomes dos membros desta, 
hem como o dia c hora designados para inau-
guração solene da Assembléia c leitura da 
mensagem governamental. 

Art. fl." - A instalação solene tcrú lugar 
a 15 de março, sem (lcpciHlêm;ia d~ convoca-
ção c com qualquer número. Se ate _c~t:.t data 
não houver sido eleita a l\lcsa dcfmrtrva, a 
instalação rcalizar-sc-ú no dia seguinte ao da 
cleic;ão. 

Art. 10 - No dia da abertura solene. da 
Assembléia, 1>ara 0 que se expedirão co;1V1tcs 
:is altas autoridades, nomcarú o PrcsHlent~ 
uma comissão de quatro Deputados, que t~ra 
de receber o Sccrctúrio do Estado incurr;Jndo 

· 1 ('overno de ler <t Assembléia a l\Iensagcrn < o 1 
, • 

§ t.• - O Sccretúrio do Estado scra rc.~c
hido :i poi·ta p;incip·tl (lo Paço da Asscn~hlera, 
c, tomando assento i~ J\lcsa eutrc o Prcsulcnte 
e o 1." Sccrctúrio fará a leitura da l\Icnsa-
gcm. Depois dist~, retirar-se-á com as mes-
mas formalidades. . 

§ 2.0 - Em seguida, o Presidente levan-
tando-se, no que scrú acompanhado r~or todos 
os Deputados, declarará solenemente mstnlada 

L' 
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.;1 Assembléia Legislativa e convidará os De-
putados para, no dia seguinte, providenciar 
nos registros de que trata o 

CAPíTULO II 
Da Mesa 

Art. 11 - A Mesa compete a direção de 
todos os trabalhos da Assembléia. 

§ 1,0 
- A Mesa compõe-se de um Presi-

dente c de quatro Secretários. 
§ 2.0 

- Para suprir a falta do Presidente, 
haverá dois Vice-presidentes. , 

§ :l." - O Presidente convidará qualquer 
Deputado para substituir os Secretários, na 
falta acidental dos• mesmos. 

Art. 12 - A Mesa eleita ao início de ca-
da sessão legislativa servirá, também, nas ses-
sões extraordinárias c em tôdas as prorroga-
ç.ões. 

Parágrafo único -·As funções dos mem-
bros (la Mesa somente cessarão: 

a) ao findar a legislatura, na data do iní-
cio das sessões preparatórias da legislatura se-
guinte; 

b) nos demais anos da legislatura, com a 
cleiç:io da nova l\Iesa. 

Art. 13 - Os membros da l\Icsa, bem co-
mo os Vice-presidentes não poderão fazer par-
te de qualquer Comissão, a não ser a Perma-
nente. 

SECÇÃO I 

Do Presidente 

Art. 14 - O Presidente é o órgão da As-
sembléia, quando esta se anuncia coletivamen-
te, o regulador dos seus trabalhos e o fiscal 
da ordem, nos têrmos dêste Hegimento. 

Art. 15 - São atribuições do Presidente, 
além de outras previstas neste Hcgimcnto: 

1.0 
- presidir às sessões da Assembléia; 

2.0 
- abrir c encerrar as mesmas, à hora 

marcada, nelas manter a ordem c fazer obser-
var a Constituição Federal c a Estadual, as 
Leis da Hcpúhlica c do Estudo e o presente 
Hegimcn\o; ' 

3.? - fazer ler as atas pelo 2.0 Secrctúrio, 
submetê-las à discussão c votação e assiná-
las, depois de aprovadas; 

,Lo - fazer ler o expediente pelo 1.0 Se-
cret:ll'io, inclusive mensagens c correspondên-
cia do Govêrno; 

5.'1 - dar posse aos Deputados; 
6." - conceder a palavra aos Deputados, 

na ordem da inscrição, aos que a solicitarem 
verbalmente nos têrmos do Regimento e negá-
las aos que a pedirem sem direito; 

7.o - interromper o orador que se des-
viar .da questão, falar contra o vencido, fal-
tar à consideração à Cfnnara ou a algum dos 
seus membros c, em geral, aos, representantes 
do po(ler público, chamapdo:o a order.n e cas-
sando-lhe a palavra, se na o_ for obedecido. 

8.o _ chamar a atcnçao do o~ador, quan-
do houver esgotado o tempo rcgi!nental, ou 
quando expirada a hora do expcd~cntc ou d:~ 
ordem do dia, podendo d:~r .o thscurso. poi 
terminado, se 0 orador persistir em contmuar 
a falar; 

!),0 - anunciar a ordem do dia c o núme-
ro de Deputados presentes; 

10.· ~ submeter à discu~são e votação a 
matéria a isto destinada, precisando o -oonto 
a discutir ou a votar; -

11.· ~ anunciar o resultado das votações; 
12. - conceder a palavra, para explica-

ção pessoal, sem prejuízo da ordem do dia; 
13.• - nomear, por autorização da As· 

scmbléia, comissões especiais; 
14. - designar substitutos para os mem-

bros das Comissões, em suas vagas ou impe-
dimentos, exceto a Comissão Executiva; 

15.- - promover e regular a publicação 
dos debates e de todos os trabalhos e atos da 
Assembléia, bem como das proposições pro-
mulgadas; 

16. não permitir a publicação de 
expressões e conceitos vedados pelo Regi-
mento; 

17 ,? - organizar e designar a matéria 
para a ordem do dia da sessão seguinte; 

18." - informar à Assembléia sôbre qual-
quer ponto de ordem ou de prática parlamen-
tar; 

19.0 - suspender a sessão ou levantá-la, 
quando não puder manter a ordem, ou as cir-
cunstâncias o exigirem; • 

20.0 - assinar tôdas as resoluções e men-
sagens da Assembléia; , . . 

21.o - assinar a correspondencw destma-
d 1 ao Governador do Estado, aos Prcsiden-
t~s dos Tribunais c das Assembléias Legisla-
tivas; 

22.o - convocar as sessões extraordiná-
rias; . 

23.? - presidir às reuni~es da_ Cormssã? 
Executiva, tornar parte nas thscus~oes e deli-
berações, com direito a voto, e assmar os res-
pectivos pareceres; 

24,0 - presidir à Comissão Permanente, 
com direito a voto de desempate; 

25.0 - substituir, nos têrmos da Consti-
tuição, o Governador do Estado; 

26.? - decidir as questões de ordem que 
se suscitarem durante as sessões, com recurso 
para o Plenário; 

27,0 - promulgar as resoluções legislati-
vas e os projetos de lei v~ta~lo_:'> pelo Governa-
dor, nos têrmos da Constitmçao. 

Art. 16 - Só na qualidadc 1 de membro 
da Comissão Executiva poderá o Presidente 
oferecer projetos, indicações ou requerimen-
tos· poderú tomar parte em qualquer discus-
são: desde que passe a cadeira a seu substi-
tuto. 

Art. 17 - Sômcntc nos escrutínios secre-
tos, ou para desempatar n votação, terá o Pre-
sidente direito de voto. 

SECÇÃO li 

Dos Vice-presidentes 

Art. 18 - Sernp.rc que o Presidente não 
se achar no recinto, a hor:a regimental do iní-
cio dos trabalhos, o 1.o VIce-presidente, c, em 
sua falta, o 2.0 Vice-presidente, substitui-lo-á 
nos desempenhos de suas funções, cedendo lu-
gar, logo que fôr presente. 

Parágrafo único -.Quando o Preshicnte 
tiver necessidade de detxar a cadeira, proce· 
der-se-á da mesma forma. 
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SECÇÃO III 
• 

Dos Secretários 

Art. 19 - São atribuições do l.Q Secre-
tário: . 

t.• _ fazer a chamada, nos casos prevrs-
tos neste Regimento; 

2.• - ler à Assembléia a íntegra de todos 
os ofícios do Governador, dos Juízes e Tribu-
nais, bem corno tôdas _as proposições ~1ue pa-
ra discussão ou votaçao devam ser h das; e, 
em sumúrio, qualquer outro papel do expe-
diente; • , . 

3,9 - despachar toda a matena do expe-
diente· -4J - receber e fazer tôda a correspon-
dência oficial da Assembléia; 

5.• - assinar, depois do Presidente, as 
atas e resoluções da Assembléia. 

Art. 20 - Ao 2.Q Secretário compete: 
t.• - fiscalizar a rcda~~ão das atas c pro-

ceder à sua leitura; 
2.• - assinar, depois do l.Q Secretário, 

tôdas as resoluções da Assembléia; 
3.o - redigir a ata das sessões secretas; 

' 4,? - contar os Deputados, no ato de se 
verificar a votarão; . . 

5.• _ :m:dliar o 1.• Sccrc~?riO na corrcs-
ondência oficial da Ass~n~hlew. . . _ 

p Art. 21 - Os Sccr~tanos. st~b~tllmr-sc-ao 
. nforme sua numeraçao ordmaru~ c, nesta 
~~esma ordem, sul~stituirão o Prcsrdcntc, na, 
falta dos Vice-presrdcntcs. 

CAPITULO III 

Das Comissões 

Art. 22 -- Haverá na Assembléia as se-
guintes Comissões: 

I - Executiva; 
II _ de Constituição, Legislação c Jus-

tiça· 'nr _ de Finan~~as, Orçmnento c Tomada 
lle Contas; , . , , . 

IV - de Agricultura, Industna, ComerciO 
c Trabalho: , 

V - de Educação c Cultura; 
VI - de Via~~ão e Obras Públicas; 
VII - de Redação; 
VIII - de Saúde Pública; 
IX - de Segurança Púhliea; 
X - de C:lmaras l\~unicipais, Prefeituras 

c Negócios Intercstadums; 
XI - Pcrm:mcntc. 
Parúgrafo único -- As Comissões se cons-

tituirão de cinco membros. cada uma, salvo 
a Executiva, que se compora da l\Icsa c a Per-
riwncntc, que tcrú dezoito. 

Art. 23 -- As Comissões de púrncro I_ a 
X exercem suns fun~·<ics durante t_ot~a. a ~;cs~;ao 
Icgi:;lativa ordinúrin ou cxtrnordmana ,c nas 
prorroga~~õcs, ató nova clciç<io, c ~ de numero 
XI sômcnte no intervnlo <lns :;cs;ocs. _ 

Art. 24 - AU~rn das rclendas, JlOdcrao 
ser nomcnd:1s Comissões tcmporúrias, ou c~
pcciais, quer internas, quer cxlcrnns, as qnats 
se extinguem preenchido o fim a que se des-
tinam. 

§ l.? -- As Comiss<ics internas, ~m que 
se compreendem as de inquérito, dcsh!1.:!rn-s~ 
ao estudo de dctci'min:~c.lo assunto sUJcrlo a 
delihcraç<io da Asscmblcw. 
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§ 2.0
• - As Comissões externas são cons-

tituídas para participar de atos em que a As-
sembléia haja de se representar. 

Art 25 - As Comissões Especiais são 
constituÍdas por dclibera~~ão da As;;c.rnbléia pa-
ra os casos em que sejam necessm:ras, segun-
do o disposto nos parúgrafos scgmntes: . 

§ 1." - O requerimento para se~ c~·rad:~ 
uma comissão especial será escrito e mdrcara 
desde logo o. assunto que deva ser tratado e 
hem assim o número dos seus componentes· 

§ 2.9 - As comissões ele inquérito sàmcn-
te poderão ser criadas para conhecer de fatos 
determinados, mediante requel'imento de um 
'têrço dos membros <la Assembléia e delibera-
ção da maioria, sendo aplicáveis, ao inquéri-
to, as regras do processo penal. 

Art. 2!3 - A audiênciá de uma comissão 
especial dispensará a de outra, salvo determi-
nação em contrário da maioria da Assembléia .• 

Art. 27 - O Deputado não poderú fazer 
parte de mais de duas comissões, além da Per-
nu,nente; se fôr indicado para mais de duas 
c caso não exerça, desde logo, o direito de 
opção, prevalecerá a escolha para as duas 
primeiras. 

Art. 28 - A Comissão Permanente scrú 
eleita no fim de cada sessão ordinária, por 
escrutínio secreto, e tcrú como Presidente, o 
da Assembléia. 

Parúgrafo único - Os membros dessa 
Comissão serão inelegíveis, para o intervalo 
seguinte. 

SECÇÃO I 

Da rezmii'io das Comissões 

Art. 29 - Até três dias depois de eleitas, 
carla tuna das comissões se rcunirú, em sala 
própria, c cscolhcrú, por escrutínio secreto, 
seu Presidente c Vice-Presidente. 

Parúgrafo único .. No que fôr aplieúvcl, 
ohservm·-sc-ú, nesta elciç<io, o disposto neste 
Hegimcnto, sôhrc a clei~~iio tio Presidente da 
Assembléia. 

Art. :lO - As comissões rcalizariio suas 
sessões nos dias pr(~viamentc combinados de 
cada semana, ou no para que forcin convoca-
elas, c à hora designada, pelos respectivos 
Presidentes. 

§ 1." --- Das convoenç<ics cxtrnorrlinúrias 
scriio avisados os membros d:1s com iss<ics, IJcs-
so~llmentc, por escrito ou pelo "Diúrio rla As-
sembléia", c, selllpre que possível, eom a :mte-
ec(lôncia de :2! horas, indicando-se-lhes a (]a-
ta, hora, local e objeto. 

§ 2.? ~-- Quando se deva tratar o assunto 
eom rigoroso ;;igilo, c as:iim ficai" delihcl"ado, 
servi.n\ como Secrctúrio, por designaçiio do 
Presulcntc, um rlo:; membros r la eomissüo. 

Al"t · :ll --· As rcm1iries orclinúrias c cx-
lraordinúrins dur:n·iio o tempo nccc:;súri'o, a 
juíz~J do Presidente, que ns interromper:\ quan-
do Julgar conveniente. . _ 

1\rt · :12 -- .. As comissries n:io se renmr:10 
no momento das vota~~iics em plcnúrio, _c, 
<[lWIHlo a n tcriorm cn te rcun idas, suspcnclcrao 
os trahalhos, a fim ele qnc JlOssam os seus 
membro•; r>artieip:11• rl:tquclc Ato. , . , 

1\rl. :l:l ..... () "Diúrio ela Asscmhleta P,U-
hliearú quinzenalmente n rclnção das com1s-

_ 1 · - lo lcJC'll c 1101""1 ele suas. soes, com a 1 es1gnaçuo < • • 
reuniões c os nomes de ~cus membros. 
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SECÇÃO li· 

Das atribuições das comissões 
Art. 34 - As cornissõ~s têm por objetivo 

estudar as matérias en,cammhadas pela. Mesa, 
c sôbre elas proferir parecer; a denommação 

')· d·~ cada uma declara, em regra, os assuntos 
q~e lhes são pertinentes. Art. 35 - A Comissão Executiva compe-
te, além de outras_ disposições _re_girr~cntais: 

1.o _ tornar todas as provtdencws neces-
sárias à regularidade dos trabalhos legisla-
tivos; . . . , 2.9 - dirigir todos os serviços da Assem-
bléia, durante as sessões legislativas e nos seus 
in terregnos; 3.0 -- prover à políGia interna da Assem-
bléia· 4.9 - organizar o Regimento da Secreta-
ria fixando o número, os vencimentos, as 
co~dições de investidura e acesso, as obriga-
ções dos funcionários, e sujeitando o dito He-
gulamento à aprovaçüo da Assembléia; 

I ~ 5.0 - propor à Assembléia a criação dos 
lugares indispensáveis ao serviço de sua Se-

I 
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cretaria; 
(j,9 - nomear os funcionários da Secreta-

ria e pessoal subalterno, c promovê-lo nas 
vagas ocorrentes; · 

· 7 .o - assinar os títulos de nomeação e 
promoção dos funcionários da Assembléia; 

8.9 - demiti-los, suspendê-los e licenciá-
los, nos casos e pela forma prevista no Regu-
lamento. Art. 36 - À Comissão de Constituição 
c Justiça compete manifestar-se sôbre o as-
pecto jurídico, legal ou constitucional de to-
dos os assuntos, apreciando a conveniência 
dos projetos submetidos ao seu estudo. 

Art. 37 - A Comissão de Finanças, Or-
çamento e Tornada de Contas compete mani-
festar-se sôbrc tôda c qualquer proposição, in-
clusive as que, privativamente, forem da alça-
da de outra comissão permanente, desde que 
a proposi<,~fto, direta ou indiretamente, ime-
diata ou remotamente, concorra para aumen-
tar ou diminuir a despesa ou a receita pú-
blica. . ~ 1 R d ~ Art. 38 - À Connssao ~c. . e açao de 
Leis compete dar r~dação dcflmti;:a aos pro-
jetos aprovados afmal s~1lvo aqueles a que 
•xp

1
·c··s·1merüe se refere esle Hcgulamcnto. c ·"' 3' d" ~ I § 1.o _ A redaç~ão, para . : ~scussao, c c 

projeto emendado em 2.~ sera felta pela_ co-
mis~;iío que. 0 houver apresentado, ou sobre 
êle dado parecer. . . ~ § 2.9 _ Quando rnms _de uma cormssao 
houver opinado sôbrc ? proJeto emendado em 
') '' discussiío, designara t~ Mes~: qual delas ha-
':',' lc rcdi"i-lo para a.• chscussao. 
Ja ' Art. 3'9 - A Comissão Permanente, além 
dc outras atribuições, .. compete sempre, ad 
referendum da Assernh~ew: . 

1." - elaborar r>}"OJetos de l~1s; . 
')o _ resolver sobre os pcdrdos de hcen-
;~·a prisão ou processo de Deputado,; 

ça P3.o _ conceder lieença ao Governador pa-
ra se ausentar do Estudo; . 

4.o _ examinar a~ p~·?p.ostas de ler nos 
casos r~feric~os. IJ_clos nurncr os III c IV do art. 
27 da Constltmçao; . t . , .. 

5
.o _ velar pela observ,mcia da Consh-

tniçüo Estadual; 

6.9 __..:. até a terceira sessão d . _ 
a~ual, o Presidente da Assembléia a reumao 
ra relatório dos trabalhos d C 31P:esenta-
manente, sujeitando-o ao ref~reJ~~~~sao Per-
sa· Para discussão, será 0 relatório 

1 
da .C a-

do com antccedênch de •1o d" publica-c. Ias. 
_ Art · 40 - Aos Presidentes da . 

Jso~s _cabem, nwlatis mzzlandis, as' me~:w c.0~1.~
nuçoes do Presidente da Assernbléi;l .as a r:-

ve o r~oder de disciplina e de regula~' 0~n~lusr
tes · Compete-lhes, nomeadamente. eba-
- t.o - dar conhecimento à ~mni ,. 

toda a matéria recebida. SS<~O de 
2 o d . ' , . - esignay . relatores e distribuir-lhes 

a competente matena · 
3 Q 1 . ' • - < eterminar a cntre"a d · · par~ceres ao.s membros da co~iss~~O~)~Sf d'?s 

pedido de vista do proces•·o. e enr 
4 o • " ' : - assmar os pareceres e con . d 

demms membros a fazê-lo. VI ar os 
h o • ' ' • .J. .- ~nvwr a Mesa tôda a matéria d 

tmad~l a leitura em sessão e à publi ., ,. e~
data Impressa· caçao na 

G ' •• Q ~ -- promover a puhl~cação das atas d 
cormssao no "Diário da Assembléia';. a 

7 o ser ' ~ d ' . -. -- , . o orgao e comunicação da co 
mrssao com a Mesa; -

,. 8.o - solicitar do Presidente da Ass 
~l:r; ,a designação. de su_bstitutos para os ~I:~: 

1 o., ausentes ou nnpethdos de cornp'lrecer· 
.· 9.1 - re_cp:Iisitar à Mesa o pesso,al e r:ra-

t~rwl necessanos ao bom andamento do " VIÇO. "er-
Art. 41 - Ao Presidente d·1 Co ,· ~' compete mais: ' rr.Issao· 
~~) :e(luisitar, em virtude de deliberar-" 

d~\ Cmmssao, os serviços de funcionúrios {é~~ 
mcos para estudo de determinado trabalho 
por espaço de tempo prefixado· ' 

h) convidar para o mesmo' fim c na f ._ 
ma ~la letra anterior, técnicos ou especialic?,

1 

parh~ulares e representantes de cnt1· cl·ld ., as 
'lS"OCI"Ç~ · . t'f" ' CS OU ', " " ocs crcn I rcas ou de classe. 

§ 1.o - O Presidente poderá funcio'"lr· 
corno relator c terú voto em tôdas as deliJJ'c-
rações. 

§ 2: - Em caso de empate ficar't 'lc'r", 1 
a vot'lÇ"O n'll" t ·- ' ' ' < aua ' ,,, ••• <1 ou ra rennlhO, na qual " 
vo empate houver, o Presidente decidi;':~ no-

. Art · 42 - Ao encerrar-se a •;cos'io \~cr· 
latrvn, os Prcf>itlentes da" conli~.,.::· ', "' 1 ~
dcnciarão a fim de crue 0~ "CllS .. 1'11''-~1?1~ pro_;r-l , ,, . " . ~ ' nro·- ue 
V? v~m ~~ .:>ccretana os Ilapéis que lh ,0 .,·' • -drstnhmdos. e., 101 em 

DOS DEPUTADOS 

Da P,ossc ~ exercício do mandato 

.. Art · 43 -- A J_JOSS? do Deputado ;, , , , 
bhco, cmc se re•1ll'"H"l IH'l''lnt' A ~ ,ao pu-
d t 

·· - "' • · ' e a · o,. ernl l" uran e a sc•;s'io l"''t"sl·•',l.V'' 0 ,. • ·:" ·>era, 
t 

. . ... L ~, • " " 1'(1111 'U'l '\ 
raorclmúria inclusive as l'"tln·- ' ' ou ex-• ' • v dOe'' 1)r• ,, 

nas, devendo precedê-la a cntr~,., 
0

d• ~l_Jaraw
rcspectivo à :Mesa. ,~c~ o mploma 

Pnrágra!o únieo -:- A aiJrescnb ,,. . 
ploma tamhem podera ser feih , ~Ç,,\0, do clt-
do, pessoalmente ou por ofi .; ' pelo thploma-
l
·r· o · · -C-o ao 1 '' c)C<'t'et: , como por mtermcdio do se ; . •. - «-
de qualquer Deputado. · u I artldo on 

Art. 44 - O suplente con 
substituto do Dcput·Hlo ou vocado para 
mento cl·1 '''l!''l ter:1' 0 })l' para o preenchi-

' ,,,.,, < azo d· 30 r 
tomar posse podendo ê•·t" . e l tas para ' '' " lll'azo ser prorroga-

.. l 
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do por igual tempo, pela Assembléia a reque-
rimento escrito do interessado. ' 

Parágrafo único - Suplente, uma vez 
·convocado, dever:\ prestar o compromisso na 
forma do artigo ... 

A~t: ~5 - O Deputado deve apresentar-se 
no EthficiO da Assembléia à hora regimental 
para assistir às respectivas sessões, considc~ 
rando-sc ausente o que, sem motivo J·usto não 

1 • ' re~pont er as chamadas feitas parn verificação 
da existência de número para deliberação. 

Art. 'H3 - São direitos do Deputado, uma 
vez empossado: 

a) tomar parte nus sessões, oferecer pro-
j~tos, indicações c emendas, requerer, discu-
tir, votar c ser votado; 

b) solicitar, por intermédio da Mesa ou 
~o Presidente da Comissão a que pertença, 
mforrnu~ões das autoridades sôbrc fatos rcla-
~ivos ao' serviço público ou que sejam úteis 
a clabor~wão legislativa; 

c) fazer parte das Comissões na forma 
do Regimento; 

d) falar quando julgar ncccssúrio, pedin-
do previamente a palavra ao Presidente, obser-
vadas as disposições regimcntàis; 

c) exarninm· a todo tempo quaisquer do-
cumentos existentes no arquivo, não podendo 
retirá-los; 

f) requisitar da autoridade competente, 
por intermédio da l\Icsa ou diretamente, pro-
vidências para garantia das suas imunidades; 

g) freqüentar a biblioteca e utilizar dos 
s.eus livros e documentos, não podendo, entre-
tanto rctir''t-los · 

· I~) fre~riic;1tar o edifício da Assembléia 
e as respectivas dependências, só acompanha-
do de pessoas de sua confiança, não podendo 
estas, entretanto, ter ingresso no recinto du-
rante as sessões; . 

i) utilizar-se dos diversos serviços da As-
sembléia, desde que para fins relacionados 
com o exercício de suas funções; 

j) receber diàriamentc, em sua residên-
cia, o "Diário da Assembléia" c o "Minas 
·Gerais". 

§ l.o - O Deputado só tcrú direito ao sub-
sidio e à ajuda de custo, depois de empossado 
e de haver comparecido i.ts sessões. 

§ 2.o - O Deputado substitui<lo pelo su-
plente perceberá a parte fixa do subsidio e 
continuará com os direitos constantes das le-
tras a, f, g, lz, i, j, dêstc artigo, perdendo os 
enumerados nas demais letras. 

. Art. 47 - O suplente convocado pcrcc-
b~ra a parte variável do subsídio, além da 
a!u~a .de custo. Ser-lhc-ú, porém, pago o suh-
stdw. mtegral, se nada perceber o Deputado 
por ele substituído. 

~r~. 48 - Prcccdcn<lo consentimento da 
·Conussao Executiva, é lícito a qualquer De-
putado fazer retirar, mediante recibo, docu-
ment.os do .a~·quivo ou livro da biblioteca, pa-
ra deles uhhzar-sc em reunião das comissões 
ou no plenário. 

Art · 49 -: Falecendo algum Deputado du-
r~ntc, a sessao ,legislativa, 0 Presidente comu-
mcara o fato a Assembléia c consulta-la-ú se 
seus trabalhos devem ser suspensos neste dia, 
deliberando o plenário com qualquer núme-
ro. Ocorrendo o falecimento na Capital, o 
Presidente nomeará urna comissão de três 
membros para acompanhar o préstito fúnebre. 
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CAPíTULO 

Das vagas e licenças 

Art. 50 - As vagas, na Assembléia, veri-
ficar-sc-ão: 

a) por falecimento; 
h) pela renúncia; 
c) pela perda do mandato. 
Art. 51 -O Deputado perde o mandato: 
1 - por infração dos artigos 19 c 20 da 

Constituição do Estado; . . 
2 - em conseqüência da perda dos dtrct-

tos políticos ( Constitui~~ão Federal, artigo 135, 
§ 2,9). 

Art. 52 - A perda do mandato de De-
putado poderá ser provocada mediante repre-
sentação documentada de qualquer Deputado, 
de Partido político e de Procurador Geral do 
Estado. 

§ 1,0 
- Entregue à l\Iesa a representação 

a que se refere êste artigo, serú a mesma en-
viada à Comissão de Constituição, Legislação 
c Justiça para opinar se preenche os requi-
sitos legais. 

§ 2." - O parecer da Comissão, depois 
de publicado c distribuído com antecedência 
de 48 horas, pelo menos, scrú submetido a 
uma única discussão. 

§ 3.9 - A Assembléia Legislativa poderá 
mandar arquivar, desde logo, a representa-
ção·. Se, porém, admiti-la, constituir-se-á uma 
Comissão de Inquérito, a qual, depois de 111'0-
cedcr às diligências que entender necessárias, 
de ofício ou requeridas, emitirá . o seu pare-
cer coneluindo o Projeto de Hesolução sôbre 
a procedência ou improcedência da represen-
tação. • 

Parúgrafo único - Para falar sobre o 
parecer, scrú concedida vista ao acusado pelo 
prazo de cinco dias. 

Art. 5:3 - O acusado poderá assistir 
pessoalmente ou por procurador, a tod.os os 
atos c diligências c requerer o que JUlgar 
conveniente no intcrêssc de sua defesa. 

Art. M - O Projeto de ~lcsolut~ão ~l que 
se refere o artigo ... , dcpo1s ~!c publicad? 
ou distribuído, na forma do arh~o ... ~ scra 
submetido à Assembléia, que deliberara por 
voto secreto. . . 

Art. 55 - Suspende-se o exerctclO do 
mandato do Deputado: . . . 

1 - por incapacid~tdc Cl_Ytl absoluta JUl-
gada por sentcnç~a de mtcrd~ça.o; . 

2 - por condcnaç~ão cn~nmal, que un-
puscr pena de privação de liberdade c en-
quanto durarem seus efeitos. 

§ l,o ·- Durante a suspensão do exerci-
cio do mandato terá o Deputado direito à 
parte fixa do st;bsidio c conscr\'arú as irm~
nidadcs que não forem atingidas pelos efei-
tos da scntcnç-.u de interdição ou da conde-
naç~ão criminal. 

§ 2.• - Serão observadas, na clccreta-
ção da suspensão do exercício do mandato 
de Deputado, a disposição dêstc capítulo, no 
que forem aplicadas. 

Art. 5G - A renúncia do mandato deve 
ser dirigida, por escrito, à Mesa, com firma 
reconhecida, independendo de aprovação da 
Assembléia, rn:1s sômcntc se tornará efetiva 
depois de lida no c,.pcdll·ntc c publicada no 
"Diário · da As&embléia". 

·, . 
. l 
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A\.. 57 _ Salvo os casos de vaga por 
. rt · ou renúncia, qualquer outro caso 

falecm~en~o o mandato de Deputado depen-
de cxtmçao d r1·ns de convocação do 
d · , pre para os era, sem 'd 1 ição do pronunciamento suplente ou e e e ' 
da Assembléia· t1'vcr· <le auscn-

A ·t r.g - Sempre que 
I • 0 . d GO dias ou para cxer'cer 

t , por mms c ' 1 C t' ar-se, _ . tas no art. 22 c a ons l-
as funçoes rr~VlS deverá o Deputado comuni-
tuição doPE~ a .. <d0e'nte cumprindo-lhe solicitar : lo ao I csr ' , . . l c.a- ' do sua ausencw por mms c c 
licença qua

1
n no C'lSO do artigo 21 da mesma 4 meses, 01 ' 

ConsAtittuiç~o9. - A convocação de suplente 
r · 0 I l · ara a substituição do ~epuhH o < ~u·-s~-a no.s 

~. . le vaga por falecnnento, :enuncw, per-
â'15~~1 c suspensão de mandato,, llccn9a do Es-
t al .1f.1stamcnto pm.·a as In. vestiduras re-ac o, e ' ' C · · · - 1 E feridas no artigo 22 da. dons

6
ti
0
tudi?ao < o • s-

t d e ausência por mms e ws,. prevra-
r~e~te comunicada nos têrmos do artigo pre-
cedente. 

SECÇÃO IV 

Dos trabalhos das comissões 

Art. GO - O trabalhos das comissões 
obedecerá à seguinte ordem:. . 

a) distribuição da matcna pelos rela-
tores; 1 r· 't' t h) leitura dos pareceres c c 1111 rvamcn e 
assentados; _ . _ 

c) leitura, discuss,a~ e dchbcraçao de re-
querimentos, ou relato nos. 

§ 1.o _ Esta ordem poderá ser .al~crada 
pela Comissão, pa~·a tratar de mat,cru.l ur-
• •nte ou a requernnento de prefercncra d.e 
~~wl<{ucr dos seus membros, para detenm-
nado assunto. . . . _ . . 

§ 2.o _ A drstnlnu_çao de ~~pt?:u.l de-
verá constar da ata puhhcada no Dwrw da 
Assembléia"· 

Art. G1 Tratando-se de matéria ur-
gente como tal considerada P.elo plcnár:io 
ou p~r êste Hcgimcnlo, o Presrdc1;tc desrg-
narú relator, antes mesmo de renmda a Co-
missão. . - l - t A ·t G? _ As c01mssocs pot erao er re-

I · •
1
" 1· .1rncnte designados para cada um !atores prev ' ' 1 t' · ' , • • •• , ,1ssnnios c e sua compe cncw. 

dos prmc0~a::_ 'À~ Comissões deliberarão PC!r 
A~t. 1

1 votos com a presença de mms 
rnaionat d< c los ;cus membros, cabendo, ao 
da me a e c ' 1 , · te Presidente, o voto de < csempa . . -

A t 64 _ 0 membro da Conussao, a c r· . r ~tribuído o estudo de qualquer ma-
q~l~ 0 l ~~-r:1 .1prcscntar, dentro de cinco dias, 
te na, < ~ • cr·'s '1Jor 'mais três, relatório a res-
p rorrog,1v . , . . 'Jcompanhado do parecer . 
perto, t . _ Helatório c parece~· :serão, lid?s 

§ · ·- ch Comissão c SUJCltos a drs-
crn !cun~lao n~zo que o Presidente julgar ne-
cussao pe 0 P 

essrtrio. . c ' I ido discutido c votado, em 
§ 2.o - ~iss~o 0 relatório sôbre qual-

reunião <~a. CO! ~·~Í·1 tor ter{' o prazo de qua-
quer mate.rra, 0 .. 5 ' improrrogáveis, para re-
rcnta c Oito hora. acôrdo com o vencido. 
digir o parecer de .1reccr n ~o fôr apre-

Art. (i5 - Se 0 P·.-0 fôr ;dotado pela 
I O pr'lZO OU Jl,l sentu< o n ' . - 0 Presidente dcsigna-

l'or·b da Comrssao, :'\ ma ' 

rá novo relator, dentre os que constituírem· 
maioria. • 

§ 1.0 
- Para a apresentação do novo pa-

recer será concedido ao segundo relator o 
prazo de três dias. 

§ 2.• - Na hipótese de aceitar a Comis-
são parecer diverso do primeiro relator 0 
dêstc passará a constituir voto em separado.: 

§ 3. 0 
- Aos membros da Comissão, que 

pretenderem redigir voto em separado, será 
concedido o prazo comum, improrrogável de 
dois dias. ' 

§ 4.0 
- Para o efeito da contap-~m de 

votos relativos ao parecer, os "vcnc; dos" e 
os "em separado" serão considerados con-
trários; serão considerados favoráveis os vo-
tos "com restrições" e os dados "pelas con-
clusões". 

Art. (i (i - As Comissões é lícito dividir 
para facilidade de estudo, qualquer matéria 
sujeita ao seu exame, distribuindo cada parte. 
a um relator parcial. 

Art. G7 - Os pareceres assentados em 
reunião da comissão serão lidos na Assem~ 
bléia pelo respectivo relator e enviados à 
Mesa para impressão. 

§ 1.o - Nas reuniões secretas das co-
missões, resolver-se-á quanto à conveniência 
de serem tratados também em sessão secreta 
os pareceres ali assentados, discutidos e vo-
tados. ' 

§ 2. 0 
- Na hipótese afirmativa, serão os 

pareceres e mais papéis entregues em sigilo 
à Mesa pelo Presidente. 

§ 3.0 
- Os Presidentes das Comissões po-

derão ordenar, para facilitar o estudo da ma~ 
téria, se imprimam em avulsos os votos dos 
relatvres, ou de qualquer membro da comis-
são, c os dccumcntos importantes para o 
caso. 

Art. G8 - As proposições enviadas às. 
Comissões que não tiverem parecer dentro de 
20 dias seguidos deverão indencndentemente. 
dêlc, ser incluídas em ordem do dia, ex-offi-
cio, pelo Presidente, ou mediante requerimen-
to aprovado pela Assembléia. 

Art. G9 - Qualquer Deputado poderá as-
sistir às reuniões c, mediante convite do Pre-
sidente da Comissão, discutir assuntos sujei-
tos ao exame da mesma, apresentar exposi~ 
ções escrita e· sugerir emendas. 

Art. 70 - Quando um membro da co-
missão retiver em seu poder, apesar de re-
clamação escrita do seu Presidente, papéis 
que a ela pertençam, será o fato comunict\do 

·por escrito, à Mesa. ' 
Parágrafo único - O Presidente da As-

sembléia fará um apêlo ao Deputado, dando-
se 24 horas para atender à reclamação. Expi-
rado o prazo sem qualquer manifestação do. 
faltoso, o Presidente da Assembléia nomea-
rá substituto ad-Iwc. 

Art. 71 - Ao Presidente mais idoso e. 
na falta dos Presidentes ao Vice-Prcside~te' 
c<.nnpete presidir à sessão das comissões reu: 
nulas. 

. . ~rt. 72 - A Comissão . Geral, que será 
d1r~g1da pela 1\~c~a, .oh;c;ervara as disposições 
regnnentais aphcave1s a Assembléia. 

Parágrafo único -- Em Comissão Geral' 
não se aceitará requerimento para encerrar a 

·~ 
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>d.iscussão; ,to.davia, ao Deputado não será lf-
Cit? falar mais de duas vêzes, no máximo por 
mma hora de cada vez, sôbre o mesmo as-sunto. 

Parágrafo ún~co - Transmitida -~ co~m
nicação ao Presidente da ~sse~bleu~, este 
nomeará, em sessão, o .substituto mtcrmo. 

Art. 82 - Dar-se-a a vaga de membro 
da comissão, entre outr?s casos, n_o de ex-
pressa renúncia, que sera ato perf~Ito e ac~
bado desde o momento em que seJa C_?muz:I-
cado à Assembléia, se na mesma scssao nao 

Art · ?3 - Os pareceres sôbre as esco-
:~f~.- refendas no art. 25, n.• XI, da Consti-
?. çao do Estado. e no art. 8.•, parágrafo 
~. • d? .A~o das Disposições Constitucionais 
Transitonas c sôbrc outras que por lei dc-
pez:dercm de aprovação da Assen:ibléia cons-
tarao exclusivamente: ' 

_a) de um relatório completo sôbre o es-
co_lln_do com ns informações obtidas pela Co-
:r;ssao, d~ forma a. possibilitar a verificação 
d s cond1çoes lcgms e qualidades essenciais o cargo; e 
m _h) da conclusão sôbre os elementos infor-

ahvos, mencionanclo-sc na ata apenas o rc-
sultml~ da votação do escrutínio secreto, sem 
q_u~ seLa admitida qualquer declaração ou jus-
hhca_ç:~o de voto, exceto com referência às 
conchçoes legais. 

. _ Art. 7.1 - Serão sempre secretas as rcu-
• n~ocs _da Comissão para deliberar sôhre a in-

dicaçao de nomes para os cargos a que se 
referem os artigos 37, parúgrafo t.•, 74, n.• I, 
te d102, parágrafo t.• da Constituição do Es-
a ? ~ artigo 8.", parágrafo 2.• do Ato das Dis-

POSIÇoes Constitucionais Transitórias e outros 
Previstos em lei. , 

Art. 75 - As reuniões das Comissões, 
s.alvo resolução em contrário, só ·Serão admi-
tidos os membros da Assembléia c os funcio-
·Dilrios em serviço cfcti v o. 

SECÇÃO IV 
Da audiência das Comissões 

, Art. 76 - Feita a distribuição dos pa-
·péis às Comissões pelo 1.• Secretário, serão 
n.o mesmo dia remetidos aos respectivos Pre-
Sidentes, por intermédio da Secretaria. 

. Art. 77 - Os pareceres c papéis, en-
VI~dos pelas Comissões à 1\lesa, serão enca-
rnmhados ao 1.• Secretário, por intermédio 
da Secretaria, 
, _ Art. 78 - Distribuída qualquer propo-

siçao a duas comissões, darú cada uma seu 
Parecer em separado. 
vi Art. 7~ - Se uma comissão quiser ou-
our outra sobre assunto sujeito a seu exame, 

com ela reunir-se para a respeito delihe-
~~~t 0 Pr~sidentc cnviarú à l\Iesa requeri-
<lem f! escnto, c dará ciência do despacho aos 

ais ~nembros. 
de Par~tf(rafo único - Deferido o pcclido 

reuniao co . t· I ' I . . ·sões d' n1un ,1 <c < uas ou rnms comJs-
l o 's' e Ist~ ~erão avisados os Presidentes pelo · · cretano 

A t ' tenderr ·.80 - Quando um Deimtaclo IH"e-

fôr retirada. . . 
Parúgrafo único - ConsHlc~ar:sc-a ~e

núncia tácita de membro de connssao, eleito 
ou designado, o fato de não haver comp~n·e
cido a cinco reuniões ordinúrias consecutivas 
da comissão sem causa justificada. 

Art. 83' - Nos casos de impedimento 
ou vaga de qualquer dos membros das comis-
sões, o respectivo Presidente solicitará ao 
Presidente da Assembléia a designação de 
quem o substitua, devendo o substituto estar 
filiado ao mesmo partido do substituído, sal-
vo se os demais representantes dêsse partido 
não puderem ou n:ío quiserem aceitar a de-
signação .. Nesta hipótese, a nornea~~ão será 
feita pelo Presidente, livremente. 

Parágrafo único - Cessará a permanên-
cia do substituto na comissão, desde que o 
substituído compareça às sessões da Assem-
bléia. 

Art. 8-1 - Na Comissão Executiva, a 
vaga será preenchida, dentro de dez dias, 
mediante clei~~ão que constituirá o primeiro 
objeto da ordem do dia para que fôr mar-
cada. 

TíTULO II 
Dos trabalhos da Assembléia 

CAPITULO I 
Das sessões 

Art. 85 - As sessões serão preparató-
rias, ordinárias c extraordinárias. 

§ 1." - Preparatórias são as sessões que, 
no primeiro ano de cada legislatura, prece-
clcm a inauguração da Assembléia Legisla-
tiva. 

§ 2.• - Ordinúrias são as sessões quo-
tidianas de qualquer sessão legislativa. 

§ :l.o - Extraordinúrias são as sessões 
reali~adas em dias ou horas diversas das pre-
fixadas para as sessões ordinúrias. 

Art. 8G - As sessões ordinárias terão 
n duração normnl de quatro. horas, rcalizar-
se-ão nos dias úteis, iniciando-se os seus 
trabalhos, ils catorze horas, pelo relógio da 
Casa. 

termin SeJa sôhrc certa matéria ouvida de-
à Asse a(\~ .~omissão, requerê-lo-ú por escrito 
~erá · so!lll > eia, até 2.• discussão c esta resol-

>re o Ped · I t · · 1 soluta d u o, presen c a mmona a >-
e seus membros. 

SECÇÃO V 
Dos impedimentos e va,qas 

Art. 87 - As sessões extraorclinárins, 
também de quatro horas, serão diurnas ou 
noturnas, poderão realizar-se em qualquer dia, 
mesmo nos próprios dias das ordinárias, an-
tes ou depois destas. 

Partigrnfo único _ A convocação das 
sessões ordinárias, que se farú p~lo Prcsi-
dcnte ... ex-o[[icio, ou por delihcraçao da As-
sernhlew, cleterminarú 0 dia, hora c a ordem 
dos trabalhos, dando-os a conhec~_r,, em ses-

são, ou pelo "Diúrio da Asscrnblcw , sendo 
os J?eputados, neste liltirno caso, c quando 
possiVel, avisados pessoalmente:. . . 

d Art. ~1 -.o tnernbro de Comissão quan-
·d~~ por Impcdnnento ou ausência, não pu-
sária cornpt~r~cer_ às reuniões, fará a neccs-

par lClpaçao ao Presidente. 
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Art. 88 _ Quando a sessao ordmárw 
ot! cxtraordinúria fôr suspensa, por falta de 
numero, Para deliberar, o prazo de espera 
não prejudicará 0 tempo de trabalho efetivo, 
marcado no Regimento. 
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Arí~ 89 - As sessões ordinárias e extra-

ordinárias serão públicas, devendo ser to-
dos os seus atos divulgados pelo "Diário da 
Assembléia". 

Parágrafo único -;- Sempre_ que o re~a
mar o interêsse púbhco, poderao as sessocs 
ser secretas, se assim fôr deliberado pela 
maioria dos Deputados_ presente~. 

Art. 90 - As sessoe_s podcrao ser pror-
rogadas por temp~ prefixado, desde que o 
requerimento cscnto de qual~1uer ;·epresen-
tanlc seja aprovado, sem discussao, pela 
maioria absoluta de Deputados. 
..__Art. 91 - Do mesmo modo c por igual 

processo, poderá ser concedido o adiamento 
·da sessão, para o mesmo dia ou para o se-
guinte, ficando determinada a hora do rei-
nício dos trabalhos. 

§ 1.• - Os requerimentos de prorroga-
ção ou de adiamento só poderão ser apresen-
tados à Mesa até o momento do Presidente 
anunciar a ordem do dia seguinte. 

§ 2.0 
- Se, ao findar a hora da sessão, 

houver orador na tribuna, requerido o adia-
mento ou a prorrogação, interrompê-lo-á o 
Presidente, para sujeitar o pedido a votos. 

§ 3.0 
- Aprovada a prorrogação, não po-

derá restringir-se, salvo depois de encerrada 
a discussão da matéria em debate. 

§ 4.0 
- Antes de finda a prorrogação, 

poder-se-á, nas mesmas condições, requerer 
outra. 

SECÇÃO I 

Das sessões públicas 

Art. 92 - A hora do início da sessão, 
os membros da Mesa c demais Deputados de-
verão ocupar seus lugares. 

§ 1.0 - Se o Presidente verificar, p~h 
chamada, a presen~~a, de, pelo menos, um ter-
ço dos membros da Assembléia, será decla-
rada aberta a sessão. 

§ 2.0 - Se, porém, não se verificar nú-
,...,. mero legal, o Presidcnt

1
e .decla~·ará qduc de

1
i-

xa de haver sessão, c l esignara a or em < o 
dia seguinte. 

§ 3.o - Na hipótese do parágrafo ,an-
terior o Primeiro Secretário despachara o 
expcd'icnte independentemente de leitura, c 
dar-lhe-á Ímblicidade no "Diário da Assem-
bléia'\ 

§ 4.0 - A presença dos D~rmtado~ será, 
diàriamcnte, registrada pela Sccrctarra da 
Mesa. 

§ 5.9 - Se a sessão começar até 15 mi-
nutos depois da hora o atraso não diminui-
rá o tempo de trabalho marcado pelo Regi-
mento. _ 

Art. 93 - Aberta a sessao, o 2.• Sccre· 
tário fará a leitura da Ata ?a antecedente que 
se considerará aprovada, I.ndcpendcptcmcntc 
de votação, se não houver nnpugnaçao ou re-
clamação. 

§ U - Sôbre ~ ~t,a o Deputado só po · 
derá falar para rctrfrca-la, por uma vez c 
I> o r cinco minutos. 

§ 2.o - No caso de qualquer impugna-
ção ou reclamação, o Segundo . Secretário 

"" prestará os esclarecimentos que JUlgar con-

venientes. Quando reconhecida pela Mesa, 
ou pela Assembléia, a procedência da retifi-
cação, será esta consignada na Ata seguinte. 

~ 3.o - A discussão da Ata, em hipóte-
se alguma, excederá a hora do expediente, 
que é a primeira sessão. 

Art. 94 - Aprovada a ata, o Primeiro 
Secretário fará a leitura dos ofícios do Go-
vêrno, dos Tribunais c Juízes; lerá também, 
em resumo, outros ofícios, representações, pe-
tições, memoriais e mais papéis enviados à 
Assembléia, dando a todos o destino conve-
niente . 

§ 1.o - Se qualquer Deputado requerer, 
por escrito, a remessa a determinada comis-
são de papéis despachados a outra pelo .Pri-
meiro Secretário, ou destinação diversa da 
que foi dada, será êsse requerimento oportu-
namente submetido a votos. 

§ 2.• - Seguir-se-á a leitura e apresen-
tação de pareceres, projetos, indicações, in-
terpelações e requerimentos, sendo· pelo 1.• 
Secretário lidos em resumo os que se acha-
rem sôbre a Mesa, c todos, mandados publi-
car no "Diário da Assembléia", e em avul-
sos, para distribuição aos Deputados, os pro-
jetos e pareceres. 

§ 3.0 - A leitura do expediente será fei-
ta dentro do prazo máximo de meia hora. 

§ 4.0 -- Se a discussão da Ata esgotar a 
hora do expediente, ou se transcorrer a meia 
hora destinada à leitura dos papéis, serão 
também os niÍo lidos despachados pelo Pri-
meiro Secretário e mandados publicar, na 
forma dês te Hcgimento. . 

§ 5." _ A hora do expediente é impror-
rogável. . 

Art. 95 - Finda a primeira hora da ses-
são, passar-se-á à discu~são. c :_otação. de pa-
receres requerimentos, mdicaçoes e mterpe-
laçõcs,' e, à leitura_ e .à, apt;ovação ~e reda-
ções finais, o que na o Ira alem das 16 horas. 

Parágrafo único - Finda a matéria do 
artigo supra, serão discutidos e votados os 
projetos incluídos na seg~mda J?arte da or-
dem do dia, podendo segmr-sc arnda a apro-
vação das redações finais então apresenta-
das. 

Art. 9ü - No rccinto1 não será permi-
tida conversação em tom que dificulte os 
trabalhos da Mesa c perturbe os debates, 
nem atitudes que, de qualquer modo, compro~ 
metam a ordem e o respeito necessários à 
solenidade das sessões. 

Art. 97 - A ordem do dia, que será im-
presa c distribuída a todos os Deputados na 
véspera da sessão, organizar-se-á, na confor-
midade dês te Hcgirnento e do seguinte modo: 

PRIMEIRA PARTE 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura c apresen-

tação de projetos, indicações, requerimentos 
c interpelações. 

Das 15 às 16·horas: 
Discussão e votação de requerimentos, 

indicações e interpelações. Leitura e aprova-
ção de redações finais. 
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SEGUNDA PARTE 

Das 16 às 18 horas: 
1.•; 2.• e 3.• discussões de projetos e res-

pectivas votações. . . 
Leitura c aprovação de redações fmms · 
§ 1.9 - Esgotada a matéria para qu.e se 

houver consignado certa hora, passar-se-a lo-
go a tratar da que se lhe seguir; assim como, 
esgotada a matéria de uma parte da ordem 
do dia, poder-se-á tratar imediatamente da 
que se achar noutra parte. 

Art. 98 - A ordem estabelecida nos ar-
tigos antecedentes IJoderá ser alterada ou in-
terrompida: 

1.9 ) para posse de Deputado; 
2.9

) em caso de preferência; 
:P) por adiamento; 
4.9 ) em caso de urgência. 

, Art. 99 - Finda a hora da sessão, or-
ganizará o Presidente a ordem dos traba-
lhos do dia seguinte, anunciando-a antes de 
levantar a sessão. 

Parúgrafo único - Se a ordem do . dia 
fôr dividida em duas 11artes, o tempo ~lestma
do à primeira não poderá ser excedido por 
espaço superior a um quarto de hora· 

Art. 100 - A Mesa, cada ano, da_rú ~o
nhecimento à Assembléia em sua prmieira 
sessão, da sinopse dos trabalhos realizados 
durante a sessão anterior. , 

Art. 101 - Serão também impressos c 
distribuídos aos Deputados, no princípio de 
cada reunião ordinária, os Anais da Assem-
bléia, que deverão conter o relatório do Pre-
sidente, c as Atas por ordem cronológica! os 
pareceres, projetos, indicações c respectivas 
discussões c votações. 

SECÇÃO II 

Das sessões secretas 
Art. 102 - A Assembléia poderá reali-

7ar sessões secretas, se fôr assim resolvido, 
a requerimento escrito de qualquer Deputa-
do com indicação precisa do seu objeto. 
_ § 1.9 

- Deliberada a realização da scs-
sao secreta, fará o Presidente sair da Sala 
d?-s Sessões, das galerias c suas dependên-
Cias, tôdas as pessoas estranhas, inclusive os 
cncar:cgados dos serviços de apanhamcnto c 
r~daçao, de debates c demais emrn·egados da 
Casa. 

§ 2.• - Se a sessão secreta tiver de in-
terromper a sessão pública será suspensa pa-
rfa se tomarem as providências do parúgra-
o anterior. 

§ 3,• - Antes de encerrada a sessão se-
creta,_ rcs?lvcrá a Assembléia, sem debate, se 
de.vcrao Ílcar secretos ou constar de Ata pú-
bllc.a, os nomes dos 'requerentes, a matéria 
versada, o andamento c a solução que teve. 

.§ 4.v - Aos Deputados, ,CJU,C. houverc~ 
tomad? parte nos debates, sera h~1to rcd~z1r 
a escnto seus discursos, que sento .arqmv,:'l-
dos com os documentos referentes a scssao 
c com a Ata que foi redigida pelo 2.9 Secre-
tário. 
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CAPiTULO II 
;· 
f 

Da preferência e dos destaques 
Art. 103 - As proposições terão pre-

ferência, para a discussão c votação, na se-
guinte ordem, que poderú ser alterada por de--
liberação da Assembléia: 

a) matéria orçamen túria; 
b) prorrogação da sessão legislativa; 
c) reforma constitucional ou regimen-

tal; 
d) adiamento da sessão legislativa; 
e) n:atéria considerada urgente; 
f) projdo de fixação da Polícia l\lili-

tar; 
g) qualquer outro projeto periódico. 
§ 1.'· -- As matérias de discussão en-

cerrada em sessões anteriores terão preferên-
cia para a votação. 

§ 2.9 ---- As emendas supressivas pre-
ferirão, na votação, ús demais; as substitu-
tivas, aditivas c modificativas, preferirão à 
proposição a que se referirem. 

§ 3.9 
- As emendas das comissões te-

rã~ prcf;rência, na ordem do parú<-(rafo an-
tcnor, sobre as dos Deputado:;. 

§ 4." - Os requerimentos de adiamen-
to de discussão, ou de votação, serão vota-
dos de preferência aos assuntos a que se re-
portarem. 

§ 5." - Quando ocorrer· a apresentação 
.simultânea de mais de um requerimento ver-
bal ou cserito, tcrú preferência a mat(·ria que 
ú Assembléia se afigurar mais importante. 

§ .0." - Quando ocorrer a apresentação 
ele IIHlls .de ur~ requerimento dos dependen-
tes de d\scussao, a prcfcrêneia será regula-
da pela ordem de apresentação. 
. § 7.9 

- Na hipótese do parágrafo ante-
nor, apresentados simul!ftncarncntc rcqueri-
rnc~to~ que .visem ao mesmo objetivo, a prc-
fcrcncw ser a regulada pelo Prcsidenh'. 

!i 8." - Não se admitirú prcfcrêneia de 
matéria em discussão sôbrc assunto em vo-
tação. 

Art. 104 - O requerimento de destaque 
de artigo, fHil':ígrafo ou emenda, ou <le pre-
ferência dêstes, na votação, sôbrc outro ar-
tigo JHtrúgrafo ou emenda deverá ser for-, ' , . t 
mulado, ao se anunciar a respectiva vo a-
ção. . 

§ 1.9 - A preferência de que resulte J.n-
vcrsão total, ou de metade da ordem do d~a, 
só scrú concedida JlOr deliberação da maiO-
ria, a requerimento escrito do Presidente da 
comissão, do relator do projeto, de um mem-
bro da l\lesa, ou assinado por cinco Depu-
tados. • 

§ 2.9 - Na votaeão, o Presidente podcra 
dar ·preferência a cértas emendas; em caso 

· 1 • Assem-de reclamação, serú esta submctH a a · 
hléia. 

CAPITULO III 
Da urgência 

Art. 105 - A dispensa de formalida-
des legais, salvo as de número, _de parece: 
c de interstício entre .as dis~ussocs, po~lcl_'a 
ser concedida por dcliberaça? _da 1.na10na 
para que determinada proposiçao seja con-
siderada imediatamente. 
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§: 1,9 - Os requerimentos de urgência 
que poderão ser apre~entados em qnalqu~r 
momento anterior à leltura da ordem do dw 
sen·uinte devem ser assinados por' cinco De-
ptrtados: ou pelo Presidente da comissão, ou 
relator do projeto ou por um membro da 
Mesa. . _ . 

§ 2.Q _ A nenhuma proposiç<~o seru con-
cedida m·"êneia, enquanto se estlver tratan· 
do de out~a assim considerada. 

§ 3·" - Ser[~ considerndo urgent~. todo 
assunto cujos efeitos dependam de deubera-
ção imediata. Quando faltarem apenas de1. 
dias para o encerramento do:; trabalhos legls-
lalivo~, considerar-:;e-ilo urgentes o~; projeto-; 
concedendo créditos ao Govêrno. 

CAPITULO IV 
Do intasiicio 

Art. 10G -- Entre as três dbcussões de 
cada projeto de lei ou resolução mediarú 
sempre intervalo nunca menor de vlnie e 
quatro horas, de modo que não se farú nun-
ca no mesmo dia uma votação c a discus-
são subseqüente. 

Art. ~1 07 - A excessão dos casos de dis-
pensa de interstício previstos pelo Hegimen-
to, os projetos periódicos só serão incluídos 
em ordem do dia 48 horás depois da distri-
buição dos pareceres; para os projetos co·· 
muns, aquêle intervalo scrú de 2,1 horas. 

§ L" - Nfto poderão ser dispensados 
ue interstício para a discussúo após sua apro-
vação, os projetos e emendas que serão en-
viados üs Comissões para reda~~ão do ven-
ciclo. -

§ 2.9 - Será de 48 horas o prazo desti-
nado ü reda~~ão para nova discussão. 

§ 3.0 -- Tendo em vista a extensão do 
projeto c o número das emendas que lhe 
devem ser incorporados, na rcda~:ão, o Pre-
sidente poderá prorrogar o prazo designado 
ús Comissões para essa redação. 

CAPiTULO V 

Das q11esiões de ordem 

Art. 108 - .. Tôdas as dúvidas sôbre _a 
interpretação dêste Hegirnento, na sua pra-
tica, constituirão questões de ordem. 

§ V - Tôdas as que_stões de <_n·~l~m, 
claramente formuladas, serao em defl,mtlvo 
resolvidas pelo Presidente, qu: poderu cas-
sar a palavra no orador, se este pretender 
ob~;truir a discussão ou a votn~~üo. 

.§ 2.0 - O prazo improrrogável para o 
Deputado formular uma ou mais questões de 
ordem é de dez minutos. 

§ 3." - No momento das deliberações, o 
pl"lZ~ que tem cada Deputado p:1ra encami-
nl;ar a yotação, formulando e justificando 
umn ou mais qucstõc;; . de ~rdem, é de dez 
minutos, que se reduZira a cmco, se se tratar 
de leis periódicas. . . 

~.: 4 o _ Quando ~;e !h~;cutll· ou votar a 
;o • l - f I " I I " redação final, ~;Ó po< crao a .m:_. pe ~~ or< em , 

alóm do relator da proposiçao, dois o~a~l_?· 
rc;.; de cada uma das corrente~; de opunao 
definidas na Assembléia, pelo espaço de dez 
minutos cada um. 

A. L. -0 

§ 5,9 -· Sôbre uma mesma que~tão de 
ordem, sbmente uma vez poderá falnr cada 
Deputado. 

§ G." - O Presidente, em qualquer mo· 
mento da sessão, observado o disposto neste 
:lrtigo, n5o devcrú recustn· a pdavra ao De-
putado que a solicite "pela ordem", mas, po-
derú eassú-Ia desde que o orador n1í.o indi-
que desde logo o artigo rcgimcnt::I <tUe está 
sendo desobedecido na marcha dos trabalhos. 

CA P !TU LO VI, 

Da e:rplicar;ão pessoal 

Art. 109 - Em breve discurso, que não 
poderú exceder de 10 minutos, o Deputado 
poderá explicm· o sentido c a extensão de pa-
lavras por êle proferidas no decorrer dos de-
bates c que, a seu ver, tiverem sido üwl com-
preendidas, pela Casa ou por qualquer de 
seus pares. 

CAPiTULO VII 
Das t1tas 

Art. 11 O - De cada sessão lavrar-
se-á além da ata que se destina à divulga-

' · · \ I I'. " t ção pelo "Duino da 1 ssem) em , urna ou ra 
daclilografada, com exposição sucint<~ dos tra-
balhos, para ser lida, votada e assmada na 
sessfto seguinte. 

Parúgrafo único - Quando não houyer 
sessão, por falta de número, uma ata da sim-
ples reunião mencionará o n.orne ?os Depu-
tados que tiverem comparecido, aos ausen .. 
tes, e o expediente despacha.do. . . 

Art. 111 - A ata desti.~a~la a puhhca-
ç,ão no dia seguinte no "?I.ar!o da Assem-
bléia", conterá tôdas as n~I_nue1as. dos ti·aba-
lhos da sessão ou da reumao havHl~: . . . 

Art. 112 - Os documentos ohc1ms h-
dos na sessão serão exarados~ em resumo,. na 
ata dactilografada c. transer?tos na ata Im-
pressa, nos têrmos dc~tc Heguncnto. . 

§ 1.Q ---: Todos os discursos P.rofendos 
durante a sessão constarão da ata Impressa, 
por extenso ou em resum~, conforme a pre-
ferência do orador, mamfestada oportuna-
mente ao redator de debates. Se o orador 
não devolver o discurso, isto mesmo consta-
rá da referida atn, sem prejuízo de posterior 
puhliea~~ão. 

§ 2·" - As informa~~õcs e os documen-
tos não oficiais, lidos, em resumo, pelo 1.-~' 
Secretário, à hora do e~pedicnte, serão so· 
mente indicatlos, na ata Impressa, com a de-
claração do objeto a que se referirem, ex-
ceto deliberação em contrúrio, ou ~>e a Mesu,. , 
de ofício ordenar a publicação. 

§ 3J - As informações oficiais de ca-
rútcr reservado, não ~;e dará puhlicida<le. 

§ 4.'' _ Em qualquer das atas ni"w ~;cr{t 
exarado nenhum documento sem expre~;sa 
permissão da Assembléia ou <la Mesa. 

§ 5.Q - Será lícito a qualquer Deputa-
do fazer inserir na ata impressa ns rnzõe5 
escritas do seu voto, vcnecdor ou vencido, 
redigido elll tênnos, coneiso~; e sem nlw;õcs 
pes:>oai:; de qualquer natureza, desde que não 
infrinjam di~; posição !lês te Hcgimento. 
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_Art. 113 - As atas das sessões secretas 
serao redigidas pelo 2.• Secretário, aprova-
das r>da Assembléia, antes do levantamento 
~la \c:;~üo, assinadas pela Mesa, feehudas em 
myo.ucr·os que serão depois lacrad0s c ru-
hnca~os pelo 1.• c 2. 0 Secretários, com .~1 
mcnç:_ao do dia da sessão, do lado de fora, 
e assrrn recolhidas ao arquivo da Assembléia. 
.. Art. 114 - A ata da última sessão ordí-

nana ou extl'aordinária será redigida a tcm-
~o ?c ~cr submetida, antes de levúntada a 
sessao, a discussão c aprovação, que se farit 
,com qualquer número. 

CAPITULO VIII 
Da polícia 

Art · 115 - O policiamento do edifício 
da Assembléia compeic, privativamente, à .Me-
sa, funcionando como Comissão Executiva, 
sob ~ sup:·crna direção do seu Presidente, 
sem rntel'venção de qualquer outro poder. 

. Parágrafo único - Este policiamento po · 
dera ser feito por fôrça pública c agentes 
de polícia comum, requisitados ao Govêrno 
pela Mesa e p0stos à inteira c exclusiva dis·· 
Posição desta. 

Art. 116 - Será permitido a qualquer 
Pessoa, decentemente vestida, assistir das ga-
lerias à sessão, desde que se ache dcsarm:;-
da c guarde o maior silêncio, sem <lar si-
nal de nplausos, nem de reprovação, ao que 
se passar na Assembléia. 

§ 1.9 - No recinto c nos lugares desti·· 
nados à l\Iesa durante as sessões, só serão 
~dmitidos os Deputados c os funcionários_ da 
Secretaria, em serviço exclusivo da scssao. 

§ 2.• - Haverá tribunas reservadas pa-
ra senhoras, membros da Câmara ou Sena-
d? Federal, altos funcionários c para, no mú-
Xlf!lO, dois representantes de cada diário ou 
agencia telegráfica, previamente autorizados 
.pela l\lesa a exercer a profissão junto à A5· 
sembléia. 

§ 3.9 
- Os espectadores que pcrturha-

r~rn a sessão serão, por ordem da l\lesa, ohri-
gad?s a sair imediatamente do edifício, sem 
PreJulzo de outra penalidade. 

. § 4.o - Quando, por simples advertên-
cw, na forma dêstc Hcgimento, não fôr pos-
sível ao Presidente manter a ordem, poderá 
suspender ou levantar a sessão. 

Art. 117 - Se algum Deputado come-
ter, dentro do edifício da Assembléia, qual-
~ue~· excesso, que deva ter repressão, conhe-
cera ,do fato a Comissão Executiva, expon-
d?-? ~t Assembléia que, em sessão secreta, de-
Cidira a respeito. 

Art. 118 - Quando no edifício da As-
ser~hléia se perpetrar algum d_elito, cf.ctuar-
se-a a prisão do criminoso, abnndo-sc mqué-
rito, sob a direção de um dos membros da 
Comissão Exccutiv·t observando-se, no pro-
cesso, as leis c reg~t'lamcntos policiais do Es-
tado, no que lhe fôrcm aplicáveis· 

§ 1.9 - Servirá de escrivão, neste pro-
cesso, o funcionário da Secretaria que fôr, 
Para isso, designado pelo Presidente· 

§ 2.9 - O inquérito, que ter~ r.~Pido 
~ndamento, será enviado com o dclmquentc, 
a autoridade judiciária. 
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TíTULO III 
Da elaboração legislativa 

Do processo de reforma constitucional 
Art. 11!) - A reforma constituci?nal s?-

mente poderá ser proposta se o proJeto for 
apresentado por um terço, ~Jelo_ menos, dos 
Deputados ú A;;sembléia Legisla h v a. ou quan-
do solicitada pela maioria da totalidade das 
Câmaras Municipais. . • 

Art. 120 - A proposta se dara por. 111 1.~~
vada se fôr adotada pelo voto de dois te.-
ços ~los membros _ compo_nen~cs da ~s.:;~~l: 
.bléia em duas sessoes lcgtslat!vas onlwm ws 
c consecutivas. . 

Art. 121 - Nunca o projeto será i!lclUl-
do em ordem do dia, para qualquer <hscus~ 
são de qualqne1· dos dois turnos, sen::í<? qua·· 
renta c oito horas, no mínimo, depois <le <lls-
tribuidos, os avulsos impressos da proposta, 
{)U desta com as emendas c do parecer pro-
ferido sôbrc a matéria·. • 

A1·t. 122 - Os prazos para a perrnanen-
cia do projeto sôhrc a J\lcsa, a fim de rece-
ber emendas nas discussões do segundo tur-
no c para a Comissão de Constituição, Lc-
gi;lação e Justiça proferir parecer, quer pa-
ra segunda discussão do primeiro .turno, quer 
para as do segundo turno, serão iguais aos 
estabelecidos em relação aos projetos perió-
dicos. · 

§ 1.• - Em caso algum serão aceitas, 
durante as discussões, emendas sôhre maté-
ria não contemplada da proposta, c, tampou-
co emendas que não tiverem sido subscri-
ta; por um terço do número total de Depu-
tados. 

§ 2.• - Em primeiro turno, pode a ma-
téria ser discutida c votada mesmo nas pror-
rogações do período legislativo, dentro do 
mesmo ano. 

§ 3.• - Em segmHio turno, a discus-
são r>odc encerrar-se a req~e~imenlo somente 
depois de discutida a matcna em duas ses-
sões consecutivas. 
· · § 4.• _ Para o ~f~it.o da ter~e.ira disc.us-
são, a Comissão rc(hgu·a a matcna vencida 
em segunda discussão do segundo turno. 

Art. 123 - Aprovada a p_ro~osta c rc-
di••ida afinal pela mesma C~nussao que sô-
hr~ ela houver opinado, sera pr~mulgada c 
publicada pela Mesa, com a assmatura do 
Presidente c Sccretúrios para ser anexada uo 
texto da Constituição. 

Art. 124 - Quando as propostr.s fô-
rem de iniciativa das Cfunaras. ~lm~icipais, 
deverão ser elas ahsolutan~ente Idcnhcas no 
fundo c na forma, sendo hvrc a .cada Câma. 
ra apcnns a justificação da med~rla, compu-
tando-se para a contagem _da ma10ria imica-
mcntc as propostas que tiverem observado 
aquela identidade. 

Art. 125 - Heccbida a proposta, à Co-
missão de Constituição, f~cgislaç:io c Justiça 
incumbe reduzi-Ia a proJeto, para cncarni· 
nhá-Io na formn dos artigos anteriores. 

Art. 126 _ Ern tudo quanto não con-
trariarem estas disposições cspe.ciais, rege-
rão o processo de reforma consl!tucional as 
mesma~. ~~isposições reguladora~ dos p'roje-
tos pcrto1.hcos e mesmo dos IH'OJclos comuns. 
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CAPíTULO II 

Das proposiÇiies 
Art. 127 - Proposição é tôda matéria 

sujeita à deliberação da Assembléia compre-
endendo projetos de lei ou de resolução, 
emendas, indicações, interpcla~~ües, requeri-
mentos c pareceres. 

Art. 123 - A 1\Iesa só aceitará proposi-
ções sôbrc assunto da cornpeteneia do Le-
gislativo, redigidas eorn clareza c obdeccndo 
ao estilo parlamentar; excetuados os casos 
expressarneute previstos, nenhuma proposi-
~~üo passará a segunda discussão, sem a ne. 
cessúria audiência da Comissão competente. 

Parágrafo único - A proposi~~iio desti-
nada a apro.v:n; contratos ou concessões, pn-
ra ser rccelnda, deverá transcrevê--lo:> por in-
teiro. 

Art. 12~ - {is proposições que não ti-
verem solu~~ao ai? o fim de c:Hla le<~idatn
r~, salvo os proJetos de reforma constitu-
ciOnal c <!s traba.lhos da Comissão Perma-
nente, _ sen1o constdcrados findos c arquiva-
do~,, _nao prcval_ccendo os pareceres as dis-
cusso~s }" ;~taç?c? porventura havidos. 

I .u ~~"r~ f o_ un~co - A qualquer Deputa-
do ou C~nussao Ílcará salvo o direito de re-
no:ar tms. p_roposições, submetendo-as a to-
dos os trarrutes regimentais. 

~Ú<;CÇÃO I 

Dos pl'ojeios 

Art. 130 - A iniciat1',,, ·' ', 
1cl

. , ... uos proJ·eics de 
cabe: 
a) ao Governador· 
b) ,a qualquer met'uhro ou Comissi(o da 

Assemblcia; 
c) às Câmaras MuniciiHlis Clll 

de dez, no mínimo. número 

I d) os eleitores: em número de der. mil 
pc o menos. · ' 

Art · 131 - Os proJ'etos d 1 · d c c1 cvcrão ser 
a!lrcscntados na devida forma, em ·tr<t' ''ll'" Cllll-ct ·os c · 1 d · . ' ·· t, , d ·' c .aros, evtdamente numerados data-

os c assmados pelos autores. · ' 
_ Parúg!·afo ~lll.ico - A Comissão de Legis-

laçao scnw previamente enviadas as proposi-
ções das Câmaras Municipais, ou as dos elei-
tores; depois do necessário exame a Comis-
s:io <l:irá. se o projeto obedeceu ao~ reqUisitos 
-da lc1, aJustando-o us prescrições rcgirncntms. 

Art. 132 - O projeto da in'idllliva de 
qualquet· Deputado será lido à hora do expe-
diente pelo apresentante ou, se estiver sôbre a 
mesa, pelo t.• Secretário; quando se passar a 
ordem do dia, a Casa decittirú, sem discussão, 
se o projeto apresentado é, ou não objeto de 
deliberação. 

§ V - Considerado objeto de delibera-
ção, poderá ser incluído, para a primeira dis-
cussão, na ordem do dia seguinte; nesta hipó-
tese, será numerado, impresso em ata c em 
avulsos, que serão distribuídos aos Deputados. 

§ 2.• - Decidido não ser objeto de deli-
beração ficará o projeto rejeitado, c não pode-
rá set· reproduzido na sessão do mesmo ano. 
Esta proibição será aplicável também aos pro-
jetos rejeitados em qualC!Uer das Uiscussões, 

salvo em caso de proposta da maioria al>:wlu-
ta da Assembléia. · · s 3." - ludepcndcruo desse 'UIJOiamcnto 
prelüriinar, sendo iutjo considet auo.-: onjetos H e 
deliberação, os projews lias C0Hlissoe:;, os 1 da 
iniciativa do G:ovcrnauor, das Cünw1·;.:.;; Muni-
cipais <lo eleitorado e vs a.-;smaúos por cinco 
Deputados, no mínimo. s ,L~ - Do projdo scrüo extraít:as as ne-
cessárias cópias para a publicaçao e wrmaçúo 
da duplicata üo re:;pcetivo proee~;so, ttupilca-
ta que ficará na Sccrmaria para consurta :1té 
a solução firw.l do projeto. A ela, seilllH'c' que 
possível, se juntarüo, por cópia, todos os <les-
J>acllos }Jl'uleriúo:;, parcccl't!S e documentos elu-
cidativos, de modo que, em qualquer momen-
to, se lhes possa conhecer o contcúd.o e o 
andarncnto do pl'Ojclo·. 

Art. 133 - Os projetos e respectivos pa-
receres irão a imprimir na ata dos trabalhos 
da Assembléia, e em aVlilsos, que serao úls-
trlbuíúos aos Deputados. 

!i 1.'' - Somente uepois dessa distribui-
~~ão será o projeto incluítto em ordem üo dia 
para a segunda ou terceira uiscussáo. ' 

§ 2." - Em caso de urgência, oferecido 0 
parecer, poderá o projeto ser logo incluilto em 
ordem do dia, dispensada a previa impressão 
e distribuiçüo, se algum Deputado o reC'uerer s 3." - Podera o projeto ser irne'uiata-
mente incluído em ordem do dia, sempre que 
a comissão se limitar a oferece-lo para a dis-
cussão. 

Art. 13:1 - A requerimento de dez Depu-
tados, aprovado pela maioria dos meml.Jros da 
Assembléia, poderá qualquer projeto de lei re-
ger-se pelas mcswas normas e prazos a que , 
estão sujeitos os projetos periódicos 

SECÇÃO II 

Dos Projetos Vetados 

Art. 135 - Os projetos vetados pelo Go-
ve.rn~dor do. Estado serão distr-ibuídos a. Co-
nussao d.e. em co membros que a Casa eleger 
para crmtlr parecer, dentro de oito dias, a 
contar da data do recebimento. 

§ V - Decorridos os trinta dias conta-
dos ua dcvolu~~üo ou da reabertura dos traba-
lhos, com ou sem parecer da Comissão, os pro-
jetos remetidos serão sujeitos, em glollo a 
uma só discussão, considerando-se aprovacÍos 
se obtiverem o voto de dois terços dos pre: 
sentes. 

§ 2.9 - Hejcitado o veto, serão devolvi-
volvidos ao G_?vcrnador, para a formalidade 
da promulg~çao,, dentro üe quarenta e oito 
horas; se nao tor promulgado, o Presidente 
da Assembléia o fará em igual prazo. 

SECÇÃO III 

Dos Projetos Periódicos 

Art. 13G - L.eis ou resoluções periódi-
cas são as que d.ctxam _de vigorar, indepen-
dentemente de dtvulgaçao expressa, findo 0 
prazo para o qual foram votadas. 

Art. 137 -.Os. projetos de leis periódi-
c~s ~erão. preferenc1a a quaisquer outros; :,.,.-
rao mclmdos em ordem <.lo dia~ para discus-
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são imediatamente depois da distribuição dos 
avulsos. 

Art. 123 - Aprovado o projeto em prl· 
meira discussão, fícarú sôbrc a !Ilesa, pelo 
prazo de cinco dias úteis, parn receber emen-
das por escrito. 

§ 1.~ - Findo o prazo, serão as emen-
das enviadas à Comissão pam sôbrc elas pro-
ferir parecer. Com êstc, a comissão podcrú, 
por sua vez, oferecer emendas, dentro t!c oi-
to dias contados da data do recebimento do 
projeto. 

§ 2.9 - Quer para a segunda, ou para 
terceira discussão, o projeto c emendas só 
serão incluídos em ordem do dia quarenta c 
oito horas depois de distribuídos os avulsos. 

Art. 139 - Em segunda discussão, con-
forme a Assembléia o decidir, o projeto será 
debatido por títulos, capítulo:>, sessões, ou 
grupos de artigos, englobadamente . com _as 
respectivas emendas. Encerrada a thscussao, 
proccdcr'jc-ú à, votação, em gl<?lJO, d1~- parte 
do projeto já debatida· em scgmda, senw vo-
tadas as emenths um~ a uma se a Casa não 
d~cidir pela votaÇão, tâmbém .'em glob_o. divi-
didas em grupos conforme tiverem tido pa-
recer favorável ou contrário. 

Art. HO - Depois de ser o projeto re-
digido pela comissão, de acôrdo c<?m o v.cn-
cido, ficará sôbrc a l\lcsa, por cm~o d1~1s, 
para receber emendas de terceira discussao. 
Findo o prazo, serão projeto c emendas re-
metidos ú Comissão para dar parecer, de 
modo a permitir a ·h;clusão em ordem do dia, 
dentro dos mesmos prazos c com as mesmas 
formalidades da segunda discuss.ão. _ 

Art. 141 - Em terceira t~Iscussao, o 
projeto c as emendas serão discutidos c vota-

, dos, em globo, salvo as matérias destacadas 
c as emendas. 

Art. 142 - O encerramento de .qualquer 
discussão dos projetos periódicos so se po-
derú requerer depois de disc;uticlos em duas 
sessões ordinúrias. 

§ 1.9 - A mesa, conforme a urgência, po-
derá determinar cx-of"[icio, ou a requerimen-
to, a imediata discussão ou vota~~ão de qual-
qüer projeto periódico, com preterição da 
ordem do dia. 

§ 2.• - Na hipótese do parúgrafo ante-
rior, só poderá ser requerido o encerramen-
to da discussão, após terem falado dois ora-
dores. 

Art. H3 - Podcrú qualquer Deputado 
falar: em primeira c terceira discussão, uma 
só vez pelo prazo improrrogável de meia hc)-
ra; c, em segunda uma vez sôbrc cada arti-
go, titulo, C<;pítu!d, secção ou grupo de arti-
gos de modo que o tempo total de sua per-
manência, na tribuna, não exceda a uma ho-
!a · O relator usará da palavra como nos pro-
Jetos comuns. 

§ 1.9 - O encaminhamento ela votação 
poderá ser feito pelo primeiro signatúrio da 
emenda ou pelo relator da comissão, pelo es-
paço . de cinco minutos, cada um, podendo, 
1>1~ra J~;so, o relator f a lar, durante tantos cinco 
m.mutos, quantos oradores, após cada um 
dele~ •m de uma só vez. 

Art. 144 - A própria comissão cornpc-
t~nte .Para proferir parecer sôhre o projeto, 
se-lo-a para lhe dar redação fipal. 
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Art. 145 - Aos projetos periódicos serão· 
aplicúveis os dispositivos que regem os p~o
jctos comuns e que não colidirem com as chs-
posiçõcs especiais referentes àqueles. 

SUBSECÇÃO I 

Da Fi:raçfi.o da Polícia Militar 

Art. Hô - A' Comissão de S~gnrança 
Pública compete. dar parecer ao pro?c~o que· 
fixa, para o penodo de um ano, o cfc!lvo da 
Policia l\Iilitar. . , 

~ 1.' - Se, quarenta dias depois do J.nt-
cio da sessão ordinúria, o Poder ExecutiVO 
não houver provido a respeito, a Comissão_, 
dentro de oito dias, apresentará projeto a 
l\Iesa. 

§ 2,9 - Se até então, nã<;> houver a l\lcsa 
rec~chido o proiPio ela Comissiio, farú as indis-
pensáveis modificações na lei em vigor, in-
cluindo-a em ordem do dia, em forma de pro-
jeto. · 

Art. 147 - A votação do projeto não 
-pode ser adiada, em virtude de rcquerimen· 
to, por mais de quarentn c oito horas. 

Art. 148 - Quando faltarem apcna:o~ dez-
dias para o eneerramcnto dos trabalhos !•~gis· 
!ativos, o projeto serú inelnido em ordem do 
dia, independentemente ele distribuição de 
avulsos, de impressão c a~ê de parcccrt 

SUBSECÇXO I I 

Do Orçamento 

Art. 140 - Recebido o projeto de orça-
mento. ~1 l\lcsa, independente de leitura no· 
expediente, mandarú publicú-lo, fazendo dis-
tribuir no prazo rnúximo de cinco dias, os 
avulsos pelos Deputados. 

Art. 150 - Se, até sessenta dias antes 
de terminar o prazo da sessão, não houver 
a Assembléia recebido do Govêrno do Esta-
do o projeto do orçamento, a Comissão de Fi-
nnrH~n. Orçamento c Tomada ele Contas or,qa-
nizai·ú o seu, apresentando-o no prazo ele oito 
dias. 

Art. 15t - O projeto ele 1ei do orça-
mento tcr:'1 sempre prcferêneia na cliseussão, 
c não podcrú conter dispf~sições estrm1!1as àl 
receita c à despesa do I<..stado, nos lermos 
da Constituição. 

§ 1,9 - Findo o prazo de permanência 
do projeto sôhrc a Mesa nara emendas, quer 
da segunda, quer ela terceira discussiío, serão 
elas publicadas em atas, devidamente dassi~ 

ficnda<;, P<'h <)l"clem elos nrtigos c eapítnlos a 
que se referirem. 

~ 2.9 
- O Presidente clarú tamhí~m rm-

hlicidadc, em separado, a tôclns a~; ernend:ls 
que, por anti-regimentais, haja reew;ndo on 
eliminado inclicando sempre o runr!:uncnto 
da sua decisão. 

§ 3.9 
- Se o autor da emenda niio se 

conforrn:"· c·om n'; r:~·-~ci('s ela deehão c n!ela-
rnar, o Presidente clcvolverú o eonheeimcnto 
da questão ÚJ Assembléia, para que esta resol-
va dcfinitivarncntc, após rúpiclo debate, c'1ue 
piin p:e•;arú ele meia hora. Nêle, sú poderá 
fular o reclamante por dez minutos, c o rc· 
lator por igual prazo, podendo o presidente, 
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se quiser, expor mais uma vez, à Casa, as 
razões da exclusão. 

Art. 152 - Em terceira discussfto nfto 
serão aceitas emendas que tendam a aumen-
tar a despesa, salvo apenas qtul!_Ido propu~c
rcrn o restabelecimento de medidas menciO-
nadas na proposta do Poder Execu~ivo, ou 
consignarem verbas para despesas Ja deter-
minadas em lei. 

Art. 153 - Considerar-se-á prorrogado 
0 orçamento, nos têrmos da Constituição, se 
até 30 de agôsto não houver sido enviado à 
sanção. 

SECÇl..G JV 

Dos Projetos dt; Resoluçlio 

Art: 15-1- - Os projetos de resolução le-
gislativa dependerão de proposta escrita, que 
será distribuída em avulso:>; obedece mio its 
mesmas formalidades dos projetos de lei, so-
frerão três dibcussõe~. s 1.• - Se o requerer o relator da co-
missão c a Casa o aprovar, podcrú o projeto, 
antes de incluído em ordem do dia para 
qualquer das discussões, ficar sôhre a mesa, 
para receber emendas, por prazo fixado no 
requerimento c nunca excedente de três dias. 

§ 2.• - Na hipótc!>e do parágniro ante-
rior, as emendas aceitas pela Mesa serào en-
viadas ib comissão, para proferir o seu pa-
recer dentro de quarenta e oito horas. 

Art. 155 - Em cada discussão, poderá 
cada orador falar pelo espaço de vinte mi-
nutos; c o autor da emenda, para encaminhar-
lhe a votaçüo, apenas cinco minutos, poden-
do o relator da comissâo responder a cada 
um pelo mesmo espaço de tempo, se não pre-
ferir falar de uma só vez, pelo prazo máximo 
de meia hora. 

Art. 15G - Para o alliamento da sessão 
legislativa, será mister contenha o projeto os 
motivos determinantes da medida e a mdiea-
ção do dia c mês de reinício dos trabalhos, 
de modo que os .seis meses de sessão sejam 
contemplados dentro do mesmo ano. 

Parágrafo único - Será o projeto reme-
tido à Comissão Executiva c i\1 de Constitui-
ção, Legislação c Justi~a, par.a, em r~eu.nião 
conjunta c dentro de cmco dws, proienrcr~l 
parecer quer para segunda, quer par~1. tcrc~I
ra discussão, sob pena de ser o projeto <hs-
cutido c votado sem precedência de parecer 
escrito, por d~libcração da Assembléia. 

Art. 157 - As alterações regimentais de-
penderão de proposta cserita, que será dis-
tribuída em avulsos c discutida, pelo menos, 
em duas sessões. 

§ 1." - O projeto não <;crá incluído em 
ordem do dia senão depois de distribuídos 
os respectivos avulsos, se a proposta lôr ~la 
Comissão Executiva, ou os· avulsos do proJe-
to c do parecer desta, rw caso contrúrio. . 

§ 2." _ A disc~ts~ão, inicia~la na 11rime1-
ra sessão, prossegUira na scgmntc. 

§ ~~.~ _ orerccl<las cmcnaa~ na segunda 
sessão, poderá encerrar-se .a drscussã? da 
proposta, não havendo mars quem sobre_ a 
mesma queira falar. Todas ~s emendas. sento 
enviadas à Comissão Executiva para, sobre o 
assunto, I>rofcrir parecer dentro de cinco 

dias. Nessa hipótese, distribuídos os avul-
sos, prosseguirá, vinte e quatro horas depois, 
a discussão das emendas. EncGrrada a dis-
cussão, proceder-se-á i\J votação da proposta 
e das emendas. 

§ 4.• - Na hipótese do parágrafo tercei-
ro, poderá a Comissão Execut~va proferir pa-
recer imediatamente, de modo que as emen-
das sejam logo submeti<!~: à discussão, con-
juntamente com o prc•;-::-~ü. 

Art. 158 - :-~., cmendn serão votadas 
uma a uma, ou em dois grupos, se as>im o re-
soiver a maioria. 

SE:;ÇÃO V 
Das indicações 

Art. 159 - O Deputado poderá prvvocnr 
a manifestação da Assembléia, ou de qual-
quer de suas comissões sob determinado as-
sunto formulando indicação por escrito, em 
têrmos explídtos c forma sintética. 

§ to - As indicações serào recebidas, ser~ 
dependência de apoiamento dcpoi~ d~ lidas 
em resumo c copiadas para pt~bhcaçao, ~1a 
íntegra, na ata impressa, o Presidente desig-
nará a c omissão que deva dar parecer, em dez 
dias. . 

§ 2.0 - Proferido o parec.er, escnto ?U 
oral, serão as indicações imediatamente ~~s
entidas c votadas, a menos que a Casa d?hbe-
re seja a matéria incluída na. order!l do dia s_e-
guinte, ou que só entre em d1scussao e vota~~ao 
depois da üistribuição dos av~tlsos: . 

§ 3.0 ~.As indicações esta o sujeitas a uma 
só discussii D. 

§ 4.o - Se as indicações rccef. >rem emen-
das tornarão à' comjssão para novo parecer; 
a;Jr~scntado êste, a' discu&são continuará na 
forma do parágrafo segundo. 

SEGÇAO VI 

Dos Requetimenl.os 

Art. 1GO - Serão verbais, ou escritos, in-
dependente de apoiamento, de discussüo c de 
votação, sendo despachados, imediatamente, 
pelo ·Presidente os requerimentos em que se 
solicite: 

t.o a palavra, ou a sua desistência 
2.0 a i1osse de Deputado; 
3.o a retificação de ata; 
4,0 a inserção de declaração de voto 

em ata; 
5.0 a ·observância da disposit~ão regi-

mental; 
G.o a retirada do requerimento verbal 

ou escrito; 
7 .o a· retirada de proposi~~ão com pare-

cer. contrário; 
8.Q a verificação de votação; ' 
9.o esclarecimento sôbre a ordem dos 

trabalhos; 
10.o o preenchimento de lugares vngos 

em qualquer comissão; 
11. a leitura de qualquer proposição . a 

ser discutida ou votada; 
12. a remessa de documento, livro ou 

publicação; 
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Art. 1ü1 - Serão verbais c votados com 
qualquer númerv, indcpctlentemente lle npoia-
mcnto c de discussão, os requerimentos em 
que se pe~~a: 

1.• inserção em ata de voto de regozi-
jo ou de pesar; 

2.• reprcsenta~~i'io <la Assembléia por 
meio de comissão externa; 

3.• levantamento da sessão em regozijo 
ou pesar; 

•1. 91 manifesta~~ão de regoziJ' o ou pesar 
f . . ' ' por o !CIO, telegrama ou por qualquer ou-

tra forma e~crita; 
5.• publicação de informações oficiais 

no "Diário üa .Assembléia"; 
(i.• permissão para falar sentado· 
7 Q - , · _ prorrogaçao de prazo, pan1 a apre-

sentaçao de parecer e emendas; 
8.• discussão por partes (títulos, capí-

tulos, secções, subsecções, grupos de artigos 
ou de emendas); ' 

9.• o requerimento <Jc prorrogação da 
hora da sessão e o de adiamento desta. 

·· Art. 162 - Serão verbais independentes 
de discussão c apoiamento, mas só poderão 
.ser votados com a presença da maioria ab-
soluta dos Deputados, os requerimentos de: 

l,o <li<;pcnsa de interstício para a san-
süo de determinada' proposição em ordem do 
dia; 

2.9 dispensa de impressão de qualquer 
proposição; 

3.9 retirada de proposição, substitutivo, 
emenda ou subernenda, com parecer favo-
rável; 

4.9 destaque de emenda aprovada, on 
de parte de proposição, para constituir pro-
jeto separado; 

Art. 1G3 - Serúo escritos, in<lependen-
, tes de discussão c só poderão ser votados 

com a presença da maioria dos membros da 
Assembléia, os requerimentos de: 

1.9 demissão de membros da l\lesa; 
. 2.~ vota~~ão pm· partes, in<~lusive de ar-

tigos c de emendas; 
3.• adiamento de discussão ou de vo-

tação; 
4.9 encerramento de discussão; 
r,,. votação por determi11ado processo; 
6.~ remessa, a determinada comissão, uc 

papéis despachados a outra; 
7.9 sessão secreta; 

• 8.9 . ~n~lusão, ern ordem do dia, de pro-
Jeto penothco, na hipótese do art. 130. 

. Art. 164 - Serão escritos, sujeitos a 
apowmento c discussão, e só poderão ser vo-
tados, coi!1 a presença da maioria absoluta, 
os requernncntos sôhre: 

!·o informações solicitadas ao Govêrno 
do l.'.s~atl?, ou por seu intermédio: . 

2. lllscrção no "Diúrio da Assembléia" 
de t!o:umentos _não oficiais; 

3; nomcaçao ele comiss<ies espccinis: 
4: - rcuniüo da Assembléia em Comis-

são beral; 
~·: - ses.s?,cs éxtraordinúrias; 

U. .- qua~squcr outros assuntos, que se 
não rehr?m a ~ncidentcs sobrevindos no cur-
so das thscuss~>~s ?ll votações; 

7 .• -- andJenc1a de uma comissão sôhrc 
determinada matériu ou reunião de duas co-
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missões para deliberar :;ôbre deternÜnado 
assunto; 

8.'1 - incisão em ordem do dia de pro-
jeto ou indicação, independentemente do pa-
recer. 

§ Lo - Os requerimentos sôbre infor-
ma~~õcs ao Govêrno e os que pedem o compa-
recimento ó. Assembléia de Secretário do Es-
tado, estão sujeitos aos trflmites das indi-
ea~~õcs. 

§ 2,0 
-- Os requerimentos sujeitos a apoia-

mento só serão admitidos à consideração da 
Assembléia, quando subscritos, no mínimo, 
por cinco Deputados. 

SECÇ}í.O VII 

Dos pareceres 

Art. lü5 - As comissões redigirão os 
pnreceres por escrito, em têrmos explícitos, 
concluindo sempre sôhre a conveniência da 
aprovaçüo ou rejeição da matéria. 

§ 1.• -- Excepcionalnl'~nte, nos casos ex-
pressamente previstos no Hegimento, os pa-
receres poderão ser verbais . 

§ 2.0 
- Salvo disposição cs:JCcial, serú 

de dez dias, contados da remessa do projeto oLt 
<la indicação, o prazo para as comissões pro-
ferirem seus pareceres; c, quando o não fa-
pm, entrará o projeto ou indica~:ão em or-
dem do dia, para discussão ou eontinuação des-
ta por iniciativa do presidente, ou a reque-
rimento, aprovado pela Assembléia. 

§ 3,0 
- Quando os pareceres de comis-

sões terminarem por simples requerimentos, 
como de arquivamento, de audiência do Go-
vêrno ou de outra comissão, serão, como em 
geral, os requerimentos escritos, sujeitos ime-
diatamente a discussão e votação única, sal-
vo se algum Deputado requerer c a Casa de-
liberar se proceda na forma do § 3.• in fine, 
do art. 

§ 4." -- Se concluírem em projetos <lc 
lei ou resolução, serão êstes submetidos aos 
trfunitcs regimentais por que passam as pro-
posit~ões dessa natureza. 

TITULO IV 

Das discussões e ela ordem dos debates 

CAPiTULO I 

Das discuss<ies c das emewlas 

Art. lGG -- Para discussão de qualquer 
matéria, salvo disposição especial, hastarú a 
presença de um têrço dos membros da As-
sembléia. 

Parúgrafo único - A falta de número· 
para votaçiio não prcjurlicarú a discussão das 
matérias constantes da ordem <lo dia. 

Art. lG7 -- Quanto lt cliseussão dos pro-
jetos, ohsct'var-sc-ão as seguintes contli~·<ics, 
além de outras já constantes (lêstc Hcgimento; 

a) não se discutirá nenhum projeto de 
lei ou resolução sem haver entrado em ordem 
do dia, pelo menos vinte c :ruatro horas antes; 

h) cada projeto de lei ou resolução pas-
sará por três discussões, mediando entre elas 
intervalo nunca menor de vinte c quatro: 
horas; 
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c)\ nenhum projeto. de rer poderá ser 
discutido se não fôr apresentado, pelo menos, 
dez dias antes do encerramento da sessão le-
gislativa, salvo se a própri~ Assembléia, por 
dois terços dos membros presc!lt.cs, em vo-
tação nominal, resolver o contrano, ou s~ o 
solicitar 0 governador, em men~agern especial; 

d) salvo quando precedido . de mcns~t
gem do Govcrna,do~, qualquer projeto ~e lm, 
que importe acresci~n? de de.spe~a, tera o ~n
damcnto suspenso apos a f!nmcira d1scussao, 
até que seja aprovada a r.ecella.corrcsp~ndcnt~. 

· Art. 168 - Versara a pnm.c1ra d1scussao 
de um projeto de lei ou de re;'3olução ~mica
mente sôbrc as _v:mtagcns ou mconvementes 
dêle não se adnntmdo, por esta, neste debate, 
emdnda de qualquer espécie. 

Art. 1G!) - Encerrada a primeira discus-
são, segne-sc a votação; será enviado a audi-
ência da Comissão competente. 

Art. 170 - Quando houver dois ou mais 
projetos sôbre a. n~esma matér~a, serão êles 
remetidos à eormssao, a que cmbam, por sua 
natureza, a fim de reproduzi~ los em um só; 
mas se algum Deputado, depois da leitura do 
proJeto refundido insistir na preferência de 
um dos primitivos c assim o decidir a Assem-
bléia entrará ôle em discussão, fieando os ou-
tros prejudicados. 

Art. 171 - Anuncia<1a a· segunda discus-
são, o 1." Secretário lerá todo o projeto, se is-
to fôr requerido e aprovado, bem como o rc-
htório da comissão que o houver examinado 
e' as emendas por ela oferecidas, se estas c 
aquêle não tiverem sldo impressos. 

Art. 172 - Na segunda discus!>ão, deba-
ter-se-á o projeto, artigo por artigo, a menos 

\ que se resolva a Assembléia,_ a requerimento 
de qualquer Deputad?, que Isto se faça. por 
tltuios capítulos, secçoes, ou grupos de artigos. 

A;·t. 17 3 -- Lidas pelo 1.9 Secretário as 
emendas que ocorrem, e submetidas a apoia-
mento as que não pertençam à comissão com-
petente, ou assinadas não se achem J?Or tr§s 
Deputados, serão logo postas em d1scussao 
com o artigo, ou a parte do projeto, a que se 
referirem. 

Art. 171 - Pôsto em votaçiio cada ar!igo 
do projeto, salvo as ?memlas, e aprovado. e~te, 
serão elas e respectivas subemendas, SUJeit:~s 
a deliberação da Casa, confrontando o presi-
dente 0 texto do artigo com a emenda que o 
alterar. 1 , • · 

Art. 175 - Quando, pe o _numero ou un-
portfmcia das emendas, of~r~c;1das em segt~n
da discussão, ~;e tornar thf~t:ll o prm:uncw-
mcnto imediato da Assernblew, o prcsHlente, 
ex-o{ficio, ou n requcrimen~o de ;1u~lquer Dc-
mtado, cnviarú o projeto a ~onnssao ~cspec

fiva para interpor parecer, ficando adwda a· 
vota6o. . . ·8 l." .- J'<:ste par.ecer,:- que ~~~;\ 1~~~res~o 
c distrilmiLlO em avulso, na o sofl e1 .t thscuss,IO 
espceial. · - 1 t" t" · § '>" ~ Se a dcc1sao rc a 1va a um ar 1go, 
· I' '"':. 1'ltllO ou a uma das seeções ou gru-

htu o, c,ll> ' · 1· . · · <l' ·· .- l· · e~ I ·ti[•os prcJUtic,n .t ecJ:,.no c «s r .,-
pos < e ~1

11 :n:l'cntes daqueles, será o projeto tantes, < cpe u · · 
arquivado· l ~ 1 · 1 § :J.9 _ Aprcs~ntat ?. su,>slutlvo _a a-

·ti"go se1.:1 acruele poslo em v_ otaçao em gurn at , · , . .1 r· I 
• •11.<> lti"'ll' c rc]"eitauo, 1ca prevu ecen-prnnc "' , ' · , , !· . do 0 do projeto, salvo ement ,ts · 

• 
§ 4." -. 9ttanllo o substitutivo ofereci-

d? a um, prOJe'? compreender tôda a matéria 
dele, t~ra, d~po1s d~ s~Ibrnetido a apoiamento 
uma d1seussao prehrmnar em lllobo con"t ' t t . ,, ' J 111· _.amen e com o J?l'OJe.to, . na. sessão posterior 
aquela em que for chstnhmdo 0 impresso e 
encerrado o debate, será votada a preferêne'ia . 
.. Art. 17G ~ No corr~r da discussão dos 

m hgos d? proJeto, podera qualquer Deputado 
mandar a l\i~csa emendas 5ubstitutivas aditi-
vas,. supress1:ras ou modificativas, as' quais, 
apowdas. na f~nna do a~·tigo ... , entrarão lo-
go em thseussao. 1:, 

_ Art. 177 -:-- Te~·minada a diseussão e vo-
!açao. dos arllgp_s, _ll}ulos on capítulos do pro-
Jet_o, a ~asa ~eeHhra se êle deve passar à ter-
eei~a <hs_eussa?· Se .u decisão fôr afirmativa, 
sera envwdo a c~mnssão que deve redigi-lo 
conforme o vencido, para terceira discussão: 

Art. 1 ~8 --. Se, :pelas emendas aprova~ 
das, o pr~Jet_? tiver sido muito alterado, ou 
se a Conussao lhe oferecer emendas ser'io 
elas impressas e distribuídas conjuntarne;te 
com o projeto, salvo dispensa. 

Art., 179 -. Na terceira discussão, de-
bater-se-a o proJeto em globo, conjuntamen-
te eom as emendas que lhe forem oferecidas. 

Art. 180 - Nesta discussão, sbmente se-
rão aceitas emendas supressivas, ampliativas 
ou modificativas, sem cogitar de matéria no-
va, ou rejeitada nu segunda, visando tão sb-
mentc a suprimir no projeto artigos, parú"ra-
fos e palavras, modificar ou ampliar a i<léiu 
contida em algum dos seus têrmos. 

Art. 181 - Finda a terceira discussão 
' t " . ' ' por-se-a a vo os - se o pro]elo e aprovado, 

salvo as emendas - c, se a decisão fôr nega-
tiva, é rejeitado o projeto, ficando prejudi-
cadas as emendas; se fôr afirmativa, passar-
se-á à votação de cada uma das emendas, ten-
do preferência as snpressi v as, sôbre as outras 
e, das ampliativas, serú votada em primeir~ 
lugar a que fôr mais lata. . . 

Art. 182 - Dar-se-á o encerramento ae 
qualquer discussão, não havendo quem sôbre 
o assunto peça a palavra, ou estando ausente 
o ora<lor inscrito, e quando, tendo já falado 
dois oradores de cada eorrentc de opinião a 
Assembléia assim o deliberar, a reqnerimei{t0 • 

Art. 183 - Adotado definitivamente 0 
pro.ieto, será remetido, com as emendas apro-
vadas, it Comis:;ão de Hedação, ou à que fôr 
para isto eompetente, a fim de o reduzir à 
devida forma. 

P·n·11"•·afo · · • · , . ' '.,. muco - .·~s In<li<"li'Õ"s . . . _ 
a Comissii.o de Hedação qu·md~- f ~. so miO 
vndas com emendas. ' • . ' orem apro-

~rt. 1_8~ - Ter~o nma só discw; .;-; .. v o d1 spos1çao especial: · s«o, s,ll~ 

. . I - Os pareceres de colllissõcs 
clmrern em rcqucnmcnto; · que con-

II -- as indicações; 
. lU - os requerimentos que , • 

gunento estiverem sujeitos .-\ <ll"sc· I,or_ este He~ 
• < •• ussao· 

IV - as reduções finais; 
. V -- o relatório das deliberações da Co-

rmsssüo Permanente; 
VI -- ós I)rojetos vetados. 
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CAPITULO li 

Da redação final e da pronmlgaçiío 

. Art. 185 - Apresentada e lida a redação 
fmal do projeto ou da indicação, será imedia-
mcnte discutida c votada, salvo se, antes de 
iniciada a discussão, ou mesmo no correr des-
ta, . algum Deputado requerer c a A~;scmbléia 
deliberar seja a redação impressa em ata ou 
distribuída em avulsos, para ser discutida e 
votada, ou para se prosseguir na discussão 
adiada. · 

'!, 
Art. 18G - A discussão scrú restrita aos 

têrmos em que se acha1·em redigidas a pro-
posições, e .nela só se admitirão emendas que 
visem à corrc~~ão de enganos, contradições ou 
absurdos manifestos. 

Art. 187 - As emendas à redação serão 
imediatamente discutidas c votadas, depois 
de parecer oral da comissúo; todavia, o relator 
poderú requerer o adiamento da diseu~são, a 
fim de emitir parecer cscriio. 

Parúgrafo único - O autor da emenda 
poderá f:1lar, durante cineo minutos c o re-
lator dar resposta por igual período ,de tempo. 

Art. 188 - Aprovada a redação,_ sa~vo 
as emendas, c depois aceitas estas, ~'>cr~IO m-
corporadas ao texto; sem dcpcndcnew _da 
discussão especial, serú o projeto suhmctu]o 
à sanção e à promulgação-

CAPíTULO III 

Da ordem dos debates 

Art. 18!l _ Os debates deverão realizar-
se com ordem e solenidade c a nunhum De-
pu'tado será permitido falar sem ~1ue a pa-
lavra lhe seja concedida pelo Presidente. 

§ 1." _ Qualquer pci?uta<l.o tem o,_dii:eito 
de reclamar a ohservancw deste ,Hcr,uncnto, 
cumprindo ao Presidente atender as reclama-
ções independentemente de dcb.ate, ~;alvo .s.c 
houver dúvida quanto à oportumdadc do dis-
positivo invocado. 

§ 2.• - Se um Deputado IJrctcndcr falar, 
ou permanecer na tribuna, sem que lhe tenha 
sido dada a palavra, será convidado a sen-
tar-se; caso o Deputado insista em fa~ar, o 
Presidente dará o seu discurso por terrnmado, 
e, nesta hipótese, cessará sempre O scrvit~O 
taquigrúfico. 

§ :!.o - No caso de infração dêslc Hegi-
mento, no decurso dos debates, o presidente 
advertirá o deputado, usando da fórmula: 

. "Atenção!" Se esta advertência não bastar, o 
Presidente dirú: "Senhor Deputado F .. , ... 
Atenção!". Não bastando n advertência nomi-
nal, o Presidente lhe rctirarú n palavra; c, se 
insistir em desatender às advertências assim 
feitas, o Presidente mediante consulta à As-
sembléia e aprovat~~o da maioria dos presen-
tes, independente de número para deliberar, 
convidú-lo-ú a retirar-se do recinto, o que o 
Deputado deverá fazer imediatamente. A 
desobediência a -essa determinação constitui-
rá desacato à Assembléia, devendo o Presi-
dente suspender a sessão c fazer lavrar o 
respectivo auto, para ter o devido destino, 
consignnndo-sc o inciclentc em ata. 
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I ':,I f Art. 1!)0 - Os Deputados, com exceção 
do Presidente, falarão de pé, na tribuna ou 
da bancada; só por enfermidade poderá obter 
permissão para falar sentado. 

Art. 191 -- Ocupando a tribuna, o De-
pulado dirigirú as suas palavras ao Presidente, 
ou à Assemhléia, de um modo geral. 

§ 1.0 
- Em suas referências aos colegas, 

ou quando a êstcs se dirigir, o Deputado de-
verá, de acôrdo com as praxes parh~mcntares, 
fazê-lo, dando-lhes tratamento condigno-

Art. 1!l2 - Não é permitido ao Deputado, 
nos seus discursos, pareceres, votos em sepa-
rado, declarações de voto ou qualquer outra 
forma de manifcsta~~ão do seu pensamento, 
usar de expressões insulluosas para com ou-
tros Deputados, membros <lo Congresso Nacio-
nal, ou membros dos poderes públicos. 

Parágrafo único - A :\lesa providenciará, 
a fim de que as expressões, a que se refere 
êstc artigo não sejam publicadas no "Diário 
da Assembléia" c nos Anais. 

Art. 1!l:l - O Deputado só poderá fah~r: 
a) Jlara apresentar pareceres, projetos, In-

dic:wõcs, interpelações ou requerimentos; 
h) sôhrc I1roposição em discussão; 
c) pela ordem; 
d) !)ara encaminhar a votação; 
c) em cxplica~~ão pessoal. 
Art. 1!l4 - Para fundamentar projetos, 

indicações, interpelações ou requerimentos, 
que não se refiram a questões de ordem, de-
verá o deputado in~;crcvcr-sc em Livro a isso 
destinado. 

§ L" - A inscrição obedecerá à ordem 
cronológica em que fôr pessoalmente solici~ 
ta da pelo orador. 

§ 2.0 
- Inscrevendo-se mais de um De-

putado para a hora do expediente, terão pre-
ferência ü tribuna os membros da Mesa, para 
atender a quc:>tões de ohlcm, ou de economia 
interna da Assembléia, c os Deputados que a 
não tiverem ocupado na ses~ão anterior, sen-
do dada a palavra aos demais pela ordem de 
inscrição. _ . 

Ai·t. 1!l5 - O Deputado qu~ soh~Itar _a 
palavra sôbrc proposi~~ão em discussao nao 
poderá: 

a) desviar-se da qucsl_ão em debate; 
h) falar sôbrc o vcncHl_o; , . 
~~) usar de linguagem Impropna; 
~!) ultrapassar o prazo que lhe • cor:lpctc; 
c) deixar de atender às advertcncws do 

Presidente. . _ . , 
Art. 1 !JG - As expllcaçoes pessoms so 

poderão ser dadas depois de csr~ot:Hla ,a ord~m 
do dia c dentro do tcTll!lO dcstmado a s~ssao, 
ou na sessão seguinte, ü hora do expcdiCntc, 

Art. 1!)7 -- Quando mais de um ~cputado 
pedir a palavra, simultflncamcntc, s?hrc, ~un 
mesmo assunto, o Presidente concede-la-a· 

a) em primeiro lugar, ao autor da pro-
fJOSi~~ão em debate; 

h) em segundo Iuear, ao relator; 
c) em tCI·cciro lug:~r, ao autor do voto em 

scrJarado; 1 1 en 
d) em quarto lugar, aos au ores tas em • 

das; · })' t· 1 lc ca-e) em quinto lugar, a u~n. :- cp~t .·'_c~ t ,
5 1

;a 
da uma das correntes de OJlllli.tO existente. 
Assembléia. 
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§ J.\• - Para a inscrição de oradores que 

.se propunham falar sôhrc a matéria em dis-

.cussão haverá um Livro de Debates, inscri-
ção qt;e poderá ser feita. logo que a propos.i-
ção a discutir seja incluida na ordem do dia 
seguinte. 

.,:! Art. 198 - Compete à Mesa expungir dos 
debates, a serem p~tblicados, tôdas as expres-
sões anti-regimentais, procurando, sempre que 
possível a éslc respeito, entrar em entendi-
mento com o orador, podendo mesmo, para. 
isto, adiar a publicação. 

Art. 199 - Os Deputados só poderão falar 
qualquer propo.siçüo em debat? ús vêJ~es e pe-
los prazos adiante estabelecidos, salvos os 
casos especiais já previstos nêste Hegimento. 

Art. 200 - Em primeira c terceira dis-
cussüo, cada Deputado poderá falar apenas 
uma vez, pelo prazo de uma hora, exceto o 
autor do projeto, que poderá falar ~luas vêzes, 
I> elo espaço total üe duas horas. 

Parágrafo único - Em segunda discus-
~ são, poderá o Deputado falar uma vez sôbrc 

cada artigo, capítulo, sccçüo ou grupo de ar-
tigos, de modo que o tempo total de sua per-
manência na tribuna não exceda de duas ho-
ras improrrogáveis. 

ArL 201 - Na discussão única dos pare-
ceres, indicações c requerimentos poderá ca-
da deputado falar por dez minutos, c o autor 
c o relator da comissão, por vinte minutos ca-
da um, sendo êstcs prazos improrrogáveis. 

Art. 202 - O relator da comissão que hou-
ver dado parecer sôbre o projeto, ou que o 
houver apresentado, poderá falar em qualquer 
discussão, após cada orador e em resposta a 
êste, se não preferir fazê-lo em último lugar, 
respondendo a todo~, c_ontanto. que o tempo 
total de sua pcrmanencw na tnbuna não ex-
ceda de duas horas, prorrogável pelo tempo 
que, a seu requerimento, a Assembléia lhe 
conceder. 

§ V - O Deputado que houver relatado 
0 projeto na Comissão Permanente poderá dis-
cuti-lo c encaminhar-lhe a vota~~iio nos mesmos 
casos c prazos que o relator da comissüo a 
que o assunto pertencer. · 

Art. 203 - O Deputado que pedir c obti-
ver adiamento de qualquer I discussüo de um 
projeto, poderá, na continua~~üo desta, falar 
sôhrc êlc mais uma vez, que se debata em 
glõbo, quer por partes. 

§ 1." - São adiúveis a 2.~ e 3.'~ discussão, 
.cada qual duas vêzcs. 

§ 2.Q - O requerimento de adiamento só 
poderá ser aprescn!ado n~ cor:rcr (~a <~iscussão 
que se pretende adrar, c ficara preJUlhcado, se 
não for imediatamente votado, por falta de 
número. 

§ 3.o _ Enquan~o. algum l_)cpul~do estiver 
falando sôhre a malcrw em discussao, nüo se-
rá admissível a apresentaçüo do requerimento. 

§ 4.Q _ o adiamento da discuss?o só po-
derá ser concedido por prazo prefixado. Se 

I 
o fôr, sem fixação de prazo .ou r:a.ra a legisla-

I 

tura seguinte, considerar-se-a reJeitada a pro-
/:-,•! posição. 

\I 
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CAPíTULO IV 

Dos apartes 

. Art. 20,1 - A ir;tcrrupção do orador 0 
n;cw de apartes, so será permitida qt{aiid r 
for breve e c01·tez. 0 

§ l.o - Pa.r~~ apartear um colega, deverá 
o Deputado solicitar-lhe permissão . 

§ 2 .. 0 - Não serão admitidos apartes: 
a) as palavras do Prcsiden te· 
h) paralelos aos discursos; ' c2 por ocasii\o do encaminhamento de 

vota~:ao. 

. § . 3~ -- Os. apartes subordillar .. se-::ío ás 
disposiçoes ~-e~ahvas aos debates em tudo que 
lhes for aphcavcl. " 

CAPITULO V 

Das deliberüções 

CAPITULO I 

Das votações 

Art. 205 - Nenhuma matéria se votará 
sem a presença da maioria absoluta dos mem-
bros da_ Assembléia, . tendo pr'iorühde' para 
a vota~~ao as proposrções de discussão en-
cerrada na sessão anterior. 

,§. 1." - Encerrada a discussüo de urna 
matcna, procedcr-,sc-á, imediatamente a 
respcctiv?- votação, se não tiver sido atliada 
a ,rcqnenmento, .ou não o fôr por falta de 
nume.ro, ou se fmdar a hora da sessão sem 
ter srdo prorrogada. 

§ 2.0 - _Existindo matéria urgente a 
ser votada c nao havendo número, poder-se-á 
espera.r que o mesmo se veri'fique, suspensa 
para rst~, a s~ssão, por tempo pref\xado. 

§ 3._ - Se, por. falta de número para 
as votaçoes, .s~ houver passado a discutir 
qu~lquer) ~n~.tena, log? . que. se verifique nú- , 
me r o, o Ir esrdentc solicitara ao deputado ' 
se a_char c<;>m a palavra interrompa o seu ~H~~ 
curso, a fnn de se proceder :1 vota":- 0 1 
matérias de discussão encer-r~da s ;·a < as 
juízo do tempo a que tinha direÚ~ ~em. ~re-

. § 4.9 - Durante as votações n~~a /}r. 
vcra o deputado sair do recinto ' ':- e-
por motivo imperioso. ' a nao ser 

§ 5.9 ---: A votação não se intcrron1 >er: 
exceto se fmdar ·a hora destinad : r -a, 
sem ter sido prorrogada ou 's al,r. scssao, 
1 · · ' · e ~ erxar de ravcr numero. Nestes casos r· . · ção d"· d ' rcara a vot·r . a r.t a para a sessão :seguinte , 1 '-
drspost? 9 no parúgrnfo segundo. ' sa vante o 

§ b. - Quando ocorrer a falta l , 
mero durante a votação será feit·; c c nu-
mada, a fim de na ata se ·C • ' a clra-norn d onsrgnarem . es os que se houverem rct · ' os 
causa justificada ou sem el rrado, com 
, Art. 206 - Nenhum adc ut· 1 . 
e::cusar-se de tomar parte , ~ a< o podera 
ll~tO. fizer prévia declaraçãond~ v~_taçoes, se 
srshdo aos debates sôbre b" nao ter as-
heração. · 0 0 Jeto. em deU-

Parágrafo único - Em , . 
~ausa própria, ou de assm . s: tratando de 
lllterêsse individual 0 ll, lto em que tenha 
d d ' eputado scr·1 • ·1 · 0 e votar, mas poder: . , ,· . '. .t nu n~ 

.t assrstrr w votação. 

137 



/ 

SECÇÃO I 

Dos proce.~sos de votaçüo 
Art. 207 - Três são os processos de vo-

tação: 
' a) simbólico; 

b) nominal; 
<') o de escrutínio secreto. 
~rt · 208 - O processo simbólico praticar-

se-a com a permanência em seus lugares dos 
de~utados que votam a favor da mati:ria em 
deliberação, e com o levantamento dos que 
votam contra. 

Parágrafo único - Proclamado o resul-
t~do, r~csmo em face de pedido de verifica-
çao, nao poderão mais votar os deputados 
que comparecerem depois. 

A.rt. 20\J - Far-se-á a votação nominal 
pela hsta geral dos deputados, que serão cha-
r!lados. P_elo 1.9 Secretário, ao passô que Q 2.0 

Secretano irá anotando em duas llo;tas os 
nomes d.o~ deputados que forem f<1vorúvcis 
ou contranos ao que se estiver votando, de-
vendo os deputados responderem: "sun" ou 
"não". 

Parúgrafo único - O rcsultadoo final 
será proclamado pelo Presidente c ltepois 
f • . . ' ' < Isso, IUnguém mais poderú votar . 

. Art. 210 - A votação por escrutínio se-
creto se praticará por meio de céllubs im-
pressas ou dactilografadas, rccolhid~~;.; r.m uma 
ou várias urnas, que ficarão sôbre .:1 ~lesn. 

Parágrafo único - As cédulas serão lan-
çadas dentm da urna pelos deputado'>. a pro-
I!orção que forem sendo chamados Í>elo 1." 
Secretário. Terminada a votação, rl<'pois de 
contadas pelo Presidente c por êle lidas cada 
urna de per si, irão sendo ·npuradas, tomando 
os dois Secretários as dcvHlas noLts, pelos 
quais, finalmente, se farú a armração, a fim 
de se publicar o resultado da :votação. 

Art. 211 -··· Scrú por escmtinio secreto 
a. Voluç:io sôht·e negócios de interêssc indi-
VHluai. 

SECç;w li 

Do encaminlwmcnlo da vota,:.:io 

Art. 212 - Ao anunciar o Presidente da 
As~ernbléia qualquer votaçào, o dcputaclo que 
<1!-User encaminhá-la deverá, IHlra isso, soli 
cttar a Palavra. 
nhur § 1." - Para encaminhar a vo; ·.c:::io, nc-

. n deputado podcrú hlar por m·lis de dez mmutos. • • · 

1 . § 2.• - Em se tratando de projeto~; llc 
ets penóuicas, será de cinco mirnlt•J<; o pra-

zo para o encaminhamento da votaçiio. 
. § 3.• - Tôdas as questõc:; de ordem, c 

qumsquer incidentes supervenientes suscitados ;w monwnto da votação, scr:io eomputados 
10 prazo do encaminhamento. 

Art 21'' · · -. t·· I' . ..- · _ " - As matcrws que 11.1.J em c Is-
cus~.to, nao achnitir:io encaminhamento ele vo-
taçao, nem. as que forem diseutid<h uu vota .. 
<.la~ • ~~~~ ;rrtudc de urgência, ou l.l verem o 
cncu 1:~rncnto da discussão votndo IJcla As. 
scrnblcw. 

Art. 214 -. Nenhum deputado, o;:llvo os 
relatores, podera falar mais de mw1 vez, de-

<,,·. 
pois de anunciada um<: .vot~ção, e r.~w ser 
para lhe requerer a venfrcaçao. - r 

§ t.• _ Os relatores yoderao .alar, em 
qualquer discussão, cncammhamento da vota-
çüo, sempre que qualquer dcputallo o houve·· 
feito. · · · ' § 2.o _ Sempre que a Ass_emblew apr0 _ 
var um requerimento dl: yotaçao p•.Jr partes, 
0 encaminhamento scrú 1ello apenas nma vez, 
ao ser anunciada a votação da pnme1ra par-
te. . I ' I Art. 215 - O cncannn wrnciho t a vo. 
ta~~ão em segunda disc.ussuo, salvo em se tra;-
tando de projeto de ler orçamentarw, tm·-se-a 
sôbrc o conjunto dos artigos e ~;ôhre n cunjnn. 
to das ewcndas, ao serem anunciadas as vo-
tações dos :primeiros. 

Ar't. 2lü - Em terceira discuss:ío, o en-
caminhamento da votação far-se-ú salvo em 
se tratando de pr.ojeto ~!c lei orçamcntúria, 
em rcfação ao proJeto e as emendas, em con-
junto. 

SECÇAO lii 

Da veri{ic~ção de volaçüo 

Art. 217 -- Requeri(~a a verificação da 
votação simbólica, o Prcsulente convictarú os 
deputados a oct!P!I~ os rcsp~ctivos lugares. 
Invertendo o cntcno antenor,. convidará, a 
se levantar, os deputados que tiverem votado 
a favor, permanecendo de pé até todos serem 
contudos e assim fará, a seguir, com todos 
os que houverem votado contra. 

Parágrafo único - Nenhuma votação ad-
rnitirú mais de duas verificaç<ies. 

SECÇiW IV 

Do adiamento das votações 

Art. 218 - Desde, o momento em que 
fôr anmwiada, c antes de ser eile'!lTada a 
discussão de uma matéria, pode a respectiva 
votação ser adiada a requerimento de qual-
quer deputado. 

Art. 219 - O adiamento, que hú ele ser 
pôr prazo certo e detcrmjpaclo, só poderú 1;c1• 
concedido pela Assemblcw, com a r>rescn ~a 
da maioria de seus membros. 

CAPITULO II 

Da retirada de proposiç6es 

Art. 220 - A retirada de uma J>rojJo~i
~;ão, sujeita ú consiclcraçiio da Asscmbleia, só 
poderá ser pedida depois de anunc:Jado que 
se vai discutir o•.t votar a dita pr•1posiçiio. 

§ 1.• -- A rdil'ada de qualquer proposi-
ção só poderá .o:cr requerida pelo respectivo 
autor. 

§ 2." - Em se tratando de proj>osiçõcs 
ofcreeid:1s Por uma eomis:;iio. autor se rcpu-
tarú, para o efeito deste artigo, o ~clator c, 
na sua :msência, o presidente da comiss:io. 

Art. 221 - Quando fôr solicit:ula a re-
tirada, ~!c Utua proposiçiio qu~ tivct· parceer 
eontrarto, o Prcsiclcn te defcnrú êsse rc<JllC· 
rimento; clependerú de consentimento <ia As-
sembléia u retirada de proposi~~ão que tenha Jl 
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parecer' favorável, ou à, qual se haja oferecido 
emenda. 

Art. 222 - Só em primeira discussão se 
poderá solicitar a retirada de um projeto. 

TíTULO V 

Da posse do Governador e Vice-Governador 
Da concessão de licença ao Governa-

dor - Da responsabilidade do 
Governador 

Art. 223 - Se a Assembléia e1tiver reu-
nida, no rfia designado para a posse do Go-
vernador, o Presidente, depois de abrir a ses-
são, nomeará uma comissfto, composta de qua-
tro deputados, para ir recebê-lo ú porta do 
paço da Assembléia. Em sessfto, o Governa-
dor prestarú o compromisso nêstcs termos: 
''Prometo manter, defender c cumprir a Cons-
tiluiçfto Federal e a Conslituiçfto do Estado, 
observar as leis c desempenhar, com lealda-
de, as funções de Governador do Estado de 
.Minas Gerais". 

Parágrafo único - Prestado u t'ompro-
misso, assinado o têrúw em livro próprio e 
depois de empossado pelo Presidente, retirar-
se-á o Governador acompanhado pel:J. mesma 
comissão. . 

Art. 224 - A' posse do Vice-l~overna
dor ou a de seu substituto, aplicam-se as re-
gras acima, com as naturais modificat•ões, 
bem como no caso de substituição dêste 
pelo Prcsidehte e Vice-Presidente rh Assem-
bléia. 

Art. 225 - No caso de prctcnr!cr o Go-
vernador ausentar-se do Estado, por mms de 
oito dias, rcquucrê-lo-ú ú Assemblóia ou a 
Comissão Permanente. O requerirr.ento serú 
impresso, distribuído c sujeito a votos em 
única discussúo, no seio da Assembléia ou 
da Comissão. 

Da Jlssembléiu como órgtio jl!diciário 
Art. 22G - Quando a Assembléia tiver 

de processar c julgar o Governado•· (lo Esta-
do (art. 25, n. V, da Constituição do Esta-
do, on deliberar sóbre a procedência ou não 
da acu~;ar;ão contra o Governador, reger-se-á 
llÔr lei especial que organizará c que scrú 
incorpot·ada ao texto do Hegimento. 

Da tomada de contas 

Art. 227 - Será prccidida de parecer 
das Comissões de Constituiçüo, Lcgisla~~ão e 
Justi~~a c de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas, sôhre tornada de eontas do Go-
vernador do Estado (art. 25 - VIII - da 
Constituição). 

Art. 228 - Chegando ú Mesa em qual-
quuer hora da sessão, a Tomad~t de L.ontas 
0 Presidente, indcpcndct~te de lcttu.ra no. ex-
pediente, mandará publicar o Pl.'OJeto sobre 
a matéria, corno lJalanço ger.al das contas d_o 
Estado c documento~ qu? o mstn~~m, orgam-
zados pela Contadona G~n~l do I ~sou!·o do 
Estado c 0 parecer do fnhunal (te Conta~, 
sendo distribuídos aos deputar5os os respecti-
vos avulsos, dentro de Oito dtas. 

§ 1,9 - Durante os cinco dia> nteis se-
guintes á distribuição dos avulsos, )Jcará o 

projeto em pauta, para receber emendas e. 
pedidos de informações. 

~ 2,9 - Findo o prazo do parúJJrafo an- · 
terio~ serão as emendas e pedidos ·tte infor-
maçõ~s, dentro das quarenta e oito horas se-
guintes, 'mandadas publicar pelo Presidente, 

· depois de devidamente classificadas. 
§ 3.• - Em seguida, a Mesa· t'<~meterá o 

processo com as emendas ús comlssoes de-
,,ignadas no artigo precedente, cmi!ilHlo caJa 
uma delas o seu parecer, dentro uo prazo má-
Kirno de vinte dias. 

T1TULO VII 

Do comparecimento dos Secretànos ele 
Estado 

Art. 229 - Mediante requerimento tle 
um terço de sqrs membros ou llc. uma de 
suas comissões, e deliberação da rnarona, a 
Assembléia convidarú qualquer Secretário de 
Estado a comparecer perante ela, ou perante 
a comissão requerente, a fim de rnimstrar in-
formações sobre assunto predeterminado. 

Parágrafo único - Qualquer !Secretário 
de Estudo poderá pedir á Assembléia ou ~( 
alguma de suas comissões, que lhe (tesigne 
dia e hora, a fim de solicitar providências le-
gislativas, em assuntos concernentes ú sua Se-. 
cretaria, · otí sôbre êlcs, ministrar esclareci-
mentos. 

Art. 230 - O Secr<>tário de Estado em 
comparecendo ú "Assembléia, lerá assento na 
primeira bancada, até o momento de ocupar 
a tl'ilmunu, podendo, se preferir, falar da 
bancada. 

Parágrafo único - Em comparecendo pe-
rante a Comissão, tomará assento á direita do 
Presidente. 

Art. ~31 - Não bastando ao Secretário, 
para prestar as infor'r'nações, o 'tempo que lhe 
haja sido reservado, o prazo será prorrogado 
com vretcríção de qualquer outro assunto. 

Art. 232 - Enquanto na Assembléia, o 
Secretário ficará sujeito ú. mesma disciplina 
que os deputados, no tocante aos debates; não 
deverá, porém, ser interrompido c:)Jn apar-
tes, .salvo pequenas interrupções, no sentido 
de esclarecer melhor a inforiiHít~ão que es-
tiver prestando. 

TITUL() VIU 

Disposições gerais 

Art. 23:1 - O recurso, contra atos do Con-
selho Administrativo do Estado c dos Pre-
feitos (art. 3.", parágrafo 1.• do Alo d:l'> Dis-
posições Constitucionais Transitórias) será 
encaminhado ú Comissiio de Constituiçã~ Le-
gislação c Justi~~a, para dar parecer cn{ dez 
dias. · 

Art. 234 - Ofcrcci,d? o Parecer, uepoís 
~a d~stribui~~ão da maten:.: em avul~os, scrú 
lp(;lmdo em ?rdcm do dw, para discussão 
um c a c votaçao. 

:\rt. 235 - Da, dc~is~o da Assemhlóia, o 
Prcstdentc remetera copia ao Con:;elho Ad-
minh;trativo ou prefeito, para os devidos 
fins. 
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TITULO IX 

Disposições finais 

_ Art. 236 - Ds servi~~os da ,\ssembléia 
serao executados pela Secretaria c regcr-sc-ão 
por m_n Hcgulamcuto especial, considerado 
parte mtegrante deste Hcgimcnto. 

. Art. 237 - Este Hegimcnto entrará em 
VIgor depois que a respectiva resolu~~ão fôr 
apro~ada em três discussões, promulf!~Hia e 
publicada pela l\Iesa. -

Art. 238 - Nos casos omissos, o l'resi-
~ente aplicará o Hegimento da Câmara Fe-
neral, e, nn omissão dêste, os usos c praxes 
parlamentares. 

Art. 239 - Fica a Comissão Executiva 
autorizada a elaborar, dentro de trinta dias, 
l!rn· pro~cto de revisão do I(cgularncnto ela 
Secretana, submetendo-o á aprovaçfto <la As-
.sembléia. · • 

Sala das Comissões, 4 de agosto de l!H 7. 

Badaró Júnior - Presidente. 
Mateus Salomé - Hclator. 

7.0 SESSÃO ORDINÁRIA, EM 5 DE AGôSTO DE 19~7 

Presidência do Sr. Alberto Teixeira. 
SUMAHIO - Comparecimento - Ata - Ex-

pediente - Telegramas do Sr. Presiden-
te da Assembléia Legislativa da Bahia, c 
dos agentes fiscais de .Juiz de Fora fazen-
do solicitações - Hcqucrimcnto n." 13, 
do Sr. Ilacir Lima sôbrc contrato da Cia. 
Fôrça c Luz de Minas Gcmis - Posição 
do P. S. D. Independente na política do 
Estado - Discurso do Sr. Luiz Maranha 
Sôhrc a solenidade de 14 de julho: dis-
curso do Sr. Badaró .Júnior - Departa-
mento Estadual de Estatística, discurso 
do Sr. Augusto Costa - Encerramento -
Ordem do Dia G-8-1947. 
As H horas, compareceram os Srs: 
Alberto Teixeira: - Lima Guimarães -

Valdir Lishôa - Luiz Domigos - Emílio 
Vasconcelos - Ozanan Coelho - Adolfo Por-
tela - Alberto Deodato - André de Almeida 
-;-Aníbal Gontijo - Antônio Caetano - Antô-
Illo Guimarães - Armando Zilcr ·- Augusto 
Costa - Badaró .Júnior - Bolivar <lc Frei-
ta~ :- Carlos Pratcs - Ccsar Soragi - Fa-
l~ricw Soares - Faria Tavares - Fcliciano 
I ena - Geraldo Ataíde - Guilherme Macha-
do - Guilhermino de Oliveira - .Jacdcr Al-
bergar~a - .Jason Albergaria - .Toão Camilo 
- J os c Augusto - .J ouhcrt Guerra - Júlio de 
Carvalho - Lourenço Andrade - Luiz Mn-
ranh,a - Magalhães de Melo Viana - .1\Iartins 
da Costa - J\Iateus Salomé - Maurício An-
d~ade - Mourão (;uimarães - Oscar Cor-
reu - Hcnó -- Hihciro Navarro - Hihciro 
I>cn~ - H~m<lon Pacheco - Simão da Cunha 
- S~mza Carmo - Starling Soares -- último 
de Carvalho - Uricl Alvim - Xcnofonte 
:Mercadante. 
. . Dcixarat!l· de comparecer, com causa jus-

hflcada, os Srs.: Castro Pires - Abreu Hcscn-
dc - Aluísio Costa - Amadeu Andrada - Al~
tônio Pimenta - Arlindo Zanini - Astolfo 
Dutra - Cândido Ulhôa - Chaves Hihciro 
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- Dllcrmando Cruz - Emílio Silveira.'- Fi-
delcino Viana - Ilacir Lima - .José Carva-
lheira - .Juarez de Sousa Carmo - Manuel 
Tavcira - Mendes Ferreira - Moacir Hesen-
dc - Otacílio Ncgrão - Pedro Braga - Si-
mões de Almeida - Soares Canedo - Tan-
crcdo Neves - Wilson Bcraldo. 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes ,18 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O SH. LUIZ DOWNGOS (2.0 Secretário) 
- Lê a ata da sessão antecedente, a qual, sem 
observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. VALDIH LISBoA (V Secretário) 
- Procede à leitura dos :;cguintes papéis: 

Telem·amas·: . . . 
Do Sr. Presidente. da A:;scrnl}lcw Legisla-

tiva do Estado da Bahia, comunicando a pro-
rnulgac,.~i.io da Constituição daquele Estado. 

- Hccehido com especial agrado. Agra-
decer. 

Dos agentes fiscais de Juiz de Fora, so-
licitando medidas a favor da classe. - Pu-
blicar. 

Acha-se sôhrc a J.\Icsa o seguinte reque-
rimento: 

REQUEHil\IENTO 

Sôbre o conlmlo da Cia. Fôrça e Lllz 
de Minas Gemis 

Sr. Presidente da Assembléia Legislativa: 

Considerando que estamos vivendo dias 
difíceis,· jamais vistos na história da vida eco-
nômica do Brasil; . . . 

Considerando que no miclO ~c um_a nova 
época do Podct' Legislativo em. Mtnas, e ;flOSso 
dever prceípuo eliminar os q_msto~ que u~fc~
cionam cada vez mais essa s1tua~~ao cconomi-
ca caótica que se registra; . . 

Considerando que um dêsscs 9mst?~'l, c a 
forma de hú muito adotada pcl:l Cia. I•or~~a c 
Luz de Minas Gerais, para s?rvir ao,s que ~cl~ 
precisam c dependem, cspccwlmcntc os menos 
afortunados; . . S D . t· los Considerando cruc vanos rs: CJHI ,H. ·' 
com requerimentos c protestos tem ~Hlvcrtulo 
ínúlilmcntc os rcsponsúvcis por tal Cu~·' pelos 
meios com que a mesma ~erv~ :w puhhco c 
sem qualquer resultado sattsfatono de vulto .c 
que justifique o slalo ,lfll_o; dcs~a , t!~s~rg~m: 
zação dos transportes clctncos c coletl\ os nesta 
Capital; . l· r 

Considerando que é tempo de cstm .l 
uma fórmula vela qual essa Companhia, antes 
de terminar o referido contrato, dê a Belo Ho-
rizonte o que ela merece no setor de sua C01!1" 
pctência, quer l>Or ser Capital d? !wsso hs-
tado, quer r>clo progresso que nos ultunos anos 
é patente aos olhos de todos; 

Considerando por outro lado que pre-
cisamos desde jú, criar nrn ambiente claro 
em tôrno de semelhante assunto, p:~ra, a seu 
tempo, o Estado se prciHlrar cm~vemcntcm~n
tc, a fim de prosseguir sem vacilar a marcha 

·, ·, 
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em direção do aprovei!ame~to. de tôdas as 
fontes que· poderão ennq~ecc-lo, , sendo e~sa,, 
. , dúvida uma das m~wre,_s alem de, estar 
r~;~ da dirct~rne!lte. aos mtcrcsses de toda a 
populadío citadma, . 1 Con5idcrando tarnbern que o povo ceve 

1 · .. ~ lJ'lS"S CJUe sustentam essa fonte con 1ccer .~., ' ~· l' I I 't 
l · rec1•111cnto que o ~sla< o c eposr ou <c ennqt . 
em m'"los de tercerros; 

C~nsidcrando, finalmc!1tc, que ~ara se 
r ex·1mc mais detrdo,. em torno de 

proccst·st
5
1 JJr'e~istos nestes considerandos. ne-

assun o. · . l · ·t· • •0 se torna conhecer .toe os os ar rgos, ccssan · 1 t t . t · . 'l'li ... "'l"lÍOS letras c etc.. < o con r a o 
I cns ~ · '·" ' ' I> f 't i B 1 f . ·:do entre o Eslado, ou re er ura ( e c o 
II~rrl~ontc, c a Cia. Fôrça e Luz de Minas 
Gerais; . . , 

Hequcrernos, apos ouvrda a Casa: 
a) Solicitar do Exr,n~. Sr. Go':crnador 

do Estado, enviar un~a copia do ref~ndo con-
t . to ]J'lr'l ser tmhhcado nos Anms da As-r.l ' ' ' 'd t . scmhléia, a fim de ser mcrecr amcn c exanu- , 
nado por todos os Srs. Deputados que se de-
dicam à defesa do povo; 

h) Solicitar ainda do Ex mo .. Sr,. ~o
vernador, seja o aludido con!rato drstrrhmdo 
com a imprensa da Capital, drvtllgan<~?-o para 
maior conhecimento do povo e co~s.equente co-
laboração do mesmo com seus lcgrtrmos repre-
sentantes. , 

Sala das Sessões, 4 .de ag~>sto d~ 19~7. 
(a.a.) Ilacir Lima- Heno --'- Lrma ~unnaraes 
_ Adolfo Portela - Jaedcr Albergana. 

_ Publique-se. . . 
0 Presidente dá a. palav_ra ao pr~m~rro 

orador inscrito, Sr. Gmlhermmo de Ohver~·a, 
desistindo de falar na presente sessao, 

que, ' · · · ·'to par·1 a ·de anr·1nll:-l pede contmue mscll ' • • , . 

POSIÇÃO DO P.S.D. INDEPENDENTE NA 
POLíTICA DO ESTADO 

o SH. PRESIDENTE - Dou a palavra ao 
Sr. Deputado Luiz l\Iaranha. . 

o SH. LUIZ MAHANHA - Sr. Presrdcn-
te Srs. Deputados. . 

' Eram seis horas <la tarde, no drn de on-
t .10 término de nossos trabalhos, quando 
ern, ' · } s- Jo '• pl•tn"ei"llll en os sinos da igreJa l e ao se, • ,., • ' -

toan<lo o Ângelus. . 
1, corno ··c fo' sse o dobrar de fmados, . ~ra ,, , . d . l' 

. . ·cntia-sc nesta Casa, o clnna e angus IH 
~od~~~espôro, ~nvolt<! no crepe de dolorosa de-
sesperança. bl' · O ilÚstrc Deputado repu Ic.an?, ex-J?resr-
dentc de nossa Assemhléi:! Constrt~u:1te, frrrna-

, conceito de equilíhno, apanag~o <!os ho-
r.l, 0 . que dirigiram outros memorave1s con-
m_e,n~ . mineiros, demonstrando em suas de-
~~ ~~·:~suma irnp:n·cialidade que ~r~cantava, m~
~1.5,0,e. '1 0 de todos nós, sem rcstnç.oes, o resper-
1 ccen < - 1 seus p ·tres to c a eonsidcraçuo <e ' , . . . 

D •s lido daquela roupagem, em plenan~, 
. ~· 1 'c•· cntrclanto, senhor de um patn-

mms slllllll '''-
0 01 .. 1 sctr tão somente mas de ' . uc 11'1 ' • ' ' momo <I., . .'ões parlamentares, - alcança a 

n<~ssns ti 1adiçC.'~t;;1 .ll"l c pinccla aquêlc quadro 
Lnlnma < a ' ' ' 
surpreendente· · se fôss" urna estátua ebúrnea Fr·t como · · ~ 1 d , ' .'n , .. do múrrnore, mas, ao ca or a 
a semc 1'lll,ç:t l ·l·Hh na cêra desmoro-. - l pohtrc·t mo< c • ' ' · parxa< 1' :1 <lolorosa lembrança do passa-
na-se como un ' 1 f . d t 
d . , lodirldo seus rcca qncs, cnn o c rc a-o, exp 

lhando,' graciosamente homens públicos 
dignos do respeito de todos nós. 

Deveras constrangedor o quadro apresen-
tado. . 

Não me cabe censurar S. Excia., entre-
tanto, cumpre-me defender os que foram ata-
cados pelo ilustre representante republicano . 

Emaranhado na ironia de Sua Excia. ~
surprêso de tão lamentável acontecimento 
àquela hora, - neste instante, porém rnelho; 
refeito, procurarei analisar os corrtrt~stes da-
quele cspetúculo. 

Subir à tribuna do povo, elevado dêsse 
propósito, melindra-se sobremaneira . 

O ilustre líder da U. D. N., em brilhan-
te,.exposiçfio, eloqüente tribuno, analisa a atua-
ção do Govêrno em face dos problemas que 
dizem respeito aos interêsses da comurÍidade· 
mineira. 

E, qua~Hlo todos nós, udenistas, Jlessedis-
tas, republicanos, trabalhistas, populistas co-
munistas, assistíamos w invocação do il~stre 
líder, para que cuidnssernos com lealdade e 
alevantados propósitos, dos problemas que in-
teressam ao povo mineiro, é que medimos a 
gravidade do contraste, tão meridianamente 
estampada. 

De um lado, a necessária comunhão de 
esforços, pelo hem do Estado, numa hora grave 
para todo o mundo, ó exigida do decantado 
bom senso de nossa gente. 

Doutro lado surge uma campanha que ba-
lanceia os dchilmcn te reestruturados alicerces 
da democracia mineira. 

Doloroso contraste! Minas, atravessando. 
uma tremenda crise econômica, teria batizado, 
mais seguramente, a sua reputação no concei-
to nacional, no equilíbrio e ponderação dt1 
seus homens públicos. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Sinto-me deveras constrangido em abordar 

o assunto - a defesa, em plenário, de homens , 
públicos do nosso Estado, de relevantes servi~ 
~~os prestados à cansa pública, feridos pela 
paixão 'dos que não sabem ser mais serenos 
na derrota ou emaranhados e confusos nos. 
meandros difíceis da política. 

A geração moça tem urna grave responsa-
bilidade na hora que passa. Somos os pros~ 
et•itos que alimentamos e norteamos nossa 
atuação, nesta Assembléia, sem a experWncia 
adequada, mas, imbuídos dos sadios propósi~ 
tos de bem cumprir nossos deveres, sem des~ 
lustrar os mandados que nos foram confiados •. 

Em sendo gentil, Sr. Deputado Feliciano 
Pena, eu quero dizer, upenas, que V. Excia .. 
estava ligeiramente equivocado. Desconhec~ 
ou propositadamente analisou de modo dife-
rente, os aconteeimcntos que antecederam a 
retirada da candidatura Carlos Luz, a ~'over· 
nança de Minas. Estigmatizou êssc caniÜd·1to 
de ca<lávcr político c covarde, em retirando~ 
se <~a li r,· a. V. Exci_a ·.• Sr. Deputado, foi dc-
mas.wdamcnte. preciprta<~o e profundamente 
apaixonado. Lamento, smceramente que v 
Excia., desnudo de out~·a roupagem,' mostrm;~ 
se-nos o intolerante c nnpulsivo de seu suh· 
consciente. 

O Sr. Carlos _I:u~ •. quando Ministro de Es· 
tado, n.uma fase. <hfrphma da política nacional, 
consohdou, m~ns. mnda, pela sua atuação se• 
rena de concord.w .c harmonia, 0 seu passa1 
do de homem puhhco. A sua mensngem de 
29 ~c mar1;o de l94ü, aos interventores, é uma 



·c~rtilha cí~~c_u que V. Excia. devia folhear, 
para tranqmhdadc de seu espírito volítico. 

A sua ~a~·ta aos mineiros, em 22 de outu-
bro de 1946, c um dicionário de ética política 
~-~tratando. a sua elegância moral, cxtcriori~ 
z,mdo cnsmarnentos que serviriam de doutri-
na aos que precisam ser desprendidos c ·uno-

O Sr. !Jolivar de Freita~-:- V. ~xcia. dú 
licença para um aparte? E unposszvel urnu 
)>az haseada no entendimento de to~os os var. 
tidos se como alicerce dessa paz nao se esl<\~ 
helcecr o respeito aos compromissos assumido~. 

rosos da co usa pública. • 
. O Sr. Carlos Luz, quando candidato rnc-

r~cia do P. H. os maiores elogios, era o 'pala-
·dmo c!1~ dcrnocra?ia, a. esperança dos mineiros, 
o pohhco de maos hrnpa:>, o rccstruturador 
futur? da~~ tradições políticas mineiras. 

Em toda a parte do Estado, o P. H. pelos 
quatro cm:tos, trombeteava que Carlos Luz 
C)~a o can~hdato in_dicado por aquêlc partido c 
disso. fazw qucstao absoluta, cnciumando-sc 
<ryase, se se J)retcndcssc empanar êssc slogan 
ta o decanta do. 

. Os líderes republicanos c os jornais que 
, fazwm a campanha do seu partido, em discm·-

sos na p~·aç~;.' pública c manchetes quase escan-
dalosas, mc!Jcavam o Sr. Carlos Luz, o jú eleito 
govcrn<ldor do Estado de Minas Gerais. 

. S. Excia. era então naquela época, o l\Ii-
mstro da Justi~~a do govêrno Eurico Dutra 
-- talvez a 1·azão de tamanhos elogios c respei-
tosa considcraeão. 

. O Sr. MarÍalhães Melo Viana- Ainda me 
lemhro de um discurso do Deputado .T aci Fi-
gueiredo em Belo Horiontc, mais eloqiicntc 
do que qualquer dos antigos correligionúrios 
do Sr. Carlos Luz. 

O Sr. Felicimw Pena - V. Excia. dú li-
cença pm·a um aparte? Isso prova a lealdade do 
lJartido Republicano em cumprir sempre os · 
seus compromissos. Solicitado a apoiar o Sr. 
Carlos Luz, deu-lhe êssc apoio desassomhmda-
·mentc. 
, O Sr. /l!aqal/zães de Melo Viana- Quando 

·ele tinha o apoio do General Dutra. 
O Sr. !Jolivar de Freitas - V. Ex c ia~ rlá 

licença para um npartc? Desde ontem o Depu-· 
lado Magalhães de Melo Viana vem exploran-
do demasiadamente. 
• O Sr. Maqalhiíes de Melo Viana - Não 
c explorando demasiadamente! 

O Sr. /Jolivar de Freitas -- ... explo-
rando demasiadamente essa questão do apoio 
11~ Sr. Artur Bcrnardcs c do Partido Hepu-
!lhcano ao Sr. Presidente da Hcpúhlica. En-
~etanto, Sr·s. Deputados, a verdade é que nc-

111 lllm Partido político de Minas c nenhum 

O SH. LUIZ l\IAHANHA - Nós iremo~ 
analisar ôsse slogan de compromissos assumi, 
dos. A handeiJ·a elo Partido Hepuhlicano sus, 
tenta uma cruzada cívica em busca de situa-
ções privilegiadas. 

Dizia eu que S. Excia. o Sr. Carlos Luz ... 
O Sr. André de Almeida.-- V. Exeia. d:i 

licença para tún aparte 'l V. Excia. estú dizen-
do "em busca de situações privilegiadas". 
Lcrnhro a V. Ex c ia., que em 1932, quando o 
Partido Hepuhlicano tinha duas Secretarias no 
govêrno do Estado, ahandonou essas Stcreta-
rias para ficar ao la<lo da Hevolução Constitu-
cionalista contra o ditador Vargas, e não sei 
onde V. Excia. estava. (Palmas nas galerias). 

O SH. LUIZ l\fAHANHA --- Quero dizer a 
V. Excia. que o Sr. Artur Bcrnardcs, de fato 
apoiava a campanha nacionalista, como tmn-
hém durante a campanha do Sr. Armando Sales 
S. Excia., o Sr. Artur Bcrnardes mantinha 
conversações com o outro candidato hoje pre-
sidente da União Democrútica Nacional. 

O Sr. André de Almeida- V. Excia. dú 
licença para um aparte? O Sr. Artur Bernar-
des não mantinha ahsolutmncnte conversações 
com o Sr. José Arnérico. O que houve de la-
mentúvcl para l\finas é que em Minas estavam 
os ehcfes da candidatura José Américo c a his-
tória nos conta que foi a maior vilania e trai-
~~ão verificada com a. conivência, do d_it:ulor, 
com o corte das candzdaturas Jose Arnerzco e 
Armando Sales. V. Excia. sabe perfeitamen-
te disso c sabe porque V. Excia. fazia parte 
dêsse conchavo. 

O SH. LUIZ l\IAHANHA- Posso afirmar, 
- não tenho provns, é evidente - mas natu-
ralmente os homens ligados ~ .u. D. N. que 
tem a chefia do Sr. José Amcnco - que o 
Sr. Artur Bernardcs estava crp conchavos 
quando apoiava o Sr. Armando Sales. 

O Sr. André de Almeida- Conchav?s foi 
quando foram ao Norte torpedear a can<hdatu-
ra do Sr . .Tos{~ Américo. 

O SH. LUIZ l\IAHANHA - E c_ntão o Sr. 
Carlos Luz era candidato naquela epoca ... 

10mern ·1 I' ' 
0 p pu > Ico se mostrou mais capaz do que 
si.:-~ H· c o Sr. Artur Bcrnardes de fnzer opo-
tr5.'' , aot que ahusam do poder, corno dernons-
0 P ,e:;ct~icr·antcmcntc a história que abrange 
diascriO 0 que vem desde o ano de 1930 até os 

O Sr. Fdiciano Pena ,- V. ~xcia .. dú li-
cença para um nparte'? .1 odos r~os saln~m.os 
que 0 Sr. Carlos Luz te na de dc1xar o 1\luus-
tério para se candidatar. . 

O SH. LUIZ MAHANIIA - l\huto hem. 

' que correm_, 
razã~ SH. LUIZ l\fAHANIIA - V. Excia. tem 
lacÍin~ d? Pnrt~d? Hcpublicano de fato é 0 pa-
do to 1 '1 0 J?OS1ÇtiO. E na hora presente, quan-
engra~ ~s !'0 S almejamos a paz ncccssúria ao 
He mhll e.cmtento de nosso Estado, ? P~rtido 
rlr~ . }'1110 ':em torpedear essa asrnraçao su-

ma ~ os !11Ineiros. . 
0 Sr · I• eliciano Pena - V. Excia. dá Ii-

ccnç.a para um aparte? o Partido Hcpuhlicano 
desc~<~ uma Paz no Estado de Minas, mas urna 
paz zgna, e n~o uma paz de conchavos. (Pal-
mas nas galerzas). 

O Sr. Magallui.cs de Melo Viana- Com a 
Secretaria da Educap:-10 ,.., . 
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Mas era Ministro. . . 
O Sr. Feliciano Pena - ~Ias za dezxar 

dentro de poucos dias, conw dc1xou. 
O SH. LUIZ l\IAHANHA- V. Excia. hú-

de permitir lembrar que V. Ex c ia. ia sempre · 
a àquele Ministério. 

O Sr. Feliciano Pena - Nunca, em tempo 
algum. Desafio que V. Ex c i a. prove o con-
trúrio. 

O Sr. Ma!Jal/ziies de Melo Viana - Aliús 
não vejo vantagem nenhuma nisso. 

O Sr. IJolivar de Freitas - Pelo contrú-
rio, é impot·tante 0 qtw o orador afirmou. De-

• sano o orador a que prove ... 
O SH. LUIZ l\IAHANIIA -- E V. Excia. 

era assiduo àquele Ministério. · 
O Sr. Bolivar de Freitas - Não é vcrda· 

de, foi lá uma vez c V. Exciu. sahc porque. 

.,___. 

rt- __ 

i ... 
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O SIL LUIZ MARANHA -.Isso é um as-
sunto que somente se refere a interêsscs par-
ticulares, c que cu, como ex-oficial de gabi-
nete do l\Iiuistério da Justiça não posso dizer. 

() Sr. llolivar de Freitas -- Posso dizer 
que o que se deu fo_i o seguint_e: 

Estava cu no lho de .J ane1ro, num con-
gresso de trabalhadores,. c fui encarregado de 
il" ao l\Iinistério da .Justlç:_t acertar com o Sr. 
Carlos Luz, a hora e o dra. d~ uma homena-
gem que C}S trabalhadores mmc1ros prestariam 
a S. Excw. 

O SH. LUIZ l\IAHANBA- Merece respeito 
a sua afirmação. 

O Sr. Bolivar de Freitas - E' só isto. 
V. Excia. tem permissão para revelar qual-
quer cousa mais que saiba a respeito. 

O Sr. Feliciano Pena - Peço permissão 
para um aparte, Sr. Deputado. 

V. Excia. também tem direito de dizer 
tudo o que souber a meu respeito. 

O SH. LUIZ MAHANIIA- Eu quero dizer, 
antes de mais na<la, que V. Excia. me merece 
tôda considera~~ão, c que me surpreendeu bas-
tante a sua atuação ontem neste Plenário. 

O Sr. Feliciww Pena- Eu, para ser Pre-
sidente da Assembléia Constituinte, não abdi-
quei de meus direitos de mineiro, de Deputa-
do c de patriota. 

O SH. LUIZ MAHANHA -- Eu abordarei 
êstc aspecto de sua atuação. 

Num instante, modifica-se o cenário da 
política nacional. Há como que um tropêço 
na marcha que se vislumbra vitoriosa. E V. 
Ex c ia., . Sr. Deputado Feliciano Pena e seus 
companheiros, conhecem 'tanto quanto cu, 
como se desenrolaram os acontecimentos. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Os acontecimentos políticos levaram-nos 

apoiar a candidatura Milton Campos. 
S. Ex c ia., eleito Governador, teve o nosso 

~paio desde a primeira hora da Coligação De-
mocrática. Jamais fizemos exigências. Acei-
tamos a sua causa, que era também a nossa. 
S. Excia. merecera o nosso apoio, pois se 
fizct·a credor da confiança mineira, aceitando 
a sua candidatura, sem possibilidades eleito-
rais, - somente estava apoiado pelo seu par-
tido -, para manter vivo em nossa terra, 

· um ideal que alimentava a União Democrática 
Nacional. - Dar a Minas um govêrno legal, 
digno de suas tradições históricas. 

O Sr. Feliciano Pena - V. Excia. per-
mite um aparte? 

1\sse apoio faltou muitas vêzes nesta As-
sembléia. 

O Sr. Magalhães de Melo Viana - Es-
queci-me de me referir a êste pormenor, on-
tem, que o líder do Partido Hcpuhlicano se 
retirou dêste recinto, quando aqui se tratava 
da eleição indireta do Vice-Governador. 

O Sr. Feliciano Pena - Preciso explicar 
o aparte do Sr. Melo Viana. 

O Sr. Dilcrmando. Cruz retirou-se do re-
cinto contrariando o que V. Excia. falou a 
r(.!spcho de min}w a~m~ç~ão, corno, P~·csid~ntc 
da Assembléia Conshtmntc · V. I~xcut. disse 
ntrás dêle, de maneira que êle ouvisse, que cu 
só mandei computar os votos dos Deputados 
que entraram no recinto, após a verificação 
da votação, porque êle, h der do P. H., ~n
trara depois, c V. Exciu., co_met.en{~O esta In· 

~~· j,ustiça contra a minha atuaçao, m.dignou-se. o 
Sr. Dilermundo Cruz de tol mane1ra, que ele 

se retirou do recinto da Assembléin, para que 
esta peça não pesasse sôbrc o meu nome. 

O SH.. LUIZ l\IARANHA- V. Excia. me 
vai permitir um esclarecimento. 

Eu seria incapaz de ferir a sua dignidade 
Sr. Deputado. • 

O Sr. Felicimzo Pena - O Sr. Antônio 
Guimarães é testemunha destas palavras. 

O SH. LUIZ MAHANHA- Não o aceito 
como testemunha, porque êlc é um elemento 
suspeito nesse assunto, por ser meu adversário 
político. 

O Sr. llfa[JIIllzães de Melo Viana- E com 
razões. Testemunha suspeitíssirna. . . · 

O Sr. Antônio Guimarães - O que o Sr.: 
Fcliciano Pena acaha de revelar à Assembléia 
é a expressão da verdade. E na sala do café 
cu fui lavrar perante S. Excia. o meu r>rotcsto 
pela sua atuação, duvidando da idoneidade 
moral do Sr. Feliciano Pena, nesta Casa. 

O SH. LUIZ MAHANHA- V. Excia. se 
esquece que as decisões da Mesa são irrevogá-
veis, e em política, não podemos permitir va-
cilações. 

() Sr. ;\nlônio Guimarães - Querendo 
confirmar o caso político em questão. 

O SR. LUIZ l\IARANHA - Vou analisar, 
srs. deputados do P. H., porque votei con-
tra a emenda do sr .Mateus Sai'!lllé. Dei 

· esta satisfação ao lide r da U. D. N., porque 
a emenda Mateus Salorné que diz respeito 
á eleição direta do Vice-Governador (10 Es-
tado era capciosa, maldosamente ou não, cap-
ci'osa. 

A U. D. N., a Coligação, deixou para nós 
o prazo de 180 dias, como questão fechada 
c a questão da Vice-Governadoria, a sua elei-
ção direta ou indireta, questão aberta. 

Recebi do meu líder a noticia e ela me 
merece respeito. 

O sr. Feliciauo Pena - A eleição dire-
ta era questão fechada, conforme tive a opor-
tunidade de ouvir do sr. Oscar Botelho. · 

O SR. LUIZ MARANHA - Questão da Vi-
ce-Governadoria, direta ou indireta, é questão 
aberta. Corno a emenda era capciosa, e tra-
zia urna decisão que v. excia. poderia, den-
tro -do regimento, mantendo a sua impecável 
mediação, negando que ela prejudicaria esta 
emenda; em dúvida, votei contra a Coiigação 
c dei declaração de votos ao líder. Por que 
razão? E por que razão votei contra'! Votei 
contra porque o P. H., na Zona da Mata 
"usava de um X slogan de que o candida: 
to à Vice-Governa<loria seria um candidato 
apoiado pelo Govêrno, influindo nas eleições 
dos prefeitos, e nós os deputados da Dissi-
dência, da União Democrática Nacional do ' 
Partido Social Democrático, teríamos n~stcs 
municípios, urna concorrência desleal com 
um candidato, apoiado pelo Govêrno 'do p 
H., àt Vicc-Govcrnadoria do Estado. ' · 

O sr. Mateus Salomé - Acredito que pos-
sa não ser uma intcnçã? de v. excia. dizer 
que a minha emenda seJa capciosa. 

O SH. LUIZ MAHANHA Fiz urna ressalva 
propositadmnente, ou não, capciosa. ' 

O sr. Mateus Salomé - Ela não era cap-
~iosa, porque continha duas inovações ao Pro-

•· JCto. Havia, entretanto, urna outi·a emenda 
que complet~va a primeira; Hmto assim que 
o assunto fo1 votado na sua primeira parte, 
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e dc_pois com referência, debatida c votada 
em s~puJI'~do, com referência, ainda, àJ eleição 
do VIce-Governador. 

O SH. LUIZ l\IAHANHA- Quero lembrar 
ao sr . Ma teus Salomé, em face disto, nós, que 
s~1hcmos que s. cxcia., o sr. dcpu::Hlo Fcli-
cwno P.ena, que, sem ferir a sua dignidade 
de presidente, poderia negar ao Pknúrio 'o 
pedH!o de destaque, e eu, em poJrtica, meu 
e~!ro deputado, nüo falo nessas decisões dú-
1Has . 

. O sr. Feliciano Pena --- Dcsafió a v. 
cxcu1. a apresentar uma decisão dúbia, que 
tenha tomado na minha gestão, como 11 resi-
dente. 

O SH. LUIZ l\IAHANHA -Nenhuma, abso-
lu~arnente. V. cxcia. procedeu d~ maneira 
l!.!:!}lwnte, dentro do Hegimcnto, é claro. 

, . O s: ·> Feliciwzo Pena - Tanto que po-
de ri~ dificultar a I>ossc do deputado ultimo 
de Carvalho, e não o fiz. 

. O s'r Gllillzermirw de Oliveim -- Eu apar-
tei? a v. cxcia. para registrar, com muita 
satisfação, que v.v. cxcins., os srs. <lcputados 
do P. S. D. dissidente, os srs. deputados do 
P ·H· reconhecem a interferência .11Jerta do 
sr. Secretário do Interior nas decisões desta 
Casa. 

O sr. Magallzües de Melo Viana - Aqui, 
!lcsta Assembléia, únicarnentc quem falou de 
Interferência do sr. Secretário do Interior 
nas decisões desta Casa, foi, agorH, o sr. dc-
lHitado Fcliciano Pena, membro do P .1{. 

O sr. André de Almeida - O ;;r. Feliciu-
no Pena, ao .se referir ao sr. Seerctúrio do 
Inter·ior, não falou, absolutamente, em sua in-
terferência nesta Assembléia; êle hlou que 
em conversa do sr. Secrctúrio do Interior 
com seus correligionários, correligionários 
nossos que assumiram compromissos com s. 
ex c ia. para em plenúrlo faltar a ~~ste com-
promisso. 

O SH. LUIZ l\IAHANIIA - Esta questão 
de compromissos não cumpridos é um slo-
uan do P.n. 

O sr. tlmlré de Almeida - hto não é 
um> slogan .. V. cxci:1. acaba d.c dizer ~IUC 
0 I ·H. teria aprovertado as eleições mdrre-
tas,. Pura entrar em concorrência com v. v. 

. cxeras. c se esquecem de que assinaram co-
nosco um compromisso que foi lido :HJUÍ ncs-
~1 rtsscrnbléia, pelo qual havia de sair <lo 
.., ·. · um candidato iu vicc-governa<loria <lo 
~~stado c v . f . . t · - · cxcw. con essa que rsto era a 
(fi~Il~~:lO. do p. n.' chegando H inslnu,n· a can-
n =i. o t.a d? sr. Cri~;tiano l\Iacharlo, que só 

' 01 a<hante l>Or<rue viu <rue cr>rltl"II'I. ·1 V'l urn • ' · .. ' ' -' 
0 

acordo assinado por s. _ excia. 
dar r~m. LUIZ l\IAHANHA -· V. i~xcia. vai me 
dlss rcença Para urna explicação. •Juando cu 
teus e s~\lle ~o te i contra a emenda do sr. 1\Ia-

· .. ' '1
1.0dllle, n:1o nfirnwra que votaria contra ° C<IZ~l ~ ato do Partido Hcpuhlicano. Sou contruno : •1 • - ; · · ' 

I . . : 1 c crçao !hrcta por mot1vot; de or-
lem pohtr<··1 '' · · t t · t' · 

J ·: • •>OU conlrano a es a a rca cler-
tora • que e a adota!h pelo Pm·lido Hcpuhli-cano. · 

O sr. llolivar de Freitas ·- Esta questão 
<lc propaganda eleitoral na zona da ;\lata, não 
P.as,:;a ?c uma desculpa mal arranjada <la dis-
sidencta. V. v. excias. votaram contra a clci-
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ção direta do vice-governador do Está.<!~ ape-
nas porque estavam tramando a ele1çao do 
sr. Cristiano Machado. . . 

O SH. LUIZ UAHANHA- V. Excw. ?sta 
desmentindo a nota oficial publicada pela nn-
prcnsa e assinada pelo ilustre líder da ban-
cada do Partido Hepuhlicano. ·-

0 sr. lJolivar de Freitas - Nao a des~ 
minto. 

O sr. Mauallziics de Melo Viana -- Isso 
é caso para renúncia do líder da bancada do 
Partido Hepuhlicano. 

O SH. LUIZ l\lAHANHA - Healmentc. O 
lider da bancada repuhlicana deve exonerar-
se porque não mais merece a confiança de 
~ua bancada. 

O sr. !Joliuar de Frez'tas - N<io apoia-
do. O líder do Partido Hcpuhlicano nu o dove 
exonerar-se; a se exigir exoneração, que se-

. ja dos três deputados do Partido Social De-
mocrático Independente eleitos pelo voto do 
Partido Hcpublicano. 

O sr. Magalluies de Melo Viana-. Faremos 
isso, sr. Deputado, quando renunciarem de 
suas cadeiras, os srs. Bernardes Filho, Tl'istão 
da Cunha e Oscavo Loba! o. 

O SI'. Felicimw Pena -- Neste caso, o sr. 
Carlln Luz devia também renunciar ao seu 
cargo. Quero deixar bem claro que v. excia. 
não deu nenhuma cx})licaçiio sôhre ::> tato de 
ter votado pela eleição indireta. ~;io expli-
cou nada nêstc sentido. Apenas o f!llt' ticou 
demonstrado é que s .. ex c ia. não queria 
apoiar o candidato do Partido Hepnblicano c 
que v. exe!a. deixando de votar no candi-
dato do P.H., queria apenas emnolgar a vicc-
govcrnança elegendo o sr. Cristiano ~bchado, 

O SH. LUIZ l\IAHANJIA - Eu desejava sa-
ber ele v. excia. qnal é o número de <lcputa-
dos que se assentam nesta Assembléia. Se 
quiséssemos eleger o sr. Cristiano !.!achado 
terí:uno:-; o :!lloio do P. S. D .• que soma 29· 
-votos, .mais ô votos do Partido Trr~h::Ihista e 
ainda os votos da hancada dissidente. Teria-
mos eleito desta forma, f:icilmentc, o sr ,1 
Cristiano Machado. 

O sr. PI·esidenle - Lembro no nobre 
orador que o seu tempo jú se esgotou. 

O SH. LUIZ l\IAHANIIA ~ Eu pediria a v. 
cxcia. que o prorrogasse por mais ;dguns mi-
nutos . 

O sr. Presidente - Prorrogo o prazo elo 
-v. cxcia. por mais 5 minutos. 

O SI'. Peliciano Pena - A eleição do sr • 
Cristiano Machado ou de entro candidato da 
dissirlr~ncia, c~'ava rclacion:Hla ú volta dêstc 
ao seio do P. S. D., como era púhiko c no-
tório c publicado nos jornais do País. 

O sr. Magalluies de Melo F!amz- E' in-
tercs~;nnte ~;ahr~r como VV. Excias. conhecem 
a história íntima da vida do Partirlo ~ocial 
Demoerútico. 

O SH. LUIZ l\IAHANIIA - Aehamos por 
demais interessante. 

O Sr. /Jolivar de Freitas- O que V.V.1 
Excias. acham in~cressante tem a mais ra-
zor\vcl rhls cxplicrH.~r)p~;. E' nu e quando os 
jornais noticiam qualquer atitude do 1'. H. 
pela qual o Partido Hcpuhlicano não se res-
pons_ahiliza, logo no dia. s~guintc sa( .no mes-
mo JOrnal uma nota of1eral do Partido des-
mentindo a noticia. 

.,._' 
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Ó SR LUIZ MARANHA - Qual é o jor-
nal ofieiaÍ do Partido Hepublicano? 

o sr. Bolivar de F1·eilas - As~im quan-
. Artur do os jornais d1sserarn que. o sr. 

Bcrnardes entrava em _cntendnnentos com o 
sr. Hugo norghi, imediatamente o sr. Artur 
Bcrnardcs pela impr~nsa tlesrncnlm a no: 
tícia. A dissidência '.wo p~·o~ede a'>\Tlll. H a 
Joucos dias os jornms no~IC:Iaram nuc a ala 110 p.1rtido Social Democratico lnd.•pemtcntc 
< < ' D "I 't' " I voltaria ao P. S. . eg1 ~mo , cm:w < eno-
minou-o certa vez desta tnbuna. o Ilustre. d~
putado Magalhães de Melo Vwm1, c amüa. 
noticiaram que nêste relôrno seriu realizada 
solenemente em uma cerimônia ü·~ Inaugu-
ra~::io do retrato do sr. Benedito Valadares. 
Não houve. desmentido da dissidênc.w. 

O SH. LUIZ MAHANIIA - .Niio sei se o 
p. n. tem interferência na atuaçüo política 
dos partidos. 

O sr. Magalhües de !.leio Viana - Nuo 
é para menos. J~les são donos da política mi-
neira. 

O sr. Felicimzo Pena - V. Excia. per· 
mite-me um aparte? - A dissidêneia á o P. 
S. D. entrou nos mesmos acordo:> em que 
o P. H. entrou, nas mesmas condições. 

O sr. Magalhães de Melo Viana - Mas 
não exigimos nenhuma carta. 

O SI'. Feliciano Pena - A ala dissidente 
do P. S. D. não· era um partido era um gru-
po que havia saído de um partido numa noi-
te trágica de sexta-feira, 13 de dczem!Jro, nu-
ma situação difícil. O P. H. era um partido 
organizado c que tinha responsabilirJacles pe-
rante o eleitorado, perante o povo mineiro c 
tinha que dar satisfação aos diretóri;Js <to in-
terior c portanto tinha que fazer eombina. 
çõts ... 

O SI;.· Magallzües de Melo Viana - Com-
pensações. 

O SH. LUIZ l\IAHANHA -- Sim compen-
sações, mas ninguém pode criticar ü orien-
taçüo de um partido. Esta é a orientação se-
.auida pelo P. H. Devemos respcj t'1-la. 

O SI'. Feliciano Pena - Compensações 
ao P. H. não, VV. Exeias. exigiram compen-
sações. Como se viu ontem pelo a~ônlo no 
qual ficou estabelecido que a Coligaçüo da-
ria a cadeira de dermtado federal ao sr. Car-
los Luz c ficou também estabelecido nüsses 
entendimentos que a dissidência :;cria trata-
da em igualdade de condições com todos os 
partidos que faziam parte da Coligação 

O sr. Magalluies de U elo Viana - Era 
natural. Eramos companheiro da mesma 
campanha. 

O sr. Feliciano Pena - 'De nossa par, 
te, porém, não houve nenhuma exigência c 
0 sr. l\Iilton Campos organizou o seu govêr-
110 sem nenhuma interferência do P. H. 

O SH. LUIZ MAHANHA - E' assunto 
em que não entro. 

0 Dr. 13olivur de Freitas - V. Excia. vai 
entrar nêste assunto, sim senhor. 

V. ex c ia. acusou o Partido Hepublicano 
de exigente c o sr. Fclicia~10 ~)e1~a acaba de 
demonstrar que o p. n. na o e ta o c•xigcntc 
eomo .a ala dissidente elo P .. S. D .. como o 
grupo de VV. Excias. V. E~cia. não pode fu-
gi!· a responder esta qucstao. 

A. L. -10 

O SH. LUIZ MAHANHA -Não tive exi-
gência nenhuma. _Jamais fui_à Secretaria do In-
terior para pedir nomcaçoes. 

0 sr. André de Almeida --:- l\las V. Excia. 
fêz as exigéncias por intermcdw .elo seu chefe. o sr. Magalhães de Melo Vwna - O sr. 
Carlos Luz veio a I3clo Horizonte duas ve-
zes. o st. 1lndré de Almeida -1:. ús vezes. 
que aqul veio est.eve nas s.e~retarias onde o 
encontrei. I~:le exige as prefeituras d ç Leopol-
dina, Hecrcio e outras, nüo allrlndo mao de-
las. 

O SR. LUIZ J\IAHANHA - ~rs. deputa-
dos. Nesta hora grave da política rmneira, 
lamento sinccrmnenle que estejamoc> aqui no 
plcnúrio discutindo estes ussuntos, inicial-
mente propostos pelo Partido Hcpublicano. 
Lamento que estejamos lavando ro•.tpa suja. 

O •SI'. Feliciww Pena - l~ste plenúrio 
ó o lugar omle se devem discutir os assuntos 
políticos, em que tlevemos dar collhecimcn-
to ao povo mineiro, em especial c;n•mto ao 
p. H. do que se passa na política mineira. 
V cio o P. H. mais urna vez demonstrar a 
honestidade de suas tradições políticas, ho-
nestidade com que êle vem ~;gi;1do nos tu-

multuosos acontecimentos dos ultimas meses. 
Não temos roupa suja para lavar. VV. Excias. 
é que estão fugindo ao dehat~ não ql!erendo 
entrar na questão do cumprFnenw (!e seus 
compromissos. 

Se V. Ex c ia, nunca estêvc na Secreta ri~ 
do Iutc;·ior, V. Excia. tem esta~lo, muitas V?; 
zes, na Secretaria da Educaçao P:lr:l pedir 
nomeações. 

O SH. LUIZ l\L\RANHA - Na verdade 
fui á Secretaria da Educação urna. ' ('Z c não 
fui recebido pelo Secretário. l\Ierece .. mc mui-
to respeito o Secretúrio de Educaçií..), seJa êle 
0 sr. l\Iário Brant ou qualquer outro, porque 
costumo respeitar os homens que governam 
constitucionalmente. 

0 SI'. Geraldo Atai de - Deve ~icar es-
clarecido de uma vez por tôdas qn'! (I 1Jarti-
do Hepublicano não faça slogan de hones-
tidade ou de compromisso cumprido. Sou 
testen;unho de que o sr. Mário ilra.nt, repre-
sentante do Partido Hcpublicano, jvnto ao 
Govêrno traiu os' compromissos assumillos pe-
rante o Governador l\lilton Campo.~, quando 
êste solicitou a êlc que nüo fizesse mais no-
meações para Montes Claros; e, no entanto, 
seis ou oito dias depois o sr. Múrio Brant 
fêz nornca~~ões para l\Ionles Claros, traindo 
o Govêrno. 

O sr. André de Almeida - V. excia. 
faz uma grave acusação ao sr. Mi ~ton Cam-
pos, que IJÜO havia de permitir qlie o traís-
sem. 

O Sr. Geraldo Jiaidc O Governador 
l\Iilton Campos foi traülo pelo Secretário da 
Educação. 

o sr. ilmlré de Alzneida - Se foi traído 
o Governador é que sane dessa trai:,:'IO e não 
V F"CÍ'l V Excia. não lJOde juluar os atos 
d;> S~cr~t.úri~ perante o Governado~. · 

O s1•• Bolivar de Freitas -· Eu tenho cer-
teza absoluta ... 

O sr. Magallu"ícs de Jlelo Viana - V. 
excia. tem certeza de tuúo. 
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O sr. Bolivar ele Freitas - }~u tenho 
absoluta certeza de que o sr. l\Iillo!1 t..umpos 
lern o seu Secretário da Educaçüu no me-
lhor conceito. 

O :m. PHESIDENTE - LemJJr.:.. aos srs. 
d_eputacios que os apartes não pollem ser <li-
ngJdos aos aparteantcs c sim ao orMior com 
sua permissâo. 

, ú SI'. Feliciauo' Pena - Peço 'irença ao 
orador pura um apmic. 

O SH. LUIZ l\IAH.ANliA - 1'•>is não. 
O sr·. Feliciano Pena - O interessante 

•que se d~ve notar nesta Assembléia é a preo-
cupação de certos deputados lle llh•curarem 
fazer prevalecer as suas ideias pela altura 

, de sua voz c pelas palavras sonoras como 
traição c outras. O sr. Múrio Urunt nunca 
traiu ninguern. 

O sr. Geraldo Ataide- Traiu sim. Traiu 
o Governador do Estado. 

O SI'. Peliciano Pena - E' um homem 
de alta dignidade c ninguém ncstt, Assem-
bléia tem o direito de atacú-lo, e o 1.TUC o sr. 
deputado demonstra é que a sua pt cocuvação 
única é o município de Montes Claros. As 
reclamações da dissidência só tem girado em 
tórno de seus pequenos interêsscs municipais. 
(Palmas nas galerias.) 

O sr. Geraldo Ma ide - Em tôrno dos 
intcrêsses municipais e dos grandes intcrêsses 
do Estado. 

O SH. PHESIDENTE - Lembro ao ora-
dor que a sua prorrogação eslú e:> gol a <ia. 

O SH. LUIZ MAHANHA - ilu pertiria a 
v. ex c ia. informar-me qual o oratlor seguin-
te. 

O SH. PHESIDENTE - O orador se-
guinte é o sr. Ozanan Coelho. 

O SI'. Ozarwm Coelho - Sr. Presidente 
eu cederia a minha vez ao orador. 

O SH. LUIZ MAHANHA - Agradeço vc-
. nhorado. 

O SH. PHESIDENTE - O orador pode 
, , continuar. 

O SH. LUIZ MAHANHA- S. excia. me-
recia e continua merecendo a nossa confian-
ça. 

· Caminhamos por tôda a zona d:1 1\lata, no 
Sul, no Trifmgulo, no Norte, no Leste, Oeste 
e Centro, numa cruzada cívica jamais' igua-
llld~ em nossas fronteiras. Sem reeeio dos 
_dt~v!dosos resultados de múa campanha em 
Inicio, .h~tsc~mos o eleitorado enquanto o P. 
R., ex1gul toda a sorte de compens:,çõcs, ma-
nobrando . com candidaturas IH'Óprbs, amea-
çando_ llesmtcrcssar-sc do pleito. Não fôra a 
~tuaçao de ~lguns homens públicos, entre êlcs 
~~posd_Cnsto e Cristiano Machado, durante 

vanos , ~as, madrugadas agora, sem dcscmi-
ç~, c. tenamos sido derrotados pela intransi-
gencia da grande maioria perremista. ' 

O sr · Feliciano Pena - V. ex c in. lia li-
cença P~ra um aparte? A dissitlência não era 
um partido .. o Partido Hcpublicnno era um 
parhdo. orgam.z.ado como já disse. O sr. Cam-
pos .cnsto, ahas, representava o P::trtido Hc-
pubhcano ?a Comissão Inter-t>artidúria c 
nessa quahdade ali comparecia c não indi-
vidualmente. 

O SH. L~IZ MARANHA - E' e:lnro. E' 
o que estou dizendo. 

O sr. FeliciUI~o Pena - V. excia. está 
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dizendo que o Partido se desintcrc~bva. 
Tanto não se desinteressava, 'IUC o seu re-
presentante estava presente. 

O SH. LUIZ i\IAHANHA - Haviu dificul-
dades tremendas, removidas graç<<:> aos cs:-
for~~os dêssc grande homem í)úbllco que e 
o sr. Campos Cristo, como tamlJém tlo sr · 
Cristiano Machado. . 

O SI' •• lndré de ;tlmeida - V os•;a cxcw · 
prima em reconhecer qualidades aos nomcns 
que estão ocupando cargos vúblicos. . 

O SH. LUIZ ~.IAHANllA -- Nüo v1m aqm 
atacar quem quer que fôssc. Estou apenas de-
fendendo de ataques um homem qnr: me me-
rece todo o respeito, um homem que tem 
um pa~;sado político inalacúvel, que VV. Excias. 
do Partido Hepublicano afirmavam em man-
chetes que era um ])olítico de mi",os limpas. 

Esnucccmos os no~;sos intcrêsses políti-
cos nnimcipais, sem preocupações (!e JCgcn-
das partidárias c vitória dos nossos eandida-
tos à dcputaç:lo estadual. porque eramos. leal-
mente, companheiros de uma só jorna<ta ci-
víca. 

Deixemos de analisar .1s di:'icmdades 
apresentadas no pleito memorúvc1 em que 
elegemos o sr. :Milton Campos, poi:; esse era 
nosso primordial propósito. 

Conforta-nos a certeza de que soubemos 
eleger bem, um Governador digno <!os alcn-
vatados anseios da gente montanhesa. 

Sr. Prcsi(lcnte, srs. dcpulddos. ·rudo te-
nho feito para não deslustrar o meu discm·so, 
respeitando a ética parlament,u·. 

Não seria totalmente condenável se es-
quadrinhasse tU<lo c t!csccrrassc o véu de 
certas combina~:ües políticas que se vêm fa-
zendo no cenário da política mineira. 

Julgo, entretanto, dcsneeessúrio no mo-
mento presente. Direi apenas em linhas 
gerais, certas combinações de ante . .; c depois 
do pleito de l!l de janeiro. Fomos abrigados 
nas legendas do P. H., da U. D. N . e P. 
T. N., sem quaisquer eompromisso~ t1 c na-
tureza partidária. l\luito nos honr:1rarn esta 
deferência c a agradecemos, penhor<tdos. 

Entrclanto, terminado o pleito e sua apu-
ração, fomos chamados c abordado;-; pelos di-
rigentes do P. H. c P. T. N., par:1 conver-
sações políticas. 

Pediam-nos que continuassemos sob as 
legendas daqueles partidos. 

Todos nós, sem discrcpüncia, r.·ccusamos 
êsscs entendimentos. Devo ressaltar, entre-
tanto a atitude da U. D. N., r.tuc, :!lll tempo 
algm;1, nos abordara sôhrc êsse assunto, ten-
do dois deputados nossos, eleitos sotl sua le-
genda. Afirmamos aos dirigcn~cs do e. H. 

1 c P. T. N. que tínhamos compromis<;os par-
' tidúrios com os chefes da dissidêncta c, uma 
precipitação nossa, poderia ser prejudicial 
aos interesses políticos dos coligados. Foi o 
hastantc para que a hostilidade do f'. HI c 
P. T .N. se fizesse sentir. 
cia da Assembléia Constituinte, com os votos 
dos dez deputados dissidentes. 

O sr. Feliciano Pena - V. cxcia. dú li:. 
ccnça para um aparte'? O Partido Hcpulllicano 
nunca pensou em fazer blocos para mfluir, 
dominar ou dificultar a nção governamental 
nesta Assembléia. Somos coliga~lo•;, t1zcmos 
parte de uma Coligação e estamos dispostos 
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.a ::Jpoiá-la como sempre apoiamos, ao passo 
que vv. excias. falam .com P?la:ras sonoras 
na necessidade de apoiar o Govcr~w, ae fa-
cilitar a sua açflo, e, no entanto, na twr,a llc-
.dsiva, têm-lhe faltado sempre nesta Assem-
·hléia. 'Nl:r' N- · ' 0 SH. LUIZ MARn · J..a - - a~ ?lOS ~m-

rt:wam os cargos. Mantmha,mos ;ntangrvel 
po . .. 

1
•11tc"ridade moral. Se prctcnrles~;c-.. noss,t "' . • , . · :.

1 
•• .,05 ti·aindo compronns~;os, t:..'rwmos 

.nll~.stocu, ;r~ vice-governador da di:;sid;}t1Cia com 
!' Cl .1 • · 
~ apoio de 45 deputauos n,o _mrmmo; numa 
Cfnnara de 72 me1;~hros .. 'I erymws nm pre-
sidente da Assemblera Legislativa, com o mes-
mo sufrágio esmagador e, que, somente al-
cançou a maioria absoluta, na apunçüo da 
última cédula. o sr. llolivar de Freitas ·-- Aflrmo que 
jsso que v. excia. está dizendo é de :nn gran-
de riuiculo. (H.eferindo-se a uma Ilarte do 
discurso não taquigrafada, em que o orador 
.admitia que os votos em branco !JUflesscm 
.ter sido do P.H. ou da U.D.N.). 

O sr. Fcliciww Pena - Não é razoável 
. que se abroquelc debaixo do voto secreto pa-
ra fazer insinuações. . . . 

O SH. LUIZ. MAHANHA - V. excia. é 
contra o voto secreto? · 

O Sr. Felicímw Pena - Sou contra o 
yoto secreto nas assembléias. Acho que os 
Deputados devem ter coragem de votar dcsas-
sornbradarnentc, como sempre fiz. 

O SH. LUIZ MAHANIIA Desej:<ria 
llahcr de V. Excia., Sr. Deputado, que é um 
dos mais brilhantes parlamentares desta Casa ... 

O Sr. Felicimzo Pena - E' ironia de V. 
Excia. 

O SH. LUIZ l\IARANHA - Absolutamen-
te, longe disto; niio estou emaranhado na su:). 
ironia de ontem. 

O Sr. Feliciano Pena - V. Excia. está 
fazendo tôda sorte de emaranhados. 

O SH. LUIZ l\IAHANHA Evidente-
mente V. Excia. foi verificar no dicioná-
rio o significado do meu nome, que é Ma-
mnlw. 

Fomos, desde a recusa daquelas mano-
bras que visavam ao domínio do Govêrno, pela 
maioria da Câmara, recusando negociar nos-
sos mandatos, trerllendamcnte hostilizados 
pelo P. H. e P. 'f. ~: 

De cerla vez, vrs1ttmdo o Governador 
do Estado, afirmara a S. Excia. que, embora 

Candidato, o s~. Júli~d?e .carv
1 

allAw, de-
Jllltado dissidente a pres1 cnCHl la ssem-
bléia Constituinte, somente tena o :JJ)OlO da-
queles partidos se todos nós, os dez, cont~
nuassemos sob a legenda em que tomos elel-
tos. Interessante manobra pa;:·a _o Jortaleci-
mento do P. H. c seu alia.d~ .o P. 'i'. N .. (~ue, 
mais seguros de suas possii~1lldades polltlcas 
na Cftinara Estadual -: tennrn um JJloco de 
18 deputados, - pode~·1?-m, ao ~eu .modo es-
pecial dominar a pollttca do Governo. He-
cusarn'os aceitar esta m~nob_ra e, em casa do 

sr. Júlio de Carvalho, a v?~pera do plei!o, 
reunidos com urn alto repr esentanle t10 Go-
vêrno, afirmávamos .. ser yreferível. a perda 
de uma posi~~ão polltlca r.e~evante! _a subser-
viência ou traição aos legltnnos t1lngcntes da 
dissidência. E a Cfunara Estadual leve eleito 

.un; candidato do legitimo P ·H·, à Prcsidên-

h?s.ti~izados_ os rn_eus. nmig~s em Ynnos mu-
lllC_llnos, . nno. r>ena Intransigente quando os 
mawres mleresscs do Estado exigiam a co-
operação franca, l~nl e patriótica dos repre-
sentantes que apenavam o seu Govêrno Os 
,~!rnduaclos chefes do l'. H. e P. T. N .. cod.-
t~nuavarn a emnpanha hostil ú dissidência. 
Duscando _de:;locar os nos~;os candidatos elei-
tos, no Jllelto sup.l.ementm·, procuraram preemi-
nentes home~ls do P. S. D. ,. caçando votos. 
daquele partJdo, ? que lhes foi negado. Há 
fatos .de tal grav;dt1 d~ nestas buscas que até 
L?utatl\rns de suborno foram equacionadas, fe-
hzmente sem resultado. 

o. Sr. Felicimw Pena - O P. R. nunca 
negocwu seu:; mandatos. ' 

O SH. LUIZ MAHANHA - Eu fui aborda-
do pelos ~;cus colegas ele bancada, e, se não me 
engano, todos os meus companheiros de ban-
cada também o foram. 

O Sr. Felicimw Pena- Nada mais· natu-
ral que V. V. Excias. ficassem no p. H 

O SH .. LUIZ MAHANHA - Isto .era 0 
ponto de v1~ta do P. H. ; mas não era 0 nosso 
ponto de v1sta . 

. O Sr. Felfciano Pena - Esta~a tudo na 
mmor harmoma. 

O SR. LUIZ MARANHA - Assim 11arece 
O Sr. Feliciano Pena - Nada mais na: 

tun~l: do cr.ue isto. Era nosso desejo fazer uma 
pohhca so. 

O SR. LUIZ l\·IARANHA - (continuando 
a ler) : - embora hostilizasse ... ? Sz:. !"elici.~mo Pena -::: Essa insinuação 
de \ . I.<.xcw. na o tem razao de ser. Nunca 
pedi vantagens 1~ara mim nem nunca soube que 
meus companheiros hom·cs:;em pedido 'l 
, . O Sr .. Feliciano Pena - Segundo V. V •. 
I~xcws. (hsseram na noite de 13 de dezembro 
e pouco depois dela. 
. o. Sr. Bolivar de P1·eitas - Em um belo 

d1scurso na J)Qrta do "Grande Hotel". 
O Sr. André de Almeida - Caçando 

votos ... 
O SR. LUIZ MARANHA -E quero fri-

sar,, fazendo um· elogio ao Deputado do p. R. 
.Tose Esteves, que se. negou a aceitar subôrno'· 
P31rr: dar o seu apow ao Partido Trabalhist~ 
Nacwnal. 

U Sr. Feliciano Pena _ Apenas deseja-
ria saber qual o membro da Comissão Execu- · 
ti v a do P,. R. que pediu votos ao p. s. D. _ q ~~~· LUIZ MAHANHA - Eu julgo q 
nao e chca parlamentar, chamar a pl, r ~e 
testemunho de Deputados. eluno, 

O Sr. Felicimw. Pena - v. Excia 
respm~der. Eu sou Vice-Presidente d 'p po~e 
en\ Mmas Gerais, e nunca pedi voto~ · . ·: 
guem do p. S. D . para candidatos d s )a n.m-
H.cpuhlicano. E o Partido deixm l o I artldo 
no.s candidatos da dissidê~cia ~s;~~a de votda_r 
reli o seu. ' ' num 1~ 

O SH. LUIZ MAHANHA _ Evi l 
te. O p. H. estava em condições c eu temeu-, 
seus candidatos. Não era justo 'ue. de manter 
s~ tão fàcilmcnte um cortltlron{iss s~ :sque.ces-
E uma manobra política ' . 0 assurmdo ., ' '• e ev1dente. 

Hostilizados de tôdas as fo · · ', rm·1s n g l1lzaç~iio das nov·ls 'ldrtll.lli. t - '· a o r a-. ' ' s raçocs · · · .Jamais criamos embara~~os ao ~ · { .rnum:1pa~s 
fomos intransigentes e . bover no. Jamais 
Jll'l'teiH.lcmos impor ao llGllolerantes. Jamais 

· ' overnador a nossa 

I.~ 

~' 



vontade, ferindo sua autoridade e dignidade de 
chefe do executivo. 

Eis o problema cruciante da coligação dc-
mocrútica - a vicc-governadoria. Insinuam, 
veladarnente, que a dissidência traiu seus com-
promissos. Corno? Existe uma nota distri-
buída :ws jornais da Capital, assinada pelos 
líderes dos partidos aliados, que diz hem da 
solução dêsse caso. , 

O Sr. Feliciauo Pena - O P. H. nunca 
criou a menor dificuldade no Govêmo ou ús 
administrações municipais. Estamos, então, 
em igualdade. 

O SH. LUIZ .MAHANIIA - Isto é uma su-
posi~·ão de V. Excia. 

O Sr. Peliciano Pena - i\Ias V. Excia. 
estú dizendo como quem diz que o p. n. não 
ngiu nssim. E' o que se entende do que diz 
V. Excia. 

O SH. LUIZ .MAHANHA - Corno? Fa~~o 
uma r>ergunta ao P. H. Corno nós traímos a 
dissidência? 

O Sr. Peliciauo Pena - Pelo seguinte: 
,porque a dissidência declarou taxativamente 
que não votaria num candidato do P. H. O 
Sr. Mourão Guirnar:ies disse-me isto c disse-
me mais o seguinte: os três Deputados decla-
raram que, definitivamente, niio Yotariam num 
candidato do P. H. Entiio responcli a êlc que 
isto r>arccia urna desculpa de mau pagador, 
que procura hl'igar para, na hora do pagamen-
to, fugir ao seu cumprimento. Esta é a verdade. 
O P. H. estava pronto a abrir mão do cargo, 
na ocasião levando um candidato ú cleiç:io, 
Para ser derrotado, e caracterizm· desta foz·-
ma a falta do cumprimento do compromisso 
assumido por parte de V. V. Exeias. l\fas, sur-
gindo aquela fórmula de que o Sr. Hihciro 
Pena renunciarin, se eleito, o P. H. concor-
dou em que a Coligação votasse em branco. 
Seria uma renúncia prévia do candidato do 
P. R. . 

O SH. LUIZ l\rAHANHA - Muito hem. 
Então V. Exeia. desmente a nota oficial ... 

O Sr. Peliciano Pena - Eu estou confir-
mando a nota oficial. A nota oficial diz que 
a votaç:io em branco foi por causa do com-
Promisso de renúncia do Sr·. Deputado Hihciro 
Pena; concordamos com n vota~~:io em branco, 
por causa dêste compromisso assumido. 

O SH. LUIZ l\fAHANHA - E por que en-
. ' t:io, nós, no intervalo da sessiio legislativa, fo· 

~ntos?chamados? V. Excia. pode me responder 
lS O 

. o. Sr. Peliciano Pena - Eu niio chamei 
nrngucm no Automovcl Cluhe. O líder Oscar 
Botelho é que determinou essa reunião, se· 
gundo Penso. Eu estava inteiramente fora da-
quelas dcnwrches. Não sal> ia do que se tra-
tav_a · Fui lú a convite· n:io convidei a nin-
guem. ' 

.O Sr. Mour{ío Guimar~ies - V. Excin. 
dú hcença para um aparte? 

O SH. LUIZ l\fAHANIIA- Perfeitamente. 
. O Sr. Mouriio Gaimari'ícs - Tendo si~lo 

c.rt:Hlo nominalmente pelo ilustre Deputado I•e-
Jr~zano Pena, cumpre-me declarm· .que ~nrn~a 
disse a s. Ex c ia. <TU e a J)issi r]ênc!H dcn~ana 
de votar no candidato do P. R •. 

. • Ft!i li sua casa r>ara dizer a êle que a Dis-
SI~lcr.rc!a t.inh:t razão, que nlguns clCI_n,c;z:t<!~ d:t 
J)Issrdcncra tmham razões para qucrx.u -se d.t 

H8 

'/'' 

ue cu não poderia fechar 
atiht<le _do P: ~ · e <I uc se passou e o que cn 
a questao, for I~so ~T q e·t lhe disse que H Dis-
dissc a S. Exew. nUII ' • p H. • . • . I . , ·r· 'l de vota I no . . 
srdcncr~t r crx.tz. •. .\NHA _ Eu q~rero drzer 

O SH. LUIZ .l\fAH. ut·Hio Fcliewno Pena 
a S. Ex c ia. _o Sr ·. D~:~~ c\re se realizarnm as 
que na mnz!ha do dra ~ P·[F1eio para falar ao 
~lci~~õcs, fm chmnad?. ·;

1
dd ~rue 'era fiar~or dos 

Sr. Govc~narlor do L~l. ;w~o Dcmoeratrca e 
c0 mpromrssos . da ~otig:. ·''·r· a eontestar;~o de v rxci'I ll'lÜ ti.IZC ' s I' . peço a . ~- : · ' onceito que . ~xew. 
S. Excia., mas unpor. ~ cdo ·.1 minha attw~·:io, 
faz de mim em anahs,ml ~om respeito nos 
dentro da minha hanea< a, 
candidatos do P · H· ]J v Exeia. dizia · o Sr. Feliciano cna ~ · ·· 
uma co usa c fa~\nw·~·NH \. - Ahsolutamen-

() SH. LUI - 1 r r r'! c <Itle em política • · · •squeee te. V. hxcw ·. ~e c , I c uma forma nem de 
não se deve fal.1r nem r 
outra. . . p, 1 _ E' natural que o 

O Sr. Fellczano _ cr~ .. ,10 dever de sus-
Sr. J.\[our:io G_ui,ma.r:leS >~;~Jt;e defende assim 
tentar o que ~~~ ch.s~c, I !C se acham em má 
Os seus corrcllgwnarws, <Jt. . S l'"<'r··· · · · 1 •1fu·mo que • · ... · "· 

• posição. No entrct:\'1 ?• lc dizer nesta Assem-
me disse o que _nen >e I < J'reit;> de dizer o que 
hléia, c cu me smto no < 1 convcrs·t de ho-.1 f I orque CI"l uma . , e e me a ou, P ' r>t'Jl>lico por se· • 1 r pai"l homem • mcm pu > reo ' ' ' interessam ao povo 
tratar de assuntos que s sctrs homens · nhccer o · · minciz·o que prccrsn c~. •r 'l vc~dadc c nquê-
JlÍihlieos que sabem drzc 1 ' 1• • 1'1 (Palmas). 
lcs que n:io ti:•m corag;n.1 r c ~ .r~c:...:._ ·v. Ex c ia. 

O Sr. Mourlio Gmmaracs 
dú liecz~r;a para.um :marte?\. ~Antes de dar 

O SR. LUIZ. MAHANIJ, , te quero dizer 
licença a S. Exew · para 0 ap.tr ' 'ri era nesta , F I' . p 'n'l se consi ' que o Sr. •c rewno c ' : · hdc Só êlc é 
Assembléia, o paladino da smeerH ' . • 
quem diz a verdade· _ Qtwro eon-

0 Sr. Mourcio Guimalr)aes t:-lo Fcliciano 
· l'l vez o cpu ,H • testar m:us un' · _ 1 merecer mars 

Pena cuja palavra .na o P~~~cdito que o Sr. 
crédito do que a nunha · ' 1<> mestre-, 0 seu vc;<:o r ' 
Fcli<'inno Pena com · ... , rclha de todo 
cseoln esteja querendo pux.ll '1 <P> "SSOll em sua · 1 que se "' · mundo c se esqueça r 0 .. ·1, fonna deseJe-

. 1· · '<'Ilh'l 'I"OJ,1, r c I 1 · l'CSH cnCW C \ · ' ' ' "' vcrr 'H C lll· 
;,r;ntc e grosseira contestar t1t!Trl;,~,.·,o ,\credite •. . . r o con ' . conlestúvcl. r~u a Jl'HlO ' Pie quem qui:wr. 
w 1 minha palav,·n m~ n:1 r.1ti>S<>Iuta c quero 

J' •crg<'ncrn ' · 1 Estamos em 1 !\ , " ~cientemente, neabn <e-
nercsccntar que ele, con. 
I)J·rJfcrir uma invcrdade. 1. NII \ Como ia r r-O SH. LUIZ l\fAHA. ' ~ 
zen do... " 'lt•· v Exeia. dú o Sr. JJolivar de ,•rez r .• - · 
licença pm·a um npnrtc? . , 

o sn. LUIZ l\fAHANHA ~. Pc~;~< :i~c::rt~ 

'
r Jcxch Jl''I"I me dcsculp:n TH I . 0 a · " - ' · " ' v t •r!lli na r YOll lhe conr:cdcz· o aparte· 011 c uc !l'iO 

meu discurso. You ler· uma part_e em <I t·i >~H' 
··te l'lnto movimento O nmhrente es ' I 1 eXU) ' . ] T>]Cll.'lrio ec .. lC:l-demais carregado c quan< o 0 • ' :.', dr- os 

mar cnt:io cu atenderei com mmto JH.lZ 

'IP'Il'les a v. Excia. v I' . I' r ' ' O Sr. Fcliciano Pena - · ~xew · < !1 I· 
' · " () Sz· ,..rour·io Gmma-ecn~~a pm·a um aparte' · · "' ' 

r·ics se cngmw. N-
' , O Sr. Mourcio Guimar!ie.~ f: 110• me cz~-

gano coisa alguma. v. Excw. c que d1sse uma 

•. h, ., 
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in verdade conscientemente. V. Ex c ia. não 
tem memória. 

pela União Democrática Nacional, pelo Parti-
do Trabalhista Nacional, compromisso êsse 
que as fôrças Coligadas se obrigaram a votar 
no nome indicado pelo Partido Hepuhlicano 
para o cargo de Vice-Governador. 

O Sr. Feliciano Pena - Peço ao Sr. l\Iou-
rão Guimarães que respeite o regimento e os 
costumes parlamentares. 

O Sr. Mouriio Guima['(ícs - V. Excia me 
desculpe mas não é mais o Presidente da . 

Lido êstc compromisso o ilustre Deputado 
Feliciano Pena, perguntou ao Deputado Ota-
cílio Negrão, representante do P. T. N., se 
êle concordava em cumprir o compromisso_ 
Na verdade, o sr. Otacílio Negrão havia as-
sinado o compromisso c disse que estava de 
acôrdo, votando nó nome indicado pelo P. R. 
para vice-governança do Estado. 

Assembléia. _ 
O Sr. Feliciano Pena - Como Deputado 

V. Excia. terá o direito de falar depois de 
mim. Estou aparteando o orador que me per-
mitiu o aparte. 

O Sr. Mozmío Guima['(ícs - V. Excia. in-
siste em apartear um aparteante. V. Excia. é 
quem está in frigindo o Hcgulamento. 

O Sr. Fcliciano Pena - E' natural que 
o St·. l\Iourão Guimarães se sinta ofendido 
com a fôrça da verdade. A verdade é realmen-
te muitas vêzes ... 

O Sr. M01mío Guinumics - V. Excia. é 
que não diz a verdade.· Eu me sinto ofendido 
com a fôr~~a da in verdade. 

O Sr. Fcliciano Pena - Para provar o 
que venho dizendo sôbre a questão da vice-
governância do Estado invoco o testemunho 
do Sr. Deputado Cesar Soragi, que ouviu 
uma das minhas conversas com o Sr. Mou-
rão Guimarães. 

O Sr. Mouriio Guimaníes - O Sr. Deputa-
do Feliciano Pena está, além de tudo, equi-
vocado. O Sr. Deputado Cesar Soragi nunca 
ouviu a conversa que o Sr. Feliciano Pena 
teve comigo; fantasia pura. 

O STI. PHESIDENTE - Para a hoa or-
dem dos trabalhos faço um apêlo aos Srs. 
Deputados, no sentido de solicitarem permis-
são ao orador para quando quiserem apartcá-
lo se dirigirem nestes apartes exclusivamen-
te a êle. E' êste o apelo que a Mesa faz calo-
rosamente aos Srs. Deputados a fim de que os 
trabalhos possam prosseguir em ordem. 

O Sr. Cesar Sora[Ji - Invocado, citado, 
nominalmente pelo ilustre Deputado Fcliciano 
Pena, pergunto a V. Excia, se me permite es-
clarecer a parte que sei, e que tomei parte, 
neste acontecimento. 

O SH. LUIZ MAHANHA- Pet·feitamente. 
V. Excia, pode prestar o seu esclarecimento 
desde que não seja demasiadamente longo. 

O Sr. Cesar Sora[Ji - Não será demasia-
damente longo llOrque cingir-me-ci à verdade 
dos fatos. Coloco-me equidistnntc dos dois par-
tidos, das duas facções, que estão em luta nes-
te momento, o que leal e sic?ramente lastimo. 

You prender-me exclusivamente à ver-
dade. 

Na realidade ouvi no dia da eleição do 
Vice-governador ~ntrc um escrutínio e outr?• 
uma conversa entre diversas pessoas, poltti-
cos mineiros, presentes os nobres Deputados 
l\Ionrão Guimarães c Fcliciano Pena. 

O SH. LUIZ l\IAHANIIA - Entre um es-
crutínio e o outro'! Onde se deu la! conver-
sa~~iio? , . _ . 

() Sr. Mormío Gmmaraes - Na Sccretana 
do Interior. . 

O Sr. Cesar Som[Jl --:- E~atarnente como 
afirma 0 Sr. Mourão Gmman.tes que revelou 
o local de nossa conversa. Fm convidado pa-
ra tomar parte nessa conversa. Entre ?s. J:?e-
putados presentes, estava o DcJ?Utado I• clu~ta
no Pena, que leu um compronuss~ da Cohga 
ção assinado pelo Pm:tido H~puhhcano,. J~ela 
Ala Dissidente do Parltdo Soctal Democra[Ico, 

A seguir, o Sr. Feliciano Pena indagou 
do Sr. I\Iourão Guimarães, líder da Ala Dis-
sidente do P. S. D. se esta estava disposta a 
cumprir aquêle compromisso, ao que o Sr _ 
Deputado l\Iourão Guimarães respondeu: que 
alguns elementos da Ala Dissidente do Par-
tido Social Democrático tinham profundas 
queixas contra o Partido Hepuhlicano c que 
ele não podia violentar a consciência de seus 
correligionários, obrigando-os a votar no can-
didato do Partido Hepublicano, razão porque 
não afirmava se a Ala Dissidente votaria ou 
não no candidato do P. H. 

O SH. LUIZ MAHANHA- O Sr. Deputa-
do podia me esc)arccer o seguinte; q Sr. Mou-
rão Guimarães disse que a Ala ,DISSidente vo-
taria ou não votaria no candidato da Coligação. 

O Sr. Cesar Soragi - O Sr. Mourão Gui-
marães disse que alguns elementos não vota-
riam. 

O SH. LUIZ MAHANHA - O Sr. Depu-
tado Mourão Guimarães então não garantiu que 
todos os elementos da Ala Dissidente votariam 
no Sr. Dilcrmando Cruz. 

O Sr. Cesar Sora[Jgi - O Sr. Mourão 
Guimarães garantiu que "alguns" elementos 
não votariam no candidato do P. R. 

Continuando, chamo a atenção do nobre 
orador mais uma vez, que me coloco inteira-
m~nte ~~ vontade c em posição equidistante das 
duas facções, dizendo simplesmente a verdade. 

O Sr. Feliciano Pena - Peço que escla-
reçá a minha interpretação ao Sr. Mourão 
Guimarães c qual a sua resposta. 

O Sr. Mourão Guimariies - É justamente 
isso que ninguém assistiu porque foi em casa 
de V. Excia. 

O Sr. Cesar Som[Ji - A esta conversa, 
realmente não assisti. Lembro-me bem que, 
na Sccrctnria do Interior, S. Excia. o Depu-
tado Feliciano Pena, perguntou ao nobre depu-
tado Mourão Guimarães, - e quero ser fiel à 
resposta e se cometer algum deslize, peço aos 
Deputados que assistiram à conversa, que cha-
me a atenção - perguntou ao nobre Deputa-
do Mourão Guimarães se êle disse ou não disse 
que alguns elementos ~a Ala Dissidente não 
cumpririam o compromisso ao que respondeu 
S. Excia., o Sr. Mourão Guimarães, que o 
Sr. Feliciano Pena o estava colocando um 
verdarleiro torniqu,t;.t,e, . porque êle não podia 
violenta r a consciCnCta de seus correligio-
núrios. 

Os Deputados Ero~. <~e l\'lagalhães Melo 
Viana, Ahreu Hesend~, Smwes de Almeida que 
estavam presentes, dtsseram que votariam no 
candidato do P. R. o Sr. Di!ermando Cruz, 
mas que alguns elementos da Ala Dissidente 
não votariam. 
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. O Sr." .1l(!(Jczlluies de J!elo \'iana - Não 
' 3~Irn~ci isto. Peço a V. Excia. qllc esclareça 
se fo~ IJor causa dc~;sa resposta que demos ou 
se fo1 purqu~ o Sr. Deputado Fcliciano Pena 
tenha sido chamado no telefone pelo Sr. 
Artur Bcrnardes, que aqui voltamos para votar 
em ~egundo escrutínio, que é quem dirige ex-
bclusivmncnte o P. H. mandasse votar em 

ranco. 
t ' H~al.mcnte, durante a conversa, o Depu-
Cdo I•chciano Pena foi chamado ao telefone. 

onfesso que não sei o que se tratou nessa 
conversa telefônica. 

O Sr. Magalhiíes de Melo Viana - Na 
convers~ telefônica. . . ( ?) 

O Sr. Bolivar de Freitas - (Dirigindo-
se ao Sr. l\Iclo Viana) - V. Excia. sabe tudo! 
(Cruzam-se apartes). 

O SH. PRESIDENTE- Estú com a pala-
vra 0 D~putado Cesar Soragi. 

O Sr. Cesar Soragi - Desta forma per-
gunto . ao nobre orador se está tudo hem es-
clarecido 
t l O SR. LUIZ :\lA BANHA - Parece que 
lH 0 está esclarecido. 

O SI{. PHESIDENTE - J.ernhro ao ora-
dor que o seu tcrnno estú esgotado. 

.o SH. LUIZ l\IAHANHA - Pediria a V. 
Exc1a. Iicen~~a para concluir o meu discurso. 

. O SH. J)HESIDENTE - O Deputado ins-
cnto é o Sr. l\Iagalhãcs de l\Iclo Viana· 

O Sr. Magalhães ele Melo Viana - Cedo 
a mlnha vez ao orador, Sr. Presidente. 

O SH. PRESIDENTE - O orador pode 
continuar o seu discurso. 

O SH. LUIZ l\lAHANHA - Jamais trai-
mo~ um compromisso para obter vantagens 
pohlicas. Estas vantagens se nos apresenta-
ram facílimas, mas felizmente, ainda mante-
mos os mesmos propósitos: -- sermos dignos 
da confiança daquele povo que, num pleito 
r~emorável em elc''CIHlo o Sr. Milton Campos, 
fez s ' '"' r· 1 I ·eu representante na Cfnnara •c< era, no-
vamente, o Sr. Carlos Luz, com uma votação 
espetacular, que dispensa corncntúrios. 
A E.' ~~ste o último acontecimento político. 
d eleiçao <la l\Iesa que dirigiria os trabalhos 
11~ .~sscmbléia Legislativa. Tínhamos compro-
ca~l?s com o P. H. para eleir;ão de um seu 
. l ~dato, nós os coligados? 

v·1 ser p · n ·' Pelos seus chefes, não alardca-
n~d·'t ,~>rcferível votar "em qualquer dos hc-
p. h os . ~ um membro da dissidência. Ou o 
impo; .JU ga o Sr. Milton Campos capaz de 
represe '1 sua vontade ao legislativo, êlc que 
vndo1:.1 n:a 0 clímax de uma cmnpanha reno-
lula '}J:c costumes políticos, digno dêste tí-
pósito 1 ~

1' Parece-nos, um premeditado I>ro-
derrota1 c submeter a Coligação :\s sucessivas 
golpe 1}' Preparação psicológica para 0 
Govcrn·t~l Est~do? Para o impccharncnto 1lo 
a situa'~ o r l\hiton CamrJOs? :(.; deveras grave 
(lo's Qçao Política mineira, Senhores Deputa-
. · · U'tnd I · · eleição ,,,' , 1° entramos em p cn:u:w para a 

u,\ "' es·1 <la • · · Jl ',1' 'l I c•'Isl•ttt'v• t' nharnos 0 ,. , ~ nsscrn > e ' - "' ' .1, 1-
oto ' " cohgados so' In ente a certeza de 3r.: v s c a cl ·' · u B 36 vot ta I> a apoiada pelo P. S. D. -P. T .. 

b~r ''Iria ,0 ~' desde que o Depu tudo J ason AI-
f• .~' ' '11hrmnva, antecipadamente, que vo-
'1n'1 er.n ~ >ranco. A possibilidade de tuna 
comyosi~~.ao, corno fôra feito por ocasião da 
Assemblcw C?nstitnintc, vislumbrou-se até a 
hora da votaçao. Contavam os do P. H. com 
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alguns votos do P. S. D.? ,~calentavam .a. es-
pei'ança de uma traição? :r\ossos pt:oposttos 
núo lJerrniliriam, de iorma alguma, tm~ mano-
bras c não cometeríamos tamanha levwndadc 
!JOlítica. . . . , 

l,.is r1orl'lnto a derrota mcv1tavcl. E 
•• ' i ' ' l ') o . per••tmta-se _ quem votou em Jranco.. s 

l . · ~'letltes·> Os r~r>ublicanos'? Os udcnistas'! 
( lSSh . • l • I' . p t' . o ilustre Deputado I• e Icwno .- e.n~~, _01 
derrotado, c, dois candidatos .da dissH~cncia, 
Eros ~leio Viana c Ozanan Co~l~w, nao al-
cançaram a totalidade de sufragws dos co-
ligados. , _ 

U Sr. Feliciano Pena --:- Eu .na o Ill? eon-. 
sidcro derrotado, porque nao fm candtda~o. 
Hecebi as chapas aqui no momento, do Sr. 
Oscar Botelho, c como um hum mcml!r~ da 
Coligação, votei na me:mw sem. exanuna-la. 

0 SH. LUIZ l\IAHANHA - Senhores De-
putados. Hcpitamos, ~;n. alto ~om, como se 
fôra um hino de fé c1v1ca: H a .U!na prcJ~a~ 
ração psicológica para o desprcs~I~IO das for-
ças políticas mineiras no ccnano f~deral. 
Urge um alerta, nesta h?ra. Ou cmdamos 
mais de :i\linas, ou destrun:cm_?S a democra-
cia nascente. Temos um Governo legalmen-
te constituído c que necessita governar. .-\.vi-
do de uma produtiva atuação de seus repre-
sentantes, o povo mineiro, analisa c ohser-
v-1 constrangido - êle que se animara de 
u;1~a confiança que fugia, sentindo-se desa-
lentado de novo. l\linas, caudatúria, pela in-
compreensão de seus homens públicos, no 
consêrto nacional, ainda vive na sístole c nu 
diastole de novas esperanças. 

l\lcditcmos, pois, Srs. Deputados. 
Sr. Presidente. Ilustre Deputado Fcli-

ciano Pena. 
Se o desfraldar de lenços brancos, quan-

do aos ventos, traduz um fato histórieo e 
simboliza a bravura cívica de um .. Teófilo 
Otoni, ou, üs vêzcs outras, corponfica, na 
simplicidade de um ::ceno, :~ saudade em uma 
dcs]>edida, {~, em verdade dizendo, apenas ~ 
V. Ex c ia., como dirigente dos nossos tra-
balho:; consliluinles, dignificou c honrou as 
tradic_;ões de nossa Cfunara E~ta<~ual, - 0 
sentir unânime de todos os. mmciros. 

Volta ao passado c contmue o seu rlcsti-
no, rwra 0 bem de l\Iinas. Que_ os seus com-
panheiros de tantas jornadas nao deslustrem 
as tradições de seu Partido. . 

E i\linas continuara, como o Brasil, para 
ns gcr;wõcs vindouras! (Mililas palmas). . . 
SóllHE A SOLENIDADE DE H. DE .JULHO 

Esgotada a hora do CX]>elhente, deela-
ra o Sr. Presidente que, não havendo as-
sunto a ser tratado na Ordem do Dia, dú a 
palavra no Sr. Badaró Júnior, previmncnte 
inscrito. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Badaró .Júnior. 

O SH. BADAHO' .TüNIOH - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

C! nobre Dc]mlado, Sr. Fcliciano Pena, 
no <hscurso que aqui pronunciou, na sessão 
de ontem, sôhrc o dcsagradúvcl incidente em 
que se ;'i~I envolvido o c?réfliO Descmharga~ 
dor Apng10 Hiheiro de OhveH'a, fêz a seguin-
te declaração: . 

"A se levar em conta, com êssc rigor,· 
Jatos ocorrentes em dia de grande aglome-
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:- . ~omo 0 da promulgação da Constit~i
. · r~ç<~~r ,·ra poderia a Cusu sentir-se mehn-

çao 1 mel ' 1, 0 Errréaio Tribunal de dra<h com o fato c e "' " • , . ·., ue foi convidado na pessoa do seu 
Jnsttç.l, q . , . :- 0 ter-se feito represen-"1 ·tre Preswente, n,l 1 ns · "d• 1, Preferimos julgar com he-tar n·1 solem ,1c e· . . 1 . . ', d, levando 0 fato a conta de a gu-
mgnu~a c, ,. . · . alheias à vontade do Errré-

1' S Cll'ClliJStdriCHlS . 0 
11 ~L •• , t. do Tribunal de Justiça, que gno Pres1den e . 1 • I' 

1 I·az'ío terw para nos mo estar ae I-nen nuna ' 
beradamente"·. 

Sr. Presidente, sinto-m? no dc~er de <~ar 
0 

meu testemunho no que d1z respelto a? chg-
0 e honrado Sr. Desembargador Presidente 

n J t" do Tribunal de u~ 1ça. , . _ 
Corno um dos mtcgrantcs da Connssuo en-

cnrregada dos convite_s ~nl!·a a. so~enida~le da 
promulgação da Constltm~~ao l\hnCira, fm com 
os nobres Deputados, Srs. Ahrcu Hescnde e 
Dollvar de Freitas, membros também da referi-
da Comissão, ao Tribunal de Justiça, para cor~
vidar S. Excin. o Sr. Desembargador Presi-
dente do Tribunal. Sendo o dia de sábado, ali 
não encon trarnos S. Excin., nem a ninguém da 
Secretaria do Tribunal, que nos 11udessc aten-
der. Dirigimo-nos em seguida 11ara a residên-
cia do Sr. Desembargador Nísio Batista, onde 
também não foi encontrado, sendo-nos ali in-
formado que S. Excia. se achava em Juiz de 
Fora. 

Está assim, Sr. Presidente, plenamente .ius-
tifica<la a razão que motivou a ausência do ilus-
tre e íntegro Presidente do Tribunal de .Tusti~~a 
às solenidades da promulgação da Constitui~~ão 
Mineira. 

Era o que tinha a dizer. 
O Sr. Feliciano Pena - V. Excia. dú li-

cença para um aparte? Eu aludi ao fato, achan-
do <iue a Comissão havia desempenhado a sua 
missão de convidar o Sr. Presidente do Tribu-
nal de Apelação. Quando verifiquei que êste 
aqui não viera c fui informado, também, pela 
pessoa encarregada, de que êle não viera nem 
mandara representante, deixei passar em bran-
co, não fiz nenhuma reclamação sôhre isso, 
porque de fato achei que o Sr. Presi<lcnte 
do Tribunal de Justiça não cometeria tal des-
cortezia. 

O SR. BADARO' JúNIOR- Era um de-
ver meu deixar consignado o fato. 

O Sr. Feliciano Pena - Se fiz referên-
cia no fato, foi únieamente porque não sabia 
que V. Excia. não havia encontrado aquêle 
magistrado. ' 

O SR. BADAHO' .JúNIOR - Era esta a 
cxplica~~ão que devia fazer, em honemagem 
ao Sr. Desembargador e a V. Excia. · 

O Sr. Feliciano Pena - Registro com 
muito r>rnzer essa sua declaração. (Palmas) . 

DEPAHTAMENTO ESTADUAL DE ESTAT1S-
TICA 

o Sr. Augusto Costa envia ~~ Mesa o se-
guinte discurso: 

O SH. AUGUSTO COSTA - Sr. Presi-
dente. '> • • 

O Decreto-lei n.q G8, de -0 de Jtmen·o de 
l!li38, criou o Departnmynto Esta<lunl ele ~~stn
tística no qual foram mcorporados os diYer-

.~ sos se;·viços de cslntística existentes nas Se-
cretarias de Estado. 

· Desde então, vem o aludido Departamen-
to prestando os melhores serviços à coletivi-
dade no balanço das atividades dos vários 
setores em que se divide a administração pú-
blica de Minas Gerais. 

Apesar das difiet~ldades de tôda ordem, 
co~n que ~u.tam os scrvido.rcs da estatística mi-
neira, .exrgmdo .t~? .seu J?Irelor e fundonários 
os. mmores sa~nflcws, tem sido rcgularment~ 
cdrtadas pt~b~I~ações. que constituem interes-
san~e repositorJO <l_e mfor~n~çõcs úteis aos es-
tudw~o.s das questoes socw1s, administrativas 
e pohhcas. 

Se por um Ia(!O, a ~entralização realiza-
da. pelo Decreto-lei n-'' h8, trouxe considerá-
veis vl:ntagens, por outro lado, as difieulda-
d~s acuna :·efendas cresceram de vulto em 
Vls,ta .de nao ll;es permitir atender às 'suas 
propnas necessidades. 

Foi er~1 virtude dessa situação une novos 
estudos feitos pelos técnicos da m~ltéria ti-
vcrm~l c:omo. ~onseqüência a descentralização 
dos orgaos flhados ao D. E. E., com a pÍ·o-
mulgação do Decreto-lei n. 9 1. GOO, de 29 de 
dezembro de 1\H5. 
. Ent~·etanto2 até ag~ra, s~mente a Secreta-

na da .E~lucaçao.' a S~mde Publica e a Chefia 
de Pohcw }H'OVHlencwram de acôrdo com 0 
que dispõe o Decreto-lei acima, continuan-
do as demais repartições ou serviços em si-
tuação bastante difícil.' dada a confusão que 
;,e e:;tabeleceu a respeito. Quanto ao pessoal 
por exemplo, as medidas últimamentc decre~ 
tadas apenas para a Chefia de Policia c Se-
cretaria da Educação, poderão ter refletido 
desfavoràvclmente entre antigos e dedicados 
servidores da estatística mineira, o que cer-
tamente não nconteceria ' se o assunto fôs-
s~ estudm!o e re.solvido em conjunto, para 
todas as Secretanas. 

Tendo o fato chegado ao meu conheci-
mento, procurei estudá-lo com a atenção que 
n~~rece c cheguei à . conclusão de que é ina-
chavel a sua regulanzação. Nesse sentido f a- ' 
ç,o t~m encarecido apêlo ao honrado Chefe do 
(xo~c!·no Estadual para que solucione satis-
fatonm!le!lte a . qu.cstão, a fim de que pos 
a cstatislica mmetra continuar a p1·e•st"I' .sa I' "1 t ] ' ' . " dO >!'as.I ot os os serviços que dela temos 
direito de esperar. · 0 

E:r\ CEHHA'?IIENTO 

Nada mais havendo que tratar 0 
1 Sr 

Presidente <lcclara finda a sessão, e 'conv~c; 
outra para amanhã, ús H horas co·n 'l . 
guinte ' • ' ~c-

OHDEM DO DIA G-8-1917 

Hcgimental. 
- Levanta-se a sessão. 

ATA DA 1.~ REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
ELABOHt\ÇXO Dq HE9ll\IENTO lNTEHNO 

Aos vmte. e Oito <lias do mês de julho 
do ~no de rml n~vc~cntos c quarenta c· sete, 
na. Sala da~ Comtssocs da A:;scrnbléia Legis-
lattva, reumrar~-se os rne~1hros nomeados pa-
ra. a elal>oraçao ~lo H~gunento Interno, de 
acordo com .. a dqs1gnaçao do Sr. Presidente 
da Assemblcta. 

. Presentes , os S1:s. Deputados Dadaró .Tú-
mor, Mateus Salome, l\lartins da Costa, Star-
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ling Soore, Bolivar do FreiLa, J dUo do Car-
valiio, Feliciano Pena, ULto 110 Negrdo, Gui-
ihernle Machado, CiinO 1(10 U116a e Cêsar So-
mgi, fai eldLo PreUdente a Sr. BMW Jd-
nior, e Lolator Geral, a SIP. Mateus Saloiiie

ASSU1UI n(bo a presi tneia, a Sr. iliulO ro
Jdnior agrz((eceu a os oiha (to sea nonie
Ia l'resiaente, 0 111051110 fazen 0 0 Sr. Ma-
tens Salornd.

Pot' wgwao do Sr. César SmTgt ioi es-
colhjda ulna Suboonu sao, , a 'a as .' La. Sos.
Badard Junior, Mateus Saio:é e Starling Saa-
res, porn FOCI igir 0 unteprojeto, dentro do trés
dias.

sada louis hciio a .raiar, o Sr. Pro-
si(lente Cilcoorou a sessdo, naroando a prd-
xirna 00011 Rio, para a Subeoni 551(0, aU'a 0
dia vinte e nose, as (Jt(alorze liora';

(an.) ILabard Jditiar, prt.sl(benle. - Ain
teus Salon.é, iclator.

8. SESIAO OR1IIiR1A, EM £ 3Z AGQSIC 2L 13 17

PIeSiIC 110111 (10 Sr. Aineito Icixo,ru
SU1J T () 	 - Coi;p:ii't (110111(1 	 Au 	 Ex-

peuidne : 'Ic' egtaiaa (it) Sr. Mnkiro
do Guerra, ogra1e(000 o(aiiuuia;Iç 1) --
1-Ia(11atra(1l( (10 Sr. PiC5i(leiltC (ii) V iRa-
nal (10 Justiça i\lilitar do Lstado. (001(1-
nicantlo voto (IC congratu açLes (R 10,0
do Sr. Pt I ,OCiCIIte (10 Ui (111101 BI' anal
Lleilorai, SULiC fix;', ,-to (10 06('lera (IC
Vereadores de cado Muauipio, e oe10 o
da Capital Projeto dc let nL 2:(din
poe sohie 0r41U iZ1iaO municipal) -
Agrad eciiiicfltos . POittica iii uit Li pa I sRi
discttrso (10 Sr. IltihlO (IC Carvo1ii'i -
Politico (IC Caxainhu ,liscurso do Sr.
\alui r Lisboa -- L000rIOUlIell to 	 Orden'
(10 thu 7-8-1947.
As 14 lioras, COlItpaI000iIl os Srs
Aiheilo Teixeira 	 Limo (luiin; 000s

aldir 1051)011 	 I.Ui'Z DOlillello), - Liiiio
Vasconcelos 	 Ozamian Coelho 	 Alberto l)eo-
dato - An (Ire (IC .\ I inei,la 	 Anibal Ganti-
jo

	

	 Antdn io Caetano - Antonio (lnimiiordes
AntOnio Pinlenta - Armando Ziler - Ba-

(iaró Junior 	 Bolivar de lre) tas -' (Ri rbos
Prates 	 Fahricio Soares - Faria Tavares -
Feliciano Pena (.cr,Rlo Ataide Gui !Icr-
Ifle Machado - Jaeder Albergaria - Jason
Albergamia - Jotlo (Rimnilo - .1 OSe Auguslo
Jounert CUCOia( Julio (IC Carvaiho - Lou-
renco An(irade -' Luiz Maranha - Magalhaes
do Melo \'iaIla - Marl i uS (Ia Cos -i - Mittens
Salomé - Mendes Ferreira - Oscar Con ca
- Fiend - 11iheiro Nnvarro 	 itibeiro Pena
- Rondon Pacheco - Sinitlo (In Cunlia -
Sousa Carmno Starling Soares 1'Itiao (Cc

Carvaiho -- Uriel Alvint - Xenofonte Merca-
dante.

Deixarn (IC COflipa0000r, Corn COUSO jtl slit i-
cada, Os Srs . : Castro Pires -- Alireu 111500-
de - Adolfo I'ortcla - 	 A]uisio Costa -
deu Andrada - Arlindo Zanini -'-- Astolfo Du-
Ira .. 	 Coda 	 Ctlndido UIhOa -
César Soragi ---- Chases Ribeiro - Dibermnan-
do Cruz .. Emilio Silveira 	 Fidelcino Via-
na - Guillierinino (IC Oliveira - 	 liacir Li-
ma .- Jose Carvalhcira - Juarez do Sousa

Couiio ---- LtiilUCi 'Faven'i 	 tllauiacio 1_u1(1ra-
((C 	 Moacir Resende --- Mourtlo Guirnardes
- OtacIlio Negrdo - Pedro Braga 	 Si-
111000 de Ahwith 	 Soares Canedo - Taucre-
do News 	 Wilson ileraido

U SR . PRESIDENT E - Achando-se pro-
sen les 44 Srs. Deputados, declaro aherta a
sessdo.

ATA

(1 SR. 1.1'IZ DOMINGOS (.' Secrettlrio),
IL' a at la sessue aa,ceedcnte, a qual, sell'
observatco, C aprovatta

EXPLDtiNTE
0 SB. VALLUI4 C ISilGA (1. Seerettl,io),

1)0000(10 a Itotnia dos seguintes papL'is
'1 010 1/lUIIIOS

1)o Si . Altiti,tro da Guerra, a,- vou'1CcVI1d0
a CollitiniCaçi(O do elciçdo e posse da _\Ics;1 da
' sscaa'' I t'giolativa.

-- Inici 11(10.
I(aa 1(jI0I1lCi

Do Sr. Liesi(te,i 10 (10 Tribunal (Ic Tush-
ç;ì i'iil;tar (10 iLItJ'Ia, (O1IIUI11It)lt1l0 clue
aprovsK 1)1(0(11_IC IriI)iittaI Un) 50(0 (IC Con-
L1 OhtlbO(I)O 	 ('01,1 a As 	 ;i,Pleia, 1)0 cllScJu (lii

(LI CoiIstLLaiçao do LsLa,io.
-- Agradecen.

()'tojo
Fin 4 (11 agd,to (II 1947.
Soot too Presi IonIc
Levu an COI1I1CCIIIIC1ItO (IC V. Excia . quo

C . , g Tniho 111(1 licgion ab Idol iOIal, polo solo (IC
todos 05 seus J uzes, resolveti cacarecor 1l
11(1 es,da;le urgente (IC SC regular em lei or-
(iil]1(11a a iixrnuo (IC) uiumilero (IC Vereacbores
(IC (1(1111 \i1t IlIc tpio, vlsi 0 001110 11 Constitui-
cOo Estaauai, ci.! sell 1(11. 87, se 1 lunita 0 (115-
P00 (tile "') ululitero (IC Vercadores sd liiier-
,1u, lirntta(!o 0 1U111i1110 it seto e 0 lIlaXiI'lO ii

qu inze, salvo na Capital, onde sertl de vinte
C nun".

Aproxintando-sc as eleiçOes niufliCipaiS,
C0l1V6l11 (101, (jtllfltO tultCs, sept fixado por id
oCritOiiU It 5Llh)10, 1(1)1') eSt(I)CIc(i110Jl' ( do
!1i1!1101') OXII1O (IC \ercalorts dos Mtmnicipuos,
ex(cto 0 (I;( (;1;)iIal, ( 1 110 a foi (let1_-rnlinacio
polo Canstiiuictlo

Ao Cl) scjo, apiesC11l0 11 V. Exc ii. a expreS-
sIlo (be 1)101) 0)1O0 C (011 sl(lcraçao

Dens guaide V. Excia
(a. ) Le;1 (Ia PaixIlo, Presidcnte"
- Pubi ique-se.
Acha-se sObre a morn 0 seguluite:

P1{O,i E'i( C NL 2
J)ispOc .saIle O1(J 00Z0(Lt0 flhliZ)ICIPUI

A ASSILIIIhI1_,a Lot-,. laRva (Ic) Estaio (le
Minns  Gerai s ticieta

Art. 1. ()s pri';einos Veroatlores (las
Cdniaras Municipais seitlo eleitos po r volo di

-reto e secrCto, respeitadt tl represent0cOo pro-
1jorcional dos parti(bos, 1111 10111)11 (Ia IN, no
(1i11 23 (10 novcnihro (Icste alto.

Art. 2. - Na Capital sertlo Milos 21

\T erca(Ioros . Nos doinais Municipios o nu1nor0
do \ ci CIldoFCS oi)e(IC(lLrU ,'I sCgtltIltC prolatr-
cOo:

7 1)1101 1 05 Manic ipiOS (IC urn I) i strito
9 pant os MunicipioS (IC dois Distritos
11 pt1 Os Municiptos de trés Dislnitos;
13 pant Os 1L111ic1P15 (IC (R11(l00 Distntlos;
15 1 );ia (11 Nlunidpius (IC UU1O 01_i 1111(LS

Distritos.
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. Art: 3.0 - Diplomados os Vereadores reti-
mr-se-ão, dentro de 30 dias, mediante convo-
cação do mais votado e sob a presidência dês-
te, elegendo a l\Iesa da Câmara Municipal pa-
ra a primeira legislatura. 

~ 1·'' - A l\Iesa compor-se-á de um Pre-
sidente, um Primeiro e Segundo Secretários. 

§ 2. 0 -Na mesma sessão em que fôr elei-
to, o P1·csidc11te cmpossar-sc-ú no cargo, pres-
tando o seguinte compromisso: 

"Prometo desempenhar leal c honrada-
mente as funções de Presidente da Cárnara 
dê:> te i\Iunicípio". 

§ 3.'' - Em seguida, o Presidente ern-
possaní os Scci·ctúrios eleitos, tomando-lhes 
idêntico eO!ll]Jl'OIIIÍSSO, 

Art. 'L" -- Conjuntamente com os Verea-
dores, serão cltilos, por voto direto c secre-
to, o Prefeito e o ,Yice-Prcfcito, que, diplo-
mados, cmpossar-se-ao, dentro de 30 dias pe-
rante as Cümaras Municipais, se cstiv~'rem 
instalada~ c ret.mida:;, ~m, decorrido êstc pra-
zo, nos c1nco dws segumtes perante o Juiz de 
Direito da Comarca, ou, J{a falta dêsle da-
quela que fôr mais próxima. ' 

/u:t. 5." - Haverú em cada Distrito qua-
tro JUizes de Paz, clcilos por voto direto e se-
cr~to, co~Jjuntall!ente com os Vereadores, Pre-
feito e \'ice-prefeito. 

§ 1." -- Os juízes de Paz tomarão posse 
dcnirv de ~O dias, depois de diplomados, pe-
rante o Jmz de Direito da Comarca ou pe-
rante o Prefeito do Município. ' 

§ !U -- Os .Tuízcs de Paz servirão por <l 
anos,_ sendo um em cada ano, na ordem da 
votaçao obtida c segundo a qual se substitui-
rão. 

Art. G.• - O subsidio do Prefeito no 
p·imeiro período administrativo, ~;crú fi~ado 
l_J_ela Cfm~ara i\Iunicipal, que também poderá 
flx:~1· :~ :~Juda de custo dos Vereadores (pará-
grato un1co do art. 8G da Constitui~~ão do Es-
tado), correspondente ao comparecimento dos 
mesmos ús reuniões ordinúrias da Cúmara l\Iu-
nicipal. 

Parúgrafo único -- O subsídio do Prefei-
to não excederá ao fixado nas leis atuais nem 
podcrú ser reduzido de mais de 20% (vinte 
por ccn lo J • 

Art. 7." - Fica em vigor a Lei estadual 
n.'·' 18:J, de 2 de dezembro de 1!J3ü, naquilo 
<1uc fôr aplicúvcl c nüo contrarie o dispôsto 
nesta Lei. 

Sala das Sessões, 6 de agôsto de 19·i 7. 
(a. ) Hibciro Pena. 

- Publique-se. 

AGHADECil\lENTOS -POLíTICA 1\IUNICI-
PALISTA 

O . SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. último de Carvalho. 

O SH. úLTii\IO DE CAHVALIIO - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Ao alcançar esta tribuna que a Providên-
cia Divina me proporcionou, através do Par· 
tido Social Democrático, dc~cjo que as mi-
nhas primeiras palavras sejam de especial 
agradecimento ao nobre Deputado Feliciano 
Pena, ú Comissão Executiva c i~ ilustre As-
sembléia Conslininte, pela maneira liberal e 
democrática com que del~berar~m, na· mcmo-

·' rávcl sessão de H próxuno fmdo, sôhre a 
liccn~~a solicitada pelo nosso comllanhciro, Sr. 

~cputado Wadi Na~sif c cónseqüentc posse de 
seu suplente. A atitude serena c digna com 
que o Sr. Presidente Feliciano Pen:\ dirirriu 
os trabalhos constituintes mineiros, é d7:s-
sas que guardaremos indelêvc1mcntc em nos-
sos corações, por atestarem que as reservas 
de honra e civismo do povo mineiro são ines-
gotúvcis. · 

f.:sses agradecimentos eu os estendo aos 
nobres Deputados Ribeiro Pena e Antônio 
Caetano, comissão nomeada para me introdu-
zir no recinto e que tão hem soube "apadri-
nhar" o último Deputado ... 

A culta assistência, que tanto honra e in-
centiva os nossos trabalhos, pela delicadeza 
das manifestações que não merecemos, os 
meus respeitos. 

Nesta oportunidade para agradecimentos, 
transporto o meu pensamento à minha ado· 
rada terra adotiva, o l\Iunicípio do Porn· 
ha, onde vive a vida simples, honrada e la· 
horiosa dos mineiros - um povo que é a 
razão de ser da minha felicidade. 

Aquela gente amiga c boa, que plasmou 
o meu caráter e com quem, desde o verdor 
dos anos, comungo das m~mus aflições 
e das mesmas alegrias, envio, desta tribuna 
do povo, o meu saudoso e grato abraço c os 
votos que faço pela felicidade de todos, ppl:J. 
paz que sempre reinou em I.ws;.;o meio ~ pc-
las reivindicações que têm thrCJto pela nque-
za daquela comuna e caráter ilibado de seu<; 
filhos. 

As companheiras e aos companheiros do 
Partido Social Democrúti~o. e <lo le~~l aliado 
Partido Trabalhista nrasilclrO, obreiros d:.ts 
vitoriosas campanhas· que empreendemos, o 
meu muito obrigado. 

E aos adeptos dos demais partidos, meu<; 
respeitosos cmnp~imcntos c p~ minhas felid-
taçõcs, pela maneira .dei_n~cratica _c~n~ que de-
fenderam os seus pnnc1p10s partulanos, dan .. 
do ú geração vindot~a belos. e.xcmplos de ~ol.c
rância c civismo, nao permltmdo que o odw 
municipalista que infelicita outras terras, te-
nha guarida nas famílias rJOmbcnses, onde, at(• 
hoje, as dissensões p~lítica~, em vez de. afas-
tarem os homens, mms os 1rmmwm, pois to-
dos defendem uma só bandeira: o engrande-
cimento de nossa ferra. 

Aos nossos amigos dos Municípios lirni-
trofcs, Guarani c Mercês, e ús Vilas de To-
cantins e Dores do Turvo, a minha gratidiío 
extensiva üquclcs que mourc.iam em rninh~ 
terra natal, Juiz de Fora, reduto das maiorcc; 
virtudes da gente montanhesa. 

Aqueles meus amigos queridos que se pos-
taram ao lado de minha causa nas comarcas e 
l\lunicípios de Astolfo Dutra, Ahre Campo 
Além Paraíba, Almennrn, Alto Rio Doce, Bar~ 
haccna, Bicas, Bom Despacho, Camancl'ucain. 
Carangola, Cnrntinga, Cntaguazes, ConselheirÓ 
Lafaictc, Divinópolis, G_overnaclor Valadares, 
Guararú, Guanhãcs, Itabira, Hapeccrica Inh'l-
}lim, Lcopoldina, Lima, Duarte, Man'lmaç;1, 
l\Iar de Espanha, Monte Carmclo Muri·t•' ()li· . 1' I>" ' \. ..... , Ye1ra, Paraisópo IS, · 1ranga, Pitanrrui Ponte 
Nova, Hio Novo, Santa Búrbara, S~nt~ Antô-
nio do Monte, Santos Dumont, São Domingos 
<!? Prata, São Gota,r~Io, .São .João Ncpornuceno, 
Silvestre Ferraz, 1 ciX~mts, Ubá, Ubcraba, Vi-
çosa, o meu reconhccuncnlo, que atinge, tam-
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llém, os companheiros de Belo Horizonte, a 
terra que me alfabetizou e onde despertaram 
c feneceram as minhas primeiras ilusões. 
, .~_po_r último, desejo significar a minha 
~rahc.ao _a .nobre classe a que pertenço, a dos 
serventuarws da Justiça Mineira, sempre ll'm-
bra~a para ser mais esquecida, pela partiei 
paç~10 que tomou ao lado do humilde compa-
nhe:ro ·. Aos meus colegas tabeliães, oficiais 
de JUSh_ça, contadores, distribuidores, ofieiais 
dos registros, escrivães de paz, escreventes jn-
ra,me_ntados, vorteiros, zeladore~, depositários 
pubhcos e dem.ais auxiliares da Justiça, so-
fr9dores desvalidos espalhados pelos rincõe~ 
mmc1ros, envio a certeza de minha solidaril'-
dade c de que aqui estarei para defender os 
nossos direitos postergarlos c a justiça que nos 
tem faltado enquanto a outros, sobra. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
VV. Excias. bem poderão compreender as 

emoções contrúrias que novoaram e que po-
voam a minha alma, num instante supremo 
de minha vida, quando a alegria que brota 
em meus sentimentos esboroa-sc contra a tri<>-
teza que cobre o meu coraçiio, de substituir, 
neste augusto cenúculo, por fôrça do infortú-
nio, a figura ilustre, honrada e culta do st' 
Deputado Wadi Nassif, cuja Cfllahoraç:1ío no 
Pacto fundamental de nosso Estado é cll'·ssec; 
urgumcntos que tornam os homens vúhli~os 
credores do respeito c da admiração de sem 
putrícios. E o mais lamen távcl é que o golpe 
traiçoeiro que o afastou, momentâneamentc, de 
nosso convívio, é dêsses a que não podem fu-
gir os homens que se destin_aram ao hcn: ro· 
murn. As armas, Sr. Presidente, predileta., 
daqueles que divergem de nossos propósitos, 
incontestàvclmente são a denúncia e a intri-
ga, não importando se elas vi'ío ferir ns h.m-
ras mais ilibadas ou atirar no hnnco dos rém 
os inocentes em meio ao rol dos culpados. 
E' a vingança pela~ derrotas clr~itorais. {~ o 
despeito por melhor serviço à coletividade, é 
o Ó(lio rnunicipalista, congênito em indiví-
duos que têm por princípios dernocrúticos os 
prineípios contrúrios às suas inim iznrlcs pes · 
soais. E o sr. Deput:Hlo Wadi Nassif, servi-
dor inlemcrato da melhor causa do .povo, pe-
la sua formação moral, pelo seu interêsse cll' 
estar sempre a servi~~o dos mais hnmilrles, foi 
arrastado por uma denúncia infundada l1s 
]>arras de um Tribunal, que o absolveu por 
unanimidade de votos. 

Mas o ódio municipalista, Sr. Presidrn-
t~, tem botas de sete léguas ... c o nosso que-
rHlo companheiro dchnte-se hoje para se li-
vrar dos tentúculos do polvo que quer estra-
çalhar a sua honra e a sua dignidade. 

_ Entretanto, a Justiça de Dc\lS tarda mas 
nao f~lta. A verdndc, como sempre, resplan-
decera e, de novo, c muito hrcve, os Srs. 
D_eputados terão em seu meio o companheiro 
dtleto que voltnrú, ainda mais engrnndecido, 
porque rctornarú, cobrindo as cicatrizes qué 
:l luta desleal deixara em seu peito, eom as 
condecornções de um vitorioso que sonhe ven-
eer porque estava a servi~~o do povo. E en-

, quan.to a batalha não fôr fincla. esta trihnn:l 
e rmnha palavra estarão a seu servi\:0, os 
meus préstimos às suas ordens e a minha re-
lativa imunidade parlamentar rlisposta ao sa-
erifício por quem tem sabido cumprir os 

-~~r--·---

' mandamentos do civismo c da honra de nos· 
sa gente. -- (Pàlmas). 

POLíTICA DE CAX:\i\IBU 
O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 

o Sr. Deputado Valdir Lisboa. ~t)_ 
O SH. VALDIH LISBOA - Sr. Prc~;i-

dente, Srs. Deputados. . 
Cumprindo o desejo manifesto dos ,Dt-

rctórios Municipais dos Partidos Trahallnsta 
I3rasilciro e Social Democrático de Caxam-
Jm, venho hoje tratar desta tribuna, de um 
caso municipal. 

Como sabem os ilustres Membros desta 
Casa, Caxamhu é uma das estfmcias hidromi-
ncrais mais freqüentadas c conhecidas do 
País, agasalhando, anualmente, milhares de .t 

ilustres veranistas, que nas suas úguas e no 
seu clima, procuram lenitivo para os ma-
les do corpo c descanso para o espírito. 

Sua população, obreira c progressista, re-
cebendo a influência direta do pensamento 
das figun1s mais representativas das lctrns, ~, 
do jornalismo e da política, têm um concei-
to de liberdade e de independência muito 
apurndo e raramente observado em outros 
centros do jnterior. 

Foi naluralmente levando em conta es-
tas circunstâncias; que o Sr. Interventor Al-
cides Lins houve por hem nomear Prefeito 
daquela cidade, para presidir o pleito de 1 !J 
de janeiro, 0 Dr. Joubert Guimarães, ilustre 
engenheiro do Estado, portador das qualida-
des .julgadas necessárias para, sem partida-
rismo, como verdadeiro juiz, conduzir os des-
tinos da estância em momento tão difícil da 
vida estadual. 

Como se esperava, o Dr. Jouhert Gui-
marães foi digno da confiança do Govêrno 
e tanto isto é certo, que o Sr. l\Iilton Cam-
pos o manteve no JlÔsto, sendo agora suhs-
tituído, depois de reiterados pedidos de cxo-
nernção. 

Em seu lugar foi nomeado o Sr. Ccl . 
.José Ferreira Leite, Vice-Presidente da U.D.N. 

A respeito desta nomeação, rccehi dos 
Diretórios do P.T.B. e P.S.D. de Caxmn- ,,, 
hn os scguintes telegrama e of~cio que, eorno 
me pediram, leio para conhecimento da Ca-
sa e do Sr. Governador do Est~do, que por 
certo com sahedoria resolvera o assunto, 
dand~ a Cnxnmhu mn Prefeito que não se,iu 
político rnilitnnte e rruc assegnre ao ~ovo. da-
quela hidrópolis a eerteza <~c _um plc1!o. l!~rc 
c honesto nas próximas clcu;oes tnUlllCIIJ:Ils. 

O telegrama é o seguinte: 
"Deputado Valdir Lishoa - Assernhléb 

Lcgislntiva do Estado - Belo Horizonte ~ 
Os Diretórios do P.S.D. c P.T.B. desta ci-
dade, reunidos ern sessão eon.itmtarnenlc r~
solvcram unilnirncmente levar ao CO!lhl'<'l-
rncnto dos nossos fl'lrlidos desnp:·ovaçao 11 ~\

0 

cxoncradio Dr .Touhert Guimarães c 1101 '-
c,~ão .Tos"é Fcrr.cira Leite Prcf<:ilur~ Cnx~~~~ 
Jm. Hctiradn Dr. Jouhert Guunarnes, ~ .~". 
·1tividades de imparei'1lidnrlc eram 11 .0!0 ~'~·''· ' 1 l ' ' I't' nuht·mtc sccum ar a nomeação um po I lC~l ' 1 ·' Vice-Presidente u D N locnl vcsperas T? Cl-

. · ' ' ' 1'1' • Í'lCCIOS'\ to nnmtcipal anteví~r a~:ão po I 1~··1 '. ·• '.' 
nosso l\1unicipio N~o vinmos motivos t,ll .ltl-
tudc que reflete· desejo usar Prefeitura como ri' 
armn J>nrtidúria contra nós. Pleitcúvamo~> mn 

' } 



r-· ---- :d:inÍ~:a:o, impmiaL E,wamo' '"" 
! partidos sentir Assembléia o. guar:_to la!llenta-
: mos e desaprovamos a n:ochficaçao feJta Ca-

xmnhu, cujas conscqüê?cws futuras por. certo 
demonstrarão·, VenânciO, 1'1\enczes FJ_guei!·edo_-
presidente p. r. B. CaX.IJ?.Jll - DI . L:,san 

.·); dro C. Guimarães, p~·esidente. P.S.~ .. 
Em seguida, recebi o segmnte oflc10: 
Caxambu, 31 d~ julho de 19,4 7 - J<:xmo. 

Sr. Dr. Valdi~ LI.sboa, DD. ~ec:.~tano d:.J. 
Assembléia Legislativa - Belo I-Ionzontc. 

Animados do ma~oF c mais elc':a<lo espí-
rito democrático, solicitamos e p~eitea:nos :t 
permanência do Dr. Joube1·t Gmmaraes na 
Prefeitura de Caxamhu. 

Na impossibilidade de ser êste desejo sa · 
tisfeito, aspirávamos para . a nossa est~nc!a 
mn Prefeito que, de confwnça do propno 
Govêrno fôsse alheio às competições par!i· 
d·\rias l~eais c hem pudesse guiar os clcsti-
n~s de Caxamhu, levando sem facciosismo 
político o P?V.o .caxnr:;tmens~ às próxim~s 
eleições mumcipms. Na o pedimos nomeaçao 
de correligionários nossos, almejávamos um 
administrador neutro ou alguém que não fês-
sc político militante. Nã::> era desejar dema-
siado para o hem estar e senti.r democráti-
co dos nossos concidadãos. Contudo, fugin-
do às norrn as clemocrúticas que satisfizessem 
às aspirações da maioria, acaba de ser no-
meado 0 Cel. José Ferreira Leite para o car-
go de Prefeito de Caxambu. N~o discutimo<; 
suas qualidades pessoais, porém, como polí-
tico militante que é nesta cidade, pertencente 

, ao Diretório da União Democrática Nacional, 
refutamos essa nomeação eminentemente par-
tidária, que foge aos propósitos man~fes.ta
dos pelo Govêrno de daF ao J?O':O mmeiro 
urn ambiente de absoluta Imparcwhdade, pro-
'9orcionando eleições livres, onde o pensa-
;nento do eleitorado pudesse ser manifestado 
sem as injunções facciosas. 

Na previsão de que os nossos pa~tidos 
façam sentir o nosso desagrado pel~ onenta-
cão política manifestada num Governo que 
(Ieveria ser de todos os mineiros, confor~c 
tínhamos as mais fundadas esperanças, n_ws 
que toma uma diretiva f~ancamente parc1a~, 
Í' que reiteramos ao Governo o nosso pedi-
cÍo de entregar os déstinos ?~ Caxam~u a um 
Prefeito alheio às lutas pohhca~ lo<:ms e <_IU(') 

, , 1,1 ,1 liberdade 1los concHladuos ate o 
g.tr<~n, .' .. 1 pleito municipal que se avizlll w. 

Julgamo-nos, P.S.D. c P.'T.B., de Ca· 
I tl 110 (II·reito de levantar nossa voz an-xam > , · :.. t 'lf te esta justa aspiraçao, por~u~n o no u :mo 

1 ·i o demonstramos conshtmr os parti elos 
~~Joritúrios desta esttmcia, como ó do conhc-
cimetüo geral. 

Aguardando confiantes uma r~considern-
ç :'ío do ato, suhs~revl\e1•mo-nos. 1:~~enc:osamP•1te. ,, (· 'l ) VenânciO · enezes 'Igneiretlo, pre-
--:-1 ,\t,: llo p. T , H. - Lisandro Carneiro Gni-
SH en e · . 1 p S D , nwrãcs, presidente (o . . . . . 

EN CERRAi\IENTO 

Nada mais havendo qu: h.:_atm·, o Sr. 
Presidente declara finda a Sessao, c convo· 
ca outra para amanhã, :\s 14 horas, com a sc-
gui\1.!e 

ORDEM DO DIA 7-8-1947 
\ 

J?íscussão e votaç~o d~ requerimento u~ 
aut~na do ~r .. Ilacu· Luna, devidament~ 
apowdo, J?U!Jhcado ~a _Ata da 7.• Sessão Ordi-
naria, solicitando cor.w de, contrato firmad<> 
entre o Estado e a Cw. Força e Luz de Mi~ 
na1> Gerais. · 

- Levanta-se a Sessão. 

!IY SESSÃO ORDINARIA, EM 7 DE AGôSTO DE 1!147 

Presidência do Sr. Alberto Teixei~·a. 

SUMARIO: -- Comparecimento - Ata - Ex-
pediente: - Mensagem n. 11, apresen-
tando o Projeto de Lei n. 3 sôbre trans-
ferência ele verbas - Política de Leo· 
poldina: discurso do Sr. Antônio Guima .. 
rães - Política de Uhá: discurso do Sr. 
Ozonan Coelho - Ordem do Dia: - Re-
querimento n. 13, do Sr. Ilacir Lima, 
aprovado - Hequerimento n. 14 do Sr. 
Uriel Alvirn, sôhre Comissão Especial de 
Legislação - Constitutição dessa Cornis· 
são - Apresentação de projetos: escla-
recimentos do Sr. Presidente - Proje-
to n. 2, sôhre organização municipal: :;cu 
apoiamento pela Casa - Encerramento 
- Ordem do Dia 8-8- 194 7. 
As 14 horas, comparecem os srs: 
Allberto Teixeira - Lima Guimarães 

Valdir Lisboa - Luiz Domingos - Emilio 
Vasconcelos - Ozanan Coelho - Adolfo Por-
tela - Alberto Deodato - Aluísio Costa -
André de Almeida - Anibal Gontijo - An· 
tônio Caetano - Antônio Guimarães ·- An-· 
tônio Pimenta -- Armando Ziler - Badaró 
Júnior- Bolivar de Freitas - C:1nr1ido Dlhôa 

Carlos Prates - Fabrício Soares _ 
Faria Tavares - Feliciano Pena - Geral-
do Ataíde -- Guilherme l\Iachado - Guilher-
mino de Oliveira - .Tneder Albergaria - .Ja-
son Albergaria João Camilo - José Augusto 
- Joubert Guerra - ,Júlio de Carvalho -· 
Lom~en~~o Andrade .- Luiz Maranhn - Ma-
galhaes de Melo, Vwna - Mmtins da Costa 
- Mateus Salome - Mendes Ferreira - Os-
car Corrêa - Hennó - Hihciro NaYarro _ 
Hibeiro- Pena - Rondou Pacheco - Simão 
da Çunha - Sousa Cnr!n<? - Starling Soares 
- _'Iancredo Neves - Ultimo de Carvalho _ 
Unel Alvim - Xenofonte Mercadnnte. 
. . Deixam de comparecer, com causa ius-

hficada, os Srs. : Castro Pires - Abreu "ne-
s~ndc - Amadeu Andrada - Arlindo ~·:ani
m - Astolfo Dutra - Augusto Costa _ 
~ Ccsar Soragi ~ .9wves Ribeiro 
D_Ilerm~mdo Cruz -:- E_nulw Silvcir~ - :Fidcl-
Clno Vwna -- Ilac1r Luna- José Carvnlheira 
- Jnare~ ~lc Sousa Carmo - l\Ianucl 'faveira 
- l\I~nn·1~I? Ar~drade - 1~(~acil· Hesende _ 
J\lourao Guunnracs - Otacilw :Nc''r1o _ r.c-
1 B S. - l \ b ' s.· l ro ruga - .. nnoes l e : lmei'h _ " 'trc<· 
Canedo - Wilson Heraldo '- < •)O, v 

O SR. PHESIDENTE ~- Achando-se ')re-
sent~s 4!l Srs. Deputados, declaro aberta n 
sessao. 
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ATA 

9 SH. LUIZ DO:\IINGOS (2.0 Secretário) 
- Le a ata da sessão antecedente, a qual, :;em 
·Observação é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SH. VALDIH LISBOA ( 1." Secretú-
rio) -- Procede ú leitura dos seguintes r>apéis: 

l\IE:t\SAGEl\1 N. 11 

Belo Horizonte, 4 de agôsto de 1!H7. 
Sr. Presidente. 
Cir?unstfmeias vúrias, entre as quais tem 

predo_n~rnaclo a elevação de preços de tôdas 
a~ _uhlulades, concorreram para tornar insu-
ficiente a dotaçiío da verba 37-5,1 (243) .Jo 
orçan~ento vigente, destinada ao pagamento 
~le alnn.entaçã~ aos presos pobres recolhidos 
as cadeias do mtcrior do Estado até final do 
corrente exercício. 

Torna-se, assim, necessária a imediata 
complementação da verba citada com a im-
po.rtüncia de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil cruzeiros), operação essa que poderia 
ser levada a efeito sem maiores encargos 
P?-ra o erúrio público c sem nenhum sacrifí-
cio para o serviço desde que se glosassem al-
gumas verbas da própria Chefia de Polícia, a 
cargo do Departamento de Compras c Fisca-
lização. 

, Para a solução do problema acima ex-
P_?sto, tenho a honra de submeter ú delibera-
çao dessa egrégia Assembléia o incluso Proje-
to de. L~i, fundado no Artigo 27, n. I, da 
Conshtutição Estadual. 

Heafirmo a V. Excia. os meus protes-
tos de clev1!da consideração e distinto aprc~~o. 

(a.) ltlllton Soares Campos, Governador 
do Estado. 

PHOJETO N. 3 

Autoriza a transferência de partes de ver-
bas_ do Departamento de Comprns c Fiscali-
zaçao pura verba 37-5·i (2,13), da Secretaria 
do Interior. 

O povo do Estado de l\Iinas Gerais, por 
seus representantes, decretou c cu, em scn 
nornc, sanciono a seguinte lei: 

A~t. l.Q - Ficam transferidas das vc, · 
l~as 2n-51 (202), 25-20 (24:l) e 25-51 (252) 
c,o orçamento vigente, do ,])cpartamcnto de 
c.~l~lr>ras c Fiscali:taçfto, }>ara a verba :l7-ií1 
<~·i,l), da Secretaria do Interior, respectiva 
!nente, as importâncias de Cr$20. 000,00, Cr$ 
320 · 000,00 c Cr$ 50. 000,00 
I· Art. 2.Q - Esta lei entrará em vigôr na 

( at~ ~lc sua publicação, revogadas as dispo-
posiçocs em contrúrio. 

l\Iando, portanto, a tôdas as autoridades 
a quem a execução desta lei pertencer, que 
a cumpram c a façam cumprir tão inteira-
mente como nela se contém. 

_Dada no Palácio da Lihcrdade, em Belo 
Honzontc, aos . <lc ...... de 1!)47. ·.... .. .. ·.. .. · .. 

q SH. PHES~DENTE dú a palavra a? )>rl-
meira o;a<.lor msc1·ito, sr. Armando Zillcr, 
que, dcs1stmdo de falar na presente scssit'J, 
pede continue inscrito para a de amanhã. 
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POLíTICA DE LEOPOLDINA 

O Sn PnES
IDEN'fE _ Te~n a palavra 

" · ~ " . r•tCS 
o Sr. Deputado Antônio (UJ~tii~ril'\,li~ ,_I.,s - Sr. 

O SH. ANTôNIO G ' "~ ' ' 
Presidente, Srs. Deputados· . • , ·. le urna c' , cH!lllCnCld ( ' 

A N·1<~ão se encontra 11 '1 • , t·tstróficas, '' .. 'IJCI'lS ca '' 
gr·uHle crise de conscquc '· • 1 <lcscnro-' · . , se vcn · 
t 'll. s os ·tcontccnnentos que l1'ti.C'l <rue::-' · ' t ·cz ·t Jl o ' ' lando no País, quer ~lc na lll "·:rins amenças ú 
administrativa c socwL com st.; stitui~~õcs na-
~ttl}\'crs:"ío da ·ordem c das IILl 11 os•"'t eco-• '' l" ) ccs ( c . . 1'-
cionais, abalando os a Iccr .· ]'to intcrn:tcio-
nomh interna c o nosso c r c< ! .·1• do Chefe ' . .. f vemos a VISI ,, '. , nal. Amda agoi.t, .1. 1 Norte, qnc, cwso 
do Tesouro da Amcnca < 0 ... ,0 c da mis-
das responsabilidades do s~lu cc,c:11.~,.1 rncntc não Br•JSI , ' são que o trouxe no _' . , ,70 •1 de que, no . . 1 t . rcss·w sci .. I ' N -tena ti< o ou ra nnp · ·' · .... 1m as açocs, 

OI. <IUC pass. . . momento grayc r> . . .. lo que dos nnr>OI.-
cuidamos mais de polltJc.t < 0 ,10mia A si-
tantcs problemas de nossa B ~~ sÚ é pr~cúria, a 
tua~ão em que se encontra 0 1

.'\.1 se urgentes , r 
r) ·ts"sos l·trgos r>ara a haneano '' v1·t:1-l·t não '· · ' · .... · v1r·1 e ' ' e ncccssúrias vrovulcncta~ 1 '.' , nos diri-

1 1 . ,,0 vernos que forem toma< as pe os " _ Conhecidas que 
gcm. O momento é de a<?!0t. ·,. situacão, cum-
s"to ·t~ c•tttS'lS r! c nossa alh n '1 ~tci'"l·,·cr-
.' '·' ' · <..· - • t 11s sc1n t:) 

pre-nos remo,><t-las quanto 311 c. •1 ·r·11 idos. Ca-cruros c <c 1 1 Mlçôes, com rumos se, : . .. uma gran< c 
· l . '( · hr•'os p.n.t d mm wmos a pnss )S ' r: · . té para a c 

crise cconômico-financcir~ c . .~ r que atra-
civismo. Nesta hora crucwntcl· I~? s de nosso 

l . t' • rn os c ,nuL vcssamos, 1ú nus cr soe : l'tra que pos- . 
patriotismo c coragem cívic~t, ~ ' 10' s sorútan-. sscntunen • • samos, mudos c sem re · . :vi dos c se-. - ·cJI'lr IIIlJM do nossas paixocs, rnai ' . . de nossa que-
renas, no sentido da fli:andcz,t fiemos no nos-
lida c estremecida Pútrw. cfn Naç:"ío de pos-
so futuro. Somos urna gran<. c os' ele ordem 

') 'l' 1 l 'l' 't l J>recisaJll ' · I · si n H a< cs 1 Irni a< as· · '0 r consegUI- as, 
c de paz. Esforcemo-no~ P odcrcrnos ~·c!l
por isso que, sc~n elas, n,td·~n~o é de <]ceisao 
lizar de construtiVO· O mo1~1 . •stércis. Os g~
I>ront'l c n:"ío comportn, lut.!s cl .. <levem c:u-' ' t't 'Ion•thza< os. f ,·r ·,<>.. vêrnos, agora cons I ue ' · :- podem ugt · 

· - I I •ns que n.t<> ·ons-gir a açao < os IOJ!l~ ' sentido de rec 
a' êssc apelo - açao no · 
trução nacional. . . 1 . de um or-

1 ,1 Jugu cz , _ 
Senhores Deputnr 05 • ' · funcional, per 

ganismo <iCI;CJl<lC dn sinc~·~l,[;bOS. 0 Urasil é 
fcit·t de seus órgãos c np.u c .. 1s todos nós co-

'' ' S C'lllS•' }' t C um grande doente, cUJH· '·,1' •1cão imc< W n, 
(' ·c nos um. ' " · to S·t-nhcccmos. ,urnpi - · . , ·t·tbclccunen · •' 

eficaz no scnti<lo de sc
1
n 1 cs1ç' .. 1 c'• }onga, toda-. cscci , . -hemos que sua cOil'-:•1 · Tenhamos c?n 

via, niío nos dcsanuncmos .. sso é de urgcn-
fiança no seu futuro. Parall entre ns fôryas 
cin um entendimento gc~·tt~ A Nnção c 0 

· · 1 ·cu dcs lll 0 · 1 p·tra o rcsponsavciS pc o s . ' , >rep:tl·a< o ' , _ 
seu J>OVO hem organrzado c I. c c·tbe aos go 
' d JC'trgos ' t • sscs desempenho c seus CI •. 1 ·• seus in erc. · · · 
vÚnos o :~.elo c n vigi!f111CIH ;c~>~Itndos com a 
Congratulemo-nos, Srs · I. . Estados. íc. s.oh 
constítucionulizn~~ão (}C n.o~~~snossas gurnntras 
•
1 

égide da lei que temos '· 10 sentido do cn-
~ tudo I>Ollcrcmos realiza;,. t~·in .' Conficm0s na 
•'randccimcnto de nossa I '1 

• terra de Santa " · · tSCe J1,l - la dcmocraeHI que rem 1. cito, da razno c l 
Cruz, porque filhn ~lo .\~.~ 0 ambiente em . o 
rnornl. nos propor~Wd11 '1 .' os direitos c as h· ·:· 
qual teremos respeita os 
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herdades do cidadão. Nossa responsabilida-
des como mandatários do povo. mais do que 
nunca, nos devem preocupar nesta hora. De 
nossa atitude, sobretudo, depende a sorte da 
democracia no Brasil. 

Nossa índole, tradicionalmente demo-
crútica, por que :tii~erç,31da nos sãos J?rinci-
pios da religiiio cnsta, .nao pode ~c desvirtua~·; 
ao revés, cada vez mms fortalccH!a pelo pro-
prio sentimento de nossas convicc;ões, dcverú 
manter-se vigilante e sempre pronta a rea~~ões 
contra os que a prelcnclcrcm destruir. 

São êsses, Srs. Deputados, os propósito~ 
que me reservo nesta augusta Assembléia e, 
pesando hem o senso de minhas responsahi-
liclacles, quero ser dos primeiros a êsse con-
graçamento geral, em torno c em apoio do 
Exmo. Sr. Governador Milton Campos, a fim 
de que S. Excia. possa singrar os mares tem-
pestuosos que lhe foram reservados pelo des-
tino, e possa conduzir o nosso grande harco 
ao promissor pôrto da salva~~ão. 

Ditas estas palavras, permiti, prezados co-
legas, entrar em assunto a que pelas razões 
que acabo de expcndcr, não me seria dado 
tocar. Entretnnlo, não posso fugir a êlc, pre-
mido pelas circunslfmeias a que fui arrastado 
pelos últimos acontecimentos. Quero me re-
ferir aos discursos que, nesta tribuna, profe-
riram os nobres Deputados Eros de l\lelo Viana 
c Luiz l\laranha com rclat~ão à minha pessoa. 

O Sll. Deputado Eros de Melo Viana, 
quando de seu discurso nesta Assembléia, em 
resposta ao meu nobre e ilustre colega Sr. 
Deputado Fcliciano Pena, cu o ouvia com a 
atenção que sempre me mereceram os ú1cus 
pares. Apesar do ambiente carregado, em 
que os ânimos se exaltaram c os apartes :mr-
giam de todos os lados como faiscas, eu a 
tudo assistia com a calma que me foi sempre 
peculiar, quando, em <lado momento, fui sur-
preendido por V. Ex c ia., ao contra-apartear 
cu o ilustre Sr. Deputado Luiz l\Iaranha, com 
estas palavras: "Conhc~~o a política de Lco-
poldina. Jú residi ali por nlgum tempo c posso 
afirmar que V. Ex c ia. ali não tem prestigio 
elcitornl e cstú nesta Assembléia pelas mãos 
do <Ir. Carlos Luz". 

O Sr. Maualhiíes de Jllelo Viana ~ V. 
Excia. dú licença para um aparte? 

O SR. ANTôNIO GUil\IAHSES - Preza-
do e ilustre colega: tenho o prazer em rece-
ber o aparte de todos os colegas nesta Assem-
bléia; seja de adversários, seja de correligio-
nários, com muito prazer os receberei. Soli-
cito, entretanto, a V. Ex c ia., devido ú cxi-
guidade de tempo que tenho para fazer o meu 
discurso, que anote o seu aparte e depois lho 
concederei com muito prazer. 

O que V. Excia. aqui proferiu, Sr. Depu-
bulo l\lelo Viana, foi, un.w h_cr~si:.l. Apesar de 
meu, protesto,. V. l~x?Ia· msislm nas. suas 
dcelar:1çõcs, dizend<.l ate que cu faltava a v~r
da<lc. Quero acrc<II~ar que talvez V. Excw. 
falasse pelo suheoncientc, tal o cst,a~lo de ner-
vosismo que domina:'a o_ seu CSIHn}o, ou ci;-
tão por alguma alucmac;ao mome!ltanca. Se 
assim foi. eu lhe conce<lo as devtdas excnsa-
tivas. 1 Entretanto, prezado_ co cga, quero tecer 
aqui algumas considcrnçoe~;. para •lernonstrar 
que V. Excia. não tinha razao. O presente, 

via de regra, se liga ao passado. · E vou de-
monstrá-lo, Srs. Deputados, com argumentos. 
Em 1034 fui eleito Deputado pelo P. H .lU., 
obtendo o 5.? lugar entre H cleitbs. Era Sc-
cretúrio do Interior o Sr. Deputado Carlos 
Luz. S. Excia., que fez naquela época? Or-
denou a seus correligionários do P. P. que 
votassem nas eleições suplementares, em meus 
companheiros eleitos, para me deslocar. Fui 
para a scqunda suplência. Antigamente isso 
era facil, pois só havia 2 partidos. Dias de-
pois morre o meu saudoso compcnheiro o 
dr. Hugo F. \Vcrncck, uma das maior~s gló-
ria~; da medicina nacional; o H." candidato. 
que era o Ex mo. Sr. Deputado Artur da Silva 
Bernardcs, optou pela cadeira federal e eu 
a5smni seu lugnr na Cümara Estadual. Já na-
quela época assim procedera o sr. Carlos 
Luz para com minha pessoa. E agora?, Per-
dõem-me os prezados colegas, mas ha ne-
cessidade de alguma história da políti~a de 
minha terra. Serei hrevc , e . apenas _re!atarei 
fatos que se prendam {:s ullunas cle1ço~s es· 
ta duais e federais. Hav1;1 um dcs?nt;endtmen· 
to entre elementos do I .. S. D. dissidente de 
Lcopoldina. que se cindm em 2 alas: uma .a 
f e Olltl"l contra o ser 'Deputado Lmz avor ' . ,. ,·.;-; 'I s· 
l\'I ., h·l Ç)ual o motivo dessa CIS .. o . Im-.. ar an , . . t ,, s . D, t d plesmente porque os adep os uo . I.. e]~u a o 
I. ·. l\hranha impugnaram a uHh~açao do 
,mz ' ' · · J IUCll"l can Sr Dr. Francisco Ihheuo, um ' ' . , • 

di à ato escolhido pelo Sr. çarlos .Luz, .1~ na 
' 1 110111e'lç;-1o <lo Sr. Dr . Osvaldo epoca < a (. ' . . ~ ~ ~, , · 
V. . . P'li'a 'l Prefeitura. Ew natm ai a 111-ICll a , ' ' C h 0 S 
l ." ;- lo Dr. Francisco da un. a. 'r .. < Icaçao ! ·t or ·~ • bo Carlos Luz, talvez para evi ar ~na! c., a r-
. . . •nt<ls <leiltro do p. S. D. dissidente, prn-1 CC I me . . A f A • l. 

1 uma reunião que propos ossel? me 1-
~~~r~~ os nomes dos Srs. Drs. Francisco R. 
J~HHI~Icira c Luiz Maranha pan~ que, na C?n-

.;- <le Belo Horizonte, fosse exeollndo vcnç,1o f · ·t s um dêles. Essa proposta OI ace1 a. urgem 
. . '•le!Jl'CS acontecimentos de 13 de dezcm-os CC ' I . . l. -bro, e lú se foi por água a Jaixo a llH Icaçao 

Quero aqui ressal_:.rar .cru e ? ilust_r~ Sr. Dr. 
Francisco R. Junqucua Jai!'laiS solicitara r.tu. 
indicação, e sempre se eons1dc~ou apenas c~n
didalo do Sr. Carlos Luz, porcr:1, l~ma. vez 111-
dicado achava que era urna mdignHlade e 
repulsa de seu nome por parte da ala l\lara· 
nha. Dias depois, há uma reunião na Pre-
feitura - se niio me engano, em que torna· 
ram parte quase todos os membros da dis-
sidência - com a finalidade de se indicarem 
os candidatos ú chapa que deveria ser distri-
buída aos .eleitores; lavrou-se uma ata e foi 
feito um manifesto, ouc não lograram ns as-
sinaturas da ala dr. Francisco n .. T nnqueira. 
Desnecessário é dizer-se que :•quêlc manifesto 
foi uma verdadeira bomba atômi e a, não ~mr
ti.ndo os resultados almejados, I>clo contrá-
rio, mereceu a condenação e a repulsa de 
muitos amigos da ala dr. Fra.nciseo H. Jun-
qucira. Como sempre, nutn rn·or>ó~;ilos de 
uma pacifica~~ão políli~~~ em minha terra; 
procurei c escrevi a ·vanos elementos da ala 
dr. Francisco H. .Tnnqucira nesse scnti(lo, ~ 
todos receberam eom simpatia essa minh:t 
disposição. que procurei depois das eleiçõe'l 
realizar atravós de um cnteiHEmento que, infc· 
lizmcntc, não deu resulta<lo, devido a intran-
sigências do Sr. Carlos Luz, conforme relató-
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. 
rio que apresente i ao Ex mo. Sr. Governador 
Milton Campos, sôbre o qual poderei falar, se 
me fôr exigido ou se me so!Jrur tempo. 

Aparece, afinal, em Leopoidina, o Sr. 
Carlos Luz; para tra{~armos os planos das 
eleições. Promoveu-se uma reunião em cas:t 
do sr. Jehú de Faria, em que cornp<treccrmn 

. apenas elementos do P. H. c o Sr. Carlos 
Luz. Disse-nos que tudo havia feito par:t •.> 
sr. Luiz Maranha não ser candidato, ofereceu· 
do-lhe até boa colocação, o que recusara, por-

·quc desejava ser político. Em vista disso .~ 
sabendo que jú tinha sido distribuído um ma-
nifesto lançando a candidatura Maranlw, na-
da mais poderia, faz:.!r porque seria desagi·adú-
vcl a êlc, Carlos Luz, retirnr essa c:mdidaiu-
ra. Que iria fazer ? O eleitorado que escolhes-
se Hvrementc seu candidato à Assembléia Es-
tadtwl. No dia seguinte, houve outra reunião 
no Clube Lcopoldinensc, presentes apenas os 
·dissidentes e o Sr. Carlos Luz. Estou infor-
mado de que a mesma conversa manteve ali 
o Sr. Cados Luz, que, C:ntret:mto, ]lcr-
I~Untado por um dos presentes em quem vo-
taria, declarou: "votaria no l\Iaranha". Es-
sa passagem me faz lembrar o que se pas-
sou no Catctc entre o sr. general Eurico 
Dutra e a bancada de São Pnúlo, qllando ali 
foi saber qual era o pensamen-to do Presiden-
te sôbrc :1 eleição do Viec-Prcsidcntc da Hr)-
púJJiiea, em que eram candidatos o~; Srs. Sc-
·nadorcs Melo Viana c Nercu H amos. Hcspon-
dcu o sr. General Dutra: "Arnhos os candidatos 

·siio bons, porém, se eu fôsse Deputado fe-
deral. votmia no Ncrcu !". Não quero, com 
isso admitir que o Sr. Carlos Luz prctcnrlcs-
sc fazc1· qualquer insinuação. Mas os aconte-
cimentos posteriores me induzem a fJcnsar o 
eontrúrio. Fiz a minha propaganda no mu· 

·nicípio de Lcopoldina c em outros vizinhos, 
etc. 

Aqui quero lcmhrar urna passagem mut-
·to interessante, por ocasião do grande comí-
cio realizado em Lcopoldin:t, em que cstivc-
·ram presentes, os Srs. Bcrnm;dcs Filho c 
Carlos Luz. Nesse dia, o Sr. Carlos Luz 
t'êz um belo discm·so, em que se referiu 
aos acontecimentos do dia 13, em Belo Ho-
rizonte, c :\ atitude assumida pelo Sr. Bcr-
nm·dcs Filho por ocasião da Coliga~~ão De-
mocrútica, de que saiu cmulidato o hon-
rado Sr. Governador Milton Campos. Refe-
rindo-se ao Sr·. Bcmardes Filho, disse sua 

·Excia. que fôra êlc ~~ figura exponencial c 
decisiva, c que resolvera, graças ao seu des-
prendimento c patriotismo, a questão política 
de l\linas chamando-o "salvador de Minas, 
porque 1\rinas seria reintegrada no regime 
da lei, da ordem c da dignidade, com a 
vitória da candidatura da Coligação. Elo-
giou também a pesson ilustre do Sr. Artur da 
Silva Bernardcs, que era un.w. garantia do 
pleito, tal o seu grande prestigiO na Jl~litica 
mineira, pelos serviços prestados no I~stacb 
e à Nação. 

O orador seguinte foi o Sr. D_r. Dcrnar-
des Filho, que proferiu notúvcl ~hscurso :;ô-
hrc os acontecimentos daqncln cp_9ca: agra-
decendo ao Sr. Carlos Luz as rcfcrcncias que 
lhe foram feitas c a seu pai. 

Em seguida, usaram da pnlavra o dr. 
Joaquim C:indido Hihciro .Tunqueira, dando as 
bôas vindas no dr .. Dcrnardcs Filho, c ao :sr. 
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Luiz l\faranha, e ao que ora vos fala rlesta tri-
buna. Fere-se o pleito, e o resultado foi eu ter 
vencido as clci~~ões por maioria esmagadora; 
e pm· que, Srs. Deputados? - Esclarecerei. 

Eram dois os candidatos volndos. Os 
eleitores tinham liberdade de ac;ão. Quais as 
razões c preferência do clcitor<Hlo pelo n~cu 
nome'? -- Pela conduta que ~;cmpre mantive 
em minha terra nataL onde elinic;o l!ú :lO 
anos, merecendo a estima e adnnraçao. de 
lodos os meus contcrr[meos, pelos servi~~:Js 
que, abnegadamente, sempre prestei aos dc~:
proviclos da fortuna; pela confiança que em 
mim dcpositarmn tanto corrcligionúrios quan: 
to adversúrios, elos quais <>Cil!Jli'C me pre~cz 
em ser conselheiro; pelo amparo que ten.l:> 
eonsagrndo ús instituições c rcaliza~~õe~ es-
pontanemncnte, ou quando solicitado, c:usten-
tcs em minha terra porque só fiz :uru5os, e 
era c sou amigo de todos os conterranco~ · 
Além dessas razões de ordem mon~l, que! 0 

esclarecer: possuo um cartório cleitr~ral, ~~ 
cuja frente se cncontrmn amigos. derheados, 

· · ~ '31)0 •l •r'tor·cs · ·tfa-(}Uc conscgmrmn ahstar D. • . c e · · '• .
0 ra os ex of(icio c outros alistados em. ou.r , 

cartório eleitoral, meu eleitorado (se assun TI}C 
· · ) t · . " c1'fi"l O nu-posso cxprurur aumen ana a su" ' · . . 

mero de .candidatos ús eleições- c~;tadu:~Is, ~~~ 
hem nprcciúvel, compareccnclo ao pleito. 
dos os partidos. ·. !c 

Só no município foram votados rnms < 
70 candidatos. 1 · 

O eleitorado era de 11.912, cstan< o m-
. 1, CI"l de duído nesta cifra o de Hccrcw. qt c ' · · •m I eo-1. 700 eleitores. Portanto, cxistum.1 • ~, 'mc,nto 

pold,ina 10.212 eleitores. O comp~t!CCI 0 rc-
foi de G8 %, por conseguinte de. G ·!)H· .. _ . . . . Ivo erro ou omis sullado, so no mumcirno, sa 
são, foi o seguinte: _ 'l lliJ rwtis 

p. H. - Antônio Guimnracs :-;r· .. ;1j1•1 '-ou menos- P. T. N. - Lmz l> a!.t ' 
l. GOO, mais ou menos. 1 . 1 ]Jrc Deputa< o Se cu estiver Cll''anat o, o no 

• • • "· • • , •1r1nrtc que Ltuz l\farnnha. poclcra. depois, .~~n, .' retificar. 
~h c conccclcrcr com grande 1~1 ,ll;C1' ,fOO 

I> 'I' - \rrwtinho ele Ohvcir:t - 1· 11 ' • . r" ·' 'J' ele C·u·va JO 
mais ou menos - P · H· .Ju 10 t 7S c ou-
- 180; p. H. __ :Mú1·io Casasan a, ' 
tros candidatos com 5GO · • ter 

- •garci jnmnis 
Srs. Deputados, . n~to nc contcrrftncos da 

sido votado r~clos <~~s~~ntor uHrucirn. que m_e 
aln dr. Frnne1seo Ih Jeirn · 1• 1c1••1 ctunndo ti-. , JJrcfercJ '• honraram com a su,t 1 1 0 f•tzcrcm a · · J'J•rcl'HC!C '' nha o chrc!lo c a 1 ?C. ' E, eles ta tribuna. 
qualquer outro canc.hcl,tt.o ... 

1
gnrlccimentos a 

apresento os meus sJnccr 0 ].' qt;cm nesta As-
tão dignos conter~aneos < c .. do, JOrérn hn-
scrnhléia me consHlero, ho 1~ 1 '1 . 1

1
1 s1· De-

I , ·us ·un< :' ' · 
IJ\Ílde rcrH·cscntante. ~. m, · ' J>ecrcio, 

f ' t·HlO Clll ' • pulado l\Telo Vinna, m v~ ' ,1zes Muriac, 
Além Pm·aiha, Guararú: Latagu, l':1ima. São 
'l'omhos, Caran1~ola, Uha, Po1

1!1hn, J>c'·sr1Icndor, . J . I •OI"l• \ • Gotarclo, Barhacena, mz <c 1.' obtendo, no 
Pirnpctinga, Astolfo Dutra •. c ct'o' s Eis aí, Sr. 

I • f'lb vo . . " t todo, uma votação < c '1 • >~ virn para cs a 
Dcputnclo Melo Viann, conwr Carlos Luz". 
Assembléia pelas mãos do ' · :- conhece a 

'
r· . V 1' ·h que n.to . c, pois, . ~xc • · . 1110 meu nome foi 

· I · · 1· lft' · nem co D min 1.1 VI! ,1 JlO rc.t , . E' que, nobre cpu-
votado em ~antas ~0 11 ·~~~ pro~uro fazer amigos 
ta do, 11~ tmnlu.t v1d~ · S, mais votos não tive, 
c angariar anuzadcs · e 

-~· 

h-., 
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·'' 

foi pela ~ninha lealdade po:íli~a par~ com ot:~ 
t . . candidatos de meu pL1rtid~. Sou leal _" 
~os SI· De]mtado Melo Vwna. sempr., smcero, . L • • -.. . 1 .. ami:wde entre as quais nao me 

possui >G.l ··nc"I:a ter dsemerccido a de V. acusa a conc1c 
.E::cia · - . 1 li elo Viana - V. Excia. o ,)'r. Magallzae.~ l e'. ·t .? 
1. I. • f"ll"l urn apm c. c a 1cenv1 ;• : , v Excia. que cu não fiz ()uero dize I ,t . • AI. , 

1e pe•·soal a sua pessoa. Ias. 
nenhum ataqdt. . .~~ verá que disse: caso ai-se lêr o meu Iscm. ' · · . f'· , ·se nesta Casa, qualcJUCr al.aquc a 
gucm1. Iz_eds~dc pessoal seria cu o primeiro a sua c Jgni " . ' . • I · 1 . a' tribuna pam defende- o. SU )li' 

o sn. ANTONIO GUE\IAIL\ES - Ohrl-
"'1do a V. Ex c ia. 
"'' .Sr. Depu lado Luiz .Maranha, quando apa!'-
teci V. Excia., fi-lo por um dever, poi:cruc 
invocado foi o meu testemunho nes.ta. Çasa 
J>"lo meu ilustre colega, Deputado l• ellc~ano 
P~na. Uem me conhece, vorque lidou V. 
Excia., a mcn lado, durante longos te~npo~, 
sob o manto de minha r> r o lc~~ão. V 1 vumws 
sempre na melhor harmonia em nossa Lco-
poldina. V. Ex c ia. foi meu correligionúrio 
político c por muitos anos figurou nas hos-
lcs do glorioso P. H .JH., de cuja Comissão 
Executiva era um dos mais destacados mcm-
JH·os. Pelo P. H. M. foi eleito Vereador à 
Cúniara Municipal, onde, com dedicação e 
amor ú nossa terra, rcorcsentou dignamente 
o seu nwntl:llo. Na imprensa local, na nossa 
saudosa "Nova Phasc" sua pena se fêz sem-
pre presente, ·em violentos artigos contra os 
desmandos da I>olítica então ali reinante., 
Hecordo-rnc daqueles têmpos em que, unido.s, 
realizávamos a hoa campanha pelo hem c 
pelo progresso de nossa terra. Ainda pos-
suo a coleção do "Nova Phase", que ainda 
costumo ler, ditoso daqueles tempos em que, 
qual Catilina, vcrherava V. Excia. a conduta 
dos nossos ad vcrsúrios politicos. 

Na medicina, que prazer cu tinha em 
atender aos a pêlos de V. Ex c ia., quando, em 
situações crHicas da profissão ! llern sabe 
corno o projetei e o fiz prestigiado no seio 
de meus amigos. 

, Mas. . . paremos por aqui ! 
Passam-se os tempos, c V. Excia., por 

motivos que não me vêm ao caso nem sôbre 
êles desejo tocar, resolveu bandear, ingres-
sando no P.S.D. 

Não me cabe discutir as razões, era um 
direito que lhe assistia, digno de nosso rcs-
]>eito. Tornou-se, assim, V. Excia. meu ad-
versário c assim temos vivido. • 

O SH. PHESIDENTE - Lembro ao no-
hre orador que o seu tempo já se acha es-
gotado. 

O SH. ANTONIO GUIMAIL\ES - Peço 
a V. Excia. que o prorrogue por mais al-
guns minutos. 

O SH. PHESIDENTE - De acôrdo com 
o He•rimcnto Interno, prorrogarei o prazo de 
V. 1fxcia. por mais 5 minutos. 

O SH. ANTôNIO GUil\IAHÃES - Sabe 
perfeitamente, Sr. D~puta~lo .Lu~z l\Iaranha, 
que jamais o dcsconsHlcrcl pubhcamcntc, •!, 
por isso, não dou a V. Ex c ia. o direito de 
uma atitude como a de 5 dêstc mês, nesta 
tl'ibuna, quanclo disse que meus Hl>artes eram 
suspeitos, porque partidos de um adversário. 

Conhece bem o meu caráter. e n.ão a~mito 
que v. Excia. suspeite de rmnha IdOI~e1dade 
moral. Nos parlamentos, os ap:u:tes spo urna 
prerrogativa de seus membros, seJa.rn. el~s. ad-
vindos de adversários ou de correhgwnanos. 
l\Ianda a hoa ética parlament_ar qt~e êles se-
jam concedidos, e, corn mmh~ .circunspec-
ção, respondidos com a r~cces~ana argumen-
tação e 0 devido respeito a HW.]esiadc de nos-
sos mandatos. Tenho pr~>cu~·_ad~ ser !cal na 
minha vida pública, c \ . bxci.a. nao tem 
o direito de ofender a quem assim proce~e. 

E porque assim pcn:>o, eu p~rguntarei .a 
a V. Excia. qual a razao de mmha · suspei-
ção para aparlcú-lo '? - Por s?r seu a.dver-
súrio '? Por que tivesse algum dra claudicad? 
na minha vida, que V. Excia. bem c.onhecc? 

Vou terminar, Sr. Deputado Luiz Mara-
nha, com uma advertência - pese sernpr~ 
ns rcs]>onsahilidadcs do mandato que aqm 
·exerce c sc.ia digno· dêlc. 

Estou I>ron!o a receber os ap_artes, com 
que oé: meus nobres colegas qUiserem me 
honrar. . 

() St. Magalluí.es de Jílelo Vzana - Agora 
é muito fora de hora. _ , , . 

O SR. ANTONIO GUll\IAHAES - Eu ped1 
a V. Excia. que anotas~e os seus apar~cs 
para 0 término do meu tllscursp, ~le maneira 
que estou à disposição <l.c V· Excl~ · 

Era o que tinha a diZer. - (I almas). 

POLíTICA DE UI3A 

O SR. PHESIDENTE ·_ Tem a palavra 
o Sr. Ozanan Coelho. 

O SH. OZANAN COELHO - Sr. Presi-
dente Srs. Deputados. . .. 

1;npelido pelos últimos t~e,bates, pohh~_os 
• 'l"'r't•mdo esta ma1,r.a Asscrnblew, que vern L., L ' t '] 

O IloJ·, ·1 contr'l-['ôsto, esta n mna, para ocup ' ~, L ' v S l) 
responder ús expressões com. qu~ o r. Cl~:l-
tndo Fclic,iano Pena me mm;o~cou, em seu 
discurso de segunda-feira proxuna passada. 

E' sabido que os dissidcn~es~ to~ando 
parte com a U. D. N. para a ~o~gaçao D~
mocrútica que iria pleitear a cleiçao do emi-
nente candidato, Dr. Milton Soares Campos a 
Governador, nada exigi~l pa_ra. compor _essa 
Coliga~~ão. O P. H. foi o _ultuno a se mtc-
grar nessa aliança de partH~os, após várias 
demarclzes durante alguns dws, demora que 

· prejudicou' bastante a maior votação de can-
didatos. 

Nem tivemos tempo de conhecer tantos 
compromissos de que fala o p. n. 

Para nós, da dissidência, para o nosso 
eleitorado do município de Ubú, o compro-
misso solene, o que mais importava ao Esta-
do, naquele momento, era a vitória do can~ 
didalo Milton Campos, não em represália àJ 
pessoa do candidato que lhe ·era adversário, 
mas para defesa da atitude que a dissidência 
havia assumido. 

Caminhamos intrépidos c desassombra-
dos para o pleito eleitoral, firmados c con-
fi.nnados hoje, na eonvicção de que dcfcn-
dtamos a hoa causa de Mmas Gerais. 

O que se passou no pleito daquele mu-
nicípio estú longe do co.I~hccimcnto do Sr. 
ex-Presidente da Asscmhle1a Constituinte que 
não conhece a situação Política de Ul;á ou 
apenas a encara unilateralmente. 
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Não quero ocupar a atenção da Câmara 
para longa exposição de fatos ou trazer para 
aqui os chamados "casos municipais", mas 
apenas, quero desfazer a gentileza szzi-gene:-
ris com que o ilustre Deputado do P. H. 
brindou-me, negando-me autoridade para mi-
nha defesa a pó~ a sua acusação. 

Venho trazer o meu veemente protesto à 
sua asserção, repelindo o conecito por S. 
Excia. formulado, para dizer-lhe que consi-
derei a Coligação Democrúlica jornada cx-
pontânea c resoluta, sem exigências descabi-
das de interêsses pessoais, visando cxclusi-
Yarnente ao engrandecimento de Minas. 

E as palavras do eminente entiio can-
didato, Dr. Milton Campos, publicadas pela 
imprensa, tranquilizaram e firmaram nossa 
convicção de que estávamos com a boa causa, 
demonstrada de modo superior c digno de 
aplausos pela U. D. N. que, desprendida, 
vendo apenas os altos interêsses de Minas, 
levou o Sr. Dr. l\Iilton Campos a declarar: 
"A União Democrútica Nacional, que havia 
lançado a minha candidatura, tornou a ini-
ciativa de desobrigar-me de compromissos 
par~idários, os quais, aliás, não existiam, 
senao no que resultavam naturalmente do 
programa da própria filiaçúo. Dês se modo, 
possibilitou-me a colaboração à minha can-
didatura acima dos partidos, para melhor 
servir ao povo mineiro". 

O nosso maior compromisso, o que diz 
respeito à fidelidade à palavra empenhada 
aí cstú c foi cumprido. 

Quanto ú' votação do candidato de então, 
Sr. Bernardcs Filho, acusa-nos o Sr. Depu-
tado Fcliclano Pena pelo número de voto.s 
em relação certamente à votação do ca!lch-
dato l\Iilton Campos a Governador do Esta-
do, em Ubú. 

Explica-se essa diferença, que . n~o. de~
doura a orientação do chefe da <h;>sidcn~Ia 
naquele município, urna vez conhecida a m-
cornpatihilidadc invencivcl entre o P. H. c 
a dissidência do P. S. D. local. 

O Sr. Luiz Maranlza - Evolu~~üo ou in-
volu~~ão política. 

O SH. OZANAN COELHO - Aí o pre-
zado colega pode fazer o seu juízo. 

O Sr. Antônio Guimariíes - V. Excia. 
dá liccn~~a para um aparte 'l Se a tese de V. 
Excia. prcvalccêsse, de que a dissidência em 
Uhá recebia poucos votos, nesta hipótese o 
Sr. Carlos Luz seria pouco votado em todo 
o Estado, a partir de Lcopol<lina, pois nós 
votamos nêle, porque estava com a Coliga-
ção, muito embora fôssc nosso adversário 
político. 

O Sr. Luiz Maranlw - O Sr. Carlos 
Luz teve mais de 300 mil votos. 

O SH. OZ,\NAN COELHO - Vem de 
longe essa incompatibilidade.' gerada. c cria-
da pelo próprio p. H. . Este part.Hh~, em 
Uhú, se compõe, em sua grand~ mmo_rra de 
elemento-; que foram os mais Intransigentes 
adversários <lo Sr. Artur Bcrnard,es, de 1 !l:H 
a 1930, quando sua imprensa maltratava o 
venerando Chefe do p. H. M. eorn , ~-~ rnais 
desairosos epítetos, corno se poder". ver 
Jlclos jornais dnquela época, sob a oricnh~
ção do atual chefe do P. H. naquele lllUlll-
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crpw, cujas violências e arbitrariedades fo-· 
ram de tal modo operadas, que tornaram in-
compatíveis as relações do mesmo com a 
nossa política. 

Datam, porém, da campanha pr?-candida-
tura Dutra os acontecimentos mars bcrn~n
tes, que caracterizaram os processos d,c VIO-
lências elo P. H. no município de Ub:,l. Em 
dhs de novembro de 1915, chegou aquela 
ci~adc uma caravana de propaganda d?_can-
rlidatura Dutra, jú tendo a mesma VIslta.do 
vúrios municípios da i\Iata, inclusive Alem 
Paraíba · Lcopoldina, Catagnazcs c Pomba, 
scmr>rc' hem rceebida c sem ser molcsta.d:~, 
por quem quer que seja naqueles muntc1-
pios, em sua proJ)aganda. 

Essa embaixada era chefiada pelo a!lvo-
gado Galino Ucsouro Cintra, pcss.oa li~~:H:a 
ao Sr. General Dutra c que alr fo1 a~o~npa
nha<lo de sua Exma. senhora e <hstmtos 
moços. Essa caravana foi assaltada ~ a?rc-
dida por elementos do P. H., na r>nncipal 
prnça da cidndc, quando fazia a prop<~gan
da democrática e natural !lo seu can<hdato 
à presidência da Hcpública, em flagrante cem-
traste com a pregação liberal c a superior ori-
entação cívica emitida pelo eminente candi-
dato oposilor, Sr. Brigadeiro Eduardo Gomes. 

Criou-se, no seio do eleitorado, uma 
grande tensão contn: os processos do p. n. 
de Ubá. 

Assim, no pleito de 19 de janeiro pró-
ximo passado, quando os pcsscdistas !lissi-
tlcntcs faziam intensa propaganda pelo mu-
nicípio o P. H. quedava-se, ar>cJws dando 
uma ot~ ot~tra nolíeia sôbre a eleição do Dr. 
Millon Campos, mas com intensidade só fa-
lavmn nos in!crêsscs eleitorais de seus can-
didatos partidúrios. 

Hcccbcmos c imprirniews, ali cédulas 
dos candidatos apresentados. Enviamos, 
muitas vôzes, cédulas para . ~llguns municí-
pios vizinhos que nô-las solicitavam e, mes-
mo para o município, do Poml~a endereça-
mos cédulas, <Ille rlc la nos pcdu\r.n, encabe-
çarias pelo eandidnto Bcrnardes hlho, como 
jJOdcrú atestar nosso colega ch~ U. D. N., Sr., 
Deputado Dnnr .i\len<lcs Ferreira. 

o Sr. Mendes Ferreira- V. Excia. dá 
licença para um aparte 'l 

De fato, as cédulas do Sr. Artur Ber-
nardcs chegaram tarde ao Pon~h~!• c, ~Hl<Jl~cla 
H'cmência apelamos para Uha c nos ~oi am 

I · 1 '3 100 cédulas Como as ccdulas envia< as . ' . f . . , l I t ri ém dcrnoraraÍn mandei azcr cc< u as m~ J • 
em Pomba,' de modo que nesta parte V. hxcra. 
tem razão. 

O Sr. nolivar de Freitas - V· Ex c ia· 
me permite um aparte 'l ~ 

l . ~ 1 \r J~xcia. nao 'l'en 10 a unpressao < c <rt;_e · " ,
1 

acu-
estú colocando bem a qucst:10, porc~ue J) ' foi 
sa~~ão feita à dissidên~~ ia do p · clc~ent~ndi~ 
J'trst•tmcntc csh · em virtude dos · . · ' : ' · . · · ·, :- cumpnu os mcntos locars, a <hssrdcnei.t n.to me do Sr 

· 'OTllJli' , · · · · votando no 110 ' • seus c 0 msso~. F ·eia. afirmando 
Artur _!Jernardcs I• !li~~· Y, · .. ,;~rdcs Filho por 
que nao votou no Sr · ' 01 • t I> 
c·1usa dos desentendimentos locars ~ cn rc. 0 • 
J{. c 0 p. s. D. Independente nao esta res-
pondendo à acusação· 

,. 

.·.~ 

) 
\I 
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O sn. OZANAN .CP?LHO - V. Excia. 
conhece hem os munrciPIO>'- e sabe como são 
as lutas municipais· . 

0 Sr. Bolivar de Freztas - Conheço 
alrtms. Aliús, 0 Sr. Dcputa~lo Magalhães de 
l\f~lo Viana acha que eu nao ~onhcço nc-

nhun~. sn. OZANAN COELHO - Impressio-
, lo•; com as violências do P. H. local, os 

1~;t\ · rcs dissidentes, apesar de. receb~rei,n as 
c .et!I 0las com 0 nome do cnn<hdato w Sena-ce u I. l 
t · .1·a es<ruivaram-se ao rece .Je-.as ou as re-oi ,, , D" · ccbiam e negavam-lhe os votos. _ 1r-~~e-a: 
por que nã_o a~imos? . Por qyc, nao agmws 
impondo tms cedulas a votaçao? • . 

Responderemos que nunca carmnhamos 
fora da persuasão. Nunea adotamos pro-
cessos totalitários para ~brigar a votação CI!l 
favor de qualquer candidato. Vendo a ati-
tude de numerosos correlegionários que se 
negavam obstinatlamente a <~ar seus votos ao 
candidato do P. H., respeitamos suas con-
vicções suas atitudes c.ontra a facção local 
do p. R., que sempre nos hostilizou, a pon-
to de, em certa ocasião, chegar a jogar bom-
bas c apedrejar rcsidênc.ias de correligioná-
rios nossos, não havendo maior gravidade; 
devido a prudência de nossos amigos. 

Diante dessa atitude do P. R., naquele 
município, não julguei censurável o seu vro-
cedimento negando seu voto ao candidato do 
P. R. à Scnatória, sabendo que não se tra-
tava de uma questão pessoal contra o Dr. 
Dernardes Filho, que por suas qualidades <~e 
inteligência de amor ao nosso Estado, mere-
ceria, em outras circunstâncias, os votos de 
todo o eleitorado ubacnse. 

O Sr. Bolivar. de Freitas - V. Excia. 
dá licença para um outro aparte? 

O SR. OZANAN COELHO - Pois não. 
O Sr. Bolivar ele Freitas - V. Excia. 

acusa 0 P. H. de Uh á de violento, não é 
verdade? l\Ias o P. n. de Uhú é a maior 
parte da população de Ubú e ganhou as elei-
ções ali. 

O SR. OZANAN COELHO - Mas isso 
não quer dizer que nuo tenha feito violências. 

Ainda, Senhores, o ex-Presidente da Assem-
bléia Constituinte dá a entender, sem base 
na verdade, que nos esforçamos por lev~lr. à 
Prefeitura de Uhá um de nossos correligiO-
nários. No entretanto, o que ~e. pa~sou r.1e~~e 
sentido é inteiramente contrano a opuuao 
do Ilustre Deputado do P. R., que, por certo, 
foi mal informado. 

Era Prefeito municipal de Uhá, quando 
se processaram. as cleiçõc_:; d~ 19 de janeír:o, 
0 ilustre mineiro Dr. .To ao Carlos Belo Lis-
boa, cidadão. <.le altas qu_alir~adc~; cí_vicas. e 
morais, adrrnms!rado; ~ ~ecm_?o, can~te; .m-
tegro c inamoldavel as ll1Jlli~~~~Je;; partHlana~, 
tendo deixado na~uele m~n~ICIPI?, traço bri-
lhante de sua açao adr~uustrahva, com os 
aplausos do povo ubaen.,c. 

N •sl'lS condic'õcs, sendo do interêsse do 
. . ..c. ,G.<>vc'•rno 'do Sr. Milton Cafpos a eo-piOpliO . . . 1 

I• 1. . :- 0 .-1 frente dos mumcipws, de w-
.1 JQr,lÇ<l ' ' t· l ]' 

(Illc .• 1c·1I11u1sscrn as emJlestar es po r-rnens • ' · · f "t 
t ... . · 11 par·ciais como prc er os de todos os 

IC.lS, li • · · }' · f comunícipcs, nós, <~a ~hssH cnc.w, nos e.s or-
çamos pela pcrmnnenciU do. Dt . Bel<?. L1s~oa 
na Prefeitura de Ubá. Infelizmente, Ja o Sr. 

A. L. -11 

Governador do Estado, precisando dos ser-
viços de um homem como Belo Lisboa em 
outro setor da administração do Estado 0 
designou para outro . i~portante município •. 

Com seu allo esp1n_to conciliador e pon-
d~rado, lembrou-se entao . o Sr. Governador· 
1\ülton Campos de um cidadão, seu antigo 
CO!~p.anheiro na r:aculd_ade de Direito e QUC!, 
r~s~rhndo ~m Tjha e filho _d? município de 
Uba,. sem J~lt:uus ter se filiado a qualquer 
partrdo polltlco, conserYando-se sempre fora 
de q~ralquer agremiação partidária : era 0 Dr. 
Donungos Pduso, um nome de c.onciliação,. 
advogado <~c renome na Zona da Mata, onde 
goza de e~tnua geral, principalmente em Ubá. 
A_ sua atitude a tal ponto foi sempre apre-· 
ewda que, ocorrendo em1 abril próximo pas-
sad_o nnH~ data festiva de sua família, nossos 
"llllgos fizeram-lhe uma pequena manifesta-
ção de apre~~o e, logo em seguida, os elemen-
tos do p. n.' em grande comissão, fizeram-
lhe ealorosn manifestação em sun residência. 

O Sr. Aluísio Costa - V. Exc.ia. dá li-
cença para um aparte? Como V. Excia. deve 
saber, o advogado rir. Domingos Peluso fo'l 
consultado se aceitaria a Prefeitura de Ubá .' .. 

O SR .. OZANA~ COELHO - Aliás, ~u 
vou expor Isso aqm. 

O Sr. Aluísio Costa - . . . e como V. 
Excia. sahe, êle se recusou a aceitar. 

O SH. OZANAN COELHO - Eu vou 
chegar a êsse ponto. Agradeço o aparte de 
V. Excia. 

Sabemos que os nossos adversúrios se 
opuseram à sua nomeação, porque apresen-
taram o nome de um dos seus correligioná-
rios, o qual foi aceito e nomeado, ern vista 
de haver o Dr. Domingos Pcluso, depois de 
apresenta.!: razões, declinado dessa honra de-
pois de consultado. 

Como se poderá dizer que nos esforça. 
mos por levar um dos nossos correligioná-
rio~ it Prefeitura !!Iunicioal, anós as eleiçõel". 
de 1!) de janeiro 'l 

Senhor Presidente; deixo aqui consigna-
do o meu veemente protesto contra as fal- · 
sas informações de que, nesta Casa foi por-
ta~lor o Sr. Deputado Feliciano Pena e a 
nnnha cstranhe~a ao modo intoleran.te, de-
selegante c nntlparlamentar com que 0 no-
~n·~ Dem.rtado recebeu o meu aparte ao seu 
ultimo discurso. - (Palmas) . 

O Sr. Presidente d~ a palavra, sucessiva-
mente, aos Srs. Andrc de Almeida e B 1'-
var .. de Freitas, inscritos para hoje. os qt~ ·1~ 
desistem de falar, pedindo suas inscriçõ 1 ~ 
para a próxima segunda-feira. c.,. 

Esgotada a hora do expediente declara 
o Sr. Prc~;lrlcnte que vai })assar à ' 

OHDEM DO DIA 

:\nuncia-se a discussão e votação d • ,_ 
<!l_let:unenlo n.0 13, de autoria do Sr 0 . 1 ~ 
Lnna, devidamente apoiado e llttb~I. ·, di!acir 
'lh 1 7. - d" . . ' ICd o na 
< • < a . scssao or mana, •;olicit·u 1 . . 
<l,t; contrato firmado entre 0 . Estatto v ,0 , cC~:na 
I· orça c Luz de l\ti nas Gerai•· e u Ul. 

O Sr. Lima Guim~rães, "ilcdindo a a-
l~vra, ~ela or<lern_, solicita 0 adiamento pda 
<~rscuss~~o e vota~~ao do requerimento supru 
por se achar auscn te o autor do mesmo. ' 
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Declara o Sr. Presidente que, de acôrdo 
com o art. üO, § 2. 0

, letra "d", do Hcgimen-
to em vigor, os vedidos de adiamento da 
discussi'io ou da votaçi'io, só poderão ser 
objeto de considcraçi'io quando feitos por es-
crito. 
· O Sr. Lima Guimarães desiste então do 

pedido ele adiamento. 
Nilo solicitando a palavra nenhum outro 

Sr .. Deputado, é o requerimento n." 13 sub-
metido a votos c aprovado. 

O S1·. Presidente declara que está sôbt·e 
:a mesa o seguinte. . 

HEQUEHI:\IENTO N.9 H 

Sôbl'e Comissiio Especial de Leffislaçúo 

Ex mo. Sr. Presidente· da Assembléia 
Lcgir.lativa. 

Hcquercmos a V. Exeia, que, ouviria n 
Casa, seja nomeada pela 1Iesa uma Comissi'io 
Especial de Legislação, compo~;ta de 15 De-
putados para examinar os projetos de lei que 
forem apresentados até a constituição das 
Comissões Permanentes, visto que isto sô-
mente se darú depois de aprovado o Hegi-
mcnto ora em elaboraeão. Pedimos urgên-
cia var~1 a votação dê~ te requerimento. 

Sala das Sessões, 7 de agôsto de 1 !).17. 
(a a.) Uriel Alvim - Martins da Costa 

Badaró Júnior - Carlos Prates - Jou-
hert Guera. 

Submetida a votos, é aprovada a ur-
gência solicitada no final do requerimento 
supra. 

A seguir o Sr. Presidente submete à 
consideração da Casa o conteúdo principal 
do citado requerimento que também é apro-
vado. 

Comissão Especial de Legislação 

. Atendendo ao requerimento do Sr. Uricl 
Alvnn, o Sr. Presidente nomeia os seguintes 
D.cputados para comporem à Comissão EsJ>C-
cwl de Legislação que examinará os proje-
tos de lei sujeitos à aprccia~~ão da Assembléia, 
enquanto não se constituírem as Comissões 
;ermancntes: Srs. Deputados Fabrício Soa-
cs - Oscar Corrêa - Júlio Carvalho - Ar-
~a~do Zilcr ·- Ccsar Soragi - Jason Alhcr-
,ganSa -. Lima Guimarães - Otacílio Ncgri'io 

tarhng Soares - Pedro Braga - Xeno-
[01!-tc Mercadantc - Trancrcdo Neves - IU-
>ciro Navarro - André de Almeida - Jua-
rez de Sousa Carmo. 

APHESENTAÇÃO DE PROJETOS 

Dccla_ra o Sr. Presidente que sendo omis-
so ? Hcgnncnto em vigor relativamente aos 
Jll'OJ:tos rc.sulnrcs, a l\lcsa deliberou aplicar, 
P?r <~.naloma, o Hcgirncnto da Assembléia Lc-
gis~ahva de 19:l5, que diz 0 seguinte em seu 
mtigo n.9 133 c § §: 

1(}2 

."Art. 133 - O projeto apresenta-
do a A~sernbléia por qualquer Depu-
tado scra lido à hora do expediente 
pelo apr~scntantc ou, na omissão desta, 
pelo l.Q Secretário, c, quando se passar 

à ordem do dia, submetido a votos para 
a Casa decidir se o mesmo é conside-
rado, ou ni'io, objeto de deliheraçiio, 
votando os Deputados sem proceder 
discussão. 

§ 1:' ~- Considerando objeto de 
deliberação, podcr-se-ú incluir o pro-
jeto na ordem do dia seguinte, para a 
primeira discussi'io. 

§ 2.<>~ - Na hipótese do parúgra-
fo anterior, será o projeto imediata-
mente numerado, registrado c copiado 
para o efeito de impressão cru ata 
c em avulsos (feitos em tipografia ou 
mimiografia), que scri'io · distribuídos 
aos Deputados. 

§ 3.9 - Decidido não ser objeto 
de deliberação, ficarú o projeto rejei-
tado, c não podcrú ser reproduzido 
na sessi'io do mc~;mo ano. Esta proi-
bição serú aplicável também aos pro-
jetos rejeitados em qualquer das dis-
cussões, inclusive na de rruc trata o 
§ :l.o do artigo 22 da Constituiçiio". 

§ ,Lo - Independerão dêssc apoia-
mento preliminar, sendo logo conside-
rados objetos de deliberação, os Proje-
tos das Comissões, os da iniciativa do 
Governador, das Cftmaras l\Iuniclpais, 
do eleitorado, e os assinados vor cinco 
Deputados no mínimo. 

PHOJETO N.Q 2 

Dados pela Presidência os esclarecimen-
tos supra, o Sr. 1.9 Secretário procede à lei-
tura do Projeto n. 9 2, de autoria do Sr. Hi-
hciro Pena, dispondo sôhre organizaçi'io mu-
nicipal c publicado no "Diário da Assembléia" 
de hoje, 7-8-4 7. 

A seguir o Sr. Presidente consulta à 
Casa se o Projeto n.? 2 deve ou não ser con-
siderado objeto de r!clihcra~~ão . 

- A Casa se manifesta pela afirmativa· 
O Projeto n.• 2 scrú incluído em ordem do-
dia para 1.' discussão. 

ENCEHRAl\JENTO 

. 1 h"lÍ'll' o Sr. Nada mms havcn< o que _ ' ' ' vaca 
I) · 1 1 1 r· l scss·to c con ' rcsu ente < ee ara liH a a · ·' ' , , 
outra I>ara amanhã, às 14 horas, com •1 se-
guinte. 

OHDEl\1 DO DIA 8-S-·47 

I) · t 1 Q 1 con-Votação, em globo, do roJC 0 , I • ,Iéfa Lc-
tcndo o Hcgimcnto Interno da. Assc~nld ncgi-
gislativa, de aeôrdo com o artigO 2'• 0 

mcnto em vigor. . 
• • o <J drspon-

~·· <hscussão do ProJC~~. I~· "'' ublicado 
do sobre organizacão rnunrcir><tl, P 
na ata da S.• sc'ssi'i·o ordinária· . 

1 ' d' - p 'cto n.O :l, auton-. Iscussao do roJ de verbas do 
zando a transferência de parte~ Fiscaliz~tção 
Departamento de Compras c . d I 
pura avcrha :l7-54 (2,f:l), da Secretaria o n-
tcrior, publicado na nta supra· 

- Levanta-se a sessão •. 

., 
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lO.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 8 DE AGôSTO DE 1947 

PHESIDf:NCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA 

SUMUUO: _ Cornpnrec~mento - A!a -r;:~-
. ,, · t . Hequeruncnto n. l:J, do St. pculCn c· - A ·'l 1· 

A • Gtrr"trt•tr:-tes sobre apare>. lOS me c l-AntoniO • • ' . dores de aguardcnl~ - Rcqucr~mcnto n. 
16 do Sr. nenó, sobre cumpt:uncnto de 
di~posiçõcs legais - Plano de forncnt,o. da 

l·oLlll'~ão: discurso do Sr. Armando Zilcr 
p' - . -~~· _ Plano de produçao: comumcaçao c o or. 
Presidente- Ordem do Dia: -Marcha r~
gimcntal de projetos regulares: esclareci-
mentos do Sr. Presidente - Votação, em 
globo do Projeto n. 1 (Hegimenlo) - 1." 
discussão do Projeto n. 2 (Organização 
municipal) - 1." discussão do Projeto n. 
3 (Transferência de verbas) - Requeri-
mento para convocação de sessão extraor-
dinária - Abono de família: - discurso 
c Projeto de lei do Sr. Fabrício Sonr·cs -
Encerramento - Ordem do Dia 9-8-1947 
(Sessão extraordinária) . 

As H horas, comparecem os Senhores: 
Alberto Teixeira - Lima Guimarães -

Vaidir Lisboa- Luiz Domingos- Emílio Vas-
concelos - Ozanan Coelho - Adolfo Porte-
la -- A!lbcrto Deodato - Aluísio Costa - An-
dré de Almeida - Aníbal Gontijo - Antônio 
Caetano - Antônio Guimarães - Antônio Pi-
menta -- Armando Zilcr - Badaró Júnior -
Bolivar de Freitas - Cúndido Ulhôa - Carlos 
Prates - Fabrício Soares - Faria Tavares -
Fcliciano Pena - Guühcrmc Machado - Gui-
lhermino de Oliveira- Ilacir Lima- Jaeder 
Albergaria - Jason Albergaria - João Ca-
milo - José Augusto - .Júlio de Carvalho -
Lourenço Andrade - Luiz Maranha ,_ l\Ia-
galhãcs 'de l\Ielo Viana - l\Iatcus Salorné -
Maurício Andrade - Mendes Ferreira - Os-
car Corrêa - Hcnó - Hibciro Navarro - IH-
beiro Pena - Hondon Pacheco - Simão da 
Cunha - Sousa Carmo - Starling Soares -
Tancrcdo Neves - Ul'id Alvim - Xenofonte 
Mcrcadan te. 

Deixam de com}1arccer, com causa justifi-
cada, os Senhores: Castro Pires - Abreu Re-
zende - Amadeu Andrada - Arlindo Zanini 
- Astolfo Dutra - Augusto Costa - César 
Soragi - Chaves Ribeiro - Dilermando Cruz 

' - Emílio Silveira - Fidelcino Viana - Ge-
raldo Ataídc - José Carvalhcira - Joubert 
Guerra - .Juarez de Souza Carmo - Manuel 
Tavcira - l\Iarlins da Costa - l\Ioacir Resen-
de - Mourão Guimarães - Otacílio Ncgrão 
_ Pedro Braga - Simões de Almeida - Soa-
res Canedo - último de Carvalho - Wilson 
Heraldo. 

O SR. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 4 7 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O SH. LUIZ DOMINGOS (2.o Secretário) 
- Lê a ata d:\ sessão antecedente, a qual, sem 
observação I) aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SH. VALDIH LISBOA (Lo Secretário) 
-- Procede à leitura dos se<;uintcs papéis: 

REQUERIMENTO N. 15 

S(jbre aparelhos medidores de aguardente 
"Exmo. Sr. Presidente ~da Assembléia Le-

gislativa. 
Ouvida esta Assembléia, requeiro a Vossa 

Excelência, que com a devida urgência, sejam 
solicitadas do Instituto do Alcool c Açúcar as 
seguintes informações: 

a) Quais os modelos de aparelhos medi-
dores de ugut>rdcntc aprovados, para uso obri-
gatório nos alambiques; 

b) Descrição minuciosa dos mesmos; 
c) Quais as firmas que os vão fabricar 

c sua nacionalidade. 
d) Qual o número de fúbricas de aguar-

dente existentes no Estado de Minas e no Bra-
sil. 

c) Qual o preço dêsses aparelhos. 
f) Solicitar· do Instituto do Allcool e Açú-

car o conteúdo c o número d? Decreto-lei ou 
portaria que instituíu o uso desses aparelhos., 

Sala elas Sessões, 8 de agôsto de 194 7. 
(a a.) Anlônio Guimarães - lJriel Alvirn 

- Aluísio Costa - André de Almerda - Lou-
renço Andrade. 

-Publique-se. 

REQUEHIMENTO N. 1G 

Sôbre cumprin~enlo de disposições legais 

"Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. , . 

Hequeremos, por intermedw d~ Mesa, que, 
ouvida a Casa, se solicitem_ do Governo üo Es-
tado as seguintes inforrnaçocs: 

I) Se jú foi cumprido o que determina 
o artigo 18 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, pela Chefia .de Polícia e 
Secretaria do Interior; 

H) Se ainda vem sendo cobrado, pelo 
Departamento de Identificação, emolumentos 
em dinheiro, sem observfmcia 1do artigo 41, do 
Decreto-lei 2.147, de 12-7-947, devidos em se-
los ao Estado; 

III) Se é do conhecimento da Chefia de 
Polícia a tolcrfmcia em diversos municípios 
dêstc Estado, p0Ias rcspecti v as Delegacias H.e-
gionais, do malsinado jôgo de. bicho, o que 
causa estranheza em faée das lc1s federais. 

Sala das Sessões, 8 de agôsto de 194 7 
. (aa. ~ Hcnó -:- Lim.a Guimarães - Cân-

dulo Ulhoa- Uncl Alvun -João Cmnilo 
- Publique-se. · 

PLANO DE FOl\IENTO DA PHODUÇÃO 

O SR. AHMANDO ZILEH- Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

. Desde algu~s d!as pretendia ocupar esta 
tnbuna com o mtmto ~c comentar 0 "Plano 
t!e ~omcnto da Produçao", apresentado pelo 
~ovcrno em sua mcnsagcn~ a esta Casa. Para 
Isso, aguardava sua puhhcação na íntegra· 
como, todavia, essa publicação talvez aind~ 
demande alguns dias, não sabendo eu por ou-
tro lado, o que me destinam agora ds "cinco 



r 
sábios", depois de ·derrotados no Supremo Tri-
bunal Eleitoral, julguei de bom aviso anteci-
par minha opinião, à, vista apenas do resumo 
constante da mensagem. 

E' motivo de satisfação para todos nós, 
que vivemos .debruçados sôbre os problemas 
graves 'lia nossa Pútria c do nosso Estado, ve-
rificarmos que o govêrno de l\Iinas procura, 
com tôda seriedade, dar•lhcs solução. 

E' mesmo, Sr. Presidente, a primeira ve: 
penso cu, que, em nossa Pátria, um Govêrno 
planifica sua atividade. Não tenho notícia de 
outras experiências em que os nossos homens 
públicos tenham procurado prever e prover 
por um espaço dilatado de 4 ou 5 anos. Isto 
é um sinal animador c aí não posso regatear 
aplausos aos nossos governantes, formulando 
votos, os mais sinceros, para que todos os go-
verrios estaduais c principalmente o Govêrno 
Federal, mirando-se neste exemplo, sigam a 
mesma trilha fecunda. Trabalho e liberdade. 

Estudando o resumo publicado, verifica-
mos que se trata realmente de um plano me-
ditado, que procura atendc'r a tôdas as ques-
tões das simples às complexas .. 

Assim é que, de início, cuida êle do ensino 
técnico, inclusive de ensino técnico Itineran-
te, ou, como diz a mensagem "ambulante", 
prática que é níesmo revolucionária, frente it 
rotina que vínhamos teimando em seguir. E, 
com efeito, o ensino ambulante, por todo o 
interior do Estado, é uma experiência que, 
estou ·certo, dará os melhores resultados. 

Consideraram também os nossos governan-
tes a nossa profunda ignorância quanto ao 
nosso próprio solo. E' doloroso, mas é ver-
dade que os estrangeiros conhecem melhor o 
solo brasileiro do que nós mesmos. Não é 
isto, aliás, novidade para ninguém. Por isso 
ll!Csmo, propõe-se o Govêrno a fazer o estudo, 
h!o completo quanto possível, da nossa gcolo-
gw. Assim, começaremos por saber onde es-
tamos pisando. Bom comêço c marca demons-
trativa da conciência com que se elaborou o 

·trabalho. 
. N~ssa ordem, passa o pluno a discutir o 

d.Iscuhdo problema de nossas jazidas rnincirais, 
Cih!ndo, entre outros minérios, aqnêlcs que são 
mms necessários ao nosso desenvolvimento: o 
fer~o, o manganês, a bauxita, o cromo, o cobre 
o mquel, ?te., além do quartzo c da mica. Não 
preciso dizer que quase tôdas essas nossas ri-
quezas minerais não se encontram em nossas 
~nãos, quando o seu contrôlc é indispensável à 
mstalação de nossa indústria de base, ao nos-
so progresso, portanto. 

. Como não podia deixar, t:unhér~l, dü ser, 
dedica o plano um largo carntulo a polttica 
de eletrificação, já ensaiada entre nós, com o 
projeto de centrais elétricas do Dr. Lucas Lo-
pes, ex-Secretário da Agricultura, projeto apro-
veitado pelo atual titular da mesma Pasta, Dt·. 
Américo Hcnê Gianctli. 1 Assinala a mensagem, Srs. Dcpu.tado~, que 
o nosso potencial hidráulico é de seis rn1lhõcs 
de IIP, dos quais apenas 120. 000 são utiliza-
dos (c mal utilizados); isto significa qt!c ape-
nas exploramos 2% .de nosso potcnctal hi-
dráulico. Isto significa sem mais comentários 
que é realmente 'de atr~tso e de miséria a nos-
sa situação. Tal estado de co usas não Pode 
perdurar. 

·y,,-,---~--.~""-"-'\ I 
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Reconhece o Govêrno que, p_ara leva_r . à 
. . hno dcss·t natureza e neccssarw· 

pratica um P ' . · ~ ... · , ·'t rotina princi-
mn com h ate mmto cnc. pco ' ' f 

, , •t•rrictiltura, onde vemos, con ran-
pnlmcntc n,t '" . , ·. 1wirnitivos ainda · -' 11c os mctodos m.ns g1uos, <I · • • . ,1 ossos lavradores em 
são os prcfcndos pc os. n ·mto aos pro-
virtude de sua desconfwnça qu, recrados nos 
ccssos científicos modernos, cmp <>' 

paísc~; adiantados· 1 01·1nalhs erimino-
\ · o JlrocessO ( as qU ' ' ' ' 

1 ssnn, · · , , . , , , .. r se quisermos 
so <IUC deve quanto .mtcs ccs."t , . b . 1 · ' . 1 . . solo cmpo recH o, Tecupcrar :unl a o nosso ' ' . , , ·: 
cvihr '\ esterilidade de nossas tel r<~s, que tJU 
f .. " t'"o férteis a erosão daí resultante, c o-01 ,an •1 ' I' "1 rccuT>cr·t-dos os males conseqüentes.. ~ css, , , .. d· 
cão só scrú possível atravcs da preconiza a 
Ztlimcntação científica ·do solo. 

Qu·mto ú produção animal, ternos n? pla~o 
' 1- !c not-1 J·t havw 

•1spcctos realmente < 1gnos < ' · " 
~~~ lembrado desta t;ibun~t que, c~mra, c_xp~r= 
tação do gado em pe, o I~stado de. ~ l~.~~:.yer' 
di 'l em cada riartida <lc 1 . 000 bms, cu c.l d.e 
40• 'tonchdas de carnc,l uma vez que os , am-
mais tr:;nsporlados de 'Montes Çlar9s. ate a 
Parada ~lc Mendes ou qualquer fngon~1CO,. p~r
cliam no tráfego hoa parte d~ seu pes?, ,~I.cr!l 
de se verificar a morte de mmtas das cabcça:.-
durantc o longo percurso. . 

'(:;sse fato. contribui ainda, com? c fatal, 
para congestionar as nossas fcrrovws, agra-
vando a crise dos transport~s · . 

Quanto ú produção :muna!, mfo;~a a 
· . y: t·tclo nos ultnnos J\lcnsagcm que o nosso ~s ' • ·. ··ts 

:l anos, perdeu, por via de duas CJ? 1 Z~Olid~ 
mwnas animais no valor de um rml}1'10 

contos Uma fortuna perdida, que, c e1l1aro, 
~ . . 1 . osso povo. ou-empobreceu :un< a rnms o n · · 'h!" 

vc, sem dúvida, por parte dos pocl.c~cs pu Icos, 
incúrh que o plano propõe corng1r · 

os'·' problemas dos transportes,. c~rno do 
· . I'· 1 J\11nctr't e· melhor aproveitamento da ,c.c c . ·1 Vi·t<•:'\o t'lmbém foi focalizado; c aqm <teve-' ,.. ' ' •trtc rcfcrcn e à mos fazer um reparo: na Jl• . , 

Sec·rctaria das Finan~~as, cxanunand~. ·~ 51 em-
• . l t . . plo1"'t<1·ts pelo Lst.H o, o-

J)l·t·s·ts 111< us ruus ex • '· 1 -·· • · · 1 cone usao 
(',ovf•rno embora não c legue a - ' · ' . · -1· 1 1 ue n·to nos pu-considera uma possilH H m c q 1 '1 t ·nsfc 
rcc~ de modo algum razoúvcl; ta < e ra • -
. r>ara terceiros a cxploraçii~ des1sasl'~mpSr"eo-· 

nr 1 N·wc"'·tçao < o •lO a sas, entre elas a •( e •. o• v·· ;-
I)· 1 J\l"rlCil"'t de J.tç.to · Francisco e a >C< c I ' 
I ' •tr '1 bom têrmo o plano em 

Ora, par:\ cv. , ; . ·l .· mão dessas em-
csturlo n :to c possn el •1 >I 1r d · ' • 1 ,1 .. dcrJc1Hlc em gran c prêsas, porquanto < c ,\S . 
parte o sucesso do comcntnncnto · 

Hú ainda no plano outros aspectos que 
mercec;n todo' aplauso, ·conw a defesa do ele-
mento humano que realmente parlcce ,de yro-
fnndo desgaste, mais que ns próprias m,aqm_n~~· 
c marcha para o aniqiiilnmcn to. O . proJC ' 
JlOis, <1c colonizaçiio, com o aproYcitarncnto 
das terras devolutas que ainda restam em po· 
clcl" elo Estado, é sobremodo útil no combate 
a êssc in.iusto c insuportúvcl estado d~ co~1sa~ · 

Citemos, enfim, a in~;talação da mdustna 
ele fertilizantes, que também cstú am~aç~~la 
de torw~c1camcnto, 0 reflorestamento, a Irnga-
ção, o alr~odão c o trigo. . 

Um plano assim concclndo merece sem 
dúvida os nos~os aplausos· . 

Não bastam porém os aplausos, é ncccssa-
rio que todos contribuamos com a nossa parte, 

i 
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com todo o nosso esfôrço, afim de que a tar'efa · 
seja levada a bom têrmo. E' um p!lano objetivo, 
a meu ver; não o julgo de maneira alguma 
utoiHCo, unw vez qlle ~:.<is~cm as ~o_nlii~'oes 
para a sua realização. Nao c neccssanamcntc 
um plano que venna resol v<:r tol~os os p~··~hlc
mas ([o povo de Mmas, c ~sto _c bom _fns~u·, 
afim de que o nosso_ povo nao almwnte Ilusocs 
tlesmet!ill<lS a respeito. 

E' um plano razoável, que virá contribuir 
para minorar os grandes sotrimcntos do nosso 
·povo· não é, porem, nem tem a pretensüo de 
ser ~un plano definitivo para a soluçüo de 
tod'os os nossos problemas. Não vamos atra-
vés dele, passar do inferno para o paraíso. 
l\Ias as agruras atuats diminuirüo consideràYel-
rncnte. 

E' um primeiro c grande passo. 
Hú, entretanto, dois pontos, a meu ver 

fundamentais, que, contudo, o plano mal t:m-
gencia, c sôJJre os quais mais dcveriamos apro-
tundar o estudo, porquanto representam os 
próprios alicerces ela hhcrtaçfto econômica c 
do I>rogrcsso do nosso Estado. Hcfiro-mc aos 
JlrolHemas da rcvoluçüo democrático-lmrguêsa; 
refiro-me aos problemas que os outros países 
hoje tão adiantados, já cntrenlaram no século 
passado; úqueles problemas que, por núo os 
termo:> ainua enfrentado com a necessária co-
ragem, estüo impedindo o nosso desenvolvi-
meu to. E um plano como o que estamos ana-
lisando, não ferindo êsscs dois aspectos básicos 
do conjunto do problema, mau grado lodos os 
nossos esforços, poderá não atingir plenamen-
te os seus objetivos. Trata-se do problema da 
tcrm c do problema cio capital monopolista. 

O latifúndio, a grande propriedade terri-
torial não explorada convenientemente, o mo-
nopólio da terra, enfim, é grande entrave ao 
J>rogrcsso econômico c industrial de um povo. 
Além de nada produzir, despovoa o interior. 
E os métodos primitivos de exp~oraçüo são 
causa direta da 'devastação, das secas, da ero-
são, da esterilidade, da fome. Não podemos 
deixar de considerar que a faixa de terra su-
jeita a êsses males em nosso Estado é cada 
vez maiot·, descendo 'do norte para o sul, e já 
se aproxima da própria zona da nossa Ca-
pital, isto porque os processos de exploraçüo 
agrícola entre nós s:io, em geral, anti-científi-
cos. A doença c o abandono completam êssc 
quadro de misér~a. 

Srs. Deputados, o meeiro e o fazendeiro 
são vivas reminiscências do servo e do barfto 
feudal. 

Não pleiteando uma reforma agrária ousa-
da, poderíamos, entretanto, mesmo dentro do 
plano de fomento da produ~~ão fazer alguma 
coisa além do aproveitamento das terras de-
volutas. 

Devemos pensar seriamente em liquidar 
0 nosso atrazo histórico. Em fins do século 
passado, quando a Inglaterra, França e outros 
países já atingiam a etapa final do capitalis-
mo ou seja o imperialismo, o Brasil ainda se 
cndonlrava na fase prefcudal da escravidüo. 

E hoje, quando vário_s, países, acelcran~o 
stÚt marcha, alcançaram Ja a etapa do socia-
lismo nossa Pátria morosamente se arrasta, 
vÍtcih~ndo em passar do :cgimc econômico 
semi-feudal em que ainda vtvenws, para a era 
.do capitalismo, da indústria. 

Por certo não poderemos continuar nessa 
atitude indecisa, intransitiva. A roda da His-
tória não pá r a. Se não avançarmos, ficare-
mos como rui nas à margem .da estrada. 

Já podemos, porém, c felizmente, avançar. 
A constiluiçüo que elaboramos dá ao Poder 
Público em seus artigos 118 c 119, bem corno 
em outl:os, os elementos necessários para ata-
car o problema da terra. 

Quero a propósito, mais uma vez lembrar 
aciui a notável experiência do grande Presi-
dente Joüo Pinheiro, comprando grandes fa-
zendas c dividindo-as em pequenos lotes, que 
eram vendidos em condições razoáveis c faci-
litados aos colonos, que assim se fixavam à 
terra e produziam para si próprios e para as 
suas famílias. Essa é a única maneira de es-
timular a produção, ou, pelo menos, esta é a 
única maneira de estimular o homem que real- · 
mente produz. 

O SH. PHESIDENTE - Lembro ao no-
ht·e orador que seu prazo está esgotado. 

O SH. ARMANDO ZILEH - Eu pediria 
a V. Excia. uma prorrogação. 

O SH. PHESIDENTE - Conforme vem 
acontecendo, a Mesa concede uma prorrogação 
de cinco minutos. 

O SH. ARJ\IANDO ZILER - Muito agra-
dcddo, Sr. Presidente. . • . 

E é justamente porque_ a c~penet;cw do 
Presidente .João Pinheir? nao ~01 segmda p~r 
seus sucessores que, dw a ,dta, a produçao 
agrícola diminui em 1:osso Estado; . e a pro-
dução agrícola é a maJOr fonte d~ nqucza de 
l\Iinas Gerais. Não é outra a ~·aza~ pela qual 
os campos se .despovoam. A nn;g~Iem se pode 
obrigar a trabalhar, nas condtçocs em que 
trabalha o nosso colono. Se foge rdo campo, 
foge com pesar; logo que pode, o •caboclo v_ol-
ta, em geral, pura a. t~rra de on~e pr~JV<:lO. 
São as terríveis cond1ço_es ~m que ele alt VIVe, 
que 0 forçam à fuga .. Nao c nem mesmo o fas-
cínio das grandes culades. A pequena pro-
priedade disseminada, o amparo ao pequeno 
produtor, o crédito ao lavrador, a t~ssis!ência 
necessária meios de transporte, cts a1. , A 
propriedade da terra c a liberdade de comér-
cio, afim de que o produtor tenha estímulo 
para produzir, para criar riquezas; com a li-
herdade de comércio, ainda teríamos ·diminuí-
da a influência 'de um sem número de interme-
diários, que encarecem o produto e desorien-
tam o mercado. 

Já tive ocasião de demonstrar "até o li-
mite extremo da evidência" na expressão do 
nobre Deputado .João l\Iangabeira, que a base 
da solu~~ão de nossos problemas econômicos 
a divisão das terras, para seu maior aprovei· 
tarncuto c melhor retribuição •do trabalho hu-
mano. 

A. outra f?:ça que i~~cd~ o nosso progres· 
so, aliada, altas, ao latlfundw, nacional é 0 
capital estrangeiro, não o que procure au~iliar 
o nosso soerguim~nto econômico, mas justa· 
mente aquêlc capital estrangeiro que tem 0 
propósito de explo~·ar c exaurir as nossas ri-
quezas c a nossa força de trabalho. 

Com efcit<?, o ouro ~lc Morro Velho, o man-
ganês de Lafatete, a mtca, o ferro üo Vale do 
lHo Doce, a bauxit~t de Ouro Preto e Poços, a 
monasita (nas prmas do sul da Bahia c Es-
pírito Santo), o níquel c os fosfatos c, agor..1, 
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o petróleo, são os mmenos de base, dos quais 
:-nmos os donos, mas os quais não controlamos 
de maneira alguma; são nosws, mas são os ou-
tros que os dominam. 

Essa situação não pode, de maneira algu-
ma, perdurar. 

Uma questão muito séria, na execução do 
plano que estamos discutindo, é justamente a 
·!;la cxploraçüo industrial das jazidas de fos-
fatos de Araxú. 

Como sabem os Srs. Deputados, na recen-
te visita que nos fêz o Presidente Vi·dcla, o 
Govêrno Brasileiro firmou um convênio com 
o. Chile, pelo qual pràticamcntc se liquidava 
toda a nossa indústria de nitratos c adubos de 
fertilizantes c de explosivos. ' 

Assim, mesmo a Anitroquímica de São 
Paulo_, .um dos maiores empreendimentos in-
dustruus do Brasil, está fadada a fechar as 
suas portas c encerrar as suas atividades; se 
tal convênio realmente fôr à prática; não po-
deremos em l\linas produzir os fertilizantes, 
que são indispensáveis à boa cxccu~~ão do pla-
no de fomento, em debate. 

Por que razão teria o Govêrno da Repú-
blica firmado um convênio tão prejudicial à 
nossa economia? 

. Deliberadamente, o Presidente .da Hcpú-
llhca teria resolvido fazer um régio presente 
ao Clülc, fechando as nossas fúhricas de adu-
bos, nitratos, fosfatos, fertilizantes, etc. 'l 

O que 'houve, jú que não queremos admitir 
essa hipótese, o que houve, ncccssàriamcntc, 
f~i a ~intenção de vencer a resistência do Go-
verno do Chile, quanto aos projetos de Tru-
man; para conseguir êsse apoio, o nosso Go-
vêrno, favorecendo, não os i.ntcrêsscs brasilei-
ros, mas os intcrêsscs norte-americanos, assi-
nou com o Chile o convênio em causa, qtH' 
acarreta a liquidação de uma indústria intima-
mente ligada, além do mais, aos supremos in-
terêsses da Defesa Nacional. Não encontramos 
outra explicação para um ato tão dasastra-do. 

Não é, Srs. Deputados, üm vez o meu fa-
lar sempre no capital explorador da América 
do. N~rte c de omros países. Nem sou eu o 
pnme~ro_, felizmente, a combater a cxplora~~ão 
unpcrwhsta em nossa Pátria. Não se trata de 
um. simples slogan comunista. Felizmente, hú 
mmtos Pa'lriotas que vêem êstc perigo. Eu, 
a~cnas, ~nsisto e insistirei sempre em mostrar 
ta.Is pengos. Como todos os bons patriotas, 
nos ap~nt.amos o perigo c é um dever de todos 
0~ hra~nl.ciros lutar contra essa exploração que, 
dra a d,w, mais se ramifica c consolida em 
nossa Patria. 

Acredito que to1los terão lido as Ilatrióti-
c~s conferências do general Horta Barbosa 
sobre 0 Problema do petróleo. 

O general Horta Barbosa não é comunis-
ta n?rn PO!lc ser mesmo tido eomo cripto-co-
n~umsta .. Foi o primeiro Pr·csidcntc da Comis-
sao Nacronal do Petróleo cargo do qual foi 
a!astado, c não por incmnilctência. · · Deseja-
na ler alguns trechos da conferência do gene-
ral Horta Barbosa, afim dr~ que os meus nobres 
pares c o _IJOyo de Minas vejam que a sua lin-
g~wgcrn nao c diferente ·da minha, corno não é 
diferente da de todos os patriotas conscientes. 
O general Horta Barbosa entre outras causas 
disse que "não invocava' o caso da União So-
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Yiética porque lú, quase tudo é n;~nop<)lio do 
Estado. Preferia analisar a pohtica de. por-
tas abertas, defendida pelos Esta·dos Um dos. 
Consiste a sua recomendação em que todos os 
Governos suprimam as discriminações que 
se apõem h ,Jiyrc prospec~ição c exploração das 
riquezas de qualquer pais por qualquer Com-
panhia, ainda que estrangeira. No entanto, 
continua o general Horta Barbosa, quando a 
l\lcxican Ecgle, de nacionalidade ing~êsa, ol~
tcvc concessão ·<lc petróleo em Costa Ihca, ~Im
ti, Venezuela, Colômbia e Equ.ador, os J,_sta: 
elos Unidos fi=eram com que fossem an11lados 
apesar ele jâ terem sido ratificadas pelos res-
pectiuos parlamentos daql!clcs países". 

Notemos hem, Srs. Deputados. . 
Continua o general Horta Barhosa <hzen-

do que é preciso defender o nosso P?tróleo 
como o fizeram o México c a Argcntma 
nacionalizando-o. 

Dcelar;t o general Horta Barhosa acreditar 
que o Presidente da Hcpública de mancir:a al-
guma irá agora modificar a política naet?n.a-
Hsta do petróleo, que defendeu quando l\hms-
tro da Guerra. 

O SH. PRESIDENTE - Comunico no no-
bre o~·ador que o tempo de sua prorrogação 
.iú cstú esgotado. . 

O Sr. Faria Tavares - Estando inscnto 
para falar em seguida, ·desisto de meu tempo 
em hencfíeio do nohrc colega. 

O SH. PRESIDENTE - Em virtude da 
desistência do Sr. Deputado Faria Tavares, 
prorrogo o tempo de V. Excia. por mais 15 
minutos. 

O SH. ARMANDO ZILEH - l\luito agra-
decido. Agradeço muito a gentileza do nobre 
colega. 

Continuando, Srs. Deputados, ·diz o gen~
ral Horta Barbosa: "Não é estranha a necessi-
dade que têm as Cornpan h ias particulares rlc 
arrastarem o Departamento de Estado (dos 
Estados Unidos) na wa expansão em volta d? 
mundo. Nao coll!JJI'cewlo a defesa do conlz-
nenfe sem a indllslriali=(ll~lÍo c a elcuaçtio do 
níuel dt~ uh/a da.~ naçiJes .. q11c o comp6em. E 
não é, lôgiemnentc, êstc o intuito (~as c~:npa
nhins que nos vendem petróleo rcfmado · 

Estú muito clara, como se vê, esta lingua-
gem que coincide perfeitamente com o nosso 
pcnsmncnto. 

"N·t dcchr•te:'ío de Chapultcpcc. continu;t 
' ' ' "' • f" obrz-aquêlc hravo patriota, asstm como. zcoll 1 qa[Ória ([ COOJlel'W~IiO l'C0111Íl11ÍCO, ficOII pediU a 

· .. . · I' " é chro que qllalquer forma de zmpcrw zsmo , e , • . ·!" • 
a coopcraeão econômica não pode cocxts 11 

com a cxnloração imperialista. 
l\las ;tão é também apenas o general !Iorta 

- · ri· ·thsmo · Barhosa que se contrapoc ao trnpc • · . 
l . JO • ntrc outros, Lcrn 1ro-mc ·de que, h a :.. anos, c _ 1 .11· e a . . . . t·t'"tO ca o , os wrnms que ohcdecem a onen • ':' uc o 

faziam campanha contra o pcrig~J wn!J 1 a~'l a 
TJcrigo iart!Ttlc 1·:1 er"'t JlOis rcalHiadc I' 1' ' ' ' ' ' ' 'SÍr'tll' 10 C T·•rcJ·a hú vinte artos •ttl"''ts" apcnns c. ' I ,., ' · ' '· ' 1 1 c·nnpan t'l 
lamento que não se continuns~c. a f' 0 '·Hn;i 
·tté os noss<)s 111• •ts A r1rorH>Stto, aç • ' · '· · .. · · com cntu-umn ohscrvação r~om to1lo Jl 1 ,tz~I '. 1 : sinsmo mesmo. Hefiro-me no toPIC? que. la 
dias rmhlieou "O Diúrio" desta Çnp~tal sohrc 
a questiio do petróleo, em que aquele nnportan-
1,.. :,rgão católico defende o mcsn~o ponto de 
vista que cu defendo como comumsta, c que o 
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·gene r nl Horta Barbosa também defende ,como 
general ·do Exército' e que todos os brasileiros 
defendem como patriotas. 

Também não desconhecemos que os líderes 
rlo integralismo explorara, aliás com muita ha-
bilidade a tecla do combate ao imperialismo 
estrangeiro, ou antes, o inglês e. o americano; 
tenho em minha casa, por gentileza de nobre 
Deputado Cesar Soragi, um exemplar do livro 
de Gustavo Barroso - "Brasil colônia de ban-
queiros" - em que aquêle chefe intcgralista 
combatia a exploração do imperialismo anglo-
ianque em nossa Pátria. E' verdade que o Sr. 
Gustavo Barroso apenas falava nos imperialis-
mos inglês c americano. 

Se hoje o Sr. Gustavo Barroso não com-
h ate mais o imperialismo, temos razões para 
supôr que talvez o fizesse antes, não tanto por 
patriotismo, mas para fazer jôgo do imperia-
lismo alemão, concorrente daqueles. De outra 
forma, não se compreende que enxerrrasse o 
perigo do imperialismo americano ~aquela 
época c que hoje jú não o veja mais. 

·C?m efeito, por que o Sr. Plínio Salgado, 
que ha 10 _anos combatia o imverialismo nme-
ncm?o! hoje, em discurso proferido no Tcat.ro 
.MumciJlal, ;do Hio, gentilmente cedido, decla-
ra ~~~1c esta de pleno acônlo com a doutrina 
dc

1 
?[ rurnan, com o imperialismo ianque, afi-

na 

. . Ora, emvunhando a bandeira anti-impe-
rrahsta, aquêlcs senhores conseguiram arras-
tar l!ma boa yartc de nossa mocidade, c essa 
lllOcHladc exige, agora, que êles continuem a 
luta contra o imi>erialismo, do contrário se 
desmacararão como falsos patriotas. 

Srs. Deputados, os interesses do Brasil 
são inteiramente contrários nos de Wal Street. 
Se fôssc necessário demonstrá-lo, temos ai as 
declarações de l\Ir. Snydcr, que veiu visi-
tar-nos para verificar. nossas possibilidades 
econômicas . .:\Ir. Snydcr, que é o Secretario 
do Tesouro norte-americano, mostrou-se pro-
fundamente intcrcssat\o pelo ferro do Cauê, 
pois no mundo não hú jazi das tão ricas e de tão 
alto teor - 70%! Seus olhos exorbitaram de 
cobiça! · 

Assim, o nosso petróleo. Até hú pouco 
não existia; agora, como as 'reservas norte-
americanas vão se esgotando, é de !orlo o in-
terêssc que o petróleo brasileiro apareça; e 
como não mais pode ser escondido, procurum 
dêlc apossar-se. Mr. Snyder deixa e! aro que 
tem muito intcrêsse em nossas ja~idas de \'cr-
.ro e petróleo, c nos acena com a volta às ati-
vidarles agrúrias, convencendo-nos de nossa:> 
grandes possibilidades no setor agrícola .. · 
I~sta não é a solução que nos interessa, ma:; 
é a que teremos de aceitar, se niio estivermos 
alentos ·e vigilantes. 

No easo particular do nosso Estado e in-
timamcn te ligado ao êxito do Plano de Fo-
mento da Produção, cslú a cxploraçlio indus-
trial das jazidas de fosfatos, agora amcaÇcHln, 
frente ao convênio firmado com o Chile. 

Já 0 grande Hoosev.clt, ~om a sua visão 
genial de estadista, havH~ <hto <Jl!e o futuro 
pertence ús naç<ies que llv~r~m fosforo, por-
que i:·stc é a h a se dos ferl!hzun tcs cada vez 
mais ncccssúrios à produçao. 

O Sr. Alberto Deodato - V. Excia. me 
permite um aparte? Esta é por certo uma 
questão que deve interessar a todos os minei-
ros. Eu queria também que V. Excia. apre-
sentasse a solução· do problema de explora-
ção das nossas jazidas sem o capital, quer na-
cional quer estrangeiro. 

O SH. AHMANDO ZILEH. - Perfcitamen. 
te. Eu terei oportunidade de referir-me a êstc 
ponto, senão hoje, em outra ocasião. , 

O Sr. Alberto De.odato - Porque ainda , 
não ouvi o seu ponto de visb partidário, sô· 
hrc a solução dêsses problemas vitais para 
o Brasil. A não ser o capital estrangeiro 
desde que o capital latino-americano é es-
casso ... 

O SH .. ARMANDO ZILER -'- Eu me dete-
rei ·aí, após terminar a ordem de idéias que 
estou desenvolvendo. 

Queria trazer ainda o testemunho insus-
peito e claro de um gran.d? pcnsa_dor e ur;1 
grande diplomata da Arncnca Lat~na. Refi-
ro-me a Garcia Caldcrón, cx-e.mbaixador d,? 
Pcrú na França e em nosso Pms, e ao seu li-
vro escrito em 1912, - reparem bem a ?ata 
- 'antes da primei•ra guerra, - Les ,Dpno-

'. . d I' 1 ; . ·1ue com IJrefaciO -cratzes l,a:lwes ~ i 11!e1 u. ' . , , R a _ 
e isso também e mmto Irnpmtc~nte! ~le d 
mo~·d P~incaré então Primeiro l\Iuustro .a 
Franç~a c membro da Acaden~ia Francesa: ·ts;:-

. . 1. peri ''OS a que co; <\0 hre o Impena Ismo, e os . d \ érica La-
stlJ.ei·tos •ts débeis Hcpúh!Icas · a r m · .t' ,;0 · · '· · · rcspci o u tina. Diz primeiro Pomcarc, ao cu . a do com 
autor: "êlc está viv~mente I~;c p êlc não 

·,, Norte \mencano. Nao que 
~al~~ntl~er justl~a às maPavilhosas qu~llid.add~s 

' ' · · • · não que seJa 1n I-
da ra~:a anglo-s?x_omca, ,, nde Hepública do 
ferente ao prcstlgw da <•:a . iços que essa 
N orle, ou que esqu~ça os scrv: dos )aíscs 
Hcpública prestou a m~tonormta <JUC Idia a 

. Não mas ele scn e . 
amcnctm~s ·' .: ' tutela que já fo1 
dia ó maiOr o peso de uma. <Juietudc. "quis 
J •nhzeja c exclama. com II1 · • G · 
~~st;)(Íict' custodem?" Bem se apercebe ~ucia 
C·llderón que a doutrina de l'l'lonroe dsef tra~s-

' ,' !mente da e cnsiva formou, passando sensiVC _ , . ,, , 
·\ intervcnçiio c da intervençao a conqm.,ta. 
i~ essa metamorfose preocupa o autor". Isto, 
Poincaré. . . · 

Agora, 0 próprio e ilustre pensador perua-
no Garcia Caldcrón: 

"0 imperialismo .dos Estt~dos Unido_s ~ 
um fenômeno inelutável. Os hstados Um<los 
adquirem nas nações tropicais os produtos 
que .não possuem. Dominar essas zo~1 us f c· 
emulas lhes parece, aos Estados Um.dos, ,o 
ideal geográfico de um pov.? sel.cn trwnul • 
(í~ a política racista que I-l1tlcr mms tanle 
adotou, a de um povo Nórdico). "As suas 
indústrias não necessitam noyos mcrca·dos na 
América e .na As ia'?"· 

E mais adiante: - "A doutrina de .\Ion-
roc sofreu transformaçõe~ es_sc~1ciais: P_:'lssa 
sucessivamente da defensiVa a mtervcnçuo e 
depois à ofensiva. De uma. tcori~l que condena 
tôda mudança de ·regime político nas no:as 
democracias, sob a prcsslio da Europa; que lil· 
terdita tôda invasão territorial, dessa clot;~ 
trina nasce a .doutrina de Polk, que, e1:1 18·~:J, 
decreta a anexaçüo do Texas para evitar 111· 
tervenções estrangeiras. 

167 



,. 
J 9 Presidente Grant - (a propósito, o 

Prestdente Grant é aquêlc mesmo que, inspi-
rado na configuração geográfica da América 
Latin~, .disse que ela era um presunto e que 
a Arnenca do Norte é quem deve comer 1\s~;c 
pre,~un.to, o Presidente Grant pedia, em 1 )70, 
o :dtretlo de proteger a República de São Do-
nungos, como mcdidu de defesa nacional no-
vo corolúrio do monroismo. O PresitÍente 
Jo!mson ambiciona a posse de Cuba em nome 
das "leis de gmvitação política que precipi-
tam os pequenos Estados para a órbita das 
grandes potências". "Em 1895, o Seerctúrio 
de Estado, Olney, declarava: .que os Estados 
Unidos eram, de fato, soberanos sôhrc a Arné-
r~ca. De l\Ionroc a Olney, a doutrina defcn-
srva tornou-se urna tutela. Se as teorias mu-
dam, as fronteiras tambóm mudam. A ncpú-
blica Norre-.'\rncrícana vive em expansão ter-
ritorial incessante: em 1813, adquire a Lui-
siania; em 181!J, a Plórida, o Texas, em 1845 
c 1850; as Províncias ·l\Iexicanas, em 1848 c 
1852, o Alasca, em 1858. A anexação do Ha-
wai se deu em 18:18; no mesmo ano, Pôrlo 
Hico e as Filipinas. Os Estados Unidos obtêm 
em 18!)0 as Ilhas Sarnon e querem· eomprnr 
as Antilhas Dinamarquesas em 1902. Em 1903 
êles deitam suas garras imperialistas no Pa-
namá. As lntcrvcnei'ícs tornam-:·:c rnai:; fre~ 
qUentes com a expansrw das fronteiras. E daí 
a tutela po!itic:1 c finaneeira tlo qnc Caldc-
rón chamou "uma democracia imperial". Con-
tinua o pensador peruano: "Na Gnatcma!a c 
em Hondmas, os empréstimos concluídos com 
os monarcas da finança Nor!e-Amcricana re-
duzem aquêlcs povos a uma nova escravidfw: 
O controle das alffmtlegas, o envio de navios 
pacificadores que defendam, os intcrêsses do 
Norte a paz forçada. 

O "New York American" anuncia que 
· Pierpont Morgan, um tios grandes banqueiros 
' do ·mundo, se IHOJJÕe a controlar as finançtts 

da América· Latina com uma vasta rêdc de 
banco~ ianques. Os negoeiantcs tlc Chieago 
e os fmancistas. de Wal Strcct tramam o trust 
da carne ·na Amentina. Os Estados Unidos 

I' f " o. crccem milhões para converter em cmprés-
tul!os ianqt~es os empréstimos que os Estudos 
lahno-amencanos obtiveram em Londres no 

.. século passado. Os Estados Unidos qu,crcm 
o monopólio do crédito". 

.O SH. PHESIDENTE - Lembro ao no-
bre or<~do_r q~lC o tempo concedido em virtude 
da. dcs1stcncta da palavra do Deputado Faria 
Tavares~ está terminado. 

_O SH .. AHMANDO ZILEH - Eu perliria 
e:1ta<? a V. Excia. mais uma pequena totc-
rt~ncw Para que eu possa terminar o meu 
dtscurso. 

O SR. l}HESIDBNTE - De acôrdo <·om 
praxe estapclecida, concedo mais 5 minutos. 9 ~H. ~HMANDO ZILEH - Obrigado a 
V· I~xcta. ;Continua Garcia Calderón: 

E Garcia Caldcrón conclui: "O idcàl ian-
que é, portanto, fdalmcnie contrário à inde-
pendência latino-americana". 

Esta é a opinião, Sr. Presidente, e Srs. 
Deputados, de um dos grandes diplomata<; da 
América Latina e de um dos grandes pensa-
dores de nossa época. 

São fatos irrespondíveis; não é um vezo 
nosso; nem é uma preocupa~:ão dominante: 
não somos inimigos da América do Norte; 
wmos, amigos e admiradores do povo norte-
americano, pelas suas grandes realizações; en-
tretanto, não poclemos permitir que seus gru· 
pos monopolistas aç,ambarquem as nossa:; ri-
quezas. 

Sr. Presidente, se fiz esta longa digres-
são em tôrno do imvct·ialismo, é porque estou 
profundamente convencido de que o Plano 
de Fomento da Produção, para obter pleÍJO 
êxito, não pode deixar de encarar, com tôda 
seriedade, a intromissão dessas fôrças pode-
rosas que .não têm interêsse algum em que 
nós nos desenvolvamos, que ao contrário, têm 
interêsse, em que continuemos a ser bons pro-
dutores de matérias primas c bons consumi-
dores de produtos manufaturados do estran-
geiro. Devemos enfrentar com seriedade es-
sas fôrças antiprogrcssistas, .que são o lati-
fundio c o capital imperialista. 

Reconheço que o plano reflete êsses as-
pcetos do problema, em parte. Num c noutro 
passo hú sôhrc êles referências. Mas não se 
aprofunda a questão, que para mim é vital. 

Entretanto, Srs. Deputados, somos otimis-
tas. O plano de fomento da produçüo, com 
o cuidado com {JUe foi elaborado, com a se-
1 icdadc que cstú sendo encarado pelos p8dC· 
rcs competentes, pode perfeitamente ser le-
vado ü Jlrática, com pleno êxito. 

É um primeiro passo, um grande passo, 
para a solução dos nossos vrohlcmas. Acre-
dito mesmo que resolverá muitos dos proble-
mas imediatos do nosso povo. E é com satis-
fação que vejo que muitas das preocupações 
nossas, minhas c de meus correligionários, não 
eram apenas nossas, mas eram também de 
todos os patriotas. Assim, o reflorestamento, 
a instituiçüo do crédito aos peque~os y:odu-
torcs, o amparo it indústria, a distnbmçao d.e 
terras, o a1Jroveitnmcnto dos grande~ lat~
fundios, a utiliznção do nosso potcnc~al ht; 
drúulico, a revisão dos contt·atos lc~1vos .. a 
economia do povo c tantos outros. dt~posth· 
vos que tivemos a honra de sugcnr a ~nsa 
c a felicidade de ver· inscritos cn; nossa c~~rta 
Magna, constituiarn prcocupaçao de mmtos · 
patriotas c não escaparam aos claboradorcs 
dessa grande obra que é o plano de recupc· · 
ração econômica do Estado. 

Sinto cntrct·mto Sr. Presidente, que o ' ' ' ' · 1 corn problema da terra deve ser cxnnunat o 
maior profundidade, porque. não teremos mcr-
c "tlo interno se '\ sit\t'lÇÜO no campo con l-

u ' • ' • '- • ~ ntcr Ilttar sendo de miséria c se não uvcrrnos • 
' ' ·' 'r }JOnJUC cndo interno, não adianta prouuzt ' . 

, Atravcs de sua influência, pretendem 
os Estados Ut~idos açambarcar os mcrc:~.dos 
do Sul, orgamzando o tntsl das Hcpúhlicns 
.Latinas, ~on!l? supremo de seus conquish\do-
rcs multl-nuhonúrios. Albcrdi escreveu que 
'I .- o "Pt t A ' . 

não teremos compradores para os IH o dutos 
que fabricarmos. . . . , .. 

Creio, porém, .que no propno JH occsso c es sa~ . ler o Cabelo", da merlca mo. 
der na, 1sto e,. querem, it maneira espanhola, 
isolar o cont1!1cntc, tornando-se seu~ foyne-
cedorcs exclusivos de idéias c de industnas". 
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de execução do plano, os tlefettos que .. sur-
girem irão sendo naturalmente cc~rngt~l~s, 
posto que todos nós estumos com thspostçao 
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-construtiva de auxiliar e não de impedir ou 
obstruir a gramle realização em perspectiva. 

Acho enfim, necessúrias, otitras provi-
dências, ~Ôbre as quais o plano não nos dá 
muitas notícias. Hefiro-me à divulgação do 
plano, seu debate amplo; em !ôd~1s as socie-
dades, nos sindicatos, nas nsso.c1açocs das clas-

-j. ses conservadoras, nos clubes, nas. ruas, por 
todo lado, o plano deve ser debatido:.. Deve-
mos interessai" o povo na sua execuçao }Jor-
qu~, em última instúncia, quem vai realizá-lo 
é 0 povo, empregadores c trabalhadores, c 
é preciso que êlcs sintam, que o povo sinta 
a necessidade dêste plano, como uma causa 
sua, que interessa a êlc imediatamente, a fim 
de que êlc se lance ao trabalho com ~odo 
entusiasmo c patriotismo. 

Assim, acho imprescindível estabelecer-
mos um grande plano de propaganda em tôr-
no do plano de fomento, com cartazes, lite-
ratura vúria, palôstras, caravanas, etc. Uma 
campanha intensa c !Jem orientada no estilo 
da <IUe os }Jartidos sabem rao hem fazer, 

·•· quando se trata de um pleito eleitoral. 
Temos que levar a campanha do plano 

de fomento da pl'oduçiío a todos os recanto:; 
com o mesmo carinho e com a mesma inten-
sidacle com que lutamo:; nas 'campanhas elei-
torais. E de;vcmos ter a capacidade de des-
pcrtm~ o mais vivo interêssc de tôda a JlO· 
]mlaçao. O plano para ser executado necessi-
ta de que o povo e o Govêrno se irmanem 
muito estreitamente, que todos sintmn como 
fundamental a recuperação econômica de nos-
so Estado. Pois, se o povo não tiver con hc-
cimcn Lo do plano e niio vivê-lo, se os traba-
lhadores não sentirem o entusiasmo e o in-
tcrêssc necessários, é IJOSsível que não che-
guemos ao têrrno, bem sucedidos. 

Nestas condições, devemos encarar a ne-
cessidade vital de interessar mais vivamente 
o povo na solução dos p-roblemas; afinal de 
contas, democracia é o povo que faz. É o 
povo que vive a democracia. Não hasta ter-
mos Governos bons, honestos, patriotas. E' prc~ 

"!, ciso que êsse Govêrno sinta junto de si o 
IJOVO, o calor do apoio ativo do povo. Isto é 
indispensável, a meu ver. para que o plano 
seja hem sucedido. 

Mas, para isto, é 1;reciso liberdade. 
É preciso democracia. E c por isso que os 
grandes planos feitos sob o Estado Novo, não 
alcançavam sucesso, porque o povo estava 
apál.ico, ausente; o povo ,não compreendia, 
não era chamado a opinar, não debatia os 
problemas; ora, nestas condi~~ões, não hú go-
vêrno que faça estradas de ferro, estrada~ de 
rodagem, casas pormlarcs, que eleve o stan-
dard de vida; não hú quase nada, além de 
demagogia, de ilusões e desilusões. 

Mas, quando o povo se interessa, hú por 
um lado, o trabalho fecundo c criador, segu-
rança c tranqüilidade; ~' por outro lado, de-
sa}>arcce quase todo pen;;o de fraude, de imo-
ralidade administrativa, 1~orquc o povo são 
'milhões de olhos que cstao guardando o in-
tcrêssc coletivo; suo mil~1ões de olhos guar-
dando a riqueza e fiscahzando a boa aplica-

, .. , ção do dinheiro público. 

Não é possível 'ludibriàr os nos . 
lhõ?s de ~lhós. Por isso mesmo 5?s _ llll· 
regime de llherdade c dcmocnch p' ~o num 
ter a moralidade administrati~a LCI,tieo. cremos . . . l" , e noces 
sa~·1a c uu Ispensavcl para que qualquer j · 
SeJa leva do a cabo; do contrário e~lc , , P ano . . _ ' somente se prestana a cxploraçocs e desvirtuame t . 
fraudes c fracassos. n os, 

Assim devemos conquistar a particip2 ão 
de todo o povo, de todos os J>akiot'ls ,0 dcrç cr t · 1 '· no-,· a as smccros; c esta Casa também e prin-
cipalmente, hem como dos funcionários Jl ". 
hheos · · · · u - , porque c preciso que os nossos téc li 
Cc:!_S, que os funcionários das nossas rcpa;ti: 
çoes .compreendam que sôhre , êles repousa 
a Il!mor parte da responsabilidade da e~ • 
cuçao do Plano. e 

, ,Nes~as con,dições, todos êles devem corn-
pl een~lcr que tem que se esfoq.~ar ao máximo 
que tem de aumentar de muito o seu reruli: 
mento de ~rabalho desmentindo, na prática, 
c. de maneira comp~cta, as expressões menos 
airosas que soem circular contra a hon:·ada 
c numerosa corporação. 

Nã~ é. ~fetiv~unent~, justo dizer-se que 
os funcionanos nao se mtcressam pela eausa 
pública. Nem estou sugerindo tal idéia. En-
tretanto, o fato é que o Estado exige de todos 
e dêles um esfôrço agora redobrado, a fim 
de que possamos levar a bom têrmo êste pla-
no ·que o Govêrno lançou c de cuja execução 
,depende o futuro de todos nós. · 

Í~ preciso, pois, que nos compenetremos 
de que no momento nada há que supere em 
importf\llcia a execução dêssc plano. É r)rc-
dso que nos unamos, que todos sintamos as 
necessidades de um perfeito entendimento, de 
um entrosamento completo de tôdas as fôr-
ças políticas e econômicas, de tôdas as clas-
ses sociais, trabalhadores c patrões, dirigen. 
tcs e dirigidos, homens e mulheres dernocra. 
tas de nosso Estado. Todos os Partidos po-
líticos devem harmonizar-se a fim de que 
formando um só bloco monolítico, assen-ure: 
mos a recuperação econômica do Estado~ 

O SR. PRESIDENTE - Comunico ao 
nobre orador que a prorrogação está também 
esgotada. 

O Sr. Aní•bal GonNjo - Sr. Presidente 
Esta:Hlo também inscrito para falar h~je, ~ed~ 
a mmha vez ao meu nobre ,cole era. 

O SR. PRESIDENTE - C~munico aos 
I.lO!Jres Deputados que a ho>J·a do cxpcd·, t 
c unprorrogável e jú es!ú esgotada, pod~~~d~ 
o nobr~ Deputado Armando Ziler conti , 
o seu cllseurso após terminar a matéria d, nuOar 
dem do Dia. a r. 

O SH. AHMANDO ZILEH. _ Sr Pr .· 
dente. Eu pediria a V. Excia ma· ·2 .esr-t . • ' . rs mmu-
os pm que nesse tempo terminaria mit 1 , consrdcraçõcs. l las 

Não podenws desligar os fatos eco • . 
c os dos IJOlíticos; temos que compr:eend ~onu
a execução dêstc plano estú i 11 t· , cr qu.e 
••ad· · . 1Illamcntc h-o' ,l a um drma de nmdadc· c de l 
cia 01 d - 1 · "l · l c emocra-' , 1 e nao IaJU eis c e seguran .. , p 
outro lado, não podemos perder-no ?·l · f r 
ve~·gências, porque neste momentos 1 ~m < I.· 
c~nsa ·ainda maior, muito maior cu, la. um~ 
divergência, que é a neeessi·', d l c qual.qucr 
l"'U'lll , · ua e de rccupe· • os ccononncamentc o I•',·t·•d ·' 1 .., <l o ue an1,'ar 
mos as bases para condições de ~ida meÜ10: 
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res para todo o nosso povo. Não precisamos 
de lei de segurança, precisamos de mais tran-
qüilidade, paz, liberdade e união para ~Jue 
o nosso trabalho seja ,realmente produtivo 
c eficiente. 

i 

Se, entretanto, apesar da situa~~ão de misé-
ria ·do povo, alguns maus brasileiros instala.d?s 
no comando da Hepúhlica, insistem em exigir 
lei de segurança, cassação dos mandatos, que 
se liqt'iide enfim a Constituição c a Demo-
cracia em nossa terra, em vez de procurar 
solução para a nossa fome, então é o casa de 
dizermos com Hcnan que a incapacidade c a 
ignorância de tais homens é o que melhor 
nos dá a idéia do infinito. (Palmas). 

n,:ted~antc o. pagamento de Cr$ 100 00 impor· 
tancia destmada a cobrir despesa 'de' viagern' 
do povoado .d~ Lagoa Grande, onde reside, dis· 
tante 30 qmlomc.tros da ,sede do distrito, de: 
ve~I~~ a~ par~e~ mtercssadas, se 0 preferirerrJ• 
cv1t.u <hto pag,uncnto, fazendo êles a viagerll 
a~ povoado ~lc La;;oa Grande, para a realiza" >;'. 
t
çao da so!cmdadc de celebração dos casarncn-
os; 

Acha-se sôbre a mesa a seguinte indica~~ão 
n. 0 2. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia L c· 
gislativa. 

G . " Tendo sido publicado no "1\Iinas ~nus 

. 1~). Docun:ento firmado por vários pro-
priCtanos. rurms do povoado de Lagoa Gran-
<!c, com f1rrnas rc.conhccidas, atestando que os 
~cnh_?rcs Ad~mto Araújo, comerciante; Pedro 
Galvao <~c Luna, comerciante c Jo'"o de 1\Ia-
tos da Silva, agenciador, recc~tcn;er;~c nomea-
dos. :para. o~ cargos de subdelegado civil de 
poh~Ia c Jlllz~s de paz para 0 distrito de Pon-
te hrrn~, residem todos êles no , ado de 
Lagoa Grande; PO>O 

c) soli~itar informações do Govêrno do 
Esta~o se tms fatos e irrcgularida 1 , não são 
consulcrados prejudiciais .10 s ,r'<. ~s .1ten-
tatórios à lei de org·mlz·'tÇ'"to c. VI1~

0 
.• e.1• '

1 
do 

I . . I . ' ' ' Jll( lCI ai ~ 

de l.o de agôsto corrente, pela Sccrctan.a da 
Educação, ato do Chefe do Govêrno cfcti~an
do, nos têrmos do artigo 2.", do Decreto-lei n · 
2.149, de 11 de julho de 19,!7, no cargo de_ che-
fe do Serviço de Estatística da Educaçao, o . 
Sr. Colombo Eticne Arre"UY, requeremos, ou-
vida a Casa, seja encaminlwdo ao Govêi~no do 
Estado o seguinte pedido de inforrnaçocs: _ 

:H nutm< o, por. I~to, neste debate emenda 
de qualquer cspeciC. ' ··-~. 

Art. 176 - Encen·1 1 · · J's 

a) Se o Sr. Colombo Eticne Arrcguy na o 
é funcionário federal pertencente ao quadro 
do Instituto Brasilci;o de Geografia c Esta-
tística; 

h) se o funcionário em aprêço não havia 
sido pôsto à disposição do Govêrno do Estado, 
sem ônus para os seus cofres; 

c) se a cfetiva~~ão do servidor em refe-
rência se fêz preceder de ato do Govêrno do 
Estado nomeando-o para o cargo aludido; 

d) em caso afirmativo, se o cargo se re-
fere a pôs to inicial de carreira; 

c) se a efetivação agora decretada não 
contraria intcrêsscs c direitos de funcionúrios 
de carTeira, alguns dêstcs com mais de 20 anos 
de relevantes serviços prestados ao Estado; 
. .O se essa cfctiva~~ão assim realizada não 
mfrmgir dispositivos da Constitui~~ão do Esta-
d? (a!·tigo 32 do Ato das Disposições Constitu-
Cionms Transitórias). 

Sala das Sess<"ks, 19 de agôsto de 194 7. 
(aa.) Uriel Alvirn - Adolfo Porte] a -

Jouhcrt Guerra - Carlos Pratcs - l\Iaurício 
Andi·adc. 

Publique-se. 

HEQUEHil\IENTO N. 21 

SôbJ•e autoridades distritais 

. I~xmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-gislativa: 

- J> . • < a a pnme1ra < L -
cus~ao, o residente porá a votos _ se o 
J;ro1~ 1.<? ~leve passar :'~ segunda discussão; -
c, de<:Idm~lo-sc .<Iuc Sim, notará ú mar"crn o 
cndereç:o a conussão, a que por su·t natureza 
ou segundo o voto da Assembléia' deva ser 
cntre~uc, para estudá-lo c oferecer emendas, 
se o JUlgar conveniente. 

Par:ígrafo_ único - Se a Assembléia :Js-
~CI~~~r CJt.I~ r~ao ~l~vc pas~nr a segunda (lis-
cuss.to, ficara rejeitado 0 projeto. 

AI:t. 181 :- Na segunda discussão, deba-
ter-se-a o proJeto artigo poi· artigo, a menos 
que resolva a Assembléia a requerimento de 
qualquer Deputado, que isto se faça por tí~ 
tulos, capítulos, sec~·õcs, ou gmpos de 
artigos. 

Par:ígrafo único -- Irú lendo o Prcsi~ 
dente cada um dos artigos ou cada uma das 
partes do projeto, ao passo que os fôr pondo 
em discussão ou votação, podendo haver no 
debate referência a outros artigos ou partes 
do projeto, que com aquo!lcs ou aquelas se .:1 
rclacion em. 

VOTAÇM) El\I 
I>JWJETO 

GLOBO, 
N. 9 1 

DO 

Anuncia-se a votaç~iio, em globo, do Pro-
jeto n.o 1, contendo o Hegirncnto Inferno da 
Assembléia Legislativa, de acôrdo com o :u·t. 
2ci do Hcgirncn to em vigor. 

- Submetido a votos, é aprovado, em 
globo, o Projeto n." 1. 

PHL\IEIHA DISCUSS,\0 
N.O 2 

DO PHOJETO Hcqucrcmos, ouvida a Casa, sejam cncarni-
J:ha<~os ao Govêrno do Estado, os doeumentos 
<.o~ Itens "a", c "h" juntos ao presente c so-
licitadas as informaÇões do item "c" abaixo. 

a) Carta de próprio punho, com finna 
!·c~onhccida, do Sr. Pedro Galvão de Lima, 
JU.IZ de Paz recentemente nomeado JHII'a o dis-
tnto de. I:ontc Firme, município de Presiden-
te Olcgano, em que comunica ao cscdvão de 
p_az. da mesma localidade que sómcntc irú prc-
~adir aos atos de casamentos civis preparados 
para se realizarem na sede daquele distrito, 

A seguir o SI·. Presidente submete ú pri-
n!cira diseuss;io 0 ProJeto n.• 2, .dispond~ 
sohrc organiza~~iio municipal, puh!Jcado n,t 
ata da 8.• sessão orclinúria. . . 
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_ Lic~o. êssc Projeto pelo Sr. ,1.0 Se,crel:lrJO, 
nao solicita a J>alavra nenhum Sr .. Dcr:ut.Jdo. 
EncciTada a discussão, 0 Sr. PresJClcn.e con: 
sulta a Casa se dito Projeto deve passar a 
segunda discussão. . . 

- A Casa manifesta-se pela afJrmatJVa. ;"l_ 
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O Projeto n.9 2 vai à Comissão Especial 
de Legisla~~ão, para oferecer parecer. 

PRil\IEinA ·DISCUSSÃO DO PROJETO 
N. 0 3 

Declara 0 Sr. Presidente que Yai sub-
meter ú primeira dis~us~ão o Projeto n." 3, 
autorizando a transferencw de partes de ver-
bas do Departamento de Compras e Fiscali-
zação para a verba 37-M (243), da Secreta-
ria d~ Interior, publicado na ata da 9." sessão 
ordiniu·ia. 

Lido êsse Projeto pelo Sr. 1.9 Secretário, 
não solicita a palavra nenhum Sr. Deputado. 

Encerrada a discussão, o Sr. Presidente 
consulta ú Casa se o Projeto supra deva pas-
sar il segunda discussão. 

- A Casa consente. O Projeto n.0 :1 vai 
à Comissão Especial de Legislação, para dar 
parecer. 

Acha-se sôhrc a mesa o seguinte 

REQUER L\IENTO 

Sôbre convocaçiio de sessüo exlmordinâria 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia. 
_ Hcqueremos seja convocada para ama-

nha uma .sessão extraordinária, ouvida a 
~as~1, destmada ao inicio da discussão do 
I ro]eto do Hegimento Interno. 

Sala das Sessõe, 8 de agôsto de HH 7. 
(a a.) Dadaró .Júnior - Adolfo Portela 
Uriel Alvim - Starling Soares - l\Iagalhães 
de l\Iclo Viana. 

Sendo êsse requerimento urgente por sua 
própria natureza, o Sr. Presidente o submete 
imediatamente à discussão. 

Sem ilcbntes, é aprovado. 

ABONO DE FAl\HLIA 

Achando-se esgotada a matéria da Or-
dem do Dia, o Sr. Presidente dú a palavra 
ao S1·. Fabrício Soares, orador previmnente 
inscrito. 

O SR. FABIUCIO SOARES - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

situação céonômicn e financeira, através da 
1\!ensagem enviada a ~sta Casa pelo Chefe do 
Poder Executivo. Fácil é compreender que 
teremos que iniciar um período de forte com-, 
pressão de despesas, se quisermos levar a bom 
têrmo a missão que nos foi confiada.· Não 
é mais possível a distribuição de favores a 
grupos ou classes à custa do Tesouro Pú-
blico. E agora, mais do que em qualquer 
outra época de nossa história, torna-s·e · espi-
nhosa e úrdua a função de governar. As 
w·cas estão vazias, o povo jú passa fome c o 
legislador não poderú permanecer de braços 
cruzados, aguardando um milagre Divino, 
que jamais poderú acontecer. Dentro das 
possibilidades da arrecadação, sem aumento 
de despesas, teremos que socorrer uma gran-
de parte de servidores do Estado que .vive 
dias amargos e difíceis. 

Hcferirno-nos, justamente, aos mais lm-
mildes, àqueles que até hoje têm permane-
cido ú margem da série de Decretos-leis que,. 
de certo tempo a esta parte, insiste em rea-
justar os vencimentos do funcionalismo pú-
blico. Enquanto que os mais graduados ti-
veram apreciúveis vantagens nesses aumen-
tos renovados, a maior parte do funcionalis-
mo permanece esquecido, sujeitando-se a um 
padrão de vida incompatível com o meio em 
que trabalha. 

Para r·ernediar a êssc mal indissimuláve!,. 
sugerimos uma reforma no critério, .da fixa-
ção elo abono por encargo de fanuha. 

O que vem sendo adotado até hoje, en-
cerra grave injustiça. para os func}onúrios. 
menos graduados, Justamente aquel~s. que 
mnis necessitam do amparo e da sohcitude 
do Estado. 

n.o 
111 

Vejamos o histórico do instituto. 
O JJencfício foi criado pelo Decreto-lei 
77, de 8 de fevereiro de 1939, cujo art. 
dispõe que 

"o funcionário que fôr chefe de fa-
mília terá direito no adicional de 

' 2% sôbrc seus vencimentos, corres-
pondente n cada filho, até a idade 
de 18 anos, sendo do sexo masculi-
no,. c até 1 G anos, quando do sexo 
feminino." 

Elaborada a Carla Constitucional, inicia-
se uma fase nova na vida da Assembléia L·e-
gislativa de l\Iinas, quando deveremos dar 
execução ús deliberações tomadas no período 
em que funcionamos como constituiu tcs. 

Essa tarefa é da mnis alta significação 
c exige de cada representante do JlOVo dispo-
sição para o trabalho c estudo, c, ainda, es-
pírito arejado c esclarecido, a fim de que pai-
rem sempre, acima das conveniências e in-
jmwõcs partidárias, os intcrêsses inequívo-
cos e superiores do Estado. 

Torna-se nccessúrio que nos mantenha-
mos sempre em contacto direto com o nosso 
povo indo ao encontro de suas necessidades 
c asi>iraçõcs, numa colab?~·ação constante 
com os demais poderes pohhcos do Estado, 
na tarefa comum de govcrn!ll'. 

Essa percentagem inicial subiu, suces-
sivamente, a 3, '1, 5, G, e 7 %, em virtude de 
urna série de Decretos-leis; HH, de 2•1 de 
mar~~o de 1 9il9; 73G, de 8 de outubro de 1 9•!0 · 
80,1, de 28 de outubro de 1f)<i1; 870, de 2G d~ 
novembro ele 1!H2; e 971 de 1 de dezembro 
de 1!)43. Pelo Dccre!o-lei n.• 882, de 22 de 
dezembro de 19<!2 for o abono tornado ex-
tensivo ús 11rofessôras, e pelo de n.• 1 <115 
d~ 24 d.c novembro r:! c 1945, devido ao· :;c r~ 
n5lor, amda quando este ycrech2ssc mais de 
trcs mil cruzeiros rncnsms de vencimentos. 

Muitas vêzes seremos obr1gados a contra-
riar pretensões de grupos e de classes, mas 
estaremos )Jem com nós mcsm?s se não. nos 
~1fastarmos nunca dos verdadc1ros interesses 
de l\Iinas. 

Ainda hú pouco, tivemos ocasião de 
tomar conhecimento da gravidade .da llossa 

Atualmente, o E:;tado de:;pen<le com 0 
ab?no familiar ~:r$ _:!. ;32,1. 22:J,GO J>or mês, de 
acordo com a chscnrmnaçao seguinte : 

Histórico : 
1) NúÜJCro cJc .funcionúrios que prece-

hem o abono - Capital: •1. 858 - Interior: • 
G. ·1GG -- Total elo Estado - 11. 32>1. 
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2) Número de dependentes - Capital: 
17.682 - Interior: 23.526 - Total do Es-
tado: <11.218. 

3) l\lontante da despesa - Capital : .. . 
Cr~ 1. 7·13. 404,'10 - Interior: Crti ........ · 
~ · ;J80. ül!l,20 - Total do Estado : Cr$ ... . 
.J.32ei.02G üO 

. 4) l;er~entagem de abono sôbre a re-
Ceita prevista para 19,17 - Total do Estado: 3,!)!),15%. 

O abono familiar que se tornou Jlrcceito 
constitucional em virtude do art. 1 G5 da Car-
ta _de l!J.17, destina-se, como o indica a sua 
.P.t·opria denomina~~ão, a auxiliar os funcionú-
r~os chefes de família, concedendo-lhes adi-
CIOnais, de acôrdo com o número e condições 
das Ilessoas que vivam à suas expensas. 

. O critério, adotado na legislação vi~cnte, 
Porem, para a sua fixação não se nos afrgura 
0 melhor, pois, representa a percentagem le-
gal grande henefí.cio para os funcionários de 
alt~s vencimentos enquanto que, para os 
n13us modestos, par~1 os das carreiras iniciais, 
nao passa de provento ridículo c quase dcs-
pt·cztvel. 

.Com ~feito, enquanto que uma classe de 
servidores chega a receber quase Cr$ 500,00, 
de abono por dependente, outros hú que, pelo 
mesmo título percebem apenas Cr$ :lO,OO ou 
Cr$ 40,00. ~\ injusti~~a é, por demais, fla-
grante c ninguém honestamente será capaZl 
de ncgú-la. Torna-se necessária, portanto, 
n~edida adequada, de modo que o funcionú-
rto humilde tenha um mínimo justo c razoá-
vel. E nada impede que se adote, no Es-
lad?, o critério apreendido c consagrado pelo 
legislador federal, ou seja, a estipulação de 
detc~rninada importilncia, fixa, a ser paga ao 
scrvt.dor, por dependente, c nas condi~~õcs 
I~~~VIstas na lei. Fixada esta irnporttmcia em 
Ct:j; 80,00, teremos beneficiado aos verdadei-
ramente necessitados, sem qualquer ônus 
Para os já tão castigados cofres públicos. 

O Sr. Uriel Alvim - V. Ex c ia. dú li-
Eença I!ara um aparte ? Eu queria . que V. 
V Xct~ · ~nfonnassc a Casa, por obséquiO, como 
c· E~cm. Po.dc. ~onclliar a sua propositura 

orn ·l Const1tmçao que acabamos de pro-
~lulgar hú poucos dias. Por um dispositivo 
Jgfovado, , Por proposta do. nobre Deputado 10 de Carvalho, não se pode modificar os 
Proventos dos funcionários a não ser cle-
j~~~lo-os e não diminuindo-os. E se hú' in-
rú·-l~~a para com os pequenos, cumpre rcpa-
vent~'. rnas sem modificar para menos os pro-
que t~ daqucle.s funcionúri_?s mais graduaclos 
tado '10 I~rovcttosamcntc tem servido ao Es-

c • (I almas nas· galaias) . 
O SH. FABIUCIO SOAHES - O argu-mento de V E . , 't . d I quanto · • xcra. c mm o como o. >or-

ap~n . Pretende, com êlc, aumentos c nunca 
' as a reparação de situações injustas. 
tl.ltl ~) Sr!. UJ•icl tHvim - O aumento é cons-Clona . · 

O SI.l. FABHfCIO SOAHES - E.ntcndo, 
da/a v~ma, que a Constituição dctcn~una que 
SCJ<l felt~l ~ equiparação de v~ncune.ntos .. 
Abono f~nnliar, cvidcnlcmcntc, nao se Inclm 
em vcncnncntos. · 

O Sr. Uricl Alvim _ A Constituicão cs-
t~lbelccc, em outro dispositivo, que. seria man-
tido o abono familiar de mancrra que se 
f • . l . , l or mantH o esse abono, não pol cmos redu-
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zí-los na parte fixa, · para os funcionárior 
•. : ',,1 .. 1dLI'l<ios. Podemos auqiCntar o alH~~o • rn.us "' ' ' · I •stos · a h 'lS • para os funcionários mms mole · ' - '· ' 

é I"lZO'Í.vcl porque êles têrn um padrao de 
,· 1 ~ . 'Í'' .: . , não se pode comparar o seu \H ,1 lll ~llOI . c 1, um funcionário · J·;-o de vHh com o <t. p,H. 1 <~ ' ' , .: ·io tem um padrão nw1s graduado . O o per '11 . 

de vida, modc,sto, gt!nha SrOnc\'I~fEs -- Consoli-
0 SH. l•ABH1CIO • I d'f' 

(l 'llHlo '1 lc"ishç~~o em vigor, com as mo I 1-
, ' " · ' ' · t' " c J>chs normas caçõcs sugeridas pela pra rc,l '· . .~ . . 1. · !· 1" 'liJrcscntmnos .1 da JUStiça e da < rgnH ,u ~. ' .· p . . ,1 apreciação desta Cfunara <~ .sc_g~untc 1 OJC 0 

de Lei sôbre o abono fmmhm · . . y o Sr. Carlos Pralcs - S!1gcrup a . · 
Exch. que devemos nós cxammar c~;tc c:1so 
em ~cssão da Assembléia, no caso do re:lJUS-
tamento dos funcionários públicos d~ l\Ir?'a~. 
c não seria inoportuna a aprcscntaçao dcs~c 
projeto, para que êlc seja examinado depois 
do renjustamcnl'>. 

O . SH. FABHfCIO SOAHES - Absoluta-
mente, entendo que não é inoportuno o Jlr?-
jcto apresentado, mesmo porq~Ie. m~nca scna 
intempestivo corrigir-se uma lllJUStrça · 

O Sr. Carlos Pralcs - Acontece que no 
reajustamento nós vamos calcular as dcsJ!cst~s 
da dcvação dos vencimentos dos funciOna-
rios do Estado. 

O SH. FABHfCTO SO,\HES - Conforme 
respondi ao nobre Deputado l!ricl Alvun, o 
reajustamento se farú em vcneuncntos c nüo 
quanto ao abono familiar. 

PHO.JETO N.o 4 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
l\Iinas Gerais decreta : 

Art. 1.0 - O funcionário. público C;'>~a
dual ou extranumerário, chefe de fanuha, 
tcrú direito ao abono mensal de CrS. 80,00, 
correspondente :\ mulher, se esta não fo~· ser-
vidora da União, Estado, l\Iunicipio, ~ntHI:Hl9 
autárquica ou autônoma, ~ a cada frlh~J, ate 
a idade de 18 anos, se do sexo nwscul~n?, c 
sem limite de idade, se do sexo fcnunmo, 
inválido ou mentalmente incapaz, desde que, 
sem rcn'da própria, vivam ús suas exr>cnsas. 

Art. 2.0 - Consideram-se ainda d.cvcn-
dcntcs, para os efeitos desta lei, os ~r.llwdos, 
filhos adotivos, reconhecido~ c lcgrl.H~ad.os, 
respeitado o disposto no artigo antcnoi, c o 
marido, se invúlido. 

Art. :3.? - Não tem d!r?ito ao a]>on? o 
funcionúrio ou cxtranumcrano que for con-
tribuinte do impôslo sôbrc a renda'. 

Art. •L? _ O abono se incorpora n?s 
vencimentos para os fins de aposentndorw, 
enquanto r;rcvalcccrcrn as condições da sua 
concessão. . . 

Art. 5.• - O abono scrú dcvulo a. ~un 
dos cônjuges, se ambos forem f~m.cionarws 
públicos estaduais ou cxti·anumcrarws · '.ll>o-

Art. fi.o - Além do quinto filho, o 
no scrú de cem cruzeiros. 
, Art. 7. •- () disposto nesta lei cst_cn~c
sc aos servidores da Hêde :\lincira de Vraçao, 
enquanto estiver esta arrcndad~l ao. I~stad.o · 

Art. 8,9 _ Hcvogam-sc as drsposrçoes em 
contrúrio. 

Sala das Sessões, 8 de agôsto de 1!H_7. -
(aa.) Fabricio Soares - Osc~1r ~orrca, -
.Juarez de Souza Carmo - Aloisw Costa, Sou-
za Carmo. . .• 

' I 

l 
l 
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Eis aqui, Sr. Presi?e,nte, uma contrihui-
eão a mais à obra incrpr~nte que _nos. cor!l-Il ,te realizar sob a :evrgorantc msprraçao 
d~ um dos 1;onlos rnars a~l~s do nosso J~r~-
1. ,1 IJ'tr·tr'd·írio Sem duvrda que ela drra, gram, , ' · . 1 . 
'lll linguagem infensa a < emag?gra, que. pro-
c ,. tor·n'ti' realidade velho rdeal de rgual-curarno., ' ·. ·r· ti ·r· dade social, rnedwnte po.r ru o e~ o:ço no 
sentido de tornar ?s pobres !llC!lOS sofredo-. 
~·cs, c a lei mais JUSta e mars !nunana. 
(Palmas) . 

__ Publicado, inclua-se o projeto em or-
dem do dia. 

COl\HSSÃO DE LEGISLAÇÃO 

Deixam de comparecer, com causa justi-
ficada, os Srs. : Castro Pires - Abreu Hczen-
dc - Amadeu Andrada - Aníbal Gontijo -
Antônio Guimarães - Arlindo Zanini - As-
tolfo Dutra - Augusto Costa - Ccsar Soragi 
- Chaves Hibeiro - Dilermando Cruz -
Emílio Silveira - Fidelcino Viana - Geral-
do Ataide - Ilacir Lima - José Carvalheira 
- Joubcrt Guerra - Manuel Tavclra - Mau-
rício Andrade - 1\'Ioacir Hezcnde - :Mourão 
Guimarães - Oscar Corrêa - Otacílio Negrão 
- Pedro Braga - Ribeiro Navarro - H.ibei-
ro Pena - Simão da Cunha '-- Simões de Al-
meida - Soares Canello - \Vilson Beraldo. 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 42 Srs. Deputados, declaro aberta a 

O Sr. Presidente convoca a Comissão Es- sessão. 
pecial de Legislação, ontem nomeado, para 
uma reunião hoje, após o término da pre-
sente sessão. 

ENCERRAMENTO 

,., Nada mais havendo que tratar, o Sr. 
Presidente declara finda a sessão, c de acôr-
do com o requerimento aprovado pela Casa, 
convoca outra, extraordinária, para amanhií, 
sábado, :\s H horas, com a seguinte. . . 

ORDEl\1 DO DIA 9-8-9,17 

(Sessão extraordinária) 

Início da discussão, em globo, do Proje-
to n." 1, contendo o Hegimcnto Interno. 

- Levanta-se a sessão. 

t.• SESSÃO EXTRAORDINARlA, EM 9 DE AGôSTO 

PHESIDtNCIA DO SR. ALBERTO 
TEIXEIHA 

SUJ\IARIO: - Comparecimento - Ala - Vi-
sita do Sr. Presidente da República. Con-
vite especial - Ordem do Dia: - Dis-
cussão, em globo, do Projeto n. 9 1 (Regi-
mento Interno da Assembléia Legislativa) 
- Encerramento - Or'tlem do Dia 11-8-9·17. 

Às 14 horas, comparecem os Srs. : .Alh~r
to Teixeira - Lima Guimarães - Valdrr Lrs-
boa ·-- Luiz Domingos - Emílio Vasconcelos 
- Ozanam Coelho - Adolfo Portela - Al-
berto Deodato - Aluísio Costa - André de 
Almeida - Antonio Caetano - Antônio Pi-
menta - Armando Ziler - Badaró .Júnior -
Bolivar de Freitas - Cfmdido Ulhôa - Car-
los Prates -- Fabrício Soares - Faria Tava-
res - Feliciuno Pena.-. Guilherme Machado 
_ Guilherm,ino de Ohverra - Jaeder Alber-
garia - Jason Albergaria -,João Camilo -
José Augusto --- Juarez de Sousa Carmo -
Júlio de Carvalho - Lourenço Andrade -
Luiz l\Iaranha - Magalhães d~ Melo. Viana -
Martins da Costa - l\lateus Salmnc - l\len-
lles Ferreira - Henó - Hondon Pacheco -
Sousa Carmo - Stnrling Soares -- Tancredo 
Neves - último de Carvalho - Uriel Alvim 
- Xcnofontc 1\lcrcadantc. 

ATA 

O Sr. Luiz Domingos (2.9 secretário lê 
a ala da scssiío antecedente, a qual, sem, ob-
servat~ões, é aprovada. 

VISITA DO SR. PRESIDENTE DA 
REPúBLICA 

Convite especial 

O SH. PHESIDENTE - Tenho a satisfa-
ção de informar à, Casa que o Sr. Governa~ 
dor dirigiu um convite especial_ a~s Srs. De-
pulados para receberem amanha, as 8 horas, 
no aeroporto de Lagoa Santa, S. Exia. o Sr .. 
Presidente da República, General Eurico Gas~ 
par Dutra. 

ORDEM DO DIA 

Não havendo quem queií·~\ usar da pala-
vra na hora do e;,:pedicntc, passa-se à Ordem 
do Dia, que consta do início de discussão, em 
globo, do Projeto n.9 1, contendo o Regimen-
to Interno , da Assembléia Legislativa. 

Informo à Casa que êstc Projeto sofrerá 
uma única discussão c não pode prolongar-se. 
por mais de 10 dias, findos os quais se dar:\ 
o encerramento automático da mesma dis: · 
cussão (art. 25) . 

Nos primeiros 5 dias, serão recebidas 
en;e.11das, que poderão ser fundamentadas da 
tnhuna, durante o prazo que os seus autores 
tiverem para discutir o Projeto, ou enviados 
i~ ~Iesa, com jusJificat~iío . escrita (parágrafo 
muco, d? art. 2.a' do_ Hegrmcnt? em vigor) ,1 

}<.,sta em drscussno o ProJeto n." 1 _ 
(Pausa) . 

Não querendo nen~mm Sr. Deputado fazer 
uso da ,palavra, contmua- ern pauta 0 mes-
mo ProJeto, 11clo prazo regulamentar. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo que tratar, 0 Sr. 
Presidente declara finda a. sessão, c convoca 
outra para segunda-feira, <ha 11, às 14 horas, 
com a ~;eguintc. 

OHDEl\1 DO DIA 11-8-4 7 

Pr~sseguimcnto da discussão, em globo 
uo ProJ_eto n.9 1, contendo o Hegimento In: 
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lerno, de acôrdo com o art. 25 do Regi-
mento em vigor. 

Discussão e votação do requerimento n.• 
15, de autoria do Sr. Antônio Guimarães, de-
vidamente apoiado publicado na ata da 
10.• sessão ordinúri'a, sôbre aparelhos medi-
dores de aguardente. · 

.· Discussão c votação do requerimento n.? 
J 6, .de autol'ia do ~3r. Henó, devidamente 
ur~o~ado, publicado na ata da 10.• sessão or-
na.na, sôbrc cumprimento de disposi~~ões le-

. f;HIS. 

.. Primeira discusão do Projeto n.? 4, dis-
pondo sóbre o abono de família aos servi-
dor:_s do Estado, publicado na ata da 10. • 
scssao ordinúria. 

Levanta-se a sessão. 

ll.• SESSÃO ORDI!Ií.IUA, EM 11 DE AGôSTO DE 1!1-17 

PRESJDgNCIA DO SH. ALDEHTO 
TEIXEIHA 

-SUMARIO: - Comparecimento - Ata - Ex-
}Jediente: - Telegramas do Sr. Gover-
nador do Estado de Santa Catarina, agra-
decendo; de funcionários da Secretária 
da Agricultura, sôbre abono de família; 
de funcionúrios fiscais de Lavras, Sabará 
e Manhumirim, solicitando Jlrovidências; 
do sargento reformado .José Haimundo 
Franco; - Ofícios do Sr. Desembarga-
dor Nísio Batista, Presidente do Tribunal 
de. _.Justiça, com agradecimento à, Assem-
hlew Legisla ti v a; do Sr. l\Iunhoz da Ho-
·cha, com agradecimentos da Cfunara Fc-
d.eral dos Deputados· do Círculo de .Ju-
ristas "Santo Afonso:'; - Hequerimcnto 
n.~ 17, do Sr. l\Iiguel Batista, sôbrc pror-
rogação de licença - Projeto n.'' 5 sôbre 
a Organização Municipal - O P. H. c 
'! administra~~ão do Estado: discurso do 
Sr,. l}olivar de Freitas - Funcionalismo 
tnlllciro: discurso do St·. último de Car-
vflho - Ordem do dia: - discussão, em 
g oho, do Projeto n,? 1 (Regimento Intcr-
~o) - Medidores de úlcool: rcqucrimen-
d~ n,? 15 do Sr. Antônio Guimarães c 
d iscurso do Sr. Uadaró Júnior· retii"tda 

o re · ' ' 
o 1 queruncnto n.• 15 - Hcquerimenlo n. 6 do S J> , • I . de d'' . • r. ,crw, so Jrc cumprunenlo 

_ p~s~osições legais: adiada a votação 
ser . OJeto n.? 4 (Abono de família aos 
GuU~dorc~ do Estado) : discurso do Sr. 
t lcrrnu10 de Oliveira - Enccrramen-

0 - Ordem do Dia 12-8-1947. 

T À~ 1~ horas, comparecem os Srs. : Albct·-
to. CIXcira - Lirn·1 Guimarães - Luiz Do-
mmgos - I~r 'I' ' AI d ~ lll Io Vasconcelos - n·eu He-
zen :. - Alberto Deodato - Aluísio Costa -
J\n~I c de Almeida _ Aníbal Gontijo - An-
t?n~o s~lCtano - Antônio Guimarães - An-
tomo I nncnta - Armando Zilcr - Astolfo 
Dutr~ -----: Dadar(! Júnior - Uolivar de Freitas 
---: C~mdido l!lhoa - Carlos Prates - Chaves 
IllbCiro - Dilcnnando Cruz _ Fabrício Soa-
res - Faria Tavares _ Fcliciano Pena -
.Guilherme l\Iachauo - . Guilhcrmino de O li-
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vcira Ilacir Lima - Jacder Albergaria -
Jason Albergaria - João Camilo - .José Au-
gusto - José Carvalhcira - Juarez de Sousa 
Carmo - Júlio de Carvalho - Luiz Maranha 
- l\Iagnlhãcs de l\Ielo Viana - l\Iatcus Salo-
mé - l\Iaurício Andrade - l\Icndes Ferreira 
- Oscar Corrêa - Hcnó - Hibeiro Pena -
Rondon Pacheco - Simão da Cunha - Sousa 
Carmo - último de Can·alho - Uricl Alnm 
- Xcnofontc l\Iercadanlc. 

- Deixam de compa!·cccr, com causa jus-
tificada, os Srs. : 

Castro Pires - Valdir Lisboa - Ozanan 
Coelho - Adolfo Portcla - Amadeu Andra-
da - Arlindo Znnini- Augusto Costa - Ce-
sar Sorngi - Emílio Silveira - Ficlclcino 
Viana - Geraldo Ataide - .Jouhert Guerra 
--- LourciH'O Andrade - l\Ianuel Tavcira -
l\Iartins da· Costa - i\Ioacir Hcsencle - J\Ion-
rão Guimarães - Otacílio Ncgrão - Pedro 
Braga - Hihciro Navnrro - Simões de Al-
meida - Soares Canedo - Starling Soares -
Tancredo Neves - \Vinson Bcrnldo. 

O SH. PHESIDENTE - Achnnclo-sc pre-
sentes '! 7 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O Sr. Emílio Vasconcelos (3.0 sccrctúrio, 
servindo de 2.") - Lê a ata da sessão ante-
cedente, a qual, sem observação, é aprovada· 

EXPEDIENTE 

O Sr. Luiz Domingos (2.• secrctúrio, s?r-
vindo de 1.•) - Procede à leitura dos scgmn-
tes papéis: 

Telegramas: 
Do Sr. Governador do Estado de Sant.a 

Catarina, agradcecndo a comunicação da elei-
ção e posse da l\rcsa da Assembléia. , 

- Inteirada. 
De funcionúrios da Secretaria da A~ri

cultura, com manifestações sôbrc o ProJeto 
que altera o abono de família. _ 

- A Comissão Especial de Lcgislaçao: 
De funeionúrios fiscais de Lavras, Sabam 

c l\fanhurnirim, solicitando providências em 
benefício de classe. 

- A Comissão cornrJctcnte, oportuna-
mente. 

Do sargento reformado .José Raimundo 
Franco, solicitando mcclidas a favor dos re-
formados da Fôrça Policial. 

- A Comissão competente, oportuna-
meu te. 

Ofícios: 
Belo Horizonte 8 de agôsto de 19,17 · 
Acusando o r~cchimcnto do oficio crn 

que V. Exciú. me comunica haver a Assci~I
hléin Legislativa do Estado, em sua ses~ao 
de 1.• do COI'l'Cllte C por ]Jroposta do Sr' 
Deputado Lima Guimarães, expressado, por. 
unftnirnc aprovação da Casa, o seu mais alto 
apreço c consideração por êste Tribunal, 
tenho. o }lrazer de, em meu nome c no dos 
dernms senhores desembargadores, apresen-
tar à mesma Asscrnhléia, na pessoa de V., 
Excia., os nossos vivos agradecimentos. 

.. • 

.~ . .:. 
' 
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Deus guarde V. :Excia. (a.) O Presi-
dente, Nísio Batista. 

- Hccehido com especial agrado - Ar-
quive-se. 

Do Sr. l\[unhoz da Rocha, 1.0 secretário 
da Cfunara Pcdcral dos Deputados, agrade-
een<lo a comunicação de po~se da Mesa des-
ta A:;~:cmbléia, bem como a oferta de exem-
lllar da Constituição do Estado de Minas 
Gerais. 

- Recebido com especial agrado. 
Do Círculo de .Juristas "Sm1to Afon~;o", 

<lesta Capital, comunicando a sua fundação 
e convidando para assistir it sessão de posse 
da Diretoria. 

-- Agnuleccr. 
Achain-se sôbrc a mesa os seguintes pa-

péis: 

HEQUEHii\IENTO N.? 17 

Sôbre Jll'OI'I'ogaçiio de licença 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

.. O ab:~ixo _assinado, Deputado à Asscm-
blcJa, L.cgJslati.va de Minas Gerais, requer i~ 
V. hxcw. ma1s 120 dias de licença, em, pror-
roga~~iío. 

Belo Horizonte, 11 de agôsto. de 19·i 7. 
Dr. l\I igucl B;\lista. 

Publique-se. 

PHO.TETO N.o 5 

Contém a organização municzpal 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Da c riaç{ío 

Tl'ITLO I 

Do Município 

CAPITULO I 
I. 

c modificaçtío do Município 

Arl. V .~ O Estado de Minas Gcrius 
divide-se administrativamente em 1\Iunicí-
IJios. Os Municípios dividem-se em Dis-
tritos. 

Art. 2.0 
- A divisão administrativa do 

Estado será fixada em lei qüinqüenal, nos 
anos de milésimos três c oito, vara entrar 
em vigor a primeiro de janeiro do ano se-
guinte. 

Art. 3.0 
- A sede do Município lhe 

darú o nome c tem a categoria de Cidade. O 
Distrito designar-se-á pelo nome da respec-
tiva sede, que terá a categoria de Vila. 

Art. 4.9• - São condições essenciais 
para a cria~~fío do Município. 

I - população mínima de dez mil ha-
bitantes; 

li - renda anual mínima de cem mil 
cruzeiros; 

III - cxistencia, na sede, de, pelo me-
nos, duzentas moradias, edifícios com capa-

'"' cidade c condições para o Govêrno Munici-
pal, instrn<.,~ão l>ública, pôsto sanitário c ma-
tadouro, hem corno terreno para cemitério. 

Art. 5.Q - São condições essenciais 
para a criação do Distrito. 

I - população mínima de três mil ha-' 
hitantes; ~ 

II - renda anual mínima de dez mil, 
cruzeiros; 

III -- existência, na sede, de, pelo me-
nos, cinqüenta moradias, edifícios para ins-
trução c terrenos para cemitério. 

§ 1,0 - Satisfeitas estas condições, é 
obrigatória a criação do distrito. 

§ 2. 0 
- Para sede dos Distritos devem 

ser escolhidos, tanto quanto possível, os pon-
tos centrais, ou de mais fácil acesso, em. rc-
lac~úo ao território do Distrito. 

. Art. 6.'' - Mediante licença da Assem- ' 
bléia Legislativa, poderão os Municípios fir-
mar acordos para modificar seus limites. 

Art. 7,0 - O Município criado ou au-
mentado com área desmembrada de outrC?, 
serú responsável pela q.uota-partc das obri-
gações do :Municíp.io desialca_d,~, qm:nd~ co~
provadamcnle aplicado na arca dcsmembi <l-

da. . l t . § V - Essa quota-parte. sera ( ~ ~r~m-
na<la por acôrdo cntr~ os d~rs J\f~lmcr~.r?s, 
no prazo de noventa dras. Fmdo esse pr ~l.~o, 
scr'i ela fixada pelo Departamento. de Assis: 
'tên~ia aos l\Iunicípios, qtte podera proc~der 
a arbitramento. · f · § '> o _ o arbitramento scra erto por 
interm6~lio de repre~;cntantcs nomeado~ pelos 
(lol·s Municípios, os quais terão ~m dvista as 

t ··t 'no csmem-rcn<las arrecadadas no cr:r 1• 0 . 
brado, no último tricnio admuustr~!1\0 • t ·c 

§ 3 o - Se não houver acorc o cn I 
, · . · ' · lo pelo Departa-êsses arlntros, scra <tesrgnal . , . ·, _ 

mcnto de Assistência aos l\Iurucrpros um dtec: 
• . • . :1rbr'tro desempata o r. n1co que agrra como ' 1 : 

'§ 4."' - Da decisão tornada se ~vr~ra 
• ]' . competente no Dcpartdmcn-tcrmo em lVI 0 · • · • fic·mdo to de Assistência aos Mmucrpro~, ' . 

livre aos credores por e}a, prc]udi~ados rr:-
tcrpor recurso para o 1 nbunal de Contas, 
quando não se conformarem com a senten-
ça arbitral. d 

§ 5.9 _ Estabelecida .a .. quota-rartc a 
responsabilidade, o Mmucrpro cnad.o o~ 
acrescido, depois de notificado, consrgnar~l 
as vcrhmf necessárias pa~·a ? pagamen~o ate 
final resgate, em seu pnmerro orçamento e 
nos seguintes. . . . 

A1J. 8.Q - Quando fôr do 1\'~un,Iclrro des-
falcado a propriedade dos h.cns rm~vc1s e dos 
serviços de utilidade pública cxi~le1~tcs no 
território desmembrado para conshtmr novo 
Município, oü para se anexar a outro, .r~~s~a
rú a m.csma a l)Crtcnccr ao outro l\IumciplO, 
de pleno direito e independentemente de 
qualquer indenização. 

Art. 9 o - Não se desmembrará terri-
tório de t~m para outro Município, qu.a~1do 
prejudicado fique qualquer d.o~ . rcqmsltos 
exigidos para criação de Mumcrpw. 

CAPiTULO II 

Da instalação do Município 

Art. 10 - A criação do Município pela 
Assembléia Legislativa será pelo Governador 
do Estado comunicada ao Tribunal Regional 
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~leit~rnl, q.ue marcnrú a data da eleição para 
1 refeito, VIce-Prefeito e Vereadores. 

~rt. 11 - O Prefeito, o Vice-Prefeito c 
?S Vereadores .d~p!ornados reunir-se-iio para 
J~S!alar o i\I~lliiCIJliO e a Administração mu-
l!I?Ipal no <ha, hora e local dcsigrwdos pelo 
Jmz da Comarca. 

§ 1..9 
- Ao ato presidirú o .Tt:iz da Co-

marca, que tomarú compromisso e darú posse 
aos Vereadores e instalat·ú a Câmara i\Iunici-
pal. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomari'ío 
P?sse na forma estabelecida no ar!. . . . do 
Titulo UI. 

§ 2.0 
- A instalação, coinprornisso e 

posse constarão de ata lavrada pelo membro 
eleito da Adrninistra~~ão Municipal que o .Tuiz 
houver convidado para 'lervir de secrctúrio. 
Da ata se enviará cópia autênticada ao Secre-
tario de Estado dos Negócios do Interior, 
para arquivamento. 

Art. 12 - O mandato do Prefeito, do 
Vice-Prefeito c dos Vereadores eleitos para 
o Município recém-criado vigorará até findar 
o quatriêriio administrativo geral, de maneira 
que as eleições seguintes se realizem conjun-
tamente com as dos demais Municípios. 

CAPITULO III 

Da extinção do Município 

Art. 13 - E' facultado ao l\Iunicipio, 
pelo voto ele dois terços dos Vereadores, re-
querer à Assembléia Legislativa sua anexação 
a outro. 

CAPITULO IV 

Da Unilio de Municípios 

Art. H -- l\Iediantc autorização da As-
sembléia Legislativa, os l\Iunicípios da mes-
ma região, pelo voto de dois terços dos mem-
bros componentes das respectivas Cfnnaras, 
poderão agrupar-se, constituindo-se em pes-
soa jurídica, para instalaçüo, explora~~üo c 
administração de scrvi~·os comuns. 

Parágrafo único - Scrú regulado em lei 
especial o processo de agrupamento de Mu-
nicípios, a que se refere êstc artigo. 

TITULO II 

Da competência do Município 

Art. 15 - Ao l\Iunicípio compete pro-
ver a tudo que respeite a seu peculiat· intc-
rêsse c, 'especialmente: 

I - Adrninistt·ar scns hcns, quer os de 
uso público, quer os de seu domínio privado. 

H - Decretar c arrecadar os tributos de 
sua competência, aplicando-lhes as rendas en~ 
matéria de interêssc local, na forma da lei 
orçamcntúria · arrecadar as demais rendas 
oriundas de ~cus bens ou do suas atividades, 
inclusive a contrihuiçüo de melhoria, na for-
ma qnc a lei regular. 

III - Decretar o or~~amcnto anual, }>re-
vendo a receita c fixando a despesa do Mu-
nicípio, mediante planejamento _ac_lequado, 
n.o qual se firmem, em leis cspccwis, auto-
rizações para gastos com serviços c obras 
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novas, bem como se determine a conservação 
dos existentes c se constituam fundos para 
resgate do passivo, nos limites legais. 

IV -- Vender, rncdinntc hasta pública, 
os bens do domínio privado do Município, 

c adquirir outros hem:, por ato inter-vivos, 
inclusive pela desapropriação por necessida-
de ou utilidade pública. 

V - Arrendar, ou permutar bens do do-
mínio privado, se houver intcrêssc para o 
l\[unieípio, c, <loú-los, nos casos de inlcrêsse 
coletivo. · 

VI - Aceitar Ic:~ados c doações, apli-
cmHlo-os em matéria de interêsse do Muni-
cípio. 

VII -- Conceder, em concorrência públi-
ca ou administrativa, serviços locais de utili-
dade pública, obedecidos os limites determi-
nados em lei especiais. 

VIII - Executar, mediante administra-
ção direta ou por concorrência pública ou 
administrativa, obras de utilidade para o 

Município c, doú-los, nos casos de intcrêsse 
IX - Organizar e regulamentar os ser-

viços administrativos c outros explorados di-
rctmnente pelo Município. 

X - Decretar, nos têrmos da lei o Es. 
tatuto dos Funcionúrios Públicos Ch;is l\lu-
nicipais, estabelecendo as condições de pro-
vimento, vacftncia, disciplina, ohriga~·<ics e 
regalias dos servidores do l\lunicipio. 

XI - Decretar posturas locais, ajuntan-
do-as em Código c fazendo neste compreen-
der o que se contiver na órbita de compe-

tência ela polícia administrativa do Muni-
cípio. 

XII - Decretar Código de Obras in-
cluindo nêlc rcgulamentac;ão das cor;stru-
ç<ics, rcpara~·ües, demolições, arruamento e 
quaisquer obras em geral, observado o plano 
diretor das cidades c vilas. 

XIII - Adotar, com a assistência técni-
ca do Govêrno do Estado, um plano diretor 
das cidades c vilas, tendo em vista, de modo 
geral, a sistematização, embelezamento c cx-
tcnsüo das sedes do Município c dos Dis-
tritos. 

XIV - Fixar o horúrio para o funcio-
namento dos estnhelecimcntos comcreiais e 
industriais, na forma da legislação do tra-
balho. 

XV - Exeeutm· obras ele intcrêsse p·tr·l 
o 1\lunicípio, planejando as relativas ao 's:;. 
ncarncnto e ú higiene com a assisti':ncia téc-
nica do Govêrno do Estado, que poclcrú tam-
bém, quand_? convocado, fiscalizar a respec-
tiva cxccuçao. 

XVI -- ~)~·g:miza!' o pl:mo geral clc via-
ção.~~~ l\[uruc~pw, ajustando-o ao plano ro-
dovwno do l;stado; estudar, construir·, re-
parnr c conservar suas estradas, sendo os 
planos respectivos orientndos ]>elo círgüo téc-
nico estadual. 

XVII - Hcgulmncntar o serviço de trans-
porte dentro elo :\Innieípio, in<"lusive o trfm-
sito c o cst:teionamcn!o de veículos, nos ttr-
n~os da lcgtslação estadual, hem como orga-
ntzar os serviços de transporte coletivo mu-
nicipal, estabelecendo, se necess{u·io, esta-
ções rodoviúrias. 

XVIII - Estahclcecr c organizar, n0o 
Município, os serviços de utilidade pública. 
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XIX - Conceder moratória fiscal e per-
doar a dívida ativa, nos casos de intcrêsse 
público. 

XX - Cooperar com o Estado na, pres-
tação de socorros à saúde da população e (\ 
assistência pública aos desvalidos c às famí-
lias de prole numero~a; promover o combate 
à mortalidade infantil c proteger o trabalho 
intelectual. 

XXI - Cooperar com as autoridades fe-
derais e estaduais no levantamento de dados 
cstntí stieos. 

XXII - Cooperar com as autoridades fe-
derais na aferiçiio de pesos c medidas de uso 
no comércio. . 

~~XIII - Regular os serviços funerários 
e mlministrar os cemitérios; regulamentar e 
fiscali:mr, enquanto não scculnriza<los, os das 
associações rcli,r~iosas, sendo êstcs proibidos 
de recusar sepultura, onde não houver cemi-
tério scculnr; conceder, em concorrência pú-
blica c sem carúter de monopólio se o exigir 
o interêssc público, a exploracão dos servi-
ços funerários. • 

XXIV - Abrir, <lcsohstruir, limpar, pa-
vimentar, alar{~nr, alinhar, irrigar, nivelar c 
emplacar as vws públicas, numerar os edifí-
cios, prevenir e extinguir incêndios. 

. XXV - Construir, reparar e conservar 
cms, muralhas, canais, calçadas, viadutos, 
pontes, pontilhões, hoeiros, fontes, chafari-
z~s c l~tv:~douros; construir c conservar jar-
dms puhhcos, plau arounds c praças de es-
J>ortes; construir campos de pouso, com ori-
enl:~ção técnica da União e do Estado; ar-
honzar os logradouros Jlúhlicos; prover a 
tudo, que fôr reclamado pela conveniência pú-
hliea_, ,<l~côro c ornamento das povoa~~ões dos 
Mumcipws, guardadas as prescrições do pla-
no diretor. 

XXVI - Velar pela estética urbana, rc-
p,ulamlo a afixaÇ.ão de cartazes, anúncios c 
ou!ros. n.1eios de publicidade e propaganda 
c mstitmnclo a eensura arquitetônica das fa-
chadas dos edifícios. 

XXVII - Cuidar da coleta, remoção e 
destino do lixo. 

XXVIII - Hegulamentar as instalações 
sanitárias c elétricas domiciliares, elaboran-
do os respectivos regulamentos; faze!' inspe-
cionú-las freqüentemente, para verificar se 
obedecem às prescrições quanto :\ segurança 
c :'t higiene das hahita~~ões; vistoriar os quin-
tais c os terrenos baldios, obrigando os pro-
prietários a mantê-los asseados. 

XXIX - Apreender c depositar mercado-
rias, coisas móveis c semoventes, no caso de 
transgressão das posturas municipais. 

XXX - Construir matadouros, regulan-
do-os, fiscalizando-os c explorando-os dire-
tamente, de forma a ser fornecida rarnc sa-
dia ú pormla~·ão; construir açougues, regu-
lando-os, fisealizando-os, c podendo, em con-
corrência pública c sem c:1rálcr de monopó-
lio, concedê-lo:> :t particulares, para explo-
r:l~~:!o. 

XXXI --- Construir e explorar merca-
do;; público;;, policiando-os c não permitindo 
monopólios e atravessamcnto de gêneros de 
primeira neecs;;icla<le, nêles expostos à venda, 
a:;sim como fiscalizando a qualidade dos gê-
neros, sob o aspecto sanitário. 
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XXXII - Instituir e regulamentar feiras-
livres para a venda de gêneros de primeira 
necessidade e produtos da pequena lavoura, 
fiscalizando a qualidade dos gêneros, sob o 
aspecto sanit:irio, e não permitindo monopó-
lios e atravessamentos. 

XXXIII - Instituir, quando o impuser 
o interêssc público, armazéns de emergência, 
ou postos de abastecimento, para fornecer 

gêneros de primeira necessidade ú popula-
ção, ~;em intuito ele lucro. 

XXXIV -- Cooperar com o Estado na fis-
calização do comércio do leite e seus deri-
vados, instituindo, se preciso, usinas de be-
neficiamento do produto, ou concedendo-as, 
mediante concorrência pública, à exploração 
de particulares, sem carúter de monopólio, 
ficando livre o comércio do produt(Ó) não be-
neficiado, se atender aos requisitos sanitá-
rios. 

XXXV - Conceder licença para o fun-
cionamento de casas de diversões, espetá-
culos, jogos permitidos, cafés e estabeleci-
mentos congêneres, localizando-os e exigindo 
que preencham as cond!{;ões de ordem, se-
gurança, higiene c morahd_ade; prorn?v.e~, em 
cooperação com as antoruladcs pohcw1s, a 
eassaeão da licença dos que forem danosos 
:1 saúcle, ao sossêgo público ou aos bons cos-
tumes. . . . 

XXXVI - Velar pela salubndade p~hh-
ca, para isto cooperan~l~ com as antond~
dcs saniiúrins na prescn~·:~o de. regr;.ls de, h~
giene, Ioealizan!lo os cst~belectmentos Pt.Ibl~
cos c particulares e obngando os propncta-

rios a esgotar ou nterrar. sens tcn;eno~; pan-
tanosos ou alagadiços, situados dentros das 
povo:wõcs. 

XXXVII - Providenciar a cxtincão de 
formigueiros e a climinaçiio de animZüs da~ 
ninhos, bem como apreender os animais sol-
tos nas vias públicas. . .. 

XXXVIII - Desenvolver, no MumctpiO, 
0 ensino, principalmente. primúrio e rural, 
para isto despendcndo vmtc por cento da 
sua receita de impostos. 

XXXIX - Fomentar o comércio, a la-
voura, n pecuária e as indústrias em geral, lo-
calizadas no Mnnicípio, para isto promoven-
do além de outras medidas, exposições de 
produtos com prêmios aos expositores,. que 

mais se sobressai rem. 
XL - Promover, no Município, a ins-

talação de hospitais ou postos de saúde ou 
subvencionar-lhes as atividades, se atende-
rem ús suas finalidades, de assistência social. 

XLI -- Em cooperação com o Estado e 
na medida de suas possibilidades finnncei-, 
ras, promover a exeeuçflo das 'medida~; conti-
das nos artigos 121, 123, 128, 132, 13:l, 135 
1GG da Constituição Estadual. ,. 

XLII - Hcalizm· scrvit,~os de inier~:>se 
comum com outros Municípios ou com 0 Es-

iudo, mediante neônio:; c eonvênios com êstes 
firmndos. 

. XLIII - Agrnp:1~·-s? eorn outros Mnnicí-
P.JO~ da regi~o, con~tilmndo-sc em pe3 ;;oa ju-
l'Hhca para mstalnçao, exploraçüo c adminis-
traç.ão de serviços eomuns. 

XLIV -- Subvcncimwr o;; c:·>!ahcleeimcn-
. tos, assoeiações c institui<;õc:; de utilidade 
pública ou de hencficêneia. 

XLV - Cominar multas, até Cr~ ....• 
1. 000,00 (mil cruzeiros), por infração de pos-
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turas ou regulamentos administrativos locais, 
po<~en~o elevá-las ao dôhro, no caso de rein-
cidencw. 

XL VI - Instituir o uso dos símbolos do 

TíTULO III 
na 01'[/llllÍZaç{io política do Mmzicipio 
Art. 18 -- A administra~:ão do l\lunicí-

pio compete, em sua função deliberativa, à 
Cümara 1\Iunicipal, c, em sua função execu-
tiva, ao Prefeito. 

Município. 
Art. 1G - E' vedado ao Município, além 

do que dispõe a Constituição Federal: 
"'-' I - Desviar qualquer parte de suas ren-

das para aplicação que, direta c imediata-
mente, se niio refira aos ~;cus ~;crviços, s:tlvo 
acôrdo com o Estado ou com Municípios, em 
casos de intcrêssc comum; 

II - Hemuncrar, ainda que tr:msitôria-
mcnte, funcionário federal ou estadual, que 
nêle tenha exercício, salvo acôrdo com a 
Unifto ou o Estado; 

III - Permitir que oficinas de sua pro-
priedade imprimam jornais ou prospectos de 
feição partidúria; 

IV - J>ermiti1· que e~;taçõcs radioemis-
soras de sua propriedade façam. propaganda 
político-partidária; 

V - Contrair empréstimos, cujos servi-
ços de juros e amortização absorvam mais 
da quarta parte da média da arrecadação 
nos três últimos anos, levando-se em conta, 
para o cálculo, a renda líquida provável dos 
serviços de carútcr produtivo, ~ruan~lo o em-
préstimo se destinar à execuçao destes. 

§ 1." - Depende de ap~·ov~lç.ão da As-
sembléia Legislativa, quando mci<!Ir em ser-
viço de caráter permanente, o acordo a que 
se refere o número I. 

§ 2.o _ O Município não poderá con-
trair empréstimo externo sem prévia auto-
rização do Senado Federal. 

Art. 17 - O Município promoverú o le-
vantamento da planta cadastral ~~a sede c a ela-
boração do respectivo plano diretor, regula-
mentando a execução dêste. 

/ § 1.• - O plano diretor compreende o 
plano de remodelação c cmhclczarncnto c o 
de extensão urbana. 

§ 2.• - Na medida ele suas possibili-
dades financeiras o l\lunicípio dotarú as se-
des distritais c o~ povoados de planos dire-
tores. 
. _§ 3.• - O Estado, por intermédio de seu 
orgao técnico, colahorarú com os Municípios 
no levantamento das plantas cadastrais c na 
elaboração dos planos dií·ctorcs. 

§ i·· - O Município rwdcrá entregar a 
cx~cuçao dos sci·vi~:os a que se refere êslc 
~rhgo a técnicos de sua confiança, sendo 
IUe, neste caso o órg:'ío técnico do I:st·t<lo esta} I · ' ' ~. ' · >c cccra as normas a serem observadas. 

§ .5.• ~- O Prefeito, por decreto, ouvi-
do o orgao técnico do Estado, aprovará os 
pla~os d_irctorcs, tornando obrigatória a cxc-
cuç.ao gcstes c dos regulamentos, para cuja 
aphcaçao assentará as medidas necessárias. 
~ § 6.• - Os planos diretores não podc-

rao ser alterados na sua estrutura essencial, 
devendo_ as modificações de detalhes, antes da 
aprovaçao pelo Prefeito nos têrrnos dêstc ar-
tigo, serem submetidas' ao órgão técnico do 
Estado. 

§ 7.•- Os regulamentos de execução dos 
planos diretores r>odcrão ser revistos. pcriôdi-
camente, sen_do cada período de cmco (5) 
anos no mimmo •. 
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CMYI'ULO I 

Da constiluiçüo dos poderes 
Art. 19 - O Prefeito, o Vice-prefeito c 

os Vereadores serão eleitos cento c vinte dias 
antes de terminar o período dos mandatos an-
teriores, segundo o processo estabelecido na 

·lei eleitoral. 
Parúgrafo único - O mandato do Pre-

feito, do Vice-prefeito c dos Vereadores scrú 
de quatro anos, observada a coincidência do 
seu término. 

Art. 20 - O Vice-prefeito substituirá o 
Prefeito, nos casos de ausência c de impedi-
meu to dêstc, c no de vaga. 

Art. 21 - Em caso de ausência ou im-
pedimento simult:lneo do Prefeito c do Vice-
r>rcfcito, c no de vaga, quando esta se veri-
ficar no último ano do mandato, assumirão o 
exercício, sucessivamente, o Presidente c o 
Viec-prcsidcntc da Ctnnara. 

Art. 22 - Quando a vaga, a que se re-
fere o artigo precedente, se verificar nos três 
primeiros anos do mandato, proceder-se-á a 
nova eleição sessenta dias depois de aberta 
a última delas, dirigindo-se, neste caso o Pre-
feito em exercício ou o Presidente da Câma-
ra ao Tribunal Hcgional Eleitoral, para que 
êstc tome as providências necessárias à, rea-
lização da eleição. 

Art. 23 - O número de Vereadores, ím-
par, será o seguinte, fixado de acôrdo com a 
divisão distrital do Município: 

7 para os I1hmicípios de 1 c 2 Distritos; 
H para os l\Iunicipios de 3 c ,f Distritos; 

11 para os l\Iunicípios de 5 c G Distritos; 
13 para os l\Iunieípios de 7 e 8 Distritos; 
15 para o l\Iunicípio de H ou mais Dis-

tritos· 2i para o l\Iunicípio da Capital. 
Art. 2,1 - E' vcrdada a reeleição do Pre-

feito. . 
Art. 25 - O mandato do _Prefeito pror-

rogar-se-á automúticamcntc ate a. posse do 
novo Pt·cfcito eleito ou do substituto legal 
dêslc, fazendo-se então a transmissão do 
cargo. . 

Art. 2G - O Prefeito prestar:! compro-
misso c tornarú posse pc:antc a_ Carnara, na 
sessão suhseqiicntc ú da mstal~1çao desta, ou 
dentro em trinta dias, a partir da data da 
instalação. Se a Câmara não tiver sido ins-
talada, ou se, jú instalada, deixar por qual-
quer motivo de se reunir para dar posse ao 
Prefeito, êstc se cmpossarú, decorrido aquê-
Jc prazo, nos cinco dias seguintes, perante a 
mais alta autoridade judiciária do l\lunicípio, 
lavrando-se o tênno próprio. 

§ t.o - No alo da posse, o Prefeito pres-
tará o seguinte compromisso: 

"Prometo, com lealdade, desempenhar as 
funções .de Prefeito, defender as instituições 
c cumpnr as lei". 

§ 2.• - O Vice-Prefeito tomará posse no 
mesmo prazo c na forma prescrita neste ar-
tigo. 
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Art. 27 - Se, decorridos trinta dias da 
data fixada para a posse do Prefeito e elo 
Vice-Prefeito~ não prestarem ês~es o compro-
misso, considerar-se-ão rcnunc~aclos os .res-
pectivos mandatos, salvo motivo de força 
maior· reconhecido pela Jnsti~~a Eleitoral. 

A{·t. 28 ___ E' con:iidermlo serviço públi-
co relevante o exercício das funções de Pre-
feito de Vice-Prefeito e de Vereador, sendo 
rcrm;ncrados as do primeiro, e gratuitas as 
dos dois últimos. 

§ 1,0 _ O subsídio do Prefeito e a res-
pectiva verba de representação serão fixa-
dos pela Cúmara no último ano do período 
legislativo, tendo em vista a renda do Mu-
nicípio. 

~ 2." - O subsídio c a representa~·.ão do 
.Prefeito não poderão ser superiores nos ven-
cimentos da mais alta auloridndc judiciúria 
da Comarca, excluindo-se dêssc limite o:; pro-
ventos dos Prefeitos da Capital, das estúncias 
hidrominerai:; c das cidades de turismo c 
climatéricas. 

§ 3.0 
- Suhstituindo o Prefeito nas suas 

ausências ou impc<lirnentos, ou em caso de 
vaqa, o Vice-Prefeito, o Presidente ou Vice-
Presidente da Cúmara, perceberão o subsídio 
c a V?rba de repre:;cntação correspondentes 

ao pe!'iodo em que exercerem o cargo, salvo 
quando a ~msi'·ncia ou o impedimento se der 
v:>r motivo rje viagem a serviço do l\Iunicí-
JHO ou de moléstia comprovada. 

~ J." - Por seu comparecimento às 
sessiics ordinárias ela Cfunara, poderá o Ve-
l'l~ador receber ajuda de custo a ser fixada 
pela Cfunara, de modo a não exceder, em 
cada rcuniiio ordinúria a verba de rcprc-
·:;entação mensal do Prefeito. 

§ 5.o - A ajuda de custo ao Vereador 
scrú atribuída apenas nos Municípios de ren-
da supel'Íor a 500 mil cruzeiros, c serú fixa-
da na mesma ocasião em que o fôr o subsídio 
do Prefeito. 

§ G.o - O subsídio, verba de represen-
tação c ajuda ele custo a que se referem êstc 
artigo, vigorarão para todo o período do man-
dato c niio poderão ser modificados no curso 
do mesmo. 

Art. 2!l - Não sendo fixados, na épo-
ca determinada, o subsídio e a representa-
ção do Prefeito <'· a ajuda de custo ao Vc-
Tcador, prcvalccer<io os que hajam vigorado 
no quatriênio anterior. 

Art. 30 - Na eventualidade da criação 
de novos Municípios, as Cfunaras dêstcs, logo 
que se instalem, fixarão o subsídio c a re-
presentação do Prcfrito, c, se i:•sle fôr o ca-
so, da ajuda de custo ao Vereador·. 

Art. 31 - A administração dos Municí-
pios que a lei federal declarar bases milita-
res de excepcional importftncia para a defe-
sa externa do País, reger-se-á por lei espe-
cial sendo o Prtfeito nomeado pelo Govcr-
nad~r c por êlc demissível livremente, reser-
vadas as funções deliberativas a uma Cftma-
ra eleita. 

Parúgrafo único - Os Prefeitos nomea-
dos para os l\lnnicípios a. que se refere êste 
artigo prestarão compromisso c tomarão pos-
se perante o Secretário de Estado dos Ne-
gócios do Interior ou perante a mais alta 
nutori<ladc judiciária da Comarca. 

Art. :l2 - O Prefeito, que residirá na 
sede do 1\Iunicípio, não poderá se ausentar 

pm· mais de quinze dias consecutivos do ter-
ritório do mesmo, sem prévia liccnea da Cft-
mara Municipal. " 

Art. :.l3 - Os funcioJ~.lrios públicos elei-
tos Prefeitos on V c:·cadorcs serüo eon~;idera
dos em licença, repcclivmr:ente, durante 0 
cxereício do mandato e no período de fun-

eion:unento da CfinJu!·:~, :J~:~·;c,~:~tn·ada nos ~e
gundos, durante n licença, a intcg:·idndc dos 
vencimentos. 

Parúgrafo único O ftmcionúrio em 
exercício rlo c~n·;;o de Prefeito H<lo percehcrú 
o vencimento do cargo efetivo, durante o exer-
cício do mandato, ~nlvo o ca:;o de nomca\~ão, 
em que cabcrú op~~ão. 

CAPiTULO II 

Da elegibilidade e incle[Jibilidade e da perda 
do mandato 

Art. 34 - São condições de clegihilida-
dc para o cargo de Prefeito, Vice-Prefeito ou 
Vereador: 

I - ser eleitor; n - estar no gôzo dos direitos civis c 
políticos. 

Art. 35 - São inelegíveis para o cargo 
de Prefeito c Vice-Prefeito as pessoas men-
eionadns nos artigos 139, item III, e 140, item 
III da Constituição Federal. . 

' Art. 3ü - Süo i?comJ?alí~cis :para exer-
cer o cargo de Prefeito, Vtce-I refeito ou Ve-
reador: . 

I - Os oficiais inferiores da allva da 
Pôrc"l Policial· "ir - Os dredorcs do Município, por: em-
préstimos c os dcv~do~·es, a qualc!~Icr titulo, 
excetuados os contnbmntes dos tubutos que 
ainda não hajam incorrido em mora; 

UI - Os concessionários e .os contr~
tantcs de quaisquer ?b!'as. ou serviços m~mi
cipais, durante a v1gcncw das respectivas 
concessões ou contratos; . , . , 

IV - Os diretores, propnetanos ou so-
cios gerentes ou auxiliares de Bancos, Com-
panÍiias ou Emprêsas que tenham contrato 
com o Município ou sej.am favorecidos por 
lei municipal. 

Parúgrafo único - 1Estas incompatibili-
dades desaparecerão quando, no momento de 

ser prestado o eompromisso, hajam cessado os 
motivos que as determinaram. 

Art. 37 - Não podem servir conjunta-
mente, como Prefeito c Vice-Prefeito, ou co-
mo Vereadores, os ascendentes ou descenden-
tes, os irmãos, o sôgro e o genro, os cunha-
dos, durante o cunhadio. 
'· Parágrafo único - Se o impedimento fôr 

do Prefeito c do Vice-Prefeito, resolver-se-á 
em favor daquele, comunicando-se o fato ao 
Tribunal Hegional Eleitoral para determinar 
nova clci~~ão, na forma da lei; se dos V c-
rcadorcs, resolver-se-á contra o menos vota-
do, c em caso de empate contra o mais re-
centemente eleito, c s~ forem da mesma elei-
ção contra o menos Idoso. 

Art. 38 - Não podcr.ão o Prefeito, o 
Vice-Prefeito ou o Vereador: 

I - Celebrar contrato com o Munici-
pio; , . 

H - Fazer c~npreshmo ao Município; 
III - Patrocmar causas contra a Muni-
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cipalidade, ou pleitear perante a mesma in-
terêsses de terceiros, como advogado ou pro-
curador; 

IV - Acumular o mandato com outro de 
caráter eletivo, não constituindo acumulação 
os casos de substituição legal previstos na 
Constituição c nesta lei; 

V - Ser diretor, proprietário ou sócio 
de emprêsa beneficiada com privilégio ou 
favores concedidos pelo Município. 

Art. 39 - Perderá o cargo o Prefeito 
que: 

I - Não aprcscntnr contas documenta-
das ou não obtiver sua aprovação por mo-
tivo de cmprêgo ilícito dos dinheiros pú-
blicos; 

11 - Utilizar-se, em proveito próprio, ou 
de lerceiros, dos bens públicos; 

III - Atentar contra a probidade na ad-
ministr-ação, ou contra a lei orçamcntúl'ia; 

IV - Atentar contra o lhTc exercício 
dos poderes da Ci\mara Municipal; 

V - Atentar contra o gôzo c o exercício 
dos direitos políticos, individuais c sociais; 

VI - Vier a residir fora da sede <lo 
1\lunicípio, ou dêle se ausentar, sem licença 
da Camara; 

VII - Deixar de tomar posse, sem 
causa justificada, no prazo do artigo ("Se 
decorridos trinta dias, etc."); 

VIII - Infringir qualquer das proibi-
ções do artigo ("Não poderão o Prefeito, o 
Vice-Prefeito ou o Vereador:"); 

IX - Em qualquer dos casos previstos 
no artigo ("Perderá o mandato o Vereador 
que"), e <rue lhe forem aplicáveis. 

§ 1." -. A decisão será proferida pela 
maioria absoluta da Ctimara 1\Iunicipal, as-
segurada ao Prefeito plena defesa, e com re-
curso dêstc, ou de qualquer Vereador, para 
o Tribunal de Contas, nos casos dos itens I, 
li c UI, ou para a Assembléia Legislativa, nos 
demais casos, sempre eom efeito suspensivo. 

§ 2.0 - A perda do cargo não preJudi-
cará o processo c a puniç:io, se o ato consti-
tuir crime de responsabilidade. 

Art. 40 - Mediante autorização da maio-
ria absoluta da Câmara, o substituto legal, 
que :~ssurnir o eargo de Prefeito, ou o novo 
Prefeito eleito, promoverú a instaurar;ão do 
processo a que se refere o parúgrafo segun-
do do artigo precedente, perante a justiça 
comum, na forma da lei. 

. Art. 41 - Perderá o cargo o Vice-J>re-
·feito <Iue 1•1 f · · 'J · "- l . ( "N.- 1_ rmg~r as prot Hçoes 1 o artigo 
V •10

1 Iloderao o Prefeito o Vice-Pr<>fcito ou crca1 or") • · 
0 c·;rg • e nos casos do artigo ("Perderú 
upli~{w~i 0 ~refe!to que:"),._ que lhe forem 
partl''raf~' Pl,OferH]a a dectsao na forma do 
rec;!;s~ P Prnneiro do referido artigo, com À t ara a Assembléia Legislativa. 
dor q~e·: •t2 - Perderú o mandato o Verea-

tico:!-; - Houver perdido os direitos polí-

nl'll1:: ~ t1•1ôt ~onflenado por crime infa-
' Jl • ~ncta fraudulenta; 

I - For declarado interdito; ,IY .- Transferir residência para fora do 
terntoriO do Município· 

V.- I~fr_ingir qu;lqucr das. proihiç.ões 
do artigo ( Nao poderão o Prefeito, o VIce-
Prefeito ou o Vereador"); 
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: sessões 
VI - Deix·n· de comparecer '11

5 • ·mpe-.' f · S'l VO I dnr:mte seis meses consecu IVOt~' 'de molés-
dimento, comprovado, por mo IVO 
tia; ·r· -0 a três VII - Faltar, sem jus!1 Icaça ' 
reuniões ordinúrias consecutivas· •Pncia 

P . f . · E' <la eompe c aragra o umco - ' ' 
0 

c·1so e n. 
da justiça eldtoral o julgament~ d n;edinnte 
decretação da perda do marHl.tto,. . , do . . I t ll'l Carnar.l, representação do PresH en e ' 011 eleitor 
Prefeito, ou 1le qualquer Vereai~Or si ·ões d:l 
no l\hmicíyJio observadas as dispo çdo ple-

' · t r •ssa lei eleitoral e assegurada ao m e e. · 
na defesa. p feito o 

Art. <ta -- Pronunciado o rc •. o-~ri-
Viec-Prefeito on o Verendor em pro~c:"; até 
me inafiançável, serú suspenso do c~n~~;bsti
final julgamento, realizando-se a su.l. 
tnição na forma estahelecida nesta lei. 

CAPiTULO III 
Da inslalaçüo e {unciorwmenlo da Câmara 

Art 44 - A instalacão da Câmara e~ã~ 
posse d~s Vereadores c da Mesa ohcl cc 
às seguintes formalidades: Juiz 

I -- Diplomados os Vereadores, .0 • ro' I taiS p -da Comarca e, na sua falta, o < a n ' :1 se-
xim·l marc:;rú o dia e hora para aquc cs l 

'' · 1· · · sede < 0 reunirem sob sua presH encw. na _ da 
l\lunieipi~, em sala destinnda i1s sessoe~ 
Câmara. . . . 1 V c-

li - Perante n rnawna absolu!a. < 0~ d 
re·Hlorcs o Juiz verificará a autenticidade. c 
se~Is dipiom~IS ~ lhes rlcferirú o compromiSSO 
J't"'imenhl eonvidando um dos eleitos J?a:a 
ft;~ciona~ 'co~no secretúrio, até a constituiçao 
da Mesa. . 'd rá o IIT - Em segnidn, o .T.mz convi a fa-
Vere·Hlor nominalmente m:us votado a ~ 
~t•r ,'1 sngtJintc declar:v•ão: "Prometo. Cl]HilPr}Ir 
,, ' ' • ' y • fi'\( o o )-
dignamente o ~nandato .a :mrn con 'en 'ran-
serv'HHlo 'lS leis c trnh.llh.mdo pelo - g 1 . - . , . • 1 . . . " Cada um t os 
rlecimen to deste. ~ nm.ciplO · " 'Jisso de-
Vercnflnrcs r~onhrmara o c:,'mpron · • 
elar:mclo: "Assim o prometo · . a >OS-lv _ A 'ISsin·1tnra dos Verendm es, • J · · · · ' · compro-ta na ata ou ti~rmo, completara o 
misso. . I l c:unara, V - ·Qnnndo já msta ar a a " do 
'ITli'PSCTl t·IJ'-se V crc;Hlor ainda não ernp~slsante' ' _.. , . l . I lo PresH e ' <>erú o f~ompromisso rece .)!(o pe livro .de ins-
lnvrando-~;c fi~rmo especwl, no 
talac:io da Cftntnra. . 1• ·n do Juiz, 

VT ___ Ainfh soh a P\CS_!f enct. r• S ,_ 
. ('' . ele)("IO da l\fe.d. 'e procedera. a .amar.! a · · '., céllnlas. uma 

riío dr~no'>lhdas na urna trev· -. Prcsirlentc 
para PresirlePtc, o~,tt;n JÀ'lra • r1

]:- 11 ;: forem 
e outra nara S<'eretariO:. me r H '1 (li - es 
sendo r.harnarloo;, votnrao os. ~ereal ~;i;~·ônia vn -- Ao Juiz que presH Jr a c . hccer 
<le instalneiio ria Cfm':'r:1 compete eon su-
rJa rem'meia de mandato c convocar 0 · 
pleniP. a que eouher a vaga· 1 •r do~ 

VITT -- s,. 0 l'amlhlato n nna qnt ·. . 
~·1r••os fh 1ft:"~ n.-1rl 'JwnvPr ohtirlo a maJOn~ ,_. ~ ' ' -· ,. ' . r r c; c ., 
::hsolnh1 dos f;ufr:'~r:ios <la C:"tmnrn. r~n tzn .: ,ii-
SP"lliHln escrutínio em one nodcra o c •. n 
• ~ r-• t • • ' 

dato <>lcgr•r-se por mniorw sunp i--'· 
IX --- Depois fle Jwv<~r cmtH· .;nrlo a Me-

sa, o -.Tuiz rlcelarnrá instnln_da a c~u12arn, cc!!-
s.1r1clo com t'•stc nto n snn Jntcrven~:ao. -· ' ' , " ' " ' · t I - 1 r-se-a X ___ Da sessrío fle ms a açao avr~. · ; 
ata em três vias, sendo uma no livro pl opno, 



·C_ as duas outras, em papel avulso, c que se-
rao, para fins de arquivamento, imediatamen-
te remetidas ao cartório• eleitoral c à Secreta-
ria de Estado dos Negócios do Interior. 

Art. ,15 - A l\Iesa da Câmara serú eleita 
anualmcn te, no início da primeira reunião 
ordinária c servirá nas seguintes, assim co-
mo nas extraordinárias e nas prorrogações. 

§ 1, 0 - A l\Iesa compor-se-á, na forma 
do artigo precedente, item VI, do Presidente, 
do Vice-Presidente c do Secretário, os quais 
se su!Jstituirüo nesta mesma ordem. 

§ 2.0 
- O mandato da Mesa eleita du-

rará até se constituir a nova, a cuja eleição 
presidirá, salvo no primeiro ano da legisla-
tura, quando a posse se dará perante o Juiz 
na forma estabelecida no artiro precedeu te: 

. Art. 4G - A Cúrnara IVIu:licipal reunir-
se-a, pelo menos, duas vêzes por ano. 

Parágrafo único - Na primeira reunião 
que se realizará até o dia quinze de fevcrci~ 
ro, tomará contas ao Prefeito, deliberando sô-
I:r~ elas c,. na segunda, que se verificará na 
uHuna qumzcna de outubro, votará o orça-
mento. 

. Art. 4 7 -:-. ·~ Câmara Municipal reunir-
se-a cx~r:~ordmanamcnte quando convocada 
com previa declaração de motivos: ' 

I - pelo seu Presidente; 
II - por solicitação do Prefeito· 
III - por iniciativa de um têr~~~ de Ve-

readores. 
_§ 1." - A r?união extraordinária, no caso 

do I_tem _I, scra marcada com antecedência 
de Oit? <has, J)clo menos, mediante edital afi-
xado a P?rta principal do edifício da Cfnna-
ra c P~Ibhcado na imprensa local, se houver, 
c mediante cornunica~~ão direta aos Verea-
dores. 

. . §. 2.o - Hcqucrida a convocação extraor-
dmana, nos casos dos itens II c in o Presi-
dente da Câmara deverá marcar [~ reunião 
para _o prazo máximo de Yintc dias, proce-
dendo na forma cstahclccida no par:'l''rafo 
pt·cccdcnlc. Se não o fizcl', decorrido o êsse 
pr:lZo,, prcsum~-sc marcada a reunião para o 
P!'Irnctro donungo que se seguir, à hora rc-
gnnental. 

.Art. 48 - Nos casos de vaga ou de im-
pcduncnto do Vereador, será convocado o 
respectivo suJ)lcntc, na forma da lei eleito-
ral. 

Parágrafo ímico - Considera-se impcdi-
n~cnto, para os efeitos dêstc artigo, a ausên-
CI_a, mediante liccnç_~a da Ctnnara, por J>razo 
nao . excedente de seis meses, o afastamento 
do Pl'csi<lcntc ou do Vice-Presidente da Câ-
mara, quando assumirem o cargo de Prefeito 
como substitutos eventuais dêste, c o caso d~ 
suspensão do mandato a que se refere o 
arltgo ... 

Art. 4!) -- No caso de vaga, que decor-
rer do falecimento do Vereador, da renún-
cia ou da perda do mandato, não havendo 
suplente, proceder-se-á a nova eleição, sal-
vo se faltar menos de nove meses r>ara o tér-
mino do quatriênio. 

Parúgrafo único - Cabe ao Presidente 
da Cfunara fazer a neccssúria comunicação ao 
Tribunal Hcgional Eleitoral, a fim de qtÍc êslc 
providencie a eleição. 

Art. 50 - Verificada a renúncia de mais 
(la metade dos V crcadores c sUJllcntcs, o 
Presidente da Câmara ou o Prefeito levcrá 

o fato ao conhecimento do Tribunal Regio-
nal Eleitoral, que providenciará para a nova 
eleição, designando-lhe a data. 

Art. 51 - Se o Prefeito c o Vice-Prefeito 
renunciarem simultâncamentc, com a Câmara, 
o Governador do Estado nomeará Prefeito in-
terino, com aprovação da Assembléia Legisla-
tiva do Estado, dando comunicação do fato 
ao Tribunal Hegional Eleitoral, para efeito de 
se proceder a nova eleição. 

Art. 52 - A renúncia do Prefeito, do 
Vice-Prefeito ou do Vereador far-sc-á por 
meio de ofício de próprio punho, com le-
tra c firma reconhecidas por tabelião da Co-
marca. 

Parágrafo único - O. Presidente dará 
à Câmara conhecimento do pedido, em ses-
são, declarando, então, aberta a vaga, que 
scrú preenchida na forma desta lei, fazendo-
se comunicação à Justiça Eleitoral. 

CAPiTULO IV 
Das atribuições e das delibemções da Câmara 

Art. 53 - Compete à Cámara Municipal 
deliberar sôbre tudo que respeite ao peculiar 
interêssc do Município, c, nomeadamente, sô-
brc as matérias mencionadas :10 'fí~ulo li, 
desta lei, elaborando as respectivas le1s e re-
soluções. _ , • 

Art. 54 - As delibcraçoes da Ca~nara 
salvo casos especiais, previstos nesta let, se-
rão tomadas por maioria de votos, presente 
a maioria absoluta dos Vere adore~· 

§ 1,0 _ O Presidente e dcma1s n:crnbros 
da l\lesa terão direito de vo~o em todas as 
eleições c deliberações da Camar~. , 

§ 2.o _ Ao Presidente c_abe amuu, salvo 
nas clci~~õcs, o voto de qualidade. . . 

Art. 55 - Só pelo v_oto da mawna ab-
soluta dos membros da Camara se aprovarão 
as proposições sôbre: . 

I - Perda de mandato do I_>rcfetlo e do 
Vice-Prefeito nos casos dos artigos. 

II - P/ojetos de leis c resoluções veta-
dos pelo Prefeito. 

III- Venda, doa~~ão ou permuta de bens 
imóveis e a descaracterização dos bens de uso 
comum' do Povo, para efeito de sua alie-
nação. 

Art. 5G - Só pelo voto de dois têr~~os 
dos membros da Câmara se aprovarão as pro-
posições sôbrc: 

I - Participação da Câmara no grupo de 
Cfunaras Municipais a que se refere o art. 
27, item III, da Constituição do Estado, para 
encaminhar à Assembléia Legislativa projeto 
de lei. 

11 - Hepresentação à Assembléia Legis-
lativa sôbrc acôrdo com o Estado ou com ou-
tros Municípios, a que se refere o art. . .• 
desta lei, para aplicação de renda que di-
reta e imediatamente, se não refira aos' ser-
vi<,~os do Município. 

IH - Hcpresentação ao Senado Federal 
para efeito de empréstimo externo. 

IV - Iscn(,~õcs tributárias e concessão de 
subvenções c s~rviços ~l<: interêssc público. 
, V - Pcrdao de dtvtda ativa nos casos 
de calamida<le pública ou de notória pobreza 
do contribuinte ou concessão de moratória 
fiscal. 

VI - Associação com outras Ctnnaras 
Municipais, para propor a reforma da Cons-
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tituição, nos têrmos do art. 150 da Consti· 
tuição do Estado. . .. 

VII _ Agrupamento do :\IumCif!IO, (;om 
outros, constituindo-se e:_n pessoa. J_lll'Hhc:_a, 
para instalaçi\o, explora~~ao c adnumstraçao 
de serviços comuns. . , . 

VIII - Aeôrdo com outros l\IumcipiOs 
para modificação de. seus limi~?s, e ;~ nc~~es
sária representação a Assernbleia Legislativa, 
neste sentido. .. . 

IX - Representação à "~sscrnblcw !-~gi.s
Jativa para efeito da anexaç~!O do ?llunicipiO 
a outro. . 

Art. 57 - Compele, mnda, à Câmara 
.Municipal: . . 

I - Eleger a l\Iesa, na pnme1ra reumao 
anual, e as comissões permanente~, observa-
da, quanto a estas, a rep~e~~ntaça~ propor-
cional das correntes de opuuao, defimdas da 
Cfirnarn. · 

11 - Elaborar o seu regimento interno, 
ou adotar o que tiver vigorado na legislatu-
ra anterior, se elaborado de acôrdo com es-
ta lei. 

III - Dar posse ao Prefeito c ao Vice-
Prefeito, conhecer da sua renúncia, e apre-
ciar os pedidos de licença duquclc para au-
sentar-se do território do l\Iunicipio por mais 
de quinze dias. 

IV - Julgar as contas anuais do Prefei-
to, na forma desta lei. 

V - Solicitar ao Prcfeitó, quando julg:u· 
conveniente, informações sôbrc a marcha dos 
negócios municipais. 

VI - Votar os créditos suplementares e 
especiais. 

VII - Deliberar sôbre a época c a for-
ma da arrecadação dos tributos municipais, 
organizando o Código Tributário do Municí-
pio, segundo o padrão fixado em lei esta-
dual. 

VIII - Organizar os códigos rle postu-
ras. c de obras, hem como o estatuto dos fur:-
cionários públicos civis do Município, de 
acôrdo com os padn3es fornecidos pelo Go-
vêrno do Estado. 

IX - Deliberar sôhrc a elaboração do 
plano diretor da Cidade c das Vilas, hem 
corno dos rcgulamen tos para a sua aplicação, 
na forma do ar!. . . . desta lei. 

X - Hesolvcr, em grau de recurso, sô-
bre as reclamações contra atos do Prefeito, 
em matéria fiscal, até a criação do órgão de 
composição paritúria com competência ex-
pressa para a esfera municipal, a que se re-

fere o art. 113 da Constituição do Estado. 
XI - Resolver, em grau de recurso, sô-

hrc as rcelanwções con~ra a.tos do PI:c~cito 
que se refiram ao funcwnahsmo mumc1pal, 
reformando os que cst~vcr.cm .em dcsacôrdo 
com as garantias constttucwrHu.s ass.eguradas 
aos funcionários c com as disposições do 
respectivo estatuto municipal. 

XII _ Usar, em sua plcnit~Hlc, do. di~ 
reito de reprcscnta~~iio perante as autorula-
des estaduais c federais. . . 

XIII - Deliberar sôlu e crnp.rc.st!mos c 
operações de crédito que o ~Iun~CJIHJ Pre-
tenda .realizar p·tra a cxecuçao l e 0 >ras e 
mell;or·nnento' ;I •ts condições, for!na c 
meios 'de pagarnc~to, observado o disposto 
no art. • •. , c o seguinte: 

a) para pagamento dos juros c . amorti-
zação dos empréstimos serão consignadas, 
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·discriminadamente, nos orçamentos as res 
peclivas verbas; . . • 

. b) o pr~)(lU~> d~s cmprçstimos não po. 
dera ter :tphca~·ao diferente da estabelccid·\ 
pela Cúmara i\Iunicipal; ' 

c) nenhum empréstim? que se destinQ 
it execução de obras podera s.cr cfctivamcntQ 
contratado sem que t~nham si.do de antemão 
aprovados os respcctn:os proJetos, orçanten. 
tos c plano de finanewmento, os quais ser. 
virão. d~ base para se. calcuÍaE o qwm,tllm do 
emprestnno. Detcrnunar-sc-ao espcc1 ficada-
mentc as rendas ou bens a serem dados em 
garantia: ~em 12rcjuízo dos serviços normais 
da adnumstraçao . 

§ 1.• - Para efeito .do cúlculo c da ga. 
rantia a que se refere o Item III, scrú a I>ro-
posta do empréstimo enviada ao Tribunal de 
Contas, que sôbrc êle emitirá parecet· prévio 
nos têrrnos do artigo H, item VIII, da Cons: 
tilui~~ão do Estado. · 

§ 2.• - Os empréstimos serão registra-
dos no Tribunal de Contas, que lhes fiscnÚ-
zarú a aplicação. 

Art. 58 - A Ctnnara marcará em seu .,., 
regimento interno os períodos c o número de 
su:.ts reuniiies ordinúrias, obscvradas as sc-
gumtcs normas: 

~ - Para a realização de sessão é indis-
pcnsavcl o comparecimento da maioria dos 
membros da C:'\mara. · 

II - As sessões ser:io públicas, salvo 
quando o contrário fôr deliberado pela Cfl-
mara,. atendendo it natureza da matéria a se!' 
debatida. 

III - As sessões serão realizadas :i hora 
c local de coslmnc, salvo excepcionalmente 
por. motivo de fôrça maior, ú hora e locai 
llHhearlos no edital de convocação. 

. _IV -- Salvo disposi~~ão expressa em con-
trariO, ns rcsolu~~ües da C:imara obrigarão oito 
dias depois de publicadas. 

V - Nenhum Vct·eador podcrú votar em 
negócio de seu particular interêsse, em de 
seus asecndcnlcs, clesccndcntcs c colaterais 
J>or eonsangiiinidadc ou afinidade até o ter~ 
eciro grau. 

Art. 5!) - Nenhuma deliberação da Cii-
mara, que deva ser executada ou aplicada pelo 
PI·efcito, salvo pedidos de informações, ter:i 
ft>rça obrigatória, se não revestir a forma de 
lei on resolução. 

Art. ôO - Salvo qtwndo precedido de 
mensagem do Prefeito, qualquer pro.icto de 
rcsoluç:io, que importe aumento de despesa, 
tcrú o andamento suspenso após a primeira 
discussão, até que seja aprovada a receita 
concspondcnte. 

Art. ôt - Como leis on resoluções da 
C:'\mara, passarão por três discussões as dc-
libcraçües que tiverem por objeto: matéria 
orçnmcnt:iria, tributação, posturas munici-
pais, eontas do Prefeito, perdão da dívida 
a.tiva: mot·ntória para pagamento das dívidas 
fise:~Js, anexação do l\lunielpio a outro, con-
ecssao de favores c privilégios, vcndn, doa-
ç:io ou permuta de imóveis c quaisquer ou-
tros contratos, hem como acordos e convê-
nios. 

Art. ô2 - o Prefeito e Vice-Prefeito J>O· 
dcnio comparecer sem direito, a voto, :'ts 
sessües ela C;imar;1, devendo aquêlc fazê-lo 
obrigatoriamente qunndo eonvocndo para ,.. 
prestar csclarcci'mentos ou inforrnaçi'íes. 
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Art. 63 Ao Presidente da Câmara 
compete: _ 

I - Diri11ir os trabalhos das scssoes, 
. prorrogar as ;'euniões ordinárias c convocar 
extraordinárias, no caso de I~atéria urgente 
oü a requerimento do Preferto ou de um 
têrço dos V creaclores. 

II _ Distribuir os trabalhos às Comis-
sões. . 

III - Manter a ordem no recmto das 
sessões, podendo par~\ _isto requisitar o auxí-
lio da autoridade pohcwl, ou prender em fla-
grante qualquer pessoa que desacate a Cüma-
ra ou a seus membros, quando em sessão. 
O auto de flagrante, lavrado pelo funcionário 
que fôr· para isto designado, será assinado 
pelo Presidente ou seu substituto, c remeti-
do, juntamente com o prêso, ú autoridade 
competente, para o respectivo processo. 

IV - Dar posse ao Prefeito, ao Vice-
Prefeito c aos Vereadores, e convocar c dar 
posse aos suplentes dêstes, no caso de vaga 
ou impedimento. 

V - Promover a elaboração do regimen-
to interno da Cümara. · 

VI - Assinar, juntamente com a Mesa, 
as represcntnções da Câmara a 'que . se re-
fer~ e~p:cssamente esta lei, e corresponder-
se, ~ndrvH!ualmnte, por parte da Câmara, com 
quaisquer autoridades, ou com particulares. 

CAPITULO V 
Do Prefeito 

Art. G4 - Compete ao Prefeito: 
I - Heprcscntar o Município perante os 

poderes do Estado e da União os outros Mu-
nicípios, os cidadãos, c em J~tízo. · 

II - Sancionar e promulgar dentro em 
oito dias, contados do recebimento, as leis 
ou resolu~~ões municipais, ou vctú-las e de-
volvê-las ú Cümara. Decorrido o prazo sem 
san~~ão nem veto, ou confirmado o projeto 
vcta1_lo, o Presidente da Câmara promulgarú 
o ato c o fará publicar. 

III - Observar c fazer observar as leis 
c rcsolu~~ões da C:lmara. 

IV - Apresentar à Câmara projetos de 
leis ou resoluções, hem como até 30 de se-
tembro de cada ano, a proposta justificada 
do orçamento para o exercício imediato. 

V - Prestar contas à Câmara, na pri-
meira rcuniiio de cada ano. 

VI - Apresentar, no último mês de seu 
mantlato, relatório geral de sua administra-
~~ão, prestando as contas relativas ao período 
final !lcsta. 

VII - Publicar, por editais c pela im-
prensa local, onde houver, as leis ou resolu-
ções, orçamentos, tabelas de impostos, lança-
mentos para cada exercício c, mensalmente, o 
balancete da receita c da dcspêsa e a relação 
discriminativa dos pagamentos. 

VIII - Prestar ú Câmara, pessoalmente 
ou por escrito, quaisquer informações ou• cs-
clarceimcn tos que a mesma solicitar, sôhre 
atos da administração ou assuntos de interês-
scs desta. 

IX -- Fazer arrecadar, com a maior vi-
giH\ncia, as rendas nm!licipais, zelando pela 
sua guarda c exata aphca~~ao. 

X - Promover o proce;<;so J>or infração 
das posturas municipais e Impor as multas 
nelas previstas, ou previstas em contratos. 

XI - Manter em perfeito funcionamento: 
a) as repartições da Prefeitura, expedin-

do os respectivos regulamentos; 
b) os registros da contabilidade patri-

monial c financeira, de acôrdo com as nor-
mas técnicas aprovadas e as instruções dos 
órgãos competentes. 

XII - Propor à Câmara a criação ou 
extinção de cargos, segundo a conveniência 
para o bom desempenho da administração, 
cabendo-lhes nomear os funcionários, promo-
vê-los, aplicar-lhes penas disciplinares, exo-
nerá-los ou dcmití-los, conceder-lhes licença 
e férias, observadas as disposições do res-
pectivo . estatuto ou de suas lei~ complemen-
tares. . , _ 

XIII - Promover a convoca~~ao extra-
ordinária da Cfunara, nos têrmos desta lei. 

XIV - l\Iantcr o patrimônio teritorial do 
Município e zelar por êle, fazendo afastar os 
intrusos. 

XV - Promover a execução da dívida 
ativa, sem dependência de resolução da Câ-
mara. 

XVI - Tomar as providências ao seu 
alcance para remediar as calami~tH!es pú-
blicas, solicitando aos poder~s. pubhcos os 
socorros que se fizerem nccessano~. 

XVII - Ordenar o pagamento das des-
pesas que estiver legalmente autorizado a efe-
tuar. h _ d 

XVIII _ Promover a ela ora_çao • e pro-
jetos e or~~amcnto das obras de mtercsse do 
Município. . . 

XIX - Conservar desunpedrd?s. ?S ca-
minhos e demais servidões do MumciPI?,. fa-
zendo remover os embaraços que se vcnfrca-
rem. b 1 . XX _ Promover o t?m amen o c mver~-
tário dos bens rnunicipms, mantendo perfei-
to registro dêlcs. 

XXI _ Requisitar ao Govêrno do. Esta· 
do 0 auxílio necessúrio pa~a o cumpnmento 
de suas determinações legms. 

XXII .- Resolver sôbre os _r~q~terimentos 
e reclamações que lhe fo!·cm <h:1g1dos, ~nc_a
rninhando à Cfunara aqueles CUJa aprecwçao 
a ela competir. 

XXIII - Determinar sejam expedidas as 
certidões solicitadas à Prefeitura por quais-
quer interessados, não podendo negú-las, sal-
vo casos excepcionais, em que o interêsse 
público impuser sigilo, rcssnlvado, nesta hi-
pótese, o direito dos intercs~indos 1le recor-
rerem para a Cfnnara Municipal, que resol-
verá sôhre o deferimento ou nilo do pe-
dido. 

XXIV - Abrir créditos extraordinários 
exclusivamente na hipótese prevista no arti-
go ... desta lei, solicitando ú Câmara na pri-
meira sessão desta, a necessária aprovação 
do ato. 

XXV - Prorrogar o orçamento do excr-
CICIO anterior, quando outro não tiver a Câ-
mara votado, até o dia 30 de novcmhro de 
cada ano. 

XXVI - Pôr em concorrêneia pública 
ou administrativa as conces:>ões de serviços 
públicos, hem como a execução das obras 
cujos ort~arnentos 1excedercm a dez mil cru-
zairos, se não as executar por administração, 
c os fornecimentos, embora parcelados, ob-
servando as seguintes normas: 
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a) a concorrência será anunciada, com 
p~azo nun_ca inferior a quinze dias, por cdi-
tms c na Imprensa local, onde houver sendo 
ohriy,atória a publicação no órgão ofi~ial do 
Governo do Estado, quando esta se impo-
n~la pelo vulto das obras, servi~~o ou forne-Cimento; 

h) da concorrência serão excluídos o 
Pr~feito, o ,Vice-Prefeito e os Vereadores que 
haJ<~I!l servido ao tempo em que foi ela dc-
ternunada ou estejam em exercício do man-
dato; seus descendentes e ascendentes, cunha-
dos durante o cunhadio, irmãos, sôgro c gcn-
r~, hem_ como seus colaterais, por consangüi-
nidade ou afinidade até o terceiro gi"ltl' c f . , . ' ( ' os uncwnanos ou servidores da municipali-dade; -

c) para o fornecimento de material de 
uso corrente, poderá, o Prefeito estabelecer 
o regime de concorrências que fôr adotado, 

· por lei, pelo Estado. 
XXVII - Prestar as informa~·õcs que, sô-

brc o serviço púhlieo, lhe forem solicitadas 
pelo Govêrno do Estado c da União, a As-
sembléia Legi~;lativa, o Tribunal de Contas. 

XXVIII - U~>ar, em tôda a sua plenitu-
de, do direito de representação, perante os 
Poderes estaduais c federais. 

Art. 65 - Para efeito da fiscalização 
financeira a que se refere o artigo 41, item 
I,, d<! Constitui~~ão do Estado, o Prefeito en-
VIara ao Tribunal de Contas: 

I - Cópia dos balancetes mensais da 
receita e despesa, acompanhados de uma via 
de todos os talões da receita c de todos os 
comprovantes da despesa. 

li - Cópia das contas anuais apresenta-
das à Câmara, dentro em quinze dias após 
sua aprovação pela mesma, assim como do 
respectivo parecer. 

III - Cópia de tôdas as leis c resolu-
ções de carúter financeiro. 

Art. HG - O Prefeito não poderú no-
m~ar para cargo municipal os seus parentes 
ate o terceiro grau, consangüíneos ou afins, 
s:llvo um, para· fun~~õcs tcmporúrias de con-
fwnça. 

TITULO IV 

Das Finanças do Município 

CAPITULO I 

Do Patrimônio Municipal 

Art. li7 - A Fazenda Municipal com-
preende o patrimônio do Município, isto é, 
set!s direitos e obl'igaçõcs, bens imóveis, mó-
Veis e semoventes c seus rendimentos, im-
postos, taxas, contribuições de melhol'ia e, 
em geral, qualquer renda municipal. 

_Art. 68 - Os funcionúrios municipais 
serao solidàriarncnte rcsponsúvcis com a Fa-
zenr~a )\Iu!J-icival por I>rejuizos d~c~HTentcs da 
negh~cncia ou abuso no excrcicw de suas funçoes. 

P<!rúgi·afo único _ Quanto a ~llcanccs c 
e~tn~v~os de dinheiros públicos, suo. ~s fun-
CJ~nanos sujeitos its mesmas dispos1çoes re-
lativas aos exatores do Estado. 

0-rt ·. 6!) - Os servidores municipais, res-
ponsaveis pela arrecadação ou guarda de ren-
das ou bens, süo obrigados a prestar fian~~a, 
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arbitrada em decreto do Prefeito, em dinhei-
ro ou em apólice:; da dívida da União, do Es-
tado ou do i\Itmicípio. 

Art. 70 ~- A obrigação de pagar ou re-
colher rendas do Município não pode ser ob-
jeto de cornpcnsa~~ão com o direito creditó-
rio contra a Fazenda Municipal, salvo os en-
contros de contas entre o Município e o Es-
tado, ou a União. 

Art. 71 - São inalienáveis e impenho-
rúvcis os bens c renda do Município, salvo 
aquêlcs que, em virtude de lei especial, se 
destinarem a garantia de obrigação. 

Art. 72 - O produto das multas não 
poderú ser atribuído, no todo ou em parte, 
aos denunciantes, nem aos funcionúrios que 
autuarem o infrator, que as impuserem ou 
confirmarem. 

Art. 73 - Compete ao Município, nos 
têrmos da lei, o processo executivo para a 
eobrança das rendas municipais, do rendi-
mento de seus bens e das multas, que lhe 
pertencerem. 

Parúgrafo único - As multas fiscais, por 
falta de pagamento de impostos ou taxas, não 
poderão exceder de 20% da importância em 
débito. 

Art. 74 -- São próprios munieipais os 
hens imóveis incorporarias ao patrimônio do 
Município. 

Art. 75 - A concessão de favores fig. 
cais só se fará apoiada em fortes razões de 
ordem pública ou de interêsse do Município; 
não nodc o favor ser· pessoal nem aprazado c 
depende de resolu~~üo por dois terços dos 
membros da Cümara. 

CAPiTULO II 

Da receita Inllnicipal 

Art. 70 - Compete ao Município de-
cretar e arrecadar os imr>Ostos: 

1 - Predial; 
II -~ 'l'crritorial urbano;. _ 
III - Indústrias c Prohssoes; 
IV -- Licenças; 
V - Diversões públicas; . 
VI - Sôhre atos de sua economia e as-

suntos de sua competência. . . . 
Art. 77 ~~ Compele ainda ao 1\lumciJHO 

cobrar: . 
I - Contrihui~~ão de mclhona, na for-

ma da lei; . 
II - Taxas relaltvas aos seus servi-

ços; 
III - Quaisquer outras r?nd_as_ prove-

nientes do exercício d!~ suas atnhmçoes c da 
utilização de seus bens c serviços. 

Art. 78 -~ Pertencem ainda ao Municí-
pio: 

I - a quota do impôslo previsto no ar-
tigo 5.", 1_1.• Iii, da Constituição Fede~al 1~ que lhe for entregue na forma estatuída t 
par:ígrafo 2.", do mc~mo artigo· 

1
. ·t -·huição 

II - O que lhe tocar na c IS 1 1 
1 

_ 
dos dez por cento do que a União arreca< T 
elo impôsto de renda c proventos de. qular.:-

• s elo 'lrtlgo :l, que!· natureza vara, nos. te;r~o, ; :rnl · apli-
paragrafo 4.", da Constitmçao I c~!~ os 'de or-
ear, pelo menos metade, em bcncfiCI -
dern rural. 0 'lrr·c 

III - Trinta por cento do exccss. !- ;- · 
cad:ulo pelo Estado, quando a arrcc.H aç.tO 

:~ 



·~· 

estadual de impostos, salvo a. ~e _impôsto ~e 
exportação, exceder, em MumcipiO, que m~o 
·eja 0 da Capital, o total das rendas loca~s 
~le qualquer natureza. ( Const. Federal, arh-

?0) . 
go ~IV·_ Quarenta por cento. do total ar~e-

l· d 110 Município, provemente de qums-
cal a 0

' t os impostos cobrados pelo Estado. quer ou r 1 t' 21 ) (Constituição Federa ' ar Igo . v _ Os imp~stos c~ue, no todo ou em 
. rte lhe transfenr o. I'.stado.. . 

pa Àrt. 79 - O imposto lerntonal. urbano 
serú progressivo, na forma que a lei deter-
minar. · · - d Art. 80 - Provada a valonza~~ao o 
imóvel, em consec~iiência ~l~ ?hras públic_as 
executadas, cohrnra o Mumcipw, do proprie-
tário beneficiado, contribui~~ão de melhoria, 
na forma da lei, sendo que não poderá ela 
ser exigida em limite superior à despesa 
realizada, nem ao acréscinw de valor que da 
obra decorrer para o imóvel. 

Art. 81 --- Fica vedada a cobrança de 
taxas adicionais a outros tributos. 

Art. 82 -- E' vedado ao Município es-
tabelecer limitações ao tráfego de qualquer 
natureza por meio de tributos intermunici-
pais res:;nlvada a cobrança de: 

I - pedágios; 
II - taxas rodoviárias, destinadas ex-

clusivamente à indenização das despesas de 
construção, eonservação c melhoramento de 
estradas, são da procedência entre bens de 
qualquer natureza. 

Art. 8:1 - Nenhum impôsto poderá ser 
elevado, direta ou indiretamente, 'além de 
vinte por .cento de seu valor, ao tempo do 
aumento. 

Art. 84 - E' vedado ao Município lan-
çar impostos sôbre: ., 

I - bens, rendas e serviços da União e 
do Estado, sem prejuízo da tributação dos ser-
viços públicos concedidos, observado o dis-
posto no parágrafo único dêste artigo; 

li - templos de· qualquer culto, bens e 
serviços de partidos políticos, instituições de 
educação c de assistência social, desde que 
suas rendas sejam aplicadas integralmente no 
País, para os respectivos fins; 

III - papel destinado exclusivamente à 
impressão de jornais periódicos e livros; 

IV - direitos de autor, a remuneração 
c atividade de professor ou jornalista; 

V - pequenos estabelecimentos indus-
triais, direta ou indiretamente, desde que, si-
tuados em propriedades agrícolas de seus 
proprictúrios, se destinem ao beneficiamen-
to ou it industrialização da lavoura, em pe-
quena escala, isento, também,, de quaisquer 
tributos o produto, até o limite que a lei 
fixar; 

VI - atividades indivil~uais de. peque-
no rendimento, confon~1e o fixar a lei c com 
0 qual a pef>SO~l. proveJa ao sustento próprio 
ou de sua fanuha. 

J>arúgrafo único - Os. serv~ços púhl,ic_?S 
concedidos não gozam. de Iscnç~to tnhutarra: 
salvo quando estahelecid~~ yela Car~Hu:a, em le~ 
especial, ou quando a U:mao a Inshlmr, ~rn .lei 
especial também, relat1Vam~nte ~lOs propnos 
serviços, tendo em vista o ~nte,resse. co~1t~m. 

Art. 85 __ As conferencias CICnhficas 
ou literárias, os recitais e as exposições de 

arte são isentos de quaisquer tributos muni-
cipais. 

Art.- 86 - E: ?efes~ a? Município tri-
butar tltulos da diVIda publica emitidos por 
outras pessoas jurídicas de direito público in-
terno, em li,mi~e superior ao estabelecido para 
os seus propnos. 

Art. 87 - Só é pennitido ao Município 
perdoar divida ativa nos casos de calami-
dade pública ou notória pobreza do contri-
buinte, devendo a lei respectiva ser aprova-
da por dois têrço dos Vereadores. 

CAPíTULO III 
Das despesas rmmicipais 

Art. 88 - São despesas municipais U!U· 
camcnte as destinadas a serviços de adminis-
tração, serviços que devem ser executados 
com o objetivo de utilidade, uso e gôzo dos 
Municípios. 

Art. 89 - O Thiunicípio terá somente os 
encargos que lhe competirem em virtude de 
sua atividade administrativa e os previstos 
na Constituição Federal, não podendo o Es-
tado atribuir-lhe outros, nem obrigá-los a des-
pesas, sem proporcionar-lhe os meios. 

Art. 90 - Nenhuma despesa poderá ser-
efetuada sem a devida autorização legislati-
va ficando o infrator desta proibição obri-
gado a devolver a respectiva importância aos 
cofres municipais. 

Art. Hl - Despenderá o Município, obri-
gatoriamente, vinte por cento da sua renda de 
impostos com a manutenção e desenvolvimen-
to do ensino, principalmente primário c 
rural. 

Art. !)2 - O Município proverá às ne-
cessidades do seu govêrno e da sua adminis-
tração cabendo ao Estado prestar-lhes socor-
ros, ei'n caso de calamidade pública. 

CAPíTULO IV 
Do oi·çamento municipal 

Art. 93 - O orçamento será uno, incor-
ponmdo-se à receita, obrigatoriamente tôdas 
as rendas e suprimentos de fundos, c i;Icluin-
do-se discriminadamente na despesa as do-
tações necessárias ao custeio de todos os set·-
vi~~os públicos. 

. § .1:0 
- A lei de, orpn~ento não conterá 

!,hsi?oslt~vo estranho a previsão da receita c 
a. flxaçao dt~ despest~ par~~ os serviços antc-
n.oi:mente cnados. Na o se mcluem nessa lH'O ·• 
lnçao: l 

. I - A autoriza~~ão para abertura de cré-
ditos suplementares e operação de '•d 't 
por antecipação de receita; cre 1 o 

~I - A aplicação do saldo c 0 modo d 
cobnr o dcficit. e 

. § ,2.0 
- o orçamento da despesa r . 

dir-se-.a em duas partes: urna fixa, ue t 1'';.1• 
Jl~dera ser alterada, senão em virRld "ct~ 
let . anterior; outra variável, que obcd~cera' 
a rigorosa especificação. 

Art. 94 - Se o orçamento n=i.o tive . 
enviado à sanção até 30 de nov~mbro r s~do 
l'_?gar-se-á para o exercício seguinte ' PIo r-
h ver em vigor. 0 que cs-

Art. !)5 - São vedados 0 cstôr 
has, a concessão de créditos :r ,no de Vcr-
al!ertura, sem autoriza~~üo lcgisV~~ntaddos e a 
thto especial. a tva, e cré-
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Parágrafo 'único - A abertura de cré-
dito extraordinário só será admitida por ne-
cessidade urgente ou imprevista, em caso t~e 
guerra, comoção intestina ou calamidade pu-
blica. 

Art. 96 - Sàmentc depois de criado em 
. lei especial se incluirá no orçamento qualquer 

tributo novo ou agravação de tributo existcn-
. te, não se compreendendo corno agravação a 
revisão dos valores imobiliúrios, corno cadas-
tro para o lançamento de tributos. 

Art. 97 - Na elaboração das propostas 
orçamentárias serão observadas as prescrições 
técnicas c as normas financeiras citadas pela 
legislação federal. 

• CAPíTULO V 
Da Contabilidade Municipal 

Art. 98 - Os Municípios possuirão ser-
viço regular de contabilidade, organizado de 
acôrdo com as normas gerais ditadas em lei 
federal com as instruções e modelos que lhes 
forem fornecidos pelo Departamento de As-
sistência aos Municípios. 

§ 1.0 
- A contabilidade municipal com-

preende a inspeção c o registro da receita, 
·despesa c atos relativos à gestão do patri-
mônio c será escriturada pelo método das par-
tidas dobradas. 

§ 2. 0 
- O Prefeito c o funcionúrio en-

carregado de escriturar a con tabilidadc serão 
solidàriamente responsáveis pela exatidão das 
contas da l\[unicipalidade. 

Art. 99 - O exercício financeiro comc~~a 
em t.o de janeiro c termina em :ll de dczcm-
llro, coincidindo com o ano civil. 

Art. 100 - Fica instituído o empenho 
prévio de tôdas as despesas municipais como 
condição de validade destas. 

. Art. 101 - Terminado o mandato, o 
~~efeito entregará ao seu substituto, por oca-
s.Iao do início das funções dêstc, todos os 
livros c documentos da Municipalidade, la-
vrando-se têrrno circunstanciado de cn troga. 

CAPITULO VI 
Da prestaçcio de contas do Prefeito 

Art. 102 - Até o dia 15 de janeiro de 
cada. ~no, o Prefeito apresentará ú Cfnnnra 
1~umcipal um relatório de sua administra-
Çao !lO exercício anterior, acompanha do dOil 
scgumtcs documentos: 

~) balanço de receita c despesa; 
... ) quadro comparativo da receita orça-

da corn a anccadada, c a despesa autoriza-
da com a realizada: 

3) demonstração sintética da cxccu~~ão orçamcn tária; 
4) demonstração discriminada da despc-

·1s;\ rc.alizada pela verba de Serviços de Obras uhhcas; 

1. 5) demonstração das operações de cré-
< tto; 

. ~) balanço da receita c da despesa, PClr Dtstntos; 
7) balanço de ativo c passivo; 
8) demonstração da dívirla fundada; 
9) demonstração discriminada da dívi-da flutuante; 
10) demonstração das variações Patri-

lllOniai~; 
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11) inventário geral; . 
12) quadro comparativo do bah~n~o do 

exercício encerrado com o do exerciCw an-
terior. 

§ 1,0 
_ Com os quadros c d~monstra

·õcs constantes dêste artigo, o Pr_ef_eito, entre-
~ará à Cümara Municipal, ?m ong.mal o:t e1~ 
segunda via, os documentos ,cor~1?.1 ov~n~.es da 
receita arrecadada c da dcspcs,t rc<thzadt~ · 

§ 2.o _ Se 0 Prefeito deixar de cu~n~mr 
o disposto neste artigo, a Câmara :Mnmctpal 
nomeará uma comissão para proceder ex-of-
ficio, :\ tornada de contas. 

Art. 103 - Feita a tomada de contas ~ 
Prefeito mandarú publicar os balanços poi 
edital c pela imprensa, onde houver. 

TíTULO V 

Da amzlaçcío dos atos da Câmara e do 
Prefeito 

Art. 104 - Dos atos c decisões da C~
mara c do Prefeito sôbrc a administra~~ão fi-
nanceira cabcrú recurso de qualquer interes-
sado para o Tribunal de Contas. 

§ 1.0 
- O recurso scrú interposto por 

petição, dentro em vinte dias contados da 
puhlieação, notificação ou ciência do ato, 
quando se refira a pessoa determinada, em 
qualquer tempo quando disser respeito ao 
interêssc público geral. Neste caso, o recur-
so deve ser interposto, no mínimo, por dez 
cidadãos. 

§ 2.0 
- ncccbido o recurso, o Tribunal 

de Contas fixará prazo irnprorrogúvcl, den-
tro no qual o poder recorrido, Câmara ou 
Prefeito, prcstarú informações sôbrc o recur-
so. Não prestadas as informações, scrú jul-
gado o recurso, servirHlo de hasc para o jul-
gamento os cloeumetnos apresentados pelo 
recorrente c, quando possível, os elcmcnt~s 
de que rlispuscrcm as sccç<ies técnicas r!o Tn-
hnnal. O julgamento deverá ser profendo no 
prazo rlc 00 dias, a contar da data .rl? re~e
himcnto do recurso com as ncccssanas m-
formaçõcs. 

\rt 101 - Dos atos c decisões do ~r~
t • • f · · 'os munici-fcito rclativmnentc aos uncwnari · 

T) 'tt's C"li>r•r1t recurso dos interessados par1~ a ' · _, - ' ' · d intc l l'lS (',.trrl'lr'l Mtmicipal, no prazo 0 v .: ·' ·" ' ' ' t-r· • ;-0 OU CICil-a contar da publicação, no .1 !c~ç.t. _ 
da <lo ato. A Câmara dccuhra sobre o rc 
curso dentro de 30 dias. . 

A ·t 100 -- Dos demais atos <~o Prcfci-
1 · 

1 
• • 1 .. bc!"t recurso to e ch crunara Mumcipa • c,J • · ·

1 ' ~' J . 1 t'v•t nrcv•Jleecnr o para a Assembléia .eg1s a I. • • " ' • 
1

, 
os prazos c a condiçã? relativa :~o .r,c<}}~~ 1.~ 
informações, cslahclcculos nc~s p.tragr,J · 
C '>o llo 'll"t (t'Jlil·i·tl drstc htulo) · 

~· < • ' ' • I l·lS Sl'S-P·n·.'l"l''lfo t'tiJJ·co -- No mtcrva o l · · -
' • ,., • · t · osto pt•-sões )cgislativas SCrÚ O rc<~UrsO lil Cl r '>O der~, 

rantc o Govcrna<lor do J~stado, que c; ,
1 

cxc-
<liante rlo .mérito do recurso, snspend ' _ 
cnç:'lo do ato recorrido submetendo 0 p\roccs , ·' . ' · ,· •nto da 1 sscm-sa<lo respectivo ao conhecune 
hléia, logo que esta se rcuna. , , •C •• 

Art. 107 -- Os recursos a que se rc et 0 
• • 1 _ . · t rlirctamcntc pc-este hlu o scrao mtcrpos os . , . , ... l . 
rantc o podci· competente, pelos mtei.cs~.H os, 
devendo ser acompanhados de c~rtHlao. ~u 
prova dos atos recorridos c das le1s ou 1 eso-
luçõcs a êlcs relativos· 

-~. 

:·I 
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Parágrafo único -' Os recu~so.s não ~e
rão efeito suspensivo, salvo a hipotese pr e-

. t artigo precedente. vis a no Q 1 uer lei ou ato do Mu-Art 108 - ua q . · · 1 · . , . · , fôr julgado mconshtucwna ou 
niCIIHO que d J tdiciário deverá ser cx-
ilccral pelo Po cr 1 ' , "·I · · o< t CVO'f'JdO pela Camara 1V uniCI-
presssarncn te· tranto"'< ocorrerem em favor da lei 
Pai e en r c • d' · "·I · ' · ' d· d·ts razões de Irew, o 1v uniCl-
ou ato funar,~a· <novo pronunciamento da jus-p io provoc _ t 1 

I ·ndo ·1s razoes em que seu en enc er tiça, ac uzi , < · · 
os justifiquem. 

TíTULO VI 
Do órgão de assistência técnica aos 

Jl'lunicípios 
Art 109 - O Departamento das Mu-

nicipali~ladcs, subordinado à . Secretaria., de 
Estado dos Negócios do InteriOr, pa~s::r a . a 
I •norninar-sc Departamento de Assistencia c e , - t, . aos Município~ c,, como. o.rgao _cem co,. ~res-
tará assistênera a admmislra~:ao mumcipal, 
quando solicitada. . 

Art. 110 - Compete ao órgão técmco.: 
I - Hesponder às consultas dos Prefei-

tos, das Câmaras Municipais e do~ Y crc~~do
res sôbrc assuntos de caráter adrmmstrahvo, 
judiciário, financeiro e técnico; 

II - Organizar a estatística financeira e 
patrimonial dos Municípios, .sugerind~ ao 
Govêrno do Estado, como medrdas gcrars, e 
aos Municípios, em particular, providênc;i~s 
para a Pormalização das finanças mumci-
pais. 

III - Promover a organização e unifor-
miza~:ão dos serviços municipais, expedindo 
para isso as necessárias instruções e fazendo 
visitar por funcionários seus as Prefeituras, 
a fim de orientá-las com maior eficiência 
na manutcn~:ão de seus serviços. 

IV -- Elaborar e expedir aos Prefeitos 
instruções para a padronização dos or~:amen
tos e demais atos da administração, com o 
fim de sistematizar a organização dos servi-
ços e facilitar a coleta de dados esU~tí.st~cos 
de intcrôsse para o Estado c os :Mumc1p10s. 

V - Colaborar com a administração lo-
cal no levantamento da pl~n~a. topogr.úfi~a e 
cadastral das sedes de rv1Ul1lCiplOS C J?Istrrtos, 
bem como na elaboração dos respectivos. pla-
nos diretores c dos regulamentos dos diver-
sos serviços relativos a êsscs planos. 

VI - Organizar, sob a sua ori~n~a~ão 
técnica c em cooperaçã? com ?S. Mumc~pws, 
os serviços de cngcnhana mun~c~pa~, cnando 
0 quadro de engenheiros mumcrpars. c esta-
belecendo as normas para os respectivos ser-
viços. · 1· 1 VII - Elaborar ou cxammar, a pct H o, 
projetos c orçamentos de obras municipais. 

·· VIII _ Resolver os asst~ntos de natureza 
t'·cnica c administrativa de_ mtcrêsse dos :Mu-
c. •r'pr'os c <lêsses em rclnçno ao Estado, que me . 'd . . -lhe forem submeti os a a~r~craçuo. 

IX _ Elaborar o Codigo de !'?slu~as 
modêlo, assim como. prd·~ppotra·rn;'l, motllflc.açocns 
que deva sofr?r, para a Ll -se a novas co -
<lições do meiO. . 

X _ Elaborar o pro~e~? de Estatuto dos 
Funcionários Públicos Crvis do Município c 

' . 
seus regulamentos complementares, para ser-
vir de padrão. 

XI - Elaborar o projeto de Código Mu-
nicipal de Obras. 

XII - Processar a prestação de contas 
dos interventores nos municípios, de acôrdo 
com o disposto no artigo 102, § 2.0

, da Cons-
tituição do Estado. 

XIII - Fazer. o arbitramento das quotas 
partes de responsabilidade de Municípios 
criados ou aumentados, quando das divisões 
administrativas, no caso do artigo. ("O Mu-
nicípio criado ou aumentado com área des-
membrada, etc.") . 

XIV - Informar e encaminhar ao Go-
vernador do Estado os processos relativos à, 
administração municipal que forem da com-
petência daquela autoridade apreciar. 

XV - Emitir parecer prévio sôbrc os 
empréstimos que os Municípios tenham de 
realizar com o Govêrno do Estado, ou com 
particulares, mediante garantia daquele, re-
digindo os respectivos contratos. . 

XVI - Opinar sôbre minutas de contra-
. tos a serem celebrados pelas Prefeituras, hem 
corno sôbre projetos de leis municipais, des-
de que seu parecer seja solicitado pelo Pre-
feito, pela Cámara ·Municipal, ou por um têr-
ço dos V creadores . 

. XVII - Orientar e presidir inqucn-
tos administrativos instaurados nas Prefei-
turas, mediante solicitação por parte da ad-
ministração municipal. 

XVIir - Cumprir as diligências deter-
minadas pelo Secretário de Estado dos Ne-
gócios do Interior sôhre matéria pertinente 
aos Municípios. 

XIX - Promover, nas demais reparti-
ções estaduais, o andamento d~ gu.aisquer pa-
péis que interessaren~ nos Mum.cipios, por so-
licitacão dos respectivos Prefeitos. 

XX - Estabelecer cursos de aperfeiçoa-
mento para os funcionários municipais. 

XXI - Promover inquéritos periódicos, 
a fim de sistematizar conhecimentos gerais 
sôbre a vida local. 

XXII - Anotar c publicar as leis fede-
rais de intcrêsse })ara os Municípios, assim 
como promover a eonsolidar,~ão das estaduais 
que a êlcs se refiram. 

XXIII - Publicar periOdicamente o Dicio-
nário Municipal. 

XXIV - Estabelecer um servir,:o ttratui-
to de distrihuiç;ão aos jornais do Està~lo de 
noticiário relativo n questões de administra-
ção e de intcrêssc dos Mnnieípios, entrando em 
contncto direto com a direção dos jornais do 
interior, n fim de dar no noticiário dos nro-
hlcr~as admin~strativos ou t~cnicos de ~ada 
regrao a atualidade c a realidade que justi-
fiquem a sua divulgação. 

. XXV: , ~ Pn!Jlicar um boletim informa-
h_:ro pcn?t~Ico sobre a;;suntos. <lu ndministrn-
çao mumcral, com o fito de mceni.ivar 0 es-
tudo de problemas do govêrno local. · 

.XXVI -- Pr~mover n edição de manuais,, 
d.cstmad.os a onentar ?S funcionúrios c a 
SISlCI_!lallZar O~ C011~1CC111Jentos sôhre cad~\ 
fl!nçao ou !:ervl~~o. Essas publicaçã{'S forma-
rao a Biblroleca do Administrador Mrmici-
pal. 

XXVII - Promover, crn colahornção com 
as autoridades estaduais e municipais, con-
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I gressos destinados ao exame c discussão dos 

pr?blemas gerais do govêrno dos Municípios, 
edrtando _os· respectivos anaü; e promovendo 
a cxec~çao de suas conclusões . 

. _XXVIII. - Promover, nas mesmas con-
diçocs do Item anterior, reuniões de Prefei-
tos .de rcgiôes onde haja problemas adminis-
h·~thvos de intcrêsse regional a resolver, cxa-
mmal!do . err~ comum e procurando fixar ·a 
soluçao tecmca mais conscntfmca com os ele-
mentos apresentados. 

XXIX - .C?ordcnar c orientar os csfor-
~?~ d_as a~num~~tra~~õcs municipais em ob-
Jetivos ~!c Interesse comum. 

. X~X. - Pro!r~ovcr a União de l\Iunieípios 
P;I a 1 a ~nst~laçao, exploração c adrninistra-
çao ( e scr·v1~~os comuns. 
. _ XXXI - As Municipalidades e as repar-

hçoes estaduais fornecerão com a necess1tri '1 
IH' · t t • l ' " • • 
o es eza! O( as as inforrna~~ões, pareceres c 
--~clarccrmentos que lhes solicitar o órgão téc-mco. 

TíTULO VII 
Da lnteruenção nos Município.~ 

M :\~·t.. 111 - O Estado não intervirá no 
umcrpro, salvo para lhe regularizar as fin~m-

1 ças, quando: 
. I - Verificar-se impontualidade no scr-

vrço de empréstimo garantido pelo Estado. 
11 - Deixar o Município de pagar, por 

dois anos consecutivos, sua dívida fundada. 
Art. 112 - A intervenção, que se efetua-

rá mediante representação do Tribunal de 
Contas ou de qualquer Vereador, será deter-
minada em lei, que lhe fixará amplitude c 
condições de execução. 

§ 1.• - O Governador executará a inter-
venção, nomeando o Interventor com apro-
vação da Assembléia Legislativa. 

§ 2.• - O Interventor, por intermédio 
do Governador, prestará contas de sua ad-
ministração ü Assembléia Legisla li v a. 

Art. 113 - Cessados os motivos da in-
tervenção, as autori<ladcs municipais, afasta-
das em conseqüência dela, voltarão ao exer-
cício dos cargos. 

TtTULO VIII 
Das Disposições Gerais 

' 
Art. 114 -- As escolas municipais fica-

rão sujeitas à fiscalização c aos regulamen-
tos de ensino do Estado. Nas escolas rurais, 
dar-se-á especial atenção ao adequado conhe-
cimento das ativi<ladcs rurais do Município. 

Art. 115 - () Estado dctcrminarú uma 
redução de cinqüenta JlOr cento nas tabelas 
de. I~reços para puhlicaç_õ~s ins~rtas no. (~rgão 
OÍ!cral, relativas ü admuustraçao mmucrpal. 

- Art. llü - Nas escrituras c nas cartas 
de adjudicação ou de üiTC!nataçãe~, ~orn 
transferência de imóveis sujeitos a Imposto 
municipal, é obrigatória a transcriçãl? da cer-
tidão de se acharem os mesmos qmtcs com 
a Fazenda Municipal. 

§ 1.• - Pela infração dêstc artigo incor-
rerão na multa de Cr$ 500,00 o oficial que 
houver lavrado ou subscrito o instrumento c 
o que o houver registrado. 
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§ 2.• - Nos invcntár~os, ar:olamcntos ~e 
execuções, os escrivães nao farao conclusa_? 
dos autos para sentença sem prova d? . qm-
tação dos impostos devidos pelo espolio c 
pelos executados. _ 

Art. 117 - Os l\Iunicípios executara o c 
farão executar, na parte que lhes d~sscr res-
peito, as leis e regulamentos fedcr:.us e esta-
duais. . 

Art. 118 - Os Diretores dos servtços 
municipais, independentemente de q~~~.liquer 
despacho c sob pena de rcsnonsahrhdadc, 
fornecerão mediante o pagamento dos res-
pectivos s~los e emolumentos, as certidões 
do que constar nos serviços a seu cargo, r~s
salvados os casos expressos em que o m-
tcrêssc público imponha sigilo . 

Art. 11!) - Os cargos públicos mumc~
pais, salvo os de confiança, serão pr~e~cl.u
dos por concurso de provas e, substdwna-
mcntc, de títulos. 

Art. 120 - O Município estimulará ,.a 
organização de "Sociedades de Amigos da CI-
dade", apolíticas, congregando rcprcsenU~n
tcs das associações de classe c de outros Ill-
tcrcssados, para cooperarem com a Prefeitura 
na execução do IJlano diretor c dos serviços 
de assistência social. 

TíTULO IX 
Das Disposiç6es Transitórias 

Art. 121 - Terminará a :11 ele janeiro 
de 1951 o mandato das primeiras Câmaras 
l\Iunicipais eleitas em 2:l de novembro de 
190, assim como o dos Prefeitos c Vice-Pre-
feitos eleitos. 

Art. 122 -- A partir de 1!H8, as tax.as 
aelicionais a outros tributos, atualmente cx.ts· 
tentes na legislação dos l\lunieípios, serão m-
corporados aos tributos municipais, aum~n
tando-lhcs proporcionalmente a taxa de m-
cidência. , ~ 

§ 1." - Para efetivar a incorpora~~ao 
dos aelicionais, de que cogita êste artigo,. se-
rão providenciadas as ncccssúrias mcehdas 

'»;I 

legislativas, na forma de instru~~õcs, que ~e- \':· 
rão expedidas pelo Departamento de Assis· 
tência aos Municípios. _ 

§ 2." - No cxcreício de 19-18, scrao as 
taxas adicionais cobradas TJcla forma· con-
sagrada na vigente legislação fiscal dos Mu-
nicípios. - t" 

Art. · 12:l - Os Municípios dcvcrao s:~ IS-
fazcr o disposto no nrt. ("sôbrc P!ano drrc· 
tor", tít. II), dentro do prazo de cmco a!lüS, 
devendo, para isto, consignar as respectivas 
dotações nos orçamentos anuais_. , ~ 

1 Art. 12'l -- Até que se cnc o orgao e? 
composição paritária mencionado no art. 11.l 
da Constituição elo Estado, em matéria de lan-
çamentos de impostos c rclativmncnt~ ~~n~~~ 
tms qucsliícs surgidas entre os contnhu~ in·-
c o fisco municipal, cahcrú rccu~sc;> elos nos 
tcrcssados llara a Câmara l\IumcrrHlli . 
têrmos do que regula o Título V, desta cr. _ 

Art. 125 - As lli.SJJOsi•~i"ícs desta lc~ nao 
• • • • > I ·11 s se-se nphcam aos casos JJCIH!cntcs, o~ qt ~ j. ç':-

0 rão solucionados de acôrdo com a legis •1 a 
vigente ao tempo da promulgação dcs,t;1 • , 

Art · 12ü - Até a instalação das C,un.tras 
continuam os l\luniclpios regidos pela. forma .;; 
estabelecida nos artigo 8.• c seus JHlragrafos 
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do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitorias do Esta9o. . , . 

Art. 127 - Esta lei P.ntra_:a em vigor 
oito dias após a sua promulgaçao. . . _ 

Art. 128 - Hevogam-se as dispos1çoes 
em contrúrio. 

Sala das Sessões, 11,-8-<17 · - (aa.) Al-
berto Deodato - Juarez Sousa C_armo -)lo~
don Pacheco - ~~endes Fe1:re1ra - Sunao 
d·1 Cunha - Andre de Almeida. 

' _ Publicado, inclua-se em Ordem do 
Dia. 

o p. R. E A ADi\HNISTRAÇÃO DO ESTADO 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
0 Sr. I3olivar de Freitas, previamente ins-
crito. 

O SH. BOLIVAR DE FREITAS - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Terminada a tarefa da reestruturação ju-
rídica do Estado, o Govê1:no Mineiro :;c. pre-
para para uma fase de mtensa adnumstra-
ção. Mas, enquanto a Constituinte se entre-
gava aos trabalhos da elaboração da nossa 
Carta, já o Govêrno, lan~~ando mão da sua 
competência para promulgar decretos-leis e 
elaborar regulamentos, atribuições de que ou-
tros tanto se serviram para firmar o regime 
do arbítrio, procurou limitar o seu próprio 
poder, de modo que já a primeira fase do 
govêrno do Sr. 1\Iilton Campos foi de um 
govêrno da lei e não dos homens. Ainda nes-
ta primeira fase a obra da administração não 
foi descurada. Todos os problemas urgentes 
tiveram a solu~~ão possível, dentro dos po-
bres recursos do erário. Se não se puderam 
empreender ou t,errninar planos rodoviários, 
cuidou-se da conservação das estradas, do 
consi'~rto de pontes, c de outras medidas ne-
ccssúrias para, pelo menos, manter a rêdc 
de circulação existente. Se não se construí-
ram prédios para ·grupos e escolas, alguns 
foram consertados, e com diligência buscou-
se prover aos estabelecimentos d<:> interior, do 
material necessário para manter pelo menos 
o nível atual de ensino. . 

Em tudo, o critério foi a parcimônia e 
a urgência. • 

Da leitura da Mensagem presidencial se 
vê logo que o Govêrno proc'edeu em tudo com 
segurança c justiça, se.m espalha~atos c sem 
preocupações dcrnagógrcas. Por tsso mesn_:o 
é às vêzes necessário um pouco de atençao 
para perceber-se o quanto tem sido fecu!1da 
a atual administração. Pode-se .compara-la, 
sob êstc aspecto ao trabalho cotidiano do 
homem comum, 'trabalho cuja fecundidade o 
filósofo conhece melhor c admira mais que 
0 próprio homem do povo. Quando, porém, 
a Assembléia se prepara para a sua obra lc-
r•islativa, o Executivo começa a revelar os 
;cus planos, que serão transformados em pro-
jetos de lei. Então, mesmo aos olhos d~ ~o
mem comum, aparecem nas suas propos1çocs 
a visão larga c segt~ra ,que dos nossos pr,oblc-
mas têm os que cstao a frente da adrmmstra-
çiio em nosso Estado c n.o .m.csmo tempo. a 
grandeza corajosa c a o.hJchvulaclc c. realis-
mo dos seus planos. DcrxotHnc cs.ta unprcs-
siio a leitura da rncnsn~;cm · De toda ela se 
pcrcehc que é um sentido novo <lc política 

. o que o Govêrno deseja inaugurar no Estado, 

fiel ao espírito e às promessas concretas das· 
duas campanhas, em ambas as quais se em-
penharam quase todos os partidos que 0 ele· 
geram. 

A lei deve reduzir o arbítrio dos que go-
ve:nam. O. ben: comum deve ser colocado 
acrma ~os mterc~ses das. fa~ções c das con-
vcmencws pcss~a!s: e a JUstiça, acima de tu-
do,. cor_r:o o cntc:w supremo e a suprema 
asp1raçao do Governo. 

Esta justi~~a e:dg<; a garantia aos direi-
tos . de todos,. o !'espello :\s opiniões das roi-
nonas e a fldelldade aos compromissos. 

Ç>s democratas s_ão os que atentam parn 
as d1fcren~~as n~ltl!Ems dos homens c respei-
Lt!m as suas opuuoes c o seu direito de fa-
ze-la.:_; valer pelo convencimento c pela per-
snasno. 

Muitas são as estradas que conduzem n 
Roma. Os partidos políticos dividem os ci-
dadãos, não -sàmentc de acôrdo com as ati-
tudes em face da luta legal pelo poder e de 
acôrdo com os critérios de seleção dos mé-
todos nas competições partidárias, mas tam-
bém, - c nos países civicamente mais adian-
tados, principalmente, - pelos programas 
que defendem na oposição e se propõem rea" 
lizar no govêrno. l~stes programas exprimem 
exatamente aquela diversidade na visão dos 
problemas referentes à estruturação jurídica 
do Estado, à administração da . cousa públi-
ca e ao conceito de ética e compostura polí-
tica, diversidades conseqüentes às limitações 
da natureza humana. Os partidos políticos, 
nem são grêmios literários e quejandos, nem 
simples movimentos sociais c ideológicos. Lu-
tam pelo poder, com tanto mais ardor e cons-
tància quanto mais conscientes da superiori-
dade dos Seus programas e do valor dos seus 
líderes. As coalizações entre partidos defi-
nidos não se explicam senão nas épocas das 
crises anormais e agudas, c em tôrno de. 
programas mínimos e mediante convenções 
que estabeleçam a participação proporcional 
H?S, encargos e na responsabilidade do go-
verno. 

A democracia ~vidcnt,emente não é pro.. 
grama de um partido. E antes o substrato 
de todos os partidos que desejam poder exis~ 
tir P?r ~~ireito, c não apenas por tolerância 
da le1. h antes. um programa de união, quan-
do o qu? a cnse ameaça ó a própria estru-
tura l_JOhtica c social baseada nas exigências 
supcnorcs da natureza humana e nas aspira 
ções de li~>erdade c de justiça dos me~br~; 
(~a c~mumdade ?~.1cional. Foi o caso das co-
hga~~ocs dcm?crahcas que apoiaram Eduardo 
Gomes ou Milton Caml)OS. 

Acusar um partido d.e aspirar ao pod 
o~t de procurar conserva-lo é ngir de 

1 
er 

fl~ ou desconhecer a natureza das oru· . nâ <•oes p·11•1· 1' · • - ~,,unza-
"' · • H a nas. 1\CUSar Um partido do f' ~ 
do, que tcn~ o seu programa, a sua tr '". 1~ 1-
e o seu eshlo de compostura polític· adtç<lo, 
hro . d.e uma coligação vitoriosa, d a, me~
vnrhcipar das responsabilidades do Crr q~~H!l" 
C desconhecer a natureza das COl' t.êOVCl no, 
tidúrias c as únicas finuli~l~des tgaçoe.s P?~
carn a sua existência. ' que JUshft-
.. Na verdade, o Partido He )Ubl' . 1 tthcou-sc com o sentido de Pofír tcano ~~.cn-

ta. o govêrno atual, c que COJ:;t~t~~Je 
0 
ouen-

pno fundo do seu programa, revisto em 1~1Í . 
' 
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~ o fundo da sua pregação ClVlca nas duas 
últimas campanhas eleitorais. 

Os elementos chamados de sua fileiras 
para a constituição do secretariado, colabo-
rando fielmente com o Governador, na sua 
obra de renovação, arejamento, c elevação da 
vida pública, estão sendo fiéis ao programa 
e às diretrizes do seu Partido. 

Tanto o Sr. Chefe de Polícia, l\lajor Dr. 
Campos Cristo, como o Dr. l\Iúrio Drant, Se-
cretário da EducaçãG, começaram por reve-
lar uma compreensão elevada e objetiva das 
finalidades das suas respectivas pastas. Nem 

·outra cousa se poderia esperar da inteligên-
cia e da cultura dos dois titulares. Tanto a 
orgunização da Chefia de Polícia como a da 
Secretaria da Educação, estão passando c 
continuarão a passar por reformas de estru-
tm·ação profundas e substanciais, visando tô-
das elas a repor o formalismo Jmrocrútico, 
até hú pouco absorvente, na sua verdadeira 
função de meio em relação ús finalidades que 
justificam a existência daqueles organismos: 
a ordem pública c a formação das gerações 
que se preparam para a vida de responsabi-
lidade nas situações complexas dos dias que 
correm. 

A atuação de ambos pode ser aprecia-
da à luz do mesmo critério. Empenham-se 
em fazer as suas pastas servir aos verdadei-
ros fins a que se destinam, e de acôrdo com 
o lema do Dr. l\lilton Campos, que deseja 
Jazer um govêrno <Pie seja mais da lei do 
·que dos homens, procuram, cada um na sua 
pasta, reduzir, por determinações sucessivas, 
o arbítrio da autoridade c libertar a admi-
nistração da pressão das facções e dos polí-
ticos. 

Passarei rúpidarnentc sôbrc a atuação do 
Dr. Chefe de Polícia, já que S. Excia. tem 
sido poupado nesta Assembléia. 

Apenas empossado, cuidou de regula-
mentar o provnnento das Delegacias Muni-
cipais e Sub delegacias· Distritais, estabelecen-
do exigências para a aceit:wão de indicaeões 
ou limitando os seus próprios poderes de· es-
colher segundo preferências. Heconhccc ·a 
qualquer cidadão o direito de impugnar as 
nomeações para aquêles cargos c devolve 0 
direito de julgar as impugna~~ões a uma co-
missão de juristas, escolhidos, com elevado 
critério. 

A mensagem do Govêrn? ~ontém dados 
sôhrc os trabalhos desta cormssao. Outra me-
dida estabelece exigências para a nomeação 
de Inspetores e Agentes de Polícia no in-
.terior. 

Ora Senhores, todos sabem a importân-
cia que têm as nomeações de Delegados c ~t~b
·delcgados, Inspetores e Age_ntcs de Pohcra, 
cori:w peças da máquina cl~llon.•l · Pf!.r que 
adiantar-se de tanto tempo. ,\0 pr on!mct,mlCn-
to da Assembléia Legislatrv:!, senao porque 
administrar e não politicar ~ a JH'cocu.JH~ção 
dos que governam, sejam sardas (!as fllerras 
da U. D. N., da dissidência pcsscdrsta, ou do 
Partido Hepublicano? 

A criação da Corregedoria Geral, c~as De-
legacias Adjuntas, da adoção da carrerra po-
licial em todos os setores, (com a regulam eu. 
tação da admissão ao serviço e das Promo-

. ·çõcs), a organização do serviço de yigilân-
-cia de menores, da Delegacia de Assrstência 
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Social c o restabelecimento da Escola de Po-
lícia são medidas que d~r~•.ons.tr:un ~ preo-
, • • :-10 primordial da ehcrencw adrmmstra-cup.H.. . . 

ti v a ~ a ausência de faccwsrsmo ·. , . 
Passemos, porém, Senhores, a Sccretana 

l· Educação. Afirmei em ap:~rte ao Dcputa5lo 
~I~lo Vimta, que a Secretana da El~uca~~ao, 
1 . 1, que a ocupa um elemento s;udo das 
fi!~~r~IS do Partido Hepuhl!t;ano, to~·na-s~ cada 
v e·' uma pasta menos polltica. Alem de con-
fir~nar a minha assertiva quero acrcsc_e.ntar 
ainda que ela se orienta ca~la :'cZ n:ms no 
sentido de realizar :ts suas fmahd~\de_s · 

Preciso reportar-me, embora rar)J(l~tm~n
tc, ú administração do Dr. Tristão da Cunn:•, 
Secretário da Educação do Interventor .Ju-
lio de Carvalho. 

Basta o Decreto 1. 876, que rcestruturou 
n carreira do magistério c e::.tabeleccu um_a 
remunera~~ão condigna no professora<!~ !>!'I-
mário de .1\Iinas, para recomendar o cntao Se-
cretário da Educação e o então Interventor 
Federal no reconhecimento do professorado 
c ú consideração do povo mineiro. 

Segundo êste Decreto, para a nomeação 
de professor primário regente de classe, se-
ria exigido, além do diploma de normalisla, 
a classificação em concurso de títulos que a 
Secretaria fazia realizar anualmente. Sem a 
classificação no concurso nenhuma professo-
ra poderá ser efetivada, c nenhuma poderá 
ser contratada mesmo interinamente, prete-
rindo-se urna classificada. Este Decreto re-
gulamenta tôda a carreira do professor pri-
mário e estabelece critérios objetivos para as 
promoções. 

Neste mesmo Decreto se estabelece que 
o provimento das cadeiras de educação fí-
sica, de desenho, de trabalhos manuais e mo-
delagem se farú mediante prova de habilita-
~~ão c se estabelecem as condições para a no-
meação de Diretores de Grupos, exigindo-se 
o diploma do Instituto de Educação ou da 
Escola de Apcrfci~~oamento aos candidatos à 
clireloria dos grupos das cic}adcs. 

E' esta obra de rcdu~·ão do arbítrio do 
Secrclúrio c de libertação do ensino da in-
fluência das paixões políticas que vem con-
tinuando o Dr. Múrio Drant. Comc~~ou por 
rejeitar a interpretação favor~tvcl à liberda-
de de nomeações pelo Sccrelúrw dada ao De-
creto 1. 876, pelo titular da Educa9ão do Go-
vérno Lins, c por restabelecer o rrgor na ob-
servância do Decreto-lei 1. 876, no que se rc· 
fer·e ao respeito à ordem das classificações 
em concurso para a nomeação de professô-
ras. "A justiça é a preocupação constante 
d? Govêrno, e as nomeações süo feitas com 
I'lrJOI'oso res[Jeilo ás normas legais", diz u 
Mensagem do Governador. 

Pelo Decreto-lei n." 2. 142, de !í do cor-
rente, foram tomada5 estas providências: 

a) restabeleceu-se o estúgio como proces-
so de efetivação das profcssôras regentes de 
classe, scr.n prejuízo do concurso de títulos 
para acl~tnssão no cargo inicial; • 

h) as J>rofessôras de educação física, as 
de. desenho, trabalhos manuais c modelagem 
c as. de .rnúsica c canto foi aberta a carreira 
rnagJstcrral crn pé de igualdade com as re-
gente~ de classe, depois t!c _haver ús primei-
ras sido exigida a con(hçao de normalista 
em virtude do Decreto-lei n." 2 .114, de 31 
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le maio último com o que se pôs têrrno à 
~epar'ação do n{agistéri? em duas cla~se_s ou 
Trupos um dêles destmado a constitmr-sc, 

fodo êl~ dentro em pouco, de pessoas sem cu_r-
• 1'1 ~1 1·sto é sem nenhuma prcparaçao 

SO IlOll a, ' 
J>cda •tógica; 

:) igualou-se 0 pcríod<? de inter~tíc~o pu-
o .:-10 das professoras da Capital e r·t prorn ç, ' · 1 t · . 1 · 

1' · tcrior, pois era rea me:1 c lllJUS o o cn-
~é~·i:,U vigente, que . estahclecta IH'~J.ZO de qua-
tro anos no prirncu·o caso c de cmco no se-
.rrundo; 
'' d) cstah~lcc_cu-sc corno !!críodo . n_ormal 
para transfcrc_ncws ou r:mo.çoes as fc.n~ts _de 
fim de ano, v1sando a por termo ao seno In· 
conveniente pedagógico da constante mudan-
ça de profcssôrcs em pleno período letivo e 
providenciou-se . im]>e.dir cg~c as transfci:GI~
cias para a Capital sejam fellas, logo de un-
cio, para os estaheie:~imentos centrais em de-
trimento de professoras já em exercício na 
periferia; 

e) deu-se às profcssôras mais hem clas-
sificadas em concur~;o o direito de escolher 
o estabelecimento 11ai'a que sejam desig-
nadas; 

f) acabou-se com o regime absurdo no 
qual as nomeações de substitutas decaiam, 
invariàvelmentc, em profcssôras não classifi-
cadas em concurso, pouco importando o tem-
po das suhsl~tuiçõcs, que podem durar, com 
as prorrogaçoes, mais de ano c ainda inde-
f~nidmnentc no caso de ser a mesma profes-
sora nomeada seguidamente para várias subs-
tituições. 

Paralelamente a esta libertação do ensi-
no relativamente à ingerência das facções po-
líticas e relativamente ao próprio arhÜrio do 
Secretário e do Governador, o Dr. Mário 
Brant vem realizando uma obra de não me-
nor alcance no sentido de tornar a Secreta-
ria um organismo eficaz para levar os re-
cursos pedagógicos a todos os recantos do 
Estado, para promover a eficiência do ensi-
no, o aprimoramento dos métodos adotados 
e n valorização intelectual c profissional do 
professorado mineiro. 

Para isto pretende reformar a própria 
estrutura da organização dos serviços da Se-
cretaria, dando maior relêvo c mais eficiên-
cia aos scrvi~~os prôpriamcntc técnicos, como 
o Departamento de Educação, o qual até 
aqui vem tendo importfmcia secundária rela-
tivamente aos dcpm·tamcntos lmrocrúticos, o 
que faz que a Secretaria da Educa~~ão "apre-
sente mais o aspecto de aparelho lmrocrúti-
co, diante de cuja hipertrofia os serviços téc-
nicos mal chegam a existir, c corre o risco 
de transformar-se em simples rnúquina de 
eonlralar, de nomear, designar e exonerar, 
conceder e negar liccn~~as, assinar requisi-
ções de transporte, npu_rar freqüência ao fim 
de cada mês, fazer fichas de pagamento, 
ele.". Nem era possível que a passagem pela 
Secretaria da Educação de um homem como 
o Dr. l\'lúrio Brant, c a passagcnJ. pelo Gabi-
nete de um técnico como o Dr. Ahgar He-
nault não fôssem marcadas por uma refor-
ma substancial c não apenas formalística, 
quando é tão precária a situação do ensino 
do Estado, como é do conhecimento de 
todos. 

Esta reforma visaria a dar aos serviços 
da Secretaria a categoria de serviços técni-
cos do ensino. 

Os serviços burocráticos não têm razão 
de fim, são auxiliares e devem possibilitar c 
ajudar o funcionamento dos serviços técni-
cos. Urge dar maior importância às ques-
tões referentes à estatística educacional, ao 
aparelho de contrôle c apreciação do resul-
tado obtido pelo ensino ministrado pelos mé-
todos em vigor, o que virá também facili-
tar o desenvolvimento dos estudos didúticos 
c fornecer dados para futuras reformas que 
não sejam ensaios c aventuras. 

O SH. PH.ESIDENTE - Lembro ao no~ 
hre orador que o seu prazo está esgotado .. 

O SH. BOLIVAR DE FHEITAS - Pedi-
ria a V. Excia. conceder-me uma pequena 
prorrogação. 

O SH. PHESIDENTE - Conforme praxe 
e~;tabelecida pela Mesa, concedo a V. Excia. 
mais cinco minutos de prorrogação. 

O SH. BOLIVAR DE ,FHEITAS - Agra-
decido a V. Excia . 

Todos os problemas do Brasil são fun-
damentalmente problemas de cultura. 1-Iú me-
nos falta de meios do que falta de homens 
para a solução dêstes problemas. E essa fal-
ta de homens tem como origem a deficiência 
da educação. Nesta linha de idéias, a men-
safícm do Governador do Estado contém na 
parte referente à educação, sobretudo, uma 
grave advertência a nós, representantes do 
povo mineiro. Essa advertência é de que nos 
cabe enorme quinhão de responsabilidade no 
encaminhamento dos problemas de ensino e 
de educação que o Govêrno de Minas defron-
ta neste momento. A herança recebida pelo 
Governador Milton Campos cabe verdadeira-
mente o nome de despojos. Veja-se, por exem-
plo, qual é o panorama em relação aos pré-
dios escolares. 

Não considero questiúnculas as questões 
políticas aqui levantadas, entre as quais a 
que o foi pelo Partido Hepublicano, pois que 
o povo tem o direito de ser informado pelos 
seus representantes de todos os acontecimen-
tos da vida partidária. 

l\las, o melhor de nossas energias devem 
ser consagradas a estudar com afinco os 
problemas do nosso Estado, para que possa-
mos colaborar com o Govêrno no trabalho 
ingente da sua restaura~~ão econômica fi-
nanceira, cultural c moral. ' , 

Afirmei que o Sr. Secretário da Edu-
caçü_o está mais preocupad?. com a adminis-
tra~~ao ~lo que cor? a pohtica. Os que me 
contraditaram o fizeram porque desconhe-
cem o. que se passa ?a administração refe-
rente a pasta do cnsmo. 

, A melhor prova de qne b Secretário 11 :- 0 
esta preocupado com fazer política mas co~1 
administrar é que as providências' de or·cle 
'd · · t · l · 1 t' m '~. n~nus ratlva ou eg1s a 1va tomadas até ago-
I a. 1 cduzcm ou anulam por completo 0 arhí 
t~·w do detentor da pasta da Educaç1.o A -
sun, por exemplo, em lugar de lll''Jrte' r'' 0 ' 1 · s-. . d f • <\ ll'ln-
Cl})lO c que a~ pro essoras substitutas _ 
sam ser cscolludas dentre professôras p~s 
clas~~fic~ll~ns em conc~rso,, ficou cons'agr~d~ 
~-IHincipw de que nao somente as nome • 
ç,ocs c contratos das professôras em era 
mas também as nomeações de 'profcs~ôr~~ 
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substitutas passassem a recair exclusivamente 
em candidatas classificadas em concurso. 
Seria muito cômodo também para um Secre-
tário que desejasse exclusivamente fazer po-
lítica não estabelecer em lei que as trans-
ferências para a Capital se processem pri-
meiramente para os grupos da periferia, c 
não determinar ainda que tôdas as trans-
ferências ou remoções se operem quando hou-
ver vagas e apenas durante os períodos de 
férias do fim de ano. 
. Não pretende fazer política o Secretú-

no que transformou o processo <lc rccruta-
n"!ent,o do professorado, c para melhor solu-
~IOn,a-~o t~rnou mais difícil a via que leva 
a cfct!vaç~ao. Atualmente, o concurso <I c tí-
tulo~ c_ apenas a fase inicial do processo de 
adr;u~sao. A efetivação é precedida de um 
estagiO de 2 anos, durante o qual se verifi-
car~o as qualidades de <;ultura, eficiência e 
dc(hcação da professôra. 

Não tem pensamento voltado apenas pa-
ra os corrcligionúrios quem determinou que 
de tôdas as professôras fôssc exigido o diplo-
ma de normalista, mesmo para as cadeiras 
de modelagem, trabalhos manuais c dese-
nho. 

Não estú politicando quem estabeleceu 
que as professôras leigas, adrnissí.vcis _eomo 
recursos extremos nas zonas rurms, nao te-
nham a mesma classificação que as profcs-
sôras formadas. Não está procurando agra-
dar aos políticos de nenhum partido a au-
toridade que recomendou que nenhuma pro-
fcssôra substituta tenha direito a férias senão 
nas mesmas condições das profcssôras efe-
tivas, c é, depois de haverem trabalhado o 
mesmo período letivo que estas últimas. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao no-
bre orador que a prorrogat~ão que lhe foi 
concedida está também terminada, c aviso à 
ilustre bancada do P. H. que o orador ime-
diatamente inscrito é o Sr. Deputado André 
de Almeida. 

O Sr. André de Almeida - Sr. Presi-
dente, cedo o meu tempo ao orador. 

O SH. PRESIDENTE- (Dirigindo-se ao 
orador) - V. Excia. pode terminar. 

O SH. llOLIVAH DE FHEITAS - Hcvc-
la inlerêssc pela adminislrnçiio, c niio pela 
polílica quem obteve do Sr. Governador do 
Estado a autorização para pôr em concurso 
cadeiras de estahclccirncntos de ensino sceun-
dário, nos quais as últimas provas daquele 
gênero se realizaram em 19:l7 para Belo Ho-
rizonte c em Hl29 para o Colégio Estadual 
de Barbacena. 

Coh1horando no GoYêrno, o Partido Bc-
publicano estú participando da glória de es-
tabelecer o primado do espírito públieo na 
administração. ·E assim procedendo, os nos-
sos representantes no Govêrno agem de acôr-
do com os compromissos <I<? pa:tido, com a 
sua consciência c com as chrclnzcs h·a~~adas 
para nosso prO''rarna c n:io de ncôrdo com 
as diretrizes in7rJOsta~ pelo arhítri? do Pre-
sidente do Partido. Porque o Partido Hcpu-
hlicano não é o Sr Artur Bcrnanlcs, como 
uqui se afirmou. Tdrn a sua organiza~~iio de-
mocrática, que antecedeu em muitos vontos 
e poderia set·vir de moclêlo ús mais modernas 
crganizaçõcs Particlúrias. Se nem todos os 
pontos· de seus estatutos têm sido até aqui 
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rigorosamente observados, é em virtude da de-
ficiência ela formacão política de nosso po-
vo, da falta de re-cursos financeiros, e em 
virtude ele razões que impedem também os 
outros partidos de executarem fielmente os 
seus estatutos. Nenhuma das minhas atitudes 
nesta Assembléia foi ditada pelas ordens do 
Chefe Ilcpuhlieano. O mesmo podcrú afir-
mar cada um de meus companheiros de ban-
cada. O que se passa, Senhores, é apenas 
isto: orgulhamo-nos de ter :\ frente elo Par-
tido Hepuhlicano um homem, que é na ver-
dade um líder, a quem dú gôsto seguir, e 
em quem todos reconhceenws cxccpcionnl cx-
lJCriêneia política, eoert·neia nunea desmen-
tida c inigualúvel compostura moral. 

Aeusam-no de apegado ao noder ~ de 
apoio intransigente ao Chefe do Govêrno. 
O seu apoio é apenas leal. Nenhum dos seus 
acusadores, nc•;la tribuna, fêz declarações 
mais desassombradas nem críticas mais se-
veras a atos do Govêrno Federal do que o 
oraclor que a ocupa no momento ou o li-
der da! nossa baneada. Os rcprescn tantcs ·',1 
republican?s na ~_';ftmar:1 Federal têm, sido ,, 
algumas vezl's mms severos <lo que nos ou-
tros. E se, porventura, Srs., o Govl•rno da 
Hepúhlica, o que parece-me fora de todos 
os seus propósito~, quisesse atentar contra o 
regime da lcgalirladc c restaurar a ditadu-
ra, os que conhecem o Sr. Artur Bcrnardcs 
e o Partido Hcpuhlicano sabem que o nosso 
Presidente c seus companheiros, na nltcrnati-
va de capitular ou niío, preferiri:nn retomar 
mais uma vez o caminho da prisão ou do 
exílio. Entretanto, a mais grave acusação, 
que se nos f,~.l nesta tribun:1, c que em apar-
te taxei ele riclicula, foi a de que, procuran-
do fortificar-se com a assimilação dn•; dissi-
dentes <!Ue clcr~cmos soh nossa lcqcnrla, pla-
ncjúvamos constituir na Assembléia u:n blo-
co que pudcs•;e. erinr dificuldades ao Govêr-
no. O riclículo desta acusa~·iio aparece clcsdc 
Jogo quando se vê que o propósito nefando 
poderia ser f:kilrnen te conspguiclo. me~; mo sem 
os 5 clissidentcs, se procurússcrnos aproxi-
mPr-nos elo hloco oposicionista represcntadd 
principalmente pelo P.S.D. 

Niio quero descer c!csta tribuna sem ver-
hcr:n· o proC'csso w;nclo pela dissidência do 
J>. n.' c que consistiu em :n·cntnrar afirma-
çôcs gratuitas e nelns insi<>lii·, recuando ape-
iJns :mie os desmentidos formais c os desa-
fios elos repuhlieanos. Desta nnturezn foram, 
entre outras, as nfirrnaçiics de que pretcn-
clíamos vohn· eon!ra a :mtonomia de Belo 
Horizonte. elo que (~rmnos hnliitnr;s do Pu-
lúcio ela .Tustic;a ·no tempo do Sr. Carlos Luz, 
c otltras ele que jú niio me rceorclo. E' o 
proer~sso do hoteleiro que ac~rcseentava SPJI1-
pre na c~onta ele seu:; fre1~uczes algumas des-
pesas imagin:'lrias, c qu.e retirava, no cn-
tnnto, nnte a primeira reelmnar,•iio. 

Scn h ores Dcpntndos. Naquela t:1rclc em 
que o,. Pnrliclo Hepuhlie:tno ahri_:t ncs.ta. As-
scmhlPt a o debate sôhre a qucstao. cl<!s. c 01_11-
promis:;os n;io cumpridos pela dJssHlenc~a, 
<'onfc~;so que não ouYi o toque de Anqdus 
nem senti a<; mesmas cmo~·(íes que o Depu-
lado Luiz l\Iaran h a. Nuncn pensei, en tretan-
tn, que a influência da t:1rde e as sugestões 
ele um sino pudessem enlevar um poeta des-
ta Assclllhléin de modo a transfigurar-lhe o "'l 
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ambiente c permitir aos recursos da sua ima-
gina~~ão criadora ver naquela figura de luta-

. dor que manejava o verbo como uma espada 
contundente, c que em mim despertava as 
imaf(cns fortes que se associam às idéias de 
resistência, de coragem, de destemor e de 
dureza - ver naquela figura de lutador de-
sassom'brado apenas a imagem de uma es-
tútua de cera, que se derrete, com moleza. 
Nüo menor admirúvcl para mim foi que um 
outro conseguisse furtar-se às emoções for-
tes daquela hora c visse na figura do ora-
dor a semelhança caricata de um mestre-
escola. 

Enfim, senhores, não po:;~;o dc.'>ecr (lcsla tri-
huna ~em endcrc.çar uma palavra ao Dcpu-
tt:<lo Geraldo Atmde. A acusação de S. Ex-
cr_a .. ~o Dr. l\Iiu:io Drani não teria resposta, 
nao fosse a. consideração que o acusador me-
rece de num c de meus companheiros de 
bancada. 

O Dr. l\Iário I?rant, Sr. Deputado, é um 
,homem de exccpcwnal inteligência c cultu-
r:l, ~ de hot~radcz a tôda prova. Lustra a 
~:sta que o c~ovcrna~lor lhe confiou. Tem de-
sempenhado com hnlho c·tr·gos li'\ 111 . ' ·1· 1 l ' · , mor rcs-ponsam .H al c. Em resposta cruero I", ·-11 ' apcw1s Isto . C' 1 • . l rzer Ic 
, ·, d'. v· ~ ~ on lC~~O tamhern a inteligên-Cl<l e Exci·t c · ,. d · Te! I .. ". < • os ueus otes de caráter. 
• 1 lO· O 11,1_ conta de um moço cujo v·tlor . á 
c um.a realulade do presente, 'e cujo 'futu:o 
é um,, esperan\,~a. 

Pois bem hco v l l _ 
que \T I' . ' ' ·· 0 os t c cora(~ao, para . ~XCI'\ '\flro "t I I ·. tôdas . . , . ' ·' ~ .. VCI aJH o t cvidarncnte 
recu~·s~~~ su,ts l!OSSI!nhdadcs c lodos os seus 
da st;a ·~ül~\ ~~IC.ntt~f!-~lo lôd_as t~'> atividades 
possa, aos '7 . se~ 1 , 0 • do mtercsse coletivo, 
f'll , d 0 ~mos de Idade, apresentar Ulll"' 0 l,\ C servi~'OS p ' t j • ' I~stado co~r · , rcs al os a Na~:lio e ao 
l\1. . 'n 10 a que pode aprcscnt·1r· o DI· ' ano r·m t r ' . . ' . 
C'l":-to (P' l' t I)gmssimo Secretário da Edu-
'>" · .arnas. 

FUNCIONALISMO MINEIRO 

O .sn. PHESIDENTE - Tem 'l palavra 
0 sr · Ultimo de Carvalho. ' 

9 SH. üLTIMO DE CAHVALHO _ Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

II_á o~; que vivem como querem. Hú os 
que viycm como podem. Há os que não po-
dem viver. 

A êstes pertencem os servidores do Es-
tado de 1\Iinas Gerais. 

O drama que vive o funcionalismo mi-
neiro é dêsses que não têm fim. 

Obrigado a manter um padrão de· vida 
que os seus vencimentos não permitem, o 
funcionário público de Minas tem sido um 
filho espúrio do Estado. E' fácil conhecê-
lo em meio à multidão. l\lclancólico, com as 
roupas usadas em demasia, os calçados rotos 
c a fisionomia cscavcirada, dá-nos a certeza 
de um :;ofredor. E êlc, leal e honrado, segue 
n vida de amarguras que lhe reservou o des-
tino, ú espera· de que. os governos lhe façam 
ju~ti~~a. E cada eandulalo a. eo:1~luzir a núu 
pública niio esquece os funcwnarros em suas' 
plataformas, acena-lhes ~om um futuro pro-
missor c esboça um sornso t~c amizade para 
aquêlcs que, de fato, siio a VIga mestra para 
uma administração. 

A. L . .-- 13 

Então, os candidatos dns oposições têm 
sido pródigos nas lcmbran~~us alentadoras e 
por êsse motivo, as oposições sempre mere~ 
ccram as preferências da maioria dos servi~ 
dores públicos que, na Capital, indiscutivel~ 
mente, dá a vitória eleitoral à bandeira à 
qual se filia. Enquanto espera o que lhe pro~ 
melem, o servidor continua a sua via crucis 
lançando mão do crédito de suas funções ~~ 
juros extorsivo~; nos agiotas desalmados. São 
os descontos de 10 a 20% no mês; o rebate 
dos vales, a compra a prazo nos prestamistas 
gananciosos c a venda antecipada dos ven-
cimentos ao judaísmo capitalista. E todos 
êsses expedientes servem, apenas, para au-
mentar o seu suplício e torná-lo prêsa fácil aos 
negocistas administrativos. Faltando-lhe o 
recurso para manter a prole modestamente 
vestida c alimentada, a espôsa e as filhas vão 
buscar trabalho para a ajuda do lar; com êle. 
o servidor perde o contrôle dos seus e, pas-
sivamente, permite entre os mesnH,?S um sen~ 
tido de independência c auto-dircç:.\o que tor-
nam os lares um inferno c muitas vêzes o 
desfazem. O que ilude os me no~> experientes 
é a vida exterior que alguns funcionários nos 
apresentam com as suas casas em estilos mo-
dernos c as suas vestes agradàvelrnentc tra~ 
ta das. Quem vê cara, não vê coração c quem 
vê casa nüo vê fogão. . . Essa classe, Srs. 
Deputados, é a mais dcsesparada. Pertencen-
do à alta administração, tem que se apresen-
tar à sociedade c criar a sua família tendo 
em vista a dignidade da fun~~ão que exerce, 
muito aquém dos proventos que recebe. E, 
no princípio de cada mês, é uma tortura 
ajustar os vencimentos às responsabilidades 
(llle exigem imediata !iquidayão; por mais 
equilibrista que o servidor seja, quando paga 
o pão fica a carne sangrando para o mês 
seguinte. O vencimento do servido1· público 
tem sido como o cobertor de aniagcm dos 
pobrezinhos, quando agasalha o peito, os pés 
ficam de fora. 

Sr. Presidente. 
Acredito que o desconhecimento dêsse 

quadro contristador, que pode ter as suas 
exce~~ões, mas que é o. retrato da regra ge~ 
ral, foi o que levou o Ilustre c nobre Depu-
tado Fabrício Soare~, a apresentar a esta Casa 
em vez do reajusttúnento do funcionalism~ 
público, como nos assegura a Constituição 
um projeto de lei que modifica o abono fa: 
miliar pretendendo atingir, com um golpe 
mortal, os desequilibrados orçamentos de hon-
rados servidores. 

Se S. Excia. eslivcs~~ em con tacto di~ 
reto e9rn a classe ou se wsse parcela dessa 
cornunulade, corno somos, scntmdo as mes-
mas aflições c os n~csmys . desesperos, esta-
mos certos de que ~>. Exe1~1., espírito pro-
fundamente culto e JUSlo, nao teria rcdifTido 
t~tnclas palavras, que tantas lágrimas já"' es-
tao motivando em tantos lares. 

. S~. Prcsidcnt?. (! abono de família não 
f9I cnado com o _mlm!o de aumentar os ven-
e:I1t~cntos do funcwnahsmo, que todos acham 
nc Iculo mas que poucos governos tt~m a co-
ragem. de proclamar_. . O abono é produto de 
umt~ cpoca, que, . d1zwrn, de reestruturação 
nacional, que nnulos chamavam de Estado 
Novo, e no. prog:·arn:~ de seus idealizadores 
estavam o mccnhvo a constituição da fami~ 
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lia e o aumento da natalidade. Para êsse 
grandioso programa, diziam os arautos da-
qucl~~;; . tempos, o Brasil precisava de mai~1 
hrasllctros. Então, tôdas as medidas nesse 
sentido foram tomadas, não somente quan-
to ~:o ~t~ncionalisrno, mas alcançando tôdas 
as f:muhas numerosas mesmo ilegalmente 
constituídas. ' 

"Brasileiros! Dêem filhos ao Brasil" --
.e~a_ o s_logan daquela época. E, segundo a 
g1rw, nmguérn queria saber "se a mula era 
manca ou se puxava da anca ... ". 

O funcionalismo, sempre solícito às or-
dens do govêrno, meteu mãos à obra c mui-
tos galos de São Hoque nunca mai~; eanta-
r~ml e muitas cegonhas voltaram a seus an-
·hgos pousos ... 

O abono de família fôra instituído em 
todos os setores da administração pública; 
muitas crnprêsas autárquicas e particulares 
a acompanharam. 

O então Interventor do Estado, o ilustre 
Deputado Benedito Valadares, achou que se-
ria uma injusti~~a igualar o auxílio para a 
educação do rebento de um alto funcioná-
rio, ao do filho de um honrado auxiliar de 
portaria e, isto porque o padrão de vida de 
ambos era muito diferente. Estabeleceram 
a percentagem sôbrc os vencimentos que de 
fato, foi a mais justa. De então para cl, os 
abonos foram melhorados, porque o custeio 
dos dependentes tornava-se cada vez mais 
oneroso e o Estado, despovoado, exigia mais 
braços para o amanho dos c~unpos. 

,Çomo _vê,. Sr. Presidente, o abono de 
fam1ha esta vmculado a um ônus. me rc~ 
presenta. um contn~to entre o poder público 
c o servidor c aquele não pode faltar à sua 
honra cancelando a clúusula beneficiária se 
a onerosa não é mais retratável. ' 

Srs. Deputados. Estamos de pleno acôr-
do crn que essa percentagem é demais dimi-
nuta para os servidores de parcos vcncimcn-
to.s ~ pensamos mesmo ser dever do poder 
puhhco amparar melhor aquêles que a sorte 
desampa~o~I. ~este ponto, o nobre Deputa-
do Fahncw Soares eslú de parahens, mas 
<r~te essa. barrctada não se faça com o cha-
peu alheiO, .. 

En~rctanto, pedimos licença a S. Excia. 
r.ara d1s~o_rdar rú~ ponto em que deelara: 

9ue .a lllJUShça c por demais flagrante e 
nmguert; honestamente será capaz de negá-

la,_ refcnndo-se à percentagem em qne se ba-
Sela o abono. Pois nós estamos aqui, nobre 
Sr: J?eputado, para, honestamente, negar o 
Pl"lnClPlO da igualdade de favores a servido-
res com funções desiguais. Se a lei. cstahc-
l!~ceu êsse princípio de abono proporcional, 
c porque os legisladores rcconheecrmn que as 
necessidades eram diferentes. 

Com essas desprctcnciosas c~msi~lerações, 
Srs. Deputados, fazemos um ail~lo a Assem-
bléia Legislativa de :Minas Germs, para que 
aprove um substitutivo a ser apresentado 
pelo colega Sr. Deputado Guilhcrmino de 
Oliveira, ao respeitável projeto do nobre 
Deputado Fabrício Soares, no qua! se de-
dare que o abono familiar estatmdo pelo 
Decreto-lei n.o 77, de 8 de fevereiro (~C 1939, 
continui a ser de 7% sôbre os vcncunentos 
do funcionalismo mineiro, público ou autúr-
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quico, respeitado um mínimo de Cr$ 80,00 
para cada dependente que, uma vez sancio-
nado pelo honrado c ilustre Sr. Governador 
l\lilton Campos, reparará a injusti~:a a que se 
refere o nobre Deputado Fabricio Soares, ra· 
tificando, por :ma vez, um contrato tácito, 
existente entre partes, que não podem vi-
ver sem um entendimento recíproco, leal e 
humano, para que o funcionalismo, sendo, me-
nos sofredor, flOSsa tornar o nosso g?verno 
mais eficiente, nesse desesperado esforço a 
que se dedica de rcGonslruir o nosso Estado, 
econômica c financeiramente :\s portas do 
abismo, levando Minas para a frente c para 
cima". - (Palmas) . · 

Esgotada a hora do expediente, declara 
o Sr. Presidente que vai passar à: 

OHDEl\I DO DIA 
Anuncia-se o prosseguimento da discus-

são, em globo, do Projeto número 1, contendo 
o Ilcgimenlo Interno, de acôrdo com o arti-
go 25, do Hcgimcnto em vigor. 

Não solicitando nenhum Sr. Deputado a 
palavra para discuti-lo, o mesmo continuará 
em pauta para a sessão de amanhã. 

O SH. PHESIDENTE - No intcrêsse da 
hoa ordem nos trabalhos da votação, faze-
mos um apêlo aos Srs. Deputados para que 
ao apresentarem as suas emendas ao Proje-
to do Hegimcnto Interno, as classifiquem 
quanto ao título, capitulo c artigo, c decla-
rem se são emendas ampliativns ou modifi-
cativas, a fim ·de que a Mesa, com mais fa-
cilidade, dirija os trabalhos da votaçfio. 

HEQUEHIMENTO N.o 15 

(IIIedidorcs de Álcool) 

E' lido pelo Sr. l.o Secretário o reque-
rimento número 15, de autoria do Sr. Antô-
nio Guimarães, devidamente apoiado c publi-
cado na ata da 10.• sessão ordinúria, sôbrc 
aparelhos medidores de úlcool. 

O SH. BADARó JúNIOH - Peço a pa-
lavra, Sr·. Pt·csidcntc. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Badaró Júnior. . 

O SH. BADARó JúNIOR - Sr. Presl-
dente. i" 

O requerimento número 15, ora em c IS-
cussão, de autoria do nobre Deputa~lo Sr · 
Antônio Guimarães, versa sôb1:c pcd1do de 
inforrna~~ões ao Instituto do Açucar e cl?. Al-
cool, referente aos medidores m.tlor_nallcos 
para o registro da produção, nas fabncas de 
aguardente c úlcool. . 

O assunto, Sr. Presidente, não me. c 
totalmente estranho, pois tive, de uma fc1ta, 
minha atenção voltada para êle, q~at.t~o no 
Município de minha residência se un~wu a 
campanha J>ara nplicação dêsses mcd1dorcs, 
do que resultou grave dano à lavoura Cana-
vieira. . . 

:i.\las, Sr. Presidente, tenho hgCiros re-
paros a fazer, em mais de um -ponto, ao re-
querimento em discussão. . . 

O pedido é dirigido ao Instituto do Açu-
car c do Alcool, que, cntrcta~to, nada tem a 
ver com a exigência ·dos mcdHlores. • 

O Sr. Antônio Guimarães - (Da um 
aparte). 

!I 
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O SR. BADAHó JÚNIO~ - Pediria a v. Excia. que ocupasse o nncrofone, porque 
não ouvi, com clareza,. as ~uas palavras. 

0 Sr. Antônio Glllmames -:- Com refc-
; ·. à (•ucstão a que V. Excw. , alude, de 

;cr~c~Ja InsÚtuto do Alcool c do Açuca~· nada 
<,uc ·. quero esclarecer a Casa ·tem .1 ver com Isso, _ ' 

t ' • ·trtc que esta questao chegou ao eo-
ncls e. ,Jp~to' dos fazendeiros de Leopoldina, 
fn 1w~un1e1,tcs de ;l"twrdentc, por intermédio do a Jnca ''"' A , I 1 ·tituto do Alcool e do çuear ... 1 

s O SH. BADAIW JúNIOH :- A ~xi.gência 
I ·s~u medida foi feita por mtermedw das <e .. , . 

coletorias federms. 
() Sr. ~1nlônio Guimarães - Ma.~:;, quem 

exigiu a aplicl;çuo disso foi o Instituto do 
Alcool c <lo Açuear. . 

O SH. BADARó JúNIOH - V. Excw. 
hú de me perdoar. O Instituto do Açúcar nada 
tem a ver com os medidores. 

A obrigatoriedade de sua instalação nas 
fúhricas de aguardente de cana, nasceu do 
Decreto-lei federal n." 3. 494, de 13 de ogôsto 
de 1941, e tinha por finalidade registrar a 
produ~~iio sôbrc a qual recairia o impôsto de 
consumo. 
, Pelo Decreto-lei referido, a vartir de 1.0 

de janeiro de 1942, não seria concedida nem 
rcnovmla qualquer patente de registro, para 
fúhrica de aguardente ou de úlcool qnc não 
possuísse medidores aferidos e selados ou 
nfío os apresentasse para aferição c selagem, 
no ato de pedido do registro. 

A exigência de tais aparelhos, Sr. Pre-
sidente, de modo uniforme em tôda a exten-
siío do tenitório nacional, · sem atender às 
peculiaridades de cada região, as condições 
de montagem das fúhricas, seu aparelhamen-
to, as mais das vêzcs, primitivo, que não com-
portava adaptação dos medidores, as dificul-
dades ele sua ohtençiío no mercado, jú que 
era a primeira vez que tais aparelhos seriam 
usados, tudo deixa evidenciada, mais uma 
vez, a orientação errada dos que fazem leis e 
regulamentos, de costas voltadas para o nos- . 
so interior. 

A nada se atendeu senão às conveniên-
cias do Fisco, e daí os prejuízos causados à 
lavoura da cana. 

Acresce a isso, Sr. Presidente, a falta 
de uniformidade no modo ~lc agir .das cole-
torias do interior, no que diz respeito ao .as-
sunto. Enquanto umas. empregava~ toda 
energia, aliús no cumpnrncnto d~1 }ei . e das 
recomendações recebidas, na exigcncw dos 
aparelhos, outras faziam ~uvido d~ mercador 
c o resultado foi que nnntos fahr~cantes, ce-
dendo ·\s cxipências das coletonas, acaba-
rmn po~· comprar os ap~r~lh~s. Haja vistú 
0 Município de minha_ r~s1dencw: ~mde os fa-
bricantes, na sua I_H!U?rw, a<~qmnralll:, Deus 
sabe com que sacr~flclOs, mms flc mew cen-
tena dêles, os qums, ~oh os oll~ares melan-
cólicos de seus possuulor.cs,. estao a se <:n-
fcrrujar numa das ,dcpcndcncws c~a colctor:a, 

'Sem embargo do zelo dos respectivos funcw-
núrios. t 

1 
. 

E nem se alegue que ~s atva
1
m _sen

1
c o pro-

i ,1 d . Jlrazos para a ms t~ açao < os m~
e a os os O'''l'"to ' t f1 1. d , . . entre uma prorr "'.' ,., c ou r a, -

<.I ?rcs 'pesar sôhrc os fal?ncantcs, a mesma 
c,lv.l a <l'll' êscc nervosismo entre as clas-
::tmea\~a c, , , · ·' d · · 
scs produtoras, com g~an c preJmzo para a 
economia agro-açucareira · 

· ·sr. Presidente, quanto uos itens "a", "b", 
"c" e "'e", tio rcqucrunento, concet·ncutcs uos 
Iuoddos uos aparclnos, úescn.;:à.o, Ilrmas ta-
Lncmncs c preço, o assunto e úa [HÇaua elo 
instituto NaciOl!<li uc Tecnolo3w, orgtw cu-

carTegauo, J;Ol' 1e1, oo estuuo e <qnova\.'<iO aos 
mediu.orcs c a ele cmnpre, de aireito, iutor-
mar a respeito. 

l•inaluJCme, Sr. l'residen te, c vemos que 
3stmnos almsanuo da }Jacwncia ua Ca:;a 
desejamos pedir a aiençao dos ~rs. Deputa: 
uos pata a wtra '·t" ao requerimento, na qual 
se requer "solicitar do lusiituto do Açucar 

c do Alcool o conlcúuo c o Immero uo .Oe-
crcto-lei ou Portaria que instituiu o uso dês-
scs aparelno:.-('. J 

Corno jú fizemos ver, o assunto foge da 
competência desse lnstHuio, e nüo seria nada 
:1gradúvel que, amanllü, mandassem dizer a 
esw augusta Assewbléw, que ela errara a 
IJOtta. 

U Sr. ~1utúnio Guimarães - V. Excia. 
me permite um aparte"/ 

O SH. BADAH6 JúNIOH. - Pois não, 
com muito prazer. 

O Sr. ilnlúnio Guimarães - A finalida-
de do meu requerimento é urna só.· Eu estou· 
de acôrdo com V. Excia. em que, realmen-
te, o Instituto do Álcool c do Açúcar nada 
tenha com o assunto; entretanto, desejaria 
que V. Ex c ia. solicitasse, já que está com 
a palavra, a informação, por intermédio dos 
poderes competentes, po.rque preciso dessa 
documeuta~~ão para falar, nessa tribuna, sô-
bre d as~mnto. 

O SH. BADARó JúNIOR - Neste pon-
to, estou inteiramente de acôrdo com V. 
Excia. 

Pediremos ao Ministério da Fazenda e 
ao Instituto Nacional de Tecnologia. Quero 

somente, ressalvar a responsabilidade dest~ 
Assembléia. 

O SH. PHESIDENTE - Lembro ao no. 
brc Deputado que o seu prazo jú estú findo. 

O ~H. BADAHO' JUNIOH- Pediria a v. 
excia. mais alguns minutos, para terminar. 

O SR. PHESIDENTE - V. excia. pode 
continuar. 

O SR. BADARó JúNIOR - Grato a V. 
Excia. 

Sr. Presidente, tudo nos leva a crer que 
os fabricantes de aguardente vão, dentro de 
breve, ficar livres clêsse pesadelo de medido-
res. Transita, no momento, pela Cfunara dos 
Deputados, projeto de lei que revoga 0 De-
creto-lei federal n.O 3. 494, de 13 de agôsto de 
1941, que !nstituiu os ~nalsinados aparelhos. . que nao tarde, pOis, esta salutar provi-
dcn~I~, pela qual tanto aspira a lavoura ca~ 
navieira do nosso Estado. 

Eis, Sr. Presidente, . com descoloridas 
pala:rras, o que nos ocorre dizer sôbre o re-
querunento, ao qual opomos estas restrições 
sem, embargo do grande aprêço em c u~ te~ 
n:os o. seu autor, meu prc~ado amigo ~ com-
panheiro dos bancos academicos na glor·o . 
Faculdade de Medicina do IUo 'de J ~ sa 
(Palmas). ane1ro. 

HETIRADA DE REQUEIUMEN1'0 

.. q SI!. _PRE,.:~IDENT~ - Consulto ao Sr. 
Antonio Gunnaraes se mnda deseja fazer uso 
da l)alavra. 
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O SR. ANTôNIO GUIMAR,\ES - Sr. 
Pr,esidente. Queria prestar um esclarecimen-
to à Casa, com relação aos medidores de 
aguardente, que deveriío ser colocados a partir 
de 1.• de janeiro de 19,!8. 

J ú tive ocasião de falar sôhre êste ns-
sunto, corno fazendeiro e fabricante de aguar-
dente. Nessa ocasião tive oportunidade de en-
dereçar um estudo minucioso sôhrc o assun-
to ao Sr. Presidente da República, então o 
Sr. Getúlio Vargas. Dirigi-me tnmbérn ao 
Sr. Sousa Costa, quando Ministro da Fazen-
da, ao Presidente do Instituto do Álcool c 
Açúcar e a vúrios jornais da Capital do 
País. 

Naquela oportunidnde, havia feito um es-
tudo minucioso sôbrc o assunto, chegando à 
conclusão de que a adoção dêssc aparelho 
seria o maior desastre para a indústria ca-
navicira de Minas, hem como de todo o 
Brasil. 

Desejo voltar ao assunto logo que sejam 
fornecidos os documentos a que o meu no-
bre colega Sr. Badaró .Júnior aludiu. 

O SR. PHESIDENTE- Continua em dis-
cussão o requerimento n.• 15. 

O SR. ANTôNIO GUil\IAR,\ES - Sr. 
Presidente. Requereria a V. Excia. a reti-
rada do meu requerimento, a fim de que }Jos-
sa apresentar um outro com as retificações 
propostas por meu colega Sr. Badaró Jú-
nior, com as quais estou de pleno acôrdo. 

O SH. PHESIDENTE - Vou consultar 
à Casa sôbre o pedido de retirada formulado 
pelo Sr. Antônio Guimarães quanto ao seu 
requerimento, que tem o n.• 15. 

Os Srs. Deputados que forem favorúvei" 
ao pedido de retirada do mencionado requ~: 
rirnento queiram levantar-se. (Pausa). 

Foi aprovado. 

REQUERIMENTO N.• 1G 

, . Em seguida, é lido pelo S1·. 1.• Sccrc-
tano, tendo :! sua discussão encerrada, sem 
debates, c achada a sua votação por falta de 
quorum, o requerimento n." 16, de autoria 
do Sr. Hcnó, devidamente arJOiado, publi-
cado J?a ata da 10.~ sessão ordinúria, sôbrc 
curnpnmcnto de disposições legais. 

PROJETO R• ,l 

(Abono de família) 

Segue-se o Projeto n." 4, dispondo sôhrc 
o abono <Jc família aos servidores do Es-
ta,d?, publicado na ata da 10.• sessão ordi-
nan?, a cuja leitura procede o Sr. 1 o s ,_ 
cretario. · c 

O SH. GUILHERMINO DE OLIVEIHA -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PHESIDENTE ~ Tem a palavra 
o Sr. Guilhcrmino de Oliveira· 

O SH. GUILHEHl\IINO DE OLIVEIHA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados· Ouvi com 
atenção a TJalavra brilhante c fluente do Sr. 
Deputado Fabrício Soares, quando, <l,csta tri-
buna, apresentou à a})rcciüção da Casa um 
projeto de lei regulamentando o abono Ilor 
encargo de família. 

Em tese, sou favorúvcl a que se dê nos 
pequenos servidores do Estado um abono 
maior, mas ..• 

1!)6 

O SH. PHESIDENTE - Informo ao no-
bre orador que, nesta discussão, :~penas a 
Casa considerará ou não se o ProJeto será 
objeto de deliberação. 

O SH. GUILHEm.liNO DE OLIVEIRA -
Consulto a V. Ex c ia. se, pretendendo apre· 
sentar um substitutivo ao Projeto ora em dis· 
cussão, devo aguanlar a manifcst_ação da C~
sa a respeito, se scrú ou não obJeto de deh· 
hcração, ou se poso;;o fazê-lo já. 

O SH. PHESIDENTE - A Mesa entende 
que o substitutivo ao Projeto deverú ser apre-
sentado por V. Excia., quando da volta .do 
mesmo, ora em diseussão, com o respectivo 
pareeer da Comissrio. 

O SH. GUILIIEIU.UNO DE OLIVEIHA -
Obrigado. 

Ia dizendo, Sr. Presidente c Srs. Depu-
tndos, que sou fnvorúvcl a qtH~ se dê aos ser-
vidores do Estado, que aufercrn rcn!limentos 
menores, um abono maior que lhes facultem, 
com mais fncilidade, a manutenção do seu 
lar e a educação de seus filhos. 

_ O ~rojcto Fabríeio Soares, neste ponto, 
nao satisfaz. norquanto a quantia ele Cr$ 
80,00, cstirmlada como uniforme ni'ío só não 
bastaria para suprir as necessidades das fa· 
mília~ pobres, que pouco percebem, corno 
tar'!bem retirarin !lP. muitos dos que ~anhnm 
nuns a nossibilidade. que têm d~ educação 
de seus filhos. 
. Niio ignormnos que os proventos dos ser-

v!dorcs. c~ o Estado, na sua maior parte, não 
s.ao suficientes para a manutenção de famí-
lia<;. numerosas nm condições com1ir.~nas, c 
mmto menos suficientes pnra nossihilitar aos 
chefes. de família educar seus filhos, como to-
dos n•J~ desejamos. 

Sou fnvorúvel a que se 2lcvc o nhono da· 
cr.uclcs que . p_ouco pcn~ehcm, isto é. que se 
fixe um Tlliiiimo elo abono de iamilia. Mas 
sou conl!'}l a une se diminua o abono daque-
les que JH TlCrcchern mnn porcentn,~~em certa, 
m;1n. vez r~ne, to!los sabem. os funeionúrios 
nuhhcos tem seus orçmncnfos previstos, na 
hasc !los proventos qtH~ recebem mensalmen-
te - ':encimcntos c ahono. 

Se diminuirmos o :1hono de famflia, tc-
rernos uma grande parte rios servidores do 
Estado com os seus orçamentos diminuídos ' 
em grande qnnntin, dcsecrnilihrando-os e 
crian!lo sérioi; embaraços :\ maioria dêles. 

Eis por que não posso estar de ncôrdo 
em que se diminua agora o abono daqueles 
que jú pcrcchern mais. Sou plenamente de 
ac(n·clo eorn que se estabeleça o mínimo para 
aquêles que percebem pouco. Fixaríamos 
como múximo o que recebem atunlmentc, sem 
que fôsse elevado o abono quando :mmenta-
dos os vencimentos c como minirno estabele-
ceríamos oitenta cruzeiros. 

Panh,tinarncntc c :\ medida que as fi-
nanças do Estado comportassem, :mmcnta-
rínmo~;. o mínimo nté que atingisse urna quar!· 
li.a. sufteicntc vara dar a todos igu:lis possl-
lultrla<les, narn prover :i suhsistêncw e cdu· 
c~}ç~o rla .família, qualquer que seja ~ua con-
<liçao SOCial. 

Oportnn:unentc de ncôrdo com a reso. 
luçiio rlo Prcsidcnt~ desta Assembléia, aprc. 
sentarei um snhstitutivo ao Projeto do nohre 
Dcrn.tta<l!l Fahríeio Soares, em que consuhs-
tancwret o que aqui acaho de ex pender., 
(Palmas) . 
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O Projeto n.o 4 tem a sua pnmeira dis-
cussão encerrada, ficando adiada a sua vo-
tação, nesta fase, por falta de quorum. 

ENCEHHAl\lENTO 
Nada mais havendo que tratar, o Sr. 

Presidente declara finda a sessão, designando 
para amanhã a seguinte 

OH.DEl\1 DO DIA 12-8-1947 
Prosseguimento da discussão, em globo, 

do Projeto 11.0 1, contendo o Hcgimcnto In-
terno, de acôrdo com o art. 25 do Hegimento 
em vigor. 

Votação do requerimento n.o 1G, de au-
toria do Sr. Henó, devidamente apoiado, pu-
blicado na ata da 10.• sessão ordinária, sôhrc 
cumprimento de disposições legais. 

Votação em 1.• discussão do Projeto n.0 

4, dispondo sôbrc o abono de família ~tos ser-
vidores do Estado, publicado na ata da 10.• 
sessfio ordinária. 

Levanta-se a sessão. 

12.• SESSii.O On.DHlÃn!A, EM lZ DE AGôSTO DE 1947 
PHESIDi~NCIA DO SH. ALBEHTO TEIXEIRA 
SUMAHIO: - Comparecimento - Ata - Ex-

pediente: . telegramas dos Fiscais de Hen-
da de .Tuiz de Fora, aplaudindo o Proje-
t? n.o 4; dos Agentes Fiscais de .Tuiz de 
I• ora, solicitando medidas a favor da clas-
se - Ofícios do Sr. Ministro do Traba- · 
lho, agradecendo; do Sr. Lo Secretário da 
A~sembléia Legislativa de Goiaz, comu-
m~!lndo a constituição da l\Iesa da Assem-
hlcla do Estado; do Sr. Cônsul do Uru-
guai,, agradecendo as manifestações pelo 
falccuncnto do Presidente Tomaz Berre-
ta - l\Icmorial de fazendeiros sôbre ins-
talações da Escola Superior de Agricul-
~ura do Estado - Emendas de ns. l a 
.l~t ao Projeto n.o 1 (Regimento Inter-
n'?) - Projeto n.o 7 (altera o decreto-
ler n.o 2 .101, de 31-3-19! 7) - Projeto 
n.o .s. (fixa subsídios c vencimentos) -
Pohtrca de Uh á: discurso do Sr. Aluísio 
Costa - Escola Superior de Agricultura 
do Estado: di se urso do Sr. André de 
Almeida - XIII Exposiço Nacional de 
Animais e Produtos Derivados. TI·ans-
crição de discursos: discurso e requeri-
mento do Sr. Mendes Ferreira - Abono 
de família: discurso c Projeto n.o G, do 
St·. Carlos Prates - Ordem do Dia: Pro-
jeto 11.0 5 (Organização Municipal). Dis-
pensa de leitura c inclusão em Ordem do 
Dia- Projeto n.• 1 (Hegirnento Interno). 
Prosseguimento da discussão - Hequcri-
mento n.• 1G, do Sr. Hcnó, sôbre cumpri-
mento de disposições legais. Projeto n.0 

~t (abono de família). Votação adiada -
Ainda o Plano de Fomento da Produ~~ão: 
discurso do Sr. Armando Ziler - Encer-
ramento - Ordem do dia 13-8-1947. 
As 14 horas, comparecem os Srs. : Alber-

to Teixeira - Lima Guimarães - Lui~ Do-
mingos - Emílio Vasconcelos - Abreu He-
sendc - Adolfo Portcla - Alberto Deodato 
-- Aluísio Costa - André de Almeida -
Aníbal Gontijo - Antônio Guimarães - An-
tônio Pimenta - Armando Ziler - Astolfo 
Dutra - Badaró Júnior - Bolivar de Frei-
tas - Cândido Ulhôa - Carlos Prates -

Chaves Ribeiro - Dilermando Cruz - Fa-
brício Soares - Paria Tavares - Fcliciano 
Pena - Guilherme Machado - Ilacir Lima 
- J aedcr Albergaria - .T ason Albergaria -
.João Carnilo - .Tosé Augusto - José Carva-
lheira - .Juarez de Sousa Carmo - Júlio de 
Carvalho - Lourenço Andrade - Luiz Ma-
ranha - Magalhães de l\Ielo Viana - Ma-
teus Salorné - Mendes Ferreira - Oscar 
Corrêa - Renó - Hiheiro Navarro - Ron-
dou Pacheco - Simão da Cunha - Sousa 
Carmo - Starling Soares - Tancredo Neves 
- último de Carvalho - Uriel Alvim -
Xcnofon te l\Iercadante. 

Deixam de comparecer, com causa .ius-
tificada, os Srs.: Castro Pires - Valdir Lis-
boa - Ozanam Coelho - Amadeu Andrada 
- Antônio Caetano - Arlindo Zanini -
Augusto Costa - César Sorági - Emílio Sil-
veira - Fidclcino Viana - Geraldo Ataíde 
- Guilhermino de Oliveira - Jouhert Guer-
ra - Manuel Tavcira - Martins da Costa -
Maurício Andrade - Moacir Resende - Mou-
rão Guimarães - Otacílio Negrão - Pedro 
BrMa -··- Ribeiro Pena - Simões de Almei-
da ~ Soares Canedo - Wilson Beraldo. 

O SH. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 48 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 
O SH. EMíLIO DE VASCONCELOS (3.0 

Secretário, servindo de 2.0 Secretário) lê a 
ata da sessão antecedente, a qual, sem obser-
va~~ões, é· aprovada. 

EXPEDIENTE 
O SH. LUIZ DOMINGOS (2.o Secretário, 

servindo de 1.0 Secretário) procede à leitura 
dos seguintes papéis: 

Telegramas: 
Dos Fiscais de Renda de Juiz de Fora, 

manifestando o aplauso dos signatários ao 
Projeto n.o 4, de autoria do Sr. Deputado 
Fabrício Soares, sôbre o abono de família 
aos servidores do Estado. 

- A Comissão Especial de Legislação. 
Dos Agentes Fiscais de Juiz de Fora, so-

licitando medidas a favor da classe. 
A Comissão competente, ' oportuna-

mente. 
Ofícios: 

Do Sr. l\linistro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, expressando os seus agradecimen-
tos pela comunica1,~ão da eleição c posse da 
Mesa desta Assembléia c hem assim a remes-
sa de um exemplar da Constituição do Es-
tado. 

. - Hcccbido com especial agrado. Ar-
qmve-se. 

. ~o Sr. 1,-o Secretár~o. da Assembléia Le-
g1s~a~1va do I~st~d_? de Gowz, comunicando a 
elctçao, cm~postçao c posse da Mesa daque-
la Asscmhlcra. 

- Hccchido com especial agrado. Agra-
deça-se. 

Do. Sr. C_ônsul do Uruguai, agradecendo 
as rn.l~mfcstaçocs. de pesar da Assembléia por 
ocaswo do falecnnento do Presidente T~maz 
nerreta. 

- Arquive-se. 
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i1! cmorial: 
Dos agricultores presente :\ 1!).~ "Scmnna 

do Fazendeiro", solicitando providências no 
sentido de serem melhorado:> os serviços c 
as instalações da Escola Supcriol' de Agri-
cultura do Estado de Minas Gerais. 

-- A Combsão cornpcicnte, oportuna-
mente. 

- Encontram-se s-ôhrc a mesa c são en-
caminhadas à Comissão de Regimento as se-
guintes 
EMENDAS AO PROJETO N.? 1, DE REGI-

MENTO INTERNO 

EMENDA N.• 1 

Ao nrt. 18 - Suprimir "... c, em sua 
falta". 

Justificativa - A hipótese já estú pre-
vista no art. 11, § 2.•. 

EMENDA N.• 2 
Ao art. 22 - Incluir mais uma comis-

são: "Trabalho e Ordem Social". 
Justificativa - Seria aconselhável a cria-

ção da comissão, como conseqüência da ins-
talação do Departamento Estadual do Traba-
lho, a ser levada a efeito hrevcrncnte c por 
constituir a Ordem Social em capítulo de 
real irnportfmcia. 

EMENDA N.• 3 
Ao artigo 22, parágrafo único - Hedi-

gir: 
"As comissões se constituirão de cinco 

membros cada uma, salvo as de Constitui-
ção, Legisla~~ão, Justiça e Finanças, Or~~a
mento e Tomada de Contas, que serão de sete 
membros e a Executiva, que se comporá da 
:Mesa e a Permanente, que terá 18". 

Juslificaçcí.o - O número de membros 
sugerido no projeto, para as comissões de 
Constituição e Finanças é insuficiente para 
fazer face ao volume de trabalho que ús mes-
mas serú destinado. Basta lembrar que to-
dos os projetos de lei, têm que ser submeti-
dos à Comissão de Constituição, e a de Fi-
nanças dará parecer sôhre o Orçamento, pro-
jetos de lei que alterem ou modifiquem a 
despesa ou a receita do Estado. 

EMENDA N.• 4 

Art. 47 - Hcdigir: 
"O suplente convocaclo pcrcchcrú suh-

SÍllio intc1~ral, ajuda de custo c a parte va-
riável, pelas sessões a que comparecer". 

Juslificaçcío - Não nos parece justo que 
no suplente convocado caibam súmente a par-
te variúvel c ajuda de custo, pois êle exerce 
o mandato, em sua plenitude, com os deve-
res inerentes ao cargo c niío eleve ter res-
tringido o seu direito ao subsídio. 

EMENDA N.• 5 
Art. 46 Acrescentar um parúgm-

fo 3 • · · .. Ó Deputado· licenciado par:.l ti:atar de in-
tcrêsses particulares não terá direito ao suh-
sidio fixo". . 

Justificativa - Não nos parece JU~to que 
o Deputado licenciado para tratar de mtcrês-
scs particulares, receba suhsídio, quando está 
se dedicando a afazeres alheios ao seu man-
dato, 
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E::\IENDA N.• 6 

Art. G8 - Acrescentar, depois de ex-
officio" pelo prc~•idente". . . da Assembléia". 

Justificativa - Parece-me que se dev~ 
esclarecer qual o presidente, que IH~ caso e 
o da Assembléia, mas que pode ser mterpre-
tado como o da comissão. 

E?.IENDA N.• 7 
Art. 70 - Parúgrafo único: 

Parece-me que deve ser dada outra re-
dação ao parúgrafo, pois o caso não fica re-
solvido com a nomeação do substituto, desde 
que o substituído não devolva os papéis que 
imediatamente retém. 

EMENDA N.• 8 
Art. 72. 
Fala o artigo em comissão geral, não 

se sabendo o que a compõe, se tôdas as co-
missões ou se um representante de cada co-
missão, neste caso, uma reunião dos presi-
dentes ou dos relatores. 

El\IENDA N.• 9 
Art. 90 - ncdija-se: 
"As sessões poderão ser prorrogadas por 

tempo prefixado, desde que o requerimento 
escrito de qualquer representante, devidamcn-

. te apoiado, seja aprovada sem discussão, pc-
la maioria elos Deputados presentes". 

.Justificativa - O :1rt. !lO estú em contra-
diçiío com o n.• 9 do art. 1G1. 

EMENDA N.• 10 

Art. 92 - § 1.• - ncdigir: 
"Se o Presidente verificar, pela lista de 

prcscn~~a, organizada pela Secretaria da Me-
sa, que estão no recinto, pelo menos, vinte e 
quatro Deputados, declararú aberta a sessão". 

Juslificaliua - O sistema de chamada 
niío nos parece razoável, salvo nos casos de 
vota~~ão nominal. 

El\lENDA N.• 11 

§ 4." do nrt. U2 - Suprimir, em eonsc-
oucncia de nova redaçiío sugerida ao art. 
!l2 - § 1,•. 

E:\IENDA N.• 12 

Art. !l2 - § 2.• - Hedigir assim a 
parte final: 

". . . c designarú a ordem do dia da ses-
são seguinte". 

Ju:~lificaliva - Como estú redigido, não 
csdarece hem o que deva fazer o Presidente 
c nas sessões das sextas-feiras não é mnrc:~
da ordem elo dia seguinte c sim para a "pro-
xima segunda-feira". 

Sala ele Sessões, 12 de agôsto de 19<17 • 
- Valdir Lisboa. 

El\IENDA N.• 13 
Título I - Capitulo IV - Secção ry · f 
Hcdija-sc ela seguinte forma o parngra o 

único do art. 70: . A. 
Parúgrafo único _ O Presidente da . s-

scrnhléia darú ao Deputado o prazo ele v_m-
tc c quatro horas pnra atender a rcclamar...o 
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Expirado êsse prazo, sem qualquer manifes- · 
tação do faltoso, o Presidente da Assembléia 
nomeará substituto ad-hoc. 

Justificativa - Todo o Deputado prome-
te de!.>ernpenlwr fiel c lealmente o mandato 
que lhe foi confiado e desde que seja de-
signado para funcionar como membro de 
uma comissiio, deve desobrigar-se dessa atri-
buição fielmente. Não pode, portanto, reter 
papéis ou documentos em seu poder, impe-
dindo dessa maneira o funcionamento rc"u-
lar da comissão e desde que seja notific1~lo 
pelo Presidente para devolver êsscs papéis ou 
documentos e não obedece a essa notificação 
não merece mais a confiança de seus pares, 
sendo-lhe dado um prazo de vinte e quatro 
hora para fazer a devolução. Nesse momen-
to !liio se trata mais de um a pêlo. Essa a 
raz:~o por , q~IC propomos nova redação ao 
paragrafo mnco. 

EMENDA N.o 14 

Título I - Capítulo III - Dos Deputa-
dos Da posse e exercício do mandato. 

Art .. ~ 7 --;- Suprima-se: 
, Ju.st~{lC~lzva -;--- Não é justo que o Depu-

tado hc~n.cwdo fique recebendo a parte fixa 
do , sul~s~<ho, t~~(mdo ao seu suplente sórnen-
~~ d IHI te vanavcl, vale dizer o "jctton" c a 
•1
1Juda . de custo. O Deputado desde que se 
ICellClOU perde > l' •t ' _ ' < t rre1 o a qualquer rcmu-
nerat~ao, em benefício do seu mhstituto. 

EMENDA N.o 15 
Título I - Capítulo III - Dos Deputa· 

dos - Da posse c e:ccrcício do mandato. 
Suprima-se o parúgrafo segundo do art. 

4G do Projeto . 
.Tilsli{icaliva - f.:ssc parúgrafo não deve 

fir.rurnr no projeto porque êle cria confusiío 
no funcionamento dn Assembléia. Nfío se 
compreende que um Deputado, estando licen-
ciado, compareça às sessões, tomando parte 
nas mesmas e goze dos direitos inerentes ao 
cxereíeio do mandato, como por exemplo o 

·da letra "a". Por cssn razão, deve ser su-
l>rimido e com isso se dará maior clarc7.a 
ao texto c se evitará confusões entre o De-
putado efetivo c seu suplente, exercendo o 
mandato. 

EMENDA N." 1G 

Título I -CapÍtulo III - Dos Deputa-
dos - Da posse e exercício do mandnto. 

Hcdija-sc ela SN~uintc forma o art. 48: 
"Art.. 48 - Preccdenclo consentimento 

cscrilo <la Comissão Executiva ... etc.". 
.T!tsli{icativa - Qualquer Deputado, 

quando necessitar r~c um <locumcnt?. do ar-
quivo, ou de um livro da 0-ssemhletn, ,co!l-
scgnirú uma ordem por ?sento _da Cot,mssao 
Exer.~ntiva. Dessa manct_ra, evltn~r-sc-a. que, 
meclinntc ahuso de confwnc;:: se.1a retn:ndo 
qualquer doct}mcnto do armnvo, ~oh_ nlcga-
çiio de que ha nmn ordem da C~mw;:10 Exe-
cutiva, nrúlica essa C!u~ colocan;l m_al o cn-
carrcf(ndo da rcpnrhc~ao que ~tcnnn cons-
trangido em niio aten(kr ao ncd tdo. Senrlo a 
ordem no r csr~rito, serú s:mado. o mnl. 

Saln de Sessões, 12 de agosto de 1947. 
- (a a.) Sousa Carmo - Fabrício Soares -

Faria Tavares 
da Cunha 
checo. 

Mendes Fencira - Simão 
Oscar Corrêa - Rondon Pa-

EMENDA N.o 17 

Titulo I - Capítulo II - Secção III 
O art. 19, n.o 2, ficará assim redigid~ · 
"Ler à Assembléia a íntegra dos ofíci~s 

das altas autoridades do Estado c da Repú~ 
blica, dos Juizes e Tl"ibunais, bem corno as ' 
proposições que, para discussão ou votação 
devam ser lidas; c, em sumário, qualque; 1 outro papel do expediente". 

EMENDA N.o 18 

Título I - Capítulo II - Secção II. 
O art. 18 ficará assim redigido: 
"Sempre que o Presidente não se achm· 

no recinto, ú hora regimental do início dos 
trabalhos, o 1." Vice-Presidente substitui-lo-á 
no desempenho das suas funções, cedendo, 
porém, o seu lugar, quando aquêle fôr pre-
sente. 

Parágrafo único - Quando o Presidente 
deixar a cadeira, proceder-se-á da mesma for-
rna". 

Sala das Sessões, 1'2 de agôsto de 194 7. 
- (aa.) Alberto Deodato - Sousa Carmo -
Faria Tavares - Fabrício Soares - Mendes 
Ferreira - Simão da Cunha - Oscar Corrêa. 
- Rondon Pacheco. 

EMENDA N.o 19 

Título I - Capítulo I. · 
Art. 8." - Em vez de " inauguração 

solene da Assembléia", diga-se "... instala-
ção solene da Assembléia". . . _ . 

Justificaçao - A Assemhlc~a nao se mau-
gura, mas se instala, tanto assnn que no ar-
tigo seguinte. (9. 0

), é esta a denominação 
usada. 

El\IEND A N." 20 

Título I - Capítulo I. 
Art. 10 - Em vez de " ... abertura so-

lene", dign-se "instalação solene". 
Jusli{icaçcío - Em tôda lei deve-se con-

servar a uniformidade da nomenclatura, corno 
é de boa técnica. 

EMENDA N.o 21 

Título I - Capítulo I. 
Art. 10 --: Em vez de " ... que terá de 

receber ... ", drga-se "que receberá ... ". 
_ Justif~caç_ã? - Sendo emenda de redu-

çao, esta ]ushfrca a proposta, sem nceessida-
de de outros argumentos. 

EMENDA N.o 22 

Titulo I - Capítulo I. 
Complctm: a redação do artigo, acresccn-

ta~do no P.aragrafo os têrn~os ". . . capítulo 
II ; c. repetr!1do-os, em segmda, no tópico do 
r>roprw caprtulo. 

Jl!sti{icar;ão - C_ndn dispositivo deve ter 
redação compl~tn, drspensando que, na sua 
cnnneiariío, se]a completado com partes es-
tranhas ao seu texto. 



EME:KDA N.• 23 

Título I - Capítulo II. 
Art. 11 - Parágrafo 2.•: 
Redija-se "Para substituir o Presiden-

te ••. ". 
Justificação - O Vice-Presidente não so-

mente sup_rc a ~alta, como também substitui, 
em seus Irnpedunentos, o Presidente. 

EMENDA N.• 2i 

Título I - Capítulo II. 
Art. 12 - Letra "b": 
Diga-se ". . . nas demais sessões da le-

gislatura ... " . 
.Justificaç{io - Conservar a nomenclatura 

adotada pelo projeto, que chama de "sessão" 
o período anual de funcionamento da Assem-
bléia. 

EMENDA N." 25 
Ttítulo I - Capítulo II - Secção I. 

Suprima-se "quando não puder manter a 
ordem". 

Justificação - A supre:;:;ão é desneces-
sáriu, estando compreendida em "quando as 
circunstâncias o exigirem", usada no dispo-
sitivo. 

EMENDA N." 2G 
Titulo I - Capítulo II - Secção I. 
Art. 15, n.O 21. , .. 
Acrescente-se: "Presidente dn Hepuhhca, 

Ministros e Secretários de Estado c autorida-
des diplomáticas". . · 

.Jusli{icaçüo - Além das mcncwnadas 
no dispositivo, as enumeradas na emenda 
merecem a deferência da assinatura do Pre-
sidente da Assembléia Lcgi~;lativa. 

EMENDA N.• 27 

Título I - Capítulo li - Secção I. 
Art. 15, n.• 2G: 
Suprimir: "com recurso para o plenário". 
.Tllslificaç{ío ~ Na própria sistemática 

d? Projeto, as questões de ordem são resol-
VIdas conclusivamente pelo Presidente da 
Assembléia. Isto, aliás, é da própria tradição 
dos parlamentos e representa urna garantia 
P.ara as minorias que, a não ser assim, fica-
rwm sujeitas ao eterno arbítrio das maio-
rias numéricas. 
. Daí, ainda, o 1 falo de se colocar o Prc-

stdcnte, obrigatoriamente, acima dos parti-
dos, na sua função de juiz, quando decide 
as questões submetidas à sua apreciação. 

El\IENDA N." 28 

Título I - Capítulo III. 
Art. 22 -- Acrescente-se: "~rdinúrias", 

passando o artigo a ter esta redaçao :. 
"Havcrú na Assembléia as scgumles co-

missões ordinárias". 
. Justificação - O projeto refere-se a vú-

rtas reformas de comissões: hú as cnurnera-
d~s no artigo 22, que se propõe scja!n. deno-
minadas "ordinárias" há as tcrnporanas, as 
especiais, do art. 24: que podem ser inter-
nas. c externas; há as de inquérito (art. 24, 
paragrafo t,o) . 
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No art. 2G parece que a referência às 
comissões do art. 22, usando, porém, o pro-
jeto de denominação imprópria, que se refe-
re às outras, que não as do artigo citado. 

Com a adoção da nomenclatura propos-
ta, se evitará a confusão. 

Só aceita a emenda, dever-se-á, nos ar-
tigos 2G e 27 acrescentar o têrmo: "ordiná-
rias", tornando claro o pensamento do legis-
lador. 

El\IENDA N.o 29 
Título II - Capítulo I - Secção I: , 
Art. !)3 - Diga-se "da ata da antenor , 

em vez de "antecedente". 
.Justi{icaçüo - Hcdação. 

EMENDA N.o 30 
Título II - Capítulo I - Secção I. 
Art. !l3, parúgrafo 1.": 
Hedija-se: "Para retificar a ata, o Depu-

tado só poderú falar uma vez c por cinco mi-
nutos". 

Jllsli{icaçiío -- Hedação mais clara. 
EMENDA N.o 31 

Título II - Capítulo I - Sec<,~ão I. 
Art. !H, par:'tgrafo 1.": 
Hedija-se: "Será submetido à vota<,~ão o 

requerimento eserito de qualquer Deputado, 
no sentido de se remeter a determinada Co-
missão, ou de se lhe dar destinação diversa, 
elos papéis despachados pelo primeiro secre-
tário". 

Jusli{icaç<io - Procura-se melhorar a rc-
da~~ão do projeto. 

EMENDA N." 32 

Título III - Capítulo li - Secção II · 
Art. t:lf>, parúgrafo 1.": 
Diga-se "dentro de trinta dias ... " em 

vez de "decorridos os trinta dias ... ". 
.Juslificaçüo - O texto deve a<laptar-se 

ao disposto na Constitui<,~ão Estadua~ (art. 
:w, rwrúgrafo 4.''), que é no sentido da 
emenda . 

E.MENDA N." 33 

Título I - Capítulo III. 
• f '> "' f'11e" · Art. 25, paragra o ~·" - 111 1 • 

Diga-se ". . . as normas do processo pe-
nnl", em vez de "as regras do processo pe-
nal". " " , téc~ .Tllsli{icaçüo - O ti:•rmo normas c 
nico c se aplica com mais propriedade ao 
texto. 

El\lEND A N ." 3·i 

Título IJI - Capítulo I. 
Art. 20: f 
Hedija-se: "Dar-se-ú por escrita a re or-

ma: · . ssões 
I - se aprovada em duas <~~~~uLegis: 

y>ela maioria absoluta da A~s~n~~>lci~onsccu
lativa, em duas sessões orcllnarws 
tivas; . .-, obtiver o 

II - se, em cluas chscussocs, , Assem-
voto de dois têrços dos membros d.l · 
bléia Legislativa". 1 _ st'l repete 

.Jusli{icaçlío - A re< açao pr<)J)O. ' S, 
o arl. 151 da Constituição Estadual. ' e se 
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prevê a ocorrência de du~s hipóteses,' umas 
uas quais 101 omHHla ao P1 OJe~o · 

;:,ala das Sessoes, 1~ de agosto de. 194 7. 
~aa.) l'alH'IClÓ ;:,oares - ;:,m~sa Carmo -

l\leno:es llerre1ra - .snnao. da. Cunha.- Al-
berto J)eoàato - Oscar Correu - Rondou 
:Pacneco. 

_ l'u!Jlique-se. 
Acham-se, ainda, sôbre a Mesa os se-

guintes projetos: 

PHOJETO N." 7 

Altem o Decreto-lei n." 2 .101, de 31 de março 
de 1!1'17 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1." - .E' fixado em Cr$ 9. 000,00 
(nove mil cruzeiros) . o subsidio mensal <los 
lJepuwdos a Assembléia Legislativa do .Esta-
do c em Cr;;i 10v,Uu ~ccuio c cinqüenta cru-
zeiros) a gratilica~:úo por sessüo a que com-
parecerem. 

Art. 2." - Anualmente terão os Depu-
tados uma ajuda de custo igual ao subsídio 
mensal. 

Art. 3." - E' fixada em Cr$ 2. 000,00 
(dois mil cruzeiros) a verba mensal de re-
prescnhl~:úo do l'residcntc da Assembléia. 

Art. 4." - Hcvogam-se as disposi~~ões em 
coulrúrio, entranúo esta lei em vigor na data 
de sua pubticacão. 

Sala das Sessões, 12 de agôsto de 1947. 
(aa.) André de Almeida - Uricl Alvirn 

Henó - Cündido Ulhüa - Jaeder Alber-
garia - Xenofontc l\lercadante - último de 
Carvalho - Luiz Maranha - Magalhães Melo 
Viana - Geraido Ataíde - Carlos Prates -
Starling Soares - Guilhcrmino de Oliveira 
- Ozanam Coelho - Valdir Lisboa - Emí-
lio Vasconcelos - Badaró Júnior - Hibciro 
Pena - Luiz Domingos - Antônio Caetano 
- Adolfo Portela - Antônio Guimarães -
Antônio Pimenta - Jason Albergaria - José 
Augusto - Lima Guimarães - Lourenço An-
drade - Mauricio Andrade - Ilucir Lima 
- Juarez de Sousa Carmo - Chaves Ribeiro 

Aslolfo Dutra. 
Publicado, inclua-se nu ordem do dia. 
V em à Mesa o seguinte: 

PHOJETO N.o 8 

Fixa os subsídios do Govcmador c do Vice-
Governador do Estado c os vencimentos 
dos Secretários c auxiliares do Govêmo 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1." - Sã~ fixados, e~n Cr$ 18.000,00 

(dezoito mil cruzeiros) e C1:$ 14.000,00 ( ca-
torze mil cruzeiros), respectivamente, ~s st~h
sídios mensais do Governador c do Vtce-Go-
vernarlor do Estado. 

Art. 2.0 _ São fixados ~m Cr$ 9. 000,~0 
(nove mil cruzeiros) os vencunentos mcnsms 
dos Secretários de Estado c em Cr$ 7. 00~,~0 
(sete mil cruzeiros) os do Chefe de Pohcw, 
do Diretor do, Departamento Est_a~unl de Sm:~
de do Diretor da Imprensa. Of~cwl e do Dt-
rctot· da Hêdc l\lincira de Vtaçao. 

Art/3. 0 
- Revogam-se as disposições em 

contrário, entrando esta lei em vigor nu data 
de sua publicação. 

Sala das Sc;;sõcs, 12 ~e agôsto de 1947. 
(aa.) Andre de Almeida - Uriel Alvirn 

Henó - Cündido Ulhôa - Jacder Alber-
garia - Xenofonte Mercadante - último de 
Carvalho - Luiz Maranha - Magalhães Melo 
Viana - Geraldo Ataídc - Carlos Pratcs _ 
Starling Soares - Tancredo Neves - Gui-
lhermino de Oliveira - Ozanarn Coelho _ 
Valdir Lisboa - Emílio Vasconcelos - Ba-
daró Júnior - Luiz Domingos - Antônio 
Caetano - Adolfo Portela - Antônio Guima-
r~cs - Antônio Pimenta - Jason Albergaria 
- José Augusto - Lima Guimarães - Lou-
ren~:o Andrade - Maurício Andrade - lla-
eir Lima - Juarez de Sousa Carmo - Chaves 
Hlbeiro - Astolfo Dutra. 

- Publicado, inclua-se na ordem do dia. 

POLíTICA DE UBA 
O SH. PHESIDENTE - Passo a dar a 

palavra aos oradores inscritos. 
Tem a palavra o Sr. Aluísio Costa. 
O SH. ALUISIO COSTA - Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados. 
Para refutar acusações e éonceitos ex-

pendidos pelo ilustre Dcpuiado Feliciano Pc-
na em seu último discurso nesta Casa, usou 
hú dias da palavra o não menos ilustre Depu-
tado Ozanam Coelho, no propósito de demons-
trar que o seu partido nüo faltou ao seu com-
promisso com a Coligação, pelo fato de os 
seus correligionários não terem votado no 
Sr.· Bernardes Filho, para Senador. 

Tive o propósito de falar na sessão de 
ontem; mas, verificando que não estava pre-
sente o Sr. Deputado Ozanam Coelho, a cujo 
discurso pretendia responder, pedi ao Sr. 
Secretário que fizesse a minha inscrição para 
hoje, uma vez que verificara, posteriormente 
que aquêle Sr. Deputado viajara para o in~ 
terior c possivelmente ia demorar-se por uns 
dias. Perderia a sua oport~midade o meu dis-
curso, se cu o retardasse por mais uns dias .. 
E confio em que aquêlc ilustre Deputado não 
tomara o meu gesto como dcsaprêço. 

Ouvi-o com atenção costumada, mas não 
posso calar-me ante as acusações por êlc fei-
tas, porque, de certo modo, não retratam com 
fidelidade as ocurrência por êle mencio-
nadas. 

Não sou dos que muito falam. Situo-me 
entre aquêlcs que preferem ouvir com aten-
~~ão, . meditando c tirando conclusões. Não 
queru~ !nesmo debater aqui, nesta fase pre-
I~,aratona ~e. n~sso~ trabalhos,, os chamados 
c,tsos rnumcrpms. fcnho, porem, que ·fugir 
dessa norma, e cxcusas peço aos meus pares 
porqt~e não posso silenciar-me ante' a im: 
prcssao que pretendeu deixar o ilustre Dcpn-
}ado , 9zanan C?elho, no que diz respeito 
d pohhca de Uba. 

Ubaensc embora não seja julcro-me 0 dever de defen(!cr amigos injt{st"am~nt n _ 
sados, tanto mms porque naquela tct·r·e lacu 

· t 1 · 1 · ' a 1os-~1 a erra. c gcneros~t o Jhve a preferência do 
seu, elcrtorado. fendo o meu nome sido 
ap?:ado p9l~ nobre. Deputado Felipe Balhi, 
lo[,I ou vrtorw msofismavcl contra 0 candi-
dato local, Sr. Ozanan Coelho, 0 que, sem 
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dúvida, é prova do prestígio e da superiori-
dade do P. R. naquela culta cidade. 

Reconheçamos que hábil foi o ilustre 
Deputado em seu discurso, pelo fato de ter 
falado superficialmente sôbre fatos por êle 
mencionados. 

No que diz respeito à votação obtida 
pelo Senador l3ernardes Filho, posso asseve-
rar que os dissidentes de Uhá, de um modo 
geral, não votaram nêle. Assisti à apuração 
e observei que os votos dados ao ilustre De-
putado Ozanan Coelho não vinham acompa-
nhados de cédulas com o nome do Dr. l3er-
nardes Filho. As vêzes apareciam, em meio 
aos votos do ilustre Deputado, cédulas do Sr. 
Benedito Valadares. · 

. Eu que conheço de perto a lealdade e a 
dedicação dos amigos e correligionários do 
Senador Levindo . Coelho c de seu ilustre fi-
lho, demonstradas em tantos pleitos, feridos 
U? ~a_Ior das disputas partidárias naquele :Mu-
nlcipiO, custa-me conceber que, exatamente 
quando se assinou um pacto político de gran-
de repercussão na vida do Estado, entre ho-
mens de responsabilidade, êsscs eleitores vies-
sem. recusar a orientação c o convite de SS. 
E_xcias. para votar no candidato da Coliga-
çao Democrútica, Dr. Artur l3ernardcs Filho. 

Na parte referente à propaganda da can-
didatura Milton Campos, é preciso restabele-
cer a verdade, uma vez que as cousas não se 
Passaram como afirmou o ilustre colega. Pos-
so assegurar com conhecimento próprio, por-
que era interessado no caso, que a propagan-
da de meu nome, para a chapa de Deputa-
dos, era feita paralelamente com a do ilustre 
Dr. Milton Campos, no mesmo grau de in-
tensidade. Poderia mesmo apresentar à Casa 
o jornal que obedece à orientação do Deputa-
d_o. Felipe Bnlbi c que, em sucessivos edito-
l'lms, focalizou a personalidade de S. Excia., 
apontando-o ao eleitorado mineiro como can-
didato capaz de rccrguer l\linas. 

A impressão mais viva que quis deixar 
de seu discurso era fazer crer que o P. H. 
cru Uhú se constitui de elementos intransigcn-
t~s, qt~e primam pela prática de violências. 
1 ai afirrna~~ão não pode passar em branens 
nuvens, tem que ser contestada pelos espíri-
tos desapaixonados c repelida pelos que pre-
zam a verdade. 
. Pa~·n saber-se q que é o P. H. em Uhú, 
e pre~1so cstudú-lo em suas duas fases. A 
prnneira, quando era chefiado pelo ilustre Se· 
';lador Levindo Coelho, tendo perdurado até 
as. 'Vcspcras do golpe rlc 19:37, quanrlo então 
0 Ilust::e Senarlor preferiu ·seguir a corrente 
do ex~tao Governador Valadares. Essa flassa-
g~rn. c muito conhecida, c se a ela f ir. rcfc-
rcncxa foi apenas para maior clareza de mi-
nha argurnenttwão. Passando-se para as hos-
tcs rlo P. P., aquêlc politico m:scgurava a 
eo~tinuidn<le do manrlo em Uhú, tnnto que 
apos o golpt\ de 37 foi nomeado Prefeito da-
quela cidnde c logo rlepois passou a Prefei-
tura ao seu dileto filho, Sr. Deputado Ozn-
nan Coelho, qne a eonservou por lodo o Jle-
riodo ditatorial. Por um período q~1e se eleva 
a 30 anos, ligeiramente intcrrompulo, cs[(\ve 
o mando naquela cidade com a sua família. 

A segunda fase do P. H. naquela ci-
datle. começa em 1937. O Deputado Felipe 
l~all~I, no período post-golpe, afastara-se <lo 
(,overuo, recusando sinecm·as, enquanto que 
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para o govêrno caminhara o. ~lustre . ~enador 
Lcvindo Coelho, seu adversano pohhco. 

O Presidente Artur Bernardes, conhecen-
do a firmeza de caráter do Deputado Felipe 
Balbi, a lealdade de suas a~i~udcs, a pureza 
de suas convicções dcmocraticas, o acolh~u 
com simpatia c júbilo no P. H. e _o tem dis-
tinguido com o seu aprêço e confiança) sem 
lamentar a perda do antigo chefe do I . R. 
em Uhá. 

Historiei c~sscs fatos, para demonstrar. <!UC 
por todo êsse período cstêvc o mando polltico 
em Ubú com os atuais dissidentes. 

Como atribuir-se a prútica de violências 
ao P:lrlido da oposição, ao P. H., que lá sim-
holizava a resistência'? Acaso é crível que os 
oposicionistas tivessem fôr~~as para se sobre-
por à ditadura'? 

O P. H. de Uh á é constituído de destaca-
dos elementos de tôdas as classes sociais e 
tem súhia e prudente orientaçiio. Não llla!lda 
atirar bombas ou foguetes nas casas dos cida· 
dãos, como quis fazer supor o ilustre Dermt:l-
<lo, que muito falou sôbre violências, mas nao 
se lembrou de contar o que se pnssou em casa 
do Dr. Juiz de Direito, em 1\l45, quando os 
atuais dissidentes, durante uma passeata, se 
detiveram diante da sua residência e nela ati-
raram bombas e só não a invadiram devido 
à disposição de resistir do íntegro Juiz. E' es-
ta uma das páginas negras da história política 
de Uhú c que ainda não foi contada. 

Narra também o ilustre Deputado que em 
1!).15 foram praticadas violências contra urna 
caravana política que chegara a Ubú, chefiml_a 
por pessoa ligada ao Sr. Presidente da Hepu-
hlica, dizendo que essa caranma foi assaltada 
c agrcdida rwr elementos do P. H. quando 
fazia a propaganda de seu candidato. 

Tive, Senhores, oportunidade de ver os 
métodos de propaganda nsar!os por essa ca-
ravana, que, por onde passava, perturba':a o 
sossêgo público eom :;nas irritantes h~Jsinas 
que tocavam iuintcrruptamentl', em meiO :ws 
gritos de seus componentes. O que~ P?rcrn, 
causava maior irritação era a arrogn~lC;HI de 
alguns de seus membros qnc, no propostlo de 
<lcmonstrar fúr~·a, ameaçavam arranc:~r e ils 
vêzcs arrancavam cartazes (lo l3ngadeiro · 

Quem conhece o interior sabe t_:omo se 
exaltam os fmimos ante tais provocaçocs · 

T•'ss·l c·ti"IV'ln't t·tlvcz por conhecer a ~u-,, . ' ' ' • ' ' • • • J> n em pcrioridadc c indeyJeiHicneJ.a do · .. ·, 
Ubú, quis martelar aquela. cidade ~lm.mte v:í-
rios dias <IU:i:;c um mes, se nao eng:~n~>, 

' - j · t' . J· ·• COI!l Sll'l !J·tsofia na persnasao r c m IlllH •11 · ' .'' is 
aquêlc povo altivo e independente, que Jamn · 
se curvou ante os Jll'ejJotentcs. , 

As casas dos perrcmistas eram as prcfc-
. . A "J '() Il'IC'l-l'Hla~; P?los caravancJ r_os. <fl.!C c flO\ •• . ' . :ts 

to confiou que rluranam .lo1s ou tres {!;· · 
aquelas )lrovoca~·()cs. ]\Ias tal não se rlcu!. e.cs 
repetiam seus mótodos de propaganda rlwna-
mcntc, na mesma atitude provocadora· L 

Não hú, Senhores povo por mnis paca () 
que possa assistir imiJassívcl a tantas provo-
e;wt'ies corno as que ~;c dermn naquela tcrn! · 

Eis que aeonteee o inevitúvcl. Em dw 
mcmorúvel tla r·ampanha <lo Brigadeiro, es~a
vam os flCtTernistas reunidos na Prar:a da hs-
ta~~ão, it espera do Bri;.(a<lciro c do Dr. Artur 
Bcrnardcs c de outros líderes ('Olllo Faw;to AI-
vim c A ri Barroso. Era grande o entusi,nsmo 
entre todos. Tudo decorria em ordem ate que 
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a caravana política e~tendeu de perturbar ? 
comício que se ia reahzar, entrando numa ati-
tude provocadora naqu.ela praça, tocand? lm-
zinas e agitando marnutas, por entre gntos .e 
doestos; alguns manifestantes procur~ram ev~
tar que a caravana p_ci:turbasse aquele movi-

.,~ mcnto de expansão civH:a, mas os se~ts com-
ponentes teimavam em fazer provocaço~s, tan-
to que passaram pela se~unda c ~erce~ra vez 
naquela praça, fazendo as A m~smas pr ~voca
cões e cientes de c1ue o trJUlSit?. de ve_rculos âli naquela hora na o era pernnhdo. I:<..xalta-
rarn-se os ânimos e os h~mcns da caravana, 
depois de passar pela terceira v e: m~qt:ela. pra-

, Ç'l abandonaram seus carros a dtstancw e 
v~itaram de armas em punho, atirando contra 
0 povo, tendo mesmo ferido dois populares, 
para logo em seguida fugir para o Distrito 
de Sapé, mas ali foram presos pelo Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito. 

O SH. PHESIDENTE - Informo ao nobre 
orador que o seu tempo está esgotado. 

O SR. ALUíSIO COSTA - Hogo a V. 
..,. Excia. conceder-me mais alguns minutos, pa-

ra que eu possa terminnr. 
O SR. PRESIDENTE - Concedo mais 

cinco minuto·s. 
O SH. ALUíSIO COSTA -Muito grato a 

V. Excia. 
Esta é a verdade sôhre aquelas ocorrên-

cias, cuja versão tem sido deturpada mesmo 
perante ~s altas autoridades da República. 

O caso da Prefeitura. 
Como é público e notório, o P. H., 'que já 

havia demonstrado a sua superioridade em 
Ubú, nas eleições de 2 de dezembro, também 
em 19 de janeiro foi majoritário e desta vez 
por aproximadamente 600 legendas. 

A sua r.uperioridade eleitoral ali é um 
fato insofismúvel, comprovado aliás, em duas 
eleições consecutivas. Vale notar que o Sena-
dor Lcvindo Coelho sômcnte ganhou eleições 
em Ubú ao tempo em que pertencia ao P. 
H. M. 

Cabia, pois, ao P. H., a indicação de um 
nome para Prefeito, nos têrmos da declaracão 

'' de São João del-Hei. 
O chefe local, Deputado Felipe Balhi, in-

teligente e húbi~, n_.ão qu?rc~do criar <!ifict~l
dades para o Governo, r~dlCou um crda<~a? 
que não estava cornpromct!do nas ~utas pohh-
cas. Um homem urnadurecHlo na vrda,_ ~le bem 
a tôda prova, honesto, sens~to . c eqmhb:~do, 
culto c independente, econormca e pohh,c~
mcnte um médico ilustre c professor emerr-
to, mdstre meu e do Deputado qzanan Coelho 
no Ginásio Mineiro, o Dr. Jose Augusto He-
sende cujo nome pronuncio com respeito e 
admi~a~~ão. Ninguém mais indicado para aque-
las funções, dc:ri.do ao seu valor _moral, ao 
seu espírito cqmhbrado, ao seu cara ter puro. 

l~'lc não precisa de cargos nem tem a am-
hit~ão' de mando. Estú num pôs to de sacrifí-
cio trabalhando para a gran~czu de su:r ter:a 
cm;r prejuízo até para su.a saude. l\las ele nao 
servia aos desígnios do rlustrc Deputado, por 
isso seria vetado. , 

Se os dissidentes de .Uha p~etcnderam 
l[ue fôsse mantido na Prcfcrtun~ ? rlustre Dr. 
Belo Lisboa, o fizeram por hal?thdade ou por 

~') comodismo, para evitar que vrcssc a ser no-
meado um ubacn:w indicado m!lo P A H. 

Com o aproveitamento do Dr. Belo Lis-
boa en} outro setor, entraram os dissidentes 
de -qba a coordenar o nome do ilustre D . 
Dormngos Peluso c o sugeriram ao Govêrn~ · 
~o te-se que o Dr. Peluso, nome muito di,.., · 
e o atual candidato dos dissidentes -'t I:>1.c':rn?,, 
t I UI , , · < el-Ura <.c Ja nas proxrmas eleições. 
. . Eis que um dw .o J?cputado Felipe Balhi 

fm c~msultado se aceltana para Prefeito 0 Dr~ 
D~mungos _Pcluso, tendo então respondido qu~ 
?ao. acr~cdrtava 9-u? êle aceitasse o cargo por· 
ll~dica~~ao dos drssrdcntes, mas que et:a couve-
mente fazer-lhe uma consulta. Consultado 
respondeu qt~e nfio aceitaria, como, aliás, .iÓ 
asseverou o rlustrc colega. 

Non.~eando o Dr. Resende, Uhú se rejubi-
lou ~ vive em paz, no trabalho construtivo 
c~ue c font~ de s~a grandeza c no respeito às 
l~v_res mmufcstaçoes de todos os pendores po-
htlcos. 

Apenas _num Distrito, o de Rodeiro, no Po-
voa~lo d.o Dramante!. o P?,VC? está intranqüilo 
devido as provocaçoes dwnas tlos chamados 
"bate-caixas", qu~ dia e noite teimam em 'Pro-
vocar os. perrcm1stas em suas residências c 
sob as vrstas do Subdelegado de Polícia au-
toridade facciosa, que, ao invés de ex~rcer 
ação preventiva, prima por incentivar a'quelas 
provocações, que eonsistem em ditos insul-
tuosd-s cantados em versos grosseiros. 

Mas confio em que isso terá fim, porque· 
.iú levei êssc fato ao conhecimento do Sr. Che-
fe de Polícia. 

São essas, Sr. Presidente, as considera-
ções que pretendia fazer, em resposta ao clis-
curso pronunciado nesta Casa pelo ilustre De-
putado Ozanan Coelho. Se me alonguei, foi 
por confiür na benevolência dos meus nobres 
pares; se fui rude, peço excusas. (Palmas) . 

ESCOLA ·suPERIOR DE AGRICULTUHA DO 
ESTADO 

O SR. PRESIDENTE - Dou a paluvr•t 
ao Sr. André de Almeida. ' 

O SR. ANDRE' DE ALMEIDA - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
recebeu! ontem, .a visita de uma comissão d~ 
fazendeiros do nosso Estndo, que aqui veio 
trazer:nos um 1~1ernorial referente à Escola 
Superwr d~ Agncultura do Estado de Minas 
G~ra1s, pedmdo :~ _nossa atenção para 0 que 
ali se passa e sol.tcitan<lo medidas eoncernen-
tcs. ao descnvolvrmento da agricultura n · _ 
ncrra. n 

, N?st~ memorial, 11ondcram os ag1·iculto-
rcs. n;ruerros a necessidade de am})aro mais 
dccrs1vo do Govêrno àquela Escola <l, Arr .: 
cultura, pedem providências indispensá~rci~,Il
progresso da mesma, que vem contrihvir p· ~? 
o plano traçado pelo Govêrno Milton c"amp~L\ r s. 

_ <..ntrc, as medidas pleiteadas pela comi, 
sao de agricullore!;, está a nmplia\,~ão <h E~~ 
cola! ])ara que a Semana <lo Faze'ndeir~ .,1· 
rea~tzada há 20 ano~;, consceulivmnentc ' ,~· .. 1 

ahngar maior nÚI'lCro de hzend · ' P.o.,sa ros. · ' " ctros rnmei-
Senti que esta mecli<1a vem de , . 

ao desejo. do povo de Minas Gerais. see~l~?nt: '~ 
e~<;ta, medida vem de cr:contro à as})iraçfio q<~~ 
~loven:o, que procura r?c~ntivar a produ~~ão 
Inccnllvar a lavoura mme1ra. ' 
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E cu venho a esta tribuna, Srs. Deputa-
dos, única e exclusivamente para dar o meu 
apoio pessoal a esta campanha incentivada 
pelos agricultores do nos~;o Estado c fazer 
um apê1o aos meus colegas, no sentido de co-
laborarmos com o Govêrno do Estado, enca-
ininhando medidas para que seja apoiada es-
sa aspiração de nossos produtores, fazendo 
chegm· em mãos do Executivo projetos para 
a ampliação, c para que seja amplamente sa-
tisfeito o desejo dêsscs nossos conterrâneos. 

Era o que tinha de dizer. (Palmas) . 

.XIII EXPOSIÇi\0 NACIONM~ DE ANil\IAIS E 
PHODUTOS DEHIVADOS - THANSCHI-
ÇÃO DE DISCUHSOS 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Mendes Ferreira. 

O SH. IIIENDES FEHHEIHA - Exmo. 
Sr. Pre>:identc, Srs. Deputados. 

Foi inaugurada, nesta formosa Capital, no 
dia 10 do corrente, a XIII Exposição Nacional 
de Animais c Produtos Derivados. E' um 
acontecimento que nos entusiasma, nesta fase 
de descrença c de exploração demagógica, que 
atingem a todos quantos não se detenham no 
exame sereno das nossas riquezas c das nos-
sas oossibilidaclcs. c 

Tivemos a honra de contar com a presen-
ça de S. E:{cia. o Sr. Presidente da Hcr>úhli-
ca, Gene!'~ll Eurico Gaspar· Dutra, acompanha-
do de ilustre comitiva, gesto que veio dcmons-. 
trar seu intcrêssc por Minas, seus vroblcmas 
e suas riquezas. 

Hospedamos também os Governadores de 
Goiaz c Paraná, homens de espíritos esclare-
cidos c votados aos intcrêsscs superiores da 
Pátria. 

llelo Horizonte foi o centro de conver-
gência de representantes de todos os Estados, 
Deputados, Senadores c expoentes de entida-
des de classes c associat~õcs. 

"O certame que hoje :>e abre, disse o Go-
vernador de ;\I i nas, na sauda~:ão ao Sr. Pre-
sidente da HcJ>Úhliea, é por todos os títulos 
auspicioso para o Estado de Minas, que tem 
na pccuúria uma das mais sólidas hascs de 
sua prosperidade c um dos elementos mais 
valiosos de sua contribuição para a economia 
brasileira". 

Nüo poderia deixar de repercutir êssc 
acontecimento marcante de nossa economia, 
nesta Casa, composta de rcprc:;cntantcs de tô-
das as regiões do Estado. 
. E' por isto, Srs. Deputados, que vos diri-
JO a palavra para realçar o verdadeiro suces-
so alcan~~ado pela XIII Exposiçf~o Nacional, 
fato que nos reconforta c nos anima, descor-
tinando novas vcrspcctívas para a m·andc ba-
talha econômica, em que todos os brasileiros, 
sem dístin~~ão de Partidos ou classes, são c de-
vem ser soldados possuídos do mesmo accn-
drado patriotismo. 

Não adianta, Srs. Deputados, comissões 
de tabelamento para deter a alta dos IH:c~os 
das mercadorias c dos alimentos ncccssanos 
it vida humana. 

l\Icdidas como estas são simples paliati-
vos, pois o problema (~ mais co!lli~lcxo, c no 
estudo de suas soluções influem diversos ele-
mentos e fatôres, que se acham entrosados c 
em situação de dependência. 
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Só concebo urna maneira de solucionar a 
crise que nos atinge, é o fomento sistemático 
c raciond à produção, quer industrial, quer 
animal, quer vegetal. 

E' barateando o custo da produ~~ão pela 
mecanização da lavoura; é protegendo c de-
fendendo os nossos rebanhos; é fornecendo 
transporte rúpido c barato; é rasgando cstra-
d~·-~ pelos nossos sertões; é aproveitando o 
nosso potencial hidroclétrico; é es-tabelecendo 
uma rêdc de frigoríficos, que dctcrminarú a 
indústria, a da carne; é cuidando da assistên-
cia social c médica ao homem rul'al nue nós 
c:nnin!tarcmos a passos lento~;, é vcrda(lc, mas 
firmes c definitivos, para a estabilidade eco-
nômica, para o baratenmento do custo de vi-
da, tornando-a mais suportável c mcno~; one-
rosa. 

O Sr. Lima Guimarücs - V. Excia. dá 
licença para um aparte'? 

O SH. l\IENDES FEHHEIHA - Perfeita-
mente. 

O Sr. Umn Guimarücs - E' preciso tam-
bém inciuir, na sua enumeração, assistência ao 
crédito que é preciso dar-se aos ~1grieultores. 

. O SB. l\IENDES FEHHEIHA -- Perfeita-
mente. Tô<las ns medidas do Govêrno, tôdas 
elas devem atingir, facilitar o ct·édito, o trans-
}lortc, c assist<~ncia econômica c social. 

O Sr. /Jolivar de Freitas - E assistência 
técnica. 

O Sr. Lima Guimariies - O que os pc-
cnarislüs reclamam é exatamente a falta de 
crédito. 

O SH. l\lENDES FERHEIHA - Precisa-
mente, não só a defesa dos rebanhos se faz 
por meio das vacinas, corno também por meio 
de assistência material aos pecuaristas. 

!\esse dia, haverá mais alegria nos sem-
blantes de nossos irmãos, menos rcvolla nos 
seus cornçõcs c passarão a se entenderem me-
lhor, porque não lhes falla o pão de cada dia, 
c os seus filhos sofrerão menos a angústia da 
hora que vivemos. 

Confiemos no futuro, trabalhemos sem 
descanso, cooperando eom as autorida!lcs 
constituídas para que possam levar a hom 
têrmo a sua ingente tarefa. 

O plano de fomento de. ~>rodu_ção d.c. nos-
so Govêrno é arrojado, positivo, sistemahco c 
racional, é uma clarinada conclaman_do a to-
dos o:; hons mineiros para a ol!ra gigantcs.ca 
de rccrguimcnto de nossa cxalll"Hla. ccononua, 
possibilitando que l\linas, pelo hcrorm.w c sen-
so de seus filhos, volte a sc_r cconomica. e po-
litienmcntc uma voz autonzada no seiO da 
Federação. . 

Ainda ouço, Sr. Prcs,Hlcnt~ c Srs. Depu-
lados, a voz oracular de I•r:mklm Dclano Ho~)
sevclt, tão cedo roubado do nosso convlvw 
continental: 

"São muito numerosos os líderes nacio-
n:lis que nunca chegaram a ver a f!or~sta co-
mo um todo, por causa da visão das arvores 
isol:Hlas. . _ 

Precisamos de entusiasmo, imagmaçao c 
capacid:ulc, para afrontar valcntcmcnt~ os ,ra-
tos, mesmo quando sejam dcsagraclávciS. I rc-
cisamos conigi r, por meios 3·adicais, se flC~Cs
súrio, os defeitos de nosso sistema cconomico, 
causa de nossos atuais sofrimentos. 

Prcci~muos sobretudo do valor da juven-
tude". 
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E é entusiasmado pelas oportunas e cla-
rividentes orações pronunciadas pelo Sr. Pre-
sidente da Hcpública, Sr. Governador do Esta-
do c l\linistro Daniel de Carvalho, na inaugu-
ração da XIII Exposição Nacional de Animais 
e Produtos Derivados, que requeiro a esta au-
gusta Assembléia as suas transcri~~ões nos 
nossos Anais. (Palmas). 

Em seguida, vem à mesa o seguinte 

REQUEHIMENTO 

Hcqneremos a transcrição, nos Anais da 
Assembléia Legislativa, rlos discursos pronun-
ciados nesta Capital, no dia 10 do corrente, 
na inaugurnção da XIII Exposição Nacional 
de Animais e Produtos Derivados, pelos 
Exmos-. Srs. Presidente da Hepública, Gene-
ral Eurico Gaspar Dutra, Governador l\Iillon 
Soares Campos c l\linistro Daniel de Carvalho. 

Sala das Sessões, 12 de agôsto de 1947. 
- (aa.) Mendes Ferreira - Faria Tavares -

. Alberto Deodato - Tancredo Neves - Diler-
mando Cruz -- Lima Guimarães - Ribeiro 

":>· Pena - .J ason Albergaria. 
- Submetido a votos, é aprovado o reque-

rimento supra. 

ADONO DE FAMíLIA 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Carlos Prates. 

O SH. CAHLOS PHATES - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

Ainda ontem, os ilustres colegas Deputa-
dos último de Carvalho e Guilhcrmino de Oli-
veira, novamente analisavam, desta tribuna, 
em face do rn·ojeto de lei apresentado pelo 
nobre Deputado Fabrício Soares, a situação 
em que se encontra, presentemente, a grande 
maioria do funcionalismo do Estado, em luta 
contra a tremenda carestia da vida ante os 
parcos vencimentos que lhe são atribuídos, 
muito aquém de suas prementes necessidades. 

De início, conforme aparteei o Deputado 
Fabrício Soares, acho que êstc assunto devia 
ser discutido depois do reajustamento de vcn-

''1 cimentos, cujo projeto deve ser encaminhado 
brevemente a esta Assembléia. 

A nossa Constituição, no artigo 1G5, dis-
põe: "E' instituído o abono de família nos 
têrmos da lei". 

Dando cxccu~~ão a êstc dispositivo cons-
titucional, o projeto de autoria do hrill,w~1te 
colega Fabrício Soares estabelece um t1mco 
abono de Cr$ 80,00 por pessoa dependente, 
qualquer que seja a categoria, cargo ou pro-
vento do funcionário. l".:stc projeto, não resta 
dúvida, merece o nosso c os aplausos do mo-
desto funcionúrio, cujos vencimentos não ex-
cedam de Cr8 1.150,00, e creio que consulta 
também aos interê~scs da~ finanças ~lo. Esta-
<lo · mas nem por Isso deixa de ser 1111quo c 

' l I f . · · préjndicial a uma .c asse l c unciona~·ws ~om 
vencimentos snpcnorc~ a essa quantia. I~sta
helccc a forma de retirada de uns para dar 
a outros, com alguma sobra para o Tesouro 
Estadual. 

O Sr. Fabrício Som·es - V. Excia. dá 
licença para um aparte? 

O SH. CAHLOS PRATES 
··~1 mente. 

Perfeita-

O Sr. Fabrício Soares - Não há nenhu-
ma sobra para o ·Te~;ouro do Estado, uma vez. 
que o projeto diz que os funcionários que te-
nham mais de cinco íilho~; receberão cem cru-
zeiros. 

O SH. CARLOS PHATES - Fui informa-
do, na Secretaria das Finnnt~as, que o cálculo 
do projeto de V. Excia. traz economia para 
o Estado. 

O Sr. Fabrício Soares - Engano. Aliás, 
parece-me que V. Excia. disse "economia de 
mil e tantos cruzeiros". 

O SH. CAHLOS PHATES - Não, Sr. De-
putado. Eu disse: alguma sobra para o Tc-
som·o do Estado. • 

Incontcstàvelmcnte aqui estamos para de-
fender c zelar os intcrêssc:,; do Estado, que são 
também os do poYo mineiro. Nada, porém, im- · 
pede que o fa~~amo~J, mas sem sacrifícios pes-
soais, respeitando sempre os direitos de cada 
um ou de uma classe e sem a prática de uma 
flagrante injustiça. 

Não se pode tirD.r abruptamente do fun-
cionário, nesta hora em que as dificuldades de 
vida se lhe apresentam mais graves, assistên-
cia à família, que lhe foi concedida pelo G ,. 
vêrno elo Estado desde 1938 c que lhe vem 
sendo melhorada gradativamente.· Esses pro-
ventos já estão adaptados ao seu modest~ va~ 
drão de vida e ao seu orçamento .d~ r~ccita. e 
despesa. Tirú-lo ag~ra, o des<:qmli~riO sena 
irrcrneeliúvcl c levana a uma situaçao de ver-
dadeira angústia. 

Pelo Decreto-lei n.o 971, de 1.o de. d?zem-
bro de 1943, em vigor, êssc abony f01 fixado 
em 7 % para cada dependente, sobi;e os. v~n
cimentos do servidor elo Estado ate o lumte 
de Cr~S 3. 000,00 por mês, mcsm~> quando os 
vencimentos excedam essa quantia. 

Po~>teriormente veio o Decreto-lei n.• 
1.415, de 24 de nove1!1bro de. 19~1~, que o man-
teve, revogando, porem, o tlispositlvo referen-
te ao limite de vencimentos e tempo de exer-
cício. 1. . 

1 Devemos reconhecer que o Imite < c ven--
cimentos é uma medida que se impõe. Alguns 
funcionários de alta graduação, em número. 
t·clativamcnte reduzido, serão forçosamente 
prejudicados, mas isto porque jú percebem 
vencimentos compensadores. Um exemplo evi-
dente de acêrto dêste critério é o caso de que 
tive conhecimento: "a filha de um alto fnn-
cionúrio com vencimentos superiores a Cr$ 
5. 000,00, conseguindo uma colocação, recusou-
se a aceitú-la, porque a remuneração do cargo 
era inferior ao ahono de família que lhe é. 
atribuído sôhre os vencimentos do pai". 

Por essas razões, Srs. Deputados, dcpoi~ 
de bem examinada a questão c restabelecendo 
o critério fixado no Decreto-lei n.o 971 de 

' . - d ' 19H, apresento para. nprcc1açao a Casa um 
projeto de lei, em substituição ao do nohre 
Deputado Fabrício Soares. 

Neste substitutivo csH~ estabelecido 0 mí-
nimo de Cr$ 80,00 do prOJeto Fabrício Soarei'! 
c o múximo rlc Cr$ 252,00,_ d~ntro da carreira 
burocrática desde o cargo nncial até 0 de Su-
perintendente, parecendo-nos ainda que não 
acarretará maior ônus ao Tesouro. 

Suprimiu-se o dispositiyo do projeto Fa-
brício Soares referente ao nnpôsto de renda 
por se verificar a hipótese de ser o funcio: 
nariO por êlc atingido em virtude mesmo do 
alJono familiar, c de estar isento de pagamen-
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to desde que não receba o ahono, ficando as-
sim prejudicado. (Palmas). 

E' enviado à Mesa, para os devidos fins, 
o seguinte: 

PHOJETO N.• G 

Dispõe .wibre abono de família 
~ As?ernbléia Legislativa do Estado de Mi-

nns (1erms, decreta: 
Art. V - O funcionúrio r>úblico esta-

dual ou exlranurncrúrio, chefe de família, terú 
direito ao abono mínimo mensal de Cr$ 80,00, 
e múximo de 7 'lo sôl>rc os respectivos proven-
tos, correspondente à mullwr, se esta não fôr 
servidora da Uniüo, Estado, lllunicípio, enti-
dade autúrquica ou autônoma, c a cada filho, 
alé a id::dc de 18 anos. 

Parágrafo único - O abono a que se re-
fere êste artigo scrú calculado, apenas, até o 
limite de Cr$ 3. 000,00 por mês, inclusive, 
mesmo quando os proventos excedam esla 
quantia. 

Art. 2.'' - Os favores de que trata a pre-
sente lei se estendem :'ls filhas solteiras sem 
renda própria, que vivam às expensas dos pais 
e a filhos invúli<los, ou mentalmente incapazes 
nas mesmas condições, sem limite de idade. 

Art. 3.• -- Consideram-se ainda depen(lcn-
tes, para os efeitos ela lei, os enleados, filhos 
adotivos, reconhecido~; c legitimados, respei-
tado o di~posto no artigo anterior, c o mari-
do, se inválido. 

Art. 4." - O abono se incorpora aos ven-
cimentos para os fins de aposentadoria, en-
quanto prevalecerem as condições da sua con-
cessão. 

Art. 5.0 
- O abono serú devido a um dos 

cônjuges, se ambos forem funcionúdos públi-
cos estaduais ou cxtranumerúl"ios, computado 
sôbre o maior vencimento. · 

Art. ()." - O disposto nesta lei estende-se 
aos servidores da Hê<le 1\lincira de Viação, en-
quanto estiver esta arrendada ao Estado. 

Art. 7.9 -- A presente lei entrará em vi-
gor a Lo de janeiro de 1!)48. 

Art. 8.o -- Hcvogam-sc as disposições em 
·Contrário. 

Sala das Sessões, 12 de agôsto de 1!li7. 
- Carlos Pratcs. 

- Publique-se. 
Esgo_tada a hora do expediente,' declara o 

~t:. p~ .... s1dcn te que vai passar it 

OHDEi\1 DO DIA 

_ Anuncia-se o prosseguimento da cliscus-
sao,_ em gloho, do Projeto n.9 1, contendo o 
Hcg1mento Interno, de acôrdo com o artigo 25 
do Hegimento em vigor. 

Não solicitando nenhum Sr. Deputado a 
palavra para discuti-lo, o mesmo continuará 
em pauta para a sessão de amanhã. 

O Sr. Presidente anuncia, a seguir, a vo-
tação do Hcquerimcnto n.0 Hl, de au.toria do 
Sr. Hcnó, devidamente apoiado, publicado nu 
ata da 10.• sessão ordinária, sôbre cumprimen-
to de disposições legais. . . 

· Não havendo número legal, fiCa adiada a 
votação do Hequcrimenlo n.• 1G, para a pró-
xima sessão ordinúria. 

Da mesma maneira, ndia-se a votação do 
Projeto n.o 4, que dispõe sôhrc o abono de fa-

.206 ' 

mília aos servidores do Estado, publicado na 
ata da 10.• sessão ordinúria. 

Esgotada a matéria a ser tratada na Or-
dem do Dia, declara o Sr. Presidente que .c~n
tinua a deferir a palavra aos oradores previa-
mente inscritos. 

AINDA O PLANO DE FOMENTO DA 
PHODUÇÃO 

O SH. PHESIDENTE -- Dou a palavra ao 
Sr. Armando Zilcr. . 

O SH. AH:\IANDO ZILEH -- Sr. Presi-
dente, Srs. Deputado:;. 

Devia ocupar c:;ta tl'ihuna hoje, para n;a-
nifcstar a minha opinião a propósito. da m-
terpelar,~iio que me dirigiu o nobre hdcr da 
U. D. H., o Sr. Deputado Alberto Deodato, 
sôhrc a maneira pela qual obteríamos os fun-
dos ncccssúrios c indispensáveis rwra a ~oa 
execução do plano de fomento da produçao · 

N'iio se acha, porém, presente aquê_Ic no-
~>rc Deputado, motivo por que deixarei para 
outra oportunidade a discussão do assunto, 
oportunidade que não pode ~;cr muito adiada, 
porquanto, pelo que se vê, o apetite do~: caça-
dores de mandatos ainda nüo se sacwu, c, 
nessas condições, continuo ainda nEo :>ahen~ 
do até que dia H vonta(lc do povo contn~ua~·a 
sendo respeitada, com H minha pcrmancncw 
nesta augusta Casa. . 

Como· devo ainda tecer alguns comenta-
rios em ti)rno do plano de fomunlo da produ-
ção, peço a bondade da atenção de meus no-
bres pares para o relevante assunto, que volto 
a ferir. 

I t lo três Havia, Srs. Deputados, cvan ~H • ·h 
questões sôhrc as quais o plano me par cc ' 
algo discreto. Eram o problema da ter_ra, a 
pressão dos ear>itais imperialistas ?• cnfun,1, a 
necessidade de uma divulga~~ão rnawr _do P a-
no, a fim de nêle interessarmos o mm:; vrva-
mcntc possível o povo de l\linas Gcrars, que 
é, afinal, quem vai exccutú-lo. 

Quanto ao problema da terra: êlc é, .sem 
dúvida, muito mais grave do que JUlgamos· 

Tenho recebido inúmeras cartas de ca~n
poncscs, dando-me notícias da miséril~ que a-

I • . • ' . }" ' , CIIIC c do CO-vra pc o 1ntcnor, nnscrw, a ws, 
nhceimcnto rcral. , ' ,, de C'llllpOnC-l'cmos uma grande massa . ' , , , 
ses ce··I·c·t (le l!"I.Itl•t milhões de halntantcs, n,l · · • ' ' - chcf''llll miséria; homens c mulheres qu~ na o .. 'j . 
'l ser consumidores· não adqturcm calç~tdos • · · · ' 1 · 1 os teci os de nossas fúhricas; não a<_qmrcrr_ · uco 0~ que fabricamos; não adqm~em tao. po•nt·t ão 
artigos que a nossa indústna de alune 'ç 
fabrica. _ •m e 

São, assim, homens que nao consorr~~ te-
eom uma populn~~ão que não conson~~: 1j'I\dús-
rernos mercado interno. Ora, a !1 ~ss.lt, p·•rn 
t . , . l ·t incqncn c, , rw, que c :nnt a nnu o nova, , ·ondições 
poder concorrei· em igualdade _de t c 1 clêsse . l, t . . n·•o cn' . com a llH us na cstrangcrra, ' . >orquc a 
modo, mcreado vara seus produto!'. 1 compr·1 
g'.:.andc massa dos hTasilciros T~\r~a capaci: 
nao pode COilliJrar, nao tem a rn r 
da de :H{llisitiv:.l. , . . _ V. Excia. dú 

O Sr. llolwar ele I•rellas, 
1 

, , .·, 1, .. 
licença para um aparte? - r~u gost,lll;l, l c s.ll: 
her se V. Excia. cstú comenta,nd<! o I 1.1110 <.c 
Hecupcração Eeonôrnica do (Jovcrno de 1\h-
nas, porque êssc Plano não consta da 1\lensa-
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gem do Sr. Governador. A Mensagem apenas · 
se refere a êlc e oferece algumas indicações. 

O SH. AIUIÍANDO ZILEH- Na Mensagem 
há um resumo. E', aliás, a única co usa de 
que temos conhecimento,_ porq~wnto o Plano, 
na íntegra, ainda não f<?l publicado. . 

Como ia dizendo, nao po1lemos descmdar 
da criação do mere~ld9 interno, a fim de que, 
aumentando a produçao, aumentemos ao mes-
mo tempo o número e a eap~1c~dad~ dos con-
sumidores, porque, <lo contrano, cnegaremos 
;\ simples acumulaçã'_) <l~ c~ toque~, o que . já 
está acontecendo: a llHlust;:·w naciOnal, pnn-
cipalmcntc em Siio Paulo e nos grandes cen-
tros fabris, estão sendo forr,~ad~\'l a feehar as 
portas, porque nilo há compradorc:> para a sua 
JH'odu~~ão, que :;c vai acumulando. 

O problema da criação do mercado inter-
no depende fundamentalmente e primeir.uncn-
te da distribuição das terras ao:.; nossos la-
vradorc~;, e de uma assi~;tência ampla c de 
tôda natueeza pos:;ívcl, bem como depende da 
in~;tituição de sabrio~; justos, elevados, pelo 
menos suficientes para que os homens pos:;mu 
viver uma vida mais digna ou mcuos mine-
nível. · 

Assim, a campanha por terra própria pa-
ra o camponês parece-me muito mais impor-
tante do que a de casa própri11 p~n·a o traba-
lhador da cidade, tudo dependendo, ninda e 
antes, de sermos, também, urna nação própria. 

Na verdade, nossas riquezas estão sendo 
cadn vez mais controladas por capitais mono-
polistas cstrnngciros, cujos intcrêsscs são opos-
tos aos interêsses nacionais. E' evidente que 
a Standard Oil nlío quer controlar o petróleo 
brasileiro por amor ao Brasil, mas para ter 
em suas mãos essas reservas de combustível de 
que ela tanto necessita. 

Srs. Deputados, à margem do Rio São 
Francisco, abaixo da Cachoeira de Paulo Afon-
so, ainda existem as ruínas do que foi uma 
grande fúhrica de linhas: "a Fúbrica da Pe-

. dra", construída pelo grande pioneiro indus-
trial que foi o patriota Delmiro Gouvêa, dig-
no de Cairu c Mau á. Hoje, são rui nas. A 
Maclline Collons, que continua prosperando 

-~ em nossa tcl'l'a, como tantos outros tnzsls es-
trangeiros, inutilizou, adquiriu e inutilizou 
aquela fábrica. As máquinas foram quebradas 

c lançadas ao rio. Delmiro Gouvêa foi assas-
sinado, misteriosamente ... 

Esta é a luta da indústria nacional con-
tra os trusts estrangeiros, luta tremenda que 
não exagero de maneira alguma, sôhrc a qt!al 
apenas insisto, porque tenho. a plena conv~c
ç:'ío de que aí estú o ponto vital da nossa m-
depcndência econômica c do nosso progresso. 

Srs. Deputados, no plano de fomento hú 
dois outros aspectos diretamcnt~ ameaçados 
pelo imperialismo, sôhr~ os qn_<us quero vol-
tar a falar. Um, é o da mstalaçao das grand~s 
centrais elétricas; pelo n~cnos t~ma produçao 
de mais 300.000 HP ~~ta prevista,. Trata-se 
das grandes usinas d? l•ccho d? ~mui, em Bru-
madinho, c do Hio Santo An~onw, para ab_as-
tccimento, esta, da nova Cidade ~nd~t~tnal, 
constante também do ph~no. Isto. stgn~ftea a 
nossa redenção. E', porem, preciso na~ nos 
esquecermos de que !lO% de nossa prod~wuo de 
energia elétrica são contro}ada~ por dms lrl!sls 
estrangeiros, a Brazilian ~ raclzon e a l!on~Z e 

··" Sltare, da qual é subsidiúna a Companhia I•or-

ça c Luz de l\Iinas Gerúis, que explora o povo 
da Capital mineirai da forma que todos sa-
bem. E' preciso, portanto, têrmos as vistas 
voitadas para êssc aspecto fundamental do 
problema, porque se não conseguirmos, atra-
vés da união de todo o nosso povo, dar ao Go-
vêrno a fôrça neces~;úria para que possa re-
sistir a êsses interêsscs impatrióticos e anti-
patrióticos, é possível que não consigamos 
construir as duas grandes centrais elétricas, 
que nos darão energia barata e abundante, 
porque certamente aquôlcs dois irusts procu-
rarão por todos os meios sabotar o grande e 
patriótico empreendimento. 

O Sr. Carvalheim Ramos- V. Excia. me 
permite um aparte? Concordo com V. 
E}~cia. na aprecia~:ão que estú fazendo do 
Plano de Hecupcraç~ão Econômica. Concordo, 
ainda, quando :;e dirige ao povo de Minas, pe-
dindo vigilfmcia c comunhão de vistas para 
ajudar o Govi'~rno a levar avante êsse Plano, 
que é uma verdadeira salv~l\.~.ão públic<!. _Eu 
desejaria apenas fazer um ape!~ ~~ .V. Exc~a. 
para que não se esqueça de dtngn· tarnbcm 
0 mc~;mo apêlo a esta Cfunara, para qu~ todos 
aqui, com os ~;entimentos elevado~ acuna de 
todos os Partidos, colaborem ~orn c~te gr~nde 
Govêrno, que tem à frente o Sr. Mtlton Car~l-
11os, para que o seu Plano. de Hecupera9a.? 
Econômica chegue a hom termo: para fchct-
llndc eoleti·:a do nosso grande Estado. 

O SH. AHi\IANDO ZILEH --:; 1~uito , agra-
deço 0 oportuno aparte de Y. Exc1a. 1 em os 
0 mesmo ponto de vista; amda ontem, desta 
tribuna, fiz o apêlo renovado pelo nobre co-
lega 110 aparte. com que , ~anto me ho~ro!l. 
Sem dúvida, c~;ta Assemblew, parte do Gover-
no, jú eslú nessa qualidade,. entr_os~da r: as ta-
refas do Plano. Nunca, porem, c aernars per-
sistir na conclarna~~ão de tôdt~s. as fôr2as po-
líticas, de tô<las as classes sociaiS, de to~las as 
organizações sindicais c populares, a fun de 
que êste Plano possa ser realmente executado . 

M~s, voltando ao ponto c~n que me colheu 
a generosa intervenção do Ilustre Deputado 
Carvalhcira Hamos, é }!C !lotar-se qu~ aqui jú 
não se obtem fôrça eletnca para coisa algu-
ma. Nem mesmo para fogar~iros elétricos. 
Todos sabem que qualqucl: pedido de aumento 
de energia elétrica para um fogão clétrieo, por' 
exemplo', é negado pela Companhia Fôrça e 
Luz, salvo, é claro, as honrosas exceções ... A 
Usina de Peti, inexplicavelmente, não aumen-
tou a cota de energia com que contávamos. 
Pelo visto, continuamos na mesma. 

A Ligllt, 110r sua vez, deveria fornecer pa-
ra a Capital Federal cêrca de oito ou nove mi-

lhões de HP. Entretanto, fornece apenas meio 
milhão, o que é insuficiente para as necessi-
dades das indústrias e da populaç~ão . 

Essas cmprêsas, !iga~las c, pertencentes aos 
g~·andes lrusts, não. tcl!l u:tcresse no descnvol-
vuncnto de nossa mdustna. Como poderemos 
deixar que os trusls estrangeiros controlem 
90 % de nossa produçã<?_ de energia elétrica? 
A situa~~ão exige a atcn<,~ao de todos nós prin-
cipalmente dos que, CO!llO !lÓS nesta Ca;a, têm 
responsabilidades I~ a d_u·cçao do nosso Estado. 
Outro aspecto, mmt.o II~Il?Ortantc, do Plano, é 
o da criação de fngo,r~flcos. Sabem os Srs. 
Deputados que a poht1ca pecuarista, a po· 
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l~tiea ~a ~arne, seguida no Brasil, é uma polí-
tica cnmmo~a. E' uma política que contraria 
a todos. os mtert~s:;es de nossa Pútria. Tive 
?P?:tumdad.c, hú alguns dias, de dizer, em 
ap,u te ,ao <liseurso do nobre Deputado Gernl-
!!o Atmdc, onde estava o scgrêdo da ~;ituação. 
Como co:npreendcrmos que um estabelecimen-
to de CI'cthlo oficial, corno o Banco do Brasil, 
P.udessc favorecer c mesmo incentivar a valo-
nzação de nosso gado Lovino, valorização cx-
ccssr_va e, de um momento para outro, for~~ar 
a. barxa vcriical do produto'! O Banco do Bra-
sil chegou a receber em garantia reprodutores, 
f!~~~.valor de Cr~i 200.000,00 c Cr$ :lOO. 000,00. 
Subito, o Banco do Brasil deliberou (TUC os rc-
JH'O<~ulores, mesm? os mais sclecion~dos, não 
podrmn ~c~· rccelndos em garantia senão pelo 
v:ll~r rnax1p~o de Cr$ 30.000,00. Nessas con-
diçoes vcnficamos, como jú alguém 1lisse, o 
que nunca se viu em parte alguma do mundo: 
um credor pignoratício provocar a desvalori-
zação do penhor, daquilo que êlc retem como 
garantia de seus créditos. 

E' caso de incapacidade de direção, jú 
que não é por im patriotismo; mas, seja como 
fôr, o resultado é o mesmo: é a situação extre-
ma da nossa pe~núria, de fato alarmante, pa-
ra a qual o Govêrno ainda não viu remédio 
algum, a não ser a moratória, <1ne apenas eter-
niza o problema, não o resolve. 

Pensávamos haver a inlençi'io de procu-
rar uma solu<;i'io para o caso durante a pausa 
da moratória. l\fas, não; a moratória se ven-
ceu e nenhuma solu~~ão foi apresentada ou dis-
cutida. Hcsullado: só havia urna saída, igual 
à anterior: - prorroga~~ão da moratória. E, 
quando se vencer a nova moratória, talvez es-
tejamos como agora. Tenho a impressão de 
que haverú uma terceira moratória. Esta é a 
situação em que nos encontrmnos. O que nos 
anima é o espírito de lula, a fibra que vem de-
monstrando os nossos pecuaristas, de que é 
prova bastante o êxito da XIII Exposição Pe-
cuária, nesta Capital. Como êsses patrícios 
ninda têm fmimo suficiente para trazer os seus 
animais até Belo Horizonte a fim de CXJHI-Ios, 
na silua~~ão de calamidade que enfrentam'! 

O problema da política da carne é um 
problema de frigoríficos. A orien tat~iio <Jlle o 
Banco do Brasil vem seguindo, conscientemen-
te ou não, favorece apenas aos frigoríficos es· 
trangeiros. E' possível que seja mera coinci-
dência tôda bsa semelhança, mas deve encon-
trar um paradeiro e êsse paradeiro o Plano de 
Fomento indica: é a cri:wão de frigoríficos na-
cionais. Quatro ou cinco frigoríficos scriio 
construídos, de neônio eom o Plano. l\[as eu 
pergunto, Srs. Depulndos, serú fitei! .construí-
los'! E' preciso dc:;eonhccer o que significam 
trusl8 como o da Armo11r ou da ,\n{flo, para 
julgarmos que êsscs frigoríficos poderão ser 
construídos sem uma luta muito enérgica, que 
exige a união de todos os mineiros. Como 
disse o nobre Dcputa:lo .José Carvalhcira, de 
todos os mineiros, de todos os Pnrlidos volíli-
cos, do Govêrno, do Legislativo, <lo JlOVo em 
geral, unidos c irmanados, a fim de que ]lossa-
mos ter fôrças suficientes para lutar contra 
êsses tubarões que em Chicago fazem o tmst 
da carne na Argentina, como dizia C:tl<leron, 
e em l\Iinas Gerais também, como senlunos to-
dos os dias. 
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Os mineiros, assim unidos, hão de vencer· 
êsses obstáculos, com o entusiasmo que nos 
infunde o nosso patriotismo. Existe essa ne-
ccssúria disposição de luta. Em urna hora co-
mo esta os pecuaristas, com o apoio de todos 
os Partidos, resolveram ir it pr:wa pública de-
fender os ~;Bus direito:;. A praça é de todos 
nós, é do povo. E niío llú de ser o Sr. Costa 
Neto, com a "lei de scguran~~a", que hú de nos 
arranear u pra~'a. A Lei de Segurança com a 
qual ninguém terla segur:!IH'a, nem mc•;mo o 
seu autor. Pois o~; pccuarist~~s vão :\ pr:1ça pú· 
hlica contar a sua re:ll situação c exigir me-
<lidas. E' bom, porque, além do mais, levan-
ta-se uma quc:;tão de l:1l ordem, ~;éria e imoral, 
qt!C merece ser debatida. Houve excesso:; en-
tre os pecuaristas, houve aventuras. l\Ias não 
houve apenas isto. Quando se fala, vorl'Hl, em 
crise da pecuúrin, sàme:1te isto é citado,' como 
se lodos fôsscm desonestos, quando êslcs forem 
exccf;ões. Trabalho nn Carteira Agrícola des-
de o seu início c não posso ser ar;~üido de sus-
peição. Estou pcrfci lamente ü vontade para 
falar a res]lcito. Pretende-se levar - jú se le-
vou em parte - a ch1sse pecuarista. á desmo-
ralização; prctcnde-~c jogar o povo, a Nação, 
contra os el'iadorcs, ac:Isando-os como respon-
sáveis por essa situ:w;";o. 

l\Ias, ao mesmo tempo, qual a sohH~ão que 
ngom apresentam'! A do reajustamento: O Go-
vêrno pagarú as dívidas dos pecuaristas - so-
lução injusta. O povo :1úo deve pagar essas dí-
vidas. Tal medida traz, entre outras conse-
qüências, a de lev:mlnt· o povo contra os pc-
cuar,istas, dividindo sempre os brasileiros. A 
solução niio é esta e os pecuaristas não que-
rem esmolas nem co usa alguma de graça. O 
que é preciso é assisti-los; o que é preciso, não. 
é apenas moratória, mas impedir que os f ri-. 
goríficos estrangeiros continuem a sua ação 
nefa~;la de liquidação da nossa pecuúria c da: 
indústria nacional de carne. Por isso, eu in-
sisto c repilo como o nobre Deputado federal 
Domingos Velasco, do Partido Sociali:;ta Bra-
sileiro, que é preciso iazcr a uniiio nacional 
em tôrno da defesa da pecuúria, a união na-
cional em tôrno <la defesa do petróleo. Sim, 
a união nacional é a ;;olução na luta contra a 
miséri:1, pela Democracia c pela Constituição; 
a uniiío de todos os homens, de lodos os Par-
lidos c crcnçns, porque de outra f?rn:a_ não te-
remos nem Lihcnladc, nem Conslilmça~, nem 
Parlamento c, portanto, ncn.1 I~! ano de I• omen-
lo nem Hecuperaçiio gcononnca. I remos, ea-
d~; vez mais, marclian:ío para a trist~· situação 
1le colônia dos hanqu~iros c~:trangerros. Não 
é por acaso que se desampara a indústria na-
cional. Niio é por ac~1so que se defende a po-
lítica de portas abertas que o~; norte-america-
nos de \Vali Street extnem, a fim de liquida-
rem nossa indústria, quando o justo é defcn· 
der, mesmo com tarifas :!lfandegúrias, mesmo 
com barreiras, a indústria nadonal. E falo em 
defender a indústria n:1cional, cmno palri~la.c 
_como trabalhador, porque inleres:;a it P:lln.a 
c nos trabalhadores defender ns nossas fahrt-
eas, o nosso progresso industrial. Sei que hou-
ve excesso de cxporla;;i'\o, houve lueros extra-
ordinúrios, ele., mas isso é seeundúrio no mo-
mento em que se deve rlefen<let' a própria e,:is-
tência da indústria nacional. 

E' JlOI' isso que nos levantamos eonh·a as 
declarações de l\líster Snyder, nccnando-nos 
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com a volta às atividades rurais e agrícolas 
no Brasil. 

Se' devemos desenvolver a nossa produção 
a<>rícola devemos desenvolver também as nos-
s~s ind~strias; o ferro de Itabira é transpor-
tado para os Estados Unidos à razão de tre-
zentas mil toneladas por ano: razão qu?, ao 
que se diz, vai subir para qumhentas J?ll to-
nchdas por ano, ao passo que os amencanos 
ninda reclamam um milhão de toneladas 
anuais. me é nosso; podemos vender alguma 
cousa mas devemos ter as nossas usinas tam. 
}Jérn. 'O rnangant:s de Lafaiete, igualmente, já 
niío é nosso, mas da United States Steel Co., 
0 maior trust de aço do mundo. Devemos co-
mcç~ar a explorar nossos minérios, a inllustria-
lizú-Ios. , 

Nós temos capacidade, temos técnicos c 
temos condições para tratar o nosso alumínio, 
o nosso ferro, o nosso manganês, aqui mesmo. 
Os comunistas, somo,s, portanto, da vanguarda 
da luta patriótica pela independência econô-
mica de nossa Pátria. Sentimos uma justa re-
volta diante do espetáculo doloroso de nossa 
situação econômica e achamos que é nosso 
dever incessantemente alertar o nosso povo, 
n fim de evitar que se dê aquilo que o Sr. Se-
cretário da Agricultura, o Dr. Henê Giannetti, 
hú poueo prevenia: dentro de três ou quatro 
anos, se nada fizerrno;,, estaremos morrendo 
de fome. Esta é a situação, Srs. Deputados. 

Ainda na semana passada, o ilustre Sena-
dor Luiz Carlos Prestes, mcü grande correli-
gionário, no Senado, teve oportunidade de, sô-
bre o assunto, proferir um importante discur-
so no Senado. 

A sua presença na Câmara Alta teve, en-
tre outras conseqüências, a de pulverizar tôda 
essa onda ignominiosa de boatos, tôda essa 
guerra de nervos que se fazia em tôrno de sua 
pessoa. E o Senador Prestes mostrou que, se 
alguma conspiração no Brasil existe, não par-
te do povo, não são os Partidos. Se se conspj.. 
r a, conspira-se no Catetc. São, por certo, os 
que já foram chamados de inimigos íntimos do 
General· Dutra, os que estão conspirando. :me:;. 
não permitem que o povo c o General se apro-
ximem um do outro. i;ormnm uma verdadeir~ 
barreira c impedem que o General Dutra fale 
ao povo e vice-versa; que qualquer comissão 
se apresente diante dt~le, que jornalistas o en-
trevistem livremente. 

Umü comissão de pecuaristas, aqui, foi re-
cebida, mas nflo foi o Presidente que falou, 
foi outra pessoa. O Ministro Carvalho se inter-
pôs. Um jorn-'>lict.t lhe fêz perguntas c uma 
outra pessoa, o Sr. Peretn Llra, é quem re:'l· 
ponde aos jornalistas, passó\0\.do à frente de 
S. Excia. Nessas condições, o General não 
tem contaclo com ninguém a não ser por meio 
dos elementos que o cercam. E' preciso que 
êle se aproxime do povo e que tome contacto 
com a realidade brasileira, que se desvencilhe 
dêsses seus inimiaos íntimos. 

O que não é l)ossivcl é que, depois de 18 
meses de Govêrno, ainda continui preocupado 
com o fantasma comunista, como se os comu-
nistas não lutassem })ela ordem e não estives-
sem dispostos a desenvolve_r ao máximo os 
seus esforços pcln democracw e pelo pro;:;res-
so de nossa Pátria. Datemo-nos pela lei c pela 
Constituição. 
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O Senador Prestes, aparecendo no Sena-
do, mostrou que não estava conspirando em 
l'ernambuco nem na hússia. F'orçou, coÍn a 
sua presença inopinada, que um jornal do Rio 
recolhesse tôda uma edição, que divulgavu, 
~m manchete provocadora, a notícia de que 
êle se achava em Pernambuco. 

O Senador Luiz Carlos Prestes mostrou 
que nenhum brasileiro patriota c democrata 
pensa hoje em subversão da ordem, e isso por 
dois motivos: primeiro, porque as Nações Uni-
das venceram a nuerra e derrotaram militar. 
mente o nazismo, o que significa que a demo-
cracia pode marchar pacificamente; segundo, 
e aqui peço permissão para passar a palavra 
aó nobre Senador: 

"O segunuo nwtiv'.>, por que nos batemos, 
Sr. Presidente, pela ordem, é a necessidade 
de solução pacífica para os graves problemas 
enfrentados pelo nosso povo, que jamais serão 
resolvidos por um salvador, pela ação }solada 
de um indivíduo, por um só Partido, ou por 
urna só classe social. Êsses problemas exigem 
a união de todos os patriotas, de tôdas as clas-
ses, de todos os Partidos. Para terem solução 
satisfatória, êsses problemas terão de ser en-
carados coletivamente, com a união de todos 
m; brasileiros que procuram realmente o pr(). 
gresso e a defesa dos íntcrêsses de todo o po-
vo, de tôda a Nação. 

"Estm;1os chegando ao momento em que 
já não é mais possivel retardar a solução dos 
problemas fundamentais da. no_:;sa es~r.utura 
econômica da nossa orgamzaçao pohhca e 
social. E isso exige a união de todos os bra-
sileiros, acima de quaisquer diferenças' ou di-
vergências ideológicas. 

"No entanto, Senhores, a experiPncia dês-
tes 18 meses de Govêrno jú é suficiente para 
mostrar que o caminho que vm?os trilhando, 
não está certo, porque nos vm empurrando 
para a agravação crescente, cada ~ia mais sé-
ria de todos os nossos males. Nao melhora-
mo's nesses 18 meses; o Brasil não progrediu 
o Brasil não avançou, a situação do povo nã~ 
melhorou. 

"Disso há prova científica, concreta, e ob-
jetiva. 

"Aceitamos que oi> homens que foram pn~ 
ra o Govêrno, que aplicar o programa que está 
sendo pôsto em prútica, estivessem realmente 
bem intencionados, desejassem acertar. !\las a 
verdade é que, depois de feita a experiência 
passados os 18 meses, verificamos que o ca: 
minho estâ errado, não dú certo; que em vez de 
melhorar, a sitmwão do povo se agrava cada 
vez. ma~s •. e as condições. do Pa~s são, cada dia. 
mms ~enas .. A ccono:n.w naciOnal se debate 
na m::ns pcngosa das rnses c. marchamos sem 
•lúv~da alg.uma, para nma catástrofe ec~1;6mi
co-fmnnccrra, que pode_ ser de conseqüências , 
desolndoras para a Naçao. , 

"que deseja qualquer patr_iota, que deseja-
mos nos? O progresso üo Br::sll. Queremos co-
locar-n.os entre as grandes N~ções e nfto corno 
um p:ns de segunda ou terceu·a C'lte,.,01•1· .,, . 

(_ b ...... 

Sr~. Deputados,. nesta~ palavras de Pres-
tes esta o fundamental. .Nao podemos ser um 
tl.ais que mar?ha para tras, ern atraso Jlrogrcs· 
Slvo, como d.IZ o grande Patriota noutro tre· 
cho do seu discurso, 1!Ill q~1e apela para a uni· . 
dade de todos ante o pengo iminente de co• 

209 



r -. ·--

lapso que enfrentamos. E~ preciso união par:r 
solução dêsses problemas, para a nossa recu-
peração econômica. 

Uniüo, Srs. Deputados, para go.rantir a 
Constilüiçüo e a democracia. União para rc-
soh·er os problemas econômicos, cacl:l dia mais 
difíceis. Em nosso Estarlo, como em lodo o 
País, e talvez mais acentuadamente, a união 
é a aspiração rná:dm:t, vorquc dela depende 
tudo mais. 

Estamos diante de um empreendimento sé-
rio, que exige todo no.;so esfôrço. Vollo a in-

_sistir em que todos temos uma grande parcela 
-de responsabilidade, na rcaliza~~ão do vlano de 
Jomento. 

Não sou pessimista, tenho certeza de que 
podemos lcv::r à prática êsse plano. 

A falta de numerúno não rne causa apreen-
são maior. A falia de uniüo scrú, entretanto, 
fatal. . 

Unidos, venceremos. Era o gnto da guer-
ra e é o grilo da paz. . . 

D!fsdc que se tomem certa;> ;ncdnlas m::us 
com rcla~~üo ao problema agr:ano, desde q~c 
saibamos defender-nos da co!nç~ ? da pressao 
do capital estrangeiro rea~IOJHt}'lO c desde 
<rue saibamos dcspcr:tar o J~tc.r;s.~e. ~o .. ~~~o 
de tal maneira que ele se lance .• t .r cahzaçao 
do plano com entusia'>mo c patnottsmo. 

Tenho certeza de que havcrú numerário 
·. f' ·i ente desde que o povo compreenda r:cal-
su JC ' • 'J)l'"S"Tlt'l P'll"l 1\'llTlUS • t • 0 que c e o que 1 c ~· ~ • • ' · 
~~e~a~o de fomento da produ~~ão. T~vcrnos ca-

, p ·da ele de gastar centenas de nulharcs de 
pa~~os no Balneário de Arax~ .. Podemos, com 
~~uito maior proveito, sem ~Im:1da, para o po-
vo de l\Iinas, aplicar quantia rgual ou rnar~r, 
ou muito maiO!', par.·;l fomentar a . pr~duçao 
•tf1ropccuúria _c desenvolver a nossa mdustna. 
'" O SR. PHESIDENTE - Esta l\Icsa não 
deseja interromper a oraçüo do il.ustrc Depu-
tado. Entretanto, informo que existe um ou-
t~o orador, o Sr. Fabrício Soares, inscrito 
para a sessão de hoje. 

Consulto se o Sr. Fabrkio Soares deseja 
~linda falar na sessão de hoje. 

O Sr. Fabrício Soares- Sr. Prcsi•!O:í'ilc. 
Cedo a nalavra ao meu nobre cole~:·'· 

O SH. AHMANDO ZILim - Agradeço a 
gentileza do nobre colega I•'nbricio Soares c 
informo a V. Excia., Sr. Presidente, de que 
abreviarei minhas con~;idcraçõcs. 

O SH. PHESIDENTE - Informo ao nobre 
orador que a sessão se prolongará até às (j 
horas. 

O SH. AHl\IANDO ZILEH- Não tenho o 
direito de tanto abusar ela atenção dos meus 
ilustres colegas c da tolerftncia de V. Excia. 

Poderemos levar avante o plano de fo. 
mento da produção. J ú demos mostra da nos· 
sa capacidade para executar grandes planos 
que nem sempre traziam ao povo beneficios 
correspondentes ao sacrifício exigido. E' pre-
ciso despertarmos o povo para o plano. E ai 
está a chave do succs.;o. 

E' preciso lutar. Que o cx~rnpl? dos pc. 
cuaristas seja seguido. Vamos discutir os pro-
h lemas nas associações c nas . praças· Comi-
dos, palestras, mesas rcdond.as,, debater co!l· 
ti nuamente nossas questões vitaiS. O comício 
em que os pecuaristas irão debate! os seus 
problemas é algo de novo. Agora, sao as clas-
ses conservadoras que vão debater com o I>O· 
yo, em praça pública, a situação da pecuária 
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c como resolvê-la. Analisarão, com cerleza, os 
erros da política seguida pelo Govêrno no que 
respeita ao crédito DecHúrio. O povo ficará 
sabendo o que si.io os fngoríficos estrangeiros; 
comprccnderú a necessidade da instalação de 
frigoríficos nncionais e que clis~;o d:;pendc têr-
mos carne mais ah11ndante e mais barata; que 
a incúria vem do Govêrno pela políticü deso-
rientada ou mal orientada do Banco do Bra-
sil, c não dos pecuaristas, que, de um momen-
to para outro perderam o seu crédito, viram 
as portas dos Bancos fechadas, viram brutal-
mente de~;valorizados pelo seu próprio credor 
- coisa que chega a .1tingir às raias do :tbr.ur-
do - o:; seus rebanhos. 

se· todos seguirmo~; êstc cxcrnnlo, se todos 
viermos ú praça pública discutir c mostrar 
:10 povo coneretmncnte que é preciso defen-
der a indúst:·ia nacional e empregar de outra 
maneira as nossas divisas no estrangeiro, se 
todos nós discutirmos, ddmterrnos, trahallwr-
rnos, ent:"io, niío há dúvida que o povo se en-
tusiasmará por êstc :>lano grandioso do Go-
Yêrno de l\linas c sab~rú dar-lhe o apoio, ga-
rantindo seu ê~;ito. 

Para isto é .nccc:>sário que hah\ união, li-
herdade, cumpnmcnto da Constituir~;io Fede-
ral, que não se vejam fantasmas c~rrmnistas 
ou esquerdistas, que :1ão se pense em cnssar 
mandatos, cn~ cercear o pensamento, as liber-
dades gar:mt!(las pela Constituir.~ão mas arnca-
çadas pela lei tarada do J\Iinish~o Costa Neto. 
Que o General Dutra smha desvencilhar-se dês-
s.? gruvo de ir~imigC?s fntimos, que se volte pa~ 
Ll o povo. Amda c ~cmpo de salvar o Brasil 
do caos cconômico-fin:meciro para o qual mar-
chmnos. I~ste a pêlo fazemos a todos, govcr-
nant~s c govcrn:ulos, a todos os Partidos, aos 
P!llroes c aos trahalharJores. Todos, como um 
so homem, pela rcenpc,ação econômica de Mi-
nas, de.ntro .do regime de lihcrrladc, com a 
plena VIgcncia da Constituição, porque sem li-
heT'rlaclc nfío hú }Jl'Ogr~SSO, 

Era o que cu tinha a dizer. (Palmas). 

ENCEHHAl\IENTO 

. Nada mais havendo que tratar, o Sr. Prc-
suJente declara finda a sessão, c convoca ou-
tra para amanhã, às H horas, com a seguinte 

OHDEM DO DIA 13-8-l!J<f? 
Prosseguimento da discnssã?, em globo, 

do Projeto n.• 1 (Projeto de Hcguncnto. Inter-
no), (]c acôrdo com o art. 25 do Hcguncnto 
em vigor. 

Pl'imeira discussão do Projeto n.• 5, con-
tendo a organização municipal, rmhlicado na 
ata da 11.• sessão ordinúria. 

Vot::ição do rcquc:-imcnto n.• 1G, de au\<?" 
ria do St·. Rcnó devi( lamente apoiado, yuh I· 
cado na ata da i o.• sessão ordinúrin, sobre ' 0 

cumprimento de disposi~~õcs legais. 
Discussão c votnç:io do requerimento ":, 

17, do Sr. Miguel Ba~istn, rcqne~cndo ~~~~ 
120 dias de licença, orn pro_rro~aç,to, pubhc.1 
do na ata dn 11. • sessão ordmárw · 

Votação do I>rojcto 11 ,• ~· do Sr. C.a~·los 
Pratcs, sôbrc abono ele famí1ra para. vcnti_ca. 
ção se deve ou não ser ol2jcto de dchhera~~ao. 

- Levanta-se a s:!ssuo • 
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Discursos a que se refere o requerimento 
do Sr. Mendes Ferreira, aprovado pela Casa: 

DISCUHSO DO PRESIDENTE EURICO 
DUTRA 

"O ato que uqui ilOS reune, Sr. Governa-
dor, patenteia uma das preocupações domi-
nantes IJO espírito dos brasileiros, nesta fase 
da vida nacional. Hcvigora a confian~~a públi-
ca o fato de se voltar<!m as no;;sas atenções, 
com tnnto ímpeto, p~1ra a vida municipal c pa-
ra as atividades rurais. Fnzêmo-lo com uma 
comprecn:;fto nova de tais problemas insti-
tuindo no Município o ponto de partílh; c fun-
(~amc,I.I:o. l!a nossa vida cívica, agora que a 
Constitülçao lhe assegurou recur·so:-; mais am-
plos, para o desempenho do~; seu:; deveres de 
u,l,lidadc. de Govêrno, a mais pró::ima do povo. 
h O}){lramo d.c:>pertar a vigilfmcia dos cida- · 
dãos para a boa c honesta utilização dês:;es 
recu~·sos, estimular fecunda emulação, entre 
os diferentes gru})os políticos que, em todo o 
País, d,isJ?ularão :1 }>referência <lo eleitorado, 
na~> proxmw~ clctçõcs municipais, no sentido 
de l)ei~l servir aos intcrêsscs das respectivas 
comumdades. 

Da terra, sentimos que até hoje lhe fomos 
maus padrastos. Tudo arrancamos do solo, 
pouco ou nada lhe devolvendo pelo nosso tra-
balho, . r:~nl aparelhado e mal conduzido. A 
Jlr?dulrvHladc ia:mficientc, que daí decorre, 
reflct:-sc em cheio sôbre o bcm-c:;tar das po-
IHila~~ocs, c representa emlwraço cada vez mais 
scn:nvcl ao desenvolvimento geral. Nem é ou-
tro o motivo da prima:da, conferida nos pro-
gramas dos Governos Ja União e dos Estados 
às questões de educação c saneamento rurais; 
de conservação do solo e melhoria dos proces-
sos do seu amanho; de equipamento dos trans-
!>Ortes,. para a movimentação, sem gravames 
excessivos, da produçüo agrícola. 

Não se trata de acentuar, de maneira uni-
lateral, um aspecto particular das atividades 
produtoras, mas, ao ~ontrário, de ('Ompreen-
der que o seu desenvolvimento se deve pro- . 
cessar global c harmônicamcntc. No mesmo 
plano, portanto, terão de ser considerados os 
elementos industriais indispensáveis a uma 
economia sólida c bem diversificada. Sem 
êlcs, sem o aproveitamento das nossas reser-
vas minerais e de combustíveis, jamais dispo-
rá a nossa agricultura do aparelhamento que 

' estimule o rendimento do seu trabalho, tiran-
do-a dos níveis ínfimos em que se vem debi-
litando. Para êssc aproveitamento, para a so-
lução dos problemas econômicos c políticos 
a êlc pcrtincn tcs, é que desejo concitar o in-
tcrêssc dos brasileiros. 

Urge debatê-los, p.1ra que fiquem hem cs-
dareci<las as convcnii:~;1cias do País c corrcs-
JlOlldam as decisões ao sentimento nacional. 
E' preciso, sobretudo, trabalhar, c trabalhar 
muito, pnra que todos nos sintamos c efetiva-
mente nos revelemos capazes de dar-lhes ·o 
encaminhamento adequado. l'.:sse encaminha-
mento - como o salientei em minha mensa-
gem ao Congrcs~;o Nacional, solicitando provi-
dências reputadas necessárias - não poderá 
esquecer a contcn~~ão tio êxodo para as cilla-
dcs c a atração para os campos da população 
marginal aglomerada nos centros urbanos. 

Sinto-me hem e1~ r?novur êstc ap0lo, ~:qul 
do alto destas monwntws, no se:c. do povo 
mineiro. Nêle encontl·mno~; sempre essas vir-
tudes no~sa~~, bcrn ca:-;eir~~s, que a;:~s~~gurnrn a 
verenidade da Pálria c a i::Jdivisivel fidelida-
de que lhe devemos. 

Es:;e, jú o lembrd urw.t vez, é o terreno 
comum er~1 que nos devemo~; coloear, para 
acertar, entre nós lll2.~I!lüS, as diver~;ênclas auc 
ocorram na apreeiaçfto dos nos~ws problcnias 
fundamentais. Enqwmlo nêle nos mantiver-
ruo~;, podcrerno~; ter a eertez'l de que, nUo. iln-
portando m; c~uninhos, o <Üvo :>crú sempre um 
c único -- o hem do BrasH. 

S:mdantlo o pOI'O hospitaleiro dê:::te Esta-
<lo, na pcsso:1 do seu eminente Governador, 
fa~~o votos Jleln f;emp•·e maior pro',peridado 
da gente c da terra de Minaa Gerai~!". 

DISCUHSO DO GOVERNADOn rtuLTON 
CAMPOS 

Damof; a segui;· o (iif;curso proferido pelo 
Governador Milton Campos, na solenidade 
innu6ural da XIH Exposíçüo Nacional de Ani-
mais e ProdnLos Dc~·i v a dos: 

"Antes que se levante a voz autorizada do 
ilustre i\linistro da Agricultura, Sr. Daniel de ' 
Carvalho, que proferirá o discur~o ipaugural 
dcsia so!e21idadc em ,10me do bovcrno da 
Uniiio, desejo dizer a palavra tle s:~m~açi\o a 
V. Excia,, Sr. Presidente da Hepubhca, no 
momento em que V. Excia. honra o Estudo 
de Minas com sua visila c, ao mesmo . tempo, 
nos dá o estimulo de :sua presença na maugu-
raçflo da XIII Exposiç::ío Nacional de Animais 
c Produtos Derivados. 

O certame que hoje se abre é por todos 
os títulos auspicioso para o Estado de Minas, 
que tem na pccuúri~ uma das mais, sólidas h a~ 
ses de sua prospendactc e. ur~l ~los elementos 
mais valiosos de sua (•.ontnlnuçao para a eco-
nomia brasileira. A criagão tanto do gado de 
corte como do gado leiteiro I?crmite a Minas 
oferecer a todo o Brasil, atravcs de reproduto-
res, a colaboração eficiente para o aprimo· 
rarnento e o dcscnvoldmento do rebanho na-
cional .. 

Não nos esqueçamos do que tem repre-
sentado, para o nosso. País, o esfôrço dos ho-
mens de Minas, especialmente dos campos do 
Triftngulo, para prcscrva~~ão do grande patri~ 
mônio resultante da feliz transplantação do 
gado indiano. .Ess~ i ~Iieiativa arroja da, que 
começou há meiO secuto e superou prcconcei~ 
tos e embaraços de tôda a ordem, <leu origem 
ao magnlfico plimtel hoje espalhado por todo 
o Brasil e que defende a Nação contra a fome 
de carne. 

No que se refere ao gado .leiteiro, desde 
o século 1wssado os nossos cnadorcs já im· 
portavam reprodutores das ra<,~as curonéias, 
cujos principais núcleos prosperam no s'ul de 
l\Iinas, na Zona da l\bta e n:~ Mantiqueira. Dai 
nasceram também as orgamza~~ões industriais 
para a fabrica~~ão de produtos de lacticínios. 

'feudo em vista a opulência do rebanho. 
mineiro, num total St}PCrior a dez milhões de 
cabeças, cuida o Go~cn;o ~lo Estado, no plano 
de produção q~JC onenw~·a sua ação adminis-
trativa, de c!cc~rcar espcc1al. atenção a e!':sa ri· 
qucza mulltphcando c aprunorando os reba· 
nhos 'através da assistêueia eficaz ao criador. 

Por um lado, a construção de urna rêde 
de frigoríficos, com as indústrias conseqüen-
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tes, concorrerá para a valorização do princi-
pal produto de exportação da pecuária - a 
carne. Por oütro lado, o melhoramento da Es-
cola de Lacticínios "Cúndido Tostes", em Juiz 
de Fora, e a criação de outra nos mesmos moi· 
des, ·no Sul de Minas desenvolverão a indús-
tria (te lacticínios e a 'criação do gado leiteiro. 

_ ~ssas e outras medidas, como a aquisi-
çao Ja ,realizada de reprodutores no Triftni~U
Jo, na Zona da Mata c no Rio Grande do Sul 
para revender aos criadores, sem esquecer a 
Instalação de laboratórios em várias regiões 
p~n1 a produção de vacinas em larga escala, 
hao de assegurar o necessário incremento it 
nossa pecuária, contra a qual sàmcntc a febre 
aftosa e a peste suina vêm determinando pre-
juízos superiores a Cr$ 400.000.000,00 anual-
mente. 

Justifica-se, nssim, o interêsse do Estado 
pelas exposições em geral. No corrente ano, 
como se vem fazendo há tempos, prestou-se 
assistência técnica e financeira a sete exposi-

. ções regionais, preparatórias desta XIII Expo-
sição Nacional de Animais c Produtos Deriva-
dos, cujo êxito é licito esperar das promisso-
ras demonstrações verificadas em Uberaha, 
Curvelo, Leopoldina, Ubá, Lavras, Carangola 1c 

, Juiz de Fora. 
Recordemos que ns Exposições Nacionais 

resultam de acôrdo firmado entre o Ministério 
da Agricultura e os Estados de Minas c São 
Paulo e devem realizar-se todos os anos, rota-
tivamente, no Distrito Federal e nas Capitais 
dos dois Estados. 

A do corrente ano, que ora se inaugura, 
ficou a cargo do Govêrno de Minas, eom a co-
laboraçfio, que aqui destaco e agradeço, da 
Administração Federal c dos pecuaristas c ~n
dustriais de vários pontos do nosso País. 

Representando a produção animal de di-
versos Estados da República c a c:.tpacidade 
econômica de numerosas fontes de nossa ri-
queza, esta Exposição indica bem o nosso 
progresso nesse domínio e nos acena com pos-
sibilidades ainda mais ;,nirnadoras. 

A V. Excia., Sr. Presidente, direi que sa-
bemos compreender c agradecer o seu gesto 
de estímulo c também aproveitamos o cnsêjo 
para prestar-lhe as homenagens devidas à emi-
nência de sua investidura c ao seu incessante 
labor em prol da causa pública. 

Bem conhece V. Excia. a indcsviávcl vo-
cação dos mineiros pm a o ideal dcmocrútico, 
no qual se conjugam o culto da liberdade c a 

. disciplina da lei como bases do progresso mo-
ral e material das nações. A concretização 
dêsse ideal se fêz, entre nós, através da Cons-
tituição que ora nos rege c cuja elaboração 
contou, segundo pude lestcmunhar corno cons-
tituinte de 194ô, com a serena e elevada coope-
ração de V. Ex c ia. E dêssc instrumcn to re-
sultou para V. Excia. a dupla aulorirlade que 
vem da livre escolha ;lo povo .c da origem le-
gal do poder. 

Eis porque os mmeiros, vendo em V. 
· Excia. uma expressão da legalidade, desejam 

testemunhar-lhe o seu acatamento c o seu 
apoio, como manifestação de seu supremo de-
ver para com a Pátria. Conhecendo os sacri-
fícios que impõe o exercfcio do Govêrno, nu-
ma quadra em que os embaraços c as apreen-
sões dêlc baniram as horas felizes, compreen-
demos como é necessária a união de esforços 
dos brasileiros para que o nosso País não se 

212 

perca fora das linhas de seu grande destino. 
À impaciência e às inquietações da hora que 
r>assa oponhamos a serena confiança nas ins-
tituições dcrnocrúticas e nos órgão~; incumbi-
dos de defendê-las. 

São êsscs os augúrws c as afirmações que 
os mineiros exprimem a V. Excia., na certeza 
de que não lhe faltarú a solidariedade de tôda 
a Nação a fim de que •;cu Govêrno decorra he· 
néfico para o nosso povo". 

DISCURSO DO l\riNISTTIO DANIEL DE 
CAHVALHO 

Foi o seguinte o dh;curso pronunciado p~
lo Sr. Daniel de Carvalho, Ministro da Agn-
cultura, na cerimônia inaugural da XIII Ex-
pm;içiio Nacional de Animais c Produtos Deri-
vados: 

"Senhores, 
A XIII Exposição Nacional de Animais e 

Produtos Derivados devia realizar-se êstc ano 
no lHo de .Janeiro, mas, mediante acõrdo fir-
mado com o Govêrno do Estado foi transfe-
rida para Del o Horizonte. · ' 

Assim, quis o Sr. Presidente Eurico Du-
tra dnr uma demonstração de aprêço a Minas, 
ao seu Govêrno, ao seu povo c à sua formosa 
Capital, que inicia com esta festa do trabalho 
us comcmoraçõe~ do cinqüentenúrio da sua 
fundt1ção. 

Quis ainda o Sr. Presidente da Hcpúbli-
ca, antes da sua visita oficial ao Estado vir 
pessoalmente presidir :i inauguração dêstc' cer-
tame e trazer uma paLlVra não apenas de lou-
vor, mas ainda de confiança para quantos, 
nas quebradas de suas terras ou nas planuras 
de seus chapadões, se dedicam :'ts atividades 
da pccuúria. 

Ao incumbir-me de falar em nome do Go-
vr~rno Federal nesta ;;olcnida(lc, certamente 
não imaginou a emo~~ão que haveria de sentir 
quem iniciou a aprendizagem dos problemas 
da terra brasileira neste recinto histórico da 
Gamcleira, sob a magia da voz oracular de 
Joiio Pinheiro. 

Foi aqui que ouvi o prime!ro r~anegíric~> 
das exposições, feito pelo estad.Isl:~ mc~quec~
vcl com quem colaborei na Pnmcir:l bxposi: 
ção Pecnúria de fevereiro .d? .1~08, .on.~? .hebt 
os ensinamentos que depois In a pi atJc,u co-
mo membro da Comi.~súo Diretora da grande 
Exposição Agropccnúria de setembro de 1 !)09, 
no Govêrno Venceslau Braz . 

Volvidos cêrea de quarenta ano~ .hem se 
podem apreciar os frutos da nova pohtiCa eco-
nômica c do labor I>ersislente dos nossos ho-
mens rlo campo na melhoria dos reh:~nh~s e 
no aperfeiçoamento rios métodos de cnaçao · 

Naquela época as raças zehuinas, fuhnina· 
das pelo an::ll~nw tla ciência. o!ieial, •. niio c~ar:~ 
sequer a<lnntlClas nas exposJçoes. c,Jben.d on-
Minas a inieialiva d\! quebrar êssc P1 ec 
ceito. f .·lo ao . Hoje o mais nlto prêmio é c.on Cl H • 

1 
.'10 melhor exemph1· do '''Ido indiano como Jl s ' : '"'' t 0 uxcrarn para aplauso aos cnadores que o r 1 -

o nosso meio c nêl~ dcseohrir~n! n so nç:~o 
para difícil r>roblcrna da pc~ua.na de cor e 
nos países tropicais c suhtrornc:us ·. . . 

Nnqucle tempo tarnhérn a pec~wna de lei-
te ensaiava os primeiros pas~os,. Importando· 
se :mimais das raças suíças, mglesas c holnn· 
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desas para a formação dos primeiros plan-
téis. Então, causavam ~spunto as vacas que 
produziam mais de 10 htros de leite, guun~.o 
êste ano se apresentam .algt:mas qu~ dao dia-
riamente na ordenha tres. ve_zes rnms. . 

s~. no passado, a cnaçao ~o. gado, thla-
tando-se em vários rumos, conslltum um agen-
te poderoso de conquista da tcrr~, no P!·esen-
te, graças a êsse processo evolut~vo, enge-s?, 
indubitàvelmente, em um dos p1lares da n-
c1ucza nacional, ~m. um dos. fundame?tos da 
estabilidade ccononuea e soctal do P::us. 

Essa importfmcia atual lhe advém do futo 
de dar origem, entre outros, a dois produtos 
considerados essenciais à nlirnenta~~ão huma-
na a carne c o leite, cuja abundância, por isso 
rn~smo, estú em estreita correspondência com 
o bem-estar geral do povo. 

Aos mineiros cabe ó alto mérito de have-
rem fundado, em bases sólidas, não só a pe-
euária tlc corte, como a de leite, a primeira 
graças sobretudo aos valorosos pioneiros do 
Triângulo,· c a segunda, aos pertinazes esfor-
ços de homens enérgicos e empreendedores 
de ouí1·as zonas, notadamente da Mantiqueira 
da Mda e do Sul. ' 

A evolução da nossa pccuúria está sendo, 
incontestàvelmentc acelerada por • iniciativas 
valiosas dos Governos estaduais, de particula-
res c do l\Iinistério da Agricultura. 

. I~stc fêz no corrente ano importações de 
reprodutores no valor total de sete milhões 
de en1zciros, sendo cinco c meio milhões de 
animnis para revenda. 

Para melhoria dos rebanhos dos estabcle-
cirncn los zootécnieos ofieiais e para os traba-
lhos de inseminação artificial, adquiriu repro-
dutores de alta classe, alguns dos quais se ins-
crevem entre os melhores encontrados no país 
de procedência. 1 

No intuito de animar internamente os nú-
cleos de reprodutores c, ao mesmo tempo, fa-
cilitar a obtenção dêstes aos criadores que dê-
lcs necessitam, dcspcndcrú êstc ano cinco c 
meio milhões de cruzeiros ~a aquisiçdo de ani-
mais nascidos no País, quase todos para reven-
da eom as facilidades previstas no regulamen-
to recentemente publicado. 

De par com as mencionadas, outras pro-
vidências têm sido empenhadamentc tomadas 
no sentido do aumento da quantidade c melho-
ria da qu~tlidadc do gado, referentes a forra-
gens, silos e assistência direta aos criadores, 
hem como no sentido da defesa sanitária dos 
rebanhos contra a peste suína, a aftosa e a hru-
celose. · 

A propósito da primeira dessas calami-
dade~.. posso asseverar que o Ministério da 
J\gricullura espera poder fazer a sua completa 
erradicação em todo o País com os recursos 
pedidos ao Congresso Federal, estando, nesté 
\nomento, empenhado na sua profilaxia em 
1\linas, eom cuja Secretaria de Agricultura, ce-
lebrou há tempos um convênio para êsse fim. 

Não menores cuidados têm sido dispen-
~ados ü industrialização do leite, em que Mina~ 
oeupa lugar proeminente com as suas fábricas 
tle rn:mteira c queijo em sua maioria novas ou 
renovadas' com orientação técnica do Ministé-
rio da Agricultura, e it inclustrialização da car-
ne mediante o estudo da instalação de mata-
douros industriais nas prin~ipais regiões de 
engorda, sem falar no aprovmtamento racional 

de subprodutos nos esta}Jelechnentos existen~ 
tes no Estado, sobr_etu~o nas charqueadas. 

A seu temp_o, se nao faltarem recursos do 
Congresso NaciOnal, para cumprimento do 
plano de trabalho já tra~~ado, verá o povo bra-
sileiro os resultados da polítiea econômiea do 
Govêrno da União no Ministério da Agricul-
tura, política essa que se dirige no sentido de 
devolver pt:ogr~ssivamente ao meio rurai 0 
que lhe foi nunosamente subtraído em um 
longo proecsso de espoliação. 

~o ~azer esta ?eclnr~ç0o•. conto que o po-
vo rmnetro, em eUJO eqmhbno reside a fôrça 
d~ sua. voz,_ a receba com. a_ confiança que lhe 
ha de mspirar a sua trad1c10nal vocação para 
entender os interêsses nacionais. 

Sem cuidar, larga C· seriamente do fomen-
to rural! não há po!itica econômica' que se sal-
ve, aqm ou alhures, porque a abundància e a 
escassez de alimentos influem até nas reações 
ideológicas do homem. 

Só no bem estar de todos pode descansar 
a seguran~~a de CéHia um. 

Não hú de falhar, porém, o vaticínio oti-
mista que ora exprimo, porque inesgotáveis 
são as rescrn1s de patriotismo daqueles que 
no Govêrno e no Parlamento, se empenham er~. 
restaurar a fé do nosso povo na democracia,· 
preservando o hem supremo do homem, que é 
a liberdade!" 

A uns e outros rendo neste instante ·,1ma 
homenagem calorosa, plenamente cônscio do 
muito que fizeram, niío raro em condições ad' 
versas, mas igualmente eerto de que dobrarão 
daqui por diante, os seus esforços no sentido 
<lc aperfeiçoar c defender as duas fontes de 
riqueza que, com tanto ünimo, souberam criar. 

A situação atual, assim do País como do 
mundo, exige um intenso labor de aperfeiçoa-
me·nto c de defesa de ambas as formas espe-
cializadas da pecuária, a fim de que consigam 
suprir não só o consumo interno, que tende 
a creseer cada vez mais, em virtude do au-
mento da população c da mel!wria do padrão 
de vida do povo, como lambem os mercados 
externos que apelam para o nosso auxílio. 

Nesse sentido, as exposições como a que 
neste momento se instala, desempenham um 
p~pel. educativo e cstimulndor de notória efi-
cwncw. 

Heconhecendo a relevfmcia dêsse fator no 
desenvolvimento da indústria pastoril, sobre-
tud<J quando os certames se distribuem por 
períodos regulares, o Ministério da Agricultu-
ra estrutm:o~ um progra~~l para a realização 
das C,Xl>OSl~~oes ele pecuana com o concurso 
dos hstados. 

f\ssim, logrou rcstabcl~cer' a cadeia inter-
romptda por alguns anos, muugurando em 
tnhro r>assado a décima segunda em A ou-
Branca c abrindo hoje os portões d·l d · ~ua 
terceira, em Belo Horizonte, aqudla ~ob ecmla 
trocínio da Secretaria de Agricultura d 0 p_a-
Paulo c esta da Secretaria de A , . · .' 1 c Sao Minas. grtcu tura de 

. Todavia, as exposições nacionais 
mmores que se,iam os esforços I ' por 
g, · , 1 • , , . , · · t os seus or-

<llllZ,H o~ cs, n,IO conseguem abranger · _ 
tantes nueleos de nossos criatórios d' ,Impor 
em vúrias regiões da vash t - Isper.sos 
rl. 'tl l IJ , ' ex ensao tcrnto-, CO alS. . 

. Daí a assislêneia dada às exnosi,- , _ 
gwna· · ' se cfettl' 111 · , •• • d' " · ~.ocs re , 1s que ,1 JlCilo lcarnen te n R· 
Grande do Sul, em Santa Catarina, São Paul~~ 
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Rio de Janeiro, l\finas, Espírito Santo, Bahia, 
Piauí, Maranhão e !,lato Grosw, as quais rece-
bem ào J.VIinistério da Agricultun:, além de prê-
m~os, auxilio;, que atingem a soma global de 
seiscentos mil cruzeiros anuais. 

Tiio expressivos têm sido os re~mltados de 
algurnus delas que, tr·anscendendo do signifi-
cm!o regional, passaram a despertar vivo in-
teresse de grande pnrte do País. 

Nesse número podem-se incluir, em l\Ii. 
nas, as de Uheraba, Leopoldina e Juiz de Fo-
ra, a primeira como a melhor parada de gado 
de corte das raças Nelore, Guzerate Gir e In-
duhrasil, a segunda pelo apurado plantei de 
g_mlo le~teiro das raças Holandesa, Shwyz, 
Guernse1 e J ersey e a terceira pelos eqüinos 
das raças Campolina e 1\Iangalarga. 

A exposição que ora se instala constitui 
mais um elo do programa governamental, cujo 
curso, espero, não mais se interromperá. 

l'!Hnas possui o maior rebanho hovino do 
País, orçado em cêrca de oito milhões de ca-
})eças, dentro do qual sobressai o contingente 
leiteiro, calculado em cêrca de 3 milhões de 
vacas, o segundo rebanho de eqüinos, compu-
tado em oitocentos mil cavalares c o terceiro 
rebanho porcino, estimado em mais de dois 
e meio milhões de porcos. 

Daí poder colocar-se em relêvo nesta cx-
posi~~ão onde no entanto não faltou o concur-

.' so de ~utras unidades da Federação, que en-
viarmn exemplares magníficos das espécies 
que, cada uma delas explora em bases econô-
micas. 

13.~ SESSÃO ORDINÁRIA, EM 13 DE AGôSTO DE 1947 

PRESIDii;NCIA DOS SRS. ALBERTO TEIXEI-
HA E LIMA GUIMAlUES 

SUMARIO: - Comparet~imento - Ata - Ex-
pediente: - Emendas de números 35 n 59 
ao Projeto n.o 1 (Hcgirncnto Interno) -
Aniversário da Rúdio Guaran.i: ~li~curso 
e requerimento do Sr. Badaro .Tumor -
Projeto n.Q 9, do Sr. Guilh~r!nino de Oli-
veira, sôbre abono de fanuha - Ord~rn 
do Dia: - Hcquerirnento n." 18,_ do Sr,. 
Quintino Vargas, sôbre prorrogaçao de h-
cença -- Requerimento do Sr. Sousa Car-
mo, sôbre urgência - Parecer ao reque-
rimento n." 18 - Discussão, em gloho,, do 
Projeto n." 1 - Pro.icto n.Q 5. (Org~mza
çfío Municipal). Primeira rhscu~sa~ -
Requerimento n." Hi, do Sr. Hcr~o, sohre 
cuni.primento de disposições legms., Apr~
vado- Hequerirncnl.o n." 17, do ~r. MI-
guel Batista, sôhre prorrognçao d,c hc~nça. 
Deferido _ Pro.ieto n.?. ~;, do Sr .. Carlos 
Prates (ahono de fanuha): apmado -
Encerramento_ Ordem do Dia H-8-1947. 
As 14 horas, comparecem. os Sr~. : Alb~r-

to Teixeira - Lima Guimarães - Lmz Donun-
gos - Emílio Vasconcelos - Ahreu Resende 
- Adolfo Portcla _ Alberto Deodato - Aluí-
sio Costa - André de Almeida - Aníbal Gon-
tijo - Antônio Guimarães - Antôr~io Pimen-
ta - Arlindo Zanini __ Armando Zrle~· -- As-
tolfo Dutra - Badaró Júnior - Bohvar de 
Freitas - Cândido Ulhôa - Carlos Prates -
Chaves Ribeiro - Fabricio Soares - Faria 
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Tavares - Fcliciano Pena - Guilherme Ma-
chado - Ilacir Lima - .Taeder Albergaria -
Jason Albergaria - João Camilo - José J,u-
:J.usto -- .Jnarez de Sousa Carmo - Júlio de 
Carvalho -- Loureneo Andrade - Luiz Ma-
ranha - Magalhães ~!e l\Ielo Viana - l\[ateus 
Saiomé -- Maurício Andrade - Mendes Fer-
reira - Oscar Corrêa - Pedro Braga - Henó 
-- Hibeiro Navarro -- Hibeiro Pena - Hon-
don Pacheco - Simão da Cunha - Sousa 
Carmo - Starling Soares - Tancrcdo Neves 
- último de Carvalho - Uriel Alvim - Xe-
nofon te l\,Iercadan te. 

Deixam de comparecer, com causa justi-
ficada, os Srs. : Castro Pires - Valdir Lisboa 
- Ozanan Coelho - Antônio Caetano - Au-
gusto Costa - César Soragi - Dilermando 
Cruz - Geraldo Ataíde - Guilhermino de 
Oliveira - José Carvalheira - Joubert Guer-
ra - Martins da Costa- Mourão Guimarães. 

O SH. PHESIDEN'TE - Achando-se pre-
sentes 50 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 
O SH. STAHLING SOAHES (servindo de 

2." Secretário) lê a ata da sessão antecedente, 
a qual, sem observações, é aprovada. · 

EXPEDIENTE 
Encontram-se sôhre a mesa e são enca-

minhadas ú Comissão de Hegimcnto Interno, 
as seguintes 

EMENDAS AO PROJETO N.• 1 (HEGil\IENTO 
INTEHNO) 

EMENDA N." 35 
Ao art. :!5 -- Capítulo III - Sec~·ão H: 
Substitua-se a paluvra "disposici:les" •>or 

"atrihui~~õcs". • ' 
EMENDA N.o 3G 

Ao art. 35, núrne~·os 1 e 2, eliminar a pa. 
lavra "lodos". 

E:\TENDA N.• 37 
Ao art. 35, números 4 c 5, escrever "Hnvj. 

mento" onde estiver "Hegulamento" ~,, 

.Tusti{icaliva 
As emendas propostas estão mais de acôr-

do cc~m a técnica e tornam o texto mais es-correrto. 
'• E: preferível a palavra. "He:r.rimento", que 
e, a Ie.1 I!It~rna do corpo l~g1slallvo, porque as 
Conslltmçoes Estadual e I• ederal falam somen-
te em Hegirnento. 

EMENDA N.• :!8 
Ao art. :l8 -- Capítulo III - Seceão II: 
Ç> :\rl. :la deve ser assim redigi<fo: 

_A Com.issão de Hcdação compete dar rc-
daçao <lcfmitiva aos r>rojetos e resoluções 
aprovados, etc. 

EMENDA N." 39 
O artigo .40 deve ser assim re(ligido. J(ler 
Aos Pr· · 1 1 c · - n. , .csa cn!Ps < as onussoes apli<"llll·. 

por analogia as mesmas atribuições do 'i>. ~.0 
dente ela Assembléia, ele. 1 csr-

. I 
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Justificativa 
A redação acima fica mais clara' e com-

pleta. A , 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1947, 
_ (aa.) l\Iendes Ferreira - Elias de Sousa 
Carmo - Rondon Pacheco - José de Faria 
Tavares - Alberto Deodato e Abreu Hesenile, 

EMENDA N.Q 40 
Ao Título I - Capítulo III - Secçfio I: 
Redija-se assim o § 1." do art. 30: 
Art. 30- . · · · · · · · · · · · · · · · ·. ·. · ...... . 
§ 1." - Das convocações extraordinárias 

serão obrigalôriameute avisados os memoros 
das comissões, pessoalmente, por escrito ou 
pelo "Diúrio da Assembléia", c, sempre que 

, possível, com a antecedência de 24 horas, in-
dicando-se-lhes a data, hora, local e objeto. 

Justificativa 
As reunwes extraordinárias são em recra 

de natureza relevante, pelo que achamos acon-
selhável, na forma já prescrita no § 2." do art. 
11 do Hegimento de 35, que estabelecia "rece-
berão sempre aviso, seja consignado o impera-
tivo da "obrigatoriedade" do "aviso", isto está 
claro, em circunstâncias normais. ' 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 194 7. 
(a a.) Honclon Pacheco - Alberto Deodato 

- Mendes Ferreira - Faria Tavares - Elias 
de Sousa Carmo. 

EMENDA N.9 41 
Título I - Capítulo III - Secção I: 
Hedija-se assim o art. 31: 
Art. 31 - "As reuniões ordinúrias c extrrl-

ordinárias durarão o tempo necessário, poden-
do ser interrompidas, de acôrdo com a maio-

"" ria dos membros presentes". 
Jus tificc7tiua 

A presente sugestão vem limitar o arbítrio 
do Presidente, cstahcleecndo fórmula mais dc-
mocrúlica na direção dos' trabalhos quanto :1 
esta parte. 

EMENDA N." 42 
Título II - Capítulo III - "Da urgência": 
Hc<lija-se assim o s 3." do art. 105: 
Art. 105 - ......................... . 
§ a.Q - "Será considerado urgente todc 

assunto cujos efeitos dependam de deliheraçãc, 
imediata. Quando faltarem apenas 20 (vinte) 
dias para o encerramento <los trabalhos legis-
lativos, considerar-se-ão urgentes os projetos 
concedendo créditos ao Govêrno". 

.T us li[icaliva 
Achamos curto o prazo de 10 dias, -pelo 

que, data uenia, opinamos para que nos últi-
mos 20 dias, atendendo à natureza especial 
dos projetos em t!Ilr~ço, sejam os mesmos ~on
siderados de urgencw. 
· Sala das Sessões, 1:~ de agôsto de 194 7. 
_ (aa.) Ho~don. Paehcc?-;-- ~lberto Deo~~l~tlo 
~ Mendes l•crre1ra - htna favares c 1:.llas 
de Sousa Carmo· 

El\lENDA N.Q 43 
Ao art. 15, n." H -- Secção I - Capítulo 

II - Título I: 
Acrescente-se, depois de "excet;) a Comis-

são Executiva" c "a permanente". 

Justificação 
De acôrdo com os têrmo~ do a ') 

Constituição Estadual, a Comissão p:~ · , ~ 6 da 
será eleita pela Assembléia. Irn<Jnente 

Impõe-se, portanto, o acréscimo 't ·. gerido. < Cima su-
Sala das Sessões, 13 de ll''Ôsto d, 1947 

( 't'l ) J ' 1 I~ · 'I' "' c ' . , < <. ose <e •ana avares _ Eli·t, 
~ousa Carmo - Alberto Deodato _ Fal~ s, ~e 
Soares e Hondon Pacheco. , ncw 

EMENDA N." 44 , 
ilditiva 

Art. . . . . ---;- Quando o Deputado deixar 
de comparecer as sessões, sem causa juct'f'-
eada, revertera em favor do Partido 'l CJtl " 

1 ~ t t · , ' < C per-encer, a par c vanavel do subsídio correspon-
dente. 

Sala das Sessões, 12 de agôsto de 19,17. 
(a.) Uricl Alvim. 

EMENDA N.o 45 
Ao Re~imento - Título. I - Capítulo IV: 

. Ao artigo 58, onde se diZ 4 meses, deve-se 
dtzer 2 meses. 

Justificativa 
A Constituição Estadual, artigo 20 núme-

ro U, diz que perderá o mandato o D~putado 
que f~iltar ús reuniões, sem licença, por mais 
de d01s meses consecutivos. 

Atribuímos o fato a um êrro tipográfico. 
Sala das Sessões, 12 de agôsto de 1947. 

, (aa.) Mendes Ferreira - Elias de Sousa 
Carmo - Hondon Pacheco - José de Faria 
Tavares - Alberto Deodato - Abreu Resende. 

EMENDA N.Q 4() 

Ao artigo 90 - Suprimir - Título II. 

J llsii[icaliva 
. _Não ;cn;os razão ou mesmo interêsse em 

exigir mmona absoluta para que as sessões se-
Jam prorrogadas. 

Aliús, dev~n:os facilitar as prorrogações 
~uando neccss~~na~ ao estudo e debate de as~ 
suntos de relevan.cw, demonstrando, desta for· 
ma, o noss? deseJo de trabalhar com entusi _ 
mo, na defesa dos superiores interêsses. as 

Sala das Sessões, 12 de agôsto de 1947 
- (a a. ) Mendes Ferreira __ Elias de Sousa 
Carmo -- Hondon Pacheco -- Faria Tavares 
- Alberto Deodato - Abreu Hesendc. 

EMENDA N." 47 
Ao arlirro r.A l 1~ · t "' <h ( o .cguncn o - 'fi'ttllo I •. Capítulo IV: 
O artigo 54 deve ser assim redi rr1· do. 
"O P . d R "' . . , . !'OJclo ? · esolução a que se r •f,, 

0. m t1.go <l1, depo1s de publicado ser·\ s e cr e 
lido a Assembléia, que deliberar:l 1;c1· ubmr 
secreto c por dois terços de seus r;rcmln?08~0 0 

.T us ti [icati vu 
. , , Heputamos essen_cial que a Asscml ',., .. 
<issuato de tal magmludc somente .. ~~~Ia l ?{~1 
herar pelo volo de dois teq;os l possd (c l-
hros. Assim procedendo , :'l·', ( c seus n~cm-

• A , • • • es ,n e mos segmndo 
o q~te chspos a Constttumtc Fcdcr·il , :l. , 8 Pal''l"I" f " " , o . ·t· '>O . ' m Igo "' ' . ~,., a o "'· ' e di Igo - ' numero 3 d· C \ilmção Estadual. • •1 ons· 

Sala das Sessões, 12 de ngôsto de 194 7 . 
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._ ( aa.) M~ndes FerreiÍ·a - Sousa Canun : __ 
Rondou Pacheco - Faria Tavares - Alberto 
Deodato - Abreu Hcsende. 

EMENDA N.o 48 
Título li, Capítulo V: 
Suprima-se no {Jar:igrafo V do artigo 168, 

o seguinte: 
''que poderá cassar a palavra ao ota<lor, 

se êste pretender obstruir a discussão ou a 
votaçuo", ficando o referido parágrafo assim 
redigido: 

"§ 1." - Tôdas as questões de ordem, cla-
ramente formuladas, seriio em definitivo resol-
vidas pelo Presidente". 

Justificativa 

Quem pode mais, pode menos. Competin-
do ao Presidente resolver, em definitivo, qual-
quer questão de ordem, dispensa-se, por ser 
redundante, a parte final do parágrafo em 
aprêço. 

Uelo Horizonte, 13 de agôsto de 1947. 
- (an.) Rondou Pncheco - Alberto Deo~ato 
- Mendes Ferreira -- Faria Tavares -- Sou-
sa Carmo. 

EMENDA N.• 40 
Título II, Capitulo II: . , 
Redija-se assim a letra "f" ~o artlg~ 1,0~: 
f) projeto de fixação do efchvo da I ohcw 

Militar; 
Justificativa 

Esta a expressão usada na Constituição c 
-.!Orn maior acêrto noutra P?rte do prc"'"'"'"' 
Projeto. Define melhor o obJet~. • 

Belo Horizonte, 13 de. agosto de 1947. 
. _ (aa.) Rondou Pache~o .- Alberto De~dat? 

_ Mendes Ferreira -- I• ana Tavares - Sous.1 
Carmo. 

EMENDA N.• 50 

Título I Capitulo UI -- Secção' I: 
Redija-s~ assim o artigo 30: . _ 
A ·t. 30 _ "As comissões reah~arao suas 

reunides nos dias previamente comb.mados, de 
<.:ada sem·ma ou naquele para que iorcm ~on-

d ' . •1101.a <lcstgnada pelos respectivos voca as, c a , • , 
presidentes". 

Justificativa 

A alavra "reuniões" e~n, substituiçpo . à 
.. _ ~. • • 1-5 tc'•cnica c esta em coerencw scssocs c llld . 1 . ~ - " 

t 't 1 • "da reunião < as cona.,socs . com o 1 u o . ' d T , , F 
· 'JUanw a segunda parte, mo 1 1 ca-:~c ao S!>· 

' - "''lndo-~c na<IUctes·· liit:nLc a reuaçao, emprc..,., , ~. . , 
1 

, . 
em substituição ao "no qu~. para ' fonn.l nall 
concordante, clara c prec1sa. • 

· Helo Horizonte, 13 de aaosto de 1947. 
-· (aa.) Rondou Pacheco - Alberto Dc~dat!l 
- Mendes Ferreira _ Faria Tavares ~ Sou~ 
Carmo. 

EMENDA N.Q 51 
No artigo 150 da Suhsec~~ão II, Secção li~ 

Capítulo li - Tít{!lo III substitua-se a palavra 
''Govêrno" pela palavra' "Governador''· 

Justificaçcio 
Dentre as atribuições privativas do Go-

vernador, se inclui no artigo 51, n.• X,, d!l 
Constituição Estadual a de "enviar I! Propos-
ta de orçamento à Assembléia LegtslativQ.". 
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Para efeito de se guardar maior identidade de 
expressões entre o Hegimento e a Co~stituiçã? 
Estudual, em assuntos em ambos tratados, e 
que se impõe a aceitação da emenda proposta. 

Sala dus Ses1;ões, 13 de agôsto de l!H7. 
(a:-~.) .José de Faria Tav~:rcs - Fabricio 

Soares - Oscar Corrêa - Simão da Cunha 
- Sousa Carmo. 

EMENDA N.• 52 

Ao artigo 15, n.0 14, da Secção I, do CapÍ· 
tulo II, Título I, acrescente-se, depois de "ex-
ceto a Comissão Executiva", e "a Permanente" 

J ustificaliva 

De acôrdo com os têrmos do artigo 2ti da 
Constituição Estadual, a Comissão Permanente 
será eleita pela Assembléia. Impõe-se, portan-
to, o acréscimo acima sugerido. 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 19<17. 
-- (a. ) Badaró J úuior. 

EMENDA N.• 57 (aditiva) 

Secção II - Capítulo - Das vagas c li-cenças. 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. . ... - Para tratamento de saúde te-

rá o Deputado o prazo indicado no laud~ de 
inspeção médica a que. se houver submetido. 

EMEl'IDA N.Y 58 (aditiva) 

Secção II - Capítulo - Das vagas e li~ cenças. 
Acrescente-se, onde convict·: 
Art. . ... - Nenhum Deputado poderá li-

cenciar-se no curso da legislatura por mais 
de seis ( (,) meses para tratar de interêsses 
particulares, quer se ~Fcfira a uma só ou a di-
versas licenças. 

EMENDA. N.• 59 (aditiva) 

Secção II - Capítulo - Das vagas e li· cenças. 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. . . . . - As faltas dos Deputados não 

licenciados devem ser convenientemente jus-
tificadas para o fim exclusivo de não serem 
computadas no período de tempo de dois me-
ses consecutivos, que determinam a perda do 
mandato nos têrmos do art. 20 da ConstHui-
~~ão do Estado. 

Sula das Sessões, 13 de agôsto de 1947. 
(a.) Ba<laró Júnior. 
- Publique-se. 

ANIVERSARIO DA RADIO GUARANI 

O SH. PRESIDENTE - Tem a Palavra o 
Sr. Badaró Júnior. 

O SR. BADARO' .JúNIOR - Sr. Prcsi~ 
dente, Srs. Deputados. 

No dia lO dêstc mês, celebrou a Rúdio 
Guarani. o seu 11." aniversário. 

Sendo n comemoração dêste acontecitnen-
to um fato que está ligado à história da raclio~ 
difusão em Minas Gerais, não é justo que o dei~ 
xcm?s sem um registro especial em nossos Anais. 

Nunca é demais salientar, ~r. Presidente 
o papel que representam as emissoras em nos: 
so Pais, como ratôrcs de cngranuccimcntP- ll:~, 

\.. 
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cional, veículos que são do pensamento e da 
civilização. 

Dentre essas emissoras, devemos ressaltar 
a Rádio Guarani, cuj~1 açüo serr_1pre valorosa 
e eficiente se faz sentir o~1de l!aJa um proble-
ma nacional a e'"altar e ultercsse do povo a 
defender. . . Daí êsse prestigiO ~empre crescente qu.e 
ela desf;uta no seio de todas as. classes, presti-
gio, que não dcsharal_a em detnmento do bom 
nome da gente mtnCira. 

Nós próprios, S:·: _Presidente, sentir!l~s a 
ação altamente patnotiCa dessa prestigwsa 
emissora na colaboração, sem desfalecimen-
tos que 'prestou a esta Assembléia nos agita-
do~ dias de nossos trabalhos constituintes, 
quando _nos a~~há;mnos t~dos ~mp~nhados em 
dar a Mmas Germs uma Constltmçao. 

E' animado com êste pensamento que re-
queiro a V. Ex ela. consulte ú Casa se consen-
te que seja lançado, na Ata dos nossos traba-
lhos de hoje, um voto de louvor ú Hádio Gua-
rani, pelo transcurso de seu 11.0 aaiversário. 

Er:l o qnc tinha a dizer. (Palmas). 
O SR. PHESIDENTE - Vou submeter à 

apreciação da Casa o requerimento qüe acuba 
de ser formulado. Os Srs. Deputados que são 
favoráveis ao mesmo queiram levantar-se. 
(Pausa). 

Foi aprovado unânimernente. 

APOIAMENTO AO PROJETO N.0 9 

O Sr. PresideiÍtc declara que a Mesa con-
sidera o Projeto n." 9, oferecido pelo Sr. Gui-
lhcrmino de Oliveira, como projeto paralelo 
ao já existente sôbre abono de familia aos r,er-
vidores do Estado. E, estando ausente o seu 
npresentante, o Sr. 1.0 Secretário vai proceder 
à leitura do mesmo. 

O SH. t,o SECHETAIUO (lê): 

PHOJETO N.0 9 

Disp()e sôbl'e abono de família aos savido!'es 
do Estado 

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

Art. l,o. -- O servidor público civi~ ~m 
militar, efetivo, interino ou extranumerano, 
chefe de família, terá direito a abono .meas:~l 
(le 7 o/o sôbrc seus atuais vencimentos, mclusl· 
vc percentagens, correspondent.~ à I~ulher, se 
esta não fôr servidora da Umao, Est~do ou 
Município, entidade autárquica ou autonoma, 
c a cada filho até a idade de 18. anos, se do 
sexo masculino e sem limite de Idade, se do 
sexo feminino, inválido ou n~en~alm~nte inca-
paz, desde que, sem renda propna, v1va a suas 
expensas. 

Parúrrrafo único - Cada cota do abono 
de familfa não poderá ser ~nferior a oitenta 
cruzeiros (Cr$ 80,00) mensms.. _ 

Art. 2.• -- (~onsidcram-s? muda dcpenlle~
tcs, para os efeitos de~ ta le1, os. ~ntcados, fi-
lhos adotivos, rcconhec1d?s e leglt~mudos, res-
peitado 0 dispo:;to no arhgo antenor, c o ma-
rido se inválido· . 

'Art. 3." _ O a~yno se mcorpora a~s ven-
cimentos para os tms de avo:entudona, en-
quanto prevalecerem as cond1çues da sua con-
cessão. : l 'd • Art. 4,9 __ O abono. ser,\ < ev1 o ao con-
jugc de vencimento mawr,, se ambos forem 
servidores públicos cstadnms · 

Art. 5.~ - O disp_?sto nesta lei estende-
se aos servidores da Hede Mineira de v· -

t f · lUí:aO 
enqu~~to (~s. 1verC~sta adrrend<~da ao Estado·. ' 

1 • 1. - once er-se-a abono po . 
ca;gos de família ao ser:vidor, qualque: en-
SCJa o seu tempo de serviço. que 

Art. 7.0 
- A presente lei entrará em · 

gor em t.o de janeiro de 1948. Vl-
A.rt,. 8.• - Revogam-se as disposições 

contrano. em 
Sala da~ Scss~e,., 11 de agôsto de 19·t7 

(aa.) Gmlhermmo de Oliveira- Uriel AI~ 
vim. 
• 

1 
O Sr. Presidente consulta à Casa se o Pro-

J,eL? n.: .9, que acaba de ser lido pelo Sr. t,o 
Secretano, deve, ou não, ser. considerado obje-
to de deliberação. 

(~ plenário manifesta-se favoràvelmcnte. 
Esgotada a hora do expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Declara o Sr. Presidente que se acham sô-
hre a mesa os seguintes requerimentos: 

REQUERIMENTO N.0 18 

Sôbre prorrogação de licença 
Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa. 
O abaixo-assinado vem pedir a V. Excia. 

a prorrogação de sua licença por mais setenta 
(70) dias, a contar da data em que se extin-
guiu o prazo de sua licença anterior. 

P. D. 
Belo Horizonte, 13 de agôsto de 1947. _ 

(a. ) Quin tino Vargas. 

REQUERIMENTO 

Sôbre lll'[Jência pam o precedente 
Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa. 
Hequeremos, baseados em dispositivo re-

gulamentar, que seja concedida urgência para 
o requerimento de licença do Sr. Deputado 
Quintiuo Vargas'. 

Sala das Sessões, 13 de agôsto de 1947 
- (aa.) Sousa Carn:o- Juarez de Sousa Car~ 
mo - l\<Iendes Ferreira - Rondou Pacheco _ 
Faria Tavares. 

. Suhm~tida a votos, é concedida a urgêh-
cw requenda. 

. Logo após .o Sr. t.o Secretário proced~ à 
leitura do scgumtc 

PAHECER 

. A Corni?são Executiva é de parecer que 0 pedido de hce.nça, em prorrogação 1·eque :d } S Q • • ' . ~'H 0 pe 0 ~r. mntmo Vargas, deve ser conced'd 
Sala. das Sessões, 13-8-1947. _ ('\a )

1 \i 
herto Teixeira - Luiz Domingos ' ' · ' -p· . 

. .osto em votação o requerimento do S. 
Qumtmo Vargas, é ?-provado, ficando po .. , 1 ~ 
to, . PI;orrogada a licença concedida' ao r.Sn 
Qun~tmo Vargas, na forma pedida e 0 s ,': ~ · 
pcchvo suplente convocado para conti eu 'cs-
suhstitui-lo, durante a pmrrogução de 70ud~~s~ 

PH.OJETO N.o 1 
O Sr. Presidente anuncia a 5 , • 

pro~scguimcnto da discussão 'em· g.leogl Ulr, 1° ProJcl • 1 t d I ' lO, <o 0 11 • ' con en ° 0 le"imcnto Intet·no de acôrdo com o · t 2r. d" ' · , ,tr · <>, o H.egirnento em vtgor. 
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. Antes, porém, lembra à Casa que termina 
hoJe o prazo para a apresentação de emendas 
:10 P:oJeto n. 9 1, prolongando, entretanto, a 
sua discussão até a sessão do dia 18. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pz·e-
sidcnte declara cnccn·ada a scssflo c convoca 
outra, onlinúria, para amanhfl, às H ho:·as, 
com a seguinte 

Em discussão o Projeto n.o 1, não solL~Ha 
a palavra nenhum Sr. Deputado, coutinuaíl'lo 
o mesmo em pauta para a sessão de amanhã. 

OHDEl\I DO DIA 14-8-1947 
PROJETO N.o 5 

. A S?guir o Sr. Presidente anuncia a pri-
meira. <llscussiío do Projeto n. 0 5, contendo a 
Orgamzação Municipal, publicado na ata da 
lV sessão ordinúria. 

Prosseguimento da discussão em .t:loho 
do Projeto n.o 1, contendo o Hegirncnto lnt~r
no, publicado na ala da (j, • scssfio. 

- Vota~~iío em 1.• discussão do J>rojdo 
n.o 4, do Sr. Fabrício Soares, dispondo síihre 
o abono de família aos servidores do J:s!udo, 
Jlllhlicndo na ata da 1 O. • scssüo. 

O SH. PHESIDENTE - Antes de subme-
te~ à primeira discussão o projeto em aprêço, 
devo esclarecer à Casa que esta discussão vcr-
sar4 únicamentc sôhrc as vantagens ou ineon-
vcmcntcs em geral, sem entrar no exame de 
cada um de seus artigos, não se admitindo 
emendas de qualquer espécie. 

Está em discussão o Projeto n." 5. (Pausa J. 
Não querendo nenhum Sr. Deputado fa-

z~r uso da palavra, encerra-se a sua primeira 
discussão. 

Encerrada a discussão, de acôrclo com o 
art.. 16~ elo Hcgimento Interno da Assemhli>ia 
l.cgi~lativa de 1!l:l5, vou submeter a votos o 
rcfcnclo Projeto, para a Casa decidir se o 
mesmo deve passar à segunda discussão. 

Devo esclarecer ainda ú Casa que, S() a 
Assembléia decidir que não deva entrar em 
~egunda discussão, ficará rejeitado dito P:·o-
Jcto, de acôrclo com o parágrafo único, art. 
7G, do Regimento Interno da Assembléia Le-
gislativa de 1!J:l5. 

Os Srs. Deputados que concordam em que 
o_ Projeto n.o 5 deve passar it segunda discus-
sao, queiram levantar-se. (Pausa). 

Foi aprovado. 
. Vai o Projeto à Comissão Especial de Le-

~W>lação. 

HEQUEHIMENTO N.o 1G 

. Em seguida anuncia-se a votação elo rcqtlc-
runcnto 11.0 16, de autoria elo Sr. Hcnó, elcvi-
(~'llllcntc apoiado, publicaelo na ata da 10.• ~;cs
S'!_O ordinúl'ia, sôbrc cumprimento de dispo:;i-
çocs legais. 
. - Submetido a votos é aprovado o requc-

nmcnto supra. 

REQUERIMENTO N. 0 17 

l Depois dcclnra o Sr. Prcsidcn te que vai 
~u nnctct• : r - - . n.• 17 .t,c tscu.ssao e v~laçao o rcquernncnlo 
120 di· <~o Sr ·. l\hgucl Batista, requerendo mais 
110 

n· ·~S de hccnça, em r>rotTogação, publica-
- { .tta da 11.• scssiío ordinúria. 
crctií.;.~~o .,êssc requerimento pelo Sr. t.o Sc-

P;:;t; c o mesmo aprovado, sem debate:>. 
Sr J5' '1 Prorroga1la a Jicen~~a concedida ao 
da,' fic~r:11Vado Miguel Tht~ista, na forma pedi-
do par· c 0 0 :~eu respectiVO suplente convoca-
prorr~;~1 ~ont111uar a substituí-lo, durante a 

'"'' Ç<to dos 120 dias. 

- 1.• discussão do Projeto n. 9 G, do Sr. 
Carlos Pratcs, dispondo sôbrc. o abono de ! a-
rnília, vuhlicado na ata da 12.• scssiío. . 

- 1.• discussão do Projeto Il. 0 !J, do Sr. 
Guilhcrmino de Oliveira, dispondo sôbrc o abo-
no de família aos servidores do Estado, Pllhli-
cado na ata supra. 

- Levanta-se a sessão. 

ATA DA V REUNIÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO 

. Aos oito dias do mês de agôsto do ano de 
1~111 ~o~cccntos e quarenta c sete, na Sala t~as 
Corrussocs da Assembléia Legislativa, re:tni-
rarn-sc os membros nomeados para constittJi-
rcm a Comissão Especial de Legislação. 

Presentes os Srs. Deputados Júlio d~ Car-
valho, Xcnofontc l\Icrcadnntc, André d,~ Al-
meida, Ribeiro de Navarf'O, Tancrcdo Neves 
.Tason Albergaria, Lima Guimariíes, Arrr!:tnd~ 
Zilcr, Fahrício Soares, Oscar Corrêa c Shllin•r 
Soares,' deixaram de comparecer, com e:n1s~ 
justificada, os Srs. Deputados Pedro ll!·ngn 
.Juarez de Sousa Carmo, César Soragi c Oi;H'i~ 
lio Ncgriío. 

Assim reunidos, aclamaram presidente dn 
Cornis~;iío o Deputado Júlio de Carvalho,· ('On-
tra o voto dêstc. Eleito presidente, por t\';te 
foram lidos dois projetos enviados :\ lll~''llla 
Comissiío, do teor seguinte: o de n.o 2, ~(:hre 
o número de V crcadores das Cümaras Mtll! iei-
pais, c 0 de n." :l, que autoriza a transfcrt!1ein 
de parte de vcrllas do Departamento r: de ~-o.nl
J>ras c Fiscalização parr.t a verba 3?~:J4 (.-J.:), 
da Secretaria elo Interior. O prcs!dentc ,dls-
trihuiu o primeiro ao Deputado Jose ~~dre ~le 
Almeida e o segundo ao Deputado .T.tson 1 \l-
1 · j - 't' • ]l'll'CCel' llO ])~" 1 z >crgana, que < evcrao cllli li • ' ··.o 
de cinco dias. 

Nada mais havcn_do a trat:.tr, <;. ~!'· ap;;~:·;~
dentc encerrou n scssao, sendo ,1 pi oxilll · ·li-
cada para r! ata oportuna. 

(a.) Júlio de Cnrvalho. 

14.~ SESSÃO ORDINÁRIA, EM 14 DE AGôSTO DE 1 ~47 

APOIAMENTO AO PHOJETO N." G 
sa sc~J;:~g~~tir, 1 ? Sr .. Presidente cons.ulta it Ca-
clo Sr C· ·l c '\ apoiamento ao ProJeto n.1 n, 
scssiío·. ,u os I I'ates, publi.~ado na ata da 12.• 

Presidência elos Srs. Alberto Teixcin' c 
Lima Guirnarücs. 

A qas:~ manifesta-se pela afirmativa. 

I D
f! I l'OJcto r!.o li será incluído na Ordem 

1 0 Ia, para pruncira discussão. 
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funcionários do Estado e praças da Fôrça 
Policial de 1\Iinas, sôbre projeto de abono 
de família - Representa~~ão do Sr. Ale-
xandre II, D. Alvarenga, de Borba Gato, 
fazendo reclamação - Projeto n.• 10, do 
Sr. Uríel Alvirn, dispondo sôhre aliena-
c'io em concorrência pública, de ações da f:i. A. "Fôlha de _Mina~" - Plano de fo-
mento da produçao: discurso do Sr. Ar-
mando Ziler - Ordem do Dia: Prokto 
n.• 1 (Regimento): prosset{uimento da 
discussão - Projeto n.• 4 (abono de fa-
mília) : aprovado em 1.• discussão - Pro-
jeto n.• G (abono de família): idem- Pro-
jeto n. • 9 (abono de família) : aprovndo 
em 1.'' discussão - Política de Uh á: dis-
curso do Sr. Aluísio Costa - Sôhre os 
Projetos números 7 c 8: discurso do Sr. 
Oscar Corrêa - Peste suína: discurso do 
Sr. Maurício Andrade - Encerram enio 
-Ordem do Dia 18-8-1947. 

Do Sr. Artur Eutrópio, de Mutum, recla-
mando contra atos praticados pelo Prefeito 
daquela cidade. 

- A Comissão competente, oportuna~ 
mente. 

De funcionários do Estado e praças da 
Fôrça Policial de l\!inas, sôbrc o projeto de 
reajustamento do abono de família. 

- A Comissão Especial de Legislação. 
Hepresentação: 

Do Sr. Alexandre Herculano Drummond 
Alvarenga, reclamando contra a sua exon~::ra
ç:ío do cargo de Juiz de Paz de Borba Gato. 

A Comissão competente, oportuna-
mente. 

PROJETO N.o 10 

Dispõe sôbre alienação, em concorrência ]JIÍ• 
blica, de ações d(~ S. A. "Fôllza de Minas'' 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
l\Iinas Gerais, considerando 

que a boa prática democrática desaconse-
lha a concorrência, por parte dos poderes. 
públicos, às emprêsas particulares que explo-
ram o ramo da imprensa; 

que o Govêrno da Hepúhlica, obediente a 
essa norma, cedeu aos funcionúrios da Ern-
prêsa "A Noite", a direção e exrJloração dos 
jornais e demais órgãos de publicidade perten-
centes :\quela Emprêsa; 

que êste é também o pensamento do atual 
Governador do Estado, expresso quando can~ 
didato; 

que, na execução dêssc pensamento, sobre-
levam os direitos dos que, até esta data, vêm 
dando o seu esfôrço nas emprêsas do gênero 
porventura pertencentes ao Estado, 

Decreta: 

As 14 horas, com parecem os Srs. Alh0rto 
Teixeira - Lima Guimarães - Castro Pires 
- Lüiz Domingos - Abreu Hcscndc - Ad' ,!f o 
Portela - Alberto Deodato - Aluísio Costa -
A_ndré _de A!meida -.Aníbal Gontijo - AnUi-
~~~ o Gmmaraes - Arhndo Zanini - Armando 
Ziler - Astolfo Dutra - Badarô Júnior -
Bolivar de Freitas - Cftndido Ulhôa - Carlos 
Prates - César Soragr - Chaves Ribeiro -
Fabrício S_oares - Faria Tavares·_ Feliciano 
l~e1_1a - F1delcino Viana - Geraldo Ataíde -
Gmlherme Machado - Ilacir Lima - .Jaeder 
Alberg:n·ia- Jason Albergaria- .João Camilo 
-- Jose Augusto -.José Carvalheira - Juarez 
de Sousa Carmo - Júlio de Carvalho - Lcn-
renço Andrade - Luiz 1\raranha - l\Iatcus Sa-
Iomú - l\Ianrício Andrade - Mendes Ferreira 
- Mourão Guimarães - Oscar Corrêa - Ota-
cíl_io Negrão - Pedro Braga - Henô - Ri-
hctro Nava!·ro - Hihciro Pena - Hondon Pa-
<;hee~ - S11wío da Cunha - Sousa Carmo -
StarJmg Soares - Tancredo Neves - ültimo 
de Carvalho - Uriel Alvim - Xenofonte Mer-
cadantc. 

Art. 1.• - O Govêrno do Estado alicnarú 
em concorrência públicn, as ações que tcrd 
na Sociedade Anônima "Fôlha de l\Iinas" e ~ 
rotativa l\Iarinoni, ora arrentl:Hh\ :\ mesma So-
ciedade c utilizada em suas oficinas. · 

. Deixam, de comparecer, com causa jnsti-
ficnrla, os Srs. Valdir· Lisboa - Emílio Vas-
coneelo .. s -:-- O~anan Coelho - Antônio Caetano 
- Antonw Punenta - Augusto Costa - Di-
lermando Cruz -- Guilhermino de Oliveira -
Jouhert Guerra - Magalhães Melo Vianit --
Martins da Costa. 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 5-1 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O SH. STAHLING SOAHES (servindo de 
2. 0 Secretúrio) lê a ala da sessiio antecedente 

I b - . ' a qua , sem o scrvaçao, c aprovada. . 

EXPEDIENTE 

O SR. LUIZ DOMINGOS (2.0 Sccrclúrio 
servindo de 1.") ]Jrocede ú leitura dos se''t:in: .. t> tcs papeis: 

Telegramas: 
Da família do Desembargador .José Autô· 

nio Nogueira, agradecendo o voto de pesar da 
Assembléia Legislativa, pelo falecimento da-
quele magistrado. 

- Iuteirada. Arquive-se. 

§ 1.• - Procedida a avaliação do acêrvo 
da Sociedade, que servi!ú de base mínima pa-
ra as propo!;tas, podcrao os seus atuais fun-
cionúri.os, pela ~ua .. maioria, dentro ele 15 dias, 
comumcar ao Goven10 que se propôcm a dc-
tuar a compra, pelo pre~~o da avaliaçiio. 

~ 2." - Nc~sc. caso, a venda só se dará 
depois <~c _a mmona do~ :~tu_ais funcionúrios 
se constltmr. em pesso:: Jlll'l(hca, divididas as 
cotas_ da Sociedade, assun o~·ganizada, na P!'O-
p_orçao de uma pan1 cnda Cr$ 500,00 de ~·f'n
c~mentos n!ensais ou fra~~õc:.; desta irnport~n
~w, ncre,scH~as de mnü~ un~a ~o~a para cada 
,mo de ~erv~ço que o inncwnano apresentar 
no rcfendo JOrnal. 

_ Art. 2.') -- Decorridos 15 dias d:\ })tll)l' " . 
<." o 1 t • 1 r - 1( ' 1. (' .~ 0 , ('~'Jn0j( e

5 
aV_a t

1
aç

1
ao,A Sept (}UC OS fl(lJ<liS 

u_ncwnanos (a ociC( ac e 1~1vmima "F"ll. ·l Mm ,, L , . I , o 1.1 ( e . .. as. ennam exerci! o o seu direito ele ,_ 
ierencia, o Govêrno darú Imhlicich<l(• .10 wtcl 1 • · 'J ]' ' - ' C(d 'l ( C CO!lCOI'I'ellCia _PU) ICa C receber:) d , t: 
elo prazo de :lO dws, as propost·\s (le' • cn 10 
1 ' ' '· COlllpi"l c os mtercssndos, procedendo aos dcm· ·, , t ' 

na forma legal. .tiS a os 
. Art. il." --A .vc.nda mencionada _,;ct·:'t ., _ 

hzacla no prnzo nwxm1o de liO dhs ch fl. 1 e'1
1 

gaçiio desta lei. '· ' 1 mnn -
Art. 4." -- Est·,t lei e11t · rara em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 5.• - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala dns Sef.sões, 14-8-47. - (aa.) Ul'iel 
Alvim - Xenofontc Mercadante -- José Iü-

' heiro de Nuvarro - José Augusto - Chaves 
Ribeiro. 

-Publicado, inclua-se em Ordem do Dia. 

PLANO DE FOMENTO DA PHODUÇÃO 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
'Sr. Armando Ziler. 

O SH. AHMANDO ZILEH- Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

Graças ú mngnunimidade da Comissão 
Exeeutivu Nacional do Partido majoritário, 
hem como dos cinco súhios, ainda posso uti-
lizar-me da tribuna urna vez mais pelo menos, 
até que consigam, se conseguit·ern, a famosa 
lei com efeito retroativo que pretendem im-
pingir ao povo brasileiro. 

Era minha intenção, da última vez que 
subi a esta tribuna, discutir· a parte referente 
aos fundos necessários para levar a bom têr-
mo o Plano de Fomento da Produção, garan-
tindo sua execução plena. A êsse respeito, ti-
ve a honra de merecer um aparte do nobre 
líder da União Demoerúlica Nacional, o Sr. 
Depul<Hlo Alberto Deodato. Corno seria possí-
vel ao Estado prover-se de recursos financei-
ros suficientes, não alienígenas, para levar à 
prática o Plano? 

E' dever desta Casa, propiciar ao Gov(!r-
no os elementos necessários, para que possa 
cumprir o Plano esboçado, além dos seus com. 
promissos normais. Por outro lado, devo res-
salvar que sou um lrahalhadot· c, como tal, é 
também meu' dever indeclinável tudo fazer 
que seja justo, em benefício da minha classe, 
embora onerando o Estado. E isto se deu. Se 
a legislação relativa às nossas reivindicações 
compete à Câmara Federal, hú pelo menos uma 
corporação pela qual se pode trabalhar nesta 
Assembléia, a dos funcionários· públicos; por 
isso, mesmo, votc1 tôdas as emendas que a fa-
voreciam, além de ter apresentado muitas ou-
tr~s, no meu. próprio nome. Heconhcço que 
tuts emendas, aprovadas c constantes hoje da 
Constituição, trouxeram ao Estado certos cm-
hara~~os ele ordem financeira. 

~á tive oportunidade de dizer que reco-
nhe<:w ser a situação do Estado prccúria, co-
mo ~ precária a situação do funeionalismo; o 
func10n~lisrno não tem, todavia, os meios que 
tem o hstado para vencer a situação em que 
umhos se encontram. 

Heconheço que há mais funcwnários do 
q'!e o necessário. Heconheço que muitos dêles 
nao faze~ tudo o _que poderiam fazer para o 
h!Jrn do Estado. E jú tive a franqueza de di-
ze-lo desta tribuna. Entretanto, ao Estado com-
pete zelar pelo seu funcionalismo e aiH'irnorá-
lo, da mesma forma que ao funcionalismo 
compete tudo fazer para o progresso do Es-tado. 

Tendo n~,s daquela maneira aumentado os 
, cnc~rgos ?o. I esouro estadual, é um dever nos-
so' mdechnavel, incontornável e conseqüente 
prover o Estado dos meios necessário~ Par~ 
fazer. f~ce a?s ônus daí advindos. E, nessas 
conthçocs, nno Ilodercmos agora combater coe-
rentemente os Projetos de leis que o Executivo 
nos apresente no sentido de aumentar u rccci-
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ta do Estado pelo simples fato de sermos con-
trários a aumento de trih~ttos,. com~ acontece~ 
com os recém-criados, o Imposto sobre o cafe 
c taxa de rceupcra~~ão econômica. 

Num ponto acredito que_ todos, devemos 
estar, a êsse respeito, de acordo. hca.!,mente 
deveria ter havido um maior de~_:üc sobre a 
instituição' dos novos tributos. Nao hou':'e o 
debate ncccssúrio, nem nesta Casa, nem amda 
entre as classes conservadoras c menos entre 
o povo. Seria preferível que ê_:;se de;bate .fe 
ti v esse realizado. Não teria surg1do ago~·a · Es-
tou firmemente convencido de que somente 
da discussão c do trabalho hem orientado _c 
honesto de todos nó:;, nascerá uma sol~~ao 
que satisfa~~a ao Estado c ús. classes. s_octais. 
Assim, ~)rs. Deputados, com esse esptnto, de-
vemos volver-nos para os urgentes problemas 
que exigem nossa atenção. Existe já um pl~
no de administração, geralmente bem reccl;I-
do. A pc1·gunta que ora temos diante de nos, 
é: corno obter os fundos reclamados para sua 
execução? • 

Na l\Icnsagcrn que o ilustre Govcrn~dor ··"~ 
do Estado dirigiu a esta Casa, três rnc?tdas 
são apontadns para equilibrar a situação fman-
ccira do Estado: a compres:;ão das despesas, 
o aumento da receita e o Plano de Hecupcra-
~~ão Econômica. . 

N1o concordo Sr. Presidente, com a ex-
prcssã~ "comprcs~iio das despesas", a menos 
que ela signifique coisa diferente. da que estou 
entendendo, pois o progresso obnga-nos a des-
pesas sempre maiores. . . 

O Sr. Albalo Deodato - V. Exc!a. da 
licença para um aparte'? -- Cornprcssao das 
despesas está no sentido de que se abandonem 
as despesas suntuúrias. , ,. . 

O SH ARMANDO ZILI;H - Sun, a com-
pressão d~s despesas, no sc?t.ido de que ~e 
abandonem as despesas suntuanas, como cscla~ 
rccc 0 ilustre Depuhtdo Alberto J?e.odato, e 
realmcn te justa. E' também ncccssana ~: mo-
ralização administrativa. Nunca .j~evenamo~ 
gastar 30, onde podemos gastar w;) .com os 
mesmos resultados. DeYemos ser ngorosos 
nos orçamentos c em sua aplicação. Do con-
lrúrio, para comprimirmos as despesas, num 
sentido geral, não poderíamos levar t~vant~ .o 
própdo Plano de Fomento, que vat ex1g1r 
grandes gastos. . 

O aumento da receita c outra medida· 
Pois não. . 

A Mensagem nos dú alguns csclarccuncn-
tos a êste respeito, informanr!o-1:os que se pre-
tende aumentar a receita atraves de. un~a me-
lhor fiscalização e, ainda, da rcava_luwao ~os 
hcns imóveis tributados. No que d1:r. resp~tto 
ao impôsto territorial, sabemos ~rue e_fchva-
mcntc os imóveis rurais estão hoJe nnnto va-
lorizados c que, entretanto, os tributos são cr!1 
geral lançados sôbrc o mesmo valor que ti-
nham hú dezenas de anos ou, pelo menos, des-
de antes de l!HO. Nestas condiçücs. · · 

O Sr. Mberto Deodato - Acho que _um 
dos pontos capitais é a reforma d? imposto 
Lcrritori ai. Por meio dêlc incontestavelmente, 
teremos não só a reforma 'tributária como !am-
hém a soeial c política. E' um ponto. capital. 

O SH. AHl\IANDO ZJLEH - Mmto bem. 
Sinto-me satisfeito em concordar intcg_raln!en-
te e.om. as Palavras de v. Ex c ia. ~).Imposto 
tern~onnl tem uma 

1 
finalidade pohtlcp,. cco-

Irômica c social ao mesmo tempo. E c JUsta- ·\ 
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mente ne~tc ponto·que eu yretendo demorar-
me nas minhas consideraço.es. Na M~nsag~m, 
à página 86, lemos o. segmntc: - Imposto 
territorial: sua taxa e atualmente de um _e 
meio por cento ad valorem; e o valor nao 
atualizado ... 

0 Sr. Aníbal Gozztijo -- Mas isto se faz 
trienalmente. 1 o Sr. Alberto Deo~lalo - Mas a avali~ção 
é feita todo ano, de ac~rdo com. o valor .tnbu-
tário e também pelos c~tlculos fettos e~ mven-
tário. Não há nada mms falho. O que e neces-
sário é um levantll]pcnto do cadastro. - Um 
cadastro novo. 

O SR. ARMANDO ZILER - Com referên-
cia aos apartes dos Srs. Deputados Aníbal 
Gontijo e Alberto Deodato, tenho plena convic-
ção de que nenhum fazcn?eiro venderá a sua 
propriedade pelo preço sobre o qual paga o 
impôsto territorial. .. 

O. Sr. Lima Guima.rães - Nem pelo dô-
bro. mes precisam das fazendas. 

O SR. ARMANDO ZILER - Prova. de que 
o lançamento atual não é muito justo. 

O Sr. Alberto Deodato - Quem precisa 
da fazenda, é claro, não vai vendê-la. 

O Sr. Abreu Resende- Eu conheço pelo 
menos um proprietário rural, que dá a sua 
nropriedude por menos do que se encontra 
.ançado. 

O SR. ARMANDO ZILER - Deve ser uma 
exceção. Eu chegarei a êsse ponto e V. Excia. 
tem apenas razão em parte. 

O Sr. Alberto Deodato - O que se quer 
não é aumentar nem diminuir: é fazer uma 
justa tributação. 

O Sr. Abreu Resende - Abaixar os que 
estiverem elevados, e elevar os que estiverem 
mal lançados, de acôrdo com uma revisão jus-
ta e equitativa. 

O SH. AHl\lANDO ZILER- Continuemos 
a leitura da Mensagem: ". . . não sugerimos 
aumentar a taxa do impôsto territorial, embo-
ra se trate de tributo direto". Peço a atenção 
dos Srs. Deputados para êste, ponto: "embora 
se trate de tributo direto de todos o mnis acon-
sellzúvel, porque encontrq g~·andr resist~n_cia 
por parte dos se11s contrzbmntes neccssarzos, 
em sua maioria homens do campo, por gravar 
a terra". 

Contudo nós achamos que o impôsto ter-
ritorial, rlent'ro, naturalmente, de um justo cri-
tério, deve ser modificado completamente. 

O Sr. Ollimo de Carvallzo - O que acC!n-
tece entretanto, é que estamos de pleno acor-
do que o impôsto seja cobrado corno ~stá sc;_n-
do: ad valorem. ~las o que_ ac?ntecc e que ~s
tc valor das propnedade~ n~o e dado, em prm-

• ... : 0 sob nenhuma avahaçao daqueles que co-
Clt" ' • l 't . d l t D 1 ecem e sim pelo ar n no. os co c ores. e 
n 1 t q•te estou de pleno acordo com a Mensa-sor e ._ 1 · - · l l gem. Mas que esta vad onza

1
çao SeJa ( at( a po_r 

. c~so" d1'ferentes aque e por que em s.·t-ptoc "" " 1 't · d 1 t do aplic:1do até hoje por ar n no os co e o-
res. 

O sn. ARMANDO ZILER - Aliás, o apar-
te de v. Excia. vem corroborar o pensamento 
do nobre colega, Sr. Deputado Alberto Deoda-
to, a respeito. 

. Mas não achamos . justo, ~in primeiro lu-
gar, que a taxa do impôsto seja fixa de 1 5 % 
ou 1.5 por 1. 000 para tôdas as Propriedade~ 
rurats. 

Já a Co_nstituição Federal e a Estadual 
abrem exccçao: as pequenas propriedades at · 
20 hectares, quando o proprietário as cul:ivae 
só ou com sua família. ' ·' 

O Sr. 1-brel! Resende - Aliás, erradamen-
te, quanto a est~pulação de úrea sômente, por-. · 
q~Ie uma propnedade, conforme sua localiza. 
çao, v~le X; outras valem XllO, Xi100, Xil.OOO 
sucessivamente. ' 

. . O SR. ARMANDO Z!LER - O seu racio-
emw, em parte, procede. Mas o que se consi-
dera é o valor social da propriedade· se 0 pro.prietário cultiva seus vinte hectar~s, po-
dera obter o mesmo volume de produção, tan~ 
to perto como longe dos grandes centros: co~ 
mo o objetivo é o incentivo da produçiío, 0 preço da terra parece secundário. 

O que propomos é que se reforme 0 
impôsto territorial, lançando-se impôsto for-· 
temente progresrsivo sôbre terras férteis e 
aproveitáveis que estejam abandonadas. Es-
sas terras devem ser pesadamente taxadas 
a fim de obrigar seus proprietários a culti: 
vá-las, ou cedê-las a outros que o queiram 
fazer. 

O Sr. A.lberto Deodato - Aliás, a Cons-
tituição Estadual já prevê isso. Sou autor 
desta parte que se refere ao assunto. 

O Sr. último de Carvallzo - As terras 
aproveitáveis não ·são. cultivadas, não por 
culpa dos fazendeiros; nós, em primeiro lu-
gar, não temos braços nem transportes, e 
chegamos ao ponto de não poder produzir 
porque os nossos cereais ficam apodrecendÓ · 
à margem da Leopoldina. 

Não é elevar a tributação das terras pró-
prias, aproveitáveis, que résolveria o caso. 
Seria necessário que o Govêrno desse meios 
para cultivar as terras aproveitáveis. 

O .SR. ARMANDO ZILER - Compreen-
. do o pensamento de V. Excia. Concordo em 

que a assistência do Govêrno é necessária, 
mas ... 

O Sr. Aníbal Gonlijo -- Aliás, a posição 
do no~re Deputado_ é i?coerente. V. Excia. 
se queixa de que nao ha terra para os traba-
lhadores do campo e que se tivessem essa 
terras, de graça, iriam cultivá-las, aumentan~ 
do a produção. Mas êlcs não querem tra-
balhar, porque as leis trabalhistas ct· ·1 . .. • . , ao a e es uma asststenc1a ampla, nas cidade~ e 
sua proJ~agar,da o~ atrai para êsses ce;)~tro: 
D~ rnaneu~n que nao, temos gente para traba-
l~ar nos ~ampos .. Eu dou de graça terra<s 
para qv.e eles cultivem . 

O ·sr. Alberto Deodato -V. Excia d 
manHa r publicar um anúncio a ;~sp~lto ~v e 

. O. SH. ARMA~DO ZILER - VV E · 
rac JOctnam com firmeza, r.mn dúvid~ ~elas 
pnrte me rendo às ponderações · em 
das, como a relativa à questão d. a!)resenta-
fttte é grave e muito séria. Os 0 ê~~~~~Jlorte, 
dr~cem nas plataformas das e~tagcões do apo~ 
'tenor. E' um fato o 1 "' • m 
Deputado Ultimo d CCJt e alega o ;lustre e arvalho. Nao me 
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parece, entretanto, justa a observação do no-
bre Deputado Aníbal Gontijo, quanto à minha 
.incoerência. Não há incoerência, senão 
interprcta~:ão menos justa das minhas pala-
vras ... 

O Sr. Aníbal Gonlijo - Em seus discur-
sos feitos aqui c nos comíeios, V. Excia. diz 
que esta gente não está fazendo nem para 
comer, no entanto, quer que se lhes dêm 
terras. O caminho a se tomar é a compres-
são das despesas. ' 

O SH. AHMM.mo ZILEH Tenho a 
impressão, nobre Deputado, que, se nós 
apertarmos muito us mãos, ~l coisa sai pelo 
vão dos dedos. Não é possível comprimir 
muito. Sobrevirá u morte por asfixia. 

O Sr.' 1lnibal Gontijo -- O Govêrno não 
pode viver sem impôsto, lu do é relativo. 

O SH. AHMANDO ZILim - O meu pon-
to de vista fundamental é justamente êsse. 
Precisamos dar ao Govêrno o<> meios neces-
sários para que êle possa di:itrihuit· melho-
rias aos contribuintes c ao povo em geral. 

O SH. PRESIDENTE - Lembro ao no-
ore orador que o seu tempo já se esgotou. 

O SH. AHl\IANDO ZILEH - Pediria a 
V. Excia que me concedesse mais ·alguns 
minutos, uma vez que a boa parte do meu 
tempo foi utilizada pelos meus nobres cole-

. gas, que tanto me honnu·am com os seus 
apartes. 

O SH. PRESIDENTE - De acôrdo com 
o Hcgimc Interno, concedo-lhe a prorrogação 
~c cinco minutos. 

O SH. ARMANDO ZILER - Srs. Depu-
tados, pensamos que, quando um proprietúrio 
cultiva realmente suas terras, o irnpôsto ter-
ritorial que êlc deve pagar há de ser míni-
mo, c mesmo tendente a zero (Apoiado). Mas 
se o proprietário não cultiva as suas terras 
cultiváveis ... 

U Sr. Ultimo de 'carvallzo Desde que 
possa cultivú-las. 
.. O SH. AHMANDO ZILEH - ... é neccs-

.sar!o que o Estado obrigue o proprietúrio a 
f,aze-lo,. porque a tcna tem função social, a 

terra e de todos", já Homero o dizia, é do 
produto dela que todos vivem e não da hri-
-s~.:. Ness:~s condições, obrigar o propric-
tano a cultt v ar, a explorar suas terras é de-
·ver do Estado. E' aí onde o impôs to sôhrc 
a terra alcança uma função social relevante 
a que se referiu o ilustre deputado Albert~ 

-Deodato. 
O Sr. Alberto Deodato - Aí é que está 

a separação de nossa ideolo~ia. Para nós, 
democratas, a finalidade da Igualw1dc social 
em matéria de terras, é o tributo, enquanto 
que para os camaradas de V. Exc:a deve 
ser incontestàvelmentp a dcsapropriaç'io. 

O SH. AHl\IANDO ZILEH - Como. •>h i c· 
tivo final temos a socialização dos meio~ de 
produção. 

O Sr. Ultimo de Carvalho - E da tern1. 
O SR. ARMANDO ZILEH -- Isto, numa 

fase superior de socialismo. No momento 
somos nós os que queremos maior númcr~: 
de proprietários de terra, c por. isso lutamos. 

. 222 

O Sr. Alberto Deodato - Nós ~amhém 
desejamos a distribui~:ão das propnedades, 
mas com justiça . 

0 Sr. Ultimo de Carual~w - D_cvo ~lizer 
a V. Excia. 0 seguinte: rcsHlo no mtcn?r .c 
sou a••ricultor em município da mata mmet-
ra c1rtrc terras férteis; eu sou um produtor 
d~ fumo. Faço ~sle ~parte,~ para que .V.· 
Excia. veja como as coisas sao complcx~lS; 
O fumo é a grande riqueza do meu rnumci-
pio e do rnui{icípio do nobre colega ~~~~.des 
Ferreira. A produção, que no an~ p·;ssadg 

,foi muito grande, tendo chegado a"~:~ ~00~01.;;; a arroba, chegou neste ano a de.,cci ,1 C • 
100,00 a arroba, que foi o preço pcl~, qual cu 
c outros produtores a vendemos. .:>ab~. por 
que'? Porque os Bancos fecharam o 1man-
cimnento. 

Hesullado - nós que tivemos. grande 
produção de fumo no ano passado, este ano 
tivemos que limitá-la, porque nós nem sabe-
mos por quanto a venderemos, po~·que .os 
Bancos estão fechados; a cousa esta nnuto 
complexa c sem um exame minucioso, sem 
transporte não é possível. Precisamos de 
crédito, de braços e depois de tudo isso ofe-
recido ao povo, ninguém se iluda, o lavrador 
tem «rande interêssc de produzir porque tem 
seu ~;1pital morto c asfixiado pela deliberação 
do grande financiamento do Govêrno. 

O SH. AHMANDO ZILEH - Isto, Sr · 
Deputado, vem coincidir justamente com o 
meu pensamento. Não estou aqui defenden-
do outro ponto de v1sta senão êstc: melhor 
distribuição da terra, assistência, crédito, IJrc-
~~o, transporte, etc. 

Ternos, assim, que a questão do Impôs-
to territorial merece realmente um exame 
aprofundado e o próprio número de aparlcs 
que tive o r>razer de receber, comprova isso 
suficientemente. 

Creio que não é possível cobrar o impôs-
to territorial, à taxa uniforme de 1 c %% · 
Creio que o pequeno Iavraclor, que produz, 
pode ser até isentado dêssc impôsto e que o 
proprictúrio de terras, grande ou pequeno, ':' 
que não as quer cultivar, deve ser fortciilC1}" 
te taxado, a fim de que seja obrigado a faze-
lo ou ·t permitir que outros o façam em con~ 
<lições' mais humanas que as da "meia". Aqt~I 
volto a pedir a atcn~~ão elo nobre colega Am-
hal Gontijo sôbrc as razões do êxodo d? cam-
po para a 'cidade. Se na cidade hú leiS tn~
balhistas - sou trabalhador c sei que a ~~
dade não é um pamíso - mas se temos lCl.s, 
não foram alcarwadas senão pela classe, alr_:l· 
vês de nossos sindicatos. Se no camvo. na~ 
existe ainda essa proteção é porque JUSt~ ~ 
mente os trabalhadores do campo n:,1 

são organizados, unidos em sindicatos· Src 
os trabalhadores ela cidade não estivessem 0 -
ganizados c unidos, não teríamos as leis t~a
balhistas. Elas foram arr~mcadas pelas .~~= 
tas dos trabalh~ulorcs, c nao dadas por •1 

guém. Seria o mesmo que dizermos que 
foi a Princesa Isabel que deu a liberdade aos 
escravos. Todos nós sabemos que os escra-
vos obtiveram sua libertação graças ús lutas 
que sustcn taram. 

O SH. PHESIDENTE -;-- Lemhro ao ilus-
tre orador que os cinco nunutos de prorroga- -;t• 
ção já estão esgotados . 
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'lauto, o que encontra mai?r resistência. . Por 
isso, Srs. Deputados, un~car!1ente por 1ss_o, 
caímos ~;cmpre no tribut9 md1reto, o qual na<? 
conta com resistência tao grande porque va1 
rec<<ir, em ultima instàn.cia, sôl~re o povo, que 
~stú dcsorgtmizado c amda. nao compreende 
hem estas coisas. Corno dtss~ o. nobre cole-
"a Guilherme Machado, os propnos escravos 
~üo chegaram também a compreender, no pri-
meiro momento, que nüo foi a Princesa Isa-
bci que lhes conce(ieu a libertação. 

O povo não oferece grande resistência à 
tdbutação. Daí a tendência dos poderes pú-
}Jlicos, de preferir tributos indiretos aos dire-
tos, embora reconhecendo o direto como o 
mais aconselhável. 

Mas, nüo querendo tomar, }lOr muito mais 
lcmpo, a atenção de V. V. Excia~;., deixo de 
aprofundar-me ainda m:lis sôhrc êstc assunto, 
c~;\Jerando ter ainda oportunidade de vir a 
fazê-lo, antes (lU e me cassem o mandato. 

O Sr. Oscar Corrêa - V. Excia. o terú. 
O SR. ARMANDO ZILER Passemos 

adiante. Hú outro impôsto, o <le transmissão 
causa morlis. A Mensagem evita, delicada-
·mente, a expressi'ío "impôs to 1;ôbrc heranças". (? impôsto sôhre hermH,~as, ou causa mortis, 
neve ser tmnhém taxado de maneira forte-
mente progressiva. O Estado deve ser mes-
mo um dos maiores herdeiros dos grandes es-
pólios. · 

O Sr. Ultimo de Carvalho - Este impôs-
to está taxado de maneira progressiva. 

O SH. ARMANDO ZILEH- Está, mas de 
maneira muito benigna. 

O Sr. Ultimo de Carvalho - Aqui de 4 a 
10%, em linha reta. Se aumentar o Estado 
ficará como o único herdeiro do de' cujus. En-
tão acham que êste irnpôsto é pequeno? 

O Sr. illberlo Deodato -- Eu acho. 

O SH. AHMANDO ZILER - E' claro. O 
Estado deve ser um dos grandes herdeiros. 

O Sr. Ultimo de Carvallzo - Este não é 
o meu J)rincípio. 

O SH. AH!\IANDO ZILEH - Nesta parte, 
então, infelizmente, , não podemos estar de 
acôrdo; 11 propósito, gostaria de lembrar ao 
nobre Deputado o exemplo de um país que é 
uma potência capitalista, a Inglaterra, onde 
o impôsto sôhre herança equivale à metade 
ou mais, do espólio. 

75% do montante da herança são do Es-
tado, conforme nos clucida o nobre Deputado 
Júlio de Carvalho. E é um país capitalista. 

O Sr. Ultimo de Carvalho - As condi· 
~~õcs de vida são outras ... 

O SH. Alt(\1Al\1DO ZILEH - Mas que não 
seja de 75% o impôslo, ne!n cu vol! defender 

·.\ taxas tão elevadas, de imcdwto;yorem, a atual 
de ·t a 10% é realmente uma msignificfmcia, 

principalmente quando consideramos que a 
herança não é acumulada pelo esfôrço de um 
só, mas de uma coletividade. Há muitas he-
ranças que se fizeram, em Belo Horizonte por 
exemplo, com a aquisição de terrenos, q{Ie se 
valorizaram rà•pidamente não pelo trabalho 
dos proprietários, mas de tôda a população. 
Não é, pois, um absurdo exigir-se que o im- 1 

pôsto sôbre herança seja um impôsto fortemen-
te progressivo, principalmente tratando-se de 
sucessão não em linha reta. 

Sr. Presidente, Srs. Deputado, êsses dois 
impostos, a meu ver, reformados, devem ter 
as suas ta:>as elevadas, aquele, nos casos em 
que a propriedade se torne economicamente 
anti-social, como se dá com as te1-ras aban-
donadas c perfeitamente utilizáveis, e êste, nas 
grandes parlilhas principalmente. Mas, além 
dessas fontes de receita, a Mensagem nos in-
forma da criação de dois novos tributos: , um, 
sôbrc o café, sôhre o qual nüo vimos nem ou-
vimos argumcn tos realmente ponderáveis, is-
to é, argumentos que nos eonvc:ncesscm dt; q:ue 
seria um abusurdo a sua adoçao. O cafe e o 
produto menos tributado que temos. 

O Sr. Aníbal Gontijo - Eu acho que é 
mais do que absurdo. Tôda taxa 9ue ~asse de , 
Cr$ ~1,00 por saca no Estado de Mmas e absur-
da. 

O SH. AH!\IANDO ZILEH - h~as havia 
urna taxa, do Departamento do Cafc, de Cr~ 
12,00 por saca. 

O Sr. Castro Pires - Tiraran~ esta taxa, 
porque achavam que o produto nao a supor-
tava. 

0 Sr. Albel'io Deodato Foi extinta, e 
nós continuamos responsáveis pelas cauções 
no Banco do Brasil. 

O SR. AHMANDO ZILEH - De qualquer 
forma o café é um produto protegido. O 
Brasil' inteiro, viveu, em certa época, quase 
como satélite em tôrno do café. Contudo, em 
outros Estados, está sujeito a tributos maiores; 
a própria Mensagem nos fornece dados que 
nuo foram contestados, pelos quais verifica-
mos que no Espírito Santo as taxas sôbre o 
café somam Cr$ 20,40 por saca c em São Paulo 
Cr$ 18,00. 

O Sr. Alberto Deodato - E no Estado do 
Hio também. 

O Sll. ARMANDO ZILER - Tendo sido 
extinta a taxa de Cr$ 12,00 com o Departa-
mento que a criou - o Departamento Nacio-
nal do Café, - não se trata da criação de novo 
tributo, mas do restabelecimento de um · tri-
buto que já existiu. 

Quanto à Taxa de Hccuperação Econômi-
ca, d? O,G%, ou seja ?c ? por 1. 000, trata-se 
de tr~h.uto por ccr~~ m.d1rcto; a Mensagem 0 
class1hca de senu-md1reto. Realmente, pode 

não ser indireto, pode ser um tributo direto 
iss~ dependendo da nu~ncira por que se por: 
tanto ~quêles que o v ao pagar diretamente •. 
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O S1·. Oltimo de Carvalho - Todo tri-
buto recai diretamente sôbre o comprador. 

. . O Sr. Alberto Deodato - Isso é urna afir-
mação simplista. 

O SH. ARMANDO ZILER - Por êssc tri-
buto, até 1951, pagar-se-ão Cr$ (i,OO por Cr$ 
1. 000,00 sôbrc operações de tôda c qualquer 
natureza. Em 1952, essa taxa diminuirá para 
Cr$ 4,00 por Cr$ 1. 000,00; em 1953, último 
ano <lc sua vigência, para Cr$ 2,00 por Cr$ 
1. 000,00. E sendo provisória, a taxa, estri-
tamente vinculada ao Plano da Prorluçiio, na· 
turnlmcnte não tem aquéla feição antipática 
de um tr!huto pcrmunente. Sei que a prin-
cípio as classes conservadoras protestaram 
contra a sua instituição; mas sei/também que, 

mais tarde, postas a par da sua alta finalida-
de, concordaram em que êle se instituísse 
desde que tinha carúter transitório c estava 
intimamente ligado à' execução do Plano de 
Fomento da Produção. 

E aí está mais uma razão por que deve-
riamos ter debatido muito mais amplamcnté 
o assunto, antes de transformado em lei. As 
classes conservadoras, debatido o assunto, já 
concordam e aceitam a nova tributação, desde 

' aue a arrecadação respectiva seja vinculada 
unicamente ao plano, à exceção dns obras ali 
previstas. Não querem o desvio para outros 
fins, ainda que nobres, dêssc dinheiro as:o~im 
arrecadado. Isto é justo porquanto o Plano 
exige numerário para que a sua execução, c 
não podemos reunir dinheiro a não ser por 
intermédio de medidas dessas c pelo pró-
prio fomento da produção, justamente o pro-
blema fundamental com que nos defrontamos. 

E' preciso que o povo não seja sobrecar-
regado com mais essa taxa, que realmente ela 
recaia sôbre as classes produtoras e não sô-
bre o povo. Em outras palavras, é preciso 
que essa taxa seja realmente direta e não indi- · 
reta, porque do contrário vai acarretar novo 
aumento do custo de vida; sabemos que, às 
vêzes, a elevação de alguns centavos nos im-
postos, serve de pretexto a alguns comercian-
tes c industriais, para elevarem os preços, não 
na mesma medida do impôsto, mas muitas vê-
zes mais, como boa razão para aumento de 
lucro. 

O Sr. Oltimo de Carvalho- Vo~sa Excia. 
dá licença para um aparte? V. Excw. é apo-
logista então do tabelamento? 

O SR. AHMANDO ZILETI - Não, eu de-
fendo o aumento da produção. 

O Sr. último de Carvalho - Eu pergun-
to isso pelo seguinte: a única maneira de tri-
ln~tar sôbre 0 produto sem alcança!· o consu-
tmdor é fazer 0 tabelamento. Entao teremos 
que tabelar tudo que é para assegurarmos o 
preço do produt~ na fonte de produçiío. Ago-
r~, se. assim procedermos, essa produção sc-
ra esh_?lada, desaparecerá naturalmente, por-
que nao alcançarú preços compensadores c 
nest3ls condições ni'io será interessante a pro-
duçuo · Ternos então de deixar a produção ter 
o seu curso livre para alcançar efetivamente 
o preço do. custo c mais 0 lucro do produtor. 
O q.~le motlv.o~ a situação horrorosa. que atra-
vess.t!nos fm JUstamente isso: o tabelamento 
q~c flzer:un sem consultar as fontes da produ. 
çao, sem saber quanto custava o produto àque-
le que o produzia. 
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O SR. AHMANDO ZILER - Concordo· 
plenamente co:n V. E:r.cia. As comissões· de 
preços já mostraram suficientemente a sua 
inutilidade. O problema é uc aumento da pro-. 
dução. 

Atualmente, com essa política financeira 
do Govêrno Federal, e a ausência de uma ~ 
justa política econômica, nossa preocupação 
é fixar preços-teto, tabelamento no limite 
máximo. Quando as cousas estiverem no se~ 
justo lugar, praticnndo o govêrno uma poh-
tica de produção c não de irnpossiYel defla-
ção financeira, no!;sa preocupação será a de 
impedir que 03 preços baixem e não que su.-
ham; nossa tarefa será garantir prc~·os nn-
nirnos e não fil,ar os máximos, de eficácia 
nula. Nesse uia, desaparecerá a famosa insti-
tuição do cfnnbio negro. 

O Sr. último de Carvalho - Estou de 
acôrdo com V. Excia, no sentido de determi-
nar preços mínimos, de acôrdo com os re-
cursos da produção. 

O SH. AH.l\lANDO ZILETI - Perfeita-
mente. Como dizia, é necessário que o im- ,~ 
pôsto de 6 por 1. 000 não venha a cair sôbrc 
o povo, acarretando novo amento de preços 
das utilidades, contribuindo para empobrecer 
ainda mais o povo, cuja situação já é grave. 

Assim, as classes conserYadoras· contri-
huir~io com sua parte para que 0 Plano de 
fomento seja levado à prática· do contrário 
tudo recairá sôbre os ornhro; do povo dl. 

I . . • c asse operann, o que não é justo. 
Durante a guerra, é bom lembrar t1. 

grm;dc soma de sacrifíeios que o povo foi 
o~H'Igado a suportar, afim de garantir a viló-
rw; chegamos a não levantar reivindicações, 
n~m rnc:'>m? de aumento de salários, para 
n:.to preJtHhcar a pr.odução de guerra. E 
n<_>s! trabalhadores, sabwmos que muitos indus-
tnms, comerciantes, etc., estavam :mferindo 
lucros extraordinários. Quer dizer, os tra-
bulhadorcs colaboravam, cmú grande sacrifi-
cio, suportando o máximo <lc pêso enquanto 
muitos faziam bons negócios. E' preciso que 
entre tôdas a8 elasses se repartam os sacri-
fícios, que niio recaiam todos êles apenas sôbre 
a classe operúria. •j 

Por isso mesmo, recebemos com alegria 
a notícia de que a:; classes conservadoras ha-
viam concordado com o novo tributo; isso 
revela que as classes conservadoras de Mi-
nas já estão interessadas no plano de fomen-
to da produção, demonstrando . disposição de 
contribuir com sua parte. 

E' nestes têrmos que é necessária a 
união de todos os esforços; é nestes têrmos 
que é possível a uniiío nacional para soer-
guer a nossa economia c garantir a nossa in-
dependência; é nêstes têrmos que é possivel 
alcançar o entendimento de classes; c nunca 
quando todos os direitos cabem u uma c to-
dos os deveres à outra. ~.Ias, se os encarg?s 
são repartidos justamente entre todos, enh~o 
estaremos com as bases lnnçadas para traba-
lhar unidos c levar avante o plano de pro-
duçiío e rccupcra~~ão econômica, promoven-
do o desenvolvimento de Minas e de todo o 
Brasil. 

Há dois anos 0 meu partido :sugeriu qui!!· 
zc medidas práticas que, inf~hzmc~tc, nao 
foram tomadas na devida cons1dcraçao pelos 
Poderes Públicos tendentes a combater a cn- ·,~ . . 
restla c a inflação. 

l 
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Mais tarde, resumimo-las tôdas em três 
pontos: primeiro, o aumento da produção. 
Mas para aumentarmos a produção é pre-
ciso' condições necessárias, é necessário ha-
V"r indústria de base. 

O Sr. .tUberlo Deodato - Aliás, êste foi 
o nlano: aumento da l)rodução, pela bar-.c. 

O SR. AHMANDO ZILEH- Perfeitamen-
te. Não é possível, sem ir:dústria de busc, aa-
mentar a produ~~ão. Sem isso, niío podere-
mos vencer a concorrência que o estrangei-
ro nos faz, dentro da nossa própria casa. E 
para ~;ermos hem sucedidos no desenvolvi-
mento da indústria, devemos iniciar a so-
lução do problema da terra, combatendo o 
latifúndio improdutivo, que impede a cria-
ção do mercado interno e o progresso da nos· 
sa in(lústria. 

E' necessário indústria de base, máqui-
nas que fabriquem máquinas operatrizes, c 
fábricas, como as ·de avii'io, de alumínio, de 
aços finos, motores, enfim, tôdas essas fá-
bricas que, durante a guerra, íamos conse-
guindo instnlnr, porque a América do Norte 
precisava dos noc;sos esforços e que hoje, com 
a morte de Hoosevelt, uma autêntica desgra· 
ça para a América Latina, c a ofensiva de-
scsrJerada do imperialismo ianque, já se vão 
fechando. 

O Sr. jlJmzricio de Andrade - V. Excia. 
dá licença Jlara um aparte? 

. V·, !~xcia. sabe que a questão da indús-
tna has1ca depende das condições do mer-
cado e não podemos tê-Ia sem mercado, pa-
ra. que possamos produzir a preços accesí-
Vcis. 

O SR ARMANDO ZILER -' Concordo. 
Por .isso mesmo é que quando falo em in-
dústria básica, ligo a ela sempre a questão 
da terra, porque trinta milhões de brasilci· 
n~s <I\Ic vi:r,~rn . nos campos, não consomem, 
na o tem dmhetro. V cgctam apenas, trans-
forr!lando-sc em. pequenos proprietários, pro-
duziil(lo para s1, trazendo cercais pura a ci-
dade, vendendo sua produção, ficando na 
posse do dinheiro, podem adquirir os arti-
gos fabricados por nossa indústria. Isto sig-
nifica a existência de um grande mercado 
interno. · 

Mas, trabalhnndo à meia c ú: têrça, nin-
guém cstú em situação de adquirir cousa 
alguma, no campo. 

O Sr. Mauricio de Andrade - A di vi· 
são do latifúndio não pode operar um mila-
gre imediato. 

O Sll. AHJ\IANDO ZILEH -- E' claro. 
Serú um processo c é nesse sentido que enca-
ramos o Plano de Fomento da Produção, co-
mo um bom início para marcharmos nessa 
direção, que nos parece justa. 

O SH. PRESIDENTE -- Lembro ao no-
hre orador que o seu tempo está esgotado! 

O SH. A H MANDO ZILBH - Eu pediria 
a V. Excin. conceder-me mais alguns minutos. 

O SH. PHESIDENTE - Concedo a V. 
Excia. einco minutos. 

O SH. AHi\IANlJO ZILEH - Esforçnr-
mc-ci para terminar dentro dêssc prazo. 

O ;,cgundo dos tri':s pontos que aorescn-
tamo~;. é o do aumento da produtividade, o 
estímulo ao esfôrço dos operários, incenti-
vando o entendimento entre patrões c traba-

A. L. -15 

lhadores. O trabalhador auxiliarià 0 em-
pregador a desenvolver os seus planos tra-
balhando para o maior rendimento d;s fá~ 
bricas, c êstc proporcionando melhor situa-
ção de vida, uma situação mais digna, mais 
humana, aO!l seus trabalhadores, porque não 
hú negar que O!l opcrúrios poderão muito· 
contribuir vara o aumento da produção. , 

Assim se criarú, sem dúvida, uma atmos-
fera mais propicia ao trabalho, c ao mesmo 
tempo, para' o aumento da produção. 

Em te1·ceiro lugar uma melhor, mais 
justa redistribuição da renda nacional, atra-
vés do aumento de salários; é ]Wcciso que o 
povo tenha dinheiro e possa comprar; do con-
trúrio, não haverá mercado interno e as nos-
sas fábricas irão armazenando estoques por~ 
que nüo encontram compradores. O dinhei-
ro, nas mãos <lo povo, circularia mais inten-
sa e ràpidamcntc e êstc próprio movimento 
aumenta a ríqucztl de certo I_nodo. 

A redistribuição da renda nacional se fa-
ria, ainda, com o aumento progressivo dos im-
postos sôbre o capital, terras improdutivas e 
rendas ,como aquêlcs a que Já me referi de 
início. 

O impôsto territorial em Minas Gerais. 
deu o ano passado para o Estado a soma mí-
nima de oitenta c cinco milhões de cruzeiros. 
Com as modificações que a Secretaria das Fi-· 
nanças pretende introduzir, êste impôsto con-
tribuirá com mais vinte e cinco milhões de· 
cruzeiros para a nossa receita no ano que vem,. 
totalizando cêrca de cento e dez milhões de 
cruzeiros o que é uma insignificância num 
Estado c~mo o nosso. Pouco mais de 10% 
do total da receita. Não é possível que os do-
nos de nossa terra contribuam com tão pouco 
para o Estado. 

O Sr. l)ltimo de Caruallzo - Mas a ques-
tão é que os lavradores não pagam somente o 
impôsto territorial. Pagam o impôsto sôhre 
o fumo, sôbrc o arroz, sôbre tudo, até mc8 m 0 
sôbrc galinhas. . 

O SH. ARMANDO ZILI<m - A respeito 
já disse que o proprietário de terras que re-al-
mente a explora deva pagar impôsto dccres~ 
eentc, chegando mesmo ú isenção, em certos 
casos. Ç>s que não produzem é que devem pa-
gar mms. 

O Sr. 11lberlo Deodato - lmpôsto deve 
ser regressivo. 

O SH. ARMANDO ZILEH - Perfeita-
mente. Decrescente. 

Devemos ainda, estimular a nrrêca<lação. 
por todos os meios. Há pouco tempo a Casa 
re.cel:cu uma suges.tiío. de, um funeionúrio, 
p_ubl~c?, o ;;r. Ben]lllll!n Imtra. Este fun-
e~onano, mostrando zelo para corn os ncgó-
c_IOs (~O Estado, .. ~.rn·csento~l sugestões 110 ~>~u
tt_(lo flc ~c J~wmflcar o swtcma de arrecada-
çao do Imposto de venda:; c consif'll'H"Ões 
Efic trDahalho, viin~{o :\ ,Ça_su 11or m;-; 0 ; ; 10 se~ 
n Jor eputado ,m:a _;.'m;wu·iies, foi ex.ami-
nado por uma corm.ssuo, da qual parti,,· · 
c···· 'l '·r ··.;-o vencHio o ~Ipel, , ... ,, co m:~s.t ! _ ~neu voto, chegou 
.t eonclusao oc qnc nao (tevcr't'll'''l." · • ... ·' cxanu-
;l:lr (l) ~is~;n!lto, I!.na::; apcnn~N; encaminhá-lo à 
,,eer~ ana o as 'mDnças. "'aturalmcntc , u-
ues~(H:s cun:o nqncla ílcvcm ~-;cr recebidas' c~m 
n~n.ls 111te~·essc, rlcvem ser aplaudidas, para 
e~tunulo (,c outros, porque ninguém apresen-
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tará sugestões desde que elas tenham o desti-
no das cestas. Heceio que a do Sr. Dutra 
.lenha tido êsse destino. 

Outra medida interessante para aumcn-
larmus a arrecadação é a melhor retribuição, 
melhores ordenados aos agentes fiscais. Os 
.agentes fiscais de nosso Estado são dos fun-
cionúl'ios mais preteridos c menos remunera-
dos e não é possível que tenham qualquer es-
tímulo para realmente fazerem uma boa fis-
calização sofrendo preterições c, com suas 
l'amílias, passando necessidades. Duas ou três 
vêzes, parece, chegaram a ter as suas reivin-
dicações quase materializadas. O Conselho 
Administrativo, se não me engano, chegou a 
aprovar o aumento dos seus vencimentos, <los 
.agentes fiscais c funcionários das coletorias. 
Mas ao que estou informado, todo o funcio-
nalismo foi aumentado, menos os agentes fis-
cais, principalmente os de segunda classe, 
que, com as mesmas atribuições dos de pri-
meira classe, percebem ordenados bem in-
feriores. 

Se não retribuirmos de maneira condigna 
o esfôrço dêstes homens encarregados da 
fiscalização, sôhrc os quais, portanto, repou-
sa grande parte da responsabilidade da boa 
arrecadação de nossas rendas, não podemos 
esperar grande sucesso nesse sentido. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, eis aí al-
gumas medidas que postas em prática, mui-
to por certo contribuiriam para a nccessúda 
elevação da receita orçamentária. Sem dú-
vida, para a realização do Plano de Fomen-
to isto não basta. A outras medidas talvez 
tenhamos que recorrer corno, por exemplo, 
o empréstimo interno. Esse seria um recur-
so justo, mas o povo corrcspondcrú ú .soli-
citação? 

Devemos reconhecer, com toda sinceri-
dade, que a confiança do povo nos poderes 
públicos jú não existe. Nosso povo, infeliz-
mente é esta a verdade, anda escarmentado, 
já não tem mais entusiasmo em adquirir apó-
lices e cobrir emprêstimo:t. internos. Se nós 
conseguirmos infundir confian~~a, entusias-
mo pela execução do plano, poderemos lan-
çar tal empréstimo com sucesso. !\las nesse 
clima de incertezas e apreensões, qual o in-
dustrial, o comerciante, o fazendeiro, que se 
dispõe a adquirir apólices'! E' preciso, antes 
de mais nada, paz c tranquilidadc, respeito 
à Constitui~~iío, govêrno identificado com 0 
povo, regime democrático, liberdade. Por 
exemplo, se o Sindicato dos Bancúrios estives-
se nas mãos dos seus legítimos dirigentes 
poderíamos, dentro do nosso Sindicato, faze; 
uma grande propaganda, debater o plano, etc, 
e nossa classe contribuiria com o que pudes-
se para cobrir 0 empréstimo; e assim, as rlc-
mms organizações; mas, sob intervenção im-
posta e iníqua, nas mãos de traidores da' 
classe, não é possível; ninguém tem confian-
ça ou c~tírnulo, isto acontece com tôdns as 
corporaçoes de trabalhadores, com as classes 
produtoras, acontece com 0 povo em geral. ' í? S~ · PRESIDENTE - Eu solicitaria de 
V; I~xcw, terminasse o seu discurso porque 
ha outros oradores inscritos para falar 11'\ 
hora do expediente. ' 
. O SR. AHl\IANDO ZILEH - Mais uns 
xnstantes apenas, Sr. Presidente. 
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Com esta instahilidude política, com a 
ameaça da famigerada lei de segurança, o 
povo não pode ter confinça em emprestar 
dinheiro ao Govêmo. Não me refiro ao Go-
vêrno de 1\linas, que quase se asscmellu: a 
uma ilha de liberdade no oceano da reaçao. 
i\las se houvesse estabilidade política, have-
ria mais confiança no futuro c um cmprés-
lírno interno seria mais fàeilmcnte coberto. 

O nobre Deputado úllimo de Cm:v~~lho 
inicialmente referiu-se à falta de crcdltC? · 
Justamente, se o Govêrno corta o crédito .as 
classes produtoras, corno poderiam elas abnr-
lhe crédito, comprar-lhe os títulos 'l Com~ c~n
fiariarn elas no desenvolvimento cconomico 
diante da insistência em seguir uma política 
dcflacionária evidentemente suicida 'l Para 
corngir o êrro da inflaç·ão, caímos ime-
diatamente no da deflação. Saltamos, sem 
medida das causas de uma extremidade pa-
ra outra. Devem achar estranho, os que me 
consideram extremista, que justamente cu este-
ja a reclamar o equilíhrio. Isto demonstra 
quem é, na verdade, extremista. 

E' claro que se o Govêrno central não 
tomar outra orientação não poderemos en-
carar o futuro com muito otimismo, c mesmo 
o plano de fomento, não obstante as condições 
internas, favoráveis, estarú talvez comprome-
tido, porque é difícil, sem a pressão popular 
levar o Govêrno Federal uma melhor ori-
enl~ão no sentido econômico e político. 

Há, enfim, outra medida a considerar, 
para o financiamento do Plano, a do emprés-
timo externo; foi êstc justamente o ponto sô-
bre o qual mais me aparteou o ilustre De-
putado Alberto Deodato. 

Condicionarmos a realização do Plano de 
Fomento a um empréstimo externo parece-me 
extremamente perigoso. Tivemos a capaci-
dade, como disse ainda ontem, para aplicar 
Cr$ 500.000.000,00, segundo alguns, no Dalnc-
úrio de Araxú. O Plano de Fomento cstú or-
çado em Cr$G00.000.000,00. Tenho a impres-
são de que não serú suficiente essa vcrb_a. 
Em todo caso confio plenamente no patrw-
tismo do Govêrno, do povo, das classes con-
servadoras de Minas c confio plcnamcnt!? em 
nossa capacidade de realizaçàv. lia verá, des-
de que todos estejamos compenctrados d.a 
necessidade de levar avante o Plano, havcra, 
sem dúvida, recursos para isso: Hccursos 
jamais faltaram para as boas iniciativas, de::-
dc que o clima seja de confiança, cntcn(h-
rncnto mútuo, compreensão, paz e liberdade. 
Defendamos a democracia, rlcfcndamos a 
Constituição; não com a "lei de segurança", 
é claro, pois com ela ninguôm tcr:í scguranç~. 
Apliquemos uma política econômico-financei-
ra <_!.Ue inspire confiança c certeza de. rc~upc
raçao c poderemos perfeitamente dispcns.ar 
os empréstimos externos· por que o imperia-
lismo não vai emprcstdr-nos dinhci!·o para 
montarmos usinas elétricas, quando ele con-
trola 90% c quer justamente c~mtro~ar o~ 
100% de nossa I>rodução de energia: N~1~ vm 
emprestar-nos para montarnu?s fngonhcos, 
quando a grande luta nossa é JUStamente con-
ti;:~ a opressão a que nos ~uhmetcm. os frigo-
nhcos estrangeiros que sao os rnawrcs cul-
pados da situação' de angústia da pecuária 
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nacional. Não vai querer consentir na liber-
ta~~ão do nosso manganês de Lafaiete, sob seu 
coutrôle. 

U S1·. Alberto Deodato - l\las emprestou 
dinheiro àJ Hússia ... 

O SH. AHMANDO ZILEH - Lá vem a 
Hússia de novo ... Mas em que condi~:ües '? l'ia-
quelas condições, poderíamos aceitar cmprés-
tunos externos: desde que atrás dos banquei-
ros não venham os generais, como fazia Bis-
mure no scculo passado; dinheiro em ba-
ses razoáveis, mantida a nossa soberania, 
mantida a nossa independência econômica 
nós o aceitaríamos. Mas o que temos visto ~ 
sofrido não é hem isso. E' bem diferente 
disso ... 

O Sr. 1tlberio Deo.clalo - l\Ias V. Excia . 
. quer que tomemos dinheiro sem pagar os 
juros'! 

. O SH. AHi\IANDO ZILEH - l\Ias é prc-
ci~o que as tax~ts se!:lm razoáveis e que se 
evitem ,certas clausulJ.s contratuais. 

O Sr. •1lberto Deodato - Bem isso é ou-
tro caso. ' 

. O SH. AHl\lANDO ZILEH.- l'dr. Snyder 
disse qu.e as taxas bancárias são elevadíssim·1s 
110 Brasil. N"a América do Norte são haix·;s 
realmente Mas , ,, . . ' ' · . qu.muo os norte-amencanos emprestam dlllller"r·o ' n. '] . ' - . dO laSl JU n·to U"Cm lh ,xnesma rnaneira. . . ' ' " ' 
• O Sr. ,1/berto Deodato - Não há maior 
ciTO no mundo do que os conceitos que sôbre 
o assunto foram expendiuos pelo Sr. Gustavo 
Barroso, no livro citado pelo nobre depu-
iado. Armando Ziler, em seu último discurso. 
O livro mostra que o . Sr. Gustavo Barroso 
1~ada entendia de empréstimos, e creio que o 
~r. Ar~nando Zilcr não UlH'ccndeu bem o sen-
tldo dele. 

I o sn. AHl\lANDO ZILEH Confesso 
que não compreendo hem o Sr. Gustavo llar-
l'oso. 
. . , O S!'. Albel'to Deodato - Mas apoia as 
1dcws dele. 

O SH. AHl\IANDO ZILER - O que disse 
ExC'ia, '! qtt•· é lastimável e incompreensi\'cl 
para mim o silêncio do sr. Gustavo Barroso 

' hoje, na luta contra o imperialismo america-
no, quando hú 10 anos emi)unhava êle a ban-
deira anti-imperialista. 

Devo téminar. Já me prolonguei nlém 
do que me seria lícito, Era o que tinha a 
:iizcr. (Palmas) • 

Esgotada .a hora do expediênte, passa-se á 

OHDEl\1 DO DIA 

O Sr. Presidente anuncia o prossegui-
mento da discussão, em globo, do l'rojcto 
n. 1, contendo o Hcgimento Interno, publi-
cado na ata da Ga. sessão. 

Não solicita a palavra para discuti-lo 
nenhum Sr. Deputado, continuando o mes-
mo em pauta para a próxima sessão. 

PHOJETO N. '1 
I • Anuncia-se, a scgmr, a votação, em 1a. 

(liscussüo do Projeto n. '1, do Sr. Fabrício 
Soar<.!s, dispondo sôllrc o abono de fami-
Jia aos servidores do Estado, publicado na 
ata da 10a. sessão. · 

Lido êsse Projeto pelo Si·. primeiro se-
cretário, e submetidos a votos, é aprovado, 
para que passe á 2a. discussão. 

- A' Comissão Especial de Legislaçã.o. 

PROJETO N. ü 

Passa-se á 1. • discussiio do Projeto 11 • 
ü do Sr. Carlos Prates dispondo sôbre 0 
abono de família, publicado na ata da 12.n 
sessão. 

Lido b;sc Projeto pelo Sr. 1 o Secretário 
não solicita a palavra nenhum Sr. Depu: 
tado. 

Submetido a votos é aprovado, passan~ 
do, portanto, ú 2.• discussào. 

- A' Comissão Especial de Legislação. 

PHOJETO N. 9 

Anuncia-se a 1. • discussão do Projeto n. 
!L, do Sr. Guilhermino de Oliveira, dispon-
do sôbre o abono de família aos sevidores do 
Estado, publicudo na ata da 13.• sessão. 

Lido êsse Projeto pelo Sr. 1:' :::>ecrctà-
rio, franqur;ada a palavra, não a solicita ne-
ncnhum Sr. Deputado; e, submetido a votos, 
c aprovado, para que passe a 2. • diseussão. 

- A' Comissüo Especial de Legislação. 

Esgotada a matéria a ser tratada na Or-
dem do Dia, declara o Sr. Presidente que 
continuará deferindo a palavra aos oradores 
previamente inscritos. ' 

POLITICA DE UBA' 

O SH. PHESIDENTE.- Tem a palavra 
o Sr. Aluísio Costa. 

O SH. ALUISIO COSTA - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

A propósito. do recente discurso que pro-
nunciei nesta Casa, recebi hoje uma carta do 
Sr. Dr. Juiz de Direito de Ubú; a qual jul-
go do meu dever ler nesta Asscrnblóia, uma 
vez que aquêle .magistrado solicitou que fi-
zesse cu uma retificação, eri1 uma das pas-
sagens do meu discurso. (Lê) : 

"Belo Horizonte, 14 de agôsto de 194 7. 
Estimado amigo Dr. Aluísio Costa. 
Afetuosas saudações. 
Lendo seu discurso pronunciado na ses-

são da Assembléia do dia B do corrente 
sôbrc "Polícia de Ubú", hú um tópico que' 
a bem .~a vcrd~ldc, . cs.tú exigindo retificação: 

Hell_ro-me a pnsao da caravana do IUo 
d~ Jancrro, que esteve em Uhú, cêrca de 15 
dws, em propaganda da candidatura do Ge-
neral Dutra. Nüo desejo rccord·11· 11 • em en-
~rar er~1r· detalhes sOUJH

1
-e, o:-~1 neoutccimentos que 

e ven rcaram em )a, c urantc aqnêles d · , 
c que culminaram com til:oteio c cotli'l"t la~, 
Pr·t .. G · d l\l ·r · . · i r o n,t • ç.a m o . · ~u rcr1, OIH e estavam reunid . 
lHlra um conucw, centenas de 'ldcr>to d os, 

• L s 'l can-drdalura do Brigadeiro Eduardo Úome;. ' 
Encontrava-me, na .ocasiüo, na Escola 

Normal, onde, con_t solcmdaclc, estavam scn-
d? cntrcgu.es os drplomas ús alunas que ha-
vranr ten.nmado o curso quando ínesi>erada-
m~nt.e fm chamado com urgência, para ir à 
r~fenda praça, .onde estava havendo um sé-
no conflito~ La chcgandú, jú encontrei 0 te-
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nente DelcgadÓ Especial c uns três ou qua-
tro soldados armados de fuzil, que tomavam 
um automóvel para ir ao encalço da cara-
vana, que tinha fugido em direção do lHo 
de Janeiro. 

~I_U vista da exaltação da multidão que 
se dizia agredida, e conhecendo a perplexi-
dade que o Delegado Especial sempre de-
rl!'o!Istrava nos momentos em que era neces-
sano tomar urna providência imediata, achei 
ac~mselhável que o regresso da caravana fôssc 
feito com a minha presença, e, assim, cêr-
c.a de quarenta e cinco minutos após a par-
lida do Delegado, segui em outro automóvel. 

. Chegando ao distrito de Guidoval, encon-
trei a caravana presa pelo Delegado Especial. 
Regressei á cidade juntamente com o Delega-
do, soldados c caravana, e a esta nada acon· 
tecet~ quero crer, devido à miziha intervcn-
vençao. 

Com agradecimentos pela retificação, 
sou o 

Arn• obr• 
(a.) Má;io Cândido da Roclla." 

• ~elo muito que me merece o Dr. Múrio 
Candido da Rocha, solicitava a V. Excia. que 
considerasse esta carta como parte integran-
te do meu discurso, pois tive apenas o pro-
pósito de ser fiel à verdade. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas) • 

Sôl3RE OS PROJETOS NS. 7 E 8 -O SR. PRESIDENTE - Tem a palav1·a o 
Sr. Oscar Corrêa. 

O SH. OSCAH COHHEA- Sr. Presiden-
te, Srs. Dcputadc~. 

Coerente com a linha de conduta c a or-
dem de idéias que sempre ternos sustentado 
c mantido, sintO·JDe no dever indeclinável de 
aduzir algumas considcraçõe's a respeito <los 
projetos ns. 7 e 8, ora em discussão, relati-
vos ao aumento dos subsídios dos deputados 
e Governador e fixação dos do Vive-Gover-
nador. · 

, Mais de uma vez ternos salientado a ~i
tuação de angústia das finanças est~duars, 
assobcrhadas de encargos c sem mcws de 
P:ovê-los, sobrecarregadas pelos aumentos ~re
VIstos ou imprevistos das despesas, c a Im-
possibilidade de aumentar, sem maiores ônus 
Para a cansada bôlsa do povo, sua receita pa-
ra que a elas rmdesse fazer frente. 

Mais de uma vez c dizemo-lo sem jac-
tância, em palavras q~wntes, de sinc.eridade, 
e nem sempre lealmente cornprcell!hdas, te-

. mos profilgatlo 0 que nos parece atentatório 
d~s condições que atravessamos, dos sacr:ifí-
cros que todos os cidadãos nos devemos un-
por ~ara que 13 parcela mínima de cada um 
contl'lbua para a felicidade de todos. 

A Mensagem do Sr. Governador, na se~· 
são inaugural desta Assembléia, pintou, em cô" 
res vivas, a situação do Estado. Assin~, salien· 
tou que os dispositivo~; constilucionais relati-
vos à discriminação de rendas (na C_onst. Fcd. 
e na Estadual) levarão a uma reduçao da ~en. 
da calculada em 85.000.000,00 de cruzeiros 
(púg. 81) sendo que só em 1!)48 essa redução 
provável é de Cr$ 53.207 .567,50. 
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Além do mais, as despesas decorrentes ~e· 
outros dispositivos constitucionais elevar-se-ao 
a Cr$ 28. OS:l. 483,1 O, o que atinge o t~t~1l ?c 

81.291. 050,GO, para aumentar o d~se_qml.r.brlO 
de nossa angustiosa situação econonuco-hnan-
ceira. . 

A tarefa, pois, do legislador estadual e 
muito séria e grave: não é possíYcl ~umente
mos ainda mais os encargos já excessivos, sem 
que descubramos os meios de receita com que 
os poderemos vencer. . . . 

Vimos, por isso, com surprêsa, no "Drano 
da Assembléia", de ontem, os dois projetos de 
lei referentes aos subsídios dos Deputados, 
do Governador, Vice-Governador, etc .. 

O Sr. :1lbel'lo Veoclato -· Posso infor• 
mar a V. Excia. que ao Governador do Esta-
do não interessa, absolutamente, aumento de 
subsídio. 

O SH .. OSCAR COHHi::A - Grato a V. 
Excia. 

Ninguém ignora os sacrifícios que se im-
põem aos nossos homens públicos, na situa-
ção presente, quando lutam pelo socrguirnen-
to de nossa vida civil, reestruturando o Esta-
do em moldes novos c amplos. E os que l:o-
nhecemos o desnível das condições de vida 
do interior c da capital, reconhecemos as di-
ficuldades que cruciam os que deixam seus 
centros de atividade, abandonando oeupaçõe:s. 
lucrativas, onde possuíam já conceito firma-
do, pela probidade e sabedoria, tanto que me-
receram o sufrágio popular, para, em mudança 
radical, transferir-se e aos seus, para meio di-
verso, sem o confôrto c as facilidades das ci-
dades donde provêm. 

Tanto mais quanto a tarefa que se im-
puseram, que nos impusemos, é de absoluto, 
absorvente. 

Há, porém, consideração paralela a fa-
zer-se: A situação do Estado não compor-
ta aumentos de despesas; em especial, se dis-
sermos que não há receita correspondente que· 
o possa enfrentar. Só isso, aliús, é suficiente 
para antcpm· aos proj.et(!S _7 e ~ ~bstáculo in-
transponível. A Constitmçao MmCira de 14 de ''1 
julho, que tanto nos custou ~m trabulh? e ~h
negação, c que r;~cla.ma de .nos, ~ d~s Cidadaos 
em geral obediencw estnta, d1spoc em seu 
art. 28 q;te "salvo quando precedida de men-
sagem do Governador, qualquer projeto de lei, 
que importe acréscimo de despesas, tcrú sus-
penso o andarn~nto após a prirnei.ra discus" 
são, até que seJa aprovada a recethl corres-
pondente." . . 

Ora, os proJetos ns. 7 e 8 rmportnm, é 
óbvio, em aumento de despesas, c não há nê-
les indicação da receita conespondcntc. Não 
hú, pois, como fu~:ir, a esta eonclusüo inso-
fismúvel: os projetos citados devem ter seu 
andamento suspenso. Essa, uma objeção 
jurídica. Mais ainda: o art. 157 dispõe que 
"nenhum encargo se criará ao Tesot!ro do Es-
tado scrn atribuição de recursos sufieientcs 
para seu custeio." E nenhum recurso foi 
atribuído ao Estado para ocorrer ao aumen-
to das despesas. . . . 

:] 

~ S.r. Aníbal Gontijo - Niio podemos 
contnhu~r para o aumento de despesa do Es· • 
tudo, gntando na tribuna contra imy,ostos. ""· 

O Sr. Alberto Deodato - V. excia está· 
enganado. 
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O SR. P.RESIDENTE - Chamo a aten-
ção dos Srs. Deputados, que os apartes só 
.devem ser dirigidos ao orador. 

O Sr. Uriel Mvim - o' Govêrno do Esta. 
do ainda não cuidou de 'minorar a angústia de 
ninguém. 

Um Sr. Deputado - Havendo aumento 
llc despesas do Estado, acho o impôsto uma 
co usa muito justa. 

O SR. OSCAR CORRf~A E' que V.V. 
;Excias. avassalaram as l'inanças do Estado e 
da Hepúhlica. 

V.V. Excias. estiveram no Govêrno 15 anos 
e não fizeram nada pelo povo. 

O SR. OSCAR CORRf:A - 1Jala vwia, 
de V. Excia., e recebendo com a máxima boa 
vontade o seu aparte, amigo c companheiro 
ilustre que é, somos contra o aumento de im-
posto:; c aumento de despesas. 

O Sr. 1lníbal Gonlijo - O que quero di-
zer é isto mesmo: uma \·ez que estamos con-
tribuindo, o que desejamos é que se compri-
mam as despesas. 

O SH. OSCAH CORRI".:A- Ah! V. Excia. 
me dcs<:ulpc. Como V. Excia. pertence ao 
V. S. D., -achei que me contestava. Talvez 
seja prevenção de minha parte. . . (Wsos) . 

O Sr. UI'iel illvim -V. Excia dá licen-
ça pnra um aparte'! 

O SH. OSCAH COIUU~A - Com muit0 
prazer. 

O Sr. Uriel illvim -V. Excia. acaba de 
enunciar da tribuna que clama contra a cria-
ção de novos impostos ... 

O SH. OSCAH COHHi~A- Desde que não 
possam ser suportados pelo povo c o Estado 
pos:;a privar-se deles. · 

O S1·. Uriel 11/vim - ... no entanto, a 
Assembléia não ouviu o protesto de V. Excia. 
co.atr.<\ y taxa de recuperação econômica, que 
almgtra duzentos mil contos na receita para 
o r>rcsenle exercício; V. Excia. nfío protestou 
aind~: contra a taxa de transmissão inter-vivos: 
V. Ex c ia. nfío protestou , untra o projeto go-
vernamental de aumentar o impôsto de ven-
das e consignações, faze1,do com que êle in-
cida sôbrc proprietário& rurais, que são os 
trabalhadon:s que construem a base do nosso 
socrguirncnlo econômico. 

O SH. OSCAH COHH:f.:A - Agradeço o 
amor c carinho com qw~ V. Ex c ia. policia a 
minha atuação nesta Casa. V. Excia. talvez 
seja capaz de repelir de cor todos os meus 
diset\ 'sos, nesta Casa, todos os meus gestos, 
posi<,.'<.o que, para mim, é muito honrosa. V. 
Excia., sem dúvida, me trata com carinho c 
amor. 

Desejo, entretanto, lembrar que se ni'io me 
hali contra essas medidas é que V. V. Excias. 
são os primeiros a criar onus para o Estado, 
mas niio cui(lam de dar meios rwra satisfa-
zer a (~sscs orms. O que V. V. Excias. querem 
é pôr em dificultlmlc o Govêrno do Estado, 
dando-lhe despesas de toda ordem, sem recei-
ta eotTesrwndcntc. Mas, V. V. E:.:eias. se es-
quecem de que viveram num regime de dema-
gogia oficial, num regime em que o dinheiro 
público era e~;banjado ... 

() Sr. Uricl Alvim -- Também sou Depu-
tado c fni eleito pelo povo, como V. Excia. 
Niio vim a cstn Casa IH\ra ouvir os conselhos 
de V. Excia. 

O SH. OSCAH COHHI~A- Nem cu, muito 
menos, os de V. Excia. 

o Sr. Uriel AI vim -: Não sei de cor dis-
curso algum que V. Excw. pron~nt;,iou nesta 
Casú. Somos, porém, contra a cnaçao de mc-
(lidas ·injustas. 

O SH. OSCAH COHHf:A.- V. Excia. não 
vem desonestamente impingir nada ... 

O Sr. Uriel Alvim - V.V. Excias. estão 
no Govêrno há cinco meses e nada fizeram. 

O SR. OSCAR CORREA - Estamos há 
cinco meses c V.V. Excias. cstivc1·am 15 anos. 
(Palmas). 

O Sr. Faria Tavares - Deve ser bem as-
sinalado que o plano de recuperação econô-
mica visa a recuperar aquilo que foi esban-
jado pelos homens que até há pouco deixaram 
o poder, de modo que não há símile entre 
aqueles que querem recuperar c aquêles que 
ontem dcstruirum c afetaram seriamente a si-
tuação financeira. 

O Sr. Uriel A/vim - Das palavras do Go7 
verna<lor do Estado, lidas nesta Assembléia, 
pelo Sr. Secretário do Interior, o que ficou 
constatado é que, se houve esbanjamento, des-
!{astcs do dinheiro público,. por certo não foi 
no Govêrno do Sr. Benedito Valadares, Pre-
sidcn te do Partido Social Democrático. 
, O SH. OSCAH CORHBA - Não me referi 
ao Sr. Benedito Valadares; Vossa Excelência 
está, como se diz· expressivamente, "tomando 
a carapuça". 

O Sr. Uriel ;i/vim - O pla~o d? recupe-
ra~~ão a que V. Excia. alude, ate h~Je .... 

O SH. OSCAH CORH.:EA - Na? ~m eu 
quem aludiu, foi o Sr. Deputado I• ana Ta-
vares... , d b O Sr. Uriel Mvim- Mas e a mesma an-
cada de V. Excia. 

O SR. OSCAH COHHBA - O que muito 
me honra. · _ . o Sr. Uriel A.lvim- ... ~wo fo1 nem dado 
à publicidade. Entrcta_nto, .:Mm~ts o rc~on.hece 
co,no um sonho, uma 1deahzaçao do Governo. 

O SH. OSCAH COHRI".:A - Todos os bons 
projetos que o Govên~o le':'antar, Sr. Presi-
dente serão sonhos c UTeahdadcs, sendo rea-
lidad~ para V.V. Exeias. apenas aquéles que 
favorecem a alguns ... 

O Sr. Uriel Mvim --V. Excia. deve indi-
vidualizar o seu pcnsmncn to. 

O SH. OSCAH COH.RBA - O meu pen-
mcnto é sempre muito individualizado ... 
(Risos). 

O Sr. Uriel i\lPim -V. Excia. deve ser 
mais claro, mais 11rcciso. 

O SH. OSCAH COHH.i<:A - Eu sou sem-
pre muito claro; só não me compreende quem 
não quer ... 

Outra ponderação, agora de ordem sis-
i<:_mútisa, n.1erc:c ~c r , !cmh~·a,<h~: as Disposi-
çocs Constltucwnms I ransllonas determina-
ram em seu art. 33 que se proceda, na presen-
te sessão legislativa, ao reajustamento dos ven-
cimentos do funcionalismo. Devemos obediên-
cia a essa imposi~~ão constitucional. Muito 
mais justo, portan~o, é que fixemos primeiro 
as bases dêssc rca]ustam?nto, já que 0 tempo 
urge c as tarefa~ ~rue ~_lOS ItnJmscmos são vúrias 
c complexas. So apos cumprirmos essas de-
terminações - que têm prazo fixado c ohriga-
tôriedadc legal, devemos passar às outras. 
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Mas, não é só: passemos ao Projeto n.o 8, 
relativo ao Governador Vice-Governador c au-
xiliares. ' 

r~ essencial salientar: o nrt. 25, n. Q XIII 
l~a Çonstitui(;ão confere ú. Assembléia cornpc-
tcncw para fixar a njnda de cu~to dos Depu-
tados, hem como o subsídio d(~stcs c os do 
Governador c Vice-Governador. 

.. 0;-a, a competência privativa <la Asscrn-
l>leu: c,. desta forma, apenas para a fixação elo 
subsHho dos Deputados, Governador c Vice-
Governador, c não dos vencimentos dos Se-
cr.et.úrios de Estado. Para êstcs, faz-se mister 
lc1 a parte, desde que, não incluída a fixa~~ão 
d.e s_ens s_uhsídios, expressamente, na compe-
tc.ncw pnvativa da Assembléia, é lógico que 
ha, como em tôdns as outras leis, necessidade 
da sanção do Chefe do Executivo. 

Apresenta, portanto, o referido Projeto, 
e~ta outra falha de ordem jurídica. 

Sôbre sua inoportunidade, nada hú que 
acrescentar: os mesmos motivos que ditaram 
nossa conduta quanto aos demais acréscimos 
de <lespêsa, aqui se repelem c contra êle nos 
levantamos. , 

Todos temos que arcar com a nossa par-
eci:: ~le sacrifício a fim de que possamos re-
eqmhbrar a silmv,;ão do Estado. E a nós, em 
especial, e :\s altas autoridades executivas, que 
temos um dever solenemente assumido, de ba-
talhar pelo renascimento da confiança dos ci-
dadãos nos governos honestos c sérios, a nós 
nos cumpre dar agora, qdanto a nós mesmos, 
uma prova inequívoca do alto espírito que nos 
tem norteado. 

A responsabilidade que nos cabe nessa de-
mocracia brasileira nascente é grande demais 
par,a que a suportemos sem muito heroismo e 
nauta coragem. Precisamos fazer renascer a 
confiança do povo, nos homens que escolheu, 
e, principalmente, naqueles que são seus man-
datários, aquêles que traduzem em leis o J>en-
sarnento <la coletividade, para que não cami-
nhemos de novo, e Deus nos darú fôrças nesse 
bom combate, para a degradação dos pode-
res que nos foram conferidos com tanta es-
perança e fé. 

O que faz a resistência da democracia aos 
ataques das fôrças dcsagrcgadoras é a base 
~01Hllar em que assenta, E se não nos manti-

ern!os em nível supcrhJt·, acima dos interêsses 
pa~hc~Ilarcs, estaremos contribuindo para a 
propna desmoralização do regime. 

~o!nos, I>ois, Sr. Presidente, de OJ>inião 
' que, <~lcnl <le - d . . - l · que .11 • nao correspon er a s1tuaçao gera 

dess·1' .!:Wes_:;arnos, sendo mesmo atentatório 
7 ~· 8 SI uaçao, são inoportunos os projetos ns, 
mos 0~ fc1·r~~rn princípios jurídicos a que deve-

Je< lcncia irrestrita. 
Devo 'llia's f . t . . . l bancada ~1 : ·, nsar, que es. a e a ornn1ão ( a 

0 pro f. Ala U · D. N. e tamhcm, ~omo ,afirma 
em reh ,;- berto Deodato, do Sr. i\hlton Campos 
nador 'uÇ~IOFa~ aumento do subsidio do Gover-

.st.ldo. (Palmas) . 

PESTE SUíNA 

, O SH · PRESIDFNTE - Tem a I>alavra o Sr. Mauricio An 1 J 1 J 

. O SI~· l\lAUntc{Ü( X:NnnADE - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 
. A~e~<!cndo a diversos apêlos que me têm 

sHlo (lJngulos por fazendeiros da zona do oeste 
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de Minas, classe que de certo• modo repre-
sento nesta Assembléia, venho trazer ao co-
nhecimento da Casa e por intermédio dela ao 
conhecimento do povo mineiro, a situação 
realmente difícil que atravessam neste mo-
mento os criadores e cngordaclorcs de suínos, 
de urna grande c produtiva região do Estado 
de J\Iinas Gerais. Hefiro-me, Srs. Deputados, 
a epidemia que neste momento assola com cx-
traordinúria gravidade a regiiío da mata de 
Pains, dizimando as grandes criações de suí-
nos daquela zona, destruindo as manadas des-
tinadas ú engorda, levando a ruina uma das 
maiores fontes de renda dos fazendeiros locais. 

Para que se tenha urna idéia da extensão 
dos prejuízo:; a que me refiro, e da gravidade 
que es~Ja situação representa para a economia 
mineira, hasta dizer que a produção de suínos 
daquela região, segundo estou informado, orça 
por volta de cem mil contos anuais tendo a 
zona vúrias fúbricas de banha que exportam 
os seus produtos para os grandes centros con-
smnidorcs do país, c que se abastecem quase 
que exclusivamente da matéria prima local. 

úllimamente, porém, os rebanhos estão 
sendo de tal maneira devastados que os fa-
zen dciros da regi i\ o sofreram prejuízos que 
ultrapassam só êstc ano, segundo informações 
por mim recebidas, a soma avultada de mais 
de dez milhües de cruzeiros, dificultando-lhes 
a situaçiio econômica. 

No momento, exatamente, em que um pro-
duto industrial como a banha, alimento prin-
cipal e essencial de tôdas as classes, pobres 
ou ricas, ultt·apassou consideravelmente a casa 
de vinte cruzeiros por quilo, c quando tanto 
se fala em planos de recuperação econômica, 
é de se lamentar que uma providência defini-
tiva não tenha sido tomatla até o momento, 
pelo Govêrno de J\linas, para por um paradei-
ro a êssc grande mal, que vai, pouco a pouco 
estendendo-se a quase to<lo o Estado, ferindo 
de cheio um setor húsico da economia mineira. 

Hú pouco, in<lo a cidade de Formiga, tive 
a oportunidade de presenciar os ,protestos <le 
um grupo de fazendeiros que havih ido i1qucla 
eirlade, a procura da vacina de cristal violeta, 
para eonseguil· a imuniza~~ão de seus rebanhos. 

No entretanto, no pôsto sanitúrio local, o 
encarregado de dirigir a campanha contra a 
peste suína, não encontraram uma dose sequer 
de vacina. Perguntando para quando pode-
riam cncontrú-la, obtiveram a resposta de que 
nada se sahi:t. . 

O Sr. Guilherme Machado- Posso infor-
mar a V. Excia. que o Scerctúrio da Agricul-
tura estú vivamente impressionado co!n. ?sta 
epidemia e jú tomou, dentro das possih~h.da
dcs da Secretaria, as J>rovidências necessanas. 

O SH. ~rAUIUCIO ANDHADE - Mas, !lo 
entanto, ainda não surtiram os efeitos !~cseJa
<los, continuando os fazendeiros da rcgwo m-
tcirmncnte desamparados. V 

O Sr. Guilherme Machado - r.~as · 
Excia. só hoje veio trazer ao co.nhecunento 
'da Casa êsscs fatos ttío lamcntúvciS · N- , 

O SH. ~IAUHtCIO ANDHADE - ao c a 
Assembléia Legislativa a quem compete tomar 
as providêneias neste sentido, c:ahc ao Go-
vêrno rcsolve1• 0 problema, que c de sun al-
çada c r>ara 0 qu·1l cstú aparelhado. 

O Sr. Ribeir~ Pena - V. Exeia. dá li-
cença para um aparte? 

·,I. 
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O SR. MAURíCIO ANDRADE - Com dade de vacina, e a Secretaria da Anricultma 
todo o prazer. se movimentou no sentido de atend"'er às re-

0 Sr. Ribeiro Pena - Eu dirigi um re- clamações e aos pedidos dos f~lzendeiros in-
querimento assinado também por V. Excia., teressados. 
denunciando ao Govêrno esta situação e_ pc- . O SH. MAURíCIO ANDR.ADE _ A peste 
dindo providências. l~stc requerimento tem suma grassa na mata de _Pams desde 1939. 
mais de quatro ou cinco meses, c a resposta Leml?ro-m_c hem c~ttal~do VI p~I:1 primeira vez 
que recebemos foi uma evasiva. nos JOrnms as pnmc1ras noticias da destrui-

O SR. l\IAUntCIO ANDHADE - Lembro- ção de rebanhos inteiros, ~ a sua aparição 
me perfeitamente. V. Excia. tem toda a razão. nas fazendas ela mata de Pams. Naquele tem-
A peste suína, Srs. Deputados, embora tenha po foram iniciados apressadamente pelo Go-
grassado yiolentamentc na mata de Pains, du- vêrno da Hcpública, através do Departmnen-
rante v{n·ios anos fôra quase que intciramen- to da Produção Animal do Ministério da Agri-
tc debelada graças ao esfôrço dos govêrnos cult~u·a, e em colabora~~::to com a Secretaria da 
anteriores, reduzindo-se a um ou outro foco Agncultura do Estado, os primeiros estudos 
Jogo exterminado e combatido. ' c conscquentcrncnte a fabrica~~ão da vacina de 

Cristal Violeta, que consegue a imunizarão dos 
Durante muitos anos foi aquela região a rebanhos. 

grande abasteccdora de produtos suínos, tanto I · 1 
desta Capital corno de outros centros consu- .ogo em scguH a, a Secretaria da Agri-. 

1 1 
, cultura, por intermédio do Instituto Biológico 

mH ores to pms. Adiantadas c modernas in- da Gamcleira, iniciou também a fabricaçã~ 
dústrias de banha e produtos conexos se loca- <!essa vacina, produzindo-a em grande quanti-
lizararn nela, sobretudo na cidade de Formi- da de c com sucesso. Com 0 seu resultado as-
ga · Com 0 aparecimento, porém, da peste segurado, unediatamcntc começaram os f a-
suína, vinda do Paraná, através do sul de zcndeiros a adotar a vacinação preventiva dos 
Minas, foram ràpidamcntc sendo dizimados seus rehannos, conseguindo resultados defini-
os rebanhos, esvasiando-sc tw cevas c os d currais. ti vos, e a criação e cngor a de porcos foi, 

0 s pouco a pouco, voltando a sua posição flores-
r. Abreu de Resende - V Excia. ecnte e recuperando a sua antiga grandeza. 

clú licença pm·a um aparte? · \' · ) No entretanto, como as insc ustnas pediam 
( SH · l\lAUHtCIO ANDRADE - Perfci- cada vez mais matéria prima, não bastando os 

lamente. rebanhos de procedência local, para atender 
_ O Sr · i\bre11 Resende - A peste suína as granucs necessidades dos mercados consu-

nao vem do Sul de Minas. Agora é que cstú midores, novamente foram importadas gran-
cntrando no Sul de I\linas. eles manadas de porcos, tôdas elas com cer-

0 S!L .MAUHiCIO ANDHADE - Discordo tificado de sanidade fornecido pelo Ministé-
de V. l<..xei;l. Ela veio <lo ;,ul de. 1\hnas, por rio da Agricultura. Tão logo, porém, aumcn-
volta ele 19.l8, cu me lembro nnuto hem. f; tou 0 movimento elos negócios, transforman-

0 Sr. Abreu Resende - Absolutamente, \:Jdo-sc em uma das principais fontes de riquc-
no Sul de Minas agora é que ela cstú entrando za ela região, atingindo cêrca de ecm milhões 
c di?:imando o~; rebanhos, e })osso afirmar a de eruzciros anuais, para que novamente sur-
V. Excla. que a Secretaria ela Agricultura cstú gisse a epidemia, com maior violência, trazen .. 
tomando lôclas as providências nesse sentido, do consigo a destruição e a ruína. 
porque ainda hú r>ouco comprei lú as vacinas. Hoje em dia os fazendeiros assistem, im-

O SH. l\IAUHtCIO ANDHADE _v. Excia. potentes, a destruição de seus I:ecursos, e de 
eomprou vaeinas em Delo Horizonte não 110 sua fonte principal de renda, clwnte da indi-
Sul. de l\Iinas. Ora, onde a vacinação' é ncccs- fcren~~a c de .o~~iosic~adc da adrninis!nw::to com-
sána é por certo, no centro da infesta<;ão. petcntc. Para avalwrmos a cstcnsao dos prc-
Aqui em Belo Horizonte não h:'t ncccssiÚadc juízos, é bastante considerarmos que um suíno 
dela. O mal é, exatamente, que as vacinas são gordo, vale, hoi.~ em ~lia, eêr~a de Cr~ .Lr>OO,OO 
fabricadas c permanecem dentro !\as geladei- - Naquela rcgwo existem cerca de sc1seentos 
rns dos lahorat<irios. fazeil<leiros, que engordam em média, cêrea 

O Sr. Abreu Rc.~ende - Posso informar de 100 porcos, anualmente, ou seja, um movi-
a V. Excia. que a Secretaria da Agricultura mento de Cr~l 1~0. 0.0(~,00. "-- As conseqüências, 
cslú providenciando neste sentido, porque ad· f>Ol'tanclo, ela <hspllcenew governamental em 
qui ri aqui a vacina. proporcionar-lhes uma ajuda rápida, se"ura 

Um fato que levaria ao conhecimento da e eficiente, assegurando-lhes vacinas e sSros 
Casa, c ~;ôbre o qual me entenderei com o Sr. além de permanente auxílio veterinário, pode: 
Secretário, ó justamente neste sentido: estão rão assumir novamente os aspectos de uma ca .. 
colocando fora da jurisdição da Secretaria, a larnidadc, não apenas regional, mas qne po-
ZOIHI sul elo Estado, dizendo que o Sul de Minas dcrú estender-se a todo o Estado, devastando 
cstú afeto :10 Ministério da Agricultura, c a va- uma grande fonte de riqueza, cntrcYista pelos 
cina <lo Ministério ela Agrieullura estú, segun- dados enumerados acima, c atingindo <lc chei~ 
<lo estou informado, inoculando o germe da um produto i~substituívcl. na ~lirncntação DO-
peste. rmlar. A. contmuar esta sittuwao, seremos for-

O SH. MA UH! CIO ANDHADE -· Perfei- ~~a~los a Importar a h unha para o nosso pró-
tnrncnlc. rn·w consumo. . o Sr. Gllilher~ne. Machado -- Em relação V úrios fazcnclcn~os têm pcr<lido integral-
:\ atitude de V. bxcw ·: fazendo-se J!Ortador ~n?ntc os seus rebanhos, ocasHmando-lhcs pre-
dêste apêlo dos fnzcndclros ela zona cl? Ocs~e, ~u1zos enormes, quando .a elassc }Jccuarista, 
eumpre-mc c:;elarcecr que .:1 r>csle :mma nao JU~tamcntc, atravessa a cnsc mais séria de sua 
infestou apenas aquela rcgwo. Apareceu tam- existência. 
hém na minha ·zo1w, sencl? que foi logo posl_a As próprias inclú~t!·ias exploram hoje a 
it disposit~ão dos fazendeiros grande quanh· falta <lêssc amparo oficwl, vivem c dcsenvol-
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vem os seus negócios na base dessa falta de 
a.J?Oi? e de auxílio por parte da administração 
pubhca: Hetardarn suas compras quan1lo sa-
bem que nur~la determinada região, apareceu 
um foco de mfestação, porque prcvêm a cx-
tensiio 1b calamidade nos rebanhos de outros 
criadores. Quando aparece a peste em seus 
currais c o criador corre a colocar o seu 
produto, para não sofrer um prejuízo total, 
oferecem então um preço reles, na base de Cr$ 
5,00 por quilo, ou sejam CrS 75,00 por arroha, 
quando o preço corrente vai a Cr!ii 190,00. 

Apelo pois, em nome dos criadores daque-
la zona c de todo o Estado de Minas para que 
a administração pública volte imediatamente 
os seus olhos para a situação dos fazendeiros 
da mata de Pains c dê eficiência ao serviço 

1 sanitário, já existente, na cidade de Formiga, 
centro de toda a atividade no combate :\ peste 
naquela região. Com isto se cvitarú a ruína 
dos ~azendciros de uma rcgi:.io que muitos !le-
normnam como sendo o celeiro do Estado de 
Minas Gerais. 

ENCEnHA!\IENTO 

. Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre-
Sidente dednra finda a ses~;iio, designando 
para a de segunda-feira a se~~ninte 

OHDEJ\1 DO DIA 18l8Jl!H7 
Discussão, em globo, do Projeto n." 1, con-

tendo o Regimento Interno, publicado na ata 
da G.• sessão (último dia). 

1.• discussão do· Projeto n.0 7, que altera 
o decreto-lei n." 2.101, de :HJ:lJ·l7, devidamen-
te apoiado c publicado na ata da 12.' scssiio. 

mesmo sentido, dos funcionários da AgricuJ-
tura, manifestando o seu .desagrado. Depors 
da sua leitura, o Sr. Prcsrdcnt~ mandou q~~e 
fôssem os wcsmos arquivados. r.ch_ando-sc so-
bre a mesa o projeto n.0 5, da auto~ta do Dep~
lado Alberto Deodato c outros, sobre or>?an~-

- · · 1 s . l'r·e··r· <lCittc o distrr-zaçao mmHcrpa , o r· ·'r 
Jmiu ao Deputado Tancredo Neves· DPassalrudlo 
• - ') · l" n•\l'l\'l"'l O e 1m U O a Ordem do • w, per !U n ,,, ' ' _ .• 
:\rtdre'• de .\Jmcida cru c leu o seu parece. • so-- · ' 1 I'"l >ro Pcn·1 hrc o projeto n.o 2 do Deputa< o '' )Cl ' . . ' · . ele vereadores 
~ Cll!~ diz respCl.t~ a? num c.'. 0,. , ,, . Ter-
as Camaras .MnmeifJalS c .Tmz~s. de.~ ,lZ · r •ves 
minada a lettura, o Deputado f.mcredo Ncido 
pediu a J>alana, dizendo que, tcn.do. o ::Iud. 0 projeto rclnção com o que lhe fo1 distnhuul ' 
pedia vista do parecer. Com a palavra, o D~pu
tado J ason Albergaria leu o seu pa~ccc~ sobre 
o projeto n.'' :l. Em discussão, pcdm v1sta do 
mesmo o Deputado Fabricio Soares., . 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. ~r~sl
<lcnte encerrou a sessão, marcando a proxnna 
}>ara o dia quatorze, ús quinze horas. 

(a) Júlio de Carvalho. 

15.' SESSÃO ORDWÃRIA, EM 18 DE AGôSTO DE 1941 

PHESIDf.:NCIA DO SH. ALBEHTO TEIXEIRA 

1.• discussão do Projeto n." 8, que fixa os 
subsídios do Governador e rlo Vice-(~ovcrna
dor do Estaclo e os vencimentos dos Sccrctú- D 
ri.os c Auxiliares do Govêrno, Projeto êsse de-
VHlamente apoiado c publicado na ata da 12." 
sessão. 

SUMAHIO - Comparecimento - Ata Expe-
diente: - Mensagens: n. 12 contend.o 
informaciies ~;ôhrc o Instituto de Previ-
dência ·dos Servidores do Estado; . n. 
1:!., contendo inforrnarõcs sôhr~ unHl~
dcs Smiitúrias; n. H, contendo mf.o,~rn,l
ções sôbrc construção de fr:igonucod'>; 

-Telegramas: do dr. ernba1xadf!r o 
Uruguai, agradecendo; do sr. , l~n;s1~e~~~ 
da Assembléia Legislativa de Gowz, ag d 
dcccndo homcna"cns ao Sr. Deputa 0 

"' · d r Prc _ 1.: discussão do Projeto n.'' 10, que dis-
p~e sobre a alienação em concorrência ]JÚ-
!>hca! de ações da S. A. "Fôlha de i\Iinas", Pro-
Jeto esse devidamente apoiado c publicado na 
ata supra. 

- Levanta-se a scs~;ão. 

ATA DA 2.• HEUNIÃO DA CO!\HSSÃO 
ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO 

-~os treze di as do rnôs de at~ôsto do ano 
de mrl nov()ccntos c qunretita c 'sete, na Sala 
1l~s Comissões da Assembléia Legislativa, rcu-
mram-•·c O'" m I d C · - I' · I I LcgH .:; .. -

10 
·' em lros a ,orr

1
ns

1
sao ~snecw c c 

os s'· :·-· ' pura os seus trn H\ h os. Presentes 
d·· A\ s · _Deputados Júlio de Carvalho, Andró 
.T.:~son lll\V1da, ~.Í?la Guimarães; Starling Soares, 
hri ,· 's lCrg.1na, .Juarez de Sousa Carmo Fa-
n·tc'.0 • oarc~;, Pcd1·o Br:1ga, Tancrcdo Nc~cs c 

1 >Ciro de Navarro · deixaram de eomparccet· 
SCill !"\U ·• • • ' ' Sora(;i Sol Jl!s.llfieada, os Srs. Deputados Cesar 
A
' ,, • Otaellw Nc"t':-10 Xcnofontc Mcrc'l!latltc 

rm·m l z·1 " ' ' ·• • ', 1 0 ·' cr c ()sc·lr Corrêa. T·m d" · ' ' f i ;' Iseussiio a ata cl:J reunião anterior, 

l
o aB mesma :!Jlrovada tendo o Deputado Pc-

< ro r·w· l 1 ' : : /'' ! c c. ara1lo que, .se estivesse presente 

J
'1 • f.em~.to,Ctena também vota1lo no Deputado 

u .w c .•. arvalho, para presidente. Em sr~
gmda, foi hdo o expediente constante de dois 
telc~~am~ts: um, dos Fiscais 'de ncndas c Agcn-
t~s-1• tscm~<;, aplaudindo o projeto Fabrício 
Soare:>, sobre o abono de família, c outro, no 
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Domingos Jacinto Pinheiro; o s · , , 
sidentc da Comissão Permanente. ~c Ira-
halhadorcs, sôbrc abono de fmruha; das 
sras. diretoras do~ grupos cseolnres de 
Bernardo 1\[oJ~tciro c Afonso Pena, agra-
decendo; dos srs .. Joaquim Vieira .dos 
Santos c outros, fnzendo uma comumca-
ção - Hccurso de D. Maria Angelo. ~a
zio de Fruta! - Projeto n. 11 (mol~ 1 ~1 ~a ' - l • Ofrcl'liS o Hcgulamen to de Promoçoes (,c • ~ . 
! I" J> !" . I O l'l·l!IO I· cononneo < a •orr;a o ICta -- . • - . . Al-

e a Hcecita Púhlic:t: discurso do ~ 1 
•. • • 

I . 1 () . '·lcill't ccononnco · 
>~rw )codato -- pH~~ .. ' ,. .. _ ()r-

di seurso do sr. .T use C,\~ valhc.n '1 do 
dem do Dia: --- n;~;c~tssao, em gloho: 10 Projeto n. 1 --· Projetos ns. 7 • ~ e 
aprovados em 1.• d iscnssão --; ~>roJcto •. ;.'· 
1 (Hcgimealo Interno) ---- Oflci? do ·' ~ 
Presidente da Comissão de HcgtrnC!1to 
rcqnerimcn to n. lO, do sr. Ur!el Al~1 l1:J.i7 
Encerramento -- Ordem do Dw l!l-8- · · 
As H horas comJH!reccm os srs.: 
Alberto Teixeira __ Uma Gui,m:u:ãcs,·r.---: 

I >· • Jqnflw .ts-
Castro 1rcs - Luiz Donungos - ~lfo Porte-
eoncelo~; -·- Abreu Hcscndc --;- Ad .. 1, la -Alberto Deo1hto- Andrc dc

1
A,.Imcil! a --

• · , . ' t• io uncn a -Antonto bttllllar;ies - An °11 . I'· I· . • Armando Zilcr _ Astolfo Dntr,l - J<H ,uo 
Júnior - Cândido Ulhôa .:- Çarlos PI:atcs. -;-
Cesar Soragi _ Chaves Hih,cl~o.- I•abncro 
Soares - Faria Tavares - I•chcwno Pena ,'f 
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Fidclcino Viana - Geraldo Ataíde Gui-
lherme Machado - Ilucir Lima - Jason Al-
bergaria - João Camilo - José Augusto -
José Carvalheira -- Juarez de Sousa Carmo 
-Júlio de Carvalho- Lourenço Andrade-
Luiz Maranha - Martins da Costa -- lV1ateus 
Salomé - Mauricio Andrade - Mendes Fer-
reira -Mourão Guimarães - Pedro 13raga 
- Hibeiro Pena - Hondon Pacheco.- Si-
mão da Cunha - Sousa Carmo - Starlíng 
Som·es - Tancredo Neves - Uriel Alvim -
Xenofonte Mercadante. 

Deixàram de comparecer, com causa jus-
tificada, os srs.: Valdir Lisboa- Ozanan Coe-
lho - Aluísio Costa - Aníbal Gontijo - An-
tônio Caetano - 13olivar de Freitas -- Gui-
lhermino de Oliveira - Jaedcr Albergaria -
Joubcrl Guerra - Magalhães Melo Viana -
Oscar Corrêa - Hcnó - Hibeiro NaYtllTO 
- último de Carvalho. 

O SH. PHBSlDENTE -- Aciwndo-se pre-
sentes -17 srs. Deputados, declaro a!Jcria a ses-
são. 

ATA 
O Sr. Slarling Soares -- (servindo de 

2.' secretário) - Lê a ata ,da scssúo antece-
dente, ·a qual, sem observaçüo é aprovada. 

EXPEDIENTE 
O Sr. Luiz Vomingos (~.'' secelrrio, ser-

vindo de 1.") - Procede à leitura ttos seguin-
tes papéis: 

Mensagens: 

IIIENSAGE:\1 N. 12 

"Uclo Horizonte, '1 de agôsto de l\H 7. 
Senhor Presidente, 
Através da exposição que, com o presen-

te, tenho a honra de passar 'às müos de Vossa 
Excelência, em cópia, ierú essa Colenda As-
sembléia Legislativa formulada pela Presidên-
cia do lnstilutó de Previdência dos Servido-
r~s. do ~~stado, a resposta no t·equerimento di-
nguio w Mesa c· cuja cópia Vossa Excelência 
enviou ao Govêrno do Estado com seu ofí-
cio número 215, de 5 de maio do corrente 
ano. 

Prevaleço-me da oportunidade para reite-
rar a Vossa Excelência e aos Excclentíssimos 
Senhores Deputados os protestos üc minha 
alta estima c mais distinta considcraçftu. 

(a.) Milton Soal'CS Cumpos, Governador 
do Estado. 

- Hccebida com especial agrado. 

"INSTITUTO DE PHEVfDi~NCIA DOS SEHVI-
DOlmS DO ESTADO DE MINAS GEHAIS" 

''Ex mo Sr. Secretário das Finanças, 
Cum rcla<;úo ao pedido junto em que 

Deputados à _Asscmhlé_ia L~?islaliva (~O Esta-
do solicitam mfOI:ma~oes sonre ~ lnshtuto üe 
Previdência dos Scrv~dores do .Estado, tenho, 
a informar a V. Excw. ó scgumtc :· . 

1 v _ Quais os Bancos em que o lnstlluto 
mant~m depósitos 'l Pràtica~ncntc o . ln~tituto 
só mantém ücvúsitos nos D_ancos i\1mc1ro d~\ 
Produção, Crédito Heal c l!tpotecário c .Agn-
cola. Nos demais Bancos c o Inshlulo torça-
do a manter contas, pelos serviços que lhes 

prestam, arrecadando o pagamento do inte-
. rior do Estado onde ' os Bancos do Govêrno 
não têm agencias. Os saldos, entretanto, 
mantidos em Conta, são pequen'os em relaçüo 
aos serviços por êles prestados ao instituto. 

2.o _ Quais as espécies c denominações 
desses depósitos 'I · 

O Instituto não mantém depósitos senão 
à vista isto é, em conta de livre retirada. 

3.Q - Quais os saldos dos depósitos se-
paradamente? 

São estas as contas de <lcpósitos, com os 
respectivos saldos a favor do Instituto: 

Banco de Crédito Í\eal de M. Gerais, S.A. 
ll:mco Mineiro da Produção, S. A ..... 
Banco HirJOtccário c Agrícola de Minas 

Gerais, S. A. . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Comércio c Indústria, S.A. 
Banco da Lavoura de Minas Gerais, S.A. 
Baneo de l\linas Gerais, S.A. .. . . . 
Caixa Econômica Estadual . . . . . . 
Banco Crédito c Comércio, S.A. . . . . 
Banco lllcrcantil de Minas Gt'rais, S.·A. 
Banes o Belo Horizonte, S. A. . • • • 
Banco Distrito Federal S.A •...•.. 
Banco Industrial de Minas Gerais, S.A. 
Banco Nacional de Minas Gerais S.A. 
Banco do Comércio c da Produção S.A. 
Banco Meridional, S. A. . . . 
Banco Industrial Brasileiro S. A. . . 
Banco Financiai da Produção, S.A. 
Ba1Íco ltaú, S. A. . . . . . . . • . . · . 

Cr$ 
(i82 .076,40 

1. 162. 668,80 

418.334,10 
67.788,90 
41.870,•1() 
72.931,20 
12.264,40 
26.!)12,70 
10.85:1,60 
18.784,90 
4.861,90 
9.230,30 

26.251,90 
15.328,30 

156 50 
21. soo:oo 
..t.392,SQ 
1.212,10 

2. 603. 450,•10 

4.? - Em c:iso de haver depósitos em 
contas limitadas ou de movimento, porque 
há mais de G meses, os empréstimos bancá-
rios e prediais estão sendo realizados em pe-
quenas chamadas, cuja insignificância corres-
pondc pràticamente ao fechamento das car-
teiras bancária e predial'/ 

O total dos depósitos, como se vê, impor-
ta em Cr$ 2. 603.450,.!0. Não são, entretanto, 
disponibilidades do Instituto, de vez que 03 
empréstimos, já concedidos, na Carteira Pre-
dial, destinados à constru~~ao, reconstrução e 
aquisi~~iío de casas para os sócios residentes 
na Capital c no interior do Estado, importam 
em Cr$ 3. 698. 000,00, a~;sim discriminados : 
casas em construção - saldos a serem cntre-
g_ues t~os sócios, Cr~i l. 082. ~00,0~ (o emprés-
tuno c _pago em 3 pr_cstaçoes, a medida da 
cxccuçao da obra; rmnutas de escrituras de 
novos empréstimos entregues aos sócios Cr~i 
2. (J1_6: 000,00. Como se vê, pois, a som; do~ 
d~po~rtos em poder; dos Br~ncos, nesta data, 
nao e saldo drsponzvcl, s_enao quantia já cm-
pre~t~da a ser cntregu~ t~w logo os sócios hc-
ncflcwdos pelos emprcst11~10.s feitos, aprescn-
tc_m os docm~cntos nccess~nos (escrituras de 
l~rr~otcca devidamente rcgrstradas c das cer-
hdocs de I>raxe). 

Além disso,. o. ~nstitnto no intuito d~ não 
manter dispomb1hdadcs, quando inúmeros 
fl!ncionúrios .es~>cram com t:nsicdade a conces-
sao de cmp:estunos rcqt!~rHlos, mormente pa-
ra eonstn~ç~~o de casas, 

1 
Ja _concedeu, contando 

com a proxuna arrccactaçao, 52 empréstimos 
que importam em C r~ 3. 102.000,00. Por maio-
res que sejam as verbas destinadas aos crnprés-
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limos prediais, os pedidos serão sempre aten-
didos com certa morosidade, por isso que o 
número de pedidos de sócios da Capital c do 
interior, até agora formulados, importam em 
Cr$ G5. GOO. 000,00 e o produto das arrecada-
ções anuais, inferior a essa cifra, tem que ser 

, aplicado nas, diferentes carteiras que compre-
endem os diversos serviços do Instituto. 

O movimento das Carteii'as de emprésti-
mos do Instituto, nos cinco primeiros meses 
dêste ano, de janeiro a maio, foi o seguinte: 

CARTEIHA PREDIAL 

Pagamentos e[ elwulos 

Janeiro de 1947 .....••• 
Fevereiro de 194 7 . . . . 
Março de 194 7 . • . . 
Abril de 19,!7 
Maio de 1917 ........ 

4G4. 050,00 
1. OIH. 282,20 

878.719,:~0 
891.043,20 

1. G92. 7GO,OO 
--------

4. 9!)0. 854,70 

c·ARTEIHA HIPOTECAIUA 

Janeiro de 1947 . . . . . . 
Fevereiro de 194 7 • . . . . . 
Março de 19·17 . . . . . . 
Abril de 1947 . . . . 
Maio de 194 7 . . . . . . 

HH .000,00 
20.000,00 
98.000,00 

132.000,00 
470. oop,oo 

----
82·1. 000,00 

CARTEIRA BANCARIA 

Janeiro de 19·17 .. 
Fevereiro de 1947 
Março de 1 !l'! 7 .. 
Abril de 1947 ..... . 
Maio de 19.0 . . . . . . 

53 li. üOO,OO 
585.000,00 

1. 18!). :wo,oo 
70!1. 700,00 
!)(i8. 700,00 

----·--------
4. 07!). 300,00 

CAHTEIHA DE "HAPIDOS" 

J?neiro de 1947 .. .. .. .. 
I• cverciro de 1 !J4 7 
Março de 194 7 · ··\ · · · · · Ô 
Abril de 1947 · · ' · · · · 
Maio de 194 7 .. .. .. .. ........ 

405.!i87,GO 
428. 08:!,30 
4:!7.1\81,50 
480.7!)8,10 
51 :l.()!) 5' :w 

-------
2. 2(i5. M5,80 

A t1rrecadaçi'io do lnsliluto 

ano, ~~~lllt~ os ~inc? prirncin~s meses dês te 
recebeu: e, de Janeuo a maw, o lnstituto 

Do Tesouro do Estado .. 
D:ls cxatorias do in teriot· 
Diretamente em s/caixa .. 

5.243.G58,70 
7. (i;!H. :!5!J,:!O 
1. 787 .Hi!J,:W 

-----·----
14. (j(j!J .11'17,:!0 

Os Pagwne11tos E{ etuados 

Nesse mesmo Período o Instituto I>agou: 
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Dos pecúlios por morte de associados, 
quotas de funeral, pensões perma·· 
nen!es c temporúrias . . . · · · · · 

De empréstimo,; prcdias. ~oncedidos 
De em pré~! i mos hipotecar lOS • •. ·. • 
De empréstimos pela Cart. Dancana · · 
De empréstimos "Húpidos" . . · · · · · · 

602.718,90 
4.990.8[>.1.70 

821.000,00 
4.079.300,00 
2. 265.545,80 

12. 762.~27,~0 

O saldo verificado entre a arreendaç:ío c 
~s pagamentos acrescido do. que recebemo~ 
do exercí.cio de 19,1(), constitue o total dos 
depósitos bancários, já também colocado em 
empréstimos prediais, como se demonstrou 
acima, a disposição dos sócios que com o lm:~ 
titulo contrataram o financiamento para com-
;pra ou construção de prédios. Pel?s nu meros 
acima se verifica o vulto do movimento das 
várias carteiras do Instituto, que jamais <lei-
xaram de funcionar, justificando-se a relativa 
lentidão no atender a todos quantos lhes so-
licitam empréstimos, pelo fato de não poder 
lançar mão o Instituto de tôda a sua arrcea-
dação, uma vez que, em conseqüência das di-
ficuldades financeiras do Estado, tem ainda 
a receber a quantia de Cr$ 11. SH. USS,:W. 

Nesta oportunidade renovo a V. Ex c ia. os 
protestos de estima c elevado aprêço. 

(a.) Mário Magalhães, pelo Presidente <lo 
Instituto. 

MENSAGEM N. 13 

"BP.Io Horizonte. G de agôsto de 1047. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de acusar o recebimento 

do ofício n. 328, de :w de maio do corrente 
ano, com o qual V. Excia. encaminhou :10 
Govêrno do Estado cópia do requerimento em 
que Deputados a essa Augusta Assembléia pe-
diam infomações a respeito de instala~~ão de 
Unidades Sanitúrias. 

Mui to me apraz fazer chegar its mãos <le 
V. Ex e ia., por c6pia autcntieada, os csclarc-
eimcnlos que, sôhre o assunto, foram presta- :"'1 

\, 

l 

dos pela Diretoria Geral do Departamento Es-
tadual de Saúde, ·' 

Valho-me da oportunidade para reiterar 
a V. Excia. e aos Senhores Deputados, os pro- , 
lcstos de minha elevnda estima e mais distint~ 
considcraç:io. 

(a.) Milton Sonres Cmnpos, Governador 
do Estado. · 

1 -- Hcechida com especial agra< o. 
"De]lartamcnlo Estadunl de Saúde - {;a-

hinctc do Diretor - Belo Horizonte, 3 de 
julho de 1947. 

Informação: . 
1 

>elo 
Em atenção ·w J)e<lido cm·ammh:H 0 . I . 

' · · Cons!Itmn-Scnhor Presidente da Asscmhlew ' f:.· n • 
te do Estado de !\li nas Gct·ais, pelo o • 1 ui~ · 
327, tenho a honra de informar a V· J~xc. · 

Item - 1.• -- O motivo irnpcd,it~ a ms.ta: r· . . I s nit·tnas CUJOS ]ação su JeJcntc das Umdm cs ':~ ' .1 ··Üdadc 
funcionúrios foram yJOstos em dJspom JJ c'orr

1
' r 1 • · p·tra o -foi a a ta de mnlcrial nceessano ~ 

1
• 

1 
,
5 

de 
plelo aparelhamento daquelas UnH :~~.~;â. 1 r e 
modo a pcnnilir-lhes funeionmnento 1 Ctl o;tve 
produtivo, sendo ((llC l'lll alguns eaS?S I. •, ]' ' íJ 
também, dificuldade em se conscgmr P1 C< 10 
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conveniente para sede dos Centros de Saúde 
c Postos de Higiene. 

Os municípios em. g:u~ se acham locali-
zadas as Unidades Samtanas, a que se refere 
a primeira parte do ilel_ll, são: Araxá, Cara-
tin"a Conselheiro Lafmete, Cataguazes, Ita. '"' ' ·· s- I 'I' ' C pecerica, Ouro .bno, ao -.our?nço, _res o-
rações, Ilio Branco, Andrelan<ha, Itab1ra, l3o-
c·liúv·1 Januária, Serro, Monle Carmelo, Ne-
p~rnu~eno, Paraca~u, J?ivin~, Estrêla do , Sul, 
Hubirn, Santa Luzw, Coraçao. <;}e Jesus, Cam-
panha, Passa Quatro, Manhumirun, Prados, Re-
creio, narra Longa, Lima Duarte, Monsanto e 
Bambuí. 

Item 2.0 
- Foram enviados àquelas Uni-

dades, móveis de madeira, fallando móveis de 
ferro para os consultórios, medicamentos, ma-
terial de laboratório, utensílios diversos e ma-
terial de secretaria. 

Item 3." - O material foi pedido ao De-
partamento de Compras e Fiscalização em co-
mêço de agôsto de 19,1G e o motivo por que 
não foi ainda fornecido em sua totalidade só 
aquêle Departamento poderá informar. 

Algum material, entretanto, foi fornecido 
ao Departamento Estadual de Saúde c por 
êste encaminhado para as seguintes Unidades 
Sanitúrias que iniciaram seus serviços, embo-
ra ainda necessitem completar seu equipa-
mento: Centro~; de Saúde de Pouso Alegre, 
Aragnari c Lavras c Postos de Higiene de 13om 
Sucesso, Patrocínio, Silvianópolis, Esmeraldas, 
Ouro l>rêto c Nova Lima, também receberam 
algum material os Postos de Muriaé, Bom Des-
pacho, Congonhas do Campo, Sabará, Parao-
peha, os quais deverão entrar desde já em 
funcionamento, pois está sendo providenciada 
a remessa para os mesmos do material que o 
Departamento de Compras vem fornecendo. 

Hem 4.Q - O forneeimento de material 
não tem sido feito de maneira uniforme e re-
gular para as várias espécies, pois, a entrega 

'de certos artigos tem sido mais demorada que 
a de outros. 

Hú certos utensílios e aparelhos de uso 
médico cuja entrega tem sido retardada por 
dificuldades de aquisição. 

No tocante à alimentação para os cstahc-
lccimcntos hospitalnres, ocasionalmente, se 
tem verificado algum atraso no fornecimen-
to de certos artigos. 

Item 5.0 - O orçamento vigente consigna 
verba pura pessoal de 200 Unidades Sanitá-
rias e destas estão em funcionamento 40, fal-
tando para serem instalados 1G9. Quanto à lo-
calização dessas Unidades, cabe esclarecer que 
com o Decreto-lei n.o 2. 087, que transformou 
as Equipes Móveis em Postos de Higiene, tipo 
Til fixos, se tornou necessária urna revisão na 
localização de tôdas as Unidades Sanitárias ain-
da não instaladas, o que será objeto de Por-
taria a ser baixada brevemente. 

Item G.Q - Médicos sanitaristas, letra M 
_ Dr . .Tosé Manuel de Oliveira Passos. 

Médicos sanitaristas, letra L - Drs. Djal-
ma Pereira da Silva, S~vero A,\1gusto niheiro, 
Emílio Ahdon Poyoa, Carlos S1gnorelli Bone-
sio Ulisses Ferre1ra · 

' Médicos sanitaristas, letra K - Drs. Gil 
l\Iontandon I\'lauro de Alvarenga, Tarcísio de 
Matos Alm~ida, Antônio :role!ltino Júnior, Au-
rélio Alves Caciquinho I• erre1ra, Osvaldo Ban-
deira, João Pereira Neto, Antero de Moura 

Santiago, Rubem Alves Fonseca Joa-0 ·I · b J' · A t' · R · , ' ~1s oa umor~ . n omo . c1~, Jose Oliveira Neto. 
l\led1cos samtanstas, letra J _ D 0 mar de Melo Franco, José Ferreira rs · ~~ 

rando Hisério Leite, Mário da Costa T,oAul!anln-
Id' IJ' t B A tA • ,. • 1'11110 10 . 111 o OJ:_g":s, n omo 1llmrcio s . ' 
Hcnnques, Antomo Josino dos Santos oares 

A Médicos tropicalistas, letra K _ D.rs A 
tonio ~'ô~-res e Jo~é Antônio do Vale Filh~. n-

Medico puencultor, letra J - Dr I á 
Freitas da Silva. · s. 

Méd~co venéro-dermato-sifilógrafo, letra J 
- Dr. Edmar Cunha. 

Enfer.m_eiras visitadoras, letra F _ à ti-
gllo 

1 
prsecano "·I 1\l~arila Porfirio Pereira, Ver a 

_un, w oarcs, 1v ana ( c Lourdes Ribeiro Amé-
lla favares, Norma Comini. ' 

Auxiliar de enfermacrem letra D _ Fran-
ci..;ca Martins Fonseca. "' ' 
Al d~uxAilim; _de ,~1nf~rmJag~m, letra c _ Maria 

Hl Ia . rau]o,, 1v ar~ a_ o se da Cunha Fernan-
des, Mana da Conce1çao Menezes Beirigo Gen · 
Silva, Maria ~ercês Gu~marães Neto, Ern~stin:~ 
Cha;res Maynuck, Joao _Romeu Provinciali 
Mana Cata Preta, Ernerencwna Côrtes Junquei-
ra, Francisco Valter Dias. 

Escrevente microscopista, letra F - João. 
Evangelistas Malaquias. 
. Escreventes microscopistas, letra E- Pau-
lo da Conceição Silveira, Mirabeau Hiheiro 
Veiga. 

Escreventes microscopistas, letra D -João 
Batista Melo, Nicanor Silva. 

Guardas sanitários, letra C - José Lope3 
Pains, Artur Moreira, Romeu de Almeida Se •. 
bastião Ferreira, João Fábio Hamos de S~usa · 
Milton de Oliveira Pena, Floriano Alves Pe: 
reira, Antônio Haimundo Faria, Haroldo Fer-
rari, J\Ianuel Pereira da Fonseca, .Antônio Car-
valho Reis. 

Atendente, letra C -- Argentina Salvaro 
Serventes de 2." elasse -- Balduina d~ · 

Araújo Cruz, Trajano Corrêa. José Cordeiro 
Nunes Mourão, Gim Passos. 

(a.) Dr. Mário Mendes Campos, diretor 
geral do Departamento Estadual de Saúde 

Confere. - G-8-4 7. :M. C. J acob. · 

MENSAGEl'II N. 14 

I}elo H01:izonte, !l <lc agôsto de 194 7. 
Sr. Pres1dente da As1lembléia Legislativa. , 
~er:I10 o prazer de transmitir a V. Exci~ · 

~m corl'' at ~cspC~sta ,do. Secretário da Agricui~ 
ura, n< us _na, omerc10 e Trabalho r>re t _ 

do esclarecimento sôhre indicação de D.-. s ~~ 
d~s .t~ es~t~ Assembléia, re~ativn à consh.~~.ci~ 
de fngonflcos no Sul de Mm 'lS e IIO "'r··· ç l\r · , 1. 1 ·m "e 1 o · I~c~ro, a~rcsentada em sessão de 10 d~ ."1:._ 
prox1m0 fmdo. . JU uO 

Sirvo-me da oportunidade Pal"I a n·e 
t
1
ar a Y. Excin.. os protestos de mi~h'a1 se~-

< eraçao c aprêço. consl-
(a.) Milton Soares Campos Cov 1 do Estado. · ' x erna< or 
~:- Hecehida com especial agrado. 
"Belo Horizonte, G de agôsto ,1, 19 , 7 G\1125. ~ . LC . 'l • 

Senhor Governador: 
Tornando em consider'\Ç~o 1. 

ofício sob n." 45!) do Pr '.· l, ', os < IZcrcs do 
I · ' esH ente <h A <·semll' · .cgrslativa do Estado c , .. . ' " > cw 
Se c r •t· .·, V lf . , . , encannnhado a esta c au,J por · .xcl.L' em nota tlc lG de 
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julho p. passado, tenho a grata satisfação de 
esclarecer que a matéria está conveniente-
mente estudada no Plano de Fomento à Pro-
dução. 

Helativamente à conslnwão de mais dois 
frigorificos localizados, um, I{o Sul de l\linas c 
outro !lO Triângulo Mineiro, a sugestão mere-
ceu a nossa melhor atenção c scrú, oportuna-
mente, considerada de maneira definitiva. 

Neste ensêjo, reitero a V. E:;:cia. os IH"O-
testos de elevada estima c consideração. 

(a.) Américo Hcnê Giannctti, Secretário 
da Agricultura, Indústria, Comércio c Traba-
lho do Estado de l\linus Gerais. 

Telegramas: 
Dó Sr. Embaixador do Uruguai, envian-

do agradecimentos. 
- Hcccbido com agrado- Arquive-se. 
Do Sr. Presidente da Assembléia Legisla-

tiva do Estado de Goiaz, apresentando agra-
decimentos, em nome daquela Assembléia, pela 
homenagem de que foi alvo, nesta Casa, o 
Deputado Domingos .Jacinto Pinheiro. 

- Inteirada - Arquive-se. 
Do Sr. Presidente da Comissão Pcrrna-

nentc de Trabalhadores, pedindo sejam incluí-
dos, no Projeto de abono de- família, os traba-
lhadore:; de cmprt~sas ligadas ao Estado. 

- A Comissão Especial de Legislação. 
Das sras. diretoras dos gruvos escolares 

"Bernardo Monteiro" c "Afonso Pena", agra-
decendo as medidas a favor da classe, cons-
tantes da Constituiçflo. 

-- Inteirada -- Arquive-se. 
Dos srs. Joaquim Vieira dos Santos e ou-

tros, comunicando a recusa do prefeito de J a-
cinto em rein tcgrú-los nos cargos. 

--A Comissão competente, oportunamente. 
Hccurso: 

De d. l\laria Ângelo Fazio, contra ato do 
prefeito 1\lunicival de Fruta!, relativo a lança-
mento de imóvel. 

-A Comissão competente, oportunamente. 

PHOJETO N. 11 

Modifica o Regulamento de Promoçiies. de 
Oficiais da Fôrça Policial do Estado de Mzwts 
Gerais, aprovado pelo decreto-lei 11. 1. OGl, de 
, 29 de dezembro de l!H5 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
• Minas Gerais deercta: 

Art. 1." -- Ficam assim redigidas as se-
guintes disposições do Hcgulamcnto de Pro-
moçõe:> dos Oficiais da Fúrça Policial, apro-
vado pelo decreto-lei número 1. IHil, de 2!) de 
dezembro de t!J.{f>: 

"Art. 4fl - De posse da documentar,~ão a 
<~ue se refere o § 1.? do art. ,18 c depois de oh-
t~rl.os os resultados das inspecçõcs de saúde so-
hci~adas, a Comissão rlc Promoções fará or-
gamzar o:~ respectivos Qunclros, com os nomes 
dos candulatos que os Comandantes de Unida-
d~s. e. Ci.lCfc_:; de Sen·iços tenham julg:Hlo aptos 
p.lra .111c}nsa?, dos mesmos. . 

§ 1. - l anto para êssc JUignmcnto, corno 
p:~ra a organização dêsscs Quadros, sct·ão exa-
r~pnudos, sempre, com 0 mÍíximo rigor e jus-
tiça, . todos os documentos referentes a cada 
candidato. · 

§. 2:" - ~ organização dos Quadros obe-
decera a sc9um~c norma: 

• a) :;era feita uma relação para cada 
posto; 
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h) os nomes, em cada relação, serão co. 
loc:ulos em ordem alfabética, de acôrdo com 
os dados e juízos referentes a cada candidato; 

c) qualquer observação particular de 
urna autoridade, sôbrc um candidato, deverá 
ser escrita pelo próprio punho dessa autorida-
de c anexada à rcla~~üo respectiva; 

d) a cada relação deve acompanhar tôda 
documentação referente aos oficiais dela cons-
tantes". 

"Art. 52 - O~; Quadros de acesso são 
anuais c compreendem: . 

a) o relativo à promoção por mereci-
mento; 

h) o relativo à JH·omo~~ão por anti-
güidade. 

No quadro de acesso vor merecimento os 
oficiais serão grupados em listas segundo os 
seus postos c em número nunca inferior ao 
triplo das vagas r>rovúveis, podendo o Govêr-
no escolher livremente dentre os indicados. 

O quadro de acesso por antigüidade é or-
ganizado anàlogamentc, sendo os oficiais colo-
cmlos em ordem de antigüidade apurada de 
conformidade com o art. !).o". 

"Art. 53 - Nos quadros de acesso pelos 
princípios de antigüidade c merecimento, a 
Comissão de Promoções incluirá o número de 
oficiais que julgar suficiente para o preenchi-
mento das vaga~; provúvcis do ano. 

§ 1. 0 
- Os remanescentes do quadro de 

acesso, por merecimento, relativo ao ano an-
terior, figurarão obrigatoriamente no· novo 
quadro. 

§ 2." --- No caso em que os quadros de 
acesso anuais para qualquer dos princípios 
considerados, se tenham esgotado pelas pro-
moções havidas ou por outros motivos, abrin-
do assim vagas a serem preenchidas em datas 
seguintes das previstas na atual lei de promo-
r,~õcs, a Comissão de Promoções apresentará, 
até dez dias antes da data das promoções a 
ser realizada, um quadro de acesso complc-
mcn ta r, organizado de acôrdo com o processo 
normal. 

Nesse quadro figurarão os nomes dos ofi-
ciais jú julgados aptos, qualificados e relacio-
nados p~las autorirladcs referidas no art. 2:l". 

Art. 2.'' - Esta lei cntrarú em vigor na 
data de sua puhlica~~ão, revogadas as disposi-
çc1cs em con trftrio. 

Jl!sli{icaçíio: - o. ~~rt_. 52 d?. Hegt;Ia!n~n
to de Promoc~ões de Oficiais da I• or~~a I ohctal, 
aprovado r>cÍo dccrct?-lci n.o l_.I!G.l, de 29 .de 
dezembro de l!H5, deixou a crzterw c:t:cltzswo 
da Comissão respectiva as promoçc1cs por mc-
recimcn to. 

Or<'anizado o <tnadro de acesso, c classi-
~' . -ficados os oficiais pela Connssao, recaem as 

promoções r>or mcreeimento naquele autot~a
tisrno que só se admite nas promoçocs 
por antigüidade, baseadas que são em. dado~ 
ohjctivos, positivos, f:'teilmcntc dctermma<Ios 
pela consulta aos registros de pl•ssoal. 

Quando se trata ele promoções r>.or me-
recimento c, apesar de tôdas as tentativas _no 
sentido de se diminuir o coefieicn.te _de IH-
fluência pessoal na cseolha dos mdu:a~l~s, 
ainda niio se l<wrou a fixação ele um c:_ntct'I? 
que cxeluissc dfta influêneia. A q~wstao_ esta 
ainda em rccluzi-la ao mlnimo .. E 1st~ n:;o se 
pode ohlct· sem a interferênew do (xovcrno, 
que atua, no caso, conw. pod~r mo~crad~r, 
capaz de julgar com mms acerto c tscnçao, 

:r~, 
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sem sofrer as influências da proximidade que· 
perturbam o julgamento da Comissão. ' 

Atribuindo-se, pois, à Comissão a tarefa 
de organizar os Quadros, deixar-se-á a crité-
rio do Govêrno a escolha dentre os indicados, 
processo usado na magistratura, minist~rio pú-
blico c funcionalismo civil em geral. 

Por esta forma, limitar-se-á o arhítrio de 
ambas as partes, caindo-se naquele meio-têrrno 
que tem por si a maioria das opiniões e a con-
sagraçiio da prática. 

Sala das Sessões, em 18 de agôsto de 1947. 
(a.a.) Tancredo Neves - .José André de 

Almeida - Ccsar Soragi - José de Faria Ta-
vares - Alberto Deodato.- Geraldo Starling 
Soares -- J ason Albergana -- Dadaró .Júnior 
- Emílio de Vasconcelos Costa - Lima Gui-
marães. 

- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

O PLANO ECONOl\UCO E A HECEITA 
PúBLICA 

O SR. PHESIDENTE - Passo a dar a 
palavra aos Srs. oradores inscritos. Tem a pa-
lavra o. Sr. Alberto Deodato. 
. O SH. ALDEHTO DEODATO - Sr. Pre-

sidente, Srs. Deputados. 
) V cnho também, Sr. Prcsiden te, abordar 

~ I .~a~J<?: de_ ~{~cupei·açryo, completando as pa-
l.lvi <IS .H drt<~s nesta Casa pelo representante 
c~mt~I~I_sta. c, rctifi~aJHlo em parte o seu ponto 
de VISl<l, <llguns deles com os quais o repre-
sc~tantc demoerúlico não poderú estar de 
acon!o. , E_m todo caso, é bom que se diga 
que ~. I~xcia., o ilustre representante de uma 
fa:.ç1_t0 nesta Casa, estudou com carinho pa-
tnohco o J_>h~no do Govêrno,, que, realizado, 
reprc~;cntara, mcontcstàvelmentc, o passo mais 
avm.wado de l\Iinas para que realize e execute 
aqmlo que a América c o Brasil esperam de 
n?sso Estado. E' preciso que cada um de 
nos, sem côr partidúria, sem outra finalidade 
que a de hem servir a l\Iinas c no Brasil co-
mente c popularize êstc plano. f:lc dc,;c ir 
para os O!l':idos c os olhos ele tôdas as ca-
madas s~c1ms, porque, na verdade, representa 
a sal_va~~ao econômica e financeira de Minas 
Gcrms. 

O Govêrno do Estado, antes de entrar na 
execu~;ão do Plano, nos mostra, em pincela-
das VIvas, o estado de depauperamento de 
n_ossa economia, o estado de arrazarnento das 
fmanças públicas. 

Para dar al{!,lms tons do que representa 
o Plano econômico c o cstndo a que chegou 
nossa economia, hasta que cite alguns trechos 
do que disse o Sr. Secretário da Agricultura, 
em alguns setores econômieos. l\Iinas conso-
me de lenha 24.119.000 mil, por ano, isto é, 
lllll quarto do que se consome no Brasil. A 
reserva do Estn<lo que era, no início da colo-
nização rlc 278. ôOO Km.2, cstú reduzida a 
pollco m:ds de 100.000 Km2. 

O nosso potencial hidráulico que é de 
ô. 000.000 IIP, rlêlc sú nos utilizamos de 2%. 

Em todos os ramos da economia, o Sr. 
Sccrc!úrio da Agricultura, _no. seu Plano, passa 
em ·revista c expõe aos nnnciros e brasileiros 
o estado a que chegamos. Da terra, do ho-
mem, dos animais, ele tüda a nossa riqueza, 
antes de entrar no modo por que se resolvam 
êsses problemas, o Sr. Secretário faz a ex-
posição do estado atual em que se encontram. 

I 
Vemos, logo à primeira vista, que está 

falhando, em 1\Iinas, devido à falta de assis-
tência do Govêrno, a terra diminuindo dia a 
dia de produtividade, havendo regiões minei-
ras outrora de economia rica, hoje reduzidal! 
a verdadeiro estado de anemia c miséria. 

A cana de açúcar que, em l\linas, dú trinta 
toneladas po1· hectare, em Java, atinge a tre-
zentas toneladas; a batata inglêsa que, na Eu--
ropa, se produz numa média de trinta a qua-
renta mil quilos por hectare, em Minas, não 
atinge a dez mil quilos; o milho, uma das 
culturas húsicas da Fazenda l\Iineira, rende 
em média mil e trezentos quilos por hectare, 
enquanto os americanos do norte obtém quinze 
mil quilos na mesma úrea, 

Esse depauperamento é o resultado da 
falta de assistência do Govêrno. 

Na 'produção animal, é o mesmo espetá-
culo. Na verdade, o nosso rebanho é ava-
liado em cêrca de seis milhões de contos. 
Pois bem, dêsscs seis milhões sofremos, atual~ 
mente, pelas cpizootias c pelas dificuldades 
de transporte, uma perda calculada em mai1 
de 3.000.000 de contos. 

Relativamente à população rural, o Sr. 
Secretário da Agricultura aponta o quadro do-
loroso dessa retirada, dessa emigração de 
l\Iinas para São Paulo. Só pelas estações de 
Pirapora c Montes Claros, tiycmo~, em média, 
nestes últimos anos, uma enugraçao de noven-
ta mil pessoas. 

O Sr. Lima Guimarães - V. Excia. dá 
licença para um aparte? 

Úessas noventa mil pessoas talvez mais: 
da metade sejam baianos. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Chamam-
se, erradamente, baianos, como também se 
chamam paulistanos todos os que voltam de 
São Paulo. Baianos são aquêles que vêm do 
norte de Minas, de tôda a região que vai de• 
Montes Claros ou Pirapora, até os limites do 
Hio Verde c do Carinhanha. Quando emi-
gram, são chamados baianos, corno também 
todos os indivíduos que vêm de São Paulo 
para Minas são chamados paulistanos. Ma:o;, 
mais de dois tt.~rços de todos êles, chamados 
baianos, são mineiros do norte c do nordeste. 

O Sr. Linw Guinumics --V. Excia. não 
é chamado baiano. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Porque 
nasci em Sergipe. Se fôsse mineiro do norte 
seria chamado baiano, como hú aqui um nobr~ 
Deputado, que é chamado baiano, mas que é 
do norte de Minas ... 

Pois hem, Sr. Presidente, diante dêsse 
quadro de depauperamento da terra, de êxodo 
das populações rurais, <~e dcyas.tamento da:! 
nossas matas, a eeonr.:m_I~~ rmncira se sente 
numa. encruzilhada defrmhya: ou se recupera 
ou Minas <le agora em thante, não po•lerá 

. "1"1 ~ • ' nunca mms, cqm I )rar o ~eu or~~amcnlo, :t 
sua despesa com a sua receita. 
. O S1:. Uma Guimarães - V. Excia. dá 
hcen~~a para mais um aparlc? 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Pois não. 
, .o Sr . . Lima Guinum1es - A tese de v. 

I:xcta. esta nhso~ulmncnte contrária :\ do Sr. 
(J?v.crnador t!o I~sta<lo .. Na sua mensagem, à 
pag~n~ !JO, drz, textualmente, o seguinte: "O 
acrcscuno de rendas, n~tado em vários pro-
dutos, ano a ano, e sen~rvchncntc em 1946, é 
fruto de aumento das nqueias, do valor dos 
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bens, da intensidade de circulação, da infla-
ção monetária, c não exclusivamente do tra-
balho fiscal". 

O SR. ALBERTO DEODATO - Vê-se 
muito hem que o ilustre Deputado trabalhista 
confunde riqueza econômica com riqueza fi-
nanceira, confunde abundftncia de moeda com 
riqueza da economia. Pode muito bem o Es-
tado arrecadar seiscentos milhões de cruzeiros 
-num uno e com pior economia arrecadar no 
rmo seguinte novecentos milhões. Isso pode-
rá r.eprcsentar, apenas, a desvalorização do di-
nheiro, quer dizer, maior velocidade do di-
nheiro e menor velocidade de bens ... 

O Sr. Lima Guimariies - Trata-se de 
~; ri!ulação ... 

O SR. ALBERTO DEODATO - A circu· 
lação é dinheiro. Em matéria financeira, 
sempre foi dinheiro. . . · 

Quando se fala em Finanças, em orça-
mento, é a riqueza dinheiro, que não repre-
senta, ús vêzes, a riqueza econômica. Fala-se 
em velocidade do dinheiro c não em veloci-
dade da economia. Pode haver velocidade de 
dinheiro e escassez da economia. Daí a vida 
cara. E' o fenômeno inflacionista. 

O Sr. Lima Guimariies - V. Excia. dú 
'-licença para um aparte? 

· O SR. ALI3EHTO DEODATO - Pois não. 
O Sr. Uma Guimarcies - O Sr. Govcr-

·nador diz, na sua Mensagem: - "O valor dos 
hens" ... 

O SH. ALBERTO DEODATO - Faça o 
obséquio de ler todo o trecho a que V. Excia. 
se refere. (Pansa). 

V. Excia. silenciou. Estou de cima no 
.aparte. 

Eu .iá disse, da primeira vez que fal~i 
desta tribuna, que niío existe homem mms 

•idealista, mais sonhador, mais angelical em 
·economia do que o Sr. Deputado Lim(~ Gui-
marães. me aeha que estamos no seiO de 
Abraão. f~le fecha os olhos, eruza os braços 
diante dos números c diante da realidade de 
uma situação cconômiea dcplor:i.vel. Para o 
Sr. Deputado Lima Guimarães de nada vale o 
Plano de Hceuncração Econômica, e cu CJ~lC
z·ia ouvir do DeptÚado trabalhista os meios 
que êlc nos dú, ao Estado c a nós Dcputado.s 
rwru salvar a eeonomia mineira e para eqm-
librar as finanças mineiras. 

O Sr. Uma Guimariíe.~ - Eu aeonsclha-
ria a V. Excia. a lc1· a Mensagem do Sr. 9o-
vcrnador. que nos indica os meios ncccssún.os. 

O SR. ALUEHTO DEODATO - Eu h a 
Mensagem duas vêzcs c vou eitar dados nc-
ccssúrios. c também ~ Plano da Produ~~iío. 

Diante da realidade dolorosa, que todo 
mu_ndo enxerga, exceto para o Dcputarlo Lima 
G~~Imarães, ú preciso um plano, um plano hc-
ro.ICo, que é 0 Plano de Recuperação Eeonô-
mis_a ·. Todos estão aeor<lcs nessa realidade. 
Unammes em que se prceisa rceuperar. 

O ponto de intcrro''lwão, aquêlc sôbrc o 
qu~l ha. diseussão, é ao~d~ se irão buscar os 
rn.ci~s fmunceiros para realizar o Plano Eco-
n<_,>m~eo .. Que 0 Plano de Heeupcração . Eeo-
nonuca c uma neecssidadc m·gcntc, ?sta ex-
posto pelo Sr. Secretário da Agncultura, 
quando êlc traça com pinceladas fortes o es-
tado de dcpaupcr amcnto da nossa economia, a 
terra arrazada, o êxodo do lntbalhador, a falta 
de assistência à indústria animal e à indús-
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tria vegetal, à lavoura, à agricultura, ao café 
e a todo gênero de produção. 

A diminuição das rendas da terr~ no seu 
valor, é uma realidade c só qu?m n_ao a ci;-
xerga é o Deputado Lima G:umaraes, po1s 
todos sabemos que é urna realidade~ . 

O Sr. Uma Guimaníes - V. Excw. dá 
licença para um aparte? 

Aqui está, à púgina 105, da Mensagem do 
Sr. Governador: . . 

"Ao concluirmos essa síntese das allvHla-
dcs do Govêrno, em matéria de finanças, de-
vemos assinalar que, se por um lado o quadro 
da sitmwão financeira do Estado não ofcrcr:e, 
no momento, perspectivas otimistas, por outro 
laclo, as causas de tal opressão prendem-se .a 
dificuldades transitórias, filcilmentc rcrnovl-
veis com as providências já enumeradas, c 
desde que possa o Govêrno eontar com o 
apoio do povo mineiro c o de seus rep\~s~,n
tantcs legítimos nessa Colcnda Assernblew . 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Pois a 
providência é o Plano de Hccuperação Eco-
nômica. 

O Sr. Lima Guimariies - O Plano de Re-
cuperação Econômiea é de cinco anos e a 
:Mensagem diz que as dificuldades são transi-
tórias. 

O SH. ALBEHTO DEODATO- A transi-
tóriedacle em Economia não representa dois 
meses nem um ano, mas cinco ou dez anos. 

O Sr. Rondon Paclzeco - Não é corno o 
vencimento de uma nota promissória. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - E' claro, 
principalmente ao portador c it vista ... 

Portanto, Sr. Presidente, o problema é 
êstc: onde buscamos a receita para fazer face 
a essas despesas? 

Na parte da 1\Iensagern, jú lida pelo nobre 
Deputado Armando Ziler, o Govôrno propõe 
a compressão das despesas, isto é, acabar-s_c 
com as despesas suntuúrias, propõe uma revi-
são dos tributos. A êsses dois itens capitais 
propostos pelo Govêrno, o Deputado Armando 
Zilcr acrescenta a eampanha de popularização 
do plano, para que cada um dos bn~silciros, 
cada um dos mineiros, eientc c eonsciCntc do 
dever de auxiliar o Govêrno na sua obra, entre 
também com meios para resolvê-la. 

Estou de acôrdo, em parte, com a expo-
sição do nohre Deputado. Entretanto, o Sl· · 
Secrctúrio da Agrieultura, no pequeno <Itu!-
<lro, nos J>Õe a par também da arrasat~on! SI· 
tuação da economia individual dos mmciros. 

Assim csercvc êlc: De todos os Estados 
do Urasil, São Paulo Hio Grande do Sul, Hio 
de .Janeiro, Distrito' Federal, todos ôlcs têm 
saldo entre seus depósitos c empréstimos· 
Apenas I\linas apresenta. um· de[icil de s~~e
ecntos c oitenta milhões de eruzeiros. Sao 
Paul? tem dezessete bilhões, duzentos c· n_ovt.:'~: 
ta nul cruzeiros depositados com doze !Hllw,cs 
de cruzeiros de empréstimos; o Disti'rlo I·c: 
deral tem dezesseis bilhões c novecentos e 
noventa c quatro milhões de cruzeiros de d~
r><~~ilos e catorze bilhões scise_cn.tos c. um 1m.l-
llwcs de eruzeiros de cmprcstHn?s, o ho 
Grande do Sul tem dois bilhões Ol.t~ecntos c 
quatro milhões de eruzeiros de d_cp~sllos, com 
dois bilhões setecentos c doze n.nlhoes de cru-
zeiros de empréstimos. Só l\hnas ten; qu:~
tro bilhücs scteeentos c sc.ss_cnta c ~eis m~
Ihõcs ele cntzeiros de deposito~ c emco Jn. 
lhões quinhentos c cinqüenta nulhões de cru-
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zciros de empréstimos. Isto quer dizer que a 
economia individual é aquela que está mais 
sacrificada, porque a sorna dos depósitos ban-
cários é inferior à soma dos empréstimos oh-
tidos c que circula cnt~e ~s min~ir·os. 

De maneira que nao c IJOssivel que essa 
campanha de popularização, com a finalidade 
de obtenção de dinh~il:o d~ povo feita entre 
tôdas as camadas soctaiS, de resultados. 

Mas não pode só isso resolver o proble-
ma econômico de Minas. 

O SH. PRESIDENTE- Informo ao nobre 
Deputado que o seu tempo cstú esgotado. 

O SR. ALBEHTO DEODATO - Peço a 
·v. Exeia. a prorrogação rcgulmncntar. 

O SH. PHESIDENTE - Pois não. Con-
cedo a V. Excia. mais 5 minutos. 

O SH. ALBERTO DEODATO- O Govêr-
no, além disso, propos a cria~~ão de dois tri-
butos: propus e ~á cstú executando dois novos 
tributos. Um, da restauração de· um tributo: 
:1 taxa do café, c outro, a taxa de recuperação 
econômica. Esta taxa, que irá diminuindo 
ano a ano, será definitivamente terminada 
quando se terminar também o plano qiiinque-
nal do fomento da produção. Mas ainda não 
é bastante. Na sua mensagem o Governador 
apela, não para o aumento de tributos, mas 
para uma revisão dos tributos antigos. 

Na verdade, o impôsto territorial e o im-
pôsto de transmissão causa-mortis, necessitam 
de uma completa c profunda revisão. Essa 
revisão não deve ser feita para o aumento da 
tributação, mas para a justiça da tributa~:ão. 
O mais sério de todos êslcs tributos é, incon· 
lestàvclmentc, o impôsto territorial. me põe 
em choque os mais graves c os mais sérios 
problemas políticos c sociais que sempre cons· 
tituirarn o ponto central das discussões em 
matéri'a de administração c finanças. Não se 
pode c, nunca se fêz em Minas, a não ser no 
Govêrno Artur Bcrnardes, quando era Sccrc-
tádo das Finanças o dr. João Luiz Alves, não 
se pode lançar o impôsto territorial rural sem 
um levantamento cadastral do Estado. I~sse 
impôsto deve considerar, como jú lhes disse, 
o sentido Hicardiano da terra, isto é, não po-
derá uma terra afastada de centro de consu-
mo, e de estradas de ferro, com capitais in-
vestidos de um modo, pagar o mesmo tribu-
to que paga uma outra terra perto de um 
ecntro consumidor, de transportes fáceis, com 
poucos capitais investidos, não só capitais Im-
manos como financeiros. 

Nós, aqui em Minas, temos tido um ta-
belamento para tôdas as terras c, corno a terra 
não é o capital igual aos outros, mas um ca-
pital que decresce devido ao decréscimo de 
sua fertilidade, é claro que um levantamento 
c.adaslral deve ser feito de cinto em cinco 
anos. O irnpôsto territorial mineiro, como 
está seiulo feito até hoje, é uma tremenda in-
juslica. Já a Constituição prevê a modifica~:ão do 
impôs to sôbre a terra: Já a .Constitui~:ão di-
vide a terra, para cfc1to de tnbuto, em terras 
de culluru, terras de campo, terras de minério. 
:C neccssúrio, entretanto, qu~ se levante um ca-
dastro sério, com seus pentos lançadores in 
loco, para se obter um impôsto justo sôhrc 
todos os rincões mineiros, porque não há Es-
tado onde haja maior diferença de zonas do 
que o Estado de Minas. Não é possível que 

uma terra localizada nos vales do Mucuri ou 
nos chapadões agrestes do rio Pardo ou Grão 
Mogol, pague, mais ou menos, o rnes~o tribu-
to que pagam as terras do sul c do Triàngulo 
:Mineiro. Necessário, portanto, se torna 0 
cadastro para que se elabore um irnpôsto ter-
ritorial mais justo, n;~.ai~ equitativo e que, por 
ser mais justo c eqmtatlvo, produza maior re-
ceita para o Estado. 

É, também, necessário uma revisão com-
pleta do irnpôsto causa-mortis. Não vou ao 
exagêro comunista de que é impossível a for-
tuna passar de pai para filho; não vou ao cxa-
gêro de se considerar enriquecimento injusto 
a herança de descendentes; mas o que acho 
c o que se tem observado no Brasil é o seguin-
te fato: as grandes fortunas brasileiras não 
passam dos primeiros descendentes. 

O SR. PHESIDENTE - Lembro a V. 
Excia. que a prorrogação concedida está tam-
bém esgotada c informo que o Deputado ins-
crito após V. Excia. é o Sr. Sousa Carmo. 

O Sr. Sousa Carmo - Sr. Pr~sidente, 
pela ordem. Desisto da minha inscrição em 
benefício do orador. 

O SB. PHESIDENTE- V. Excia. pode-
rá, então, continuar. 

O SR. ALBEHTO DEODATO- Mas o que 
cu acho injusto é que esta. tributação de des-
cendentes seja apenas de mto a dez yor cento 
c que não se tribute, pesadamente, flca!ld~ em 
benefício do Estado, os legados, .Pn.n9Ipal-
mente os legados deix~ldos pa_ra. ,mdivi~uos 
que morem no estran~e1ro .. Nos J~ os tnhu~ 
tamos em 50%, mas c prcc1s.o r~ ais, 

0 
porque, 

na lll'rlalerra a tributação Vai ate 85 /"o • •• o"' Sr. Armando Ziler - V. Excia. · 
dá licença para um aparte? P_ara retificar 
a sua expressão "cxagêro commusta", eu que-
ro lembrar que cu também não defendi aqui 
a extinção do direito da herança, mas apenas 
que a herança fôssc fortemente taxada. 

O SR. ALBEHTO DEODATO - Mas se 
V. Excia. não o defendeu - é uma tese ideo-
lógica para V. Excia.. Aliás, V. Excia. tem 
sempre disso: quando se aborda o ponto avan-
çado da sua doutrina V. Excia. alega que é 
matéria para a segunda fase comunista. Va-
mos arrasando o primeiro para V. Excia. não 
chegar ao segundo. 

O Sr. Armando Ziler - Realmente sou 
de um partido de vanguarda ... 

O SH. ALBERTO DEODATO - Com as 
revisões dos dois tributos, necessários, que 
deve ser imediata, teremos com mais justi-
ça uma maior receita tributária. Na minha 
opinião ainda não é só. Não só os tributos 
como a compressão das despesas, corno êssc 
empréstimo popular chegam para um plano 
dessa envergadura, que exigirá seguramente 
oitocentos mil a um milhão de contos de réis: 
.É necessário também o empréstimo e neste 
ponto é que nós, pelo menos eu c o dcimtado 
Armando Ziler, estamos em completo üesacôr-
do. 

_ O, cmp\éstimo interno é aconselhável, 
nao ha duv1da, num. r.n~mento como êste, em 
que uma nova carmf1cma ameaça 0 mundo, 
em que. os povos a~sustados não podem pre-
ver o dw de amanha. Os empréstimos inter-
nos nos darão talvez maior autoridade c nos 
resguardam melhor a soberania. Entretanto, 
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na situação atual, não é possível resolvermos o 
plano econômico só com o dinheiro nacional. 

Temos que apelar para o dinheiro estran-
geiro, para o empréstimo externo. E só vejo 

' uma naçüo que nos possa trazer êsse capital 
são os Estados Unidos da América do Norte. 

Há de corar o prezado Deputado Armando 
Ziler. quando faço esta asserção, mas, também 
coro c me admiro quando S. Excia c seus 
correligionários ou camaradas, têm corno slo-
llflll o imperialismo americano. 

Se estudarmos as relações financeiras, 
econômicas, políticas, entre os Estados Uni-
dos e o Brasil, a partir de 1823, veremos que 
s~rnos. devedores daquele país, devedores' de 
dmhe1ro, de econornin e de gratidão. 

Foram os Estados Unidos da América do 
Norte. o primeiro país que reconheceu a inde· 
pend~nc1a ~o. Brasil. Em 1868, quando uma 
qucstao senssuna entre os Estados Unidos c 
Inglaterra, questão que ameaçava a paz do 
mundo, o caso de Alabarna exigiu um tribu-
nal de arbitragem, todos os países do mundo 
ofcr~cerarn juiz c o fizeram até agressivamen-
te d1zendo que na América ·não havia um juiz 
à. altura de resolver essa pendência interna-
cional., qs Estados Unidos responderam que 
na Amcnca havia um juiz <\, altma de resol-
ver a questão. 

Esse juiz, meus senhores, era um bra-
sileiro, era um mineiro, o Visconde de Ita-
juhá, que presidiu o célebre tribunal inter-
nacional designado para proceder ú arbitr:J-
scm. Quando, em 1948, o presidente Ca-
prilcs, da Bolívia, fazia a maior intriga jun-
to aos embaixadores americanos c junto a 
Washington, anscando por urna aliança dos 
países latinos para o Brasil - porque o pro-
blema do Brasil repete o problema .Europeu, 
Porque, só o Brasil fala e os outros Jwblan ... 
- foi devido à atitude positiva c clara dos 
Estados Unidos ao nosso lado, que não fomos 
esmagados por uma guerra provocada pelos 
I>~fses espanoamericanos contra o llrasil. O 
c~Iebre telegrama de Zeballos, o n. !J contra 
?os, q~a?-do estávamos desaparelhados c 
a Argentina annada até os dentes cn-

. Eontrou opo.sição firme, clara c dccidicÍa dos 
· lasdtados Umdos, que se colocamm ao nosso o, 
'tos ~0rl_l êste Passado c com tantos outros fa-
A . !J.Vldos nas relações políticas entre a 

tnenca do Norte c o Brasil JWiílica aliás sempre · ' ' ' ' _ . segmda pelo Barão do Hio Ur:mco, 
~~o VCJo. por que nós sejamos inimigos do po-
lan arncncano como deseja o lfustre reprcscn· 
t te comunista. E' preferível que nos encos· 
entJos aos Estados Unidos do que a qualquer 

ou ro Povo, inclusive o povo russo .. 
O St·. Annawlo Ziler - Não se trata do 

llOVO americano trata-se de meia dúzia de ca-
Pitalistas arneri~anos. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Neste ca-
s? V. Excia. piora a situação, porqu~ ~~o se-
na razoável que, em virtude da opunao ele 
m_cia dúzia de pessoas, fô1;sernos cortar· rcla-
çoes com uma nação inteira ... 

O Sr. Armando Ziler- E' claro·. O povo 
r.mericano, como todos os povos, 2 :tmante 
da Paz e da liberdade; e nãn .;c trata de en-
costar o Brasil a nenhum J~ovo da terra. So· 
mos uma n~ção soberana. 
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O SR. ALBEHTO DEODATO- Não sabia. 
que era tão exacerbado o nacionalismo. d~ V. 
Excia. Numa época como esta, de radw c 
do avião, não se pode isolar nenhum povo do 
resto do mundo. . 

Q Sr. tLrm(]Julo Ziler- Não se tra~a. d1sso, 
Excia.; queremos a política da ~~a vt~mh~~
ça de Hoosevelt mas não a polltlca .lgresSl-
va posta em prática pelo Sr. Trum::n~ · 

O sn ALBEHTO DEODATO- V. Excia. 
está cavt~ndo um abismo entre Trwnao c 
Roosevclt. 

O Sr, Armcmdo Ziler - Eu não, a bi~ 
tória. O próprio sr. Tnunan. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - O que 
tem havido é o seguinte: a política do Hoo-
scvelt é seguida por Truman, referente a~ 
Brasil; Truman mudou a política relah· 
vamente àJ Hússia, mas não ao Brasil. Não 
temos nada a ver com isso ... 

Prova disso é o acatamento internacio-
nal que o Brasil tem tido, c do que temos 
um grande exemplo na indicnção do IUo ~e 
Janeiro para a realização da Conferência 
Interamcricana. 

O Sr. Armando Ziler - V. Ex c ia me 
permite um aparte? 

O SH. ALUEHTO DEODATO - Os apar-
tes de V. Excia. a},.Juas ilustram o meu dis-
::nrso. 

O Sr. Armando Zilcr -- V. Exeia não 
ignora o que se passa no Senado ou na Cà-
rnara dos Estados Unidos. O senador 
Whcrry, se me lembro bem, declarou, entre 
outras coisas, que "era preciso limpar o nos-
li'O quintal". O quintal, para êle, excia., é a 
América Latina. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Em to-
do Parlamento há vcriedade de opiniões de 
senadores c deputados. Isso até é pr~va . de 
democracia. Aqui, por exemplo, V. E~cw. e 0 

único que sustenta certos pontos de vJsta. con-
tmriando a opinião de todos os outros. ~ I~ 
varmos em conta o pensamento de um se11ado : 
se generalizarmos êssc pensamento, coi~10 se 
r• · ·- • · 1 1 • p·1res nao fn-osse a OJHnHIO unamme l c sct s , · • . 
remos política de boa vizinhança com n0n-
guém. Também existe na Argentina. um.. r 
Jmtado contrário à Polí.tica econonnc.l c 0 

Brasil e no Uruguai, existe mesmo um c~aevpeur-
al's deve r ' lado que pensa que o seu Jl · E · 

o lHo Grànde do Sul. .. Dêsse modo, V. irrlg~~ 
sempre encontrará nos parlamentos op 
que são verdadeiros absurdos· · · rrer 

Por isso tudo, acho que devemos reco 
ao capital estrangeiro· , . a de JJOll 

Um exemplo frisante da JJ.Ol~tiC Unidos 
vizinhança propugnada pel~s , E.sta~osdoutrinn 
da América do Norte é a lnstona c a , tem-
de l\Ionroe. · Não há dúvida que bouvteo im-

1.11 strurncn po em que ela se tornou ~ unidos 
perialista. Foi quando o~ Estu~~s Panamá. 
intervieram em Cuba, no 'I c~as, 1 Isum nem 
Não se encontra, porém, cscr!tor s~r m~xica
Eduardo Prado, nem um P1 ofles avaro total-

C·trlos I> · ue cone cn. • no, , · ~re1ra, 11 rtc-americana, 
mente. a pohtica externa n? sec uer de 
!lão c~ta. nenhum ~Iêlcs urn B c~~f ;tr;vés da 

' Jmpenahsmo americano no ras , N r 
aplicação da doutrina de ~lonro~. a .a se 
ela inde}>etulência das naçoes l_at:no-:uncru:a· 
nas, o que aconteceu com u Arncnca do Norte 
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roi o seguinte: Os americanos mandaram 
tlbservatlores para os países latinos dêste he- , 
misfério com o fim de os auxiliar. Mas as 
lutas Io~~üs eram tantas que, de uma feita, a 
Venezuela enviou três representantes diferen-
tes, dizendo que cad~t _u~n tlêle~ era o leg~timo: 
Apesar disso, o aux.Ilw dos I~statlos Urwl~s a 
independência dos JOVens pmses sul-~~mencn
nos está sobejamente provada pcl ohvro re-
cente do govêrno americano, em S volume~;, 
contendo tôda a correspondência entre aquela 
nação c êsses países ... 

O Sr. Armando Ziler - Todavia, quan-
to à independência do Brasil, devemo~; mais 
aos ingleses do que aos americanos. 

O SH. ALBERTO DEODATO -- Não hú 
dúvida de que houve cidadãos ingleses que 
para aqui vieram, como foram p:u·a o Chile, 
c para outros países da Ami!rlca, lutar pela 
independência. Mas nós vemos, também, as 
relações dos nossos primeiros ineonfidentes 
c rcvolucionúrios de Pernambuco com o uo-
vêrno americano, de que V. Excia. é inimigo, 
sabemos que aquêle país prestou rc:tl c efi-
ciente auxílio ao povo brasileiro na sua lu-
ta pela liberdade. 

O Sr. Armando Ziler- A guerra de Na· 
poleão, como sabe V. Excia., é que foi uma 
das causas principais da nossa Independência. 

O SH. ALBERTO DEODATO- Na verda-
de, a revolução francesa foi a causa remota. 
Mas o primeiro país na América que teve 
consubstanciada a sua independência foram 
os Estados U nillos em 177G. Não vejo, por-
tanto, razão para modificarmos a nossa atitu-
de com relação aos Estados Unidos. 

Estou, entretanto, de acôrdo com o no!Jr~; 
Deputado Armando Ziler quando disse que é 
~reciso sabermos fazer os empréstimos para 
o Jllano de Recuperação econômica. 

Acabo de ler, no "Estado de São Paulo" 
uma notícia de que o sr. Snyder teria decla-
rado que não pretende emprestar dinheiro ao 
govêrno brasileiro. 

Há de dizer o nobre Deputado Armando 
<IUe esta é outra manobra dos Estudos Unidos 
pura não concorrer para o nosso progresso 
econômico. No entanto, o sr. Snyder fêz 
aquela afirmação porque, conforme declarou, 
não viu no Brasil em que foi consumido o 
dinheiro anteriormente emprestado pur seu 
JHlÍS ao nosso pois que nem a vigésima par-
te daquele dinheiro foi aplicada em obras de 
interêsse real do povo, durante os 15 anos da 
ditadura. Aconselha, então, aos próprios 
americanos, que tenham interêsse na rique-
za econômica do Brasil c aos próprios bra-
sileiros que tenham interêsse no capital ame· 
ricano a ser aplicado no Brasil a entrarem 
Jmm acôrdo a fim de que se conciliem os mú-
tuos interêsses. 

Há de dizer o Deputado Armando Zilcr 
Ziler que isto seria análogo à introdução que 
lwuve no Estado do Texas, por parte dos ame-
ricanos, por causa d? petróleo. Não con~p~
te,_ porém, aos amcn.canos, mas aos brasilei-
ros, elaborarem as leiS que garantam a nossa 
soilerania, que nos defendam, que façam com 
que o capital estrangeiro, em vez de ser a nos-
sa desgraça, seja a nossa salvação. 

A. L. -16 

Isto é. que é preciso. Mas, o que não é 
possí.vcl é abandonar definitivamente o capital 
estrangeiro, que tem sido, incontestàvelmentc, 
a causa principal da gr-andeza dos jovens pai .. 
ses americanos sem capital. 

Sem êle, é ficarmos a vida inteira como· 
sonhadores, deitados na rede e ouvindo a ara-· 
ponga cantar no pico do Cuuê •.. 

O Sr. Armando Ziler - V. Excia. aá li-
cença para um aparte'! 

Estou de acôrdo com V. Excia. o que. 
combato é o capital monopolizador, o eapital 
que chamamos colouizador, não o capital pro-
gressista, que é sempre bem recebido. 

O SR. AL.BEHTO DEODATO- E' uma 
cousa que eu não entendo bem essa questão. 
de burguês progressista. E' outra' parte sôbre 
a qual leremos oportunidade de falar. 

O que temos de fazer é, como diz o Depu-
tado Armando Ziler, florão de inteligência e 
orgulho desta Casa, popularizarmos o .1.~1auo 
do Fomento da Produ~~ão, facilitarmos tudo 
ao Govêrno e dizermos ao povo que não é um 
crime, nem um atentado à nossa soberania 
trazer o dinheiro que transforma em riqueza~ 
a matéria bruta que está dormindo, jazendo 
no fundo da terra, a mineira, que necessita 
de tudo tendo tudo. (Palmas). 

O PROBLEMA ECONOMICO 
' 

O Sll. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. .To sé Carvalheira. 

O SR. JOSE' CARVALHEIHA- Sr. Pre-
sidente: 

A Cftmara é o povo participando na ad- · 
ministração do Estado. E' u~ dos ?rgãos do 
Estado e tem que viver em , smcron~smo com 
os outros órgãos do Estado. Sua funçuo especi-
fica não pode guardar contradição com a fun-
ção específica dos demais poderes políticos 
do Estado. Sua independência só se legitima 
quando, atuando, serve no conjunto harmô-
.nico que se propõe, em sis~ema a realizar o 
bem comum. Deve ser quantidade que se some 
c não que se diminua ás outras quantidades, 
que efetivam o ideal do Estado Democrático. 
Deve ser ativa, impulsionando a máquina do 
E~;tado, por sugestões ou determinações pró-
prias, ou por colabora~~ão com os outros ór-
gãos do Estado, nas suas realizações necessárias-
ou úteis; c deve ser vigilante quanto a si mes-
ma e quanto nos outros para impedir o desvir-
tuamento da função pública. 

Câmara inoper~nt; é. Cümara suicida, que 
compromete sua cx1stencw, expondo a mortal 
risco a própria existência do Estado Demo-
crático. Não menos perigosa e lastimável é 
a C:'\mara que se ohs~in~ em sabotar atividade 
de q~u~lqu~r ~mtro org~to .d? Estado, porque 
esta~a mfnngmdo o p~·mc1p~o cardial da har-
moJ~la dos pod~~res c ,lmT!e<lmdo o Estado de 
rcah~ar seus fms .. E. Camnr!l criminosa dl-
vorewda de sua :uwllda~e legítima, traidora 
de seus compromissos ma1s elementares. 

_Por ee.rto, é tiío iJ_tlP.roYúvel, que che"a a 
ser Imposs1vel, a unanm;'!dade de pensam~nto 
dentro de uma As:;cwb!eJa numerosa; e é até 
mesmo snlutar que essa unanimidade nunca 
~:c verifique para que, ao calor dos deba-
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tes, mais luz se faça sôlJrc os problemas c suas 
equações. Mas um denominador comum se 
exige para todos os valores: é que a hones-
tidade de propósitos c o elevado espí•·ito pú-
blico presida a tôdas as atitudes. 

Compreende-se por exemplo, que csla 
Câmara, ou algum' dos Partidos que a inte-
gram, discorde da orientação que o Executivo 
esteja dando ou venha a dar à recupera~~iío eco-
nômica do Estado. Compreende-se que a Cft-
mara, ou algum Parlido considere o plano 
econômico impróprio, insuficiente, inoportu-
no ou desnecessário. l\las não se compreen-
de que a Ctuuura ou tal Partido, por comodis-
mo, ou, pior que isso, por incompreensão de 
seus deveres se furte ao debate das teses c se 
esquive de demonstrar a sua improprícdmk, a 
sua insuficiência, a sua inopo1·tunidade ou a 
:sua desnecessidade. Sem essa dcmoastrat~ão 
cabal c prévia não pode a Câmara, qualquer 
Partido, ou qualquer Deputado, opor-se c sa-
botar o plano, negando seu concurso a sua 
execução c c~camoteando os meios indispen-
sáveis à sua cobertura sob Jlenu de se desmora-
lizar perante a opinião pública c merecer a 
acusa~~ão de estar traindo os altos interêsscs 
do povo, que, antes de saber se isto aprovei-
ta a êstc ou àquele Partido, quer sabe1· se 
isto lhe traz mais ou menos pão. 

Feitas estas considerações de ord.:m g~
rul que constituem a premissa maior de nu-
~h~t conduta nesta Casa, quero pcdi1: licen-
ça ú augusta Assembléia para falar sôbrc al-
guns dos projetos de lei aqui apresentado~: 

Preliminarmente, quero acentuar que o fim 
do Estado não é a felicidade de grupos ou d_c 
classes, mas a finalidade de tôda a comum-
dade. O favor a um grupo ou a uma classe, 
sempre se faz em prejuízo dos outros grupos 
ou dns outras classes. Nunca se consegue re-
parar uma injustiça sem pratica~· outr:~, quase 
sempre maior, quando se considera Isolada-
mente a situação particular de cada ~rupo ou 
classe. Porque no todo social não ha depar-
tamentos estanques. O que beneficia o tod'Ü h e~ 
ncficia sempre, de algum modo, as part~s, 
mas o que particularmente a estas serve, vw 
de regra, desscrvc o todo. 

Eis por que tôda política de a!lrninistra-
~úo que nüo J>rocura resolver -os problemas 
dos grupos ou das classes, pela soln~~ão geral 
dos problemas do todo social, é uma políti-
c~ unilateral, estreita, insuficiente c injusta, 
nu o vassando de uma política de protc(.'ão. 
, E' o caso por exemplo, 1lo aumento de 

vencimentos d01> serYidorcs públicos estaduais: 
esta Cfunara, aprovando a medida, acredi-
tou ter reparado uma injustiça, mas não se 
!em~rou de que, para sana~ essa pos~ível in-
JUSI.Iça, praticou outra maiOr c mms grave 
contra todo 0 rc!;to da comunidade mineira, 
que, ern _seus noventa por ccnt~, .se compõe 
de opcranos, lavradores comcrcwnos, comer-
ciantes, bancários etc.' E cometeu contra 
êlcs injustiça maior 1wrquc, não. só réd~tzin 
os r?curso.s do Estado que se dcvwm deslinar 
aos mvestu~1entos que concorrem para :nunen-
!a~ a c.apacidadc aquisitiva do povo, .como su-
JCltou esse povo ao pêso de maiores Impostos, 
que, evidentemente terão de ser lançados, a 
menos que se quei;a admitir, oom epidérmi-
ca desonestidade, que a função única ou prin-
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cipal do Estado seja sustentar o seu funcio-
nalismo público. 

Essa política de alguns Partidos da Cfuna-
ra sempre a considerei errada c, tiío eviden-
tcJ~wnte errada, que ~emprc cs_tive incl.inado 
a acreditá-Ia vcrdadei~·o expediente eleitoral. 

Hoje, renovo essa condenação. 
Seguindo a mesma ordem de idéias, tam-

bém niio podia deixar de condenar como. c~n
deno, o munento que se projeta dos e~tipcn
dios do Governador, Secrelúrios de hstado, 
Chefe de Polícia, Deputados, Diretor do Dc-
partmncnto Estadual de Saúde, Direto!: d_a 
1mpn~nsa Oficial c Diretor da Hêde l\hnCl-
ra de Viação, c que teve o apoio de 18 Depu-
tados do P. S. D., de 5 membros da lnmea-
da do P. T .ll., de 4 dos representantes da dis-
sidência, do Dcputadv do P. D. C. c de '! De-
putados do meu partido. 

O Sr. Geralto Ataíde- V. Excia. dá li-
cença para um aparte? O apoio aos projetos 
de leis não implica absolutamente em apro-
vação c votação favorável dos mesmos. E' 
uma medida de ética. E' uma coisa que o De-
putado não pode negar a um colega. Portan-
to, quero fazer hem ciente à Casa que, quan· 
do a nossa assinatura vai em qualquer pro-
jeto, absolutamente essa assinatura não impli-
ca em apoio integral ao mesmo. o projeto 
precisa ser debatido c estudado, antes de ser 
aprovado c votado, e isso só na tribuna pode 
ser feito. 

O SH. JOSE' CAHVALHEinA - Muito 
hem, nem estou dizendo o contrário. IUcti· 
vamcntc, o apoiamento não representa vo· 
lação. l\las, sr. Presidente, não quero en-
trar no mérito da questão, deixando de co-
gitar da suficiência ou insuficiência dolil 
atuais estipêndios. Acentuo, apenas, que o 
momento não comporta crnnlqucr aurnClnto 
das despesas improdutivas do Est•:clo. Tôdns 
as nossas energias. todos os nosso~ recur-
sos devem :.:er condensados c dirigidos pa-
ra aquelas obras c empresas . qu~ criem •. de-
terminem ou estimulem a cnaçao da nquo-
za em tôda parte. O desvio de fôrças dêssc 
objetivo é tão desastroso, no instante que 
passa, que chega a ser crime contra a eco-
nomia popular. 

Ocvo observar, ainda, que, sob certo as-
pecto, o projeto é injustifidvcl, .n~l que ~·cs
peita aos srs. Governador, Sccrctarws c Che-
fe de Polícia: não se compreende que se 
pretenda mn_ncntar os cstipêr~dios (~s;f~ 
rlustres autondadcs, qu::mdo fo1 o pr P 
Governador que, hú cinco meses. rccm;ou 0 

I . flOI' O ev-Jn· aumento que lhe mmH on Pl o ·• 
tcrvcntor' Alcides Lins. c quando . f?ram os 
próprios Secretários c Chefe !!c Po!wra qu;;.:~ 
hú perto de dois meses, ahnu rnao d.a ~'t' 
tificação de fun~~ão a que tinham. dircin~: 
E. justiça se faça, estão todos conll a 0 l 
l·cto. · · to o 

I asp(•cto, é IllJUS I' Ain( a, soh outro • · , 'vcl u-. t l I I ndo ··ensi tlrOJC o, porque, cs a lC. ecc los Sccrctú-
fcrcnça entre os vencuncntos ~ . . 1' ·-

1 , . . adrmtm. lliiJl ICI 
dos c < o Chcf? de. P~hcw. • ue não existe, 
tarncntc, _urna mfcrwruh:de.' .. ~1 ás daquêlcs. 
das funçocs dêstc com 1 c],IÇ-.tO 

Quero referir-me aGora ~ws. projetos f sô-
hrc o abono de família atnlnudo nos un-

. cionúrios públicos. 

""· ': 
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Se já não existisse, seda contra sua ado-
ção, no momento, pelas mesmas razões que 
me levaram a combater o aumento dos ven-
cimentos. .Tá, porém, que é favor corrente, 
resta firmnr o critério de sua regulamen-
tação. 

O abono de família se justifica pôr um 
princípio ue justiça soeial: uquêle que ~em 
maiores enc:1rgos de fmnília deve receber 
maior remuneração dentro de sua catego-
ria. Mas também por outro princípio Je 
justiça social, sou pelo projeto Fabrício Soa·. 
res: - não compreendo porque o dcpen· 
dente <lo funcionário mais grada:ldo deva 
ser mais beneficiado que o dependente do 
funcionúrio mais modesto. O argumento de 
que os funcionários mais graduados iriam 
sofrer <lecesso em sua receita, não pode pre· 
valecer contra o princípio da ir.1 ualdade que 
deve dominar o tratamento que ~1ueira o Es-
tado dispensar a todos aquêles que necessi-
tam da proteção de um chefe de família. 
Ainda mais: que em matéria de vencimentos, 
se paguem os ft~ncionários segundo sua ca· 
pac1dade prcsumala; mas <me, em matéria de 
abono de família, se pro1iicie o favor se-
gundo ~l necessidade dos dependentes. A 
verdadeira justiça seria esta, então: o abono 
se concederia na razão inversa dos \'enci-
mentos, porque é evidente que, quanto me-
~Ior o ordenado do chefe de família, maior 
c a ncc<.:ssic!ade de auxilio que o Estado de-
va dar aos seus dependentes. 

Um pensamento supremo, porém, deve 
dominar as atividades desta Câmara: não se 
conseguirá resolver o problema dos grupos, 
ou das classes, fora da soluçfto geral dos 
problemas que interessam tôda a comunida· 
de. _Não conseguiremos vitalizar galho;; res-
seqmdos, se não fizermos a seiva tornar ii 
úrvorc. Antes de pensarmos nos funcioná-
rios, dev<:mos pensar no povo, do qual aquê-
lcs constituem parcela mínima. Hesolvendo 
os problema:; do povo, teremos resolvido em 
sua quase totalidade, as dificuldades dos 
funcionários. Só então se justificarão as me-
didas suhsidiúrias de carate1· 1wrticular c 
a êles atinen les. 

Não resta dúvida que o problema fun-
<lament~ll é enriquecer o povo, c só hú um 
meio para se alcançar ês:;c objetivo, é fo-
mentar a produção c distribuir os bens com 
justiça! 

Não me parece que, a hem de sua rcs-
}leitabili<lade, deva esta Càmara perder-se de 
amores por quaisquer questõe~; de vencimen-
tos, sem ter primeiro estudado c debatido a 
iundo o plano de recuperaçi'io eeonômica do 
Estado, da autoria do honrado dr. América 
Hcné Giannelti, atual Secretário da Agricul-
tura. 

Todos os Jla!'1irlos, quando ni'io todos os 
deputados, estão no dever de contribuir com 
sua i nteligêneia, sua cultura c seu devotamen-
to ú causa pública, para o mais acurado exame 
1lo rem(~dio eeonômico que cstú proposto 
para redimir os mineiros do estado de mi-
séria em que se encontram. 

Pois, não hú quem duvide, c, muito me-
nos, quem negue, que o pro~le!na de hnsc 
em :Minas é 0 problema ccononuco, do qual 
lodos os outros decorrem. 

Não precir.aremm: andar reaju:;t;:ndo com 
frequência c :::ofreguidüo os vencimentos c 
os salário:;, se con~:eguirmos hanüe;'.r c) ·~uslo 
de vida :wr via de uma prodn!:ilo a:Ound:mte; 
não teremos que nndar ns•;u:;iados c como-
vidos com tanto."> milhares de menores aban-
donados, se pudermos levar a fartura aos la-
res humilde~;; nilo precisaremos nndar lu-
tando contra a onda crescente de inadap-
tados sociais, nem contra a tendência até 
hoje insuperada pura os cargos públicos, :;e 
conseguirmos tornar prósperas tôdas as pro·· 
fissões e proporcionar a iodo:> os inc_livíduos 
trabalho c remuneração condigna; niio pre-
cisaremos nndar :1larma<1os com o indice d~ 
tuhcrcuiose em nosso Estado, se pudermos 
proporcionar n!imcntaçfio abundante ús nos-
sas criança~ c aos nossos trabalhadores; nã•) 
teremos razão para temer o despovoamento 
completo do:; campos, se conseguirmos mul-
tiplicar o número dos pequenos proprietá-
rios rurais, po1· via da distribuição de ter-
ras c assistência }lelo créclito, r>,clo técnico. 
pelos utem,ílios de lavoura c pelo preço mí-
nimo dos produtos. • . 

Tudo ié;so é o problema econormco. Pa-
ra resolvê·lo, todos os esforços devem :>cr 
conjugados, niio podendo f~ll!a~ ao concurso, 
nem a União, nem os mumc1pws, ne:n o. po-
vo, nem 0 Executivo, nem .este Lcgu;h;tivo. 

Diante da magnitude. dessa t~u:efa lmen-
sa é que nós, nos .s~ntnnos _contmm~mcnte 
cshofetcados IJela trag1ea. r~ahdadc, ficamos 
espantados e achamos rHhcula, gr?tesca e 
melancólica a campanha que o Govcrn.o F_c-
deral vem desenvolvendo pela. alfahetlzaçao 
dos adultos. E' realrncn_tc m~uto engraçado, 
c ao mesmo tempo, mmto tnste cmp~nhar
se em que um pobre trahalha~or, ao fim de 
unr dia de canseiras ao sol ou a chuva, apren-
da a assinar o nome c a de~or~r as lc:rus do 
alfabeto, sem se indagar pnmcuo se ele te_m 
a barriga cheia ou se houve em s~w casa pao 
bastante para matar a fome nos filhos_. 'l'odo 
êssc dinheiro malbaratado em t~ll cnsmo. d~
via estar sendo empregado, thret~ ou, ,mdi-
rctarnente, em fomento da produçao. I o dos 
êsscs recursos perdidos nessa campanha in-
glória deviam, por exemplo, estar sendo en-
tregues ao SENAL que, sendo das poucas 
coisas sérias que já temos no Pnís, em ma-
téria de ensino técnico-profissional, anda lu· 
tando com tôcla sorte de dificuldades finan-
ceiras para instalar suas escolas projetadas 
para o corrente ano. 

Diante da magnitude dessa tarefa imen-
sa, srs. dermtados, é que esta Cfnnara deve 
cuidar menos de vencimentos, ordenados, 
abonos ou estipêndios. (Palmas). 

'Esgotada a hora do expediente, passa-
se á 

ORDEM DO DIA 

O SH. PRESIDENTE anuncia o prosse-
guimento da discussão, em globo, em último 
dia, do Projeto n · • contendo o Re"imcnto , 
Interno c publicado na ata da (i.• se"'ssão. 

Não solicilanclo a. palavra nenhum sr. 
Deputado, para di~;cutJ-lo, encerra-se a dis-
cussão em globo, c vai o mesmo Projeto á 
Comb;são Especial .de Regimento, a fim de 
dar o seu pnreccr, ele acôrdo com o ari. 'J7 
(modificado) do Regimento em vigor. 

:~ I 
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PROJETO N. 7 

Anuncia-se a 1. • discussão do Projeto n. 
7, que altera o Dec.·lei 2.101 de 31·3-947, o 
qual é lido pelo sr. 1.9 secretário. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o sr. Alberto Deodato. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre· 
sidente. 

Quero fazer uma declaraçiio de voto, nes-
ta primeira discussão. A hancada da União 
:Democrática Naacionnl vota contra a apro· 
vaçuo dêste Projeto, em 1.' discussão, pelos 
motivos ja expendid.os pelo sr. Dcputndo Os· 
car Corrên e tamhém por outros motivos, 
que se aduziruo posteriormente. 

__; Submetido a vota~~f:o, é nvrovado o 
Projçto à. 7, para que passe á 2.• discussão. 

- A' Comissão Especial de Lcgislaçuo. 

PROJETO N. 8 

Passa-se á V discussão do Projeto n. 
8, que fixa os subsídios do Governador c do 
Vice-Governador do Estado e os vencimentos 
(tos Secretários e Auxiliares do Govêmo, de-
vidamente apoiado c publicado na ata da 12.• 
:sessão. 

Lido êste Projeto pelo sr. 1.• Secretário 
o mesmo pôsto em discussão. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, peço a paluvra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SR. ALBERTO DEODATO -- Sr Prc-
aidente. 

Já tendo cu aqui afirmado o ponto de 
vista do sr. Governador c dos Srs. Sccretá· 
rios do Estado, tenho mais n acrescentar que 
a bancada da União Democrática Nacionnl 
vota contra o projeto, pelas razões já expostas 
pelo Sr. Deputado Oscar Corrêa. Pode Eer 
que tenham os governantes necessidades de 
maiores vencimentos, mas os deputados da 
União Democrática Naacional acham que o 
momento não é de aumentar vencimentos: é 
de sacríficio c êsse não deve ser apenas do 
povo mas de nós, que somos dirigentes do 
Estado. 

. - Submetido a votação, é aprovado o 
ProJeto n. 8, que passa á 2.• discussão. 

- A' Comissão Especial de Legislação. 

PHOJETO N. 10 

Anuncia-se n 1.• discussão do Projeto 
n. 10, que dispõe sôbre a alienação, em con-
co • · 'l d S A "F'll rrc~cla l>U >lica, de ações .a • · · . ~ ta 
ele l\Imas", devidamente apowdo e publica-
do na ata da H.• sessão. 

_ Lido êste Projeto pelo Sr. t.• Sccretúrio, 
na o solícita a palavra nenhum Sr. Dcpuf,ldo. 

. Submetido a votação, é aprovndo, c I>as· 
sa a 2. • discussão. 

- A' Comissão Especial de J~cgislacão. 
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PHOJETO N. 1 

(Regimento Interno) 

Declara o Sr. Presidente que se encon-
tra sôbrc a ?.lc:>a o ofício, .,baixo. a cuja lei-
tura procede o Sr. 1.0 Secretário. 

Belo Horizonte, 13 de agôsto de 1917. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de l\Iiiws Ge1 ais. 
Pelo presente, passo ús mãos de Vossa 

Excelência, para os devido~; fins, o parecer 
sôbrc as emendas ao Pmjeto do Hcgimento 
Interno, elaborado por esta Comissão. 

Aproveito a oportunidade parn c:::darc-
cm· que o Projeto foi publicado com a omis-
são do § 2." do nrt. 22, que é de teor se-
guinte: 

"Art. 22 § 2.0 -- Os membros da~ c~ 
missões enumerados de II a X e das co· 
missões cspccinis adiante referidas se-
rão nomeados pelo Presidente da As-
sembléia, atendendo a in(licaç-iio das 
bancadas c respeitada, tanto {!U~nto pos-
sível a rcprcscnta~·iio proporcionu1 dos 
partidos". 
Peço pcrmi5siív ú Mesa sejam odmiticlas 

emendas a êstc parúgrafo, a fim de rcstabele· 
ccr n oportunidade que ficou .prejudicada. 

Ao ensejo, apresento a Vossa Excclêneia 
os protestos de elevada estima c distinta con-
sidcraçiio. · 

(a.) Badaró .Júnior, Presidente da Co-
missão de elaboração do Regimento Interno. 

~ Publique-se. 
O Sr. Uriel Alvim encaminha ú J.fes~t 

o seguinte requerimento que é lido pelo r~ 
1.• Sccrctúrio: 

flEQUERIMENTO N. 19 

'Ex mo. Sr·. Presidente da Ar.:-;cmhJéia: 
Hcqucrcmos a v. cxcia. que, ouvida • 

Casa e eonecdida urgência, se estipule o pra· 
zo de 48 horas para a nprescntnçiío de emen-
das no § 2.9 do artigo 22 do Projeto n. 1 
contendo o Hegimcnto Interno, de acOrdo 
com o ofício do Presidente da respectiva Co· 
missão, hoje entregue á Mesa. 

Saln das Sessões, 18 de ngt1sto de 1947 · 
(na.) Uriel Alvim - Vasconcelos Costa. 

-· Lniz Domingos - Chaves Hiheiro ·---- Mau· 
ricio Andrade . 

- Concedida a urgência, o sr. J>residcn· 
te, n seguir, ~ubrnctc a votos o conteúdo prin· 
cipal do l'cqucrimento :;upra, que também é 
aprovado. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo que trat:1r, o Sr. 
Presidente dednra finda a sessão, de~iiHnnn
do para arnnnhii a seguinte 

OTIDEJ\1 DO DIA 10--B-1017 

1.• di~cus.•;iio do Projeto n. 11. que 'mO· 
clifica o Her,ular11cnto ele Promoções de Oti· 
cinis da Fcirça Policinl elo Estado de Minas: 
Gerais, r>uhlie:Hlo na ata supra· 

~ J.evanta·sc a sessão. 

., -. 

t 

! 



I 
[ 
1; 

,· ... 

I 

r 
l 

~· 
I 
I 
I 
! 

... 

/ 

16.' SESSÃO ORDinÁRIA, EM 19 DE AGôSTO DE 1947 

PRESIDBNCIA DO SR. ALBERTO 
TEIXEIRA 

"' 

SUMAHIO: - Comparecimento - Ata - Ex-
pediente: - Ofí~ios dos Senhor:~s Ade-
mm· de Barros, Governador de Suo Pau-
lo· Carlos Lindenberg, Governador do E:-..-
pf~ito Santo; Edmundo de Macedo Soares, 
Gc.\vernador do Estado do lU o de Janeiro; 
Miguel Tôrres Filho, 1.0 vice-presidente 
da Assembléia Legislativa de Alagoas; 
João Chedc, presidente da Assembléia 
I"egislativa do Paraná; Alberto Pinto Coe-
lho, presidente da Assembléia Legislati-
va de Goiaz, e Valentim Gentil, presiden-
te da Assembléia Legislativa de S. Pau-
lo, agradecendo comunicações; do Sr. 
tenente-brigadeiro do Ar, Armando F. 
Trompowsky de Almeida, ministro da Ae-
ronáutica, ugradecendo; do Sr. João Clí-
maco da Silva, 1.0 secretário da Assem-
llléia Legislativa de Alagoas, fazendo co-
municação; do Sr. .José Pinheiro Tôrrcs, 
de Turmalina, enviando cópia de ofício 
- Telegrama dos auxiliares da Coletoria 
Estadual de São Lourenço, solicitando 
medidas a favor da classe - l\Iemoriais 
do Sr. José Lagoeiro, auxiliar da Coleto-
t·ia Estadual de Uuenópolis, idem; do Sr. 
Fclinto de Carvalho Sampaio, enviando 
teses; dç professores primários de Guara-
nésia, Itamogi c Monsanto, sôbrc aposenta-
doria; da senhora diretora do grupo esco-
lar de f\lereês, sôbrc equiparaçüo de diplo-
mas-Hepresentação dos agentes fiscais de 
Faria Lemos, Patrocínio do Muriaê c Tom-
bos, solicitando medidas a favor da clas-
se - Hequerimentos: n. 20, sôbrc efeti-
vação de funcionário; n. 21, sôbre auto-
l"idades distritais; n. 22, sôbre dados para 
reajustamento. - Em tôrno do Plano da 
Produção; discun;o do Sr. Hondon Pa-
checo - Ordem do Dia: - Primeira 
discussão do Projeto n. l1 (Regulamen-
to de Promoções de Oficiais da Fôrça Po-
licial) - Encerramento - Ordem do dia 
20-8-19,17. 
As 14 horas, comparecem os Senhores: 

Alberto Teixeira - Lima Guimarães - Cas-
tro Pires- Luiz Domingos- Emílio Vascon-
celos - Ozanam Coelho - Abreu Hezende -
Adolfo. Portela - Alberto Deodato - Amadeu 
Andrada - André de Almeida - Antônio Gui-
marães - Antônio Pimenta - Armando Ziler 
- Astolfo Dutra - Augusto Costa - Badaró 
Júnior - Cândido Ulhôa - Carlos Prates -
Cesar Soragi - Chaves Ribeiro - Fabrício 
Soares - Faria Tavares - Feliciano Pena -
Fidelcino Viana - Geraldo Ataíde - Gmlher-
mc í1íaehado - .Jason Albergaria - João 
C·unilo - José Augusto - José Carvalheira 
~ Joubert Guerra - Júlio de Carvalho -
I ourcn~~o Andrade - Luiz .Maranha - I\larlins da Costa - l\Iateus Salorné - Maurício An-
drade ~ Mendes Ferreira - Mourão Guima-
rães - Oscar Corrêa - Pedro Braga - lU-
beiro Pena - Hondon Pacheco - Simão da 
Cunha - Souza Carmo - Starling Soares -
Uriel Alvim - Xenofonte l\lercadante. 

Deixam de comparecer, com causa jus-
tificada os Senhores: Valdir Lisboa - Aluísio 
Costa - Aníbal Gontijo - Antônio Caetanó -
Bolivar de Freitas - Guilhermino de Oliveira 
- Ilacir Lima - Jaeder Albergaria- Juarez 
de Sousa Carmo - Magalhães .Melo Viana -
Henó - Hibeiro Navarro - Tancredo Neves 
- último de Carvalho. 

O SR. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 49 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão .. 

A 'I~ A 

O SH. BADAH6 JúNIOR (servindo de 2.• 
Secretário) - Lê a ata da sessão antecedente~ 
a qual, sem observação, é aprováda. 

EXPEDIENTE 

O SR. LUIZ DünUNGOS (2. 0 Secretário, 
servindo de l.") - Procede à leitura dos se-
guintes papéis: 

Ofícios: 
Dos Srs. Adernar de Barros, governador 

do Estado de São Paulo; Carlos Lindenberg, 
governador do Estado do Espírito . Santo; Ed-
mundo de Macedo Soares, governador do Es-
tado do IUo de .Janeiro; Miguel .. Tôrres. Fil~10, 
1." vice-presidente da Assembl?Ia Legi~latlva 
do Estado de Alagoas; João Chedc, presidente 
da Assembléia Legislativa do Es~ado do Para-
ná· Alberto Pinto Coelho, presidente da As-
se1;1bléia Legislativa . do Estado de G~~az; e 
Valentim Gentil, presidente da AssemblCia Le-
gislativa do Estado de São P.aulo! expressa.n~o 
agradecimentos pela cornumcaçao da eleiçao 
c posse da l\·lesa desta Asse~nb.lé~a e b~rn as-
sim a promulgação da Constltmçao ~o Estado. 

- Hecebido com agrado. Arqmvc-se. 
Do Sr. Tenente Brigadeiro do Ar Arman-

do F. Trompowsky de Almeida, ministró da 
Aeronáutica, agradecendo a remessa de um 
exemplar da Constituição do Estado. 

- H.eccbido com agrado. Arquive-se. 
Do Sr. João Glímaeo da Silva, 1.• Secre-

tário da Assembléia Legislativa do Estudo de 
Alagoas, comunicando a eleição, composição 
c posse da Mesa daquela Assembléia. 

- Hecebido com agrado. Agra.dcça-se •1 
Do Sr. José Pinheiro Tôrrcs, escriváo de 

paz de Turmalina, enviando cópia de um ofí-
cio dlrigido pelo signatário ao Sr. Hugo Lopes. 

- Inteirada. Arquive-se. 
Telegrama: 
Dos auxiliares da Coletoria Estadual de 

São Lourenço, pleiteando medidas a favor da 
classe. 

- A comissão competente, oportunamente,. 
Memoriais: 
Do Sr. José Lagoeiro, auxiliar da Coleto· 

ria Estadual de Buenópolis, expondo as difi· 
culdades da classe e solicitando medidas a fa· 
vor da mesma. 

- A comissão competente, oportunamente. 
Do Sr. Filinto de Carvalho Sami>aio en· 

A I , vtando as teses por e e apresentadas à Confe-
deração dos Trabalhadores de Süo Salvador. 

- A comissão competente oportunamente. 
De professôras primária; de Guaranésia, 

Itamogi c l\Ionsanto, pedindo seja contado para 



efeito dt:: aposentadoria o tempo de serviço das 
signatárias em escolas particulares. 

tância destinada a cobrir despesa de viagem. 
do povoado de Lagoa Grande, onde reside, dis-
tante 30 quilômetros da sede do distrito, de-
vendo as partes interessadas, se o preferirem, 
evitar dito pagamento, fazendo êles a viagem 
ao poYoa<lo de Lagoa Grande, para a rcaliza-
~·iio da solenidade de celebração dos casa-
mentos· 

-À Comissão competente, oportunamente. 
Pa Sra. Diretora do grupo escolar de 

:Mercês, pedindo providências no sentido de 
equiparação de diplomas. 

-A Comissão competente, oportunamente. 
Representação: 

Dos agentes-fiscais de Faria Lemos, Pa-
trocínio do 1\Iuriaé e Tombos, solicitaMlo me-
lhoria em benefício dos agentes c ajudmltes da 
fjscalização na fronteira. 

, ' . 
b) documento firmado por vanos pro-

prietários rurais do povoado de Lagoa Gran-
de, com firmas reconhecidas, atestando que os 
Senhor~s Adauto Araújo, comerciante; Pedro 
Galvão de Lima, comerciante, e .João de 1\[a-
tos da Silvn, agencimlor, recentemente nomea-
~los para os cargos de subdelegado civil de 
polícia c juízes de paz para o distrito de Pon-
te Firme, residem todos êles no poYoaclo de 
Lagoa Grande; 

- A Comissão competente, oportunamente. 
,'\0narn-se sôbre a mesa os seguintes rc-

C)!Ierurrentos: 

REQUEniMENTO N. 20 
Sôbre efetivação de funcionário 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia L c. 
gislativa. 

Tendo sido publicado no "l\Iinas Gerais" 
de 1.• de agôsto corrente, pela Secretaria da 
Educação, ato do Chef(! do Govêrno efetivan-
do, nos têrmos do artigo 2.", do Decreto-lei n." 
2.149 de 11 de julho de 1947, no cargo de 
Chefe' do Serviço de Estatística da Educação, 
o Sr. Colombo Etiene Arreguy, requeremos, 
ouvida a Casa, seja encaminhado ao Govêrno 
do Estado o seguinte pedido de informações: 

' a) Se o Sr. Colombo Etiene Arreguy não 
é funcionário federal, pertencente ao quadro 
do Instituto Brasileiro de Geografia c Esta-

' tística; 
h) se o funcionário em aprêço não havia 

sido pôsto à disposição do Govêrno do Estado, 
sem ônus para os seus cofres; 

c) se a efetivação do servidor em referên-
cia se fêz preceder de ato do Govêrno do Es-
tado nomeando-o para o cargo aludido; 

d) em caso afirmativo, se o cargo se re-
fere a pôs to inicial de carreira; 

e) se a efetivação agora decretada não 
contraria intcrêsses e direitos de funcionários 
de carreira, alguns dêstcs com mais de 20 anos 
de relevantes serviços .prestados ao Esta(Io; 

f) se essa efctiva~·.ão assim realizada não 
infringe dipositivos da Constitui~~ãô do Esta· 
do (artigo 32 do Ato das Disposiçiics Constitu-
cionais Transitórias). 

Saia das Sessões, 19 de agôslo de 1 !H 7. 
(aa.) Uriel Alvim - Adolfo Portcla --

Jouhert Guerra - Carlos Pratcs - Mauricio 
Andrade. 

Publique-se. 

HEQUEHIJ\IENTO N.o 21 
Sôbrc autoridades distritais 

. Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

. Hcqucrcmos, ouvida a Casa, sejam cnca-
mmha<los ao Govêrno elo Estado, os documen-
tos dos itens "a" c "h" juntos ao presente c 

I. . 1 ' . " , 1 . so ICJta< as as informações do Item c a ><nxo: 
a) Carta de próprio ,punho, com firma 

reconhecida <lo Sr. Pedro Galvão de Lima, 
juiz de paz ;.cccntemcnlc nomeado Ilnt·a o dis-
trito de Ponte Firme, município de PI:c~i<lcn
tc Olegúrio, em que comunica ao escr!v:w de 
paz da mesma localidade que sbmcntc 1ra pre-
sidir aos atos de casamentos civis preparados 
JHira se realizarem na sede daquele distrito 
mediante o pagamento de Cr$ 100,00, impor~ 
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c) solicitar informações do Govêrno do 
Esta~lo se tais fatos e irregularidades não são 
considerados prejudiciais ao serviro c atcn-
tEntórios ú lei de organização judfciúria do 
· stado. 

Sala das Sessões, 19 de agôsto de 1947. 
(aa.) Uriel Alvim - Joubert Guerra -

1\laur_ício Andrade - Adolfo Portela - Luiz 
Donungos. 

- Publique-se. 

HEQUEHIJ\IENTO N. 22 
Sribre ·dados para reajustamento 

. I~xmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-gislativa: 
Aproximando-se a época de 1>cr encami-

nhado a esta Asscrnhléia o projeto de lei con-
tendo o orçamento do Estado para o exercício 
<!c 19,!8: requeremos a V. Ex c ia., ouvida a 
Casa, seJam solicitados do Govêrno do Estado 
o~ elementos ncccssúrios ao estudo c clahora-
çao do quadro do reajustamento de vencimen-
tos c classificação do funcionnlismo pilhlico 
estadual, conforme dispõe o ·1rti"o 33 do Ato 
d n· · - ' " · · as , IsposJçocs Constitucionais T1·ansitórias. 

Sala dns Scssiies, 19 de agôsto de 1948. 
(aa.) Uricl Alvim - André de Almeida 

C_ados Prates - .Toubert Guerra - Luiz 
Donungos. 

- Publique-se. 

EM TüHNO DO PLANO DA PRODUÇÃO 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Hondon Pacheco. 

O SH. HONDON PACHECO - Sr. Pre-
sidcn te, Srs. Deputados. 

A recente Mensagem Governamental nos 
deu noticia do Plano de fomento :i Produção 
que pretende executar o nosso Govêrno, como 
hase de nrn fecundo programa administrativo. 
A matéria nele contida por duas vêzcs j;í foi 
}Jcrfunctóri:unentc ventilada nesta tribuna, por 
vozes antoriza(lns como as do Sr. Armando 
Zilcr c do professor Alherto Deodato. 

Experimcntan(Io a grata oportunidade de 
examinar um dos compimdios originais, c, con-
scqiicntemente, de medir a profundidade c a 
extensão da ohra_ que o Govêrno tcrn em vis-
ta, tôda ela compendiada, cuja edição cstú 
sendo ultimada para ser distribuída aos senho-
res Deputados, achamos de bom aviso conti· 
nnar o debate jú iniciado em tôrno do Plano 
porque, a nosso entender, uma só voz não de-

, I '1 '\• 
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verá ficar alheia ao problema equacionado e 
tôda esta Assembléia, com o patriotismo que a 
caracteriza deverá trazer a sua contribuição 

' I. sincera ao magno cmprcenlnnento. 
O debate está aberto. As classes produ-

toras em Congresso recém-realizado, trouxe-
;;, ram ;o Govêrno o seu patriótico apoio ao Pla-

no. Outras entidades de classe já se manifes-
taram públicamente, após ouvirem a palavra 
do Sr. Américo Henê Gianctti, seu grande idea-
lizador. 

nesta-nos a nós, os representantes do povo, 
como parcela diretamente responsável na sua 
execução, trazermos a palavra de aplauso ou 
de crítica construtiva, para não fugirmos à 
grande respônsabilidadc de buscar para l\li-
nns c seu povo laborioso, a recupemção de 
suas fôrças econômicas, abaladas por impactos 
de tôda ordem, cujas causas são bem conheci-
das, pela generalidade com que a espécie se 
manifesta na face da Terra. 

No Brasil, tivemos no lado de tôdas estas 
causas destrutivas, a triste experiência da cha-

t~ mada economia dirigida, cruelmente asfixiante 
e, afinal, afogada no dilúvio da inflação. 

O Plano da produção, Senhor Presidente 
c Senhores Deputados, ao que se nos afigura, 
não se traia ele economia dirigida. Estabelece, 
corno premissa fundamental ao sistema a ini-
ciativa particular. Esta lhe serve de' base c 
estrutura. O Estado, podemos dizer, está na 
super-estrutura, cumprindo a sua finalidade 
social de acôrdo com as mais modernas doutri-
na~ ~conômicas, como órgão em função da co-
l~tryHlade c não está em fun~~ão dêle. O prin-
cipiO constitucional da liberdade econumica é, 
juridicamente, diremos, a coluna mestra do 
plano. Nada nos trouxe de extraordinário. 
Representa 11111 processus de adaplaçiío do mi-
neiro às formas atuais de vida, dentro da sua 
predominante vocação para a liberdade. 

Eis que, a preocupação imediata do Go-
vêrno foi objetivar a nossa ' atual realidade 
econômico-financeira. Neste particular, o tra-· 
halho nos dú conta de interessantes dados es-
tatísticos sôhre conhecimentos positivos das 

., diversas capacidmles produtivas vitais à nos-
sa economia, tais como: 

11 Terra - u grande amiga do homem, se 
nos apresenta em franco declínio de fertiliza-
~~ão, a exigir um processo fertilizante imediato, 
a exemplo do que fazem outros povos, pois, "o 
Chile", com uma át·ea cultivada muito menor 
que a nossa, utiliza 88.000 toncludas de adubos 
fosfatados, enquanto utilizamos tão somente 
20.000 toneladas ele adubos diversos", o que 
importa em enorme sacrifício para a nossa 
Terra que passou a produzir menos compara-
tivamente a outras, bastando citar o exemplo 
frisante focalizado: - "de que um hectare de 
terra produz em Minas 1. :lO O quilos de milho, 
ao passo que nos Estados Unidos produz ... 
H>. 000 do mesmo produto". Esta questão 
mais se agrava para o nosso Estado, conside-
rando a sua condição de Estado mediterrâneo 
da federação, que tende, por isso, a explora-
ção da economia da terra. 

O homem, fator ativo da produção, de 
acôrdo com as normas clássicas da economia 
política, como unidade econômica social, ocu-

'' J>:t lugar de evidência no plat.lO. Na compe-
,; tente esfera de ação, foi previsto, cn1 progra-

ma de defesa 'do homem contra as endemias 
"desenvolvendo-se tal programa através dos ou~ 
tros órgãos, como no ensino agrário ambulan-
te, ?rgão t~cn~co que ter~ t_ambém um enge-
nheiro samtansta para rmmstrar a educaç'ío 
sanitária, paralela ao ensino técnico elcme'n-
tar. O nosso homem dos campos continua 
sendo o mesmo "forte" de Euclides da Cunh-1 
a desafiar as regwcs palustres, onde o se'J. 
trabalho "não excede a 25% do normal". 

O Sr. Lima Guimarães - V. Excia. dá 
licença para um aparte? Eu queria perguntar 
se V. Excia. já leu o Plano de Recuperação 
Econômica. 

O Sn. RONDON PACHECO- Certamente. 
O Sr. Lima Gzzinwrcíes - Porque a Assem-

bléia não teve ainda a honra de lê-lo. 
O SR. HONDON PACHECO -Eu expli-

quei, no início do meu discurso, que o Plano 
está sendo impresso para distribuição aos Se-
nhores Deputados. 

O Sr. Lima Guimarães - E' que eu niio 
estava presente ao ser iniciado o seu discurso. 

O SH. RONDON PACHECO- O ~ombus
tívcl também constitui objeto de preocupação 
imediata, pois, 83% da nossa energia vem 
sendo obtida através da lenha, cujo consumo 
em Minas alcança 24.000.000 de metros cúbi-
cos, o que gera os relevantes problemas do 
reflorestamento c da captação da energia clé-
tricu. Neste particular, esta Assembléia deu 
mostra do seu interêsse nas Disposições Cons-
titucionais Transitórias, convindo salientar que 
Minas possui um potencial hidráulico de 30% 
do que dispõe o Brasil, ou sejam 6. 000.000 de 
HP, somente utilizando 2% dos recursos exis-
tentes, em pequenas e médias usinas. 

Outras riquezas econômicas básicas súo 
focalizadas, como a exploração da carne que 
vem sendo feita com sensível prejuízo para 
a nossa economia. A cxplora~~ão do gado em 
pé nos acarreta um prejuízo superior a 40 
milhões de cruzeiros anualmente. 

Sob o aspecto financeiro, desfazemos' a 
ilusão do "pé-de-meia do mineiro", para 
comprovarmos na linguagem fria do~; núme-
ros, uma oscila~~ão deficitária da cireulaçüo 
financeira do Estado de 1\'Iinas, que é a se-
guinte: 

Por Cr8 4. 7GG. 000.000,00 de depósitos 
existcn tcs, temos Cr$ 5. 550. 000,00 de em-
préstimos, apresentnndo assim um "déficit" 
de Cr$ 780.000.000,00 (setecentos e oitenta 
milhões de cruzeiros), ao passo que Estados 
como os de São Paulo, lHo Grande do Sul 
IUo de Janeiro c o Distrito Federal têm snld~ 
entre os seus depósitos e empréstimos, assu-
n~indo e~1 São Paulo a expre:;siva i.mpo1·tfm-
cra,. d~ C r~ 17. 2!!0. 000. 000,0~ t!epósitos para 
Cr$ 12.480.000. 000,00, empr~shmos, com um 
sa!do, port.anto, de quas~ cm~o bilhões, ou 
seja, supenor nos nossos depositos! 
. Chegamos assim, se.nhorcs deputados 
aquele estado que .cl:rnctenza a essência cau-
sadora de tôda atlvtdadc. econômica. Chc~ra-
1~10.:<> ao estado. de" ncccsstda<1~. E segundo" a 
hçao de Ludw1g: um povo so se educa real-
mente na grande _escola . da necessidade: cs-
!a, c niío o luxo, c que mccntiva as maiores 
mvenrões... "O. e~;~ado de necessidade do 
nosso J~ovo constit\~ll o rnareo inicial do Pla-
no, a VIgorosa rcaçao contra a fome c o pau-
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Perismo, c será a alavanca p!·opulsora dos~ 
srand_es empreendimentos devidamente sis-
tematizados, conforme passaremos a enume-
rar: 

O Plano organiza meiodizmlos estudos 
dos solos, em tôdas as fuces em que se nos 
a~n·esenta o problema: das Jlropriedades fí-
Sicas, d?. topografia, da drenagem, clima, gr:m 
de fertilidade, especialização <la agricultnra, 
etc .• corrigindo o empirismo dos nossos agri-
C~Ilt?rcs; 2) Heorganiza o ensino técnico pro-
fissiOnal jú existente dentro de normas l'i-
gorosamente pedagogicas, obedecendo a di-
Ven;a;, categorias: 

a) O ensino Yocacional para a indúsL~·ia; 
h) O ensino agrícola elementar; 
c) O ensino agrícola de grau médio; 
t!) .o. ensino superior da agricultura c 

v.etennapa, prevendo a criação (Je vúrio:; ins-
titutos nas diversas zonas do E~;tado, confor-
~le nos _informou a :Mensagem; 3) Cuida de 
Im:ent:u·w_r as reservas miaeiras, organizando 
a mdustrw mineral, sob urna política ~cgu
ra. c, ~)rcvidcntc, ern relação a determinados 
n~ncr~os, corno o manganês, cujas reservas 
na o sao grandes em todo o mmHlo; 4) N' os 
dá contas em dados estatísticos. das reservas 
energéticns, aconselhando o reflorestamento 
em larga escala c o crescimento c aproveita-
mento do potencial hidráulico. ~Hni~;tra no-
vos métodos de cxploraçüo do combustível 
vegetal c traça uma política de cletrifica~~iío 
dos trabalhos rurais. 

U:ma tônica JH'cdominante, neste particu-
lar. c a previsão dos problemas fututros ·~ 
a preoc~Jpação de obter energia a h<dxo ··Jrê-
ço,, s~gumdo assim a célebre c jú consag1:arla 
Pohhc.a do grande P1·csidcntc HooscYelt; 5) 
?rgamza sob hascs científicas a política ele 
or_nc1~to . da produ~·ão vc;~etal. dos no:;sos 

prmc1pms produtos c do inc1·emcnto do tri-
g:_>, CUJ~Is experimentações em 1crras mineiras 
sao mn rnadoras. Est;Íhelec~ um plano <I e 4 
anos IJ~ra a cultura do trigo em Minas Gerais, 
Plano, este que vis;mdo a sclcçüo da csJJécic 
atrayes do aproveitamento das ~;cmente~; aqui 
cultivadas, nos assegurará a perpetuidade do 
produto; G) Organiza também o fomento da 
:>ro~lução animal. em tôtbs a~; sua~; manifcs-
açoes entre IHÍs, prescrevendo o nmparo aos 
nos~o~;. rchanhos c organizando a indútria cs· 
f.1e~whzada <los frigoríficos, para o aprovei-
' IC!ll~ total dessa grande riqueza; 7) Crin 

;or'hr;oes. para o desenvolvimento industrial, 
~O.l O !Jrunado da iniciativa Jlarticular, Jll'O-gratll''ll(}O . · · · . , . (la ". .1s. scgmntes Imcwhvas; nova cJ-
t dA ll~dt!strwl; aproveitamento do H: o San-(f1. jlomo; abastecimento dógua tts fazen-
d~ s . (,.c 

1
cultura e criaçiio; inigação; flthriea . '!:t' >os fosfntados. 

r'\nt ~stc Particular, desejamos abrir um pa-
a~en e~Is e com sadio pa~riotisrno chmnnr a 
~· 5·10 desta Assembléia J>:tra o recente con-
nc1,11?1 ~otnercial, assinado entre o Govêmo 

r,1s1 erro e !) ro • ·1 ('l 1'] • • êste ' \lOVerno ( o , 1 e, conve1110 
.1 . ~uc Proihe a exploração em terras hra-

d\~Iras,ddttrat~te o prazo de três anos, de pro-
l _os e sa1s de fósforo. Isso represen-

t~nu uma Pedra no caminho (Ia cxeen-
çao do t.tos~o plano c uma pedra grande-

mente pr~JU<hcial ti economia mineira. 
Na cpoca oportunn. estnrnof; certos de 

que a nossa Assembléia saberá manifestar e 
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lançar o seu plano coeso c unânime no Con-
gt'esso Fetleral, para que êste acôrdo não 
spja rritíficado, por ser danoso à nossa eco-
nomia e ús fôrças econômicas da naciona-
lidade. 

Fábrica de adubos azot:Hlos, moinho ... 
centrais para calcúreos, fábricas de .. cin~~ní?• 
indústria de materiais de construçao, . fabn-
cas de azulejos, fábrica de caixas, fúbnca de 
sacos, fúhrica de garrafas, fúbrieas de latas, 
grandes moinhos ccmrais para a moagem do 
milho, indústria de carnes c peixes em con-
serva, rêde de frigoríficos, indústria de r,~
bricação de equipamento,; hidráuli,cos, fáhn-
ca de rnúquina~; c implementos agncolas. . 

Não incorreríamos em cxa/~cro se af:r-
músscmos ouc o êxito do plano eslú cou~i
cionado ao- sistema de tran~;portcs. Urge .m-
centivar n construção de c~;tr::Hlas de roda-
gem c adotar urna política tarifária de arh-
paro ú produção. 

.Minas tem sido ~;aerificada b:1stando ci-
tar o exemplo seguinte: .,, 

Por uma toncl:Hla de ferro de Congo Soco ·, 
a 1\Ionlcvadc, perfazendo um pcrcur,so de 
apenas 83 quilômetros, rwga-:;c, na Central 
do Brasil. o frete de Cr:? 42,50 e por uma to-
nelada de ferro de Conselheiro Lafniete a 
Volta Hcdomla, perfazendo um percurso (lc 
:l!ll quilômetro:> 'paga-se apenas. CrS G:~.OO. f:. 
Central perde, nesta proporção na sua poh-
tiea tarifária, de 10 a 50 mil contos por ano. 
E Minn:c:, com esta polítiea, vem sofrendo 
grandemente, tendo t:randcs vrejuízos. 

O espírito do Plano visa cuidar ativa-
mente do problema em tela. 

Sôhrc a política dcmo~rMica (lisse on-
tem o vrof. Alberto Deodato. 

Quanto ao orçamento do Estado, faz di-
vcn:as eon~;ideraçõcs de ordem prútic:~,. don-
de concluirmos a grande respon~:1lnhdndc 
que scrú reservada a esta Asscmhléw na vo-
tação dns verhas destin:Hias anualm·~nte no 
fomento da produção c ú execução ge:·;1l d•J 
Plano. 

Esta!Jclcec ainda o plano, senhores <!c1 
puta<los, n erinção de três comissôes, . assrm ;-, 
discrimina<l:ls: 1) Comis~;:\o Execul!vn c 
orientadorn ck, Plnno d•~ Fomento da Pro-
dução; 2) Comis~;üo (lc compra~;. dt_: equiJ_la-
mentos c mutcrinis; ~}) Uma Corm:;:;ao de m-
quéritns, e~;tudos e investigações sôbrc asstm-
to~; ceonômicos. 

O SH. PllESIDEf'.:TE -- Lembro :w :w-
hrc orador que. o seu j:razo est:'t e:;gotndo. 

O SH. HONDON PACHECO -·- Pe<liriú-
mos a v. excia. sr. Presidente, conceder-nos 
a prorrogaçiío de prn::c. 

Ó SH. J>HESTDENTE - Perfeitanwntc. 
O SH. HONDON PACHECO -- Sr. Pre-

si(lenlc c Srs. Deputados, como os eo~egas 
que nos precederam 1:estn tribuna. prdel'llll(~s 
:1creditar no espírito realizador da ::;ente nn-
ncira, como acreditamo~; na eonjugaçãn ele to-
cios os esforços no sentido de ampararmos n 
Govt~rno, falicitnndo a ação ~Hlminislrativn na 
execução do Plano que não nm; pertence, mas 
cst:i. consagrado a l\fina~ c ao Bra~il. como um 
esforço daquêlcs que marcham })ara o futu-
ro, com hoa vontade c fé ativns, como disse 
o ~rande JH'csidcnte Hoosevelt, em suas úlli- ·'•'· 
mas Palavras, acreditando, assim, em um mun-
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' do próspero e feliz para os nossos filhos. 
(Palmas). _ 

O SH. PRESIDENTE - Dou a palavra 
.:w sr Ozanan Coelho· O SH. O:ZANAN CO,ELHO - Sr. Presi-
dente. Não estando presentl'! ?. nobre peputa-
do Aluísio Costa, que fa.l~u sonre pol~t1ca do 
meu município, eu pethna a v. exc1a. que 
:.Hiiasse a minha inscrição, porque desejo fa-
la1· na presença daquêle nobre ?olega. . 

O SH. PHESIDENTE - Defiro a ped1do 
de v. excia. 

Nada mais havendo que tratar na hora do 
expediente passa-se à 

OHDEM: DO DIA 

1.• di:;cussú.o do Projeto ll. 11 

O SH. PHESIDENTE anuncia a V discus-
são do Projeto n. 11. qu~ modifica o Hegu-
lamento de Promo~·ões de Oficiais da Fôr·ça 
Policial do Estado rle Minas Gerais, publicado 
na ata da 15.• sessão. 

Lido êstc Projeto }lclo sr. L" Secretário, 
não solicita a palavra nenhum Sr. Deputado. 

Submetluo a votos é aprovado para que 
passe a 2." discussão. 

-- A' Comissiio Especial de Legislação. 

ENCEHHAMENTO 

Nada mai:; havendo que i:ratar, o Sr. Prc-
sillente declara finda a sessão, designando 
outra para amanhã, às H horas com a se· 
guintc, 

OHDEM DO DIA 20-S-10,17 
Hcgirncntal. 
-· L~vanta-sc a sessão. 

PARECERES APRESENTADOS ÀS EMENDAS AO PRO-
JETO N. 1, l>EI.A COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO 

itEGIMENTO INTERNO 

EMENDA N. 1 

Ao art. 18 - Suprimir " c, em sua 
falta". 

Parecer - Pela aceita~~ão, em virtude de 
seu fundamento. 

El\IENDA N. 2 

Ao art. 22 - Incluir mais uma comis-
.são : "Trabalho c Ordem Social". 

Páreccr - Pela aceitação de mais urna 
comissüo, como sugere a emenda, suprimin-
do-se a palavra "trabalho" no n. IV do mes-
mo artigo. 

EMENDA N. 3 

Ao art. 22, parrúgrafo único - Redigir: 
"As comissões se constituirão de cinco 

membros cada uma, salvo as de Constituição, 
Lcgisla~~ão, .Justiça c Finan·.~as, Orçamento c 
Tomada <lc Contas, que serão de sete mem-
bros c a Executiva, que se comporá da Mesa, 
c a Permanente, que . t~r~ 18". 

Parecer - Pela rcJClÇao - Se se trata de 
comissões importantes, sua_ composi~~ão,. deve 
primar pela qunli<ladc c nao pela quantidade 
de seus componentes. 

EMENDA N. 4 

Ao art. 4 7 - Redigir: 
"0 suplente convocado perceberá subsí-

dio integral, ajuda de custo c a parte variá-
vel, pelas sessões a que comparecer". 

Parecer - Aceita, com o substitutivo 
apresentação pela Comissão: "O suplente' 
convocado perceberá subsídio integral pelo 
tempo que servir c ajuda de custo pela pri-
meira investidura". 

E.l\IENDA N. 5 

Ao art. 16 - Acrescentar um parágrafo 1 1 

"O deputado licenciado para tratar de in-
tcrêsscs particulares não terá direito ao sub-
sídio fixo". 

Parecer - O Deputado licenciado ne-
nhuma remuneração perechcrú, a não ser para 
tratamento de saúde c pelo prazo máximo fi-
xado em laudo médico. 

EMENDA N. 6 

Ao art. 68 - Acrescentar, depois de 
"ex-olficio pelo presidente" "... da Assem-
bléia". , . 

Parecer - Pela rejeição. Somente· o pre-
sidente da Assembléia P?dcrá manda~ incluir 
matéria na ordem do dw ·, Logo, d1zend~ o 
presidente, está visto que c o da Assemblew ., 

EMENDA N. 7 

Art. 70 - Parúgrafo único: 
Parece-me que deve ser dada outra reda-

ção ao parágrafo, pois o caso não fica resol-
vido com a nomeação do substituto, · desde 
que 0 substituto não devolva os papéis que 
imediatamente retém. 

Parecer - Aceita. Em conseqüência, o úl-
timo período do parúgrafo único do art. 70 
ficará com a redação: 

"Expirado o prazo sem que os papéis 
sejam devolvidos, o presidente da Assembléia 
nomcarú substituto, providenciando a arrcca-
daçfto imediata "dos papéis". 

EMENDA N. 3 

Art. 72. 
Fala o artigo em comissão geral, não se 

sabendo o que a compõe, se tôdas as comis-
sõe:; ou se um representante de cada comis-
são, neste caso, uma reunião dos presidentes 
ou Llos relatores. 

. Parecer - I~ela aceitação, corno esclarc-
cuncnto do scgumtc: A Comissão Geral é a 
prÓ!lri~t A:ssembléia reunida para cstud~ que 
l~lC seJa prop?sto, sem carater legislativo •.. 
Neste caso, sera adota?o. o Regimento, em seu 
:n·t. 2!i, para o substltmr o art. 72 do Pro-
reto. 

El\lENDA N. 9 

Art. 90 - Hedija-se: 
"As ses~ões poderão ser prorrogadas por 

tcmi!O prefixado, desde que 0 rcqucri~cnto 
escnto de qualquer representante, devida-
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mente apoiado, seja í"tprovado sem discussão 
pela maioria dos Deputados presentes". 

Parecer - Pela aceitação, em vista de 
sua justificação. 

EMENDA N. 10 

Art. 92 - § 1.• - Redigir: 
"Se o Presidente verificar pela lista de 

presença, organizada pela Secretaria da Mesa, 
que estão no recinto, pelo menos, vinte e 
quatro Deputados, declararú aberta a sessão". 

Parecer - Pela aceitação, em vista de 
seu _fundamento, porém, com a seguinte re-
dação: 

"Verificada pelo Presidente da Assem-
bléia a presença de um têrço, pelo menos, 
dos membros da Assembléia, declarará aberta 

I a sessão". 

El\IENDA N. 11 

..• §. 4.9 do art. 92 - Suprimir, em consc-
quencia de nova redação sugerida ao art. 
94-§ 1.•. 

Pw·ecer - Pela rejeição. A presença 
~los Deputados para abertura, dos trabalhos, 
e uma cousa c para verificação geral do com-
parecimento, com efeito para contagem de 
falhas, é outra co usa. 

El\IENDA N. 12 

Art. 92 - § 2.0 - Hcdigir assim a parte 
final: 

" c dcsignarú a ordem do dia da 
sessão seguinte". 

Parecer - Pela rejeição. Niío procede 
:t ol.>scrvação, porque a seguinte não se refere 
a fha c no todo "ordem do dia seguinte". E' 
como se dissesse seguinte ordem do dia. 

El\IENDA N. 13 

. . Hedija-se da seguinte forma o parúgrafo 
Uillco do art. 70: 

"Parúgrafo único - O Presidente da As-
sembléia darú ao Deputado o prazo de vinte 
c, <It;atro horas para atender iu reclamação. 
I~XJ?Irado êssc prazo, sem qualquer manifes-
taçao do faltoso, o Presidente da Assembléia 
l1orncarú substituto ad-lwc". . 
• Parecer - Pela rejeição. Apreciando a 
emenda 11. 7, ndotou-se um substitutivo que 
parece razoúvei. 

E!\IENDA N. H 

Art. 4 7 - Suprima-se. 
l~ar~cer - Prejudicada, em virtude dos 

substitutivos da Comi•·são às 'erncnclas de ns. 
4 e 5. " 
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EMENDA N. 15 

Ao art · 4G - Suprima-se o seu § 2.9 • 

Parecer --: Hcjcitacla, em face da aceita-
dos suhstrtutivos da Comissão às emen-
de ns. ,1 c 5. 

EMENDA :N. 1G 

Hcdija-sc da seguinte forma o art.. H~: 
"Art. 43 - Prccedend? consen,~unento 

escrito da Comissiio Executiva. . . etc · 
Parecer - Pela aceitação, em face d.e 

seus fundamentos. 

El\IENDA N. 17 

O art. 19, 11. 2, fiearú assim rcdigid~> =. 
"Ler :\· Assembléia a íntegra dos oficJ~S 

das altas autoridades do Estado c da Hepu-
hlica, dos Juízes c Tribunais bem como _as 
proposições que, para discussiio ou vot:1çao, 
devam ser lidas; c, em sumúrio, qual<JUCr 
outro papel do expediente". 

Parecer - Pela aceitação, dados os seus 
fundamentos. 

El\IENDA N. 18 

Fica assim redigido o art. 18: 
"Sempre que o Presidente niio se achot· 

no recinto, ú' hora regimental, do início dos 
trabalhos, o 1.0 Vice-Presidente substituí-lo-á 
no desempenho de suas funções, cedendo, 
nssim, o seu lugar, quando aquêlc fôr prc-
SI!ntc. 

Parúgrafo único - Quando o Presidente 
deixar· a cadeira, proceder-se-á da mesma 
fnrma. 

Parecer - Pela aceitação para ser enten-
dida e aproveitada em conjunto com a n. 1. 

E!\IENDA N. 19 

Art. 8.0 - Em vez de " inauguração 
solene da Assembléia", diga-se: ".. . ingtala-
~:ão -~olene da Assembléia". 

Parecer - Accitn, como emenda d1~ re-
llação. 

EMENDA N. 20 

Art. 10 ----· Em vez 1lc " ahertnrn s::>-
Jcne", dif(a se "instalação solene". 

Parecer - Hejcitada, por ser melhor a 
redação do Projeto. 

EMENDA N. 21 

Art. 10 -- Em vez de " que tcrú de 
receber ... " diga-se "que rcecbcr:i ... ". 

Parecer - Pela emenda, que é de reda-
ção. 

I~I\IENDA. N. 22 

Art. 10- § 2.•: 
Completar a redação do artigo, acres-

eentando ao parúgrnfo os têrmos: --- " ... t~a
pítulo 11", c repetindo-os, em seguida, no tó-
pico do prúprio capítulo. 

Parecer - Pela emenda, em fuce da jus-
tificnção arlrcsentadu. 

EMENDA 

Art. 11 § 2.•: 
Hedija-sc: "Para 

dente ... ". 

N. 23 

substituir o Prcsi-

'n/ 
·'· 

·\ 



Parecer ..:_ Pela rejeição, por ser melhor 
a redação' do Projeto. 

EMENDA N. 24 

Art. 12 - Letra "b": 
Digà-se: ". . . nas demais sessões da le-

gislatura ... ". 
Parecer - Rejeitada. Não se justifica 

a emenda. 

EMENDA N. 25 
I 

· Ao título I - capítulo II - secção I. 
Suprima-se "quando não puder manter 

ordem". 
Parecer - Aceita, em vista da justifica-

ção apresentada. 

EMENDA N. 26 

Ao art. 15, n. 21: 
Acrescente-se: "Presidente da República, 

", Ministros e Sceretúrios de Estudo c autori-
dades diplomáticas". 

Parecer - aceita, diante de sua justifi. 
cação. 

Ei\IENDA N. 27 

Ao art. 15, n. 26: 
Suprimir "com recurso para o plenário". 
Parecer - Aprovado, em face dos seus 

fundamentos. 

EMENDA N. 28 

Ao art. 22 - Acrescente-se "ordinárias", 
passando o artigo a ter esta rcda~~ão: 

"Haverú na Assembléia as seguintes co-
missões ordinárias". 

Parecer - Aceita, substituindo-se, porém, 
a palavra "ordinárias por "c(etivas". 

Ei\-IENDA N. 2() 

:··· Ao art. ()B - Diga-se "da data da ante-
rior em vez de "antecedente". 

Parecer - Pela aceitação, como emenda 
de redação. 

EMENDA · N. 30 

Ao art. 93 - § 1.•: 
Hedija-sc: "Para retificar a ata, o Depu-

tado s{> pedcrú falar uma vez c por cinco 
minutos". 

Parecer - Aceita, como emenda de re-
dação. 

EMENDA N. 31 

Art.!H - § 1.•: 
Hedija-sc: "Será submetido à votação o 

requerimento escrito de qualquer pepntado, 
no sentido !lc se remeter a d?terr~una!~a Co-
missiio, ou de se lhe dar deshn~wa~ diVersa, 
dos par>éis despachados pelo r>rnnc1ro secre-
tário". 

Parecer - Hejcitada, por ser mais clara 
(·~ a redação do projeto. 

EMENDA N. 32 

Art. 135 - §, t,o: 
Diga-se "dentro de trinta dias ... " em vez. 

de "decorridos os trinta dias ... 'l 
Parecer - De redação. A emenda adapta, 

o projeto a um dispositivo constitucional. 

EMENDA N. 33 

Art. 25 - § 2.Q - in {iiZe: 
Diga-se: ". . . às normas do processo pe-

nal", em vez de "as regras do vrocesso penal". 
Parecer - Pela aceitação, dada a justi-

ficativa. 

EMENDA N. 34 

Art. 20 - Redija-se: 
"Dar-se-ú por escrita a reforma : 
I - se aprovada em duas discussões, pela 

maioria absoluta da Assembléia Legislativa, 
em duas sessões ordinúrias consecutivas; 

íi - se, em duas discussões, obtiver o 
voto de dois terços dos membros da Assem-
bléia Legislativa". 

Parecer - Aceita, pelos seus fundamen-
tos. 

EMENDA N. 35 

Ao art. 35 - Substitua-se a palavra "di11-
posiçõcs" por "atribuições". 

Parecer - Pela aceita~~ão. A palavra · 
"atribuições" é rlc melhor técnica, em lugar 
de "disposições", quando se menciona com-
petência. 

EMENDA N. 36 

Ao art. 35, ns. 1 c 2, eliminar a palavra 
"todos". 

Parecer - Pela <tccit:1r;i'ío. Sur)J'iminc1o-
se a palavra "lodos", n redação fica mais ele-
gante, sem prejuízo do pensamento textifi-
cado. 

EMENDA N. 37 

Ao art. 35, ns. '1 e 5, escreve "Regi-
mento" onde estiver "Regulamento". 

Parecer - Pela aceitação. O emprêgo 
da palavra Hegulamento em lugar de Regi-· 
mento foi um lapso. 

EMENDA N. 38 

O art. 33 deve ser assim redigido: 
"À Comissão de Hedaç,:io compete dai" 

redação definitiva aos projetos c resoluções. 
aprovados, etc.". 

Parecer - Pela accita~~ão. A redação 
scrú de leis e resoluções. 

EMENDA N. :w 
O art. ~to deve ser assim redi!'ido. 
"Aos Prcside~1tes das Cornis~ões,' apli-

cam-se por analogia as mesmas atribuições do 
Presidente da Assembléia, etc. · 

Parecer - Pela aecitaçilo. A redação 
p~·oposta traduz melhor o que , teve em vista 
d1zcr. 
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EMENDA N. 40 

Redija-se assim o § U do artigo 30: 
"Art. 30 ....... . 
§ 1.• - Das convocações extraordinárias 

aerão "ohrigatàriamcnte" avisados os mem-
bros das comissões, pessoalmcnle, por escri-
to ou pelo "Diário da Assembléia", c, sempre 
que possível, com a antccedôncia de vinte c 
<rualro (2:1) horas, indicando-se-lhes a data, 
hora, local c objeto. 

Parecer - Pela rejeição - Dizendo-se 
que os membros das comissões serão avisados, 
claro é que isto tem o caráter obrigatório, 
pois trata-se de lei e, na lei, o que está dito 
deve ser aplicado. 

EMENDA N. 41 

Redija-se assim o artigo 31: 
"Art. :H - As reuniões ordinárias c cx-

traordinúl'ias durarão o tcinpo necessário, po-
dendo ser interrompidas, de acôrdo com a 
maioria dos membros presentes". 

Parecer - Pela aceitação. E' mais li-
beral deixar que a duração das reuniões seja 
determinada pelos seus componentes, em vez 
de ficar a talante do presidente. 

m.mNDA N. 42 

Redija-se assim o § :l."' do artigo 105: 
Art. 105: -
§ 3.• - Será considerado urgente todo 

assunto cujas efeitos dependam de delibera-
ção imediata. Quando faltarem apenas 20 
(vinte) dias para o encerramento dos traba-
lhos legislativos, considerar-sc-ão urgentes os 
projetos concedendo cré(Iitos ao Govêrno. 

Parecer - Pela aceitação da emenda, por 
seus fundamento1;. 

EMENDA N. 43 

Art. 51, n. 14: 
Acrescente-se, depois de "exceto a Co-

lni~:io Executiva" c "a permanente". 
Parecer - Pela aceitação, por seus fun-

damentos. 

EMENDA N. 

Aditiva: 
Art. . . . - Quan(lo o Deputado deixar 

de comparecer ús sessões, sem causa justifi-
cada reverterá em favor do Partido, a que 
Pertencer, a parte variável do subsidio cor-
respondente. 

Parecer - Pela rejeição. O Estado não 
l
plodct• ?,ar:ar por um trabalho que lhe não foi 

rcs auo. 

EMENDA N. 46 

Art. 90 - Suprimir. 
Parecer - Pela aceitação. A prorroga-

ção das sessões não deve depender de maioria 
absoluta c sim da maioria dos presentes à 
sessão de cuja prorrogação se trata. Supri- /: 
ma-se o final do artigo. , 

EMENDA N. 47 

O artigo 54 deve ser assim redigido: 
"O projeto de Hcsolução a que se refere 

o. artif!o 51 depois de puhlieado scrú subme-
tido a Assembléia que dclibcrarú pelo voto 
secreto c por dois tcr~·os de seus membros. 

Parecer - Pela aceitação. Efetivamente, 
assunto de tal relcv:lncia que justifica maioria 
de dois terços em sua dclihera~~iío, como re-
~omend.ar,n a _Co_nstituit~iio Federal, artigo 48, 
§ 2.• c Constrtmçuo Estadual, artigo 20, nú-
mero 3. 

EMENDA N. 48 

Suprima-se no § 1.0 do artigo 108, o se-
guinte: 

• "que poderá cassar a palavra ao orador, 
se es~e ,Pr?tcnder obstruir: a discussão ou a 
vot:~ç~w ficando o referido parágrafo assim 
rcchgu.lo: 

§ t.o - Tôdas as questões de ordem cla-
rmnenlc formuladas, serão em definitivo re-
solvidas pelo Presidente. 

l~arecer - Pela aceita~~iío. Hcsolvendo con-
clusrvarncnlc, cahc ao Presidente, em virtude 
d? _ carg<? tomar as medidas para que a de-
cisao SeJa acatada c nüo é necessário dizer 
como. 

EMENDA N. 

Hcdija-sc assim a letra "f" do artigo 1 o::; 
O I>rojclo de fixaeiio do efetivo da Po-

lícia Militar. • 
Parecer - Pela aceitação, pelos fun(la-

mcntos. 

El\IENDA N. 50 

lledija-sc o art. 30: 
~:·t. 30 - "As comissões realizarão suas 

reumocs nos dias previamente combinados 
de cada semana, ou naquele para que foren: 
con~ocados, c à hora designada, pelos res-
pectivos presidentes. 
• • Pare~ e r - Pela aceitação. A redaç:io da 
emenda e mais eorreta. 

EMENDA N. 51 
" ' ~o art. 150 - Suh~;titua-sc a palavra 

Governo" 1 , 

' { 

EMENDA N. 45 

dizer~~}· 58 - Onde se diz 4 meses deve-se 

p . • JlC a palavra "Governador · . 
• • <ll cccr --- Pela aceitação. Quem cnvin 
•1 _lll opo~ta or·çamcntúria é 0 Govcrnaclor c 
n:.10 0 (lOVêrno, exprcss:io que envolve tarn-
hem a Assembléia. 

· ~ meses 
Parecer · p 1 · - R 1 

11 • - c a aJ!crtaçao. ea mente, 
t , 

0
1s tc1•nnos d? artigo 20 da Constituição. Es-

a( ll'l "l 'tttscn · · 2 ' ' ' ' : cw por mars de meses de-
pende de licença. 
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EMENDA N. 52 

. Ao art. 15, n. 14 - Acrescente-se de-
pois <le "exceto u Comissão Executiva" c "=! \ 
Permanente". 

' ' ,, 
·, 



Parecer - Idêntica à de n. 43, que jfl. 
foi aceita. 

El\IENDA N. 53 - ADITIVA 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. _ E' permitido a qual9u~r DcJ?ula-

do assistir às reuniões das cormssoes, dt~cu
tir perante elas o assunto em. debate, enviar-
lhes informações ou esclarecunentos por es-
crito -o hem assim propor emendas, que po-
der:'t fundamentar por escrito ou verbalmente. 

Parecer- Pela :rejeição. Se se permitir 
a qualquer Deputado o que se propõe, isto é, 
discutir nas comissões, o rendimento dos tra-
balhos estará prejudicado. O lugar que o 
Deputado tem para dissentir é o plenário. 
Tomar parte, assistindo, é um direito, não 
somente do Deputado como da imprensa e de 
qualquer do povo, uma vez que a reunião não 
seja secreta. Enviar infonmt{~õcs escritas 
não é um direito, é até um dever. V cncido 

,.. o autor da cn1cnda, que alega, ser o assunto 
IU'evisto no Regimento da Câmara Federal. 

EMENDA N. 54 - ADITIVA 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Só aos jornalistas credenciados 

e P.ortadorcs de carteiras de identidade, forr 
pe~Idas pela Secretaria da Assembléia Legis-
lullva, será permitido o assento na bancada 
da Imprensa, sendo-lhes facultado livre aces-
:10 às dependências da Assembléia exceto no 
recinto, durante as sessões. ' ' 

Parecer - Aceita, por ser de conveniên-
cia dos trabalhos. 1 

EMENDA N. 55 - AIJITIV A 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - As Comissões, excetuadas as ex-, 

ternas, serão secretariadas, em suas reuniões 
públicas por funcionários da Secretaria da 
.Assembléia. 

''' Parecer - Pela aceitação. Convém dei· 
:xar expresso o que nu prática a'contece. E' 
claro que as reuniões secretas serão secreta· 
ria das por um dos membros da Comissão. 

EMENDA N. 56 - ADITIVA 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - A Comissão de Finanças e ~:r

çarnento e Tomada de Contas formulará até 
o dia. . . da última sessão legislativa da legis· 
latura, o Projeto de fixação do subsídio e da 
ajuda de custo dos Deputados da legislatura 
seguinte. 

§ t.• - Se a C~missão de Finanças ou 
qualquer outra, ou amda c!ualqt~F Deput~d~, 
niío houver apresentado ate o dxa. . . da ultl· 
ma sessão legislativa, êsse projeto, a Mesa in· 
cluirú na Ordem do ~ia c~a L" sessão em for-
ma de r>roposiçiío legislativa, a resolução res· 
pectiva em vigor. • 

§ 2." _ As emendas ~ esse Projeto serão 
enviadas it Comissão de Fman<;a~ e Orçamen· 
to e Tomada de Contas, que fera o prazo de 

• ·1· cinco (5) dias improrrogáveis para a emissão 
do respectivo parecer. 

·§ 3.Q - .Aprovado o projeto, a Comissão 
de Finanças e Orçamento providenciara no 
sentido de serem postas do acôrdo ·com ela 
os necessárias verbas orçamentarias. 

Art. - A Comissão de Finmwas e Orça-
mento apresentará até o dia . . . de cada pe. 
rio do governamental ainda projeto do subsi-, 
dio do Governador c Vice-governador do E.-
tado para o período seguinte. 

§ V' - Se a Comissão de Finanças c 
Orçamento, ou qualquer Deputado não hou· 
ver apresentado até aquêle dia êsse proie>o. 
a Mesa incluirá na Ordem do Dia sob forma 
de resolução legislativa ~1s disposi~&o.s CD<I 
vigor sôbrc a matéria. 

§ 2.0 - A Comissão de Finança~ pro'ri-
denciará de modo a serem incluídas no OI"' 
çamento as verbas necessárias do subsidio e 
ajuda de custo. 

§ 3.o - O saldo da verba do subsid:i'n 
·;ariávcl do Deputado, aprovado mensalmente,. 
será escriturado à parte da receita e despesa· 
ordinária da Secretaria da Assembléia pel~· 
Diretoria da Contabilidade da mesma Secn.· 
taria. 

·§ 4.• - O saldo de que cogita o par•-
grafo anterior será aplicad~, conform~ pro-
posta da Comissão Executiva e1~ mt'!'(hora• 
mento das instalações da Assemblém .. 

Parecer - Pela aceitação, aglutmnndo,.. 
se a parte referente a Dept~tados e a GOVCI!J!< 
nador, não havendo nece_ssid~de de p~ce.
sos diferentes. Na relaçao fmal, menc1~nar 
que o saldo poderá ser aplicado n~ ennqu,o. 
cimento da biblioteca da .Assembléia. 

EMENDA N. 57- ADITIVA 
Acrescente-se, onde convier: . 
Art. - Para tratamento de saude ter.~ o. 

Deputado o prazo indicado no laudo de .IU'Il· 
peção médica a que se .hot~ver submeh~o. 

Parecer - Pela ace1taçao e aprovett~ 
mento no substitutivo à emenda n. 5. 

EMENDA N. 58 - ADITIVA 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. ;_ Nenhum Deputado poder:\ liceu· 

cinr-se no curso da legislatura por mals de-
l'!eis (6) meses para tratar de interêsses par· " 
ticulares, quer se refira, a uma só ou a di·-
versas licenças. 

Par•~cer - Pela aceitação. 

EMENDA N. 59- ADITIVA 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. - As faltas dos Deputado!! não n. 

cenciados devem ser convenientemente justi-
ficadas para o fim e:xclusivo de não serem 
computados no período de tempo de doill 
meses consecutivos, que determina a perdz 
do mandato nos têrrnos do art. 20 da Con• 
titui~~ão do Estado. 

Parecer - Aceita com o seguinte subt· 
titutivo: 
. . As faltas não justificada_s serão obrig~r 

tonamcnte anotadas pnra o fim de contagem 
de tempo para a perua do mandato e nltc 
pagamento do subsidio variâvel. ' 

Sala das Comissõe~, }8 de agôsto de 1947. 
(aa.) Badaró JuJU.o;r, presillemt;, -

Ua1eus Salomé, relator. 



'17.' SESSÃO ORDINÁRIÁ, Elrl ZO DE .AGOSTO DE 19f1 

PRESIDÊNCIA DO SR. ALBERTO 
TEIXEIHA 

. SUMAIUO: - Comparecimento - Ata - Ex-
pediente: - Convites do Sr. l\lajor .José 
Lopes Bragança, comandante do C.P. O. H. 
J?ar~t solenidades; do Sr. Presidente da 
Soci_:dad.e. Italiana de Beneficência, para 
sessao CIVICa - Recurso do Sr. Antônio 
Gonçalves Santana, de Pequi - Projeto 
n. 3 (transferência de verbas): - Pare-
ceres e .subs!itutivos da Comissão Especial 
de Legtslaçao. Voto vencido do relator 
Aumento de subsídio: discurso li o Sr. 
Hondon Pacheco - Encerramento - Or-
dem do Dia 21-8-1947. 
Às 14 horas, comparecem os Senhores Al-

berto Teixeira - Lima Guimarães - Luiz 
Domingos - Emílio Vasconcelos - Ozanan 
Coelho - Adolfo Porlela- Alberto Deodato -
Amadeu Andrada - André de Almeida - An-
tônio Guimarães - Antônio Pimenta -Arman-
do Ziler - Astolfo Dutra - Augusto Costa -
Badaró Júnior - Bolivar de Freitas - Cândi-
do Ulhôa - Carlos Prates - Cesar Soragi -
Chaves Hibeiro - Fabrício Soares - Felicia-
no Pena - Fidelcino Viana - Geraldo Ataíde 
- Guilherme Machado - Ilacir Lima - Ja-
son Albergaria - .João Carnilo - Jcmé Augus-
to- José Carvalheira- Júlio de Carvalho-
Lourenço Andrade - Luiz Maranha - Martins 
da Costa - l\latcus Salomé - Mauricio An-
drade - Oscar Corrêa - Otacilio Negrão -

.Pedro Brága - Ribeiro Pena - Rondou Pache-
co - Simão da Cunha - Sousa Carmo -
Starling Soares - Tancredo Neves - Uriel 
Alvirn. 

. Deixaram de comparecer, com causa jus-
tificada, os Senhores: Valdir Lisboa - Abreu 
Hczcnd_c .-- Aluísio Costa -- Aníbal Gonlijo 
- Antonw Caetano - Faria Tavares - Gui-
Iherrnino de Oliveira - .Taeder Albergaria -
Joubert_ Guerra - Juarez de Sousa Carmo -
.Magalhaes Melo Viana - Mendes Ferrcir·t -
~nenó - Ribeiro Navarro - último de C:;rva-

Iho - Xenofonte Mercadantc. . 
s O SH. ,J>HESIDENTE - Achando-se pre-
. entes 46 Srs. Deputados,. declaro aberta a 
.sessão. 

ATA 

. O Sr. Ozanam Coelho (1.0 secretário scr-
vmdo de 2.") lê a ata da sessão antecede~tc a 
qual, sem observação, é aprovada. ' 

EXPEDIENTE 

O Sr. Luiz Domingos (2. 0 secretário, ser-
vindo de t.•), procede à leitura dos seguintes 
papéis: 

Convites: 
Do major .José Lopes Bragunça, coman-

dante do Centro de Preparação de Oficiais da 
R.eserva, desta Capital, para as solenidades dos 
dias 23 c 24 do corrente. 

- A Assembléia será representada. 

Do -presidente da Sociedade Italiana de 
Beneficência, convidando para a sessão cívi-
ca de comemoração do cinqüentenário, a rea· 
!izar-se a 22 do correu te. 

- Asp·adeça-se . 
Uecurso: 

Do Sr. Antônio Gonçalves Santana, de Pc-
qui, fazendo uma reclamação contra ato ~o 
Prefeito daquele município, que o pôs em dis-
ponibilidade. 

- À Comissão competente, oportunam?nte. 
Encontram-se sôbre a n1esa os segmntes 

PAHECEHES DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
LEGISLAÇÃO PAHA 2.• DISCUSSÃO DO 
PHOJETO N. 3. 

I 

I - O Sr. Governador do Estado subme-
te à apreciação da Assembléia Legislativa um 
projeto de lei sôbre autorização de transfe-
rência de partes de verbas do Departamento 
de Compras c Fiscalização para a verba 37-54 
(243) da Secretaria do Interior. 

Instrui a mensagem o processo que justi-
fica o rcfôrço à dotação insuficiente. A re-
presentação de fls. 4 e 5 expõe que já está 
esgotada a verba 37-54 c demonstra <Ille o Es-
tado precisa de um crédito de Cr$ 400.000,00 
(quatrocentos mil cruzeiros) para realizar as 
despesas do serviço em aprêço até o término 
do exercício financeiro. 

2 - Com efeito, é inadiável a suplemen-
tação da verba esgotada. Terá o Legislativo 
que autorizar a abertura de crédito suplemen-
tar. A propósito frisam os tratadistas que o 
crédito adicional é um mal e sua prática abu-
siva subverte o orçamento J. Barthélemy, Trai-
fé de Dl'Oit Constiluliorwel, p. 796: 

"La pmlique des crédits additioncl.ç 
a pris que mnpleur abusive qui obscurcil 
la sincérité brulge/aire cl delcnd lc con-
irólc parlamcnlaire". 

W. F. Willoughhy, Principies o{ J>ublic 
Adminislmlion, p. 49,1 . 

"Thc need for muking addiotional 
appropriations is universally rccognised as 
nn eYil. Apnrt from other considcrations, 
such appropriations throw thc budgetary 
cstimates out of balance and ií they amount 
to any considcrahlc sum may dcstroy the 
whole schcme of financing that has been 
decidcd upon". 

Não procede a censura ante n realidade 
inexorável sôhrc que versa a hipótese oc~rrcn
te: os presos não podem privar-se de aluneP~ 
tação. E escapou da previsão ordinária 0 c~r.•j' 
absurdo dos viveres, que se eleva incoercivc' 
mente. 

3 - Acontece, porém, que o projeto. quer 
reforçar a dotação insuficiente por f!le10 de 
transferência de verbas. Serú legal esse ex-
pediente? Francisco D'Auria, em sua re?cntc 
"Ciência lias Finan~~as", púg. 330, adnntc a 
transferência de verbas, em caso d~ suplem~n
ta~~ão. A sua obra, todav~a, tcrm1!10U ~m. J~I
nho ele 19·18, c é anterior a atual Conslltmçao 
Federal, que veda 0 estôrno de ver h as. A Cons-
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lituição de 46 vem restabelecer uma tradição, 
interrompida pela Carta de 37, pois desde 
1936, com o preceito da especialização orça~ 
mcn tária, aboliu-se o sistema de estômo. 

4 - Por outro lado, a transferência de 
verbas não exige autorização do Legislativo, 
o que tornaria desnecessário o Projeto. E' 
o que se conclue do artigo 11 do Decreto fe-
deral número ~.HG, de 1'7-7-1940, e do artigo 
69, parágrafo 2.• da Constituição de 37. E' 
também a lição do financista português Herna-
ni Marques, Lições de Finanças, p. 70: 

"Dentro de certos limites, o Poder 
Executivo pode modificar a distribui~~ão 
das verbas orçamentárias, para reforçar 
as insuficientemente dotadas com as so-
bras das que têm dotação superior às suas 
necessidades. Esta prática chama-se 
lrmzsferência de verbas". 

Idem, Shultz, 11merican Public Finances, 
pág. 154. 

5 - Um dos princípios fundamentais do 
orçamento é o da especificação. O estôrno 
é uma violação dêste princípio. Daí a razão 
da proibição constitucional contida no artigo 
36 da Carta Estadual. 

6 - Quando não é possível a transferên-
cia de verbas. onde é permitida, recorre-se en-
tão à abertura de crédito suplementar. Entre 
nós, em caso de dotação insuficiente a única 
solução é_ a do crédito suplementar. '(Plácido 
c Silva, Noções de Finanças, p. 111) . 

A. ~bcrtura ?o crédito suplementar, que 
se verifiCa no 2. semestre, depende da exis-
tência de recurso disponível para prover à de-
ficiência orçamentária. 

Diante do exposto, a Comissão não terá 
dúvida em opinar pela autorização da abertu-
ra ~o crédito. E' de parecer, porém, que pri-
meu·aincnte se consulte ao Senhor Secretário 
das Finan.cas sôbre o recurso disponível para 
ocorrer no rcfôrco da verba 37-54 (243), o que 
re<zner. 

Snla das Comissões, 13 de agôsto de 1947. 
(oa.) Jason Albergaria, relator. Júlio de 

Gnrvalho, presidente. Pedro llraga - Cesar 
Soragi - Starliug Soares - .Armando Ziler -
I. i ma Guimarães. 

A inviabilidade da pretensão do Executi-
vo ficou demonstrada no excelente parecer 
do relator. Deputado J ason Albergaria. 

O artigo 36 du Constituição Estadual veda 
expressamente o estôrno ou transferência de 
verbas, c o t'ez acertadamente, restabelecendo 
princípio que é da próprüt tradição constitu-
cional brasileira, sómente desrespeitada com a 
carta outorgada em ~937. 

Parece-nos, J)Orém, data venia, que, na es-
pécie, é indispensável a diligência pedida no 
parecer do nobre relator. llasta que se cance-
lem as verbas que se pret~n~cm transferir, 
abrindo-se, em seguida, o credito suplementar 
correspondente. 

Heleva apenas notar que, de acôrdo com 
as parcelas alinhadas na mensagem do Sr . 

. • , Governador do Estado, o valor do crédito é 
de Cr$ 390. 000,00, e não Cr$400. 000,00. 

Para ,isto apresentamos o substitutivo 
anexo. 

Sala das Sessões, 18 de agôsto de 194 7. 
(aa.) Fabrício Soares, relator. Júlio de 

Carvalho, presidente. Pedro Braga - Cosar 
Soragi - Starling Soares - Armando Ziler 
- Lima Guimarães - Jason Albergaria, de 
acôrdo com o voto vencido, que vai ane:-;0 • 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO N. 3 

Cancela dotações orçamentárias e abre crédito 
suplementar 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 
- Ficam canceladas, no Departa-

mento de Compras e Fiscalização, as seguintes 
dotações orçamentárias: 

Verba 025-51 (8202) - Cr$ 20.000,000. 
Verba 025-20 (8243) - Cr$ 320.000,00. 
Verba 025-51 (8252) - Cr$ 50.000,00. 
Art. 2." - Fica o Poder Executivo autori-

zado a abrir o crédito suplementar de Cr$ ... 
390.000,00 (trezentos e noventa mil cruzeiros) 
à verba - 037-54 (8243) - vestuário e ali-
mentação, do orçamento vigente da Secretaria 
do Interior. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário, entrando esta lei em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Sessões, 18 de agôsto de 1947. 
(aa.) Fabrício Soares, relator- Júlio de 

Carvalho, presidente - Pedro Braga - Ccsar 
Soragi - Starling Soares - Armando Ziler -
Lima Guimarães - Jason Albergaria. 

VOTO VENCIDO 

(,1nexo ao Parecer para 2.• discussão do 
Projeto n. 3) 

Data venia, é inconstitucional o cancela-
mento de importàncias nas dotações: 25-51 
(202), 25-20 (243) e 25-51 (252), cujo resulta-
do irá reforçar a verba 37-54 (243),- o que 
passo a demonstrar: 

1.0 
- A proibição constitucional obsta a 

que se cubra o crédito adicional com o recnr-
so orçamentário. E' o que ensinava Araújo 
Castro, ao tratar do estôrno, em seus comentá-
rios à Constituição de 34. Pergunta-se: _ a 
cobertura do crédito suplementar com a eco-
nomia das verbas canceladas não se faz com 
recurso provindo do orçamento? 

_De resto~ ê~se cancelam~nto é o estôrno no 
sentido contalnl, que se defme como anulação 
de um lançamento e sua conseqüente retifi-
ca~~ão. 

2.0 
- A dotação orçamentária não pode 

ser removida de seu destino, consoante a re-
gra_ da especializa~~ão, que _é neio de fi~cali
zaçao parlamentar e garantia aa execução do 
orçm_ne~lto. O Cll_!!Celamento .em aprêço não 
desvwna as dotaçoes de seu fun '? 

~- 0 
- Mais concretamente: _ Segundo 

o artigo 11, parágrafo 3:o• número 3, do Dccre-
t~ 2.416 de 19·10, considera-se recurso dis 0 _ 
mvel par~ cob~rtura de crédito suplemen~ar 
a _econonua oh.ti?a pelo cancelamento de dota-
~~oes orçarncntanas. Bssc decreto porém está 
de acôrdo com a Constituição de' 37, qu~ ad-
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rnitia o estõrno de verbas. Em Portugal, onde 
se permite o estôrno, adota-se o cancelamento 
de verbas como meio de fazer face ao crédito 
s~p~ementar, Hernani Marques, obra citada, 
pagmr. 77. 

r Conclusão: O cancebmento de verbas r>ara 
re orço de dotação esgotada é operação por 
qu~ se realiza o cstôrno; e, as~im, infringe o 
artigo 36 ~la Constituição Estadual. 

O paragrafo 3.• do artigo 11 do decreto ci-
ta~o. enumera outros recursos de cobertura de 
~redito. suplementar, que não são atualmente 
mconshtucionais. 

~nsisto, :oois, pela providência que sugeri. 
Sala das Sessões, 18 de agôsto de 19·!7. 
(a.) Jason Albergaria. 

p . - Publicados os pareceres, incluam-se o 
roJeto e o Substitutivo em Ordem do Dia. 

AUMENTO DE SUBSIDIO 

O SR. PRESIDENTE - Passo a dar pa-
lavra aos oradores inscritos. 

I -(P Tem a palavra o Sr. Maurício Andra-
< c. ausa). 
. Não se encontrando na Casa o Sr. Maurí-

P
CIO Andrade, dou a palavra ao Sr. Hondon 

acheco. 
·d O SH. RONDON PACHECO - Sr. Presi-

ente, Srs. Deputados. 
O assunto, que nos traz hoje n esta tribu-

na, nos prenderá apenas por alguns minutos. 
A nossa bancada, a bancada da União 

D.emocrática Nacional, quando da primeira 
~hscussão do projeto que visa regular o au-
mento de subsídio para os Deputados, já se 
:Pronunciou catcgôricamcntc, votando contra 
o aumento de subsídio. 

_ Achando-se a matéria pendente de solu-
ç~o, achando-se na Comissão Especial de Le-
gislação, julgamos oportuno, nesta altura, tra-
zeru uma sugestão, porque o projeto acha-se ci-
va .o de vicio insanável. Acha-se eivado de 
yic10 i':lsanávcl porque, data venia, julgamos 
Inconshtucional aquêlc projeto. 

Não nos referimos à matéria da formo, 
Porque foi feito o projeto, criticado entre nós, 
P.or <~efeitos diversos, como a falta de especi-
dficaçao de verbas c aumento imprevisto de 

espesas. 
Nós nos referimos a uma disposição cx-

;;essa .na Constituição Estadual que reza, no 
l>eu artigo 18, o seguinte: "O Deputado pcrcr.-
ci~ád nnuah~1cnte, ajuda de custo, paga no in i-
pela a scssao, c subsidio pccuniúrio, fixados 

lsscmhléia, rw fim de cada legislatura". 
De o r co~scguin te, Sr. Presidente, e Srs. 
to peutatdo1s, este artigo de lei fulminou o ·projc-m c a. 
condConsidcrando que a opinião pública vem 
rancl~nando .a matéria nêle contida, considc-
mos n~ue nos os representantes do povo, w-
pel~ v·~ i;tualidndc, os maiores responsávei~ 
os ~c ~ea Idade da democracia na~centc, nós, 
dar niorscntantcs do povo, que nao <levemos 
que im~vot<; a explorações de qualquer ordem, 
nós rc or arn no prestigio desta Assembléia 

. ' 1 presentantcs da União Democrática Na~ 
~w~a • <rue dcs<lc o início já demos a nossa 
< cc araçao de voto, nós, com a nossa OJ>inÍ~o 
pessoal, ~azcmo~ hoje esta sugestão ao Sr. re-
lator c a Comissão Especial de Legislação, 
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pnra considerar também sob êste prisma as-· 
sunto tão rele\'ante porque, caros colegas, por-
mais imperiosos que sejam os motivos deter-
minantes do Projeto, determinantes daquela 
resolução privativa desta Assembléia, achamos 
que o momento é inoportuno e que o Projeto. 
é intemi>estivo. 

Era o que tínhamos a dizer. (Palma~)· 

ENCERHMIENTO 

Não havendo mais oradores inscritos, es-
tando esgotada a matéria do expediente e não 
constando matéria alguma a ser discutida na 
Ordem do Dia, o Sr. Presidente encen·a .. t!CS-
são, designando para a de amanhã, às 14 }!O-
ras, a seguinte 

ORDEM DO DIA 21-3-1947 

Segunda discussão do Projeto n. 3, para-
lelamente com o substitutivo que :~o mesmo foi 
apresentado pela Comissão Especial de Legisla-
ção, conforme parecer rmblicado na ata supra. 

Di11cussão e votaç:ío do requerimento n. 
20, de autoria do Sr. Uriel Alvim, dcvillnmen-
tc apoiado, publicado na ata da 16.• ses~o, 
sôbre efetivação de funcionário. 

Discussão c votação do requerimento n. 
21, de alltoria do Sr. Uricl Alvim, devidamen-
te apoiado, publicado na ata da 16.i sessão, 
contendo rcchunacão sôhre ato c residência 
de autoridades distritais. 

Discuss:1o e votação do reqncrlmcnto n. 
22, de autoria do Sr. Uricl Alvim, devidamen-
te !IJloiado, publicado na ata da 16.$ se~sãa, 
sôhre dados para o reajust:unento de vcncimtl!-
tos. 

Levanta-se a sessão. 

ATA DA 3.• REUNIÃO DA COMISSXO 
ESPECIAL 1m I~EGISLAÇÃO 

A os cn torzP dias <lo mês de a~ôsto rlo 
ano de mil novecentos c quarenta e sete, na 
Sala das Comissões da Assembléia Lcgislati~a, 
reuniram-se os membros da Cornis!!ão Espccul 
de Legislação para os seus trabalhos ... 

Presentes o~ Senhores Deputados .Tuho de 
Carvalho, André de Almeida, Tancred<? Neves, 
Ribeiro ele Navarro, Ccsnr Soragi, Starhng Soa-
res, Jason Albergaria, Juarez de Sousa Carr~o, 
Fabricio Soares, Pedro Braga, Oscar Correa, 
Lima Guimarães c Xcnofontc Mcrcadante, soh 
n presidência do primeiro. deixaram de com-
parecer, com causa htsllficacla, os Sc,nho!es 
Dcputndos Armando Ziler c Ot.ncílio ~cgrao. 

Lida n nta da reunião anterior, fo1 a mes-
ma aprovadn. 

Em scguidn foi lido .o c~pcdiente. eon~
tante de dois tcÍc"ramas: um, do Sr. Epnmi-
nomlas Brcno col~tor de Jucutinp,n, rna~He~
tando o seu d~sagrado pelo projeto ele au ?na 
do Deputado F:lhricio Soares, c outro, assu;a-
do por Maria de Lourdes Silva. e~n. nome.< :n 
famllias das praças da Fbrcn F?hcwl, sohda: 
riznndo-sc com o projeto FahriC!O Soare;: que· 
trata do ahono de famflin. Apos sua leitura,. 
o Sr. Presidente mandou fôsscm os mesmos 
arquivados. 

Passando-~e :i Ordem do Dia, o Deputado 
Fabricio Soares pediu n pnlavra c falou sôbre- I 
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o projeto' número 3, do qual o Deputado Ja-
son Albergaria foi o relator, apresentando pa-
recer acompanhado de um substitutivo, pro-
pondo que se cancelasse a verba destinada ao 
Departamento de Compras e que se abrisse 
um crédito suplementar de importância igual, 
para a Secretaria do Interior. O Deputado 
Jason Albergaria, fazendo uso da palavra, clis-
se julgar necessário fôsse o referido projeto 
apresentado ao Secretário das Finanças. Em 
votação a proposta do Deputado Jason Alber-
garia, foi rejeitada, tendo sido aprovado, logo 
em seguida, o substitutivo do Deputado Fa-
brício Soares. Foi o processo então a êste 
que, corno vencedor, passou a relator. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi-
dente encerrou a sessão, marcando a próxima 
para o dia dezoito, ús quinze horas. 

(a.) Júlio de Carvalho. 

ATA DA 4.• REUNIÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO 

Aos dezoito dias do mês de agôsto de mil 
novecentos c quarenta c sete, na Sala das Co-
missões da Assembléia Legislativa, reuniram-se 
os membros da Comissão Especial de Legis-
lação para os seus trabalhos. 

Presentes os Senhores Deputados Júlio de 
Carvalho, Pedro Braga, Starling Soares Lima 
Guimarães, Fabrício Soares, Armando' Ziler, 
C~sa~ Soragi .e J:~so~1 A~bergaria e sob a prcsi-
dcncw do pnmCiro, deixaram de comparecer 
com .c_ausa jus~ifica~la, .os Senhores Deputado~ 
OtaciliO Negrao, IhbCiro de Navarro Oscar 
Corrêa, Andró de Almeida, Tancrcdo' Neves, 
Juarez de !lousa Carmo e Xenofontc Merca-
dante. 

Lid:t a ata da reunião anterior, foi a mes-
ma aprovada. 

Passando-se à Ord.cr!I do Dia, pediu a pa-
lavra o Deputado FabriciO Soares que leu seu 
parecer c o substitutivo ao projet~ n. 3. Pôs-
to em votação, foi o mesmo aprovado, contra 
o voto do Deputado Jason Albergaria, de acôr-
do com a sua declaração em avulso. Pelo Sr. 
Presidente foi determinado que se enviasse o 
projeto com o parecer c substitutivo e voto 
do Deputado J ason Albergaria, ao Sr. Pre-
~idcnte da Assembléia, por intermédio da Se-
cretaria, para os fins de direito. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou a 
sessiio, marcando a próxima para o dia deze-
nove, às quinze horas. 

(a.).Júlio de Carvalho. 

18.' SESSÃO ORDINÁRIA, EM 21 DE AGôSTO DE 1947 

PHESIDENCIA DO SR. ALBEHTO TEIXEITIA 

SUMAmO : - Comparecimento - Ata - Ex-

' 

pediente : - Telegrama do Sr. José Can-
gn~~u, de Espinosa! fcli~itando - Ofícios 
do Sr. Pedro Alcixo, Sccrctúrio do Inte-
rior, sôhre ocorrêncü~s em São .João Evan-
gelista; do Sr. Presidente da Assembléia 
Lcgislutiva c <lo Governador do llio Gran-
de do Sul w'radcccndo comunicações·/ do ' "' · c· · "D ' Sccretúrio do Grêrnw IVICO jalma An-
drade", convidando para solenidade 

A. L.- 17 

Memoriais do Sr. Aguinaldo Cleto Pôrto 
refere;lte a .ubono de familia; do Sr. 
Joaquun Alves Rocha, de Monte Carmelo 
l'elativo a serventuários da Justiça _ Re: 
curso do Sr. Arlindo Vieira dos Santos 
de Minas Novas - Cartas do Sr. Depu: 
tado José Esteves Rodrigues, agradecen-
do comunicação; do Presidente da "Ca-
sa do Nortista de São Paulo", ofe1·ecendo. 
relatório - Projeto n.o 12, do Sr. Car-. 
los Prates (adicionais por tempo de ser-. 
viço) - Participação de lucros : dis-
curso do Sr. Otacílio N c grão - Conferên-
eia Inter-Americana : palavras e reque-
rimento do Sr. Bolivar de Freitas -
Peste suína : discurso do Sr. Maurício. 
Andrade - Peste suína : discurso do Sr. 
Hondon Pacheco -- Ordem do Dia : -
2.• discussão do projeto n.o 3 e substitu-
tivo da Comissão (transferência de ver-
h as) - Esclarecimentos do Sr. Presi-
dente - Declarações de votos dos Srs. 
13adaró Júnior c André de Almeida -
Aprovação dos requerimentos n.o 20 
(efetivação de funcionário), n.• 21 (ato e 
residência de autoridades de Ponte Firme 
c Lagoa Grande), n.• 22 (reajustamento 
de vencimentos) - O Plano econômico e 
a Receita Pública : discurso do Sr. Li-
ma Guimarães - Aumento de Despesas. 
Públicas : discurso do Sr. Armando Zi-
ler -- Encerramento Ordem do Dia 
215-8-1!:147. 

As 11 horas comparecem os Srs : Alber-· 
tu Teixeira --- Lima Guimarães - Castro Pi-
res -- Luiz Domingos - Emílio Vasconcelos 
- Ozanan Coelho - Adolfo Portela - Al-
berto Deodado - Amadeu Andrada - André 
de Almeida - Antônio Guimarães - Antô-
nio Pimenta - Armando Ziler - Astolfo 
Dutra - Augusto Costa - I3adaró Júnior -
Bolivar de Freitas - Cândido Ulhôa - Car-
los Pratcs -- César Soragi Chaves Ri-
])Ciro -- Fabrício Soares -- Feliciano Pena -
Fidelcino Viana - Geraldo Ataíde - Guilher-
me l\lachado -- Ilacir Lima - Jason Alber-
garia - .João Camilo - José Augusto - José 
Carvalheira - Joubcrt Guerra- Júlio de Car-
valho - Lourenço Andrade - Luiz Maranha 

l\Iartins da Costa - Mateus Snlomé _ 
l\Iaurício Andrade ·- Mendes Ferreira - Os-
car Corrêa - Otacílio Ncgrüo - Pedro Braga 
- Ribeiro Pena - Hondon Pacheco - si ... 
mão da Cunha - Sousa Carmo - Starling 
Soares -· Tancrcdo Neves - último de Car:.' 
valho -. Uriel Alvim. 
. Deixari?- de comp:~rece_r, com causa justi--

ficada os Srs. : Valdtr Ltsboa - Ahreu' He-
sende - Aluísio Costa - Aníbal Gontijo _ 
Antônio Caetano - Faria Tavares _ Gui-
lhermino de Oliveira - Jaeder Alber"·n·h _ 
Hennú, Hibeiro Navarro - Xcnofontco'Mc\·ca· 
dantc. 
. . O ~H. PHESIDENTE - Ackndo-sc pre· 
sentes aO Srs. Deputados, declaro 'lb"rla ,, 
sessão. ' '" " 

ATA 

O SH. OZANAN COELHO ('L" Secretário 
servindo de 2.0

) - Lê a ata da sessão ante: 
cedente, a qual, sem observação, é aprovada. 
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EXPEDIENTE 

. .o SR. LUIZ DmUNGOS (2.• Secretúrio. 
~e~vmdo de V) - Procede à leitura dos se-
gumtc~; papéis : 

Telegrama : 

. Do Sr. José Canguçu de Espinosa, en-
VIando felicitações pela cÍeição da Mesa da 
Assembléia. 

- Agradeça-se. 

Ofícios : 

Em 19 de agôsto de 19,17, 
Senhor Presidente. 

, H.~spondendo o ofício de Vossa Excelên-
Cia, numero G3G, de G do corrente, tenho o 
grat? prazer de comunicar-lhe que estou en-
cam.m.hando ao Senhor Chefe de Polícia a 
matena constante do citado ofício, para apu-
rar os fatos c fazer cessar o que houver de ir-
regular, no Município de São João Evan-
gelista. 

Aproveito a oportunidade para renóvar-
lhe os protestos de estima e aprêço. 

O Sect·etúrio do Interior, Pedro Aleixo. 
- Hecehido com agrado. 
Do Sr. Presidente da Assembléia Legisla-

tiva do Estado do Hio Grande do Sul c do 
Sr. Governador do mesmo Estado, enviando 
agradecimentos pela comunicação da eleição c 
posse da Mesa desta Assembléia, hem como 
da promulgação da Constituição do Estado. 

- H.ecebidos com agrado. Arquive-se. 
Do Secretário do Grêmio Civico "Djal-

ma Andrade", convidando para as. solenida-
des do próximo dia 2:!, quando tomará posse 

1 a nova Diretoria. 
Agradeça-se. 

Memoriais : 

. . Do Sr. Aguinaldo Cleto Pôrto, pedindo a 
lnctusão de emenda ao projeto de abono 
de família. 

- A Comissão Especial de Legislação. 
Do Sr. Joaquim Alves Hocha Primo, de 

Monte Carrnclo, fazendo um apêlo a favor dos 
serventuários da Justiça, 

- A Comissão cornpctenlc, oportuna-
mente. 

Recursos : 
Do Sr. Arlindo Vieira dos Santos, contra 

alo do Prefeito Municipal de Minas Novas. 
À Comissão competente, oportuna-

mente. 

Car·tas : 

Do Sr. Deputado .José Esteves Hodrigues, 
enviando agradecimentos pela comunicação, 
que lhe foi feita, da .eleição da Mesa da As-
sembléia. 

_ Do Presidente da "Casa do Nortista de 
Sao Paulo", enviando o relatório das alivida-
~cs sociais c solicitando a biografia de Fc-
hpe dos Santos. 

- Ao Expediente para providenciar. 
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PHOJETO N. 12 

Restabelece o direito aos adicionais por 
tempo de serviço 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
1\-Iinas Gerais, decreta : 

Art. 1.• - Fica restabelecido o direito à 
gratificação adicional de 10% a todos _os. fu~
eionúrios públicos do Estado, sem dtst~nçao 
de ,categoria c classe, que tenham mais de 
trinta anos de efetivo exercício. . 

Parágrafo único - Essa gratifica~~iío scra 
incorporada aos vencimentos, no caso de apo-
sentadoria ou disponibilidade. 

Art. 2." - O tempo de serviço público 
federal ou municipal serú computado intc~r~l
mcntc para efeito da percepção d_os adrcw-
nais a que se refere o artigo an tcrwr .. 

Art. 3.• - Esta Lei entrará em v1gor a 
1.• de janeiro de 1948. 

Art. ,L• - Hevogam-sc as disposições em 
contrário. ') 

Sala das Sessões, 21 de agôsto de 1 !H 7 · 
- (aa.) Carlos Prates - Badaró Júnior -
Uriel Alvim - último de Carvalho - Au-
gusto Costa - .Joubert Guerra. 

Justificação 
O artigo H9 da Constituição do Estad_o 

dú direito ao funcionário que contar mars 
de 30 anos de efetivo exercício uma gratifica-
ção adicional aos vencimentos nos têrmos que 
a Lei estal)éleccr. 

A legislação anterior ao Decreto-lei fede-
ral n.• 4. 800, de 22 de outubro de 1942, que 
suprimiu o direito aos adicionais nté cnt~o 
assegurado aos servidores públicos fedcra~s 
ou estaduais, fixará em 10 % aqueles adi-
cionais (Lei n.• :!75, de 19 de setembro. de 
190:!, art. 25G; Lei n.• :!70, de 22 de agosto 
de 190,1, art. 9.•; Lei n." 425, de 17 de 
agôsto de 1!)015, art. 1."; Lei n.". 7,, <~c 14 d~ 
agôsto de 1909, adicional :\ Constittu~~ao; . L e! 
n.9 SH de 10 <lc sctcrnlJro de 1!l23; Lct 11 •• 

' t<)'J~ t 9
•· Lcl 87{i, de 23 de setembro de . ~:J, ar · •': ' ,i 

n.• 12 de 17 de arrôsto de 1928, art. 1:!; Lc ,.·, 
n.• 1. 2oo, de 21 d:' outubro de 19:lO; Deci:ct~-
lei n.• 80,1, de 28 de outubro de l!lH,. ar · 
170

) Ó critério pois que tem prewlccido, m:i-' ' u ·- cru rchçao formcmcntc, aqui, como na mao, ·. . • · · · 'Ill I·cfcndo nos aquela percentagem, c o que ye . . nem 
textos das Leis c Decretos-leis citados· 
mais, nem menos. é ·1 

t justo pois ainda mais que e~sa d : . . ' 1 · . s rn '1 "Istra os, gratificação paga, por ~ci, ao.. '"' ofichis 
serventuúrios da justiça, professores e , 1 : ; 

I .. J> 1 .. 1 · · t se rrt•tntcn wn • da • orça o teta , e JUS o que ' 5 servi-
também, quanto às demais c}abscs -~g '1< por 
dores públicos, os adicionais <1e 0 

tempo_ de <:fctivo exercício· d legislador 
Nao fot outro o pensamento 0 • , 5011 tnr a 

constituinte mineiro quando, ao aJ?~ c.10 têxto 
emenda n.0 140 incorporada depol~, ·so . 

t 't · 1 '. • d <lo cxJnes. · cons I ucwna , drspos c mo · 
"I" d'd 0 direito aos adi-•tca concc 1 ° 1 0 c funcion.-1-. · I .10 o! toe os ,, ' 

c~ona~s ~c. ,o a, tenham mais nos mdtshntarnente <JllC , . . 
de 30 anos de cxcrdcw _no scr':I<.;o r:~t
hlico incorporados dllo~ adrcwnms 
nos ~cncimcntos para efeitos de apo-
sentadoria." 



·--------------------{ -------~- ---

•'i 

i' 

Há ainda a considerar uma outra moda-
lidade do benefício referido no art. 2.• do 
I>rojeto da Lei: - a que autoriza computar 
integralmente, para efeito dos adicionais, o 
tempo de exercício em c~~rgo público federal 
ou municipal. 

O têxto constitucional não falou, como 
acontece no caso de aposentadoria ou dispo-
nibiladc (art. ua) em tempo do serviço fe-
deral ou municipal. 

Entrctanto1 na justificação da emenda fi-
cou l>em claro não haver restrição ao benefí-
cio: - serviço público, indislintamcnie. 

Í' que o funcionário, desde que se trata de 
favores que lhe são atribuídos, em Lei, é um 
só - federal, estadual ou municipal. 

Aliás, tem sido esta a norma adotada c 
. seguida na legislação federal, como fazem cer-
tos os documentos juntos e o próprio. argu-
mento de que se serviu o legislador consll-
tuinte mineiro para justificar a emenda re-
ferida. 

Na Câmara Federal, ou nas próprias co-
missões, a interpretação não tem fu~ido uni-
formemente à regra, c tanto que nos projetos 
oferecidos ao seu exame c pronunciamento 

.não faz o legisladot· distinção entre uns c ou-
tros, tornm.Hlo mesmo vitorioso o princípio 
de se constdcrar, para o efeito de gr<üifica-
'."Õcs adicionais, aos funcionários federais o 
tempo de exercício em cargos públicos esta-
duais ou municipais. 

Sala das Sessões, 21 de agôsto de 1!H 7. 
(aa.) Carlos Pratcs - lladaró Júnior. 

Publicado, inclua-se em ordem do 
dia. 

PAHTICIPAÇÃO DE LUCnns 

O SH. PHESIDENTE - Passo a dar a 
palavra aos oradores inscritos. 

Tem a palavra o Sr. Otacílio Ncgrão. 
O SH. OTACtLIO NEGHXO - Sr. Presi-

dente c Srs. Deputados. 
O Diúrio desta Assembléia, do dia 3 de 

julho do ano corrente, estampa o debate tra-
vado entre os nobres Deputados Srs. llolivar 
de Freitas c Armando Zilcr. 

Quem necessitar de "aspirina mental", 
deve reler aquela púgina, onde dois .hrilhanle8 
espíritos versaram assuntos traballustas, com 
inexcedível a}Jrimoramcnlo. 

Tratando da lese da participação dos tra-
balhadores nos lucros das empresas, tese que 
o Sr. Bolivar de Freitas defendia c o Sr. 
Armando Zilcr repudiava, disse textualmente 
o Sr. Armando Zilcr : 

"Cinqüenta JlOr cento de participação nos 
lucros c direção das empresas é justo : mas 
ú uma utopia. A lese era justa, mas nas con~ 
<lições atuais não podemos pretender que os 
patrões estejam de acôrdo com tal tese. 

Alguns t!iio uma }Jarlicipação de quatro 
por cento, como .o Banco (:rédilo c. ~omérci_o, 
do qual foi PrcsHlente o Sr. Otactho Negrao 
de Lima". 

Desavieram-se o mar c o rochedo. O so-
fredor, como sempre, foi o marisco. 

Experimcn to grande consh:angimcnto em 
.falar de mim mesmo, como toda gente. A 
-experiência, porém, nos ensina, a experiência 

q~lC só vem cc.:'m os cabelos brancos, que nc-
nnuma acusaçao deve passar sem rcspostu. 

Julgo, pois, constituir dever de consciên· 
cia responder ao Sr. Armando Z1ler. E que 
é a consciência '? 

São as atividades de espírito: morais 
religiosas e estéticas. Estéticas, em husc~ 
do belo; morais no respeito dos direitos dos 
nossos scmelhan tes c religiosas no cumpri-
mento do dever, com escrúpulo e com pon-
tualidade. 

i' com êsse propósito, alto e elevado, que 
vou contestar as palavras do Sr. Armando 
Ziler. 

Tendo em mãos os dois últimos balanços 
<lo Banco Crédito c Comércio, o de 1!H5 e o 
de l!HG . 

Aqui estão também as contas de "lucros 
c perdas" de citados balanços. 

No débito de 1!H5, consta os seguintes 
itens da conta "Lucros c Perdas": 

Despesas gerais, Instituto de Aposentado-
ria, Impostos, Juros c Comissões, Fundo de 
Hescrva, Fundo de Hescrvas Especiais, Fun-
do de Amortização e Depreciaçfio, Contas de , 
Instalação, Dividendos, Importàncias Heserva-
das para a Distribuição do dividendo de "dez" 
por cento, sôbrc o capital rcahza~o c de oito 
por cento sôbre as entradas reo.hzadas pelos 
subscritores de novas ações. E, por último, a 
percentagem cstatutúria aos funcionários de 
conformidade com o artigo 24, letra C, no 
valor de sessenta c seis mil cruzeiros. 

Verifica-se, dêste balanço, que a Direto~ 
ria do Banco Crédito e Comércio não teve 
nenhuma percentagem. O dividendo distri-
buído foi, apenas, de dez1 por cento. Os fun-
cionúrios, porém, gozaram da bonificação-. 

Em 1!H6, precisamente no ano em que o 
modesto orador que ora ocupa esta Tribuna, 
era I\Iinistro de Estado, a situação foi mais 
difícil. 

O dividendo distribuído foi de 8 %. 
A Diretoria e os funcionários não tiveram 

bonificações. 
Mns, êstcs últimos gozaram de substancial 

aumento de salúrios, proporcionado, precisa· 
mente, pelo Ministro do Trabalho, hoje Depu-
tado a esta Assembléia, em reunião sob sua 
Presidência. 

Vê-se, pois, que, em 1!HG, o dividendo 
que em 1945 tinha sido de 10 %, baixou para 
8. '/c:.. Cumpre rcalçl~r. qu~, em. 1.945, a pos-
si!nltdadc de dar bomhcaçao fo1 lunitada. 

E entre os funcionários c os Diretores 
? sacrifício de não rec·eher bonificação foi 
1mposto aos Dlretore~;. 

Existe certo empenho, Srs. Deputados em 
:\ccn~ua!· a difí~il sit~wç~o do l.3anco Cré(Úto e 
c.m!lcrcw de. l\!mas bcrms, vcnficada 110 excr-
cH:IO de 1 !H h, JUstame!:tc. naquele cxereíeio em 
qt:c cu tinha, .c~mo 1\.un:stro do Estado sol> a 
m:nha supen·t~!ao, nnlhocs c milhõe~; de cru-
zeiros dos Inslllulos <le Beneficência. 

Vai~ ~1 yena c,om1~ar~n· esta situação do 
Banco Credtlo c Comc.rc10 com a de outro 
llpn~o desta pra~~a, CU.Jos principais rcspon-
savC1s ocupam postos destacados na política 
c no Govêrno. 

Em janeiro dêstc ano tinha 0 referido 
Banco Cr$ 172.000.000,00 de contas ativas. 
Hoje tem Cr$ 205.000.000,00. ' · 
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Em meio às dificuldades que todos en-
frentamos, o referido Banco é urna exceção 
interessante. 

Relativamente às Indústrias Reunidas Mi-
n~s Gerais, S. A., a que sou profundamente 
vmculado, aqui está o balanço de 1946. 

Cumpre salientar que as Indústrias Reuni-
d:~s sofreram dois desastres, na sua vida indus-
tnal de u.m decênio· de uma feita a quase 
falência e de outra abeirou-se no abismo. Es-
tando sob nossa direção· desde 19,10, sômcnte 
em 1943 foram razoáveis os seus resultados, 
que em 1946 melhoraram sensivelmente. 

Depois de 10 anos sucessivos de prejuí-
zos, ;pôde aquela empresa, em 1946 fazer a se-
guinte distribuição : ' 

Gratificação aos funcionários - Cr$ ... 
208 .1 00. 000,00. • 

Dividendos - Cr$ 2~10. 000.000,00. 
Verifica~se, pois, que as Indústrias Reuni-

~las ~m 1946 prodigalizavam Cr$ 208.000.000,00 
a mao de obra, quantia correspondente a 80 % 
da retribuição do capital. 

Alguém poderá supor que as Diretorias 
tanto do Banco corno das Indústrias Reu-
nidas recebem excelentes ordenados. Decla-
ro alto e hom som que troco os meus ordena-
dos de Diretor das Indústrias e do Banco 
Crédito e Comércio de Minas Gerais, pelos 
proventos que recebe o Sr. Armando Zile:t 
como funcionário do Banco do Brasil. 
' O Sr. Armando Ziler - Pois cu aceito. 

(lUsos). 
O SR. OTAC1LIO NEGRÃO - Feito o 

negócio. 
Durante anos nada percebi. Em 1946, 

os vencimentos de Diretor-Presidente daque-
la Empresa foram de Cr$ 1. 000,00; mas acon-
tece que foi preciso contratar novo chofer 
e como a êsse novo auxiliar não se poderia 
dar ordenado superior ao que se pagava ao 
outro, antigo empregado, foram deduzidos 
Cr$ 500,00, mensalmente dos meus vencimen-
tos, pa_ra melhorar a situação do novo cro-
fer, r>m de numerosos filhos. Hcstarmn-mc 
Pois, Cr$ 500,00 por mês. 

No Banco Crédito c Comércio de Minas 
Gerais os vencimentos dos Diretores são re-
duzidos. Variam de 3 a 4 mil cruzeiros 
mensais. 

'Esta a situação das Indústrias Hcunidas c 
do Banco de Crédito c Comércio de Minas 
Gerais. 

. Mas não é só. Dizem os jornais - que 
tantos elogios prodigalizam ao nohre Deputa-
do Armando Ziler - que sou IatifuncJiário. 
J>reciso dar contas a esta Casa sôbrc os pro-
ventos de meus latifúndios. 

. Trabalhista que me ufano de ser, preciso 
· !hzer que espécie de latifundiário sou. Para 

Isso tenho em mãos o balancete da Fazenda 
"Bento Velho", do ano passado: - Produtos 
Vendidos, (venda) Cr$ 1 n. 000,00; despesas: 
Cr$ 128.000,00; prejuízo verificado: C$ ... 
225.365,00. Não estão computadas, no pre-
juízo, as despesas de investimento· 

Vou fazer à Casa declara~~ão verdadeira-
mente inesperada: já hú dois anos que não 
pago impôsto sôbre a. renda, por não ganhar 
o suficiente para tal contribuição aos cofres 
públicos. Não obstante a fazenda Bento Ve-
lho ter sido deficitária, todos os empregados 
da Fazenda receberam o seu abono de um 
mês, no Natal. 
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Frente ao Banco Crédito e Comércio,.· 
cumpre acrescentar que todos os funcionários 
têm recebido abonos semestrats, ao passo que 
a Diretoria, hú dois anos, nada recebeu de 
gratifica~~ão. 

O Sr. Armawlo Ziler - V. Excia. se· 
refere a dois abonos ou às gratificações se-
mestrais que a lei prescreve ? 

O SH. OTAClLIO NEGH10 - Hefiro-me 
às gratificações semestrais. 

Na verdade, Srs. Deputados, estamos 
atravessando urna situação que exige de todos 
nós o mais atento cuidado, o mais escrupu-
loso exame. 

Quero aproveitar esta oportunidade de· 
estar na tribuna para deelarar que não vota-
rei a favor do aumento, últimamcnte proposto,. 
dos proventos de Deputados, Secretário:'! e 
Governador. 

Lastimo ter tornado o tempo desta ilu:5trc· 
Casa com assunto quase pessoal. Na forta-
leza de seu patriotismo, os nobres Senhores 
Deputados consideram deslumbrantes a ver-
dade e a justiça. E, se procurei esclarecer a 
verdade, fi-lo em atenção à dignidade desta 
Casa, que me honro de pertencer, com o ele-
vado objetivo de tornar-me digno de meus 
pares. 

Mais vale o carúter do que a opulência 
nos homens. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas) . 
A seguir, o Sr. Presidente dá a palavra· 

ao Sr. Fidelcino Viana, que, desistindo. ~e· 
falar na presente sessão, pede a sua inscnçao 
para a de amanhã sendo atendido. 

CONFER'BNCIA INTEH-Al\IERICANA 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 0 

Sr. Bolivar de Freitas. 
O SR. BOLIVAH DE FREITAS- Sr. Pre-

sidente, Srs. Deputados. 
Era meu propósito falar nesta sessão, ~?;. 

hre a Conferência Inter~Amcricnna, que: 11 ~: 
momento, S·c realiza na cidade de Pctropo 15

' 

d • fazê-lo 
Na impossibilidade, entretanto, c nc con-

da tribuna, por motivo de d~Jença, et~r/ sidcn-
tcnto com sugerir a V. Excw., Sr. .re um 
te c •tos nobres Deputados, que se P1•tsscPrc ' ' . · 1 I' • aiH es -telegrama ao Chunceler Hau •ern: st~r~do a· 
sidcnte do grande conclavc, man.Ife1, ' . dar 

· f - •1• 0 I3rasll wspc nossa sahs açao por ve ' . 'IS Nações 
representantes tão ilustres de t?dos \' 1 se ex-
Americanas tclegram·ts em que tmhen • , • . '' Confcren-
primam os nossos votos por que a H', isfériO 
cia para a par. c segurança do c~n d con-
eonsiga pleno êxito nos seus trahalh0 ;". o r en-
tribna, de maneira eficaz, para ~ P,1,'\l para a-
tendimento entre os países da Amci'diC·~· povos. 
paz do mundo e para a felicidade os · 
(Palmas). . 

O SH. PHESIDENTE - V~u subndlCtcSr r~t 
.· 1• ' ,;- l C •CJUCI'liileiltO O consu er.tç .• to c a asa o rc .. <JUCro dc-

I loliv·u· de Fr •'t· · Antes porem, . . • et .1s. ': , t. se nssoc1a a 
clarar que a Mesa presenternen e . , De utado 
oportunissima proposi~~iío do noln c P , . • 

Os Srs. Deputados que Jôrem favoruvexs. 
ao mesmo requerimento qn~Ir:un levantar-se. 
(Pausa) . Foi aprovado unammcmcnte. 
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PESTE SUíNA 
I. , 

O SR PHESlDENTE - Tem a palavrl'. 
,Q Sl'. lilaUl'lC.LO 1\UUl'UUC • 

O ~H. J.\fAtJHIClü ANDRADE ,- Sr •. 
Presidente, Srs. IJcputallos. 

Lra minha unençao tratar hoje, desta 
tribuna, de um pronwma uc pm·uct~wr uu· 
porta11cia para a poJmiaçào uc Uclo .tlon 
:zontc c para as classes rurais estanciccida.SI 
nos mun1c!}HOS Vl:llllllos ucssa CHia de. 

l'rctcnma tratar do prolHema uo abas· 
tccimcnto de leite a· populaçao t!c uclo .l:io-
n:zoute c uc Mia iutil11a l!gaçao cow us 111· 
tercs::.cs üus iazcuueiros que se cnearregalll 
llu toruecimcnw it Us111a Central ue Leite. 
ucsta L.apltal. 

Contuuo tendo, tratado, nesta tribuna em 
uma ue nossas sessocs ua semana passada 
llo caso da pcsie smna, t!UC provoca amul-
l!lCilL<! as mawres uevastaçoes que icvant~.:t, 

inúw~.:ras canas c tclcgnuHas ue :iazcndc. 
ros. solH'ClLIUO da zona uo Oeste úl: fliuw:-. 
com especialidade da regiüo úo alto :.>ao 
.t•rancl,;cu c seus allUCilles, ahrangeiH.lo o:-
muniCllHOS de l'ains, !JamlJUÍ. lgumama, Ar 
cos e t'ium-í, o de atualmente, a pe:;tc ;>tlllli<. 
assumw a feíçúo ue verllaüeira calamiuaue. 
AJlelnvam o:-; lHZellLleíros vara true ~.;u cou-
tinua::;::.i.! a cum!;anila iniciada, apontaaJo •w 
governo soiuçoes para êssc problema, <1lH: 
nao pudt:: venaaneeer co1110 esta, seiH o sa· 
cri1 iuu ua ccononna mineira. 

O Sr. Guri os h·uies - V. Excia. dá h-
ccnça 1>ara um aparic 't 

~1·. Dcputauo, leulw em mãos o jornal 
"Lavoura c Comercio", de tJbcraua lwj;;: che· 
gado a esta CapitaL com um cuitonal ::.olJ o: 
segui me título: "A peste suína está tllziman-
do os rebanhos do município. N Ulllcroso:. 
fazendeiros jú sofreram vultosos prcjUizo.>". 
Neste editorial vê-se que em Ubera!Ja cs1~ 
~sendo realmente dizimado todo o rebanho sUl-
no. Providências tem sido tomadas pelo Go-
vérno Federal, JlOr mtermétlw do l\unistén.o 
da Agricultura, porém com resultados ncgatl· 
vos. As vacinas para ali envia das não têm 
curatto c éstc jornal pede provwêncías ur· 
gentes ao Govênw de lliO<lO a cessar a mor~ 
tandade dos suínos naquele município. You· 
1he entregar uno jornal, como um uos do: 
cumcntos que V. Excía. naturalmente ter a 
sobre o assunto. 

O Sr. Uondon Pacheco - V. Exci:.... 
me vcrmitc um aparte'/ - Tenho a informal' 
a V. Excia. que llá :l anos a peste suína vem 
dizimando os nossos rcbanlws, hú :.; anos 
que o nosso prejuízo já se eleva a mais de 
C r .i :.lJU. OUO. Oúlí,UO. 

O SH. lHAUlUCIO ANDHADE- A muito 
mais de um tJllllüo de cruzeiros. 

O SR. MAURíCIO DE ANDRADE - O 
aparte de v. cxcia. pa~ece pretender que a 
minha intenção, ao agltar aqui o caso da 
peste suína ·e, exclusivamente, de fazer re· 
cair sob a responsabilidade do atual Govêr· 
no de Minas os males que ela vem trazendo 
à coletividade mineira. Quanto ao cordão· de 
isolamento a que V. Excia. se refere, es-
tabelecido em Uberaba, pelo que sei c estou 
informado, cabe o mérito de sua iniciativa 
c cxecuefío, até agora, exclusivamente ao Mi· 
nistério 'da Agricultura pois a Secretaria da 
Agricultura nenhuma medida nova c ?c or-
dem prática vem tornando nesse ~cnhdo. 

O Sr. Rondou Pacheco - E' uma pre· 
sunçfto de v. cxcia. 

O SH. MAUntCIO ANDRADE - Pelo 
menos é o que pnrccc dar a entender o apar-
te ·de V. Excia. Trouxe à consideração desta 
Casa os fatos a {rue me refiro •. por~Iuc_ êlcs fe-
rem 11rofundamentc a economia mineira, por· 
que cabe a nós representantes do povo 
de :I\linas Gerais estudar. debater e cooperar 
para a ."<1hlçii.o dos principais problemas do 
nosso Estarlo. . . 

0 Sr. GllilllCrme Maclwao ---:- V. Excta .. 
me permite um aparte? Não sc1 s~ o nobre 
Deputado Hondon Pac!1cco. rcnunew a ~sta 
intenção. o certo, porem, e

1
• ~rue v

1
. Exc

1
ta., 

O S"ll último discurso, < e1xou >em c aro 
11 '" • t < uc 0 Govêrno de 1\lma.s, no, m?mcn o, era 
~ responsável. pela :.;na unpotencw em rcsol· 
ver o problema. 

o sn. JI.IAUHíCIO ANDRADE - E. de 
f· to em função dos apartes de vv. cxc1~s_. 
r'~rerirci neste meu disct~rso, a rcspon~alnh-
l· de do Govêrno de Mmas na soluçao d~ 
~~~ande c importantíssimo problenu1; .que c 
0 combate à peste suína. E' nt-~ess.ano q~e 
se diga c se reconheça que o hovcrno nao 
tem nem de leve. atacado o problema, com 
a bravura a que se refere o l!o!>rc Deputado 
Rondou Pacheco. Pelo ~ont:·ano, o peso da 
responsabilidade na profila:cw da pes~c tem 
recaído qua~;c qt:e exclusiVamente. sobre, o 
JI.Iinistério da Agncultura. Datla. a Importan-
cia do problema, da sua gn~v1dade, amca-
r~ando arruinar o rebanho sumo de todo o 
Üsta<lo, atingindo jú tôdas as zonas com ex· 
ce~~ão do Norte, era de se esp~ra.r que fôsse 
criado um departamento cspccrahzado, devi-
damente apoiado por técnicos c recursos fi· 
nanceiros, em condições de enfrentar o pro-
blema com po~;sibilidadc de solucioná-lo efi-
cientemente. E jú que V. Excia. ftriu êste 
assunto, devo mesmo dizer-lhe com a frnn· 
qucza que <levemos usar ao tratar dêsses pro-
blema~;. que o Govêrno, infelizmente, não tem 
corrcspondido ils promessas que tem feito. 
~3ouhc de um acôrdo cstahclccí<1o hú meses 
atrás entre a Secretaria e o l\li nistério da 

O Sr. RvJl(iou J>aclleco - ... a mai3 
de trezentos c oitenta mE contos pôr anul 
).<; ainda informo a Vossa Excelência qll.l! 

0 (iovérno atual teve a bravura ncccss.ária 
para reconhecer ~~ ~randc e~·isc, dcnun~Ia·~~ 
c também de conJura-la. O lato agora c.liallo 
pelo Deputado ~a~·los Px·atcs vem. I!Imlo a 
propósito para mformar a v. cxcw; que o 
liovêrno Estadual acaba de cslahclcccr um 
cordüo de isolamento . em Ubcraba. coi~lpro
vando que a peste ~~1; c;lCgada veio d1reta· 
lUcutc do Estado de Sao I aulo,, 

Agricultura, êstc revrcscntado Ilcla Inspeto-
ria Hcgional de Dcfc~;a Sanitária Animal, 
com sede em I~clo Hori~ontc, }lara produção 
de soros c vac111a~ dcstmada:; a mais ampla 
profilaxia (1esta v1rosc. 

Por êssc acônlo o Ministério assumiu n 
responsabilidade d~ fabricar 120.000 doses 
de vacinas por mcs c o Govêrno Estadual, 
pôr intcrm{!dio do Instituto Biológico, assu-
miu a obrigação de fabricar 100.000 doses 
no mesmo período. No primeiro trimestre, 
enquanto a Inspetoria Regional de Defesa 



Sanitúria n1ingiu <~lW';e a ~.ua quota, o Ins- procuram, com sacrifício e coragem com os· 
tituto Biológico fnhrieou :1penns ;l4. 000 do- exíguos reeurso~( financeiros de que dis-
zes de vacinas. põem, enfrentar a difícil e importante t:we-

0 Sr. Alberto Deodato - .i\Ias as doses fa de lutar eontra as endemias. E posso af1r-
do Govêrno ' I''cderai não ndinntum nacl:l, mar a esta fs;cmhléia que ali trabalham })é-
urrúl vez <!UC nilo ae~1lwrn com o mal. la snlva~~ão dos rebanhos mineiros, homens 

D SH. MAUIUCIO i\NDHADE ·--- V. idealistas e eficientes, que põem na sua obra , 
Exciu. verificarú, através do que pretendo o calor de um cntusiwmw sadio t; realmente 
expor,· trazendo ao eonhecimento desta Cnsa interessado em servir aos intcrês.ses dos m:-
as observações que tive oportuni d:Hle de f a- neiros. A falta, pon\m, de melhor comprccn- ' 
zer ao centro do combate ü 11estc suína, que suo P'>r parte dos governos. tanto o E~;t~<.clual. 
é a Inspetoria negional de Defesa Sanitária como o Federal, não colocando Ü disposi~fto 
Animal, que hú urna grande injustiçn. quan- dêsscs homens verba c recursos para nqni-
do se acusa a vacina do :Ministério da Agri- st<:,'no do material necessário. torna rnuHas 
cultura, como portadora e inoculadora do vêzes impotentes os seus esforços. O fato 
vinzs da febre suína. ~ que o grande mal é n produção insuficien-

0 Sr. 11llidnio Gnimarãcs -- V. Excia. te dos soros e vncinas. Os fazendeiros re-
dá licença para um aparte? correm à vacinação somente quando a mo-

O sn. l\IAUTiíCIO ANDnADE - Pois léstia aparece em sua zon:t. quando sua rc· 
não. gião está infestada pelo vims. A rapidez de 

O Sr. Antdrzio Guimarc1es - Devo cs- propagação dêsse virus é extraordinária 
clarecer a V. Excia. c à Casa, que esta qucs- atingindo lo1~o. transmitido por todos os 
tão de a vacina produzida pelo Ministério da agentes inclusive os urubus, grandes cxtcn-
Agricultura estar inoculando a peste suína sões. ' 
em vez de manter a sua profilaxia, é uma Aparecido um foco numa determinada 
grande injustiça. E' ·uma incompreensão da zona, levado por qualquer dc:;ses agentes, lo-
parte. . . go, seguindo o ciclo de desenvolvimento da 

O SR. MAURiCIO ANDRADE - E' o infecção, irão surgindo outros casos nas dl-
que eu verifiquei. realmente. e confirmo as versas fnzcndns, permanecendo muitas vêzes-
dcclaraçõcs de v. Ex c ia., que agradeço. numa fase de incuhaç;lo. Para os aninwis 
. O S1•• Antônio Guinumics --- Devo cs- doentes, não hú medicat•iio possível. 
clarec~r a V. Excia. que esta questão de va- Ora, n vacina tem um período negativo 
cinas é um assunto muito delicado, no que de 20 a 30 dias, quero dizer, demora 20 a 30 

·diz respeito à imunização dos animais, no dias a produzir a imunização do animal ::;a-
sentido de se evitar contmninação. di o. Se aparece n moléstia antes de tcrmi-

A 'vacina não pode agir imediatamente. na r êssc período negativo, nenhuma eficiên-
Os efeitos dela só se fazem sentir depois de cia pode ter. O recurso, cntfto, é a aplicnçüo 
Certo tempo de ação sôbrc O organismo do do sôro, que, por !;Ua VCZ, pega imcdiatamcn-
anirnal. O que tem acontecido é o se2uinte. te, tiio logo seja injetado, mas que garante. 
quando os animais são inoculados, já :>c um período de imunização de 20 a 30 di:ls. 
acham contmninados c a vacina não tem po- Nas zonas infestadas, só hú uma profila-
der curativo, tem apenas, poder profilútieo. xia eficiente: é a aplicaçiio do sôro c. )ogo 

Dêste falo é que facilita esta confusão. ar>ós, a da vacina. A aplicn~·ão dcsl a só-
. Não auero dizer que haja mú intent;.flo da mente, quase sempre tem rc:mltado negativo. 
parte de quem diz ser heresia. A vacina tem Ora. a produ~~ão do sôro em Minas Gerai:; 
período de ação, sem o qual ninguém pode alcmwa. atualmente, apenas cêrea de qu:~tro· 
esperar resultado. O que tem ncontcci<lo é ccntas mil dozcs por ano. quando a:; nossas 
o seguinte: estas zonas recebem animais )a necessidades viío :\ cêrca de dois milhões de '!1 

contaminado de fora. Geralmente êstes :mi- unidades. Pergunta-se então por que não -:-;e 
mais que são recebidos para engorda, iú vêm ~n·o<luz o ncccssúrio para um eficiente com-
contaminados. Quando a vacina vai atuar o bate à ealarnidadc? E' o que irei' rcsJwnder, 
Prazo é insuficiente para que se promova a esclarecendo. 
sua atuação. Visitei, também, ontem. as pocilg:ts 

. De modo que: nestes animais já conta- na Inspetoria ele Defesa Animal c pude V!~-
mmados .s~ manifesta a doença. ri ficar a causa da insuficiência na produçao 

. O Muustério da Agricultura seria inca- d • 
Paz I l" t "b . o soro. . . t" 1 . 

• l e llS n mr vacinas que produzissem Tem a Inspetoria. 100 sumos, man H os 
doenças nos anir11 .,11·s. 1 1 1 <)CI'lg·1s <Jtie forne-

I c )Crn trata< os em suas > ' · • . _ 
sso é o que hú, com relação à vacina. cem 0 material destinado ü fahncaçao d~ 

. O SR. MAURíCIO ANDHADE - E' exa- sôro. f.:stc material representa al).enas •1 

tamcntc o que eu ia explicar ao Sr. Depu- quarta parte daquilo de que nc<:_cssJlam <~ 
ta do ~lherto Deodato. · laboratórios. Se dispusessem, cntao, de. 40c~-

~~v~, ontem, oportunidade de visitar a suínos em estoque permanentemente, e~l."' 
Inspctona Regional de Defesa Sanitária Ani- 'poderiam produzh: todo 0 sôro nccc~san? 
mal, com sede nesta cidade. a convite de seu :1s •ttu·lis cxigênci·ls de combate à pcst~ :ali-
Inspetor Chefe, dr, Leovigildo Pereira. ;l·a, 'extinguindo l~go os focos onldc- fo~:<;crln_ 

Percorri· e · t · I v· · ·1 so uçao c 1 e _ cxanunci r>cssoalmcn e a.s lns- ap•trecerH o. c-se, pms, que L .1 t I Oes de lal t · f 1 ,, L t · 1 1 ·tlcancc < e um a aç · >.ora orios, onde são a n·1cauos ordem ma cna , cstnJl( o no · L ;- 1 os soros e vacmas, não apenas contra o vl- govêrno que tivesse hem forte a noç.lO < e 
rus da peste suína, mas contra as diversas sua responsabilidade. . 
epizootias que tanto mal causam aos nossos Por que, então, não tcrn a II~spetona. os 
rebanhos. Observei a maneira de trabalhar 400 suínos necessários :i nrodu~~ao. do soro •. 
dos cientistas que, nu solidão daquelas salas à produção dos dois milhões de unuladcs? ·"" 
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Por dois motivos: • primeiro, porque, s{~ 
tem pocilgas para cerca . d_e 10~ sumo~ 
segundo, não tem recu~s.~s fmancc1ro~ .~a
ra a alimentação de ma1s 300 que seriam 
necessúrios o 

O , ··to e'> CJUC me causou exatamente !',\, !S . l' . o . · upress'io Se a provH ellC'H e n:-

l
a ~lJ.uor tiT fo;c 1•1' s~ ·a solução do problen.l<l at1van1cn e " • · . . o· ,,.. · •. o, .. 

1 1rincipalmente em t.ua colHI ;ç,~<J l ,-
1 cpJu~, I ., 11· .;s fàcihnente acessível tanto pa-nanccira, h '"'' _ .• . orcamento federal, conH? o para .o esta-
ria .. 1° po;: crue. então, se permJtno . que D. pes-
e li" • l' ' l o llOSSI'S I'" t, suína contmuc liZlllla.lH o os . . .. ~-
l~nhos c a lança: o pfuuco entre as nossas 

classes rurais, e nao se procu_ra att!car o pro-
blema. imediatamente, pela frente? 

Colhi os s.~guintcs dados para informa-
ção desta Casa: a manutenção. dt: 1 ~;ní.Ho 

1mra cxtra~~ão do sôro custa cerca <le trm-
tl eruzeiros por dia. Tr?zeJltos ~uínos. oel~s
tariam ao Estado nove mll cruzeiro'> :h ana-
JI!entc, ou sejam l~nzcillO;'> c. set~!Ü!l mll eru-
~eiro por mês, nnporlanew laeil para o 
.rovêrno estadual ou mesmo federaL tendo 
~m vista os prejuízos que o próprio tesouro 
público vem sofrendo com a diminuição na 
nrrecadnção proveniente da mortandade 
anual de suínos que seriam cngord~\élos c 
vendido!;. 

Por sua vez, a consl ~·ução das p~H·.Jlg:~s 
é um problema corriqtL~iro, que exige pou-
co tcmvo, de mão de obra ~;imples Lll a ma-
neira tôsca e o mo são eonstruídas. Verifica-
se, vortanto, que hú um únieo oh~~túeulo que 
vem rlifkultando e chmwnmdo unw dieien-
te c definitiva eruzada contra a peste suína, 
uma vez que tudo o mais é questiio puramen-
te de ordem téenica c administrativa, fáeil 
de resolver: - E' a unificação th~; ,;epnrtn-
menlos que est:io incumbidos de .s:1;~ pmfi-

laxia numa umca comunhão de esfor~~os, 
numa uruca dircçi\o, numa só vontade, com 
sufieienlcs reeursos financeiros po!;tos fi sua 
disposição, sem o que nada de útil, de du-
r:Hiouro c de dieicn\0 JS•) pndcrú fazer. Por-
que o que tem havi1i > til·~ agom ó a 11wis 
completa disp.~r·:úo de esior~·o!.:. :1 dP:itlllJ:t(l 
de duns cnti<h•.de.-0

, amh,,~; sem , o sul icí<>nlc 
amparo oficial. Torh)s 11\.JS :;abemos q11c 
quando o Govt:rno <!IH)!' dinhl!iro ~;ahc onde 
arrnnjú-lo c se os po,]ereo.; 11úhlicos rcsoivc-
rem a enfrentar dce~·llclamen!.e :1 r~~·r~:;enlc 
c1damidade, certo é rruc e'.!e;~arfto ('Oll1 rapi-
dez a nma soluçiío feliz, ]JOis para isso ni'lo 
lhes faltará, ecrlamc.tk, ·~ ::poio •lo Jll'''o, 
que .iú estú pagando a banha a Cr8 30,00 por 
quilo c que dentro em breve n,\0 \crú mais 
hanha para comprar ou não tc:o:'t rlinheiro 
pnra eomprú-la, tal se clevarú o seu pre~~o. 
Terão ccrtamcHtc a maior e<h:thon~<.~fto dos 
fazcn<lciros, que se enchem de clcscspt:ro, 
vendo arruinada dcfinitivameu:!• u111a de 
suas nwiorcs fontes de. riquezJ. E lliío lhes 
faltarú, por certo, tmnhcm, o apoio desta Ca-
sa, que tão vivamente tem IH'Jslrndo (; seu 
interêssc em eolahorar l>~lra a s",Jnr,~iío de to· 
do~~ os prohlcmao: que mt?rc:;•;:lla :10 povo 
mineiro. Conjuguem-se, Jl01 S; o' <lois esfttr· 
<;os, do Poder Fc<ler:\1 c. 0 <~o_ P,Jr!t:r rlo Es-
tado c se coloquem a \liSJ~O.slyao da Inspeto-
ria Hegional c Defesa Samtarw Animal, onde 
existem homcas qnc eom venladeiro iüca-

lismo se vê.m üedie_ando. ~ suas funr.~ões, co-
loqu~n.I-se ~ s~Ia d1spo~1çao ?s recursos ne-
cessarws, tecn1cos e financeiros, e te"cl'lO;; 
então, seguramente possibilidades reui~ ~-w~ 
uma rápida solução do problema. l\·!a" 0 ;l,< . ' ,_) ~i l:. 
se tem feito ate agora, que me perdoem 0 ~ 
nobres Deputados udenistas, que com tan~ 
to empenho procuram levar esta questúo P"-
ra o terreno polít!c.?, niío demonstra ne;;1 
hravura, nem decisao, nem vontade firme 
de ac:.tbar de o uma vez eom o a peste suína. 

Vunos, ha pouco, atraves do aparte com 
que me honroou • o nobre J?eputado Carlos 
Pratcs, que ha c~rca de_ dou; meses apare-
ceu um foco de mfestaçao em Ubcraba. De 
suas proporçõc:> de verdadeira calamidade 
pude ter eonhecimcnto, ontem, naquela Ins~ 
pctoria. 
o . o Ubcrahn, hoje, j~1 importa toneinho de 

(,ows, segundo me Informaram, c os rcbil-
nhos de Uherlfmdia c dos munidpios vizi-
'Ihos, pelo qm• n~e Jnformnram· também, já 
corneçam a ser ntmg1dos pela epidemia. Em 
breve lodo o Triângulo Mineiro. serú forte· 
mente devastado por essa calamidade. Com 
a sua economia jú tão fortemealc abalada 
pela crise em que se aeha afundada a pecuú-
ria mineira, ficando também sem cs:;a fonte 
de renda, atualmente tão lucrativa, eu, fran-
camente não sei corno os f~tzendeiros da-
quela região c os fazendeiros de todo o Es-
tado irfto conseguir recursos financeiros, já 
não digo para atender aos :;cus corapromis-
sos partieularcs, mas para pagar ao Govêcno 
os impostos que lhe são devidos e <los quais 
êlc tem tanta necessidade I>nra realizar· a 
tarefa administrativa qne vem plane,hmdo. 

O Sr. Antônio Guimarües - No meu 
munidpio, município de Leopoldinn, h:í três 
anos, houve um surto violento de peste suí-
na; entretanto com as providências pronta-
mente tomadas pelo Prefeito e auxiliado pelo 
módieo veterinário local. o dr. Mário Hubens, 
foram adquiridas vaeinas com o :tviini:>tério 
da Agricultura, e graças a essas providências, 
c as providêneias loeais, ta1s C(J!HO: o ;;,0]:'-
mento, etc. e evitando, além do mais, a en-
trada dé poreos (]c municípios contamina-
dos no meu município, dentro de :~ meses 
o tnunicípio de Lcopoldin,t ftnu livre ria 
peste suína. Por conscguin1 e, o 1\Fnistüio 
da Agricultura, tôdas às vêzes que recebe 
reelamações e pedidos de providências, ôle 
as atende imediatamente, purquc no l1llliÜ-
eípio de Leopoldina mais l\ ~ 50 f~1z~n•lciros 
tinham suas fazen(1;1s , rwt.1lni.nndn::;, r,· 1w (:!1-
tanto, dentro de po'.lco tempü a ]J(~':te desa-
pareceu. 

O Sr. Emílio Vasconcelos -- Em Sete 
Lagoas aoconteceu :: mesmt~ cousa há três 
:UH)~, atras, e o entao Prefeito Municipal irn· 
pcdm que a peste s~lina fôssc atingir 0 re-
h~nho daquela localidade, f~\ZCIHlo um (•or-
dao de isolamento no distrito de .Tequítih~á. 

<! SH. T\~AUIUCIO DE ANDHADE __ Os 
cordoes (]C Isolamento IHHlcn1 S<'I' cf" · · t o • • , • lCiell-
CS nas zonas que se dc(hcam exclt'''J0

\"" t .- . _ . · ,, . '"nen c :I cnac,~ao de smnos: mas , nas regiões < ue os 
Importam c se dedicam a e1w 01ocl·1 • 

1 't , 
l 'f' '] · l ,, '• C lHUl O < 1 1<~1 ~bter-sc .m:1 1soo .amento perfeito. 

O Sr. Anlumo (xwmnrrlc"o l\l · 
l l 

, , ., ---- " as a nu-
n '.a zona tam Jcm se dedica à cngor 1. .1, sumos. < <I t e 
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O SR. MAURICIO ANDRADE - Acre-
dito no que afirma V. Excia. Mas acontece 
que as regiões que importam suínos para en-
gordar, e esta é uma situação muito comum 
em todo o Estado c principalmente na minha 
região, ficam sempre muito arriscadas a im· 
P.ortar animais contaminados, portadores do 
vzrus em fase ainda de incubação. Nestes 
casos é necessú1·io uma permanente defesa 
e vigilância, c um grande estoque de soros 
c de vacinas para que sejam injetados e fi-
quem imediatamente imunes os animais im-
portados. Cum{lrc, pois, estudar essas zonas 
importadoras c estabelecer a vigilúncia ne-
cessária. 
, O Ministério ch Agl'icultura tem desen-
volvido esforços nc!;tc sentido. Entretanto, 
as rcparti~~ões encarregadas nuo dispõem de 
vcrha c nem de organiznção eficiente, em-
hora tenham algun~; fnncionúrios cxpcrlmen· 
lados, sinceramente interessados em resol-
ver o problema, homens idealistas, conforme 
muitas vêzes tive oportunidade de conhecer 
O combate à peste suína tem de ser eminen-
temente de carúter preventivo, pois não se 
conhece medicação capaz de curar o animal 
doente. Quando ela aparece em um curral 
ou em mangueiro, apenas percentagem insig-
nificante consegue · escapar. Estes, no en-
tanto, ficam de tal maneira sacrifie:Hlos, que 
se inutilizam para uma exploração lucrativa. 
Urge, pois, que congreguemos os nossos es-
forços, c é neste sentido que apdo, para os 
organismos diretamente interessados no seu 
combate c destruição. Independentemente 
de questões de natureza política ou de prc· 
aferências ou injunções partidúrias, reunamos 
·os nossos esforços para soluçiio dêstc I>ro-
hlcma, que vai arrasando complelmncnte um 
dos maiores setores da economia mineira. D•.> 
l!Ht a 1!).17 a peste suína matou, scgmamc!l· 
te, mais de 3. üOO. 000 de suínos adulto~; ... 

O SH. PHESIDENTE - - Informo a 
V· Ex.cm. que jú se acha c~;gotado o seu 
tempo. 

O SH. MAUIUCIO ANDHADE - Rogo 
a V. Excia. conceder-me uma prorrogação. 

O SH. PHESIDENTE -- Concedo a V. 
Excia. a r>rorrogação de praxe. 

· O SH. MAUHíCIO Al~DHADE - Agracie· 
ço a V. E:;cia. 

bto vem demonstrar um desfalque na 
economia de nossos fazendeiros que chega ú 
casa de dois hilhõcs de cruzeiros. Estamos 
vendo a banha ser vendida nos merca-
do!; eonsurnidores a qtia!lC Cr$ 30,0!) o crui-
lo · Se continuar esta situação, irú segur:1· 
mente a muito mais c chegaremos aiiHh :: 
contingêneia mais grave. l\Iinas c o llra;;il 
serito obrigados a iwportar as gorduras n~
cessúrias para a alimentação de nosso povo. 
Ontem mesmo, tive oportunidade de vet· na 
Inspetoria da Defesa Sanitária um telegra-
ma comunicando a penctr:~çiío ~~!' ephh~n!:a 
no C!;tado de Santa Catanna · A I ocl?s sabe· 
mos o que significa }lara aquele hsla~lo a 
indústria da cria~~ão c engordo~ de ~ll!HO!;. 
Pode-se mesmo asseverar, sem rcr.~eto, A qnc 
tôda a economia do Estado gira em torno 
dessa atividade. E sabemos taml;ern e·.ntto 
é importante para o llrasil o ahastcct~nent~, 
da banha, que é exportada daquc}.:. l~stn.do 
para as regiões mais ao norte do I ms. Atm-
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gido aquêle Estado e a sua prop:1f4lÇiio pos-
sível ao Hio Grande do Sul cstara profunda-
mente introduzida uma cunha na p·ó:J' ia 
estabilidade social do País. l\Iinas, neste 
momento, as 1;tws classes rurais c J S<::; !H•-
pulação urbana, não poderú perm<meeet: Im-
passível diante da gravidade da sJtu:'<.;:t" · 

Os fazendeiros sofrendo prejuízo~ lnui-
tas vêzcs irremediáveis e as populaçoes •tr· 
banas com seus orçamentos dcsfalcnilrn ')a-
ra atender à alímcntaçiío de um pr?duto '~~
sendal à alimentação. Atendendo a. magn-
titudc do problema quero por êstcs th:1s. na· 
zcr ao conhecimento da Cm:a um proJeto ·~e 
lei que estou elubo!'ando com a coop2raçw 
dos mais experimentados técnico~, qu~ Vllíi 
estudando desde hú rnuilo os meros_ uc n·e· 
lho r atcncler ú profilaxia da peste. I~ste. prc-
jeto, cu o apresentarei, visando cncarruuha: 
no Govêrno fncilidades c condições p~n·a o 
mais eficiente combate ú terrível VIrose· 
(Muito bem). 

O Sr. Guillzcrme Machado - Posso de 
antemão comunicar a V. Exeia. que faz rn;r-
tc do plano de fomento da produçiío :~ cna-
ção de seis fúbrica:; de vncinat;, destmadas 
exatamente :\ solução elo problema. 

O SH. MAUIUCIO ANDHADE - Tive 
oportunidade de ouvir exatamente cst:ls J>:1· 
l:tvms na conferência que o ~;r. Sce,r~tarJO 
da Agrienltura vronunciou hú dias. Sez, :1s· 
sim, perfeitamente que faz parte. do plano 
a in:;tahwão de ~eis laboratórios, sztuado:; em 
regiões Zliversas do Estado de .Minas, J>n·:~ 
ú combate iw diferentes cnderruas que t~lll 
to devastam a peeuúria utin~ira. N.~ ,~·n:.:;~1 : 
to, não podemos esperar pelas provwcncz,ls 
que o plano promete; ngtucJ.un.os •:Dm e::.pe-
ranc:as as provirWneias que o (,,\·l~rnc ::nm~
cia "dentro do pl:mo, ma:; no n:r;mento e nc· 
Ccss ,.t''I.Cl <'l'" se f"C:'l •tl•n;nw cous:l, seu, de· 

• • ' & i 1 '-' • .u .. -<- ( t·,\. ... A l·lflO 
mora. Nada se conltccc ainda eles:;~ I'' ·r_: 
. , - f I l os d" rceurs.h Ja tao a <H o c nem ao mc:1 v • 

1
.1 financeiros dispõe o Govêrno para a 1'\:. 

't . de pwaal imediata cxceu~~iío. n ece·;1a amos l<•<l
1
·.,.1., s, • • . ' )• C!llC la ... '• das praticas c urgente~:. mn< '1 

1 
• 1, · ·wréo· 

mesmo qne não venhmn cerca< a.> lr :~. : t) . l - ... <"11V<Il o.,ls · la nuraholante das so ur;:JL.. :·,· .. 1.1,c<'ndo. t~s 
l l · ·t·1 d--s,ll,.l · ' nosso re 1~111 10 sumo cs ' "· 1 tb ~tmJwro 

fazendeiros vão-se de~csperan.< 0 woviclêncins 
oficial c n se csr>crnr pelas! 1

1
-v·cn l'<lns-. I I J ) OU'\11( o <. . anunewt as pe o r> :mr • :: ' 1 vcr:1 mais por-

truíclos os lahoratórios, nao. H\ ' 
· v~lcin"l> cos para eonsunur a~; '. ' '" · _ 

0 
Senhor 

O Sr. Guillzcrmc Maclw~~. consumindo 
Secretário da Agricultura csl,l ,

1 
•1nni ·ü-

'toA <l~as 'IS VI'I'Il'lS ele Gabinete P
1
ar:t ' - '

0
' ,,,a· •; · ' · , '· . : f·1 1nc:H:a ~ · ção de porcos destuwdos ,1 ' • 

vacinas. · • l\bS 
O SH. MAUHfCIO A!'WH~:~~~ o:r-mes,no 

isto é cousn que se faz em Cth.,~·" rcsponden· 
em horas. Mostrei a csla as.'\·u·tc de V. 
elo, se não me engano. a um ~1111 ~s •;f< o 'sufi--. . '00 I . de sUl . • . Excw., que •t cn JCças A . · necessúno ao 
cientes r> ara fornecer o sol 0 

combate à epidemia. 4 00 não, 
O Sr. Emílio Va.çconcelos -

:!00; JlOr:quc 100 jú t.c1
0
nosÁNDHADE _ Tem 

O SH l\IA UHiCI . 3oo suínos. Por~ 
razão V. Excia. Ape~11.J:~~"lr }leio Jllano. 
tanto. não podemos cs ' 

.''\_ 
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O Sr. Guillzcrme Uaclzado - V. Ex:cia. 
. acaba de informar à Casa .de que não há 
acomodações para os 300 sumos 

O SH. MAUHtCIO ANDRADE- Não há, 
esta é, infelizmente, a ver~adc, ma~ acorno-
d·wõcs podem ser constnudas rapidamente 
e' se v. Excia. fô~se ú Insp~tori_a de Deícsa 
Sanitúria, vcrifícar~a como sao sn!lples c co· 
mo poàem ser fúc1lmente constnudas c com 
brevidade. o Sr. Guilherme Maclzadc - V. Excia. 
me permite um aparte? Entretanto, até hoje 
elas não foram constrmdas. 

O SH. :MAUíUCIO ANDADE - Por 
falta de objclivida de, exatamente, na solu-
çiío do problema. 

O Sr. Guilherme Maclzado - E' V. 
Excia., exatamente, quem afirma que há 
anos a peste suína devasta as nossas regiões. 

O SH. MAUHíCIO ANDHADE - Mas 
nunca assumiu as propor~~ões de agora. E 
nem por isto devemos J>ennanecer numa ati-
tude de pcrple:cidade diante do mal, conso-
lados pelo fato de que êle seja urna herança 

.de situações anteriores. E não pense V. Excia. 
.que estou ~tqui tentando enumerar argu-
mcn lo:;, ai inll:u· falos, explorar politica-
mente a favor de meu Puriído, uma infeli-
cidade que ret:ai dolorosamente sobre a co-
letividar!c mineira. E estou sinceramente, 
honestamente, interessado na suluçiio dêsse 
prohkma. 

O Sr. JJolivar âc Freitas - Aliás, se 
V. Ext:i:t. permite um aparte, é muito lou-
váVI!i o propósito de V. Excia. em coope-
rar com o Govêrno sem e~;tar subordinado a 
um a}loio à administração I>Or injunções po-
líticas. 

O SH. MAUIUCIO ANDHADE - Estou 
falando corno representante do povo minei-
I·o, que me elegeu, c que em mim depositou 
.:1 Stl<l confiança. Ao serviço de seu intcrêsse 
não orocuro visar ~ nenhuma subordinação 
polil1ca e nem cogito de apoio ou de com-
bate ao Govêrno. l~ste que desempenhe :1 
~ua tarefa, c nós que fn~~amos a nossa parte, 
manifestando-nos sempre a favor dos inte-
rêsscs e da~; necessidades do povo. 

Sr. Presidente, já abusei demasiadamente 
da tolern.ncia da Mesa, sempre magnânima c 
liberal. Vou terminar, jú que V. Excia. me 
advertiu que estú terminado o prazo de que 
disr>Onho. Volt:trci ao assunto. dentro em 
poueo, ao apresenlnr o projeto de lei a esta 
Asscmhl6ia, onde procuraremos trazer ao Go-
vêrno a nossa contribuir,.~iio para a solução 
do gravíssimo problema de profilaxia da pes-
te suína c para que as classes rurais e todo 
o povo mineiro po~;sam permanecer tran-
qüilos. conliantcs na conduta de seus repre-
sentantes c na ação administrativa do Go-
vêrno Cltte escolheram. (Palmas) . 

PESTE SUíNA 

O SH. PHESIDENTE -- Tem a palavra 
o Sr. Hondon P~1checo. 

O SH. HONDON PACHECO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

Foi com muito agrado que ouvimos hoje 
,_ palavra do Sr. Deputado l\Iaurício Andra-
de, manifeslnndo csiJírilo de coopem~~ão par.1 

a solução do importante problema de com-
bate à peste suína em nosso Estado . 

A pe5te s~ina, Srs .. Deputados, de 1 a 
J anos para ca, vem cnando no Estado de 
Minas Genlis uma situaç~o que assume as 
proporções de uma calam1dade pública, e 0 Govêrno do sr. Milton ~amJZOS, ti.i.o logo 
tomou contacto com essa sltuaçao, teve a bra-
vura necessária para denunciá-la ao povo e 
para tomar tôdas as medidas urgentes e ime-
diatas humanamente possíveis, em seu so-
corro. Assim é, que no seu Plano de Fomen-
to da Produ~~fio, no capítulo Da Defesa Sa· 
nitária, sustenta a seguinte opinião: 

O Sr. Brhilio Vasco11cclos - V. Excia, 
dá licença pm·a um aparte'! 

Nós precisamos de providências imedia-
tas. Incontcstàvelmente o Plano é uma obra 
grandiosa c palriól.ica. Mas se esperarmos 
pelo Plano, V. Excia. acuba matando os 
porcos restantes. 

O SH. TIONDON PACHECO - Temos a 
esclarecer ao nobre Deputado que o Govêrno, : 
desde que tomou contado com a situação, vem 
tornando medidas urgentes e imediatas, e la-
mentamos sinceramente que estas medidas não 
tivessem sido tomadas a mais tempo. 

O Sr. Mauricio Andrade - As medidas 
não suo suficientes. V. Excia. fal_a em cord~o 
sanitúrio, mas V. Excia. tah;ez 1~norc qua_Is 
as medidas necessárias ao êx1~0 desse c?r.dao 
sanitário. Se não temos quanlld~des .suhclcn-
lcs de sôro para combater a cp1dcrma,. <;o!no 
pode V. Ex c ia. fazer um cor~ão sat.utano~ 
Pl'imeiramcntc devemos produzir o soro ne-
cessário. , , 

O SH.. RONDON PACHECO --:- Sr. Depu-
tado'. E!;tas medidas estão subord1~1adas a de-
partamentos técnicos c podemos mfonnar a 
V. Ex c ia. que elas vêm sendo tomadas. Elas 
não podem ser improvisadas. 

O Sr. Mauricio Andrade -V. Excia. é 
de uma excessiva boa fé c boa vontade. Sb 
estivesse, como eu, a presenciar a dcvasta<.,~ãe 
que a cpideylia estú produzindo nos n9ssos 
rebanhos, nao csperana tanto corno esta es-
perando. 

O SH. HONDON PACHECO- Núo somos 
de cxees!Üva boa fé c boa vontade apenas. 
Estamos dizendo que acreditamos nos since-
ros propósitos do Govêrno, de liquidm· essa 
triste herança que recebeu. , 

O Sr. Maul'ício /wdrade - Talvez. V. 
Excia. fale de um assunto que nJo conhece 
bem. 

O SR. TIOl'mON PACHECO - Absoluta-
mente. Com relação à peste suina, os pre-
juízos decorrentes desta doença e a~ epizoo- · 
tias no!; três último~; anos sobem a mais de 
um rnilltão de cruzeiros. A única mancil'a, 
de conjurar tiío grave perigo, diz o Govêrno 
serú r>roduzir vacinns em larga escala. c) 
problema é dos mais angustiosos c se as pro-
vidências que siío pro11ostas não forem leva-
da~; a efeito, condenar-se-ão ao desapareci-
mento as fúhrieas c reduzir-se-ia a um índice 
mínimo o rebnnho suíno mineiro. Prevê 
ainda o Plano, verbas para a instalação de 4 
laboratórios para o preparo de vacinas, num 
total <le um milhão c o_itoccnto~; mil cruzeiros, 
localizando-os, respectivamente, em Barbace-
na, Formiga, Çmnpo Delo c Juiz de Fora, não 
se contando amda um laboratório nu Capital. 
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O Sr. Maurício ,1ndradc- V. Excia. dá 
licença para um aparte? 

V. Excia. fala em constru~~ão de um Ia-
. }>Oratório na cidade de Formiga. E' um ponto 
absolutamente contra-indicado para instala-
ção dêsse laboratório. Os laboratórios de pro-
dução de sôro ou vadna siio pontos de pro-

. pagaç:io da moléstia. Para ali são destina-
dos ·animais doentes c nli se cultiva exata-
mente o virus da moléstia. Ora, a cidade de 
Formiga sendo exatamente o centro de urna 
regiíio altamente criadora e industrializadora 
de. suínos, é um, ponto contra-indicado para 
a xnstalnção dês se laboratório. 

O SH. HONDON PACHECO- Muito bem. 
Recebemos o seu aparte como uma crítica 
construtiva ao Plano de Fomento da Produ-

. ção · O Govêrno tem tido assim, desde que 
t,omou contacto com a an~ustiosa situação, a 
ncce~súria bravura para vir de público de-
nuncwr o problema em tôda a sua estensão, 
P,ro~urando todos os meios humanamente pos-
:nveis Para resolvê-los. Um dos primeiros te· 
legr_amas recebidos pelo atual Secretário da 
Agr~cultura, tr:Hluz um apêlo patético de um 
!)os nossos criadores. Dizia i'~sstdelcgrama: -

Pelo amor de Deus Sr. Secretário, mande 
v_acinas contra a ncst~ suína". Outros muitís-
snnos têm secundado êsse apêlo, denuncian-
do graves irrcgnlnridudes. 

. O Sr. Carlos Prates - V. Excia. me per-
nu te um aparte? Em Ubcraha se encontra 
realmente um Inspetor do Mi~ist~rio pr?c~
rando combater 0 mal mas ao mves de dnm-
nuir, o mal estó. aume~tando-o. 
. O SH. HONDON PACHECO - A situação 
e realmente de calamidade pública, Srs. Depu-
tados, c temos de conjugar todos os esrorços 
e. apoiar o govêrno para resolver essa angus-
hosa situaçiio. 
• O Sr. Maurício Andrade- V. Excia. dú 
~Iccnça para um apnrte'l Eu est~u .ex:~tarn,?nte 
•1?0ntando ao Govêrno as provHlencw~; une-
chatas, senão para urna soluçiio definitiva, ~o 
Problema, mas pelo menos para uma soluçao 
Provbória. 

O SR. RONDON PACHECO -- Adianta-
mos_ a V. Excia. que esta é a sincera preocu-
Paçao I lo Govl:rno. 
• O Sr. Mauricio Andrade - No entanto 
cl~ n,!lda está fazendo. O qne se fala é em 
cnaça~ de laborntórios, futuramente, c para 
os qums não existem verbas ... 
. O SR. HONDON PACHECO - Podemos 
11!formar a V. Excia <!UC atualmente o Go-
verno c t · · · I · t n· 1• . s a readaptnndo o antigo nstitu o 
I 

10 ogico, hoje Instituto de Bi~ienc do Estado, 
1
;:-ovtendo-o dos meios nccess{Írios para o au-

cn ° da produçiio de vacinas. 

1 .O Sr. Mmzi'Ício Andrade - O próprio 
A~;t.I~uto Biológico passou da Secretaria da 
f ,,r:ICu\tura Para a Secretaria da Educação, 
dugm <

1
a alçada ligada diretamente à solução 

o pro 1lcma. 
~) ~I~. llONDON PACHECO -- O Institu-

~0, ~wlogico,_ Sr. Deputado, por ato .de outro 
.• 1/"ronomo, ficou diretamente r.ubordmado ao 
D_cpar!arnento Estadual de Saúde c nfio cstú 
<lit~tmncnte ~uhordinado à Secretaria da Edu-
caçao, mas Indiretamente subordinado. 

O Sr · U(mrício Andrade - Aí é que eslú 
exatamente o mal. 
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O SR. PllESIDENTE - Lembro ~os Srs. 
Deputados que os apartes devem ser ·solicit:.~-
dos ao orador. 

O SH. HOI\DON PACHECO - Sr. Pre-
sidente c Srs. Deputados ... 

O Sr. Emílio Vasconcelos - Então, :soli-
cito um. (]Usos). 

V. Excia. sabe perfeitamente qne nós, mi-
neiros, admiramos todo o Plano de Fomento 
da Produção. Eu fui o primeiro Deputado ~~ 
pedir que se fizes~e em Sete Lagoas, denwns-
trand.? suas possibilidades, a instalaçiio de duas 
estaçvcs expcrinu:ntais de fomento da prollu-
çfio animal c vegetal. O que estamos {Jedindo 
a~) Gov~rno é apenas uma providência ime-
diata. Sabemo~; que o Govêruo n::;o está ap:t· 
relhado a atender prontamente c tccnicamcn· 
te a qualquer .solicitação. Pedimos 300 porcos 
e J?Ocllgas, a fnn de se fabricar mais sôro, para 
evitar a propagação do mal. 

• A o sn. HONDON PACHECO - Estas pro-
VIdencias estão sendo tomadas. 

,Passarc1~10s a ler os telegramas recenl~
lllCllLe recebidos pelo Sr. Secretário da Agn-
cultura: 

"S~~cramcnto - A Associação Comercial 
Industnal e Hurnl de Sacramento vem rece-
bendo constantes pedidos de seus associados Vóf 
alarl!l~\d?s com a grande perda de suínos uo 
mumciJHO .vg motivado pela vacinação contra 
a peste suma com produto de certo Instituto 
dessa Capital vg para dirigirmos um veemcn· 
te apêlo a Vossência para que tomo us l)r&-
vidências necessúrias a fim de evitar a pro-
pagação da terrível peste nesta zona pt José 
Vigilato da Cunha - Pte. José Sebastiuo de 
Almeida - Sce. 

"Sacramento - Levamos conhecimento 
V. Exeia. pois vacinação efetuada pelo dr. 
Assis Noronha da Secretaria Agricultura vg 
com o pronto da Organização Técnica de Agro-
nomia c V eterinúria Ltda. vg de BH.orizon-
te estú dizimando rebanho nosso suíno vg :.~pe
sar de todos os nossoi; esforços vg não conse-
guimos soros para debelar moléstia Cds. Stls. 
dr. J. Valadares da Fonseca -- Alfredo Leuz~ 
- Hicm·<lo Lenza -- Nicanor Cassiano --- Josi~ 
Spirandeli - .Joiío Matias dos Heis - Seba:!l-
tião Montanheiro - José Isidoro - Firmo 
Alves da Silva. 

"Sacramento - Tendo sido vacirw(los 
nossos porcos pelo veterinúrio dr. Cússio No· 
ronha com a vacina Ema do ln:•titutQ M.innl-
ro de Aftosa de Belo Horizonte vg c o~; mcs· 
mos estão morrendo vg apesar de as~;istêu
cia do vctcrinúrio dr. Ilton c do Farmacêuti-
co Altamir Junqueira Ferreira vg e nossa :ti-
tuação permitindo êste enorme prejuízo vg 
solicitamos a sua intervenção valiosa pm-:t 
que sejamos indenizados pt - Crentes no es-
pírito justiceiro de V. Excia. vg firmamos 
atenciosamente. Hibeiro Sousa e Alfredo 
Lanza. 

"Sacramento - Confirmamos telegr:rnws 
criadores de suínos de Sacr:Hncnto pt -- f![l~
sio Noronha vacinou poreada nesse Hlll!liCt-
pio c o resultado é uma lústima pt .T á morre-
ral'l mais de cem cabc~·as c cspcran_ws perca 
total dos porcos vacinados para mms de ,tre-
zentas caheças pt Sôro nada adiantou pt .Lo~
tinua, monendo c parece-nos que. a propna 
vacina transmite a peste pt Pecl.uuos vosslll 
intervenç:1o junto Laboratório l';lstituto ~f~osa 
Belo Horizonte sentido indenizar Jli'CJlll:WS 

~ .... 
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mnigàvelm~ ·:c·. c prcv~ni-los cx:ur.e acura-
do vacinas P! 'Estamos sem sôro vg sem vacina 
c sem assistencia médicos veterinários c re-
ceamos propagação peste suína nosso muni-
cípio o que ·scrú uma calamidade pt Pedimos 
deferência cspc(~ial nos responder neste sen-
tido pi Sds. ~Cláudio Afonso. 

"Dr. Américo'.Giannctti- Secretúrio Agri-
cultura B. Horizonte -- l\lf{ --- Sacramento. 
Comunicamos que vacinas da Organização 
Técnica de Agronomia c Veicrinúria Ltda. de 
Belo Horizonte vg :i.nlicadas em nosso reba-
nho suíno pelo vctcrinúrio desta Secretaria vg 
cstú dizimando c não h~mos vg apesar de todos 
os esforços vg tido a · Assistência necessária 
Cds. Sds. Dr .. T. Valad:..:rcs da Fonseca- Al-
fredo Lenza -- Hicardo Lcnza -- Nicanor 
Cassiano -- José Spirarí<'teli - Sebastião Mon-
ianhciro -- João Matias dos Hcis - .José Isi-
doro --- Firmo Alves da .Silva c Antônio Isi-
doro i\Iontan hciro. 

"Sr. Sccretúrio Agriç-ultura - B. Hori-
zonte - l\[uzamhinho. Solicito V. Excia. ur-
gente providências sentido ser debelada nosso 
município peste suína amc:..•ça dizimar nossos 
rebanhos pt Devo esclarecer. criadores Muzam-
hinho estão vacinando seus .rebanhos com va-
cina "Ima" do Instituto Mineiro de Aftosa 
sito nesta C:ar>i~al à n~a Tupis n.? 15,1 vg sendo 
qu': os antmms vaemados rderido produto 
estao seJ.Hl<~ sncumb~dos modo assw:ta<lor pt 
Urge energtcas yrovHlências ,'{ovêrno pt Sds. 
l~eleodono ~Ianano Almeida Prefeito 1\Iuni-
crpal". 

_ O Sr .. Cm:los Pralc.~ -- lhtes telegramas 
esl<t(~ <'onfJrnwndo, exatamenH~, a notícia de 
um. JCrnal. <lc• Uheraba, o qual afirma que as 
vacma~; ah empregadas c~;liio' produzindo re-
sultado negativo. ~r. 

O SH. TIONDON P;\CUH~CO - Perfeita-
mente. Essas vacina:;, Srs, Deputados, são 
Jlro<luzidas por laboratórios' ou emprôsas par-
ticulares, sob a fiscalizaçãcl do Ministério da 
Agricultura, e sômcnic ~eni.os a lamentar que 
elas venham produzindo v.in mal de tão gran-
des propor~·ões. 

O Sr. Maurício iÍiu!'rade - Eu quero cs-
_., elarecer a V. Excin .• lembrando as palavras 

do ilustre Deputado A·,ltônio Guimnrães, que, 
de maneira alguma, l':s vacinas propagam as 
moléstias. E' um n•.nl-entcndido muilo gran-
de dns associnçõcs '<le classe, que fazem essas 
acusações. ·Estas Yttcinas tôm um JlCríodo ne-
gativo <lc 20 ·n :H'. dias c a molé:;tia, a peste 
suína, tem um -~·,eríodo de incubação de :lO a 
li O d ins, ,quanrl.o muitas vêzes elas são aplica-
<las nos suínr~s, êstes jú estão infetados. Essa 
vacina pro1l,ui uma reação c ternos, então, os 
primeiros sintomas. O mal é êsse que, em 
vez de ':',c aplicar o soro que t•~m efeito ime-
di:.•Y~.· apliea-se a vacina, que tem um perío<lo 
ncg~ll ivo de 20 a 30 dias. 

E' Jlreeiso produzir o soro que eslú sendo 
produzirlo em quantidade insuficiente. 

() Sr. Emílio Vasconcelos -- Só depois 
de 20 dias é que :;e produzirão os anti-corpos. 

O SH. HONDON PACHECO - A sua 
fértil argumenln!,~iío n:'ío resolve o problema. 
O que precisamos é e?ng.regur lodos <?S esfor-
ços 1wra ajudar o (1ovcrno a soluc10nar a 
qucstiio. 

~. Diante de uma herança tão triste, qlle 
assume projwrçõcs ue uma calamidade pú-

hlica, o Govôrno ·não tem poupado esforços no. 
sentido de atenuar a grande aflição. J>ode-
mos informar aos nobres colegas que o Sr. 
Secretário da Agricultura já mobilizou as 
verbas de seu gabinete para a compra de 
11orcos doentes p:u·a a fabricaçüo de vacinas 
c jú mandou diversos emissúrios a Siio Paul~· 
para compra de rolhas. O Sr. Secretúrio, estou 
autorizado a dizê-lo, está pronto pura compa-
recer, tão logo seja solicitado, perante esta 
Assembléia, para definir a completa verdade 
sôhrc o grande mal que dizima aiualmente o:o; 
nossos rebanhos porei nos. 

E p_ara que não constitua amanhã motivo 
de Clllalquer explora~~ão, denunciamos ú Cü-
mara outro grande mal que dizima os nossos 
rebanhos, a aftosa. 

O Sr. Maurício Andrade - V. Excia. dú 
licença para um aparte'? 

Quanto à aftosa, hú uma grande <lifcrcn-
ça entre as duas epidemias: a aftosa rara-
mente mata o animal, enquanto que a peste 
suína liquida os rebanhos em três ou quatro 
dias. . 

O SR. HONDON PACHECO - Hcconhc-
cemos qne o caráter da pe~;te suína é mais 
grave. E' um problema que pede uma provi-
dência mais imediata. 

Estamos prevenindo uma situaçfio. 
A aftosa \'em e:l•tsan<lo ao nosso Esta-

do um prejuízo anual de trezentos milhões de 
cruzeiros. 

Daí o Plano da Pr,Hluçf!o atacar severa-
mente o problema. E é com granôe eonfôr-
to c orgulho que rcgislr:mws um fato r~eém
ocorrido em Minas, com surpresa nacwn:!l, 
de não ter havido um caso sequer de aftosa, 
durante a Exposição Na~io_nal d~ Ani_mais, 
agora finda, o que c~m_:<>lttm l!m f_ato VIrgem 
JJa história das exposrçoes nacwnms. 

Ainda ontem o Sr. Secretúrio da Agri-
cultura reecheu um teldonema do Ministro da 
Agricultura, cumprimcninndo-o por f~~;!c nu:;-
picioso acontecimento. 

Por. conseguinte,· estejam certos, Srs. 
Deputados, ele que o Gov(:rno se acha empe-
nhado, patrióticarncnte, na soluçfio dessa ca-
lamidade, e o que êle esr1era ó justamente o 
apoio decidido c o entusiasmo patriótico desta 
Casa. (Palmas) . 

Esgotada n hora do expediente, pas~ni-se· 
à Ordem do Dia. 

2.4 DISCUSSÃO DO PHO.TETO N. 3 E 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO 

Dcelara o Sr. Presidente que :mhmeterá 
à 2." discussão, ]Jaralelarnente com o ~mhstitu
tivo da Comissão, o Projeto n." :l, sôhre trans-
f~rf:ncia de verbas do Departamento de 
Cornprns. 

O SH. PHESIDENTE - Antes de subme-
ter [t <liscussiio, devo eselnrCI'CI' :\ C·w·1 qtie 

' ..oi~\.:.{. ' 

ne~;tn fase, se debaterú m·ti:~o por m·tigo ou 
grupos por artigos, easo :tlgum Sr. Deputado 
assnn o requeira. 

Irei len1lo cada um _do!; arti;~o,;, no nasso 
qu~ os vou pendo em ~~~~wussiio, !J(Hh:ndo re-
fenr-:-;e os dehalcs a arltgos ou ]l:lrle:; do pro-
jeto que se relacionem eom o mesmo. 

. Projeto n." :l: __ .. Autoriza a lransferên-
CH1 de Ilartes de verba~; do Depar!arnento de 
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'Compras c Fiscaliza~~ão para a verba 37-M 
(243), da Secretaria do Interior. 

Artigo 1.o - Ficam transferidas das verbas 
!5-51 (202), 25-20 (243) e 25-51 (252) do 
orçamento vigente do Departamento de Com-
pras e Fiscalização, para a verba 37-5,! (243), 
?a Secretaria do Interior, respectivamente, as 
unpor·titncias de Cr$ 20. 000,00, Cr$ 320.000,00 
e Cr$ 50. 000,00. 

O substitutivo ao vrojcto n.O 3 cancela 
dota~~õcs orçamentárias c abre crédito suple-
mentar. 

Artigo 1." - Ficam canceladas, no Dcpar-
tar!wnto de Compras . Viscalização, as sc-
gumtes dot:wõcs or<.~arneii\ "rias: Verba 025-51 
(8202) - Cr$ 20.000,00 - Verba 025-51 
( 824il) - C r~ 320. 000,00 - Verba 025-20 
(8252) - Cr$ 50.000,00. Estão em discussão 
e artigo t.o do projeto n.0 :3 c o do snhstituli-
YO arn·csentado pela Comissão Especial de 
Legislação. (Pausa) . 

Vou submetê-los a votos. Os Srs. Depu-
tados que aprovam o arli:;o 1.0 do substituti-
vo apresentado ao projeto n." 3 queiram se 
levantar. (Pausa) . 

Foi aprovado. 
. Fica assim prejudicado o artigo 1.o do 

proJeto n.O a' 
Artigo 2." do projeto n.O 3 - E'>ta lei 

entrará em vigor na data de sua publieação, 
r.cvogadas as disposiçücs em contrário. O ar-
hgo 2.0 do 1mhstitutivo diz: 

. Artigo 2." -- Fica o Poder Executivo au-
tonzado a abrir o crédito suplementar de Cr$ 
390.000,00 (trezentos e noventa mil cruzei-
ros) à verba - 037-54 (8243) -- vestuário c 
3lii!1Cnta~~ão, do or~~amcnto vigente da Sccre-
lana do Interior·. 

Estão em discussão os artigos de n. 0 2 
do pr·ojcto n." 3 c do substitutivo apresentado 
Pela Comissão Especial de Legislação. 

Os Srs. Deputados que aprovam o art. 
n.• 2 <lo substitutivo queiram levantar-se 
(Pausa). 
. Foi aprovado, fieando prejudicado o ar-

hgo 2." do projeto primitivo. 
Deixo de ler o artigo 3." do J1rojcto por-

qu~ o referido projeto consta apenas de dois 
art!gos. Passo a ler o artigo n." :1 do suhsli-
tuh~o apresentado pela Comiss~o E:>pceial de 
Legrslação. 

O artigo n.'' 3 ó o sc:juintc: 
ent ,nevogam-sc as disposições em contrário, 

r~ndo esta lei em vigor na data de sua 
IJUhhcação. 

t 1 Vou suhrnetê-Jo 'l votos Os Sr·s DciJti-a< O" lJU ' . • • ' .. tutiv·' e _aprovam o artigo n." 3 do substi-
~· l!UClram se levantar. (Pausa) . 
i~~ ta aprovado. 

, por a~~~.<~ a a discussão c votação de artigo 
npres Igo do projeto n." 3 e do substitutivo 
iaç1o entudo pela Comissão Especial de Legis-
vot~ P6~e I~aralelamcntc foi submeti<lo à Ca:>a, 
~c 0 r ~t ~~ votação }Jara que a Casa declare 
d . <:. cn<Jo substitutivo <leve passar à 3 • lscussao 0 ,. S D 1 1 · •0 substit · . ,, rs. cputat os, Cl';IC a e .wm que 
queiram Uhvo deve passar a 3.• thscussão, 

F . ,se levantar. (Pausa). 
01 aprovado. 

DECLAHAÇõES DE VOTO 

D SR: l3AD.\Hi) JúNIOH. (pela ordem) 
.Sr · Pres1dentc, requeiro a V. Exciu. faça 
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constar em ata que votei contr~t . .-~projeto n.• 
3, pelos fundamentos do ·voto\crici<.lo do Sr. 
Jason Albergaria, publicado no {'D..i~'rio da As-
sembléia", de hoje. . . • :i 

O SH. PHESIDENTE --;. }'fcfir,o o requeri-
mento de V. Excia. · . ; ·: 

O SH. ANDHí.; DE AU.IEIDA (pela ?r· 
dem) -- Faço requerimento idêntico. do Sr. 
Deputado Badaró Júnior, jJorquc votc1 con!ra 
o projeto, pelos fu!Hlmncn:<os ~lo yoto do Sr · 
Deputado .T ason Alhergàri.a. '· 

O SH. PHESIDENT'ê - A l\lcsa defere 
o pedido de V. Excit~ !, ;' 

HEQUEHIMENTO r.;. 20 .. ;.\ .. 
O Sr. Prcsidcntc'':muúcia, a seguir, a dis-

cussão c votação .'do~rcqucrirncnlo n." 20, de 
autoria do Sr. ,Ui·i·.!l·.,Alvim, dcvidamcr_:tc 
apoiado c publicado'-.. na ata da lG.• scssao, 
sôbrc cfetiva~~ão· de funcionúrio. 

Lido l;:;sc re'qi.térimcnlo pelo Sr. 1.o Se-
cretário, é () rncsin·.J·aprovado, sem debate. 

,"t. ,/r,·. 

HEQT.j~I-~!~IENTO N. 21 

Passa-se à !hscussão c votação do rcc:~JC
rimcnto n." 21, ~c1c·imtoria do Sr. Uricl Alvrm, 
devidamente' aJi·0ihilo' c publicado na ata da 
lG.' sessão, contendo reclanJ:ú)ão sôbre ato c 
residência ck a·.utoridaclcs distritais de Ponte 
Fitmc c Lagoa .Gra!tdc. . . 

Lido êsse réqucrimunlo pela· Sr•, 1." Se-
cretúrio c submetido a votos, .(: também apro-
vado, sem dchi1tc. : 

•. I 

HEQCTEIUl\lENTO N. ~ 22 
FinalmcnÚ!,' ú\mneia-se a discussão e vo-

ta~~iío do rcqucrtr!úfnlo n." 22, também de ~u
loria do Sr. Uri~l Alvim, dcvidan~cntc HI!OlH-
do e publicado nn ata da 1 G.• sessao, pedmdo 
dados ao Govêrno pnra o reajustamento de 
vencimentos. \_, · 

Lido ês~:c "eq\t~!imcnto pelo Sr. 1.o Se-
cretário, é igualmc\'.1tcC aprovado, sem debate. 

'O PLANO ECONó;~~t:O E A RECEITA 
PüHLICA' 

O SH. PHESIDEN;6~·~ T<!,m a palavra 0 

Sr. Lima Guimarães. ·~· · . . 
O SH. LIMA GUIMAi9.ÃES · ~ Sr · Presi-

dente, Srs. Deputados· 't · ': . · stos 
Ante a mais risonha c~·.ncctahw. e JU 

'tnsci'os cl·t Assembléia em\': maravii!i050 c 
• · ·' · · ' · · " t t l una o aguardado discurso, estrelOU n, J a n > (hto' 
1~1úgieo orador, Sr. Deputado All?llrto Dco clcza~-
Com 'Hiuch liil''twgcm de estonteante h . 

, , t> 1 ~d~pcln·mu· 
}>rendeu a atenção da Casa, en cvniJ "o ilêricio 
si c a do mavioso poeta da palavra· . J ~:.·" 
emudeceu a prúprh voz da natureza, que " 
pôs a e seu h r o c·11;to s~dutor. Eis que, com 
cs);anto' ger~\1, um' rcg~ugo atrevido cortou os 
ares num intempestivo aparte· t . , 

J' . d , ·os·nncn c o su,l-
~ra cu que rompra au ac1 ' . 

vc encantamento. Foi urna atitude de u:rcvc-
rêneia ao eitntico do poeta. Vale.n, porem, a 
pena. Observado pelo gênio da .tnbuna, mci:~
ci de S. Excia. 0 eonccito de virtudes que Ja-
mais sonhei possuir. Cham~u-me demag?g? 
o v ate cru prosa. Senti-me. l~son_?cado, a~e a 
medula, pela generosa class1flcaçao do tl'lbu-
no. Devo ter, rcalrncntc, alguma eousa de 
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dcmago(t,j:~·;;·N'ão, se arriscaria a uma ·~ev~ana 
classificaçãc\ ·g~em se t?rnou me~tr.e msigne 
da dcmagog ia. -,Conhecido como e ele em ~o
dos os quadrantes do Estado como um m~gis

.• ral agitador-:da:s· massas, consagrado pela J~lst.a 
critic·1 e de i"cin'ome firmado naquela especwh-

... da de, 'roi par;'~lffi.iÍV motivo ,de u~ania a insisten-
te observaÇãn~do:rn?stre .. Crescido, er~hora, no 
meu próprio' con~eito, smto a en.orrmdade da 
distfmcia quqrme ;separa do festeJado demago-
go. A suavidade:com que nos empolga o alto 
poder sugestfvo~ 'de sua demagogia ahemolada 
é tão· grande·t~. tãO doce c1ue conseguiu defen-
der aqui, com aplausos, ·tributos c taxas de 
grande vulto··e'1cjtie nós aceitamos com um sor-
riso ele dcleJte. : Acredito mesmo que, diante 
disso, o t>ovo d:c l\linas c particularmente as 
suas classes produtoras deixarão arrancar-lhe 
a pele com ·aqtÍéla voluntaricdaclc heroica para 
o sacrifício 'dos 'i.Jrimciros cristãos. Nem podia 
deixar de. itssim.I conseguir o estupendo autor 
dos célebres bil hetinhos que faziam a delícia 
dos leitores ilo···''Estado de Mirins". Recordo-
me ainda,· dc·:t:nn, dirigido ao Sr. Cambraia, 
em Olivcira;"-"erH que o mavioso cantor conta-
va a sua dem(•crútica excursão àquela cidade 
do Oeste. 

Pleno m~~. Ide junho. O novelista de "Ca-
naviais" dcsr.::;·dvia a beleza panorfnnica c o 
encanto da· rJgião. Sua fertilidade imagina-
tiva descobriU ·nos campos o feijão aflorando 
da terra vi>:gem c o milharal, em flor, atiran-
do para lo ar os seus pendões dourados. Tôdas 
estas mfn·avilhas cantadas pela pena de mel 
se vcrifi•~nram.: em junho, depois das colheitas, 
quandÓ)O gndo r já invadia as palha das em busca 
de melhor foiTagcrn. Foi ainda no mesmo bi-
lhete ~ue o empolgante missivista descrevia a 
desolo:Ção, c o abandono da região pelos pode-
res) r:i'tblicos. Tudo em rui nas. Ausência ele 
estrP,'clns, pontes desmanteladas, falência elos 
transportes, estagnação dos produtos, anemia 

:mo;ral ·do povo. Bastou, porém, que a voz mcs-
,sl linica da democracia conclamasse os bons 
1i>ntriotas para a campanha de redenção de 
~u .· D. N., c de seú candidato, o Brigadeiro, 
.pai·a que, ao toque ela clarinacla, acorressem 
ele todos os pontos da zona caravanas de auto-
móveis, charretes, caminhões, repletos de cam-
JlOncses nas suas roupas domingueiras, que 
vinham ouvir a palavra oracular dos salva-
dores. 

Sem estradas c sem pontes, as caravanas 
,de camirÍhõcs possivelmente chcgavyn~ de 

'- avião. ,Z.:sta demagogia açucarada constitm um 
florão;,dc glória à inteligência scrgipana. ~ 
ain<16-' hoje, como ontem, insiste o fogoso tn-
hun'o'- em exacerbar a situa~~ão financeira do 
Estado c econômica de 1\linas, com o intuito no-
hrc c elevado de introduzir novos gravames 
na legislação tributúria. 

zas do valor dos bens, da intensidade de cir-
cul~ção da inflação monetária e não exclu1!i-
vamcnt~ do trabalho fiscal". 

O Sr. Alberto Deodato - Da inflação mo.-
netária. . 

O SR. LIMA GUIMARÃES - E que é in-
flação monetária?. . . 

Meu caro arrugo, eu, francamente, JU te-
nho medo de firmar qualquer conceito econô-
mico na presen~~a d_? ilustre mestre:; ~nas, ~~~ 
acôrdo com as noc;oes que aprendi, Inflaçao 
significa excesso de papel-moeda em circul~
ção. 

O Sr. Alberto Deodato - Perfeitamente. 
O SR. LIMA GUIMARÃES - Mas, se no 

momento o ilustre Deputado diz, refcrindo-11e 
ao Plano' de Hecupcração Econômica, que é 
impossível levantar um empréstimo popular, 
}Jorque o povo não tem dinheir:o, os ban.cos ~ão 
têm dinheiro o Estado precisa de dmhetro, 
porque o Estado não tem din.heiro .... , ni~
guérn tem dinheiro. . . onde, afmal, esta o di-
nheiro? (Risos). l~stc scgrêdo, meu caro De-
pu ta do, pertence à U. D. N. e ao Sr. José Amil-
rico. 

O Sr. illberto Deodato - A U. D. N. vai 
dizer onde está o dinheiro para pagar o au-
mento dos subsídios. 

O SH. LIMA GUIMARÃES - Então, que 
venha ele lú o dinheiro. (Risos) . . 

O SH. PRESIDENTE - Lembro aos. S;~. 
Deputados que os apartes devem ser solicita-
dos ao orador. • 

O SH. LIMA GUIMARÃES- (lc): 
"Dessa forma, continua ? Srd. Milton Ca~

pos, é alviçarcira a expectativa c que, r~u"?I
clos os dois fatôres, o estímulo dos . n~gociOI! 
c a ação fiscal, alcanç;arernos o obJet~,vo de 
equilíbrio entre a receita c a despesa (fls .. 
90 da Mensagem) . 

E mais adiante, a fls. 105 do mesmo do-
cumento oficial: ". . . devemos assinalar que, 
se por um lado o quadro da situação financei-
ra do Estado não oferece, no momento, pers-

\ pcctivas otimistas, por outro lado, as causas da 
tal opressão prendem-se a dificuldades tran1Si-
tórias, fàcilmcnte removíveis com as provi-
dências já emendadas ... " 

O Sr. Alberto Deodato - Perfeitamente. 
O SR. 'LIMA GUIMAHÃES - (lê) : 
Eis aí o "angelicalismo" do Sr. Miltoa 

Campos, que vem Jlcrturhar o quadro lutulen-
to com que o nobre Deputado ameaça MinmJ • 
Gerais. 

O Sr. r1lberlo Deodato - V. Excia. quer 
ter companheiro no céu ... 

O SH. LIMA GUIMARÃES - Pois tenho 
muita honra, então, em ter por companheiro 
o Sr. Governador Milton Campos. 

Nos meus apartes 11ão lhe opús conceitos 
meus, mas a "angclic:~l" pal~tvra do Governa-
dor l\Iilton Campos, tao mgcnuo como cu no 
•111 rcciar a situação real do Estado. O aparte 
~1nc mereceu a qualifica~~ão de "m~gclic:ll':_nã~ 
foi meu. Foi do Governador, CUJa opmwo ~l 
para o ora(lor. E são c.sta.s as palavras tcxtums 
da l\lcnsagcm: "O acrcscuno das rcn(las, J~ota
do em vúrios Jlro(lutos, ano a ano, c sensivel-
mente em l!HO, é fruto de aumento de riquc-

Sou muito grato its magistrais lições <lo 
douto professor, g.uancl? proc.nrou distinguir, 
para mim, qucstocs fuwncc1ras de questões 
econômicas. 

Quanclo calouro de direito jú ouvia fala~ 
nestes rtHlimcntarcs _conceitos. Como se pas-
saram tantos anos, foi confortador que me rea-
vivassc a memória. Por maior, porém quo 
fôssc o c8fôrço do Mestre, não cheguei a' com-
}lrccndcr que "aumento ele riquezas" "valor 
elos bens" c "intensidade de circulaçfto" não 
sc.iam objetivo precípuo das ciências cconô· 
ruicas. 



_ O Sr. Alberto Deodato - Valor de bens, 
'nao! · 

O SR. LIMA GUil\IAHÃES- Valor que é 
base da economia. · 

q Sr. 11lberto Deodato - O valor é urna 
relaçao ... 
. O SH: LI.MA GUIMAR,\ES - Mas que não 
mtcressa as fmanças; interessa, principalmcn· 
te, à economia. 

O Sr. Alberto Deodato - O valor é que 
!nteressa às finanças. 

O SH. LIMA GUil\IAH,\.ES- Hão de con· 
corda r comigo os demais alunos de V. Excia. 

O Sr. Alberto Deodato - Os maus alu-
.nos ... 

O SH. LIMA GUIMAIUES- Comigo hão 
de concordar os demais alunos do ilustre ca-
tedrático. 

Mas deixemos de lado estas questiúnculas 
doutrinárias, c analisemos com serenidade a 
bela peça oratória do imaginoso ·tribuno. Co-
meça o nobre Deputado atribuindo ao gover-
nador Milton Campos conceitos que nem de 
:longe teve intenções de emitir. 

• Jamais afirmou o Sr. Milton Campos em 
sua Mensagem, "em pinceladas vivas, o estado 
.de depauperamento de nossa economia, o es-
tado de arrasamento de nossas finanças". 

O Sr. 11lberto Deodato -Isso é meu, não 
é dêlc. 

O SH. LIMA GUIMARÃES - V. Excia. 
diz que o Sr. Governador, em pinceladas vi-
vas, traçou. Eu estou dizendo que não é vcr-
·dadc que êlc afirmasse isso. Ao contrário, 
S. Excia., como já mostrei, declarou textual-
mente, a fls. 90 da Mensagem, que "dessa for-

. .ma é alviçareira a expectativa de que reunidos 
·OS_ dois fatôrcs, o estímulo dos negócios c a 
a_ça<? fiscal, alcançaremos o objetivo de cqui-
hbno entre a receita c a despesa". 

O Sr. Oscar Corrêa - As providências. 
O SR. LIMA GUIMAIUES - Longe esta-

v~ ? Sr. Governador, da seguinte tirada dcma-
gogt?a do ilustre parlamentar: (lê) " ... a eco- . 
l~OI!I~a mineira se sente numa encruzilhada dc-
.ftmh~a: ou se recupera, ou Minas, de agora 
em dtantc, não podcrú nunca mais (note-se 
~Jem) lllll!ca mais equilibrar o seu or~~arnento, 
a sua despesa com a sua receita." 

.. Eis um triste augúrio que mais ninguém 
s<:na, capaz de fazer. llern se vê que S. Excia. 
nr t~o ~ mineiro c não confia na capacidade dos 
nmcrros ~r · tamo · · rv as nos, que somos da terra c cs-

culd·s acostumados a resolver as nossas difi-
êstesades, Pensamos com Milton Campos que 
te re crnJ!ar~ços momentâneos "são fàcilrncn-

rno;rvcrs" pela têmpera de nossa gente. 
, , 0 Sr., 11lberto Deodato - Principalmente 

para V .. hxcia 
f9 SH · LiiiA GUIMAHÃES - Nós sempre 

~~~ 1.t~mo.s nos brasileiros. Nosso grande c 
.\ P1

1alcrro Estado recebeu, muitas vêzcs com cann to c .. 1 • d 1 • solados "nor, os retirantes o non este, as-
I· , ·, P_cla fome c pela sêca c, ll1Csruo naquc-
·~b·~nl.gdusdtta dolorosa, J. amais descremos das pos-

S1 1 1 a c d · · ' f s os nordestinos de vencer a natu-reza c 'tzcr · ' d 1 
d d •1 vencedor aquêlc pc aço a Jcnçoa-

o o so o hrasilcit·o. 
.
1 

O Sr. Rondou Paclzeco - V. Excia. pcr-
mt e um aparte? 

. O SR.· LI~IA GUIMAHÃES - Perfeitamen-
te, me da nnuta honra. 

. 2i0 

'N.I "d O Sr. Rondon Paclzeco - O(> ·const era~ 
mos 0 Sr. professor Alberto De:odato como 
um autêntico mineiro. · ./ , 

0 SH. LIMA GUIMAHXES -1- E o c pel' 
nobreza de sentimento, pel~ r,ra~·deza do ser. 
caráter, pelo amor que dcdrca :H> no~so Esta-
do, c hoje, mais a~nd~, p~los :~c.rvtç?s qt~e 
presta a Minas Gerats, tlusti ando .t sua gcra-
~~ão de moços. ,< ·• 1 · d 

O Sr. illberto Deodato- Milito 0 Jnga 0 • 

O SR. LIMA GUil\IARXi~S . , · E, hoje,. a 
desgraça periódica está amenizr,da pelo _csf~r:-
ço do odiado ditador que deu aos noss~s 1}-
mãos flagelados a graça dos açudes c a hcn~~ao 
da gôta d'água. 

O Sr. Alberto Deodato -·;·Eu logo vi que 
acabava elogiando o Getúlio. 

O SR. LIMA GUIMARÃE:.S - Sr. Presi-
dente. Ninguém melhor do 9~1e cu conhece as 
virtudes cívicas c intclcctmuS: do Sr. Deputa-
do :Maia Barrc>o. · 

Todos nós lhe admiramos a inteligência • 
viva, o talento superior, a cultpra sólida c aci-
ma de tudo a grandiosidade do coração . 

O Sr. Emílio de Vascpncelos - V. Excia. 
dá licença para um apartc'l 

O Sr. professor Alberto :Deodato é tiio 
mineiro que foi em l\Iinas qu~ êle produziu 
"A Doce Filha do Juiz". (Risos). 

O SH. LIMA GUIMAH.\ES -·. Todos sabe-
mos que êlc não sentiu o quadro lutulcnto que 
traçou. Tudo foi oh r a miraculosa dll sua ar~ 
rojada demagogia. Quis imprcssionnr as mas· 
sas c arrancar as palnws de :ma ?laqlle nun~c
rosa. E a sua imagina~~ão altane1~a I!Ohrepos-
se muito acima da realidade da situa_ção. ~ 
digamos sem maldade, nã? pode con~,lC~cr a 
realidade mineira quem vc em pleno uws de 

fl d t 
. ,. .. 

junho "o feijão a orar a erra vtrgcm , e o 
milharal, em flor, atirar para o ar os scus.,pen-
dõcs doirados". ·. 

Para colher retumbantes efeitos litcrút·ios 
c eletrizar seus fans c sua claque, não teme~ o 
ardoroso tribuno sacrificar a realidade. Cmf< 
êste propósito apenas, cftie aliás não merece 
a minha censura, foi que afirmou em seu dis-
curso: "Não existe homem mais idealista, mais 
sonhador, mais angelical em economia do que 
0 Sr. Deputado Lima Guimarães. :me acha 
que estamos no seio de Abraão. l~le fecha os 
olhos, cruza os braços diante dos numcros, 
diante da realidade de uma situação econômi-
ca deplorável. Para o Sr. Deputado Lima Gui· 
marãcs, de nada vale o Plano de Hccupcração 
Econômica". . · .. 

Bela cutilada, mas sacada em falso:' Quan-
tas vêzcs, diante do silêncio contristadôr da 
]Jancada udenista, subi a esta tribuna para ex-
por a situa~~ão difkil de nossa gente na hora 
que corre. Quant:Js vêzes ergui minha dcsau-
torizada voz, solicitando do Govêrno medidas 
que suavizassem a aflição das classes produto~ 
ras, ora Pondo em rclêvo a devastação elo re-
banho pela peste suina, ora apelando para 
esta .As..:'>emhléia no sentido de se nomear uma 
conussao de Deputados que estudassem o pro· 
hlcrn.a da Pceuúria c solicitassem dos governos 
rndcddula?s que lhe acautelassem a própria vila-
li a c , . 
, . O Sr·. Alberto Deodato - A situação é 
otuna ... 

J 
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O SR. Lll\IA GUIMARÃES - Quantas vê. 
zes, com a oposição sistemática e tenaz da 
U. D. N. bati-me ante a dificuldade da sitUt't· 
ção, por um melhor padrão de vida do~ ~crvi. 
dores do Estado, pelo reajustamento ' equipa-
ração de vencimentos, pa~a que o,_. funcioná-
rios pudessem fazer face as necesmdades que 
os assoberbavam 'l 

Bem se vê que conheça -:.. realidade que 
é mú, mas não desesperadt.ra como faz crer 
0 nobre Deputado. IH t\à país rcgiõés mais 
infelizes que a mineira. 

Ainda hoje, o cspít·11o brejeiro do inimi-
tável Djahna Andrade, o impiedoso irônico da 
Assembléia, nos mimoseou com uma~; qua<lri-
nhas que provam o assêrto. Comentando a 
volta à prisão do Moleque 12, diz o festejado 
:mtor de "Vinha Hesscquida" em duas quadri-
nhas, dignas de figurar nos nossos Anais: 

"Torrão de Virtudes finas 
Que êlc ama com desvario: 
Mais vale a prisão em Minas 
Que a liberdade no Hio. 

No Ric, que vida triste 
E que dor no coração. 
O Pão de Açúcar lá existe 
Mas como é duro êsse pii.o !" 

. Voltemos ao discurso do Professo-r. O 
mais estranho é que nos meus apartes nenhuma 
referência fiz à situa~~ão econômica de 1\linas. 
Contrapus apenas conceitos do Sr. l\Iilton 
Campos à opinião do orador. 

Devo, portanto, devolver ao Sr. Gover-
nador, pois,. de direito lhe cabem, os atribu-
tos de Idealista, sonhador c angelical, aconse-
lhando S. Excia. a abrir os olhos c a descru-
zar os braços diante da realidade demagógica 
(~0 no~Jrc Deputado. Mas nós sabemos que o 
Sr. l\hlton Campos não é um sonhador, estan-
do a. P.ar das possibilidades mineiras . que está 

,-a .exigir de sua cnpacidadc mais dois novos 
tnl!utos com os aplausos do Sr. Deputado 
Uma Barreto. 

Quero ainda declarar ao nobre lidcr mle-
nistn que não traduúu a verdade quando afir-
mou que "1wra o Sr. Deputado Lima Guima-
rães de nada vale o Plano de Recuperação Eco-
nômica". 

O Sr. Alberto Deodato - V. Excia. só 
fala contra o Plano. 

O SH. LIMA GUIMARÃES E' patente 
a infelicidade da ohscrvar.~ão. Não conhe-
ço o decantado Plano. Não foi ainda publi-
cado nem ainda a Assembléia teve dêle conhc-
cimcn to. 

Esta felicidade está sendo privativa dos 
ilustres udcnistas. 

O Sr. Rondon Pacheco - O plano está à 
disposição dos Senhores Deputados c a quem 
se interessar, na Secretaria da Agricultura. Se 
V. Excia. tivesse intcrêssc corno nós, iria vê-
lo naquela Secretaria, antecipadamente, antes 
de sua edição (Cruzam-se apartes) . 

O Sr. IJolivar de Freitas - Não há razão 
para tudo isso. .T á que estou falando nisto, 
quero lembrar ao nobre Dcrmtado que as fes-
tas (lc São .T oão são feitas com milho verde, que 
são os melhores, Para isso rogo a atenção do 
Sr. Deputado Geraldo Ataidc .. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - E que diz 
V. Excia. do feijão em flor? . 

(Cruzam-se apartes). 
O SH. PHESIDENTE - A Presidência 

faz um apêlo aos Senhores Deputados, no senti-
do de observarem 0 Hegimento Interno em vi-
gor, para o bom andamento dos trabalhos nes-
ta Casa, c solicitar aos oradores licenças para 
os apartes. 

o SH. LIMA G Ull\IARÃES - Posso asse-
verar, porém, que todos os representantes do 
povo mineiro, nesta augusta Assembléia, aguar-
dam com ansiedade o Plano salvador. 

Aqui estamos, senhor Deputado, de alm:.. 
aberta, cheio de patriotismo e do rnms vivo 
interêssc, para zelosamente cximinar as me-
didas propostas pelo Govêrno. 

Aqui estamos, com alto espírito de cola-
boração, atentos, para cstúdar o Plano oficial. 

Aqui estamos, para lhe dar integral, abso-
luta solidariedade, se acharmos que êle pos-
sa solucionar as nossas dificuldad~!s, para lhe 
criticarmos construtivamente as cláusulas pe-
rigososas ou inócuas, ou lhe negarmos sêcamen-
te o nosso apoio, se entendermos ser êle noci-
vo ou visionário. 

O Sr. Maurício Andrade - E' preciso, po-
rém, que não fiquemos esperando o Plano tôda 
H vida. 

O Sr. Emílio Vasconcelos- Aí é que está 
o plano. (Risos). 

O SR. LIMA GUIMARÃES - V. Excia,, 
não perde por esperar (Risos). 

O Sr. Mmzrícir.~ Andrade - Está se falan-
do em Plano, e possivelmente se tn~nsformará 
numa Santa l\Ianuelinha dos Coqueiros ... 

O Sr. Oscar Corrêa- Principalmente com 
a colaborar.~ão que o Govêrno está tendo nesta 
parte, do lado de VV. Excias. 

O Sr. Bolivar de Freitas - O povo minei-
ro conta com o patriotismo de V. Excia. 

O SH. LIMA GUIMAHÃES - Conta porque 
pode contar. . 

Estejamos certos de que Mmas, por seus 
representantes, julgará o Plano de Fomento da 
Produr.~ão. (Palmas). 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Armando Zilcr. 

O SB. AHMANDO ZILEH - Sr. Prcsi-
dcn te, Srs. Deputados. 

Antes de ferir o assunto que nu:: traz a 
e:;ta tribuna, desejo prestar tim esclarecimen-
to a propóúlo do (liscurso do Sr. Otacílio 
N cgrilo hoje proferido. 

Quando di:;cutíamos, o ilustre Deputado 
Bolivar de Frciins c eu, sôhrc questões sin-
tl!Cllis, falamos, de passng.cm, na 12articipação 
sobre· os lucros das em)Jrcsas. Na o é que cu 
repudie próJ)riamcntc a tese da llarticipação 
do3 cm]wcgados nos lucros das cmprês'IS · 
apenas duvhlo de sua cficúcia. Por i:> to n;cs: 
mo, na minha argumeiita~~ão, lembrei-me de 
ey.~mplificar c~m _o que ~corria do Banco de 
~re<hlo c C~m~rcto de. l\.lmas Gerais, do qual 
c grande aci?~ust~l, qt~Iça o ;naior, 0 Sr. Dc-
r~utado Otac1l~o Ncgrao. J...ra, então, prcsi-
ucntc do Sin<hcalo dos Bancúrios de Belo Ho-
rizonte (cargo <lo qual ~~).i violentamente ar-
ra!Jcado) c, em conscqucncia, sabia, como 
sm, quais os ordcna~los que os bancários em 
geral pcn~ebcm; sabia, também que 0 Banco 
de Crédito c Comércio de l\lii;as Gerais,' pa-
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-saneio Ç>rdenados não elevados, dava uma par-
ticipação nos lucros aos seus empregados; 
soube, investigando, que tal participação, 

-porém, não excedia ú taxa de 4%. Tal fato, 
foi aqui mencionado, apenas para ilustrar o 
~eu ponto de vista, e, afinal, não foi contrD-
drtado pelo Sr. Deputado Otacílio Negrão. O 
que importa, entretanto, é que, havendo par-
ticipação dos lucros, não seja essa partici-
paçao apenas de 4% . 

. Srs .. J?~putados. Pretendia expender 
~mha oprmao a respeito dos discutidos pro-
Jetos ns. 7 e 8, apresentados a esta Casa. 
Referem-se êles aos aumentos de subsídios do 
Sr. Governador, dos Secretários de Estado e 
Deputados. Discordo, Srs. Deputados, do 
aumento em causa e espero que estas minhas 
nalavras não sejam levadas em conta de sim-
ples <Iemagogia. 

1\Ias, não militando entre os que pleiteiam 
a aprovação do projeto, não concordo, igual-
mente, com a maioria tios argumentos articu-
lados contra os projetos. 

Em T>rimeiro lugar, é um absurdo o auc 
se J?leiteia. Nos outros Estados em geral, de 
mmto menor importância que Minas, os Srs. 
Deputados percebem subsídios bem mais clc-
va<lo~ que os que nos são atribuídos. Nestas 
condrçõcs, •não é absurdo pleitearmos uma 
como que equiparação de vencimentos ... 

. Não estou, também, muito certo de que 
seJam realmente inconstitucionais os proje-
tos, apesar dos argumentos trazidos a esta 
Casa pelo nobre Deputado Rondon . Pacheco. 

O Sr. Oscar Corrêa - V. Ex c ia. me 
Permite um aparte? 

O SR. ARMANDO ZILER Perfeita-
mente. 

O Sr. Oscar Corrêa - V. Excia teve 
~portunidadc de ver os outros dois artigos 
dmvoca~los em prol da inconstitucionalidade 

o proJeto? 
O SH. ARMANDO ZILER - Infelizmen-

te, ainda n:io. 
~ O Sr. Oscar Corrêa - Além dos ar-

f!men~os do nobre colega Hondon Pacheco, 
la mars outros dois que me permitiria lem-

brar a v I' · · ' . · ;xcra., os qums ~>C encontram ~m 
meu drscurso. 
d l O SH. AHl\IANDO ZILEH -No caso em 
lle late, seja o projeto Inconstitucional ou não, 

re 0ou favorável. 
V E ~r· Oscar Corrêa - Concordo com 

• XC!a, 

de ~~R. AHMANDO ZILEH- Hú uma gran-
ce cuma em tôrno ela quesl1o c isto é que cst-í. 1 ' ' ' • deveria' nc Preocupando. Heconhcço que 

por !1!~ ~nos antes trnhalhar pelo povo c não 
s mesmos 

O Sr Os 'c . l\1 't 1 de acôrd · car orrea - m o Jem. Estou 0 corn V. Ex c ia. 

I d O S~ · AHl\IANDO ZILEH - Por outro a o, a srtuaç-classe tr 1 , 1 ao geral de nosso povo c da 
que cu ~ l<t .hadora principnlmcnle, a classe 
maneira '1<ru.1 <It!cro representar sempre da 

. nars Vlv·r po · · · I :-o me Jler 't a nnrn vot ' ss1ve , n.t nn c 
.sei que a a:. urn _aumento dêstc, quando cu 

t I srtuaçao é re·1hncntc de miséria en rc os romcn d ' • H e, 1 s . c minha classe. 
em c co.~!?ço, Hin~a, que o Estad.o nfto cstú 

ondrçocs de satisfazer a mais esse cncar-
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go, sen:io com grnnde dificuldade. Votei' 
por tôdas as emendas que favorecem os !ttn· 
cionário<> públicos, embora os !!ovos onus 
para o Estado, é certo. Isto, porem, porque 
devo defen(]er a minha classe, a dos tra_ba-
lhadores, em tudo aquilo que me parece JUS-
to. No caso presente, todavia, o aumento 
viria beneficiar-me a mim mesmo apcna~, e 
como Deputado, nfío como trabalhador· _ 

Sr. Presidente, quero pedir a atenc;~o 
dn Casa c do povo democrático do nosso Es-
tado, pnra as ohscrvn~~ões que venho fazen-
do, pcssonlrncntc, a respeito, pelas prac;n~ e 
runs da cidade. Levanta-se urna grande ce-
leurrw em tôrno dêsscs projetos, e devemos 
reconhecer (TlJe, na maior parte, tôda essa 
agitação (• feita não prôpriarnente por causa 
dos suhsidios, mas pelos inimigos ferrenhos 
ela democracia c do parlamento (Muito bem, 
muito bem) . 

E é nreciso que estejamos serrmrc vigi-
lantes e alerta, porque os inimigos da demo--
cracia, tal como a 5. • coluna durante a gnerra 
c agora mesmo, não perdem vasas para fazer 
a "Ítaçiio c tirar o máximo proveito ela situa-
çlio. Nas menores coisas o dedo do gigante 
aparece. 

Sei que há homens democratas, hones-
tos c sinceros, que lutam contra o aumento 
do subsídio honestamente, sei que o nosso 
povo está encarando êstc aumento com muito 
pouca simpatia. 

O Sr. Oscar Corrêa - Com muita anti-
patia. 

O SH. AHl\IANDO ZILEH- Ou isso. En-
tretanto, nós, democratas, com a nossa boa fé, 
somos, às vêzcs, envolvidos c, pensando estar 
trabalhando pnra um fim justo, na verdade 
podemos estar trabalhando contra C~lc. E de-
nuncio desta tribuna com plena con~;eiência 
do que estou fazend~, as manobras do~ ini-
migos da democraeia, tendentes a d!'srnortt-
lizar esta Casa. Como membros desta As-
sembléia, c, antes disso, como clcrnocrntas 
ternos todos o dever de tudo fazer para pres-
tigiar. o Legislativo. · 

IJaverú hoje, ao que csfou informado, 
um co miei o contra os Projetos ns. 7 e 8. 
1\Iuito hem. E' sempre hom que o povo vá 
à praça pública manifc~;lar o seu pensamento. 

O Sr. Geraldo Alaide - V. Excin. ncha 
que há necessidade (lêsses comícios, quando 
nós podemo.~ manifestar o nosso pensamento 
aqui nesta Casa ? ' 

O SH. AIL\!i\NDO ZILEH -- Creio que o 
povo tem o direito de rnnnifcslar o seu pen-
~;mnento c fnzer livremente a sua crítica aos 
nossos ntos. 

Um Sr. Deputado - O comício não é do 
povo, é de um partido. 

O SH. AHl\IANDO ZILEH - Por certo 
merece elogios a iniciativa de um partido que 
vai it praça pública discutir os problema~ do 
]JOVO. 

Um Sr. Deputado _ o povo tem nc11ta 
Casa uma tribuna. _ 

O SH. ,\Hi\IANDO ZILEI< - !lias na o é 1t 
única tribuna. , A praça pública_ é a tribun.a 
do. povo, urna vez que o pov? nno tem o ~h
rcrto de se utilizar dcstn, scnao por nos:.;o In-
termédio. Assim, 0 comício, que é um ato 
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democrático, merece sempre a nossa aprova-
ção, porque vai intere~sar _o povo no ~rol~lc
ma que nós estamos d1~cutu~do, <;> que 1?-d1ca 
que 0 povo já não esta assim t_ao all_ICl? . ao 
que se passa no Parlmnent~ e Isso. _s1gmhc_a 
<IUC o povo já vive uma v1d_[~ poht1c~ rnms 
intensa e accntua~la; o deseJavel sena, que 
sôhrc todos os proJetos em debate nesta Casa, 
0 povo se manifestasse na prar,~a c que ne-
nhuma Lei de Segurança viesse jamais tirar 
ao povo i'~sse direito. 

O Sr. Gemldo Atai de - V. Excia. 
dá licença para um aparte? l~ssc comicio 
parece mais expediente eleitoral de um par-
titio. 

O SH. AHl\IANDO ZILEH - Não tenho o 
mesmo pensamento de V. Ex c ia. ; reafirmo, 
porém, a minha preocupação de que o comi-
do possa ser utilizado IJOr aquêles que a 
princípio denuneiei, no sentido de desviá-lo 
de suas altas c democráticas finalidades. 

· E' possível que um ou ontro orador nem 
mesmo ataque o aumento de vencimento dos 
Deputados, mas ataque ferozmente a Assem-
hléi.a ... 

O Sr. Geraldo Ai ai de - Sou contra o co-
mício. 

O Sfi.. ARMANDO ZILEH - . . . e, nesse 
easo, Sr. Presidente, estariam fazendo obra 
profundamente anti-dcmocrúlica. Exorto o 
povo, esta Casa c principalmente os patroci-
nadores do comício, iniciativa que merece 
todo o nosso aplauso: são muitos os que niio 
estão contra o aumento de subsídio; estão 
contra a Câmara, são inimigos da democra-
cia c corno tais devem ser desmascarados. O 
aumento é apenas o pretexto de que se ser-
vem para as suas atividades anti-patrióticas. 

Manifestando assim, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, o meu voto sôhre os debatidos 
projetos, apelo para os meus nobres colegas, 
sentidarnente, a fim de que concordemos em 
relirá-los da pauta. 

O Sr. 0Bcar Corrêa - Muito bem! 
O SH. AHMANDO ZILEH - Dessa ma-

neira, daríamos um grande exemplo ao nosso 
JlOVO. 

Parece-me também que a autoridade c o 
prestígio desta Casa mais ainda se consoli-
<lariam. 

Sem dúvida, nós nos imporíamos ainda 
mais ú confiança do nosso povo com uma 
nlitude dessa natureza. E, enfim, com tal 
gesto, liquidaríamos tôda a agitação anti-de-
mocrática que por aí campeia, dando uma 
resposta formal aos inimigos da democracia, 
aos homens que ainda restam das hordas na-
zistas entre nós. Era o que tinha a dizer 
(Palmas). 

I ENCEHHAMENTO 

Nnrla mais havendo que tratar, o Sr. 
Presidente declara finda a sessão, designando 
para amanhã a seguinte: 

OHDEM DO DIA 22 -- 8 - 19-17 

Votação do Projeto n · ~. contendo o He-
t'irnento Interno e respectivas emendas, de 
:;côrdo com o artigo 28 do Hcgimento em 
vigor. 

A. L.- 18 

C) 
\ 

1.• discussão do Projeto n. 12, do Sr. 
Carlos Prates, que restabelece os adicionais 
por tempo de serviço público, publicação na 
ata supra. · 

ATA DA 5.• REUNL\0 DA COMISSÃO 
ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO 

Aos dezenove dias do mês de agôsto do 
ano de mil novecentos e quarenta e sete, na 
Sala das Comissões da Assembléia Legislati-
va, pre~;entcs os Srs. Deputados Júlio de Car-
valho, Cesar Soragi, .Jason Albergaria, Lima 
Guimarães, André de Almeida, Padro Braga, 
Starling Soares e Fabrício Soares, sob a pre-
sidência do primeiro, reuniram-se os mern-, 
bros da Comissão Especial de Legislação para 
os seus trabalhos. Com causa justificada, 
deixaram de comparecer os Srs. ·Deputados 
Oscar Cor:·-'a, Xenofonte Mereadante, Otalício 
Negrão, Hiheiro de Navarro, Armando Ziler, 
Tancredo Neves c Juarez de Sousa Carmo. 

Lida a ata da retmião anterior, foi a 
mesma aprovada. Em seguida foi lido o ex-
pediente, constante de u_m telegrama do_ s:. 
l\Iagno Fernandes, Presidente da _Cormss.ao 
Permarnente de Trabalhadores, pedmdo fos-
··ern incluídos no projeto de lei sôbrc abono 
;Íe família, to~Ios os trabalhadores de cmprê- • 
sns ligadas, direta ou iJ?diretarner~te,. a?s Po-
deres Públicos Estndua1s c f_nncwnar~os _de 
bancos oficiais. Após sua l(ntura e dele m-
tciracla a Comissão, o Sr. Presidente mandou 
que fôsse o mesmo arquivado. 

Passando-se à primeira parte da Ordem 
do dia, 0 Sr. Presidente dist~·ibuiu ?s se?uin-
tes projetos: ao Deputado Cesar Sorag1, os. 
de ns. .f, 6 e !l, que tratam do mesmo assun-
to, isto é, abono aos servidores do Estado; 
ao Deputado Pedro Braga, o de n. 10, refe-
rente à alienação, em concorrência pública, 
de ações da Socie(Iade Anônima Fôlha de 
l\Iinas · ao Deputado Jason Albergaria, o pro-
jeto de n. 7, que fixa subsídio dos Dcputa-
.dos e a verba de representação ao Presidente 
da Assembléia; ao Deputado Starling Soares, 
o de n. 8, que fixa os vencimentos do Go-
vernador c elo Vice-Governador do Estado. 

Logo após foi encerrada a sessão, depois 
de haver o Sr. Presidente marcado a próxi-
ma para o dia vinte, às quinze horas. 

(a.) Jz'zlio de Carvalho, presidente. 

19.• SESSÃO ORDIN.\RIA, El\1 22 DE AGôSTO DE 1947 

PHESIDf.:NCIA DO SH. ALBEHTO 
TEIXEIHA 

SUMAIU_O: - Compa~ccimcnto - Ata _ Ex-
pediente: - ProJeto. n_. 13, autorizando 
a abertura de um crcd~to especial. Men-
sagem n. 15, c~H!l o proJeto supra c ofício 
do Sr: SecretariO das Finanças _ Tele-
gramas dos S~nhorcs Djalrna Pontes e 
Francisco P~rerra Batista, referente a me-
I!wrial (~C frscal d~ renda - Ofício do 
Sr. PresHlcnlc do Centro Acadêmico "Pe• 
dro !-essa':, com" manifcsta~~õcs - Carta 
da drrctory~ do A Hora", jornal de São 
Paulo, solicitando dados - Hcqucrimento 

273 



'\ 

PROJETO N. 13 n.Q 23 sôbre representação de funcionários 
da S. ~a Agricultura; n. 24, sôhre repre~ 
sentaçao de funcionários do Colégio Es-
tadua~; n. 25, sôbre criação de agências 
postms no município de Aimorés - Pa-
recer p~ra 2.• discussão do projeto n. 2 -
Hequenme':to sôbre a votação do projeto 
de Hequeruncnto. - 5.0 aniversário da 
entrada do Brasil na Guerra. discursos dos 
:Srs. Armando Zilcr, Oscar Corrêa, Emílio 
Va~concelos, Bolivar de Freitas, Lima 
•Gmma~ães, Otacílio Ncgrão e Ccsar Soragi 
- ProJeto n. 14, do Sr. Ccsar Soragi, es-
tendendo a militares os benefícios do Dc-
·creto-lci n. 1. 632, de 16-1-1946 - Ordem 
·do Dia: Projeto n. 1, contendo o Hcgi-
mento Interno - Suspensa a sessão 
Heabertura da sessão - Hcqncrimento do 
Sr. Tancrcdo Neves, de destaque para a 
cme.nda n. 3 -Votação dos capítulos do 
Projeto de Hcgimento Interno - Votação 
das emendas - Emenda n. 3: palavras 
dos Senhores Tancredo Neves c Mateus 
Salomé Sôbre a emenda n. 32; palavras 
do Sr. Fabrício Soares - Aprovação, em 
1.~ discussão, do projeto n. 12, do Sr. 
Carlos Prates, sôbrc adicionais por tempo 

Autoriza a abe!'izzra de um crédito especial de 
Cr$ 400.000,00, para custear despesas do Tri· 
blllzal Reuiorwl Eleitoral. . 

A Assembléia Legislativa do Estado de .~11-
nas Gerais decreta e cu sanciono a segmnte 
lei: Art. 1.° Fica o Poder Executivo autoriza· 
do a abrir o crédito especial de Cr~ .... · · · · 
400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), destl· 
nado a atender ao pagamento de despesas com 
material destinado ao serviço do Tribunal He-
gional Eleitoral, a partir do exercício de 1947. 

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi• 
çõcs em contrário. 

Mando, portanto, a tôdas as autorid&de~. 
a quem o conhecimento c execução desta lei 
pertencer, que a cumpram c façam cumprir 
tão exatamente como nela se contém. 

Dado no Palácio da Liberdade, em llelo 
Horizonte, aos ... de ... de 1947. 

de serviço - Encerramento - Ordem do 
Dia 25-8-1947. 
Às 14 horas, comparecem os Senhores: 

Alberto Teixeira - Lima Guimarães - Castro 
Pires - Luiz Domingos - Emílio Vasconcelos 
- Ozanam Coelho - Adolfo Portela - Al,hcr-
to Deodato - Amadeu Andrada - :'-n.drc d.c 
Almeira _ Antônio Caetano - Antomo ,qm-
marães _ Antônio Pimenta - Armando Z:llcr 
·~ Augusto Costa - Badaró Júnior - Bohvar 
de FJ;eitas - Cândido Ulhôa -: C~rlos Pra-
tes - Cesar Soragi - Chaves R1he1r~ - ya-
hrício Soares _ Fcliciano Pena - F1dclcmo 
Viana - Geraldo Ataíde - Guilherme M~lcha
chado - llacir Lima - J ason Alhergana -
João Camilo - José Augusto - José Carva-
lheira- Jouhert Guerra- Júlio de Carvalho 
- Lourenço Andrade - Luiz Maranha - Ma~
. tins da Costa - Ma teus Salomé - MauríciO 
Andrade - Oscar Corrêa - Otacilio Ncgrão 
- Pedro Braga - Hennó - Ribeiro Pena -
Rondou Pacheco - Simão da Cunha - Sousa 
Carmo -;- Starling Soares - T~ncred? Ne-
ves - Ultimo de Carvalho - Unel Alvun · 

. Deixam de comparecer, co~. cansa justi-
ficada, os Senhores Anihal GonhJO - Astol~o 
Dutra - Faria Tavares - J aeder Alhergarta 

' -:-Juarez de Sousa Carmo - Magalhães Melo 
Vwna - 'Mendes Ferreira - Xenofonte Mer-
cadantc. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 50 Senhorc~ Deputados, declaro aberta 
~ sessão. 

ATA 

Acompanham o Projeto supra as seguintes 
peças: 

MENSAGEM N. 15 

Em 31 de julho de 1!)47: 
Sr. Preside!} te, 
Passo às mãos de V. Excia. o incluso pro-

jeto de lei, destinado a abertura de um crédi-
to especial de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil cruzeiros) para pagamento de despesas 
com material destinado ao Tribunal Hegional 
Eleitoral, a partir do exercício de 1947. 

Apresento, neste ensejo, a vossa excelên· 
da, os protestos de aprêço c consideração. -
(a.) Milton Campos, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

OFíCIO 

Em 31 de julho de 19·'17. 
Senhor Governador, 
Tendo em vista o que dispõe o artigo 28 

do Decreto-lei federal número 9. 258, de 1•i 
de maio de 1946, que diz: "os Governos dos 
Estados e dos Territórios e a Prefeitura do 
Distrito Federal fornecerão, gratuitamente 
para distribniç.ão por intermédio dos Trihu~ 
nais Hcgionais, todo o material destinado ao 
alistamento eleitoral", c, não constanllo no ~r
çamento para o corrente exercício, verba por 
onc~e se possa p~·ocessar as. despesas, com ma-
tcnal para ~ ~ nlnmal Hcgwnal Eleitoral t • 
na-se necessana a abertura de um crédito' ,

0
r 

sua regularização neste exercício. para 
Ante o exposto, submetemos a ap · -• . . • • • reclaÇ'IO 

de vossa cxcelencta o mel uso projeto d • i,· 
que trata da abertura do referido c "•d'le el 
Pecial de Cr$ 400.000,00 (crualt·ocertet 

1 0 e~-1 
O SR. OZANAN COELHO (4 ... secretário, 

servindo de 2,0 ) _ Lê a ata da sessão antcce· 
dente, a qual, sem observação, é aprovada. 

. ) o l l ' 1 os 1111 cruze1ros , qua c cvera ser cncam · 1 d 
Assembléia Legislativa do Estado. 

111 
la o a 

Apresento n vossa Excelência n 
tunidadc, os protestos de elevado esta .opor-
consideração. • apreço c 

EXPEDIENTE 

9 SR. LUIZ DOMINGOS (2.0 secretário, 
· se~v1ndo de t,o) - Procede à leitura dos ~ 
'gumtes pap.éis: 
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O ~ecre~ário das Finanças, ( ) 
1\lagalhaes Pmto. a. José de 

- Publique-se incluindo-se 
ordem do dia. · 0 projeto em 



Telegrama: 
REQUEnil\IENTO N. 25 

Dos Srs. Djulma Ponte c Francisco Pcrei-
l"l Batista de apoio ao memorial dos fiscais 
.d<e' rendas' de Uber:iba, apresentado à Assem-
bléia. .~ 

Sôbre criação de a[Jências postais no 
mzwicípio de Aimorés 

.. , 

-À Comissão competente, oportunamente. 
Ofício: Do Sr. P. de Salvo Sousa, presidente do 

"Centro Acadêmico Pedro Lessa", da Faculda-
.de de Direito, com manifestações da classe sô-
bre 

0 
projeto de Lei de Segurança, atualmente 

em trânsito pela Cftmara Federal. 
-Inteirada. Arquive-se. 

Carta: 
Do jornal "A Hora", de São Paulo, solici-

.tando dados estatísticos referentes ao gado de 

. corte, atualmente existente no Estado. 
- Ao Expediente para providenciar. 
Acham-se sôbre a mesa os seguintes pa-

péis: _ ........ ...l 

HEQUERIMENTO N. 23 

Sôbre representação de funcionários da 
Secretaria da Jigricultura 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
,gislativa. 

Hcqucrcmos a V. Excia., ouvida a Casa; 
s~ja tra~smit~da à Comissão nomeada pelo 
Ex mo. Sr. Governador do Estado por ato 
ontem publicado, para proceder ao 'estudo da 
reestruturação dos quadros administrativos do 
.E.s~ado, reajustamento de vencimentos c clas-
stftcação dos Servidores, ex-vi, do disposto 
no artigo Hli da Constituição c 33 do Ato das 
~)isposiçõcs Constitucionais Transitórias, a 
mclusa rcprcsenta~~ão em que funcionários da 
.Secretaria da Agricultura reclamam contra a 
.classificação que lhes foi dada no quadro dos 
efetivos daquela Secretaria instituído pelo De-
·creto-lci n. 2.091, de 14 de março do corrente 
ano. 

Sala das Sessões, 22 de agôsto de 194 7. 

Exmo. Sr. Presidente Alberto Teixeira . 
H.cqueremos que, por intermédio da Mcs; 

seja oficiado ao Exrno. Sr. l\linistro da Via~ 
ção, solicitando-lhe a criação de agências pos-
tais nos povoados de Conceição do Capim e 
')ão Sebastião da Vala, no município de Ai-
morés. Trata-se de duas florescentes povoa-
ções, ambas sitas à margem da estrada de au-
tomóveis Aimorés-l\lutmn, existindo linha re-
gular de ônibus entre essas duas cidades, o que 
facilita a condução das malas . 

Os dados comprobatórios do desenvolvi-
mento dessas duas localidades já foram envia-
dos à Diretoria Hcgional dos Correios do Es-
pírito Santo, sob cuja jurisdição está o muni-
cípio de Aimorés. . 

Sala das Sessões, 22 de agôsto de 1947. 
Martins da Costa - Badaró Júnior -

João Camilo - Antônio Caetano - Pedro 
Braga - Luiz Domingos - Castro Pires -
.T oubert Guerra - Adolfo Portcla - J ason Al-
bergaria - Augusto Costa - Luiz Maranha -
Antônio Pimenta - Emílio Vasconcelos -
Starling Soares -último de Carvalho- H.ennó 
~ .To sé Augusto. 

-Deferido. 

REQUEniMENTO SóBRE A VOTAÇÃO DO 
PROJETO DE REGIMENTO 

Declara o Sr. Presidente que está sôhre 
a mesa, com pedido de urgência, o requeri- · 
mento abaixo, que é lido pelo Sr. 1.0 Secre-
tário. "Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Hequcrcmos a V. Excia. que, feita a vo-

(aa.) Carlos Pratcs- Jouhcrt Guerra -
·Augusto Costa - Martins da Costa - Bada-
ró Júnior - Adolfo Portcla . 

tação do Projeto de Regimento, por títulos c 
capítulos, salvo as emendas, sejam estas, em 
seguida, submetidas ao . Plenário, separadas 
apenas, em dois grupos, a saber: 1 - as cmcn: 
das que obtiveram parecer favor~wel da Co-
missão, em número de 44; li - as emendas 
que tiveram parecer contrário, estas em nú-
mero de 15, salvo, porém, aos Senhores De-
putados o direito de requererem destaques 
até o momento da votação global ora proposta: 

Publique-se. 

HEQUEIUl\lENTO N. 24 

Sôbre representação de funcionários do 
Colégio Estadual 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
. gislati v a. 

Hcquercmos a V. Excia. se digne encami-
nhar por intermédio da l\lcsa, à Comissão no-
meada pelo Exmo. Sr. Governador, por ato 
de ontem puhlicado, para estudar a reestrutu-
ração dos quallros administrativos, reajusta-
mento de vencimentos c classificação dos ser-
vidores do Estado, a sugestão anexa referente 
ao quadro do pessoal ~lo Colégi? Estadual de 
Minas Gerais e respccttvos vcncuncntos. 

p. Deferimento. 
Sala das Sessões, 22 de agôsto de HH 7 .. 
(aa.} Carlos Prate~ -: ~ouhcrt Guerra -

Augusto Costa- Dadaro Jumor- Adolfo Por· 
tela. 

Publique-se. 

. E' o. que rc,qucrcmos _a V.- Ex c ia., pedindo 
seJa .ot.Ivtda :; C~1sa, dcpo_1s de concedida a ne-
cessa~·ta urgcncw para este requerimento . 

Sala das Sessões, 22 de agôsto de 19:!7 
<,a~.) lladaró Júnior - Martins da Cost~l ~ 
c~~ulhcrmc Machado - Matcus Salomé _ c~ _ 
lhuo Ulhôa". ,m 

Concedida, preliminarmente ,, urrr·.11 • 
re<}Ucr' 1' s. I)' .· .1 t ' ~ o C CUl. H ,,, o 1 • 1 csi.uCI; e, a segmr, submete 
à Casa o contendo, pr~nCIIWl do requerimento 
supra, o que tambem c aprovado. 
N ~pós, ~ ~lada ta J~:llav~·a ao Sr. Otacílio 

cgrao, prcvwmcn c msc~llo, 0 qual desiste 
de falar na presente scssao c llCtlc . · · crit , .. - 1 . . SC.Ja ms-o para a sessao < a proxun'l scgm d' f .. dia 25. ' · 1 a- ctra, 
, , Em seguida, o Sr. Presidente dá a palavra 
,w Sr. Alherto _Deodato, segundo orador inscri-
to, o qual desiste de falar nu presente sessão 

275 



! 

c pede seja inscrito para a sessão da próxi-
ma segunda-feira, dia 25. 

5.' ANIVERSARIO DA ENTRADA DO 
BRASIL NA GUERRA 

O SH. ARJ\IANDO ZILER - Sr. Pre-
sidente, Sr~. Deputados. 

Há 5 anos, na data de hoje, o nosso país 
declarava guerra às Nações do Eixo. Todos 
recordamos o entusiasmo patriótico com que 
o nosso povo respondeu à insólita agressão 
nazista. · 

O mundo democrático cimentou com o 
sangue de seus povos, sua vitória sôbrP n 

JJarharie hitlerista. Foi, Srs. Deputados, 
uma dura provação, que inspirou, afinal, a 
generosa idéia defendida por Willdc c Roo-
sevclt, entre outros, de um mundo só. \Vilkic 
e Hooscvelt, grande vozes do povo nor-
te-americano, infelizmente, já não existem. 
Mas o seu ideal de umao c de paz é 
eterno e está na consciência de todos os 
povos. E', com efeito, necessário gurantir a 
tranqüilidade do mundo, a fim de reconstruir-
mos nossos países, a fim de conseguirmos para 
todo o gênero humano mais dign[ts condições 
de vida. A tese que todos os democratas mundi-
alrnenté defendem, de que a união na paz é 
tão necessária, ou mais, do que o foi na 
guerra, é a tese justa. Sabemos que foi a 
união de todos os povos que construiu a vi-
tória da Democracia, derrotando militarmen-
te o hitlerismo, as nações agressoras; não 
ignoramos, do mesmo modo, que os proble-
mas que esta vitória armou para o mundo 
são de tal magnitude que somente poderemos 
ganhar a paz, se mantivermos ainda mais fir-
meménte aquela união, causa da vitória. 

E' ponto pacífico a necessidade de man-
ter unidos os povos vitoriosos a fim de que 
o mundo rJOssa marchar, possa progredir. 

E' ponto pacífico, igualmente, que não 
podemos falar de uma sólida união mundial, 
se não houver a união de cada povo; não é 
possível haver Nações Unidas se, internamen-
te, cada povo cshvcr desunido. Scrú uma 
união de cúpula ou de fachada; seria, no 
campo continental, um tipo de pan-america-
nismo falso; não o de Bolivar, Bonifúcio c 
Roosevelt, mas um pau-americanismo que sig-
nifica nada mais do que a união dos potes de 
barro com o pote de ferro, da qual ainda hú 
poucos dias aqui falei, um pau-americanismo 
-sem raízes nas massas populares. · 

A frente única de cada povo e, portanto, 
a única base sólida para que possamos man-
ter, assegurar e consolidar a frente única 
mundial. 

E somente através de urna frente única, 
é possível resolver os problemas de nosso 
povo como o de todos os povos, porque, ao 
cóntrúrio do que antes Ol~orria, os problemas 
de hoje não são mais problemas de u!ml classe 
apenas. O proletariado sempre viveu uma 
vida mais ou menos rniscrúvel: mas, hoje, 
além do proletariado as próprias classes pa-
tronais atravessam u:na fase muito séria c jú 
não são capazes de resolver, sbzinhas, os seus 
problenias, simplesmente porque os problemas 
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não são seus apenas, mas de todo o povo:· 
operúrios, comerciantes, industriais, iazen--
deiros, classes liberais, todos sofrem agruras 
e difieuldadcs crescentes. E vs pro h lemas 
de uma classe estão cada vez mais, depen-
dentes dos problemas da outra; por isto mes-
mo, não é possível, apenns a urna cla::se, re-
solver êsses problemas, ou a um partHlO, ou. 
a um grupo de homens, p9rque não sã? ape-
nas dêsse grupo, mas de toda a comumdade. 
E se suo de todos, é preciso conjugar os es-
forços de todos para conjurar o perigo que 
a todos ameaça. E qual é o perigo neste quinto anivcr-
súrio da nossa entrada na guerra contra o 
nazismo? Seriam os comunistas? Seria a li-
berdade de um partido, e por isso teriam 
cassado o seu registro eleitoral? 

O perigo seria a existência de um par-
lamento dcinocrático? Seria a liberdade de 
imprensa? de reunião? de crític~ 'l E IJO': 
isso tentam a aprovação de um proJeto de lei 
de segurança? Seria a existência de partidos 
e a livre organização sindical, e por isso se 
arremetem contra elas? Não, senhores, sa-
bemos que o perigo nfio é êste. O perigo é 
a miséria que se aproxima, cada dia com 
passos mais acelerados, de todos os lares bra-
sileiros, a começar pelos da classe operária, 
que, prôpriamentc, nem são lares. O perigo 
é a crise econômica que se avizinha e que 
ameaça levar-nos até mesmo à1 bancarrota. O 
perigo é a perda da liberdade, a liquidação· 
da Constituição e da Democracia. A volta 
à ditadura. 

E' inutil tentar desviar a atençã_o do povo 
para problemas que, rcalm.cnte, nao evite~, 
senão na imaginação doentia de homens n,w 
acostumados à' atmosfera ozonada da demo-
cracia. • Nenhum govêrno honesto t~m medo dns 
liberdades populares: todo governo honesto,. 
ao contrário, procura aproxir~ar se cmla ":ez 
mais do povo, dar-lhe maior hber~lad~, a fim 
de pod_çr interpretar cada vez mais fielmente 
as justas aspirações do povo. 

Neste dia, comemoramos um passo deci-
sivo da nossa Pútria na r~arc~ta _r~ara a. de-
mocracia, passo que deveria S}f!niflcar. llhcr-
ta~~ão do povo; libertação pohhca e liberta-
ção econômica. . 

Assim, é justo e próprio que, n.este. dw 
examinemos a situaçiio de nossa Patna, cmco 
anos depois de entrarmos numa gu~r:a que 
tinha, como teve, aquêlcs altos propositos .. 

Basta compararmos, para isso, duas ati-
tudes, cujo contraste é eloqüente c chocante,. 
a um tempo. De um lado, o Sr. Costa Neto, o. Sr. 
Nercu Santos, o Sr. Ivo de Aquino c os cmco 
famosos Juristas. Insistindo em não encarar 
os problemas do Brasil, insistir~do, em cassar 
os mandatos, insistindo em impwgrr ao nosso 
povo uma "lei de segurança" , 

Devo advertir a êsscs "caçador~s ,que, 
segundo o Código de caça c pesca so .ate .sc-
teinl>ro lhes é permitido agii> D?pois, c. a 
primavera, u fecundidade, a. vida. Cabe, .P~Is, 
dizer-lhes tomo Cristo, it vespcra da pmxao: 
"O que fazes, faze-o depressa:·. 

De um lado êstcs, que chzcndo represen-
tar o Governo, insistem em liquidar a demo-· 
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cracia em nossa terra; de outro lado, os ho-
mens patriotas e democratas, enlr·e os quais 
o Senador Luiz Carlos Prestes que, ao con-
trário úo que se dizia, não se achava na Hús-
sia, nem em Pernambuco, hoje, para alguns 
um condado russo ... ) , mas no Senado, pro-
nunciando um discurso sem dúvida histórico, 
no qual mostrava mais mila vez a situação 
quas..: d~sesperadora que nosso pais atravessa 
propondo, ao mesmo tempo e novamente, a 
soluçao que é a única razoável e justa: a 
uniao de esforços, através da cria~:ão de uma 
comissüo inter-partidária, uma frente únicu 
de todos os partidos a fim de discutir os 
nossos problemas c huscar-lhes solução ade-
quada, proposta esta que encontrou calorosa 
acolhida da parte de todos os patriotas cons-
cientes c dos líderes dos nossos variidos re-
almunle democráticos. 

Ai estão duas atitudes, e apesar de tôda 
dcmusogia, apesar de tôda guerra de nervos 
que ~c faz, apesar de tôdas as injurias que 
as~acam contra os comunistas brasileiros, não 
é difícil verificar qual delas atende realmente 
ao interêsse do Brasil, qÚal delas defende a 
dcnwcracia, qual a Constituição, o nosso 
JlOV<;J, a nossa Pátria: se a do senador Ivo de 
i\(_JUUJO, ~·eclarnando cassação de mandatos, 
l?Is de "seguran~:a", etc., se a do senador 
Carlos Prestes e tantos outros, conclamando, 
conw sempre, o povo brasileiro, através dos 
scw; partidos e resp'~ctivos líderes, vara a 
U!ll<W de todos os esforços c pela organiza-
~:ao de urna comissão inter-partidária, a fim 
de resolver os nossos graves problemas. A 
conclusão não é difícil. 

Henovamos hoje a nossa firme certeza 
de. que o BI"nsil eucontrarú, enfim, a vcrda-
deii·a rota do seu destino democrático. Pen-
sando nos nossos gloriosos soldados, nos que 
foram_ e v_oHaram, c principalmente naqueles 
que nao lr":e~n?s a ventura Ue rever·, pensan-
do n~. sa~nfrcw que todos fizeram, nossas 
~on:,;cwn~ras somente nos ditam uma atitude, 
<l de umrm_o:; nossos esforços, de lutarmos 
pelo soerguunento econômico de nosso País 
c de sermos dignos do sacrifíeio dos nossos 
heróis, dcf~ndendo a liberdade pela qual êlcs 
der~un stws vidas. -

Honra c glória eternas aos nossos solda-
dos, muitos dos quais, infelizmente, estão 
entre nós na miséria, desamparados, tuber-
cl!losos, esquecidos. 

Dignos da gratidão e do entusiasmo de 
lodos nós, nossos expedicionários, de volta 
de uma jornada tão gloriosa, não podem, 
sen,io cmno escúrneo ]>ara a nessa democra-
cia, permanecer na situação de miséria c 
alwadono em que se encontram. Uma sim-
ples subvenção de 15 mil cmzeiros mensais 
que o Estado concedia ú Associação dos Ex-
Comlwlenles, c da qual dependia a sorte de 
uma dezena de expedicionários tuberculosos, 
está suspen:>a desde janeiro, situa~:ão que es-
JlCramos seja reparada inconlinc;ntc, pelo atual 
Govêrno. 1 • , • 

Neste di:i em que chngunos o nosso pen-
samento c a nossa gratidão para os heróis 
que lutaram em defesa da Pútna c lia demo-
cracia, é nosso dever proclamar o nosso pro-
púsilo de sermos dignos do seu sacrifício, de 

sermos seus fiéis continuadores, na defesa da 
democracia, da Constituição, da independên-
cia da Pátria! 

(Palmas prolon,aadas) . 
O SH. OSCAH COHHÊA - Sr. Presiden-

te, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 

o Sr. Oscar Corrêa. 
O SH. OSCAH CORHI'.;A- Sr. Presiden-

te, Srs. Deputados. 
Desnecessário seria que eu assomasse a 

esta tribuna para, em nome da minha ban-
cada, trazer, na data de hoje, o nosso apoio 
às palavras relativas à entrada do Brasil na 
guerra, proferidas nesta mesma augusta As-
sembléia pelo caro e ilustre Deputado Ar-
mando Ziler. 

O dia é, entretanto, solene demais, emo-
cional demais, para os nossos corações, para 
que eu e os meus companheiros de bancada 
nos calemos. Nesta data, Sr. Presidente, há 
cinco anos, reencetávarnos a mesma pregação 
democrática que antes, em Hl19, "na Argen-
tina, H ui prelecionava ao mundo. Nesta 
data, Sr. Presidente, nossas fôrças mar-
chavam, de nov~o, para os campos da Europa, 
para mostrar ao mundo que o Brasil era urna 
nação tranqüila, pacífica, mas que seu espí-
rito estava impregnado do amor à, democra-
cia e seu pensamento se faria ação em defesa 
da liberdade e do direito. 

Esta data se reveste, pois, de significa~~ão 
muito especial, porque, ainda agora, se reu-
nern no Hio de Janeiro os representantes das 
nações americanas. Exatamente agora, por-
tanto devemos rememorar que o pan-ameri-
canis~rlO não é absolutamente o que se tem 
dito, seja urna idéia que traz para o seio das 
Américas a ambição, a cobiça, o egoismo de-
senfreado. Não, Sr. Presidente, muito antes 
de assim considerar, dever-se-ia ver que, des-
de 1750, quando Alexandre de Gusmão no 
tratado de Madrid, fixava as bases do pan-
arnericanisrno, desde então, Sr. Presidente e 
passando por José Joaquim Maia, José Bo~i
fácio, Hio Branco, Nabuco, Hui e tantos 
outros, desde então o pau-americanismo era 
muito mais do que isso, porque nascia da 
alma popular de todo~> os povos da América. 
O pan-americanisrno não é o pensamento d~ 
alguns ~~bi~:oso~ de Wall-Strect, e nisto vai 
urna cnhca arruga ao meu caro c ilustre co-
1eg~~ Armando. Ziler: o. pau-americano é muito 
rnms ~o (~Uc 1s~o : . esta_ na vo:~ do povo e na 
co~1s.crcncw dos crdadaos c ninguém consc-
gmra repor no seio da América os motivos 
d_a gue~Ta, as trevas da cohi(.~a. E' nccessá-
no, pors, que se fixe desta tribuna que 0 ;an-
americanismo é muito mais do cruc 1·sso I .. 

1. I . d l . . ' por-q~IC a so H ane ~H e contmcnlal que h: d · 
seculos, se vem cimentando é a cor;lpr~, o;s 
c a unidade de vistas, é o sentimcrlto • ensdo 
c r , ·• 1- 1 . comum . , . n .. n.s que sen rmcn o, mms que inteli '\ , · 
c rnstultiva, estú na alma de toclos 

0
• ~encr~, 

C'lil N " t t , s .lmen-.. os. cs c momen o, portanto Sr > , • 
dente, em qlje rclembrmnos un1 c'lo. · 1 resi-
t . . - 1 · 1 s momen-os crucrars ta VH a amcrican 'l un d 
mentos maiores da nossa vict·1 .. \olit1 

... os. mo-
cessúrio que fixemos esta no<ç;-

1
1
0 1 Ic .. t, e ne-

< - l<lSe 
. I~ú cinco anos, Sr. Presidente, ·dava a 

Amcnca uma prova de valor, uma prova de 
cor:1g2m, nma prova de denodo, unindo-se 
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tôcla na prcgflr;:io demccrútica c na defesa, 
nos campos da luta, dos princípios q~JC s~Js
tentava, da:; idéias que pregava. HoJe, ~r· 
Presidente, e~;ta mcs:na Amúrica esl:i umda 
e· estamos certos de que, a il." Conferência 
do Rio de Janeim, que ora se rc:11iza, sol! os 
auspícios melhores c mai~; prcmissores, ha de 
surgir a América qul) possa pregar ao mmHI_o 
um pau-americanismo real c sincero, c m~w; 
do que isso, um pan-hurnanismo, do qual 
nasça a solidariedade ele todo!; os povos, para 
que a democracia possa imperar e ;wra que, 
nos próximos aniversários da entrada do 
Brasil na guerra, possamos dizer qnc n:io é 
mais u luta pela democracia c pela liberdade, 
como hú cinco anos, mas a realização da li-
herdade c a realização da democracia no 
mundo. (Palmas prolongadas). 

O SR. El\HLIO VASCONCELOS - Sr · 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Emílio Vasconcelos. 

o SH. EMtLIO VASCONCELOS - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Diante. de ·duas modalidade.s de som Na-
poleão enternecia-se profundamente: o toqu~ 
dos sinos c o ribombar da mctral.ha: !Ia 
cinco anos nós verificamos que o. d~rclto d:~ 
fôrça queria esmagar a fôr9n ~~~ dtretto, e f~1 
por isto que fiel a seus prmc1p10~ pan-ame~·;
canos, êsse pugilo de bravos, esses herms 
brasileiros, marcharam para os campos da 
Itália, fazendo ouvir o riboml?ar das metra-
lhas, destruindo para constrmr, levando de 
vencida o ideal democrático e plantando na 
pauta das baionetas a Paz, que, segundo Coe-
lho Neto, "é a flor que medra nas pontas das 
baionetas". 

De fato, de acônlo com o. nohr,c J?eputa· 
do Oscar Dias Corrêa, o Par.tH~o Soc1~ll De-
mocrático por nosso intcrmcdw, aqm tam-
bém dcix'a a sua solidariedade aos !>ravos 
brasileiros c aos princípios p:m:n.mcncanos, 
princípios êsses que tiveram 1111Clü nyqucla 

admirável Carta de Jamaica, quando aquele a~
mirúvcl Simão Uolivar plantou rwra as Ame· 
ricas o ideal da uni:io, elo cntrclaçamenlo, 
talnhém serruidos I>Or l\Ionroc, por Hui c por 

' t"> < ' • • • Ualtazar Blum, e Drago. Nas i'I.I!lcncas nos 
não sabemos discernir num momento de ata-
que, quais as nações que f~cmn quict:1s, _de 

braços cruzado!, vendo o sofnrnento do 1rrnyo. 
A· América, como mO') lembro hem ter ouvul~ 
numa das aulas do prof.. Alberto Deodato, c 
o escoadouro da supcr-popn~nvú<t da Europa. 
Para aqui vêm povos de tôdas ns raças, <!C 
todos os continentes, em demanda de mms 
calor, .de mais vida, de mais paz c fc}i~idm~c. 
Se a América é a paz, c s~ ~ .Amcnca c a 
felicidade continuemos sohdanos com os 
bravos h~asilciros dos campos ela Itúli!1,. lu-
tando cada vez mais pela paz das_ Am~ncas 
c pela união elos americanos. Nao. so um 
pan-amcricanismo, mas um pan-hmnamsmo -
Urila América pela América c pelo mundo. 
(Palmas prolongadas). 

O SH. BOLIVAH DE FHEITAS - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE Tem a palavra 
o Sr. llolivar de Freitas. 
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O SR. BOLIVAR DE FHEITAS - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Também o Partido Republicano quer· 
unir a sua voz :l dos oradores dos outros 
partidos na grande data que hoje se come-
mora. O Brusil enviou os Sf~lls soldados :ws 
"fronts" da Europa, o Brasil lutou para ;.:a-
nhar uma guerra, que era a primeira condi-
ção rwra que a democracia, ameaçada em seus 
nlicercs, pudesse firmar-se <lcfinitivmncnlc 
em todo o mundo. Lutamos para g:mhar a 
guerra, c finalmente, depois da grande vitó-
ria que nos sorriu no campo de hatalhn, o 
Brasil de novo unido :is grandes nações do 
mundo aí cslú lutando para ganhar a paz. 

A Conferência que no momento se rea-
liza na cidade de Petrópolis é mais uma pro-
va dos esforl:os do llrasil c da na~~õcs ame-
ricanas no sentido de que se consiga firmar 
no mundo uma paz duradoura e fecunda, ba-
seada nos propósitos de coopcr:1ção, no espí-
rito ele justiça e no respeito à liberdade. 

O espírito pan-americano não se opõe de 
modo algum ao -espírito ele união universal. 
.T ú na Carta de S. Francisco ficou bem claro 
que a constitui~~ão de um bloco americano 
não significava oposição de um bloco a outro 
bloco entre a~> nações do mundo mas seria 
pelo .contrúrio um bloco constituÍdo nas na-
çôes de um continente a serviço da paz entre 
tôclns as nações c da justiça ·Crn todo o uni-
verso. I~stc foi o espírito da Carta de S. 
Francisco, inspirado por, sua vez nos propó-
sitos da Ata da Chapultcpcc, em que o pen-
samento das nações americanas ficou defini-
tivamente traçado, dcpcn<len<lo apenas da 
constituição de órgãos que tornassem eficaz 
a atua~~:io do pensamento elas Américas. 

A Confcrêneia de Petrópolis no momen-
to tem êssc sentido: a busca daqueles órgiíos 
e daqueles processos que nos }H1reç~1m mais 
cfieazc:; para estreitar a colaboraçiío entre os 
países da América, não com Jll apósitos ego-
ístas, como hem frisou desta tribuna o ilustre 
Deputado udcnisla, não para dar :10 movi-
mento pan-amcricano o sentido em que alguns 
0 cnlcndernm, com estreiteza: a Améric~a para 
os amcrieanos, - mas para dar ao pau-ame-
ricanismo êssc espírito largo dos homens de 
visão generosa: a América para todo o num-
do. E' com êssc cspíl'ito, senhores, que o 
Brasil pcrtcnee il Uniã_? Pan-{\m~~r!cnna, c é 
de conformidad.e com esse pnncipJO gcnero· 
so que 0 Brasil trabalha para_ que o esti:ei.ta-
mcnto dos lac.~os entre as. naçocs cl~! Amenc:.t 
sirva apenas para que haJa um mawr enten-
dimento entre as naçõ~s de todo o murHlo, 
que permita a paz umve.rsal, h?seada sôhre 
a justiça c sôhrc o 1:cspett? w l.Ibcrdaclc. O 
meu Partido, 0 Parl!do Hcpuhhcano TlOrlan- • 
to une-se aos demais pnrtidos nesta Asscm-
hl~ia no grande dia de hoje c felicita-se por 
ver que o Brasil, que a. nossa P:ítria, eonli-
nua a ser n terra de Rm llarhosa, a terra do 
Bar:io elo Hio Branco, a terra que põe a in-
teligência de seus filhos, o h~aço de seus sol-
dados, o vigor da sua moctdadc, o talento 
de seus homens, tôdas as suas energias físi-
cns c morais, a serviço da eivilizaçiío e a 
serviço da paz do mundo· (Palmas prolom 
gadas). 
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O SR. LIMA GUIMARÃES Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Lima Guimarães. 

O SH. Lli\IA GUIMARÃES - Sr. Presi-
dente, c Srs. Deputados. 

E' com poucas palavras 'e muito coração 
que o Partido Trabalhista Brasileiro, no es-
plendor da data que hoje transcorre, vem 
trazer a expressão do ~;eu respeito, seu amor 
c de sua gratidão aos nossos irmãos que lu-
tarmn nos campos da Itúlia c também trazer 
o nosso voto para a grandeza do Brasil, na 
confratcrníza~~ão universal. - (Palmas pro-
lúngadas. 

O SH. OTACíLIO NEGHÃO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra, 
o Sr. O ta cílio N egrão. 

O SH. OTACiLIO NEGH~\0 - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

Em nome do Partido Trabalhista Nacio-
nal, as:;ocio-me ús homenagens que aeabarn 
de ser prestadas aos bravos componentes da 
Fôrça Expedicionária Brasileira. (Palmas) . 

O SH. CESAH SOHAGGI - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Cesar Soraggi. 

O SH. CESAH SOHAGI - Sr. Presiden-
te c Srs. Deputados. 

Comemoramos hoje o quinto aniversário 
da entrada do Brasil na maior de tôdas as 
guerras, c que terminou com a derrota total 
dos exerci tos nazi-fascistas. 

O Brasil, naç1\o pacifica, amante da paz, 
depois de inequívocas dcmonstra~~õcs de bc-
ligcrfmcia por parte do inimigo, de atenta-
dos graves :\ nossa soberania, viu-se envol-
vido na luta tremenda. 

Participamos efetivamente c corremos 
tod~)S os riscos da grande campanha. Foi 
:1ssim que o Brasil mandou para os campos 
da JUdia, segundo dados, sujeitos a retifica-
ção, um total de 25.83,1 homcw;, assim dis-
tribuídos: no primeiro escalão, 5. 075; no se-
gundo e terceiro escalões, 10.875; no quarto, 
4. G!l 1 c no quinto, 5. 082, mandando mais 
111 homens por via úrca. 

Dêstc total, 15. OH9 formavam a gloriosa 
Primeira Divi:;ão de Infantaria Expediciona-
rin, c o.~ rcstnntr:s, 10. G25, colocados no De-
pósito ([C Pcssoul c outros órgãos não divi-
sionúrios. Em 23!) dias de ação con,sccu-
tiva, contra os exércitos inimigos, em cam-
po:; curo]>eus, isto é, de G de setembro de 
1!JH, a dois de maio de 1!J45, a Fôr~~a Expc-
dieionúria Brasileira apresentou os seguintes 
c gloriosos dados: prisioneiros (I C guerra: 
generais, 2; ofieiais 8!J2; praç~s, Hl. {)7!), num 
1 o tal de 20.572 homens contra as seguintes 
baixas verificadas em nossas fileiras: ofi-
einis mortos, l:l; praças 430; oficiais das 
F1ircas Areas Brasileiras: 8, num total de 451 
fcri~los c acidentados: feridos em ação de 
comhatc, 1. 577 homens c aeidcntados, in-
clusive 487 em ação de combate, 1.1·15; ti-
vcnws 'um ofieinl prisioneiro c 3 l>raças c 
mais 2:1 homens cxlravia(los nos campos de 
hatalha. 

Renderam-se ús nossas Fôrças três di-
visões italianas c nove divisões alemãs além 
do corpo de paraqucdistas blindados, 'deno-
minados "Herman Gocring". 

Obtivemos vitórias espe•acularcs c sem 
dúvida, as maiores c consagradoras d:; bra-
vura de nossa tropa foram as de Camaiore 
J\I. Prano, Monte Castelo, Castcl Nuovo l\Ion: 
tese, Zocca, Caltcchio e Farnavo. ' 

Hecordo ês~es feitos, Srs. Deputados, ci-
tando sem a~avws c sem frases. bombásticas, 
apenas os numcros, para que eles falem na 
eloqüência de sua simplicidade, ao coração 
dos brasileiros, a grandiosidadc de sua sig-
nificação. 

Enquanto os nossos bravos soldados d::t 
Fôrça Expcdicionúria Brasileira, transpu-
nlwm as montanhas da Itália, c v nosso povo 
acompanhava a luta entre emocionado c apre-
ensivo, os feitos dos soldados brasileiros 
existiam, tnm!)~rn, os hcrois anônimos qu~ 
guardavam vigilantes as nossas fronteiras, 
para que a soberania nacional não sofresse 
noves golpes das fôrças inimigas. 

No litoral, a bordo de navios, de aviões 
de guerra, ou mercantes, no interior do País, 
em regiões insnlubrcs c inóspitas, milhares 
de brasileiros sacrificaram tudo, inclusive a 
viela, pela grandeza do Brasil. 

N'a hora em que comemoramos o quinto 
aniversário de nossa entrada na gu1~n·a, rc-
vivcndo os feitos daqueles que foram à Eu-
ropa, injusto seria que csquecessemos àque-
les que permaneceram como sentinelas da 
Pútria, na vigília permanente em defesa da 
nossa soberania. 

Em requerimento que tive a honra rle 
apresentar c que foi unünirncrnentc aprova-
do nesta Casa, dirigi um apelo ao Govêrno 
para que estendesse a êsscs bravos soldados 
que aqui ficaram, os beneficios concedidos 
aos pracinhas. 

Por razf!o que desconheço, não mereceu 
êste requerimento o apoio governamental e 
assim, num pleito de gratidão a êsses bravo~ 
soldados, nesta hora significativa em que com 
profunda cmo~~ão cívica, rcmemorm:ws 0 
passado, cu encaminho à l\lcsa um projeto 
de lei estendendo a todos os soldados que 
lutaram p~la grmHlcz? c pelo bem do Brasil, 
os beneficiOs concechdos aos pracinhas. 

,~pelo par:1 _os Sr~. Dep~1tac~os !1ara que, 
eslud,mdo o proJeto, decm n ele mtciro "]) · . t' . 1 " oro, porque fl J~Is rra, mnc.a que venha tarde ~ 
sempre JUStiça: ' e 

(Palmas prolongadas) . 
Vem ú .l\Icsa o seguinte: 

PHOJETO N. H 

Estende a militares os bene[ícz'oo 1 
u c o Decreto-

lei edwlual 11. l. G32 de 16 1 - -1!>4(} 

. A Assembléia Legislativa do Est·,•(_lo d" 
l\Imas Gerais decreta: ' " 

Art. 1.0 
- Ficam estendido. . . . . 

lares da ativa ou da rcscrv· · s ,ws . nuh-
cm Minas Gerais no pcríod~l, 'l~~ue . rcsr.diam 
elarariio de f.1 UCITn c C!'lc . ' tenor a de-
Classes Arm:Hl,as do País' I : ·.Incorporados às 

• ' l<lJ<~In I)rcstacl ' vrço de natureza mllitar ]Jor . · 0 ser-
de 1!>42 • ·tn,4 :- l't .. mais de um ano, 

• ,1 iJ *v, no 1 o r ai .1 })or·do cl . ' ' c navros 
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. ou avwes de guerra ou mercantes, os hcne· 
fi cios de que trata o Decreto-lei n. 1. 632, de 
16 de janeiro de 19,16. 

_, Art. 2.0 
- Os mesmos benefícios se es-

tendem aos civis c militares, da ativa ou da 
reserva, que tenham prestado serviço militar 
ou de natureza relevante, em qualquer parte 
do território nacional, em igual período, te-
nham ou não sido condecorados com l\leda-
lhas Militares. 

§ V - Para o gôzo dos benefícios de 
que trata a presente Lei deverá o interessado 
provar o segt!intc: ' 

a) Prestação de serviço militar ou de 
natureza militar ou relevante por mais de 
um ano de 1942 a 1945; 

b) Não possuir imóvel rural ou urba-
no; 

c) Haver residido em l\linas Gerais no 
período anterior à, declaração de guera. 

§' 2.9 - As provas de que tratam a alí-
neas do § 1.9 serão fornecidas, em forma de 
certidão ou atestado, pelo Comando da Hc-
gião Militar, pela Diretoria de Pessoal da Ar-
mada ou da Aeronáutica, quando fôr o ca:;o. 

Art. :3.9 - O imóvel adquirido de acôr-
do com a presente Lei poderá ser hipote-
cado ao Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado de Minas Gerais ou a 
qualquer dos Danem; vinculados ao Tesouro 
dêste Estado, mesmo em nome do outro côn-
juge, na hipótese ele que êste c não o inte-
ressado seja funcionário estadual. 

Art. 4.9 - As disposições da presente 
Lei prevalecerão por dois anos, a contar de 
sua publicação, aplicando-se aos militares que 
ainda se encontrar em serviço ou jú estejam 
licenciados ou reformados ou a seus her-
deiros. 

Art. 5.0 
- Revogam-se as disposições em 

contrário. 
Sala das Sessões, 22 r! e agôsto de 1!H 7. 
(na. ) ·-- Cesar Soraggr - J ason Alber-

garia - Otacílio Ncgriio -- André de Almei-
da - .Júlio de Carvalho - Badaró .Júnior. 

- Publicado, inclua-se em ordem do 
dia. 

Esgotada a hora do expediente passa-se it 

OHDEl\I DO DIA 

Anuncia-se a votação do projeto n. 1, 
contendo o Hcgimcnto Interno c respectivas 
emendas, ele acôrdo com o art. 23 do Hcqt-
rnento em vigor. ' 

_O Sr · Presidente esclarece que esta vo-
taçao se far:1 d • 1 . ; . . ' c acon o com o rcqucrunento 
de <~utona do s I' 1 . J · · ·. na .· . ' I'. J<H aro . umor, Ja aprovado 

PI nnerra Parte da sessão. 
Para <It!e os Srs. Deputados apresentem 

os seus Pcchdos de destaques o Sr. Presiden-
te SUSI>Cn<le a s - · · essa o por quwzc nunutos. 

REABEHTUHA DA SESSÃO 

Heabcrta 'l -· 1 t ' ' scssao declara o Sr. Pr·e-sH cn c cJue s . 1 • ' . ·c <lc ra sobre a mesa apenas um 
r:cqucnmcn,to Pedindo destaque o qual será 
lido pelo Sr · 1.9 Secretário. 

O Sr · t,o Secretário lê o seguinte: 
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REQUERI~IENTO 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa do Estado 'de l\Iinas Gerais. 

O Deputado que êste subscreve vem re-
querer a V. Excia. destaque para a emenda 
n. :l, apresentada ao art. 22 do Projeto de 
Hegimcnto Interno, ora em votação. 

P. deferimento. 
Sala das Sessões, 22 de agôsto de 19:17-
(a.) Tancrcdo Neves. 
- Deferido. 

VOTAÇ,\0 DOS CAPíTULOS DO 
PROJETO N. 1 

Pass:mdo ao processo da votação parce-
hHla do Projeto n. 1, o Sr. Presidente con-
sulta à Casa se dispensa a leitura de seus tí-
tulos c capítulos, visto ser matéria extensa e 
jú publicada no "Diúrio da Assembléia" de 5 
do corrente. 

- A Casa dispensa a leitura da matéria. 
Süo sucessivamente submetidas a votos c 

apr·ovadas, cada uma por sua vez, as seguin-
tes partes do projeto de Hcgimcnto Interno: 

Capitulo I do Título I - Das sessões 
r>repamlórias. 

Capitulo II do Título I - Da Mesa. 
Capitulo III do Titulo I - Das Comis-

sões. 
Capítulo IV do Título I - Dos Deputa-

dos. 
Capitulo V do Titulo I - Das vagas c 

licenças. 
Capítulo I do' Título II - Das sessões. 
Capítulo II do Título II - Da preferên-

cia c dos destaques. 
Capítulo III do Título II - Da urgência. 
Capítulo IV do Título II - Do interstí-

cio. 
Capítulo V do Título II - D,1s questões 

de ordem. 
Capítulo VI do Título II - Da cxplica-

çiio pessoal. 
C::pítulo VII do Título II - Das atas. 
Capítulo VIII do Título H - Da polícia. 
Capítulo I do Título III - Do processo 

de reforma constitucional. 
Capítulo li do Titulo III - Das propo-

si<;~õcs. 
Capítulo I elo Título IV - Das dicus-

sõcs c das emendas. 
Capítulo 11 do Título IV - Da redação 

final c da promulgaçi!o. 
·capítulo III elo Título IV - Da ordem 

dos debates. 
Capítulo IV do Título IV -Dos apar!cs. 
Capítulo I do Título V - Das v?taçoes. 
Capítulo 11 do Título V - Da rcttracla de 

proposições. , 
Título VI _ Da posse do 9overm:dor c 

Vice-Governador _ Da concess.a? de hcc1~~~a 
ao Governador _ Da rcsponsabthdade do Go-
vernador. 

Título VII _ ·Do comparecimento dos 
Secrelúrios de Estado. 

Título VIII _ Disposi~~õcs gerais. 
Título IX - Disposições finais. " .. 1 



... 

VOTAÇÃO DAS EMENDAS 

De acôrdo com o requerimento do Sr. 
Badaró Júnior, aprovado na primeira parte 
da sessão, o Sr. Presidente, a seguir, anun-
cia a vota~~ão, em gl_obo, das emendas, sepa-
radas apenas em do1s gru~os. 

Submetidas a votos, sao aprovadas, em 
bloco, as emendas que obtiveram parecer fa-
vorável da Comissão, em número de 4,1, 

Em seguida, são I'ejcitadas, em bloco, as 
emendas que ti v eram parecer contrário da 
Comissão, estas em número de 15, salvo o 
destaque requerido pelo Sr. Tancredo Neves. 

El\IENDA N. 3 

Segue-se, em votação, a emenda n. 3 ao 
artigo 22 dü Projeto de Hcgimcnto, destacada 
a requerimento do Sr. Tancrcdo Neves. 

O SH. TANCHEDO NEVES - Sr. Prcsi· 
dl•nte, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Tancredo N evcs. 

O SH. TANCHEDO NEVES - Sr. Pre-
sidente. 

O Projeto do He,~imento Interno estahc· 
Ieee no parúgrafo único do seu artigo 22: -
"As comissões se constituirão de cinco mem-
bros cada uma, salvo n Executiva, que se 
compora da Mesa ~ a Permanente, que ter· 
dezoito". 

. Ora, Sr. Presidente, o volume dos scr-
':lÇO~ <~a Assembléia tende a aumentar c ~1s 
Conus~;oe:; de Justiça c Finanças, justamente 
I>.or serem as mais importantes, aquelas que 
tem a seu cargo maiores atribuições traba-
lharão mui sobrecarregadas de ~erviço se 
constarem apenas de cinco membros. A 
enwnda visa aumentar êssc número para sete 
c acho êssc número ainda defieientc. 'Me-
lhor seria que essas Comissões trabalhassem 
com 11 membrm;, mas eomo niio existe ne· 
nhuma emenda neste sentido, tive que optar 
pela emenda n. 3, que é aquela que atende 
melhor o ponto de vista que estou sustcntan· 
do. Na realidade, com cinco membros essas 
Comissücs tl~riio que exigir urna ati~'idade 
mnior dos seus componentes com prejuízo 
]>ara eficiência dos trabalhos legislativos. 

Dessartc, a emenda n." :3 .visa obviar 
êsscs inconvenientes, podendo aquelas co-
missücs imprimir ritmo mais aeelerado aos 
seus trabalhos, que terão maior rendimento, 
sol>r::ndo aos seus membros mais tempo }>ara 
o ·estudo das malcrins submetidas à sua aprc· 
cia~~üo .. 

Com essas considcraçües dou por funda· 
mcnlado o meu pedido de destaque e peço i~ 
Casa a aprova~~iio da emenda. (Muito bem) • 

O SH. PHESIDENTE - Continua em dis-
<'llssiio a emenda n. a. 

O SH. MATEUS SALOMf.: - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. :\lnteus Salomé. 

O SE. 1\IATEUS SALOl\1(~ - Sr. Presi-
dente. 

O Projeto de Hegin?cnto foi claho~·~do, 
tcn<lo em vista proporcwnar a Asscmhlcw o 
rendimento de seus trabalhos, ao eontrúrio do 
que tem acontecido na tracli~~iio parlamentar 

brasileira, onde sempre se reclamou contrn a 
falta de rendimento dos trabalhos parlamen-
tares. Sem dúvida, as Comissões de Consti-
tuição, Legislação, Justiça e também a de Fi-
nanças, Orçamento •e Tomadas de Contas são 
Comissões importantes. Mas é difícil dizer 
qual é a menos importante entre as Comis-
sões previstas, c basta dizer que no momento 
c também no futuro, constantemente, a Co-
missão de Agricultura, Indústria c Comércio 
é também uma Comissão Importante. 

Uma nova Coinissão, como por exemplo, 
:1 de Assistência Social, novidade no atual 
Hegimcnto, poderá ser insignificante no mo-
mento, mas apenas porque as questões sociais 
ainda não foram devidamente focalizadas. 
Mas então, se há um assunto de interêssc 
geral que niió tem ~ido focalizado devida-
mente, o que se há de fazer é focalizar êsse 
assunto com maior intcrêsse. Então chega-
remos à conclusiio de que justamente aquelas 
Comissões consideradas de menos importân· 
cia é que deveriam ser maiores em sua coru-
po:;ição, a fim de que êsses assuntos que têm 
dormido em relação aos qu~lis os govêrnos 
têm cst~;do alheios, sejam: trazidos ú devida 
con:;idcraçiio da Assembléia. Mas, a ~e ar-
['umentar conforme argumentou o Ilustre 
~;utor-do' pedido de destaque, o brilh?nlc. co" 
lega Tancrcdo Neves, que o _essencial c o 
rendimento da Comissão, cntao permaneço, 
agora mais convencido ainda de. qt_:c o nú-
mero dos componentes das Corr.nssocs deve 
ser pequeno, deve ser pcqt~cno! ~un, pa~a que 
a sua rcnniuo se torne mms facll c mais fre-
qüente. . 

Sem dúvida, o . trabalho c ánl.uo, mas 
acrcdito auc todos nós estamos aqui com a 
disposição. de darmos o mui~ que pudcr_nws 
em favor de um trabalho mms desenvolvido. 

E que imJ>Orta que outras Co:r.lissües até 
aqui formadas por esta Assemhlcw, tenham 
sido numerosas se na hora de trabalnar, tra-
balham com pequeno número? Então, entre 
constituir uma situação ilegal, isto é, uma co-
missão nucmcrosa mas que funciona constan-
temente com reduzido número, dizendo que 
tem maioria presente, quando não •existe essa 
maioria, entre isso c n realidade em se co-
locar na comis~;ão um número pequeno e que 
execute o trabalho constantemente, seria o 
ideal esta última solução. l'vlas, se por acaso 
o que se quer é formar dentro da própria 
comissão uma sub-comissão, neste easo, con-
sidero também isto condenável, porque se os 
m;suntos de Finanças, Justiça c Legislar.~ão são 
de tanta importfmcia, devem ser examina-
dos pela Comissiio Inteira e não por uma 
parte dela tiio sómcntc. 

Acredito que constituída ela de cinco 
membros, estaria em con<li~~ües de encami-
nhar todos os ~cus JH'uhl.CI2las, tudo dcrJCnde 
apenas da scgmntc conlhçao: trabalhar mes-
mo. 

Por outro lado, hú t~ma tese ferida pelo 
T~obrc Deputado, que scna a de uma Comis-
sao mais numerosa. 

Healmcnt~, seria interessante para que 
lodo:; os partidos pudessem cooperar nestas 
comissões, mas, neste caso, o número deveria 
ser aumentado, •em tôdas as eomissües c não 
em duas somente. 
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Mas, uma vez que prevaleça o número de 
5, é essencial ficar esclarecido que a repre· 
sentação proporcional, segundo pensamento 
da comissão, não autorizará a partido algum 
ter mais de um representante em cada co· 
missão, com exclusão de outro. 

Assim, pois, concluindo, não fazemos ques· 
tão fechada, em absoluto, quanto a esta parte 
do destaque, mesmo porque entre 00 ernendns 
oferecidas ao Projeto de Hegimento, a comis· 
Eão aceitou quarenta e tantas, tendo sido rc· 
jeitadas apenas H ou 15, o que demonstrou 
a maneira acolhedora que a comissão deu üs 
emendas apresentadas, c devemos salientar 
que o Projeto exigia mais emendas do que as 
que foram propostas. E' só. 

(Mzzito bem!). 
- Submetida a votos, é aprovada a •emen· 

da número 3. 
O SH. MA TEUS SALo;.\lÉ - Pela ordem 

pede se faça verificação da votação. 
Procedida a esta, constata-se que a emen· 

da foi aprovada por 27 votos contra 12. 

El\IENDA N. 32 

O SR. FABRíCIO SOARES - Sr. Presl· 
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SH. PHESIDENTE - T·em a palavra 
o Sr. Fabrício Soares. 

O SH. FABRíCIO SOAimS - Sr. Pre· 
si dente. O art. 135, § V, do Projeto, dispõe a 
respeito da votação do veto governamental 
aos projetos dessa Assembléia. A êste artigo, 
e parágrafo cpresentei a seguinte emenda: 

"Emenda n. 32 - Diga-se "dentro de 
trinta dias, em vez de "decorridos os trinta 
dias ... ". 

"Jzzsiificação - O texto deve adaptar·:o;c 
ao disposto na Constituição Estadual (arl. 30, 
§ 4.0 ), que é no sentido da emenda". 

A douta Comissão deu o seguinte pare· 
ccr: - "Parecer: De redação. A emenda 

' atlpta o projeto a um dispositivo constitu-
cional". 

Parece, assim, fora de dúvida, que a 
emenda foi aceita: acontece, porém, que a 
Comissão a declara de redação, quando, de 
fato, não o é, e eu quero rcssallar esta cir-
c.unstância, a fim de que à redaçiío dcfini-
hva não se dê redação diversa w da emenda 
proposta e aprovada. 

Que a emenda não é de redação, se 
prova com facilidade. 

Declara o § l,<il, do artigo 135 do Projeto: 
"D d ecorridos os trinta dias, contados da 

evolução ou da reabertura dos trabaÚws, 
com ou sem I C . -
1 

. , ·. . parecer < a onussao, os proje· 

S~s r1~I.nctu~os serão sujeitos, em globo, a uma 
() ( lSCUSS'\0 • I l ohtivcrei. ·' • consH ermH o-se aprovados, se 

tes". n ° voto de dois terços dos prcsen-

. Ora, o artigo 30 § 4 ° da Constituicão, 
d1z o seguinte: ' · ' · 

"D l · 'i si· . ~vo .vldo o Projeto à Assembléia Le-
g ·

1 
atiV:1• com os motivos do veto, serú êstc 

su nnet1do '\ dis. - · · . ,
1 1

' · cussao umca, corn r~arcccr ou 
sem c e, l entro de trinta dias ... ". 
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, Ora, de acôrdo com a Constituição, a 
discussão do veto se faz "dentro de 30 dias''. 
c não "decorridos os 30 dias", como preten-
de o Projeto. 

A intenção do legislador constituinte foi 
"limitar c não se fazer como se faz, para 
então se considerar a discussão, tornnndo, 
assim, o prazo liniita<lo. 

E' o que tinha a dizer, Sr. Presidente· 
(Mzzito bem). . 

O SH. PHESIDENTE - Com a cons1g· 
nação, em ala, da ohserva~~ão de V. Excia ·' 
o desejo de V. Excia. fica atendido. 

Tendo terminado a votação do projeto de 
Hegimcnto Interno c das respectivas cmcn· 
das, o Sr. Presidente determina, de acôrdo 
com o :F:t. 31 do Hcgimento em vigor, mo· 
difica<lo, que voltem todos à Comissão de Hc· 
gimcnto para dahorar a rcda~~ão final. 

PHO.JETO N. 12 

A seguir, anuncia-se a 1.• discm;são do 
Projeto li. 12, do Sr. Carlos Pratcs que res-
tabelece os adicionais por tempo de serviço, 
publicado na ata ela 18.0 sessão. 

_ Li c~ o. êssc Projeto pelo sr. 1.• secrctúrio, 
na o sohc1ta a palavra nenhum Sr. Deputado. 

Submetido, a votos, é aprovado, para que. 
passe à 2.• discussão. 

- A' Comissão Especial de Legislação. 

ENCEHHAl\IENTO 

. Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre-
Sidente declara finda a sessão, convocando-
outra para segunda-feira, dia 25, às 14 horüs, 
com a seguinte. 

OHDEl\1 DO DIA 25-8·1947 

, 1.' discusslío do projeto n. 1:l, do Go· 
verno do Estado, autorizando a abertura de 
um _crédito especial de Cr8 <100. 000,00, para 
dc.spcsas do 'l'rilnmal Hegional Eleitoral, pu· 
hhcado na ata supra. 
, 1.• discussão do projeto 11. H, do Sr. 

Ccsar Soragi, que estende a militares os be-
nefícios do Decreto-lei •estadual n. 1. ():32, ele 
Hi-1-'Hi, publicado na ata supra. 

ATA DA 2.' HEUNL\0 DA CO::\IISS;\.0 DE 
ELAJlOHAÇÃO DO HEGil\IENTO 

INTEHNO 

Aos catorze dias do mês de agôsto do 
ano de mil novecentos c quarenta c sete. n=t 
Sala das Comissões dn Assembléia Legislai i-
va, presentes os Srs. Deputados Badaró .Jú-
nior, l\·[ateus Salomé, Guilherme l\íachado, Star· 
ling Soares, Martins da Costa, Júlio de Carva· 
lho, Cflndido Ulhôa c César Soragi, soh a pre-
sidência do primeiro rcuniram-:;e os membros 
da Comissão de Elal;ora~~ão do Hcginwnto In· 
terno, para os seus trabalhos. Com causa jus· 
tificada, deixaram de comparecer os Srs. De· 
putados Bolivar de Freitas, Feliciano Pena c 
Otacílio Ncgriio. 

Lida a ata da rcuniiío anterior, foi a 
mesma aprovada. P:1ss::nclo-se :'1 Ordem do 
Din, foram apresentadas. pelos Srs. Deputa-
dos, as seguintes emendas ao AnteJ>I'ojeto do 
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Regimento Interno; as quais a Comissão emi-
tiu os pareceres abaixo: Emenda n. 1 ·--
pch ,ceita~:ilo, em virtude do seu fundam.en-
to: emenda n. 2 - Art. 22 - pela accita-
çáÔ de mais uma comissão, como sugere n 
emenda, suprimindo-se :1 palavra "trahn}Iw" 
do n. IV do mesmo artigo; emenda n; _3 _ao 
parágrafo único do ::rt: 22 -:- pela rcJCiçao. 
Se se trata de corn1ssocs unportantcs, :ma 
composi~~ão deve primar pela qualidade e 
não pela quantidade de seus componentes; 
emenda n. 't ao art. 4 7 - aceita, com o 
substitutivo apresentado pela Comissão: ·'O 
suplente convocado J)crcchcrá subsídio intc· 
gral, pelo tempo que servir c ajuda de custo 
pela primeira investidura". Emenda n. fi 
ao Art. 4G -~ aceita, com o suhtitutivo apre-
sentado pela Comissão: "O Deputado licen-
ciado nenhuma remuneração pcrccbcrú, a 
não ser para tratamento de saúde c pelo 
prazo máximo fixado em laudo médico''; 
emenda n. li ao art (i3 - pela rejeição, só-
mente o presidente da Assemhléia poderá in-
cluir matéria da Ordem do Dia. Logo, di-
zendo o Presidente, está visto que é o da As-
sembléia. Emenda n. 7 ao art. 70 - aceita; 
em conseqüência o último período do pará-
grafo único <lo art. 70 ficará com a reda-
ção; "Expirado o prazo, sem que os papéis se-
jam devolvidos, o Presidente da Assembléia 
nomeará substituto, providenciando a arre-
cadação imediata dos papéis". Emenda n. 
8 ao art. 72 - pela aceitação; a comissão ge-
ral é a Tlrópria Assembléia reuni(la para es-
tudo que lhe seja proposto; sem em·ater le· 
gislativo; neste caso, serú adotado o Hcg> 
mcnto em seu artigo 2G, para o substituir 
o art. 72 do Projeto. Emenda n. !J ao nrt. 
!JO - pela aceitação, em vista de sua justi· 
fiea~~ão. Emenda n. 10 ao § 1." do art. 92 
pela aceitação, em vista <lc seu fundamento, 
porém, com a seguinte redação: "V cri fica da 
pelo Presidente da Assembléia, a prescn~~a de 
um têr~:o, pelo menos, dos membros dÍl As-
scmhléia, declararú aberta a sessão". Emcn· 
da n. 11 ao § ,Lo do art. !)2, pela rejeição. 
A ]Jn•scn(.:a dos Deputados para abertura dos 
trabalhos é urna eousa c 11ara verificação 
gcrnl do comparecimento, com efeito para 
conh1gcm de falhas, é outra co liSa. Emenda 
n. 12 ao § 2.0 do art. !J2 - pela rcjei~~iio. 
Não procede a observação, porque a scguin· 
te não se refere a <lia c ao todo "ordem do 
dia seguinte". E' como se dissesse seguinte 
ordem do rlia. Emen<la n, 13 ao art. 70 -
parúgrafo único - pela rejeição. Apreciando a 
emenda n." 7, adotou-se um substitutivo que 
parece razoúvcl. Emenda n." H - prejudi-
Ct<da, em virtude dos substitutivos da Comis-
são ils emendas de ns. 4 c 5. Emenda n." 1ií 
ao artigo 4G - § 2." - rejeitada, em face 
emcn das de ns. <l e ií. Emenda n." 1 G ao artigo 
da ace.itação dos substitutivos da Comissão ils 
<18 - pela aceitação, em face de seus funda-
mentos. Emenda n." 17, ao n." 2 do artigo 
10 -- pela aceila~·ão, em face de seus fun-
damentos. Emenda n." 18 ao artigo 18 -
pela aceitação, para ser entendida e apro-
veitada em conjunto com a n." 1. Emenda n." 
l!l ao artigo 8." - aceita, como emenda de 
rcda~:ão. Emenda n." 20 no artigo 1 -- rejei-
tada, por ser melhor a redação do Projeto. 
Emenda n." 21 ao artigo 10 - pela emenda, 
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que é de redação. Emenda n." 22 ao § 2 ... 
do artigo 10 - pela emenda, em face da 
justificação apresentada. Emenda n." 23 ·ao 
§ :2'." do artigo 11 - pela rejeição, por ser 
melhor a redação do Projeto. Emenda n." 2,1 
- !l letra "b" do artigo 12 - rejeitada; não 
se justifica a emenda. Emenda n." 25 ao tí-
tulo I - c~apítulo li - secção I - aceita, 
em vista da justificação apresentada. Emen-
da n." 26 'tiO n." 21 do artigo 15 - aceita, 
diante de sua justificação. Emenda n.• 27 
ao n." 26 do artigo 15 - aprovada, em face 
dos seus fundamentos. Emenda n." 28 ao 
artigo 22 - aceita, substituindo-se, porém, a 
palavra "ordinárias" por "efetivas". Emenda 
n." 29 ao artigo n:~ - pela aceit:1ção, como 
emenda de redação. Emenda n." 30 ao § 1.• 
do artigo !J3 - aceita, eomo emenda de re-
dação. Emenda n." 81 ao § 1." do artigo H4 -

· rejeitada, por ser mais clara a redação do 
,projeto. Emenda n." B2 ao § 1." do artigo 1B5 
- considerada de rcda~~ão. A emenda adapta 
o projeto a um dispositivo con~titueional.. 
Emenda n." BB ao § 2." do artigo 25 - pela 
aceitação da emenda, dada a sua justificativa. 

Em se"'uida foi encerrada a sessão pelo 
"' l ' . Sr. Presidente, sendo marcac a a proxuna 

para o dia 18, ils 15 horas. 
(a.) Dadaró .Júnior, P:·esidentc. 

ATA DA 3." REUNIÃO DA Co::\IISSÃO DE 
ELABOHAÇÃO DO HEGil\<JENTO INTEH~O 

Aos dezoito dias do mês de agôsto do 
ano de mil novecentos c quarenta c sete, 
na Sala das Comissão da Assembléia Legisla-
tiva presentes os Srs. Deputados Badaró .Tú-
nioi: Matem; Salomé, Starling Soares, Ccsar 
Son{rri .Júlio de Carvalho, Arnérico da Costa, 
FclicÍ:{no Pena e Cúndido Ulhôa, sob a pre-
sidência do primeiro, reuniram-se os mem-
bros da Comissão de Elaboração do Hegi-
mcnto Interno, para os seus trahnlhos. Com 
causa justificada, deixaram de comparecer os 
Srs. Deputados Otacílio Ncgrão, Bolivar de 
Frei tas e Guilherme l\iachado. 

Lida a ata da reunião an tcrior, foi a mes-
ma aprovada. Passando-se ú Ordem do Dia 
foram apresentadas, pelos Srs. Deputados a~ 
emendas ao Anteprojeto do Hegimcnto II;ter-
'110, às quais a Comissão emitiu os se~.~:uintcs 
pareceres: Emenda n.Q B4 - art. 20 ...:._ pela 
aceitação, em virtude dos seus fnn darnen-
tos; emenda n." 35 - art. :1ií - )lela aeei-
taçiío. A palavra "atribuições" é de melhor 
técnica, em lugar de "dislJOsiçõe:;", quando 
se menciona compeWneia; emenda n." 3() _ 
ns. 1 c 2. Pela accita~iío .. Suprimindo-';c a 
}lalavra "todos" a reda<,~ao f1cu mais elerrantc 
' . ' 1 t b ' s~m pre]tuz~ lo pens:n;1en o te):tifieado. 
Ic.mciH]a n." 37 - art. •la - ns. 4 e ií _ 
Pela aceitação. O emprêgo da Palavra H.et'n-
lamcnto em lugar de Hegimcnto, foi ~m 
lap~o. Emendas _n." 38 .- art. a:.; - pela ·acei-
t~lçao. A rclJ~lçao sera de leis e resoluções. 
Emenda n." 3.l - art. -tO -- peJa accit:u~i"io. 
A rcda~~ão prop?sta tr:~duz melhor 0 que se 
!cve em vista dizer. ~~l!le:ula n." 40 -- art. 
30 - § 1." - pela TCJCIÇ'ao. Dizcndo-:-:c que 
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os membros das comissões, serão avisndos, 
claro é que isto tem o cm·áter obrigatório 
pois trata-se de lei e, na lei, o que está dit~ 
deve ser aplicado. Emenda n.• 41 - art. 31 
- pela aceitação. Ê mai.s liheral deixar que 
a du~ação das reuniões das comissões seja de· 
ternn.nada pelos seus componentes, em vez 
de ficar a talante do Presidente. Emenda 

justificadas serão obrigatoriamente anotadas 
para o fim de contagem de tempo para a 
perda do mandato e não pagamento do subsi .. 
dio variável. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre. 
si dente encerrou a sessão. 

(a.) Badaró Júnior, Presidente. 

n.• 42 - art. 105 - § 3.• - pela aceitação 
da emenda, por seus fundamentos. Emenda 
n.• 43 - art. 15 - n.O 14 - pela aceitação, 
Por seus fundamento~>. Emenda n.• 43 - adi-
tiva, - pela rejeição. O Estado não pode 
pagar por um trabalho que lhe não foi pres· 
tado. Emenda n.o 45 - art. 58 - pela acei-
tação. Hcalmente, nos têrmos do art. 20 da 
Constituição Estadual, a ausência por mais 

ATA DA 2." HEUNIÃO DA CQ}IISSÃO DE 
ELABOHAÇÃO DO HEGil\l&Yl'O INTEHNO 

de dois meses depende de licença. Emenda 
n.O 46 - art. 90 - pela aceitação. A pror-
roqação das sessões não deve depender de 
maioria absoluta c sim da maioda dos pre. 
sentes à scssfto de cuja prorrogação se trata. 
Suprima-se o final do artigo. Emenda n.• 4 7 
~ art. 54 - pela aceitação. Efetivamente, 
assunto de tal relevância, que justifica maioria 
de dois terços em sua deliberação, como re-
comendam a Constituição Federal, n.O 48, 
§ 2.", e Constituição Estadual, art. 20, n.O 3. 
Emenda n.• 48 -· art. 108 - § 1.0 -- pela 
aceitação. Resolvendo conclusivamente, cabe 
ao Pr·esidcntc em virtude do cargo, tomar as 
medidas para que a decisão seja acatada e não 
é necessário dizer como. Emenda !1, 0 49 -
letra "f" -- art. 103 - pela aceitação, pelos 
fundamentos. Emenda n.o 50 - art. 30 -
pela -aceitação. A redaçfto da emenda é mais 
correta. Emenda n.o 51 - art. 150 - pela 
aceitação. Quem envia a proposta orçamen-
tária é o Governador e não o Govêrno, ex-
pressão que envolve também a Assembléia. 
Emenda !1,0 52 - art. Hí - 11. 0 14 - Idôn· 
tica à de n. 0 13, que .iá foi aceita. Emenda 
n.O 53 - aditiva - pela rejeição. Se se per-
mitir a qualquer Deputado o que se propõe, 
isto é, discutir nas comissões, o rendimento 
dos trabalhos estarão prejudicados. O lugar 
que o Deputado tem para discutir é o. p~c
núrio. Tomar parte, assistindo, é um drrelto 
não somente elo Deputado corno da imprensa 
c de qualquer do povo, uma vez ·que a r~u
nião não seja secreta. Envim· inforrnaçocs 
escritas nfto é um direito, é até um dever· 
Vencido o autor da emenda, que alega ser 
o assunto previsto no Hegimcnto da Câm~1ra 
Federal. Emenda n.o f>·i - aditiva ~ aecrta, 
por ser de conveniência dos tnihalhos. Emen-
.da n.o 55 _ pela aceitaçfto. Convém deixar 
expresso o que na prútiea acontece. Ê claro 
que as reuniões secretas serão ~;ccrctaria,clas 
por um dos membros da Comis~ão._ Emend.a 
n.O 5G - aditiva ~ pela accrtaçao, agluti-
nando-se a parte referente a D?putados e a 
Governador, nüo havendo nccessr_dadc de Jli:o-
cessos diferentes. Na redação _fmal, mcnci~
nar que o saldo poderá ser aplicado no c!~n
quecimcnto da biblioteca da Assem~> lei~. 
Ernenda n.O 57 _ aditiva - .pela acc1taçao 
e aproveitamento no substitutivo à emend_a 
n.0 5. Emenda n.O 58 - aditiva - pela acet-
taçi:o. :~m l)lHh n.o r,g -·- aditiva - aceita 
com o seguintes substitutivo: As faltas não 
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Aos catorze dias do mês de agôsto do 
,mo de mil novecentos e quarenta e sete, nu 
Sala das Comissões da Assembléia Legislativa, 
presentes os Srs. Deputados Uadaró .Júnior, 
Mateus Salomé, Guilherme Machado, Starling 
.'Soares, .Martins da Costa; Júlio de Carvalho, 
Cândido Ulhôa c César Soragi, sob a presidên-
cia do primeiro, reuniram-se os membros da 
Comissão de Elaboração do Regimento In-
terno, para os seus trabalhos. Com causa jus-
tificada, deixaram de comparecer os Srs. 
Deputados Bolivar de Freitas, Feliciano Pena 
c Otacílio Negrão. 

Lida a ala da reunião anterior. foi a 
mesma aprovada. Passando-se à Ordem do 
Dia, foram apresentadas, pelos Srs. Depu-
tados, as seguintes emendas ao Ante-projeto 
do Hcgimento Interno, às quais a Comissúo 
emitiu os pareceres abaixo: Emcmla n." 1 -
pela aceitação, em virtude do seu fundamen-
to; emenda n.O 2 - artigo 2~, - peJa acei-
tação de mais uma comissão, como sugere a 
emenda, suprimindo-se a patavra "trai> alho" 
do n.O IV do mesmo artigo; emenda n." 3 ao 
parágrafo único do artigo 22 - pela rejeição. 
Se se trata de comissões imporbmtcs, sua com-
posição deve primar pela qualidade e não 
pela quantidade de seus componentes; emenda 
n.o 4 ao artigo 4 7 - aceita, com o substituto 
apresentado pela Comissão: "O suplente con-
vocado perccherú subsidio integral, pelo tem-
po que servir c ajuda de custo, pela primeira 
investidura". Emenda n.O 5 artigo 4G - acei-
ta, com o substitutivo apresentado pda Co-
Inissão: "O Deputado liccneiado nenhnrnu rc- ~·i 
munct·ação recebcrú, a não ser para tratamen-
to de saúde e ·Pelo prazo máximo, fix,ado em 
lauclo m(~dico"; emenda n.'' fi ao artigo GB -
pela rejeição, sômcnte o Presidente d:i Assem-
bléia poderá incluir matéria na Ordem do 
Dia. Logo, dize.ndo o Presidente, estú visto 
que ô o ela Assembléia. Emenda n.O 7 ao ar-
tigo 70 -- accit·a; em conseqii0neia o último 
per~odo do pm·úgrafo único elo artigo 70 fi-
cara com a redação: "Expirado o prazo, sem 
que os papóis sejam devolvidos, o Presidente 
da Assembléia notnearú substituto, Jlroviclen-
ciando a arrecadação imediata elos r>npéis". 
Emcnc~a !_1.0 8 ao artigo 72 - Jlela aceitação; 
a. conussao geral é a própria Assembléia rcu-
nrda parn estudo que lhe seja proposto, sem 
earútc: legislativo; neste easo, serú adotado 
o Hegunento em seu art. 26, para substituir 
o artigo 72 do Projeto. ·Emenda n." 9 ao artigo 
!lO - Pela aceitação em vista de sua justifi. 
cação. Emenda n!o 10 ao § 1.• do artigo 92 -
pel:~ aceitação; em vista de seu fundamento 
porem, com a seguinte redação: "Verificad:~ 
pelo Presidente da Assembléia, a presença tlc "d' 
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um têrço, pelo menos, dos mcml~ros da As-
sembléia, declarará, abcrt.a a scssao". ~r_n':n
da n: 11 ao § 4.0 do artigo 92 pela reJciçao. 
.A presença dos Deputados para a~~rtur_a dos 
trabalhos é uma cousa e para v~nflCaçao ge-
ral do comparecimento, com efeit~ para con-
tagem de falhas, é out,ra causa. E.m.e~da n_. o 

12c ao § 2.0 do artig_? 92 - pela rejei~ao. N~o 
procede a observaçao, porque a segumt~ nao 
se refere a dia e ao t~do "ordem. do di'a se-
«uinte". t.; como se dissesse segumte ordem 
do dia. Emenda n.o 13 ao artigo 70 - pnrú-
parúgrafo único - pela rejeição. Aprecian-
do a emenda n. 7, adotou-se um substituti· 
v o que parece razoável. Emenda n. 14 -
prejudicada, em virtude dos substitutivos da 
Comissão às emendas de ns. 4 e 5. Emenda 
n. 15 ao art. 4G - § 2.'' - rejeitada, em 
face da aceitação dos substitutivos da Co-
missfto its emendas de n. 4 c 5. Emenda n. 
16 ao art. 48 - pela aceitação, em face de 
seus fundamentos. Emenda n. 17, ao n. 2 
do art. 19 - pela aceitação, em face de seus 
fundamentos. Emenda n. 18 ao art. 18 -
pela aceitação, para ser entendido c aprovei-
tada em conjunto com a n. 1. Emenda n. 
19 ao art. 8.Q - aceita, como emenda de re-
dação. Emenda n. 20 ao art. 10 - rejeitada, 
por ser melhor a redação do Projeto. Emen· 
da n. 21 ao art. 10 - pela emenda, que é d~ 
redação. Emenda n. 22 ao § 2.Q do art.· 10 
- pela emenda, em face da justificação apre· 
sentada. Emenda n. 23 ao § 2.Q do art. 11 
- pela rejeição, por ser melhor a redação 
do Projeto. Emenda n. 24 - ú letra "b" do 
art. 12 - rejeitada; não se justifica a emen-
da. Emenda n. 25 ao título I - capítulo II -
- secção I - aceita, em vista da justifiea-
ção apresentada. Erncnda n. 26 ao n. 21 do 
art. 15 - aceita, diante de sua justificação. 
Emenda n. 27 ao n. 26 do art. 15 - apro-
vada, em face dos seus fundamentos. Brncn-
da n. 28 ao art. 22 - aceita, substituindo-
se, porém, a palavra "ordinárias" por "efe-
tivas". Emenda n., 29 ao art. 93 - pela 
aceitação, como emenda de rcda~~ão. Emen· 
da n. 30 ao § V do artigo 93 - acei-
ta, corno emenda de redação. Emenda 
n. 31 ao § 1.Q do art. 94 - rejeitada, por 
ser mais clara a redação do projeto. Emen-
da n. 32 ao § V do art. 135 - eonsi<~erada 
de redação. A emenda adapta o proJeto a 
um dispositivo constitucional. Em.end_:'l n. 
33 ao § 2.Q do art. 2~ -: pcl~ nccttaçao da 
emenda, dada a sua JllSllflCahva. _ 

Em seguida foi encerrada a sc;ss:w pelo 
Sr. Presidente, sendo marcada a proxuna pa-
ra o dia dezoito, ús quinze horas. 

(a.) Badaró Júnior. 

---x---
ATA DA 3.• HEUNIÃO DA COMISSÃO DE 

ELABOHAÇ:\.0 DO REGil\IENTO 
JNTEHNO 

Aos dezoito dias do mês de agôsto do 
ano de mil novecentos c quaren~:l e sc~e, n_a 
S·ll'l das Comissões da Asscrnhlcw Legislati-
v~.' presentes os Srs. ~)('Jn~t:H!o~~ B:ularó, :lú· 
nior, Ma tens Salomé, Starhng , ~)~)ares, Cesnr 
Soragi, Júlio de Carval.ho, Am~nco da Costa 
Fcliciano Pena c Cúndulo Ulhoa, sob a pre-

sidência do primeiro, reuniram-se os mem-
bros da. Comissão de Elaboração do Hc"imeP-
to Inter,no. para os seus trabalhos. "' • 

Com caus:~ justificada, deb:ararn de com• 
parecer os Srs. Deputados Otacílio Nen ;-
Bolivar de Freitas e Guilherme Machado~r.to, 

Lida a ata da reunião anterior, foi a. 
mesma uprovada. 

Passando-se á ,Ordem do Dia, foram. 
apresentadas, pcl<;>s Srs. Depu.tados, as emen-
~las ao. Ante,-Pr~Jc~o do. ~\cguncnto Interno; 
as qums a Comrssao crmtm os seguintes Pa-· 
rccercs: 

_Emenda ~. 34 - Art. 20 - Pela acei· 
taça o, em VIrtude dos seus fundamentos·. 
emenda n. :15 -.- art. 35 - pela aceitação: 
A palavra "atribuições" é de mdhor técniea 
em lugar de "disposições", quando se rnen: 
cio na competência; emenda n. 3() ·- ns. 1 
e 2 - Pela aceitaçüo. Suprimindo-se a pala-
vra "todos", a redação fica mais elegante, sen1 
prejuízo elo pensamento textificado. Emenda 
n. 37 - art. 35 - ns. 4 c 5 ____,Pela acei-
tação. O ernprêgo da palavra Reuulamen-
to em lugar de Hegimento foi ln~~ lapso. 
Emenda n. 38 - art. 33 - pela aceita~~ão. 
A redação será de leis e resoluções. Emenda 
n. 30 - art. 40 - pela aceitação. A redação 
proposta traduz melhor o ~IUC se teve em vis-
ta dizer. Emenda n. 40 - art. :iO - pará· 
grafo V - pela rejeição. Dizendo-se que os 
membros das comissões, serão avisados, cla-
ro é que isto tem o cnrátcr obrigatório, po;s 
trata-se de lei c, na lei, o que está dito deve 
ser aplicado. Emenda n. 41 - art. :n -
pela aceitação. E' mais liberal deixar que 
a duração das reuniões das comissões seja 
determinada pelos seus componentes, em vez 
de ficar a talante do presidente. Emenda n. 
42 -- art. 105 - parágrafo 3.Q -- pela aceí· 
tilção da em~nda, pôr seus fundamentos. 
Emenda n. 43 ---' art. 15 - n. 14 -- pela 
aceitação, por seus fundamentos. Emenda n 
43 - Aditiva - pela rejeição. O Estado nã~ 
pode pagar~ por um trabalho que lhe nfio foi 
pre?tad_o. Emenda n. 45 - art. 38 __ pel·· 
accrtaçao: ~l<:_alm,cnle, nos têrmos do art. 2Ô 
da Const!lmçao I<..stadual, ~l nusência por mais 
dt; 2 meses ~lcpcnde de hecnça. Emenda ll 
4~ - art. ~O --pela aceitação. prorroga~ 
çao das sessoes nao deve dcnen<lcx· <le ·n · . l I . I' • •• aio· rw a )SO uta e sun da maioria dos rn·,,, t 
1\ sess'lo de cu'a · - · csen cs , . . , r· 1 J•l pr or;ogaçao se trata. Supri-
ma-se o I na to artigo. Err.Ienda 1 47 
'lrt r.4 l . 1. -' · a - PC a aceitação. Efetivamente _ 
s~mto de tal rclcvfmcia que justifica , · ' ~s 
na de dois terços em sua deliber·\Ç'l~l mato· 
rcc?lllCJHlam a Constituição Fedci:aí' .;r~or:t~ 
par:~gra~o 2.? c Con.stilui~~ão EstaduaÍ ;lrt. 20• 
n. B. bncnda n. ail- art. 108 ___ ),.,; ' 
f o 1.9 

- IlCl'l 'lcei·f·lç':-to I)esol • I '1' '1gra-. . ' ' " ·• · ' · vcnuo , 1 sivamcntc, cabe ao Presidente, em Vi'"tconc u· 
ca_rgo tornar as medidas para que .; Utle_ ~o 
scp acatada P não é neces•·:ll'l·o 1' , dcclsao. 
E ' · ,,, < Izer · 
~m?nda n . 49 - letra f - art 1 1)3 como· 
aeella~~ão, pelos fundamentos E. 1- pela · · '-ltlent 'l n r.o -. art 30 - pela aceila~~ão A . ' - · ,) 
emenda é mais eorrcnte ~: . 1 cdnçao da · LlllClHh n r 1 art · 150 - pela accita~~ão. Qn~ · ;:>. -
}lroposh orçamcnhrh é 0 (' · rn envw a 

(' ·' ' ' lOVernador e 11:-o 
O lO\'CI'llO, CXjlrC!iSÜO que env } r , , , a 
Assembléia. Emenda n J 52 _ 0 ,' et la1J~lLcm a 
14 1 1' t' · d , ar . ;:> - n. 

- t cn Ica a c n. 43, que já foi aceita' 



.:Emenda n. 54 - adítiva - pela reJeiçao. Se 
se permitir a qualquer Deputado o que se 
propõe, isto é, discutir nas comissões, o rcn· 
dirnento dos trabalhos estarão prejudicados. 
O lugar que o deputado tem para discutir é 
o plenário. Tomar parte, assistindo, é tnn 
~it·cito não somente do Deputado como da 
Imprensa c de qualquer do povo, urna vez •-rue 
a reunião não seja secreta. Enviar informa· 
ções escritas não é um direito é até um de-
ver. Vencido o autor da emenda, que alega 
ser o assunto previsto no Hegirnento da Cft· 
mara Federal. Emenda n. 55 - aditiva ~ 
aceita, por ser de conveniência <los trabalhos. 

. Emenda ·n. 513 ·- pela aceitação. Convém 
deixar expresso o que na prútica acontece. 
E' claro que as reuniões secretas serão secrc· 

.. tariadas pôr um dos membros da Comissfw. 
Emenda n. 57 - aditiva - pela aceitação. 
aglutinando-se a parte referente a Deputa· 
dos c a Governador, não havendo nccessida· 
de de processos diferentes. Na redação final, 
mencionar que o saldo podcrú ser · aplicado 
no enriquecimento da biblioteca da Assem• 
bléia. Emenda n. 58 - aditiva - pela acci· 
tação c aproveitamento no substitutivo ú 
emenda n. 5. Emenda n. 59 - aditiva -

·pela aceitação. Emenda n. 130 - aditiva -
aceita com o seguinte substitutivo: As faltas 
não justificadas ·serão obrigatóriamente ano· 
tadas para o fim de contagem de tempo para 
a perda do mandoto c não pagamento do sub· 
sídio variúvel. 

Nada mais havendo a· tratar, o sr . Pre· 
si dente encerrou a :;essão. 

(a.) Badaró .Júnior. 

20.0 SESSÃO ORDINÁRIA, EM 25 DE AGôSTO DE 1947 

PRESIDÊNCIA DO SH. ALBEHTO TEIXEITIA 

SUMAmo - Comparecimento - Ala - Ex-
pediente: - Mensagem n. 1 G, contendo 
informações sôbrc cquipara~~iío dos ven-
cimentos dos professôres elo Conscrvaló· 
rio Mineiro de l\Iúsica -- Ofíeios elo Sr. 
Secretário da Agricultura referentes ao 
quadro de pessoal da Secretaria da Agrí-
cullura; do Sr. Governador do Acre e 
do .Sr. Presidente <la Assembléia Lcgis-
lavita do Paranú, agrndecendo - Te· 
legramas de fiscais de renda, apoi· 
a.ndo o memorial dos funcionúrios <1.1 
f~scalização em Uhcraha; do Sr. Prc· 
s>I.dct~tc da Assembléia Legislativa do 
I unn, fazendo comunicação; do Sr. 
Deputado Celso Machado, agradeceu· 
{!o - Convites do Sr. Comandante 
~cral da Fôr~~a Policial, para solenida· 
t es; da Associação dos ex-Combatentes, 
JClara sessão cívica - Hccurso do sr. 
els~ Pinheiro, de Campo Belo - nc· 

~uer~~ne~lto n. 2G, sôhrc representação 
l~ hscats de renda - Parecer para :L• 
dis~ussão do Projeto n. 3 (cancela do· 
h~ço~s orçamcntúrias) - Questões eco·· 
normcas; discursos do sr. Alhcrto beo-
dato - Dr. Antônio de Andrade neis 
(voto de Ilesa r); discurso· c requeri meu· 
to do sr · Tancrcdo Neves c discurso do 
sr. Ma teus Salomé - Ordem do dia: -

.28G 

Aprovação, em 1.~ discussão dos Proje-
tos n. 13, abrindo crédito especial; n. 
H, estendendo a militares os benefícios 
do Decreto-lei estadual n. 1G32, de 
1G-l-1!HI3 - Homenagem ao Exército 
Nacional: requerimento do sr. Soare-> 
C;mcdo c proposta do sr. Fabrício Soa· 
rcs - Problemas da Hêdc l\Iincira de 
Viação; discurso do sr. Oscar Corrêa -
Sôhre o Decreto n. 2:HI3, de 10-7-1\H7: 
discurso e Projeto n. 15 do sr. l)Jtimo 
de Carvalho - Homenagem ao Duqtw 
de Caxias: discurso do sr. César Sor~l
gi - Encerramento - Ordem do dJa 
213-8-Hl·i 7. 
- A's 14 horas, comparecem os scnhn· 
res: 
Alberto Teixeira - Lima Guimarães -

Castro Pires - Luiz Domingos - .. Ozmum 
Coelho - Adolfo Portela - Alberto Deoda-
to - Aluisio Costa - André de Almeida -
Antônio Caetano - Antônio Pimenta -- Ar· 
mando Zilcr - Astolfo Dutra - Augusto Cos-
ta - Badaró Júnior - Bolivar de Freitas --
Candido Ulhôa - Carlos Pratcs - César So-
ragi -- Chaves Hibeiro - Emílio Silveira -
Fabrício Soares - Fcliciano Pena - Fidcl· 
cino Viana - Geraldo Ataídc - Ilacir Lima 
- J ason Albergaria - João Camilo - .To sé 
Augusto - Jouhert Guerra - .Júlio de Car· 
valho - Luiz Maranha - Matcus Salorné -
Oscar Corrêa - Pedro Braga - Henó --
Hibciro Navarro - Hiheiro Pena - Hondon 
Pacheco - Simão da Cunha - Soares Cane-
do - Starling Soares - T:mcrcdo Neves __. 
último de Carvalho - Uricl Alvim. 

- Deixam de comparecer, com causa 
justificada, os senhores: 

Emílio Vasconcelos - Anihal Gontijo,-:-
Antõnio Guimarães - Faria Tavares - (.tU~ 
/hcrmc l\lachado - Jaedcr Albergaria - Jose 
Carvalhcira - Lourcn~~o Andrade - l\Iaga-
lh:'ícs l\Iclo Viana - Martins da Costa - Mau-
n~io Andrade - l\Icndcs Ferreira - Sousa 
Carmo e Xcnofonte l\Icrcadantc. 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se ~Jr~- ·.t 
sentes 45 Srs. Deputados, declaro !thcrt.l a •· 

sessão. 
ATA 

..~ SH OZANAN COELHO o.v :sccr?:a· 
~ · , ) J -; ,1 '\t'l da scss"" no, SCl'VIn<IO de 2.0 

- _,c ' ' '- ·, '\ JJ'O• 
unrcccdcnlc. a qual. sem ohserva~~ao. e 'r 
vana. 

EXPEDIENTE 

(I <•n I UIZ DOl\ITNGOS (2.9 Secretário· 
'' · ' ' · dos se· servindo de 1.Q) - Procede ú leilnra · ' 

guintcs papéis: 

:MENSAGEl\1 N · 1ü 

de ••Jgo" sto de 194 7-
Bclo Ilorizontf!, 20 
Senhor Presidente. 'ti'r 'l Voss'' 
'I' 1 · f - d tl"lllSIIll ' ~m 1,0 a sahs acac: c : t"•rmos rlo ~cu 

r<:xcclencw, em alcnçao a~s 1C. .. 1, ·ma, uma 
ofício n. 281" de 1 \l de mnw c es c ·I' Scrlllc>r • • l · f - ·cst•HhS }lC O • copia ( as 111 ormaçocs pi ' ' ' , . . , 
Sccrctúrio da Educação, ref~rcntcs ~~ m~l~~··· 
cão feita nclo Govêrno elo I:stado por Vai lfl.s '~I' 
Deputados a . essa Assembléia, que se mam-
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·l 

,1 

! 



\.· r 
; 

I 
I 

.1 
·~ I 

iestararn sôhre a conveniência de ser promo-
vida a equiparação dos vencimentos dos pro-
fessôrcs do Conservatório Mineiro de Músi<'a, 
desta Cn·,rtal. aos dos professôres do Colé-
1'\'IV E~ wdi.wl c do Instituto de ~ducação. 

A ->raz-me apresentar. a V. I<..xc1a. os rnet~s 
protestos de cordial estima c elevada consi-
deração. 

(a.) Milton Soarer ~ampos, Governa-
dor do Estado. 

_ Hecebida com especial agrado. Pu-
blique-se. 

Belo Horizonte, 5 de julho de 1 !H 7. 
Sr. Presidente: 

Tenho a honra de passar às rnâos de V. 
Excia. darios informativos referentes à indi-
ca~~ão feita, ao Govêrno do Estado, por De-

' put<ulos à Assembléia Constituinte com refe-
rência aos vencimentos dos professôrcs do 
Conservatório Mineiro de Música, desta Ca-
pital, em confronto com os dos profcssôrcs 
do Colégio Estadual. 

De falo, os primeiros vencem, por mês, 
Cr8 1. 800,00 e os segundos Cr$ 2. 000,00, sen-
do digna de nota a circunstüncia de que, no 
Govêrno Desembargador Nísio Batista, os pro-
fcssôrcs do Instituto de Educa~~ão tiveram os 
seus vencimentos equiparados aos dos pro-
fcssôrcs do Colégio Estadual. 

Parece que a diferença tinha explicação, 
até hú pouco, no pequeno coeficiente da ma-
trícula do Conservatório, situação que já não 
existe, pois ali estão matriculados :119 alunos 
c em atividade todos os seus cursos artísticos. 

Com relação ao Decreto-lei n. 1. 905, de 
12 de novembro do ano passado, informamos 
que o mesmo visa estimular a prestação de 
concurso com o objetivo de elevar o padrão 
de cultura do professorado oficial. 

O concurso tem o mérito de por côhro 
ús nomeações para o magistério mediante o 
favoritismo e, assim, o espírito da lei não 
foi estabelecer difercn~~as perigosas mas pre-
miar os verdadeiramente competentes. 

Aliás! de conformidade com um despacho 
de Vossa Excelência, exarado em processo 
desta Secretaria, o assunto destina-se a ser 
resolvido oportunamente com o reajustamen-
to dos funcionúrios públicos. 

Nesta_ oportunidade apraz-mc reiterar a 
Vossa Excelência, Sr. Governador, a expressão 
do nf.cu grande apreço e distinta considera-
ção. 

(a.) Mário Brant. 
Ofícios: 

Belo IIorizon te, 23 de agôsto de 1!}4 7. 
Sr. Presidente: 

Em atenção ao seu ofício n. aso, de 11 
de julho próximo passado, que acompanhou 
o pedido de senhores Dcputa<los a essa As-
semhlt•in, referente ao quadro do pessoal desta 
Secretaria, cmnpre-mc l>rcstar-lhe os seguin-
tes esclarecimentos: 

I 
O art. 10, do Decreto-lei n. 2.091, de H 

de nuH·~·o do eorrcnte ano, qne reoganizou o 
quadro do pessoal desta Secretaria, estabele-
ceu: 

"Para a lotação dos quadros criados com 
o presente Decreto-lei serão nproveitados, ex-
clusivamente, os atuais funcionários da Se-

cretul'.in da Agricultura, que serão classifica-
dos de acôrdo com os quadros anexos". 

O citado Decreto-lei permitiu que funcio-
nários da mesma categoria c da mesma classe 
tivessem suas classificações c vencimentos di-
ferentes. Nenhum funcionário, porém, sofreu 
prejuízo na remuneração, em vista do dis-
posto no § 1.", do art. G.•: "A classificat~ão 
dos funcionários se fará sem prejuízos de 
vencimentos". 

II 

O 'Decreto-lei n. 2.091, não "estipulou 
que funcionários extranumerários c interinos 
fôssem também classificados como funcioná-
rios ,efetivos". Não obstante, alguns funcio-
núrios interinos foram abrangidos pela classi-
ficação, mas os respectivos atos foram poste-
riormente cassados, à, vista de parecer do Sr. 
Advogado Geral do Estado. Nenhum extra-
numerário foi alcançado pela classificação. 

III 

Nilo houve Decreto-lei criando as Divi-
sões de Despesa e Tornada de Contas, nem 
existem tais divisões nesta Secretaria. Há o 
Serviço de Despesa e o _de TomAda d.e Con-
tas, cuja existência provem das, r;ortanas ns. 
12 e 25, baixadas pelo ex-secrctano Dr. I:ucas 
Lopes com fundamento no Decreto-lei n. 
9:18, de 9 de dezembro de 1913, artigos ilG e 
3.Q, n. II, respectivamente. 

IV 
Há funcionários efetivos e extranume-

rúrios com exercício nos dois. Ser:v~ços refe-
ridos no item supra. Os funcwnanos foram 
retirados, a princípio, da Divisão de Conta-
bilidade, que se desdobrou nagueles Servi-
ços. Posteriormente foram, de~Ignados, fun-
cionários de outras dependcncws da Secre-
taria para os Serviços em questão. 

Não se fêz nomeação de funcionários di-
retamente para os mencionado.s Serviços. 

v 
Ao assumir esta Pasta, ]a encontrei na 

chefia da Divisão de Organização Industrial 
um bacharel. 

Acha-se arquivado nesta Secretaria o 
seguinte ofício, datado de 25 de novembro de 
1!HG, que o Presidente do Conselho Regional 
de Engenharia c Arquitetura, engenheiro l\h-
nucl Pires de Carvalho Albuquerque, di ri «in 
ao então Secretário, doutor Pio Canedo: o 

"Acusando o recebimento do ofí-
c~o n. G!l7, de 13 do corrente mês, as-
smado pelo antecessor de V Fxch 
na pasta da Agricultura, cumv~·e-;r;e ~~~ 
municar-lhc que, tendo em vista os têr-
mos da portaria n. 30, de 28 de ja-
neiro . do _ c01:rent_c. :1210, que deu nova 
orgamz~1çao a. D1v1sao de Organização 
Induslnal, retirando do Chefe <h Di-
v~são :~ parte refer:~nte à apro~·a~~ão 
deste ultun? cargo Ja não é privativo 
do engenheiro. 

Sirvo-~He. do ensejo para apresen-
tar a V: Exc1a · os. Protestos de minha 
alta cstuna c consHlcração". 
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VI 

Sendo em número de oito os atuais De-
partar_nentos desta Secretaria c havendo nove 
~~lpermtendentcs; um dos quais nomeado no 
d~a 18 de março corrente, à véspera da posse 
co ~x: Sr · Governador Milton Campos, cn-

_ntJ e1 um dêles fora do exercício sem fun-
çoes N · . · · ' 
t 

.: o pruneiro lha de minha adminis-
ruç·w co · • . é ' • _nvoq~l~I esse supenntcndcnte, que 

f en~cnhciro civil, pura o serviço dando-lhe 
· unçoes em meu Gabinete. ' 
col ~cnhum ato . encontrei, nesta Secretaria, 
hiliod~;~~do 0 ~~lldHlo funcionário em disponi-

: · · Ahas, o mesmo vinha percebendo 
vencimentos · . . como se estivesse em exercício. 
de ~Ito Superintendente ficou sem funções 
1. st~c novembro de 1!HG, em virtude da cx-
M7ç"o, _do Dcpa~tamento de Estâncias Hidro-
1 
n~rms, por for~~a do Decreto-lei n. 1. 888 

l c 6 daquele mês. ' 

VII 

O . cargo de Chefe de Divisão foi criado 
Pelo Decreto-lei n. 1. 559, de 22 de dezembro 
de 1945, posteriormente à gestão do doutor 
Lucas Lopes. 

~~ncontrci alguns Chefeos de Divisão sem 
funçoes na Sccr~t?ria, sendo que já procurei 
chamar a exerci CIO todos êles. Convém es-
clarecer que há nesta Secretaria maior núme-
r~ ~e- Chefes de Divisões do que as próprias 
:0IVIsocs, donde resultar que muitos dêles não 
podem exercer as funções daquele cargo. 

1 
Desconheço os motivos por que alguns 

D~ ~n:us antecessores conservavam Chefes 'de 
IVIsao sem funções. 

c :- Tôdas estas anomalias, porém, dcsapare-
erao brcvc!Il'cntc, uma vez se concretize <l 

~:tst~utura~~IO dos quadros adminü,trativos do 
. a~ o, CUJOS estudos estão a cargo lh Co· 

nnssao nomca I I I' S , ' Est ' la pe o ~x · • r. (,overnador do 
la~o, em 20 do corrente mês cujo ato foi 

pu lheado no dia 21. ' ' 
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os 

protestos de l!!!!'eço c ~onsidcra~~ão. · 
da A(a_.) Amenco Hcne Giannetti, sceretúrio 
lho dgiiE:ultura, Ind~Istria, Coméreio c Traha-

0 stado de l\hnas. 
- Hecchid 1 Do S 0 :om agra( o. Publique-se. 

no Tcrrit !' .. GovCI na dor Delegado da União 
nicação 1°1'1° 1d? _Aerc, agradecendo a comu-
Mesa dcs~: c CIÇao:. composição c posse da 
gação d 'cAsse~nb_lc~a e hem assim a promul-

a onstltmçao do Estado. 
- Recebido com agrado. Arquive-se. 

l· r Do Sr. Presidente da Assembléia Lcgis-
1~/va d~ Estado do Paraná, agradcecndo a 
·sid~rm~wa~ relativamente ao mumtum do suh-
Esta~l~ _0 Governador c dos Deputados dês te 

....... - Hecebido com agrado. Arquive-se. 
Telegramas: 

A 
Do~<; funcionários fiscais de Caran"ol'l 

ndrch d" · "' ' ' . . ')n In, Uberaba, Eugcnópolis, Alem Pa-
['!It~a, I Soços ~lc Caldas, Uhcrlfmdia, 1\Iuzam-
>~n. o, · _Joap Evangelista, Belo Vale, Ton-

h,ttc! Bonfim, Antônio Dias, Ouro Prêto, Gua-
xup~, Barbaçena, flio Piracicaba c l\Iirai, de 
apow ao memorial enviado à; Assembléia pelos 
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funcionários da fisealização de rendas de· 
Uheraha. 

- A Comissão competente, oportunamcn-
te. 

Do Sr. Presidente ela Assembléia Legis-
lativa do Estado do Piauí, comunicando a 
promulgação da Constituição daquele Estado· 

- Recebido com agrado. Agradeça-se. 
Do Sr. Deputado Celso l\Ia~ltad~, _agra-

decendo a comunicação relativa a ele1çao da 
l\Icsa da Assembléia. 

- Inteirada. Arquive-se. 
Convites: . 

Do Sr. Comandante Geral du Fôrça Poh-
dal, para assistir às solenidade:> <Jue a Fôrf:a 
Polieial fará realizar hoje, às 20 horas, no 
Auditório do Instituto de Edueação, em ho-
menagem no Duque de Caxias, Patrono do 
Exéreito Nacional. 

- A Assembléia será representada. 
Da Associação dos ex-Combatentes de 

Minas Gerais para a sessão cívica de 23 do 
corrente. 

-- Agradeça-se. 
Recurso: 

Do Sr. Celso Pinheiro contra ato do Prc-
~P.ito de Campo Belo exonerando-o tl.o lugar 
de fiscal distrital. 

- A' Comissão competente, oportuna-
mente. 

REQUEHil\IENTO N. 2G 

Sôbre represenlaçcio de fiscais de renda do 
' Bstado 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Hequcrernos a V. Exeia., ouvida a Casa. 
seja transmitida :\ Comissão nomeada pelo 
Exmo. Sr. Governador do Estado, para pro-
ecder no estuclo da rcestruturaçüo dos qua-
dros administrativos do Estado, rcajustamci~-
to de vencimentos e classificação dos servi-
dores, "ex-vi" do disposto no art.. 14? _da 
Constituição c 3:~ do Ato das DisposJçocs ., . 
Transitór.ias, a inelusa representação em que · 
os Srs. Fiscais de H c nelas justificm!I suas prr 
tensões no reajustamento dos vcncuncntos l ll 
Fiscaliza~~ão de Hcndas do Esta(.ln · . 4 7 Sala das Sessões, 25 de ng~>sto ~1: ~ 9 _·_ 
- l'Jltimo de Carvalho - Cmlos 1 1 ,ltcs 

Hcnó -- .Jouhcrl Guerra - Hibci~o Nava~r? 
- Hihciro Pena ~ Lima Guirnarac_s --: L.\"-
tro Pires - Antônio Caetano - .Toao Canll 0 

- Adotfo Portcla ~ Emílio Silveira -- ~s
tolfo Dutra - Pedro Draga - Tancredo c-
vcs - Antônio Pimenta - . .José r\u~n's't? !li-
Augusto Costa - Uricl Alvnn - (.h,\\ es 
beiro. 

-Deferido. 

PARECEU PAHA A 3.• DISCUSSÃO DO PHO-
JETO N. 5 

Comissüo Bspecial de !A•gislaçüo 

A C . _ E chl de Legislação, cxa-
onnssao · spe ' . t 'J aJ>ro 

minando o substitutivo ao PrOJC o n . .' ~ '., • 
V·Hl() c1n •> • (ll"setiss;'jo sem crncnd,ls, l de ' -· . ' ' ' . 1 • 'J • l" ~ parecer seja 0 mesmo submclll o a • ·. _u1s- ·. 
cussão c aprovado, 1.11 corno se acha rc(hguh. 



Sala das Comissões, 25 de agôsto de 1 9·1 7. 
(a a.) Júlio de Carvalho, president<:. -

Fabricio Soares, relator. ~- Oscar C_orrea -
}Jcdro Braga - Armando Z1ler - Lima Gm-
rnarães. _ Publicado, inclua-se em Ordem do Dia. 

QUESTõES ECONõ:MICAS 

o SH. PHESID~:NTE - Não havendo 
mais matéria a. ser h da na hora do cxp~di
cnte, passo a dar a palavra aos oradores Ins-
critos. 

Tem a palavra o Sr. Otacílio N cgriio. 
Não estando na Casa o Sr. Otncílio l'\c-

grJo, dou a palavra ao Sr. Alberto Dcotado. 
O SH. ALBEHTO DEODATO - Sr. 

Presidente. Srs. Deputados. 
Nãá-vlm it, tribuna para uma resposta aos 

conceitos emitidos, a meu respeito, pelo no-
bre Deputado trabalhista Lima Guimarães. 

O Sr. Lima Guimariies - Os mais ele-
vados conceitos, é preciso que se diga. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Agr;<-
dcço a V. Excia. 

Vim' apenas fazer algiunas considerações 
ao seu discurso, ús suas palavras cheias de 
ironia ... 

O Sr. Lima Guimariies - Aliús, de hom 
hmnor. 

O SH. ALBEHTO DEODATO- ... ditas 
com tanta graça, com tanto encanto com 

.I ' H<JUc c mesmo encanto que sempre lhe eo-
ncei quando, hú 20 anos, travamos uma boa 
mnizadc. Sabia dos seus pendores literúrios 
c das graças do seu estilo. Lembro-me bem 
que, de uma feita, reli púginas suas, ainda 
escritas a máquina. Eram os originais de 
uma l3iblia, em que o meu admirúvcl colega 
tentava JH"ovar que Esaú não era irmão de 
Jacoh. 

Depois, o meu nohre colega, sempre com 
admirúvel pendor literário, me mostrou o seu 
Hornancc, onde havia ineontcstàvelmente pá-
ginas muito mais pinceladas e mais fortes do 
que aquêle feijoal e aquêle milharal floridos 
dos meus "Bilhetes". Eram as púginas do 
penúltimo capítulo, em que, depois ~c eenas 
violentas tlc um drama, os personagens mor-
reram c o romance niio pôde acabar... As 
últimas, a final. foram púginas Jidas a mim, 
nrmradas do estilo c de erudição, sôhre a 
Constituição. Cheio de fan tasía c ardente de 
imaginação, o trabalho a que se propus, c que 
era ca]Jaz de fazer, ficaria tão grande que 
devia alcançar 74 volumes. E êlc desistiu 
no primeiro ... 

Senhores, vejam, portanto, que cu conhe-
ço de sobra o meu nohrc amigo c, Jlara mim 
não foram novidades as páginas <lllc escre-
veu, cheins de ironia. E' claro <JUC a pri-
meira tirada foi de um elogio, elogio ao mo-
dc:;to orador que vos fala ... 

() Sr. Uma Gllimariies - 1\luito mere-
cido. 

O SH. f..LllEilTO DEODATO - Elogio 
que me comoveu, chamando-me ele poeta ma-
vio:;o, de cantor de voz abc~molad:t, como 
aquUc admirúvel lraput'U da tenda mnazôni-
ea, tüo hem eonta(]O por Humberto de Cam-
pos. O Irapum da lenda amazônica, quando 
cantava c canta na floresta virgem, todos os 
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pússaros se ca~mn. Aqui, porém, quando eu 
falava desta tnbuna, o meu nobre colega não 
se calou. Apenys regougou, conforme disse. 
Quem regouga e a raposa e não quero com-
parar o meu nobre colega com a raposa. Con-
siderei o seu regoug~ simples aparte que ~tra
pallwu o canto mavwso do Irapuru ... 

Tenho ainda a observar que o que muts. 
lhe impressionou na minha prosa, a llro•·a 

"U"IJ· t " l I · ·' dos meus . I 1c es , o_nl c wv1a muito de· 
alm.a c n~mto de fantasra, porque a campa-
nha da U. D. N., a campanha do Bri"adcl·· 
ro, foi uma campanha de. épica bclc;a, de. 
poesia c de verdade (palmas), o que mais lhe 
impressionou foram ns paisagens por mim 
desenhadas, onde eu via feijoais floridos e 
milllnrais emboné:caclos. Fêz-me rceonhr 0 
nobre orador desta Cnsa na erítiea que fêz á 
minha fantasia daqueles contos da Idade 1\Ié-
<lia, em que os cnvaleiros com um "quê" de. 
quixotesco, ao sentirem a _beleza da paisagem, 
o encanto da r~ata, a poeira do céu e da lua 
cxlamavam para o alabardciro: quanta helez~ 
no verde daquela mata! Ao que o alabar-· 
deiro replicava: meu senhor, ali dcnl ro tem 
cobra que morde! on então, diante da beleza 
do rio, exclamava o hom escudeiro do so-
nhudor: na verdade, meu senhor, o rio é bo-
nito, mas quem cai lú dentro se afoga. E' 
a eterna luta entre o sonho c a realidade. 
Tal foi 0 debate de nós dois naquele dia t" 
Polêmica entre um homem que, na campa-· 
nha florida, eheia de encanto c tlc beleza,. 
sentia a alma voltada para a terra e para O· 
eéu, e o homem de realidade, o objetivo, 0 
homem elo Partido Trabalhista Brasileiro, que· 
equacionou a política em meia dúzia de pa-
lavras rudes c o estômago, csqucc.ido de que 
0 1•randc binômio dessas eampanhas cívicas 
sã:; o pão e a beleza da Liberdade. ·' 

Lembro, tamhém que meu nobre e ilustre 
colega me elwmou de demagogo naquelas. 
~1dmirúvcis campanhas ... 

O -Sr. Uma Guimarães - Aliás, foi V. 
Excia. quem me chamou de demagogo. 

O SR. ALBEHTO DEODATO - l\bs V 
Exein. me chamou primeiro. A questão é d~ 
primazia. 

O Sr. Lima Guimariies - Ao contrário a 
. I V l' . ' primazia ca >c a . ~xcw. 

O SH. ALBEH.TO DEODATO- No Tliro-
lito da Praça 7, cu o vi de cabeleira csgrcnha-
dn, gesticulante, olhos inflamados, a 'gritar~
"Havemos de vencer! havemos de liquidar os·. 
udcnistas c adeptos _<lo. Brigadeiro porque nos; 
chamaram de marnute1ros." 

E di:mt_e de Lima Guimar_ãcs, o nüv0gado~, 
o. far!n.accutte~, o orador o d1rctor de Banco~ 
fHit~e~ ,nl!llrcsswnad~ ]l~n· saber que a mentiro-
sa li1JUna de marnutctros também aling·i-ra 01 meu nobre colega ... (Pdnws). ' 

Uú duas passagens d? _discurso do bri1han-
tc orador que quero fnsar. A printctra é: 
quando, me achando em COill]llctn <'l·S''"' 1 1 (' ' . "·.Ort (). com a 1\Icn&agern l? ~overnador l\IiJtoq ·( ·, 1_ 
! lOS 'l t CX'l"'''l"O C0!11 - .... n 

_. , < ccn .ua. o '"" . que aprecio n anc-
nna ccononuca de l\Imas. Cita 11 , 1 .. , .. 
t 1 1. 1 • " " Isso, o rcc 10 da l\Icn~agcm . H a ]Jor certo, letra >OI'" 
letra como e:;ta .cscnto, mas inteq)rctmHlo-o 
mal. () trecho hdo pelo ntcn nobre cole"'l é 
o sc~u~ntc: "O acréseimo das rendas not':~do 
em vanos produtos ano a ano, c scn:-.,ivclmcn-

289 



te em HHU, é fruto do aumento de riquews, 
, Ido valor dos bens, da intensidade lla eirculação, 

da inflação monetária c não cxclusiVmncntc 
ao trabalho fiscal." 

I~ssc trecho é a conclusão de um argumen-
to do Governador na Mensagem. S. Ex c ia. 
acha que para melhorar a situaçüo financeira 
do Estadc, são necessúrios: a reduçüo das des-
pesas, urna revisão de tributos e maior fiscali-
zação. Hefcrindo-sc à fiscalizaçüo, diz o Go-
vernador que todo êstc .acréscimo de renda, 

•notado em vários produtos, ano a ano, e scn-
.sivelmcnte em 1946, foi também, resultado de 
.maior inflação. Todos os Srs. Deputados sa-
.bem disso, de vez que, se em 1937 tinhamos em 
•circulação quatro milhões de papel moeda. em 
1946 tivemos dezenove milhões. Diante disso, 
é claro que houve um acréscimo de dinheiro, 
uma super-abundüncia de papel-moeda. Quan-
do o Governador se refere, também, a aumen-
to da riqueza, essa riqueza não quer dizer 
prosperidade no sentido econômico. Rique:ta 
é o conjunto de bens. . . · 

O Sr. Lima Guimarães - Do ponto de 
vista econômico. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Srs. Depu-
tados a Economia Política, de Parelo ou de 
Pôrt~ Carreir-a' define a riqueza como sendo 
um conjunto de bens úteis, materiais e limi-
tados. Esta é a definiçüo clássica. Se o meu 
nobre colega Lima Guimarães abrir uma Eco-
norma Política, de qualquer autor, c não vir 
essa definição de riqueza, no scntiuo econô· 
mico eu me retirarei desta tribuna c d.arei a 
razão ao nobre colega. 

O Sr. Uma Guinumíes '-- V. Excia dá 
licença para urn aparte 'l A riqueza não quer 
dizer acúmulo de bens, mas qualquer eoisa 
que possa satisfazer as nossas necessidades. 
Isso é que é riqueza no sentido econômico. 
Pelo menos foi assim que aprendi. 

O SH. ALBEHTO DEODATO-- V. Excia. 
então, cstú interpretando mal o que leu sô-
brc Economia Política. 

O Sr. Lima Guimarães - Hiqucza é um 
conjunto de bens. E' todo c qualquer hem. 

O SH, ALBEHTO DEODATO- V. Excia. 
está querendo que seja todo c qualquer hem. 

.' E' um conjunto de bens úteis, limitados e 
materiais. E' a: dcfini~~ão clássica de rique-
za . Entretanto, alguns escritores, como Sax 
c Culloch acrescentam que, não são apenas, 
bens materiais mas também imateriais, os que 
constituem as riquezas econômicas. Pois bem, 
a Economia Política tem como finalidade, em 
última análise, fazer com que as necessidades 
dos homens sejam supridas pelas riquezas, 
que lhe são úteis. 

Pode haver riqueza, quer dizer, um 
acúmulo de bens úteis que não possam satis-
fazer ús necessidades humanas. Por exem-
plo o pico do Cauê é urna riqueza, é um 
hem útil, mas não satisfaz no momento as ne-
cessidades brasileiras dos que querem in dús-
tria de aço e ferro. Por que 'l Porque estamos 
numa economia ainda atrasada. Não temos 
ainda um meio de transformar esta ri<mcza, 
impelindo-a a satisfazer as nossas nl!ccssi-
dades .. 

V. Excia. se refere não são acessíveis e nem 
permutáveis, e, nestas condições ... 

O SH. ALBEHTO DEODATO- Quando o 
Governador disse que temos rique;:as? nüo 
quer dizer que estejamos vivcnd~ a fellct~mie 
econômica; é preciso transforma-las, ktze-las 
capazes de Jll'over ús necessidades. 

O homem, a natureza, o trabalho são. ü~
tores da produção. l\Ias isto tudo não ex.tstl-

rú se o homem é um doente, a natureza lll~
cessível, o trabalho sem rendimento· A 1'1· 
queza, na Mensagem do Govêrno, é dita no sen-
tido potencial. 

U Sr. Lima Guimai"ães - O que o Gover-
nador disse está escrito nqui (nrJOntando JH•-
ra a Mensagem) : "O acréscimo de rendas BO· 
tado em vários produtos ano a ano c scusi-
v.elmcnte em 19,Hi, é fruto de ,aumento das ri-
nque:tas, do valor dos bens, c da intensidade de 
circulação, da inflação monctúria c não exclu-

.sivmnente do trabalho fiscaL ' 
O SH. ALBEHTO DEODATO -Vou res-

ponder a V. Excia. Fique calmo ... 
Vou responder a V. Excia. Quando o 

Governador fala em aumento de riquezas, não 
traduz pletora de economia; quando tala em 
acréscimo de renda, rião expressa maror ca· 
pacidade financeira. 

O acréscimo de renda verificado ate 1!HG 
é um fato explicável nessas ocaswes. Nos 
tempos de guerras, as indústrias, mesmo as que 
não são possíveis na paz, multiplicam os es-
forços para a provisão interna e fornecimcn•-
to · dos países que estão ·em guerra. 

As nações neutras atravessam um pcrio· 
do de grande calor de febre de produçüo, de 
euforia que dura enquanto dura a guerra c 
c não vêm a concorrência. Como excm}Jlo, 
tivemos, durante a guerra, uma fábnca de 
alumínio, que não pôde perdurar durnnte a 
paz . 

Além disso dessa situação de guerra, a 
inflação cresceu, ao absurdo, o valor dos bens, 
valor no sentido de prc~~o. 

Com a deflação que o Sr. ~ovema<.!_or 
prevê para 19t!?, não havend~ mms- cnussao, 
com a queima de papel em circulaçao, e ela· 
ro que êsscs bens diminuirão de valor· As 
indústrias que não podemos, explorar, _como 

, . d . az }Jorque nao te-o alumuuo em tempo c Jl • , 
mos os m~ios de concorrer com pmses _em 

· · dcs·tparecel"lO condições naturais para ISS?. < , . : ... · 
Se o Sr. Governador, pois, f~·Is.a qu~. 0 , <l~I e s.-
cimo de rendas foi devido a ~ntcnsrd,lde da 
circulação da infla~~ão rnonctúr!a, clar~o e que, 

· ' · · d d , Cll'CUh'"lÜ C de tcrrrunada a Intcnsrda e c _ < >-< 
inflação as rendas decrescera o· · 

A infla~~ão monetária, a intensidade d~l ci;-
culàção são fenômenos de supcrabund~ncta 
do pap~l-moeda quer dizer, m.enor veloc_ülad.c 
das mercadoria; c maior velocidade de dml.Iel-
ro. E' .a causa da vida cara dos bens valonza-
dos, da oscilação crescente dos prc?os que 
apenas estão assim devido ao I~erwúo .de 
anormalidade da vida nacional c mtcmacro-
nal. V E · d · 

1 O Sr. Lima Guimarães - As riquezas só 
podem ser consideradas como bens, se lorcrn 
acessíveis c permutáveis. Estas riquezas a que 

O Sr. Lima Guimarães - . , 'x~w a 
licença para um aparte? Corno y. Excra .. ex-
plica o fenômeno da inflação, tha_ntc da falta 
do dinheiro que todos reclamam 1 
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O SH. ALBERTO DEODATO - O m~u 
nobre cole"a abordou um dos pontos tnms 
interessant~s em matéria .de finanças. .t:spa-
llta-se que não hú dh.lhen·o. Uma das cau-
sas principais do retraimento dos Bancos,. em 
emprestar dinheiro, _no .meu 7:1tendcr, e o 
receio dos negócios; e, a ms~.almtdade dos ~e
gócios · diande da poht~ca financeira ~;egmúa 
pelo Sr. l\Iinistro ~a !' azcn~ia. De~ de que, o 
Presidente da Hepublwa nao demite o Sr. 
Ministro Corrêa e Castro c não emite, t~ def!a-
ç'lo continua c os Bancos encolhem o dmhe1ro 
diminuindo a velocidade da circulação. 

Além da· deflação, o desaparecimento do 
dinheiro é devido ao esbanjamento natural 
dos novos ricos, dos que jogaram tora o di-
nheiro da euforia da guerra. Diga-se mais, 
também, que a falta é mais apnrente do que 
real. .. 

Ao lado disso, não temos ainda o húhi-
lo da circulação, o húbito do cheque, do depósi-
to nos Bancos, por onde a circular,.~ão se faz 
mais intensa. Ainda temos principalmente Ih 
interior, homens ricos com a manta do dinhei-
ro na mala. E' comum encontrarem-se indiví-
duos que, de ano a ano, chegam ü Casa da 
Moeda, no Hio de Janeiro, ou a Delegaciu Fis-
cal em Belo Horizonte, abrem a mala cücia 
de . ~inheiro que em grande parte, já roi rc-
colmdo ... 

A falta do hábito de circulação, as causas 
.que enumerei c outras respondem, em parte, 
a chamada do nobre Deputado sendo certo 
que, assim, repentinmncnte, não poderei fazer 
uma análise segura das causas que estúo per-
turbando a nossa economia c as nossas fi-
nanças. 

Mas· os fenômenos principais são êsses. 
O S1·. Lima Guimurúes - Eu acredi-

taria mais que a situaçüo em que nos 
cncomramos foi devida à inflaçüo de crédito 
q_uc,_ cessada imediatamente, trouxe o desequi-
hbno na economia. E esta falta de crédito 
está perturbando a nossa vida financeira. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - O crédi-
to era maior quando os negócios eram fáceis. 
Passava-se com um Zebu nas ruas de Uberaba 
c se vendia por cinqüenta contos, quinze 
minufos depois de haver sido comprado por 
v in te ... 

Por ser tão fácil o negócio, o crédito se 
alargava. E' possível, pois, que V. Ex c ia te-
nha razão, em Ilarte. 

Continuando a provar que não pintou, corn 
côrcs múgicas c otimistas, n Sr. Govemador 
do Estado, a situação finaúceira de l\Iinas, vou 
citar outros trechos da mensagem de S. Excia. 

Assim diz êlc: "Pelos dados do balanço 
de 19-Hi, vimos que o ·excesso da receita súbrc 
a JH'odução cobriu boa parte das despesas 
acrescidas. Entretanto, não podemos contar 
com imwl surto {inanceii"O para l!H7, JJO]'(]lle, 
nêsse exercícip, já começamos a so{rer os e{ei-
ios da nova sitzwçü.o do merca.d.o monetál'Ío, 
pelo simples fat.o .de haver O• Govêrno feito a 
retração do credito, se acentua, provocando, 
como é óbvio a senstvel. .. 

O Sr. Lfma Guimarü.es - Hetração de 
crédito•. , 

O SH. ALBEHTO DEO~ATO- E' claro, 
i! um dos fenômenos tambern. Continua S., 

Excia., noutra página: "A qtiase totalidade dos 
solos mineiros, c;,pecwln1ente ·nas r.ogwe:> ue 
lavo.ura mais intensa, vem. aprcsentanuo con-
tínua dimi~ui~:ão de í'ertillda_de". E adiante: 
"Nüo se estudou ainda, em M1nas, o [JroJ>lema 
ela valorização do homem conw lutor econô-
mico como esiw.ladas Iuío foram também as 
caus~s do declínio do reudimerzlo de sua pro 
dução. Esse declínio pod~ s~; ~zii·ibuido ás de-
sistências passivas do mew tzszco - enuemias 
J·egionais cuja extensão constitui, ]Jor vêzes, 
uerdadei;.a calamidade." · 

E aqui estão as pinceladas do S1·. Gover~ 
nador: pinceladas que, se êlc niio deu, deixou 
transr)arecer no fundo do quadro, a que se re-
fere o relatório. O Deputado talvez a avivasse 
mais, de vez que o Sr. Governador deve pos-
suir o senso grave da ordem ... 

O Sr. Lima Gzlimarües - Então' V. Excia. 
tem o senso grave da desordem. 
---O SH. ALBEHTO DEODATO - Pelo me-
nos, o da poesia ... 

E S. Excia. continua, na Mensagem: 
"No fundo do quadro, uceleranuo a im-

Ill'odnlividauc do nosso homem está ainda o 
fenômeno da subnutrição, que favorece o de-
senvolvimento de várias moléstias infec-
ciosas." 

O SR. PRESIDENTE - Comunico ao 
nobre orador que o seu tempo já se esgotou.; 

ú SH. ALBERTO DEODA'fO - l)·eai-
ria a V. Excia. mais alguns minutos de pror-
rogação. . 

O SH. PRESIDENTE - Concedo a V. 
Excia. a prorrogação regimental. 

O SR. ALBEHTO DEODATO - Eis .ai 
o quadro econômico, pintado pelo Governa-
(tor. 

Quanto• ao aspecl? fin_an~eiro~ qt!ando. o 
Sr. Goyernador se rcr.ere a sltuaçao mflac~o
nista, que deu lugar ~ gra~de _arrccadaçuo, 
prova que, de fato, a mila~~ao fo~ a causa d_? 
acréscimo. Se tivemos, pm·~t 19,Hi, _umu reCCl· 
ta orçada em seiscentos nul cruzeiros c uma 
despesa igual, arrecadamos, na verdade, no-
vecentos mil, mas, também, despendemos mais 
do que isso, apresentando, um deficii. E' que 
os serviços calculados por um I>reço em ja-
neirn no fim do ano já estavam pelo dôhro e 
tripld do custo previsto. Houve arrecadação 
maior, mas as despcsus foram maiores ainda. 

U Sr. Lima Gllimardes - O que cons-
ta, é que o excesso de despesa corre po·r 
eonta da verba do pessoal e houve acrésci-
mo do pessoal de no~;sas Secretarias. 

O SH. ALBEHTO DEODATO- Mas cons-
tam também várias outras cousas, inclusive 
de dinheiros que foram desviados nos anos 
anteriores, st::m se saner a destinação ... 

O Sr. Lima Guimarães - Em l!l4G, ês· 
ses desmandos correm por canta dos Srs .. 
Interventores que entüo dirigiam o Estado.'. 

O SH. ALDEHTO DEODATO - Os ex~ 
cessos deficitários vêm da época anterior .•• 

O Sr. Lima Guimarães - Não consta 
isto da Mensagem. 

O SH. ALI3EHTO DEODATO - Consta, 
sim senhor ... 

Eis aqui o que en queria dizer ao no· 
hrc Deputado. No meio caminho do seu dis-
curso, tão lindo c às vê7;es comovente para 
mim, quis fazer demagogia. E tenho no co-
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ração êste trechó que vou ler para os Srs. 
Deputados: "Eis um triste augurio que mais 
ninguém seria capaz de fazer. Bem se vê que 
~. Excia não é mineiro e que nãü confia 
ná capacidade dos mineiros. .l\las nós, que 
somos da terra e estamos acostumados a re-
solver as nossas dificuldades, pensamos co-
mo Milton Campos que êstcs embaraços, mo-
mentâneos "são fúcilmente removíveis" pela 

. têmpera de nossa gente." Vê-se, nestas li-
nhas que a demagogia é dêlc, na exacerbação 
regional. Na verdade não .sou mineiro. l\Ias 
conheço l\Iinas c sinto bem 1\Iinas (lJafmas) 
Sinto Minas, na grandeza de sua gente c na 
beleza das suas montanhas; ·no encanto de 
suas noites c no caráter de seus filhos. Tal-
vez sinta mais profundamente melhor Minas 
do que o nobre colega. Quando a ditadura 
enxovalhava as· tradições d.a brava terra mi-
neira, todos os mineiros estavam comigo, en-
quanto o nobre Deputado trabalhista estava 
ao lado da ditadura ... 

O Sr. llacir Lima - V. Excia dá licença 
Para um aparte? 

E' uma vaidade de V. Excia. dizer que 
!odos os mineiros estavam ..:om V. Excia. ha-
Ja vista que embora 0 Partido Trabalhista Bra-
sileiro esteja em dcsacôrdo com a ol'ientação 
do Govêrno da Hepública, êstc Govêrno foi 
eleito em Minas com os votos do P. T. U. 

O SH. ALUEHTO DEODATO -Deus sa-
be como foi vitorioso o seu Partido ... 

U Sr. Ilacil' Lima - E' vaidade de V. 
Excia., quando diz que todos os mineiros es-
tavam ao seu lado. 

O SH. ALllEHTO DEODATO- Este é o 
Ponto. de vista dos trabalhistas ... 

Quando .a ditadura transferiu para Volta 
Hedonda a economia de l\linas, a economia 
mais querida para os mineiros, estava cu ao 
lado dos minciro·s, que clamavam contra o 
assalto. Eu, me identificava ú terra c à 
S~ntc gloriosa, manifestei a rcriulsa à cxpo-
ltação, enquanto V. Excia. silenciava, porque 
estava com a ditadura. Quando a ditadura 
mandava para .Minas os restos duvidosos dos 
1 ~1c~nfidcntcs, maculando as tradições intan-
SlVeis de Ouro Preto r>rotcstci J'unto com os In· · ' ' lllctros com o calor de sua alma c o puls:u 
!~o seu .coração. Quando se mandava para San-
t,t L~tzta, festejar os vencedores de Tcófilo 
gtom, Protestei, juntamente com os mineiros. 
ao 1~?bre colega não estava do meu lado nem 
hali;lllo de sua terra. O nobre colega era o 
vales~' ?, Porta-estandarte do cordüo carna-
' co Queremos Getúlio". 

Sou.rJo N t • . d do r1 or c, sun; mas sou, actma c tu-
gr~nu~z~r~sil c, em Minas, sinto a Pútria na 
seu fut~~~ 0 seu Passado e na eternidade do 

Naua ; · nobres De na~s tenho a dizer. Perdoem-me os 
meu no' Put.tdos o tempo que lhes tomei. o 

JJre col l '11 t .. coleg-, lct ega, o meu >n wn c c Ironico 
bos s~'m0;1 ,11 lll Ponto· de contacto co~nigo: am-
dradc. Dc~dmiradorcs do poeta DJahna An-
dtías (Jll'\'lr' dle que o nobre Deputado recitou 

, ' ' 111 l'ls ·" ·t , t I . qllC guarde I '' uc~ 9 poeta, CU flC,ÇO :Ull >em 
sextilh·t do 10 rchcarw de seu ullnun esta 

"Acl;a gra~utor de ",Vinha Hcsscquida": 
Quando êlc af~.,saalena •. 

'• 'SSOVla 
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Sem que da tribuna saia; 
Ao povo presta concurso, 
Pois jú traz o seu discurso 
Acompanhado da vaia." (Palmas) • 

DH. ANTONIO DE ANDHADE HEIS 
Voto de Pesai' 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
senhor Tancrcdo' Neves. 

O SH. TANCHEDO NEVES - Sr. Presi-
dente, srs. Deputados. . 

Ocorreu, na madrugada de ontem, em ~mz 
de Fora, o falecimento de um ilustre mineiro: 
o Dr. Antônio de Andrade H eis. 

Médico dos mais notáveis, homem público 
de acendradas virtudes, cidadão eminente com 
relevantes scrvi~~os prestados a l\linus (icr~ti~, 
o seu passamento envolve em crepe a medi~I
na do nosso Estado golpeia fundo o coraçao 
da sociedade do Oeste mineiro c, particular-
mente da coletividade sãojoancnse que perde· 
nele um dos seus maiores benfeitores. 

Andrade Heis era natural da vila de São 
Tiago, do município de Bonsuccsso, residindo 
em São Joüo Del Hei, após um brilhante cur-
so de medicina, onde se revelavam os seus 
privilegiados atributos de espírito c o seu de-
votamcntn :'t Ciência. 

Simples c horn, nobre de alma c puro de 
coração, construiu no estudo, no tra!Jnlho c 
no ideal uma existência que empolga pelo que 
há nela de austeridade, de la!Jor digno c aben-
çoado, de idealismo sadio c dignificantc. 

Criou crn São João del-Hei um centro c1:. 
rúrgico, que graças aos seus esfor~~os c à sua 
competência, tornou-se afamado em to~lo o Es-
tado. Durante vúrias décadas, a sua f1gura de 
apóstolo iluminou as dependências de nossa 
secular Santa Casa, sua oficina de trabalho, 
que êlc ampliou c modernizou, fa3cnd? dela 
um hospital modêlo, cujas instala~~ocs sao das 
mais perfeitas c eficientes. Aí, I> elo exemplo 
e pela dedicação às árduas tarefas. do seu. B_?-
hilitante ministériO', deixou uma v1va traf~I~ao 
de operosidadc, lições edifi.car.llcs de ct1ca 
profissional c rasgos inesqucc~ve1.S d_o ~~n. r~w.g
nânimo coração, sempre abci to _a ~od,t., as so-
licitações do dcscspêro, da angustw c do' so-
frimento dos seus semelhantes · 

Viveu entre duas paixões l~hs_orvcntcs: a 
da sua família c a da s~w. prof~ss:t~ · , .. 

Entre ambas divHha prot!Ig,uncntc <ls 
I . . ()o setl csfJÍrito c os tesouros dos opu cncws . 

seus sentimentos. •. 1., h r mineiro: vir-
O seu lar era o autcn Ico. ' . . 

t l , 1 l· 1• lt'sti'nção c sunphc1dade, onde lH L, JOJl( ,1( c, f · t' , . , 
t •los s, .s •ntiarn como se cs Iv.csscm em stl.l 0

•• • c c ' . 1 ..• 1·1 •• 1 h·tvw semJJrc uma propna casa c a cuJa ,n c ' ' . . . 
J>alavra de consôlo para os infehz?s, 0 JcmtiVO 

· · · . mot"llS c o conse-para os tormentos fisicos c ' · . · 
lho súbio c paternal nas provas de ensc ou 
de aflição.. . . t .. ·. domina-

A profissão no entanto, ? . '1 1 '11 '1 • • 
' Vl'l't •lc mcdH·o c doramenl!!. Em tôda a sua , • ' ' . 

de cirurgião Cl"l 0 primeiro a ~hcgar ao lus-
pilal e o último' a dcixú-lo: Nao. hou~c ea~a 
em São .João del-Hei da mais hmrnldc c!wup~
na a mais luxuosa das moradas - que ele na.o 
tivesse visitado 110 cumr>I !m.cnt~ .do seu noht-
lissimo apostolado. Nfto fazw dtlcrcn~:a entre 
ricos c pobres, prelos c brancos, c a todos tra-
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lava com a mesma s~licil_udc, o mesmo intc-
rêssc c a máxima dcdtcaçao. . . . . 

· · ClínicQ esclarecido c. prof.I~~tcntc, n~~aln· 
.. -.·c co-ntudo, como ctrurgt:w .. Dcpots de 

~ 1~ 01,1 .s ,'.,,otado 05 recursos da tccmca opcrato-
. 1.~vclr ci~'":asil levado pela sna ansia de saber c 

11.1 tO I· ' t '<'t"'tJJ("\ e n·t Ale-
I f l·c·o•tt•-sc es cvc na r ' • ' ' c c a•Jer e •. ' · ' ' d ·t . 1•. tr,1zendo dos centros cuttos cs a~ na-

tHan J.t, • • 1 · · · · • · los <IU'llS se - •os meto c os ctrUJ gtcos, c • L • • 

çoes, 110
' · • • · · • loii"'l C'll'l"e·l·I"'l serviu con1 extto na su,t oL ' L • , 

Nunca deixou de ler e de estu~!ar,. Et_n 
•0 :15 suas afanosas atividades prollsswnaiS 

ll!Cl L • . d' -encontrava horas para o estudo e a me Itaçao, 
aprimorando incessantemente a sua esmerac~a 
cultura c mantendo-se rigorosamente em cha 
com a evolução da ciência médica. 

A irradiaç~.o elo seu nome c a sua fama de 
cirU!"'ião exímio atravessavam os limites elo 
.nos:><~ Estado c foram-se projetar na Capital da ne1n'ihlica, onde foi dislinguiclo, pelos seus ~~
tudos e trabalhos, para ocupar uma cadmra 
na Academia Nacional de l\ledicina, ao lado dos 
miore:; luminares da nossa ciência médica. 

Era o reconhecimento dos seus méritos 
cxtrnordinúrios. O mais alto ccnúculo da me-
dicina nacional honrou-se, escolhendo para 
um dos seus membro~, o modesto cirurgião 
do interior, cujo excepcional valor forçara as 
suas ;>ortas, que para élc se abriram cordial-
mente, numa festiva recepção, que foi uma 
consagradora homenagem a uma das mais le-
gítimas cxprcssücs ela cultura, ela perícia c ela 
dignidade da medicina mineira. 

1\ías Andrade Heis não foi apenas o m6dico 
notúvcl c o cirurgião perfeito. Foi, hml!Jém, 
um preclaro homem público, amante da sua 
te na e apaixonado pela sua Pútria. , 

Em certa quadra, a política insuflara ódios 
c rancores no coração do povo de São João del-
Hei. A sua culta sociedade dividira-se em duas 
fac~~ties, que se hostilizavam tenazmente .. Dias 
sombrios desceram sôhrc a minha terra. Fun-
das e irrcconciliúvcis divergências extrema-
ram os partidos em luta. O munieípio. vivia 
cnvollo nunw atmo.';fera de aprccnsüc.<:, in-
tranqüilidade c de insegurança. 

!•'oi. quando os süo-joancnse:; apelaram pa-
ra Andrade Hcis. Heclamnram os seus servi-
ços. I·;xijiram o seu nome para a díreçiio ·do 
município c, num pleito memorúvel, roi êlc 
untinimemente elevado ú Chefia de São .Toiio 
del-Hei. 

A sua aclmini:;lração foi algo de surpre-
endente. Equilibrou o or~~amento nHmicipal, 
majorando as suas rendas. Abriu escolas e 
ra~;gou estradas. Pavimentou a cidade, mu-
pliou a sua rêdc de abastecimento ci'úgua c 
seu serviço de esgôto, cm!Jelczou-a com lindos 
jardins e melhorou considerúvclmenlc as suas 
condições sanitúrias. 

Hcalizou obra de vulto em lodos os seto-
res da administraçiio pública, au mesmo tem-
po qn~ paeil'il:on o~; espírito~;, reintegrando o 
povo :;iirrjoancnsc. na. plen~tudc do c~:ercício 
d(Js seus direitos mdtvHlu:us c soc1a1s. 

Quando se viu compelido a deixar o ea!·-
go etc Governado~· da. cHl~tdc para r~l?rnar as 
.'>nas lides profisswn:ns, pode lran:;nntir ao seu 
sucessor um município em franco progrc~;so 
com tôdas as suas atiddades em de~;cnvolvi
mcnto c a sua popula~·ão entregue ús suas ta-
refas normais, sem ódios c sem prevenções. 

A política, porém, nunca o seduziu. Ten-
do podido ocupar os mais honrosos cargos 
em nossa vida pública, preferiu sempre ser-
vir ao nosso pov~ e ao noss? .Estado, devo-
tando-se de coraçao ao exerc1c10 de sua 110_ 
hilitante profissão . 

Dotado de admirável espírito público 
nunca soube ser um indiferente à sorte dos 
nossos destinos. Participou ativamente d~ 
todos os movimentos que, durante a sua exis-
tência, agitavam a alma nacional, dando-se 
a generosa contribui~~ão do' seu civismo. 

.T ú no último quartel de ~ma vida, o seu 
zêlo patriótico exaltou-se com a entrada do 
Brasil na Guerra, ao lado das Nações Uni-
das, contra as potências nazi-fa:,cistas. 

.Julgou-se no dever de ,realizar algo de 
útil em favor da Pátria, envolvida nos aza-
res de um terrível conflito, cujo desfêcho 
era para tollos os hn,sileiros uma torturante 
incógnita. Não se deixou ficar impassível. 
Fundou, organizou c dirigiu em São .Toão 
del-Hei, um Curso de Enfermagem, no qual 
se matricularam algumas dezenas de senho-
ras c senhorinhas de sua melhor sociedade, às 
quais ministrou proveitosos ensinamentos, 
preparando-as para as duras eventualidades 
que, felizmente, a vitória das armas democrá-
ticas nos poupou. . . 

Era assim An dr:Hle Hets. Homem do 
povo a serviço ·do povo. Grande c nobre co-
ração, onde repercutiam gcn~rosamentc as 
causas do Brasil e da humamdadc. Caráter 

de férrea resistência, estruturando pelos mais 
rígidos princípios morais. Inteligência lúci-
da, ornamentada por uma ·lar~a e profunda 
cultura e iluminada Jl(;los claroes da fc, ha-
vida na religião sublime do Salvador, que 
êle praticava sem ostentação, mas também 
sem respeito humano, com !l sinceridade qu~ 
punllw em tôdas as suas atitudes. 

:Esse em largas finalidades, o perfil mo-
ral do varão ilustre QUe a morte acaba de 
arrebatar do convívio de sua família, da 
amizade dos seus concidadãos c ela venera. 
~~ão elo povo de São João del-Hei. 

Hcqueiro, pois, Sr. Presidente, em meu 
nome e em nome da bancada do Partido So-
cial Democrático, nesta Assembléia, que se 
faça illscrir na ata dos nossos trabalhos de 
hoje, um voto do mais profundo c sincero 
11csar pelo falecimento do Dr. Antônio de An. 
dradc Hcis. (Muito bem! l~luito bem!). , 

O SH. liiATEUS SALm.m - Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a pahvra 
o Sr. l\lnteus Salomé. ' ' 
. O SH. l\IATEUS SALOMí~ - Sr. Pre-

stdcntc. 
Harmnentc esta Casa t~rú oportunidade 

de render homenngem tão JUsta como a que 
acaba de ser requerida pelo nobre Deputado 
Tancrello Neves. 

O Dr. Antônio de Andrade Hcis é a dc-
monstraçiio de que um homem vale tanto 
quanto valem o sen s:il>er c a sua consciên-
cia, é a dcmonstraçfio de que se a muitos é 
fúcil, numa penada. em um cheque, fazer ·le-
vantar u:na Sant.a Casa, entretanto, 0 difícil, 
o _que exige sct.ll~n.wnlo hu}ntmo muitas vêzcs 
~1lcm das posstiH,ltdadcs, c fazer esta Santa 

Casa funcionnr, e fazer com que essa Santa 
Casa se imponha não Hl1Cnas na cidade sc-
núo latuhém em uma rcgiiio inteira. E;ta é 
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a obra ele Antônio de Andrnrle Deis, em Siio 
João del-Hei e naquela regiiío, ohra que fo; 
o custo do mdhor da sua m:istência, cons-
truída com modéstia e rw silêncio, c que, 
depois de realizada, fêz com que São .J<Jiío 
del-Rei pudesse olhar na sua pessoa niío já 
a figura do médico, senuo tmnhérn a fi.·~ura 
do homem que se impunha pela sua fôrr;a 
moral em circunstflncia difícil como a une foi 

invocada pelo nobre Deputado Tancredo Neves. 
Essa personalidade, essa fôrça pessoal 

que assim se foi construindo, deixa para to-
dos nôs urna Ução hem alta numa époea em 
que, como disse Virgílio de Melo Franco 
"nem sempre os homens se parecem consi-
f.!O mesmos todos os dias". Andrade Reis nos 
•deixa o exemplo muito cloqiiente c se as 
vêzcs a lei se enfraquece para os homens, 
é uma felicidade para os povos que homens 
existam que possam resumir a fôrça de uma 
lei, proferindo frases que sejam sentenças. 

De mim confesso que ainrla há pouco, 
nos nossos anais políticos, a lei se enfraque-
ceu, ou digamos, a lei desapareceu c eu via 
muito mais em Antônio de Andrade Reis, a 
fôrça de um Decreto-lei do que mesmo na-
quilo que a isso se •Costumava chamar. 

E' um grande exemplo, é urna grande per-
da, portanto, esta que Antônio de Andrade 
Reis representa para São .Toiio del-Rei, como 
cientista, corno chefe de família, como são-
joanense, como mineiro e COll).O brasileiro. 

· A homenagem que, portanto, aqui se pres-
ta, é uma !homenagem que dignifica esta Casa. 
(Muito bem!). 

Submetido a votos, é aprovado o reque-
'rimcnto do Sr. Tancredo Neves, contendo voto 
de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio de 
Andrade Reis. 

Esgotada a 1wra <(!O expediente passa-se à~ 

OHDEl\I DO DIA 

Projeto n.O 13 
O Sr. Presidente anuncia a 1.~ discussão 

· do projeto n.• 13, do Govêrno do Estado, 
autorizando a abertura de um crédito espe-
cial de Cr$ 400.000,00, para despesas do Tri-
lnmal Hegional Eleitoral, publicado na ata da 
19.~. sessão. 

Lido êstc projeto pelo Sr. 1.• Secretário, 
não solicita a palavra nenhum Sr. Depu-
tado. 

Submetido a votos, é aprovado, para que 
passe à 2.~ discussão. 

- A Comissão Especial de Legislação. 

PHOJETO N.O 14 

. A seguir, o Sr. Presidente anuncia a 1.• 
fhscussão do projeto n.O 14, do Sr. César 
Sorúgi, que estende a militares os benefí-
cios do Decreto-lei estadual n.• 1. 6:!2, de 
16-4-46, publicado na ata da 19.• sessiío. 

Lido êste projeto pelo Sr. 1.• Secretário, 
não solicita a p;tlavra nenhum Sr. Depu-
tado. 

Submetido a votos, é aprovado, para que 
Passe à 2.• discussão. 

· - A Comissão Especial de Legislação. 
HOMENAGEM AO EXrmCITO NACIONAL E 
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A F6RÇ.A POLICIAL 

Declara o Sr. Presidente que está sôbre 
a l\Iesa o seguinte requerimento, lido pelo Sr. 
1. o Secretário: 

Exrno. Sr. Presidente. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, associando-se às solenidudes 
eívicas que estão sendo, hoje, prestadas a~ 
Duque de Caxias por motivo do seu 144. 
aniversário de Iwseimenlo, manifesta, en! A~a, 
um voto de homenagem ao Exército NaciO-
nal, que êle souhe honrar e dignific~u·,. I;~· 
gando, ao mesmo tempo, à nos~a lnstor!U 
exemplos memoráveis de bravura moral c 
cívi.ca e de amor à Pútria. 

Sala das Sessões, 25 de agôsto de 194 7.' 
- Soares Canedo - Ozanan Coelho -: ~n
<lré de Almeida - Pedro Braga - R1bcuo 
Navúrro. 

O SH. PHESIDENTE - Vou suhme!er 
à aprecia~~ão da Casa o requerimento do Sr. 
Deputa(lo Soares Canedo sôbre 'lwmenag~m ao 
Exército Nacional, pelo 14-1.0 aniversáriO. de ·t · 
nascimento de seu patrono, Ducme de Caxws · 

O SH. FABRíCIO SOARES - Sr. Pre-
sidente, pela ordem, peco a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Fabricio Soares. 

O SH. FABHtCIO SOARES - Sr. Pre-
sidente, proponho que esta homenagem seja 
extensiva il Fôrça Policial do Estado. 

O SH. PHESIDENTE - Submeto à apre-
·cria~~ão da Casa o requerimento ·do Sr. Soa-
res Canedo. 

Os Srs. Deputados que forem fnvoráveis 
ao mesmo queiram levantar-se. (Palmas) . 

Foi aprovado unanimemente. 
Em seguida o Sr. Presidente submete a 

votos, sendo aprovado, o requerimento ver-
bal do Sr. Fabrício Soares. 

.PROBLEMAS DA Hf~DE MINEIRA 
DE VIAÇÃO 

O SR. PHESJDENTE - Tem a palavrr( 
o Sr. Oscar Corri'oa. 

O SH. OSCAH COim~A - Sr. Presi- •· 
dente, Srs. Deputados. 

Se apaixonantcs têm sido, nestd ínclita 
Assembléia, os debates de temas poli ticos, 
permita-se-nos abrir de novo um parêntesis, 
brev~ para a importfmcia do terna, para tra-
zer a sua ponderação considerações de or-
dem econômico-adnl.inistrativa. 

Explica-se JJerfcitamcntc a prevnlência 
dos temas JJolíticos, numa época de reestru-
turação JlOlítica, em ctue a insolução dêsses 
problemas leva ú desordem; mas, não sofre 
cont~st~ção que a insoluçfío dos pro!Jlern~s 
econormco-adrninistrativos leva it insatisfaçao 
do povo, :~ intranqiiilidade geral, à ÍI;segn-
rança das mstituições. E nesta parte na o ca-
lar(;mo;~ urna crítica :10 Govêrno Fe(leral que, 
ao mves de se entregar ao estudo honesto dos . 
problemas econômico-administrativos que nos 
:~vassa.Ja!n .c afligeni, tem, sem qua~o.ueJ' mo-
tivo, ,se .m!ts~uído em pC:;ndengas. pohtJC.:~s ~~n
ta vez mutc1s c que não lhe d1;.ern respcit?, 
tratando de assuntos que devenarn compehr 
a outra alçada. 

O Sr. Oltimo de Carvalho - Se o Go-
vêrno Federal procede ·dessa m:mcira, os go-
vernos de torlos os Estados assun procedem, 
porque isso é uso no Brasil. 



O SR. OSCAR CORRBA - O aparte de 
V. Excia. muito me honra; não explica, eu. 
tretanto, cousa alguma. Verdade é que V. 
Excia. não define o fato, apenas o verifica. 

Posso, porém, garantir a V. Excia. que 
o Govêrno de Minas hú muito não se imis-
cui em perlengas políticas. 

o Govêrno Mineiro está perfeitamente 
compenetrado da necessidade ,de resolver os 
nossos problemas administrativos c a prova 
disso são os planos que tem formulado, as 
obras de assistência social que realiza, todos 
êsses grandes empreendimentos que, desde 
logo, tem encetado. 

O Sr. Oltimo de Caruallzo - V. Ex e ia. 
dá licenc;a para um aparte'? 

O SH. OSCAH CORHgA - Os apartes de 
V. Excia. me honram muito. 

O Sr. Ollimo de Carvalho - Não me 
referi ao Govêrno <le Minas. Disse que isto é 
prútica de todos os governos do Brasil. O 
Govêrno Federal não pode ser cxceçiio do 
Brasil. 

O SR. OSCAH CORHf.:A - V. Excia. não 
se referiu ao Govêrno de l\Iinas, a crítica 
estú, e.ntretanto, implícita e nós gostamos 
das coisas muito elaras. 

E' obriga(:ão. do General Eurico Gaspar 
Dutr;t,, que asst~mm o govêrno para instaurar 
no I ms um clnna de confiançn, de iJJoncsti-
'l~a.de c de. t!·a!lqüilidade, fugir às pugnas po-
htiCo-partulanas para se interessar mais pe-
los problemas administrativos, tão sérios c 
complexos. 
, O Govêrno Estm~ual nisso emprega suas 

forc,~a~;; elas, por si só, são porém, insuficien-
te;'> par:! resolvtAos c é necessário que o Go-
verr:o l•ederal lhes dt: atenção e cuidado. O 
Governo do Estado lhes tem dedicado ca-
r~nh? espe~ial c sua contribuição para equa-
cwna-los e realmente ponderúvel. 
, A Mensagem do Governador do Estado 
c prova dis~o e sintetiza, em têrmos claros 
e precisos, a nossa situa~~ão. 

Ultrapassamos j:í aquela fase inicial de 
tornada de contacto c vivemos agora o mo-
mento das 'realiza~~õcs mais intensas c mais 
seguras. 

A elmlição elas h1tas políti,cas não im-
I>~d? no . Govêrno o estudo de questões ad-
llllllistrahvas c a penetração no mare TJW.IJlllllll 
da~ I>rcocupações, de ordem cconômico-finan-
CCJras, para que possa resolver, de urna vez 
]lor tôdas, os ]lroblçmas que nos atormentam. 

As administrações anteriores nos lega-
ram descalabro econômico e financeiro mui-
to grande para que possamos imediatamente 
conseguir uma rcorganizaçiío ampla, em mol-
des liberais c perfeitos. Vale, contudo, tra-
balhar séria c lealmente. · 

Um tema, dentre muitos da l\lensagcrn, 
elos últimos nela tratados e dos I>rirnciros em 
importtmcia, nos trouxe hoje a esta tribuna: 
a silnac:fio da Hêdc Mineira de Viação. 

Tributúrios ,dessa ferrovia, plantados ao 
longo de suas linhas, tendo nela a via for-
çacla de circula~~fio de nossas riquezas, os ho-
mens elo oc~;te, sofrcm?s, como ninguém, as 
difieuhlade~; de sua Situação financeira, as 
ngrnras de seu mn~e~·}al .'humano, sofredor c 
almegaclo e as clchewncws de seu aparelha-
mento téc:nico insufieiente. Isso tudo produz, 
em nossa viela, e não h~ l_linguém que o ne-
gue, um reflexo de <lesarmno c de clehilitn-
meuto, que reflete desastraumnentc em nossa 

economia. Necessário é lembrar ás palavras 
da Mensagem do Sr. Governador do Estado 
"sábias inda que breves", relatando a situa~ 
ção contristadora ,daquela ferrovia: 

"Atenção especial vem merecendo de nw-
so Govêrno desde o início a situação da Rêtl~ 
l\Iineira de Via~~ão, patrimônio precioso pois 
constitui ela o maior parque ferroviári~ bra-
sileiro, com sua extensão de cêrca de 4. 000 
quilômetros, abrangendo o Sul e o Oeste do 
Estado, c atingindo ainda os Estados vizi-
nhos do Rio, Goiaz e São Paulo. Encontra-
mos a H. l\I. V. em situaçiio francmnente 
deficitária, o que nos tem levado a multipli-
car csforço.s tendentes a reduzir os seus vul-
tosos encargos. 

O ônus total da ferrovia já sobe, no mo-
mento, a cêrca de Cr$ 49.000. 000,00, haven-
do sido agravado pelo justo aumento do sa-
lário dos empregados, decretado por uma das 
últimas administrações. Fôra previsto que 
tal aumento seria coberto por acréscimo de ta-
rifas, jú autorizado pelo Govêrno Federal, mas 
que temos evitado pôr em vigor. Apesar to-
davia, ,do precúrio estado financeiro da E~tra
da, não se tem o Govêrno descuidado das ne-
cessidades dos servidores da Hêde". 

"A Estrada, niio obstante suas aperturas 
por falta de numerúrio, pois seu deficil amwl 
é de C r:) 50.000. 000,00, aproximadamente, 
continua, embora com sacrifício, atendendo, 
com relativa regularidade, its necessidades 
do transporte nas zonus percorridas pelas suas 
linhas. 

E' óbvio considerar-se que as dificulda-
des pecuniárias da Rêde são oriunclas não 
só dos vúrios aumentos ele salúrios concedi-
dos a todos os seus servidores, eomo tam-
bém da alta dos materiais de uso corrente 
na Estrada, inclusive combustível. 

No geral, estú a fct:rovia mal aparelha-
da· o desgaste do matenal rodante e o mau 
cst;nlo da~ linhas dificultam o tráfego. Es-
peramos contudo, encontrar soluçiío para tão 
graves problemas e, no momento, estamos 
JH'cocupados em a_sscntar os fundamentos de 
uma geral melhona da Estrada. Intensifica-
mos esforços para ullimar a eletrificação dos 
trechos de Belo Horizonte a DiYinópolis, as-
sim corno dos que levam its estâncias balneá-
rias sul-mincirns, e ternos razões para acredi-
tar na concretização de tal melhoramento 
em futuro hem próximo. ' 

Essenciais à realização <le nossos proje-
tos quanto à n. l\I. \'.' são os estudos que 
neste momento se lH'ocedcm, no Rio de Ja-
neiro, para a reforma do ,contrato de arren-
damento da Estrada, antes hastante oneroso 
para nossa economia. Estamos eertos de que 
dêsses estudos, assim como de outros entendi~ 
mentos que se realizam, re~;ultarão maiores 
possihiliclades :\ eficiência e ao ,reequipamcn-
to geral da importante fctTovia". 

Demonstram essas palavras, Sr. Presiden-
te, que o Govêrno e:ta profundamente inte-
rcs:>ado em resolv~r este magno })l'oblema do 
Est~tdo. Pol~cr::sc-a, entretanto, perguntar: Se 
a sttna~~ão e tao gnl\'?• os dcficits tão com-
Jl!'o.mcteclores, se ,o I<..staclo não pode nrcar 
Sl~zmho com os on~1s ,decorrentes, por que 
na o a devolve ao (~ove~·no Fcclcral? A res-
posta é brc~c e eor~elu~Iva: a Hêcle l\lincira 
de Viação, e cssenctal a vida econômica do 
Estado. Como haver2mos de traçar e desen-
volver qualquer plano de fomento ü produ-
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ção, como 'haveremos de fazer circular nossa 
riqueza e incentivar nossa indústria c comér-
cio, se não tivermos os meios de transporte 
necessários? Quatro mil quilômetros de tri-
lhos constituem, para nós, em várias regiücs 
do Estado, a única via de accs~;o, e a atual 
admiliistração da E:ilrada, revelando lúcida 
visão, capacidade administrativa, inatacável 
probidade, incomcnsurúvcl fôrc~a ·de sacrifí-
cio, tem envidado todos os esfÔrços para co-
locar a Rêde com condiçücs de satisfazer its 
nossas necessidaues prementes. O funciona-
mento da Hêde l\Iineira de Via,~ão é um mi-
lagre de esfôrço c hoa vontade. Sem dinhei-
ro (e só Lüo é sufi.ciente), com dc:[icils men-
sais certos e incohríveis, sem material com-
lmstívcl para alimento i\ tração, mal apare-
lhada c sem reservas de material, com ]Jcs-
soal deficiente, a Hêt!c Mineira de Viação é 
um fenômeno de resistência. Três aspectos, 
sobretudo nos intcrcss'Jfll ao examinar-lhe a 
situação: primeiro, a situação econômico-fi-
nanceira; segundo, pessoal; terceiro, material 
e aparelhamento. 

V cjamos cada um !lêsses aspcetos. 
S ituaçüo ccow)m ico-finwzcc i m 

Por rnai·s graves e negras pintemos em 
côrcs a situação da Hêdc Mineira d<; Viação, 
aindn não exageraremos, sua :~ravuladc se 
acentua, dia a dia em progressão· geomé-
trica. 

O regime deficitário em que se encontrn, 
hú muito tempo, não tende a desaparecer. A 
arrecadação é isuficicnte para as ncccssida-
ties normais de custeio. O Estado não entra 
com os de[icils mensais; acumulam-se as dí-
vidas e a situar,~ão se agrava. Primeiro, o 
acréscimo de despesas de pessoal, em virtu-
de de aumentos impostos pelo encarecimento 
da vida c determinados por In tcrvcntorcs, de-
legados da confiança do Poder Central, au-
mentos necessários, justos, porque verdade 
é que o pessoal da Hêde ~;nportava condiçücs 
de vida indignas do homem, que trabalha 
abnegadamente. 

Um Sr. Deputado - E vivem. 
O tSH. OSCAH conm:A - Vivem nincb, 

·soh vúrios aspectos, perdido~; :i margem dos 
trilhos da e~;trada. E c:-, atam ente por isso esla 
Assembléia votou medida que visa a prote-
ger c amparar êssc pc~soal dedicado. l~sscs 
aumentos eram ncccssúrios; mas, vieram pe-
sar nos corfres cstadunis, agravando a situa-
ção dcficilúria da Hêdc. 

Segundo, as despesas criadas pelo (~o
vêrno Federal, em virtude de leis soci:li•; c 
do servi~~o militar que, em si, justas c neces-
sárias, vieram, porém, pesar tamhém na~ es-
tafadas arcas elo Estado, que sofre, sôzinho, 
os deficits da Hêdc i\Iincira ele Viação. 

Terceiro, a conseqüência ela lei incxo-
Tável ele que "quem não paga hcw, paga caro". 
A Hêcle Mineira de Viação compra os seus ma-
teriais por flrcc~o cle\'ado, porque lhe falta 
numcrúrio par~t efetuar imediatamente os 
pagamentos, :trca com o aumento da despesa 
conseqüente do aumento dos preços imrJOstos 
pelos foruecedorcs. 

Ternos, pois, um vatrimônio federal enor-
me, um patrimônio federal riquíssimo, que se 
desgasta c se consome por falta ele recursos, 
desde que os existentes não bastam mesmo 
á sua simples conservação. 

Até agora, ternos tido apenas paliativos, 
panacéias, que, ao invés de resolver o pro-

hlcrna, mais o agravam porque o adiam 
sempre. 

O dc[icil anual orça por 50 milhões c tc!l-
de a crescer, urna vez que os credores nao 
recebem e as rendas diminuem, ou ccssan.t, 
em virtude de tnlerrupçôes iminentes do t~a
fcgo, com a estação chuvosa. Que fazer cntao, 
Srs. Deputados'! Encarar de frcnt~ o yrohlc-
ma, hu:-;car meiOs de !'(:solvê-lo. h for o que 
fêz o atual ilustre Diretor· da Estrada, que 
cncontt·ou, nesse mistér, a melhor hoa. vonta-
de do Govêrno Federal, c, em cspe~t~l, da 
douta Comissão Encan:egada da Hevtsao do 
Contrato,· e de todos os hons mineiros. Se o 
Govêrno Pcdcrnl tem a metade dos lucros 
po:;sívcis, por que não arcar êlc com a mc-
tndc do dcficit'! Não é justo que o Govêrno 
Federal tenha as vantagens c não sofra os 
riscos da crnprêsa, deve sofrer também os 
riscos. E' justo, portanto, que o Govêp~o F c: 
dcral arque com n metade dos dc[Icll:;. h 
exatamente isso cstú em elaboração na Cft-
mara Federal c, ao que parece trará um re-
médio its finan~~as da Hêdc. ' 

Mas ainda: conseguiu o Sr. Diretor da 
Estrada que o Govêt·no .concedesse ú Hêdc um 
auxílio anual de quarenta miihõcs de cruzei-
ros, durante dez anos para seu reaparclha-
mc~t?. E' _preciso, porén~ se frise que êsscs 
aux1hos nao são imediatos, são auxílios clc-
mo:·ad~s •. prováveis, c o prohlcma é muito 
mms seno, porque atual c inadiável. A Hêdc 
atravessa um período climatérico: ils véspe-
ras da estação chuvosa, iminente a paralisa-
ção elo trúfe;w em vúrias regiões, inclusive 
por falta ele combustível; com o de[icit acres-
cido c crcclorcs que, não tendo recebido os 
seus créditos, negam-se a fornecer-lhe mate-
rial. 

l~stc, Srs. Deputados, o quaclro, se não 
otimisla. . . real ·da situação da Hêclc, tal a 
sua gravidade. 

Sem compromk;os imediatos são de vú-
rios milhões de cruzeiros, c para que se te-
nha tlêles no~·ão exata, hasta se vejam algu-
mas cifras a respeito. Devia a Hêdc em 7 
de a;;ôslo do corrente :mo: 

f)íuidns da Rédc Mf,Jeim de Viaçiio 
P;_•s•;oal --· C r~~ :l. 7 50.000. 00, 

l\Iaterial -- c r;; :ll. li20. 2!)5,50. 
Diversos ---- 'c r~~ 4G. 7:W. 73(),10. 
Num lol(li apr~ximndo de CrB · · · · · · · 

82.107. 0:12,GO. 
Isto, Senhores, dívidas de cumprimento 

for~~ado, C!UC deverão sct~ pagas e~n po~teo 
para que a Hf.de niio paralise. Qu:u:; ~;cnarn 
as conscq!iêneias? Torlos as conhecem: mcr· 
eaclorias que se perdem, agruras ~lo consu· 
midor que não tem 0 que consumir c n:~ru
ras do produtor que yt, os seus }lroc!ntos ycr-
cli dos JlOr falta de trnnsportc. Prova wsso 
é o quadro, na mesma data, elaborado nnquc-
la ferrovia, no qual se demonstra que havia 
no dia 7, em Amoroso Costa, !JOO sa~~o~; de 
feijiio, G.500 de arroz, 4.100 ele nuHw e 
:l. 300. ele açúcar. Em Uheraha, 2. 400 saeys 
de arroz c mais ,to v; 1«c)es pnra arroz. bn 
Goianclira, 3.'101 sacos 71c fcijiio c 12.20.1,_cle 
mToz. Em Catiara, 5:l vagtíes ele Jetja~J · 
Em salitre, /l vagões ele charque. J~m Ca· 
tal:io, 5 vagiics de charque e 8 d~ ar!·oz · , 

Exatamente os gêneros ele pnmc:ra ne~:cs
:;iclade, aqnUcs de que o povo P!'ectsar.c 1s~o 
aumenta c agrava a carestia ela vida. Nao sao 
apenas os "tuharücs,". E' tam hém, mais do 
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.que o transporte, a falta de transporte. Como 
evitá-lo? E' outra pergunta que nos surge. 

O Sr. Uriel i1lvim - V. Excia. dú licen-
ça para um aparte? Eu desejava ponderar a 
V. Ex.cia. que o decréscimo de renda, na 
Rêdc 1\Iineira de Via~~rro, nüo se deve apenas 
à paralisa~~ão na época chuvosa. A Hêd~ .Mi.-
neira de Viação estava arrecadando, ate ha 
pouco tempo, quatrocentos mil cruzeiros por 
dia, o que decresceu para duzentos mil. Nc 
entanto, não estamo:> na fase ehuvosa. Dev-:, 
ponderar também que a Hêde eslava com 
mais de 800 vagões· emprestados :\ Estrada de 
Ferro Central do Br:nil, que os utilizava para 
serviços de seu próprio interêsse, isto é, con-
tra os inlerêsses da fciTovia federal que se 
acha atu:llmentc arrendada ao Govêrno ·do Es-
tado. E se essa renda foi descreseida de 
50%, tudo isso indica que essa grave crise, 
que atravessa a Hêde l\lineira de Viação, se 
deve ao alto padrão de snas tarifas, o que 
desaconsclha a elev:wão ·dessas tarifas, o que 
está serHlo esperado para o mês cntrantc. 

O SH. OSCAH COHHf.:A- Agradeç.o sen-
sibilizado o aparte do caro e crninen te Depu-
tado Uriel Al vim. Suas palavras demons-
tram,, tant? quanto as minhas, que a situação 
d.a H e de e grave. Devo entretanto, a S. Ex-
cr;l. UI~Ja pequena conte:;ta~~ilo: n:-; tarifas da 
Hedc s:\0, em méflia, a:> mais baratas de lôdas 
a;<> f.errovias nacionais. Posso garantir a S. 
l;x~ra. que a~ tarifas ·da Hêde não são ns 
mars ~~~~V~Hias, são an tcs, as menos elevadas, 
em mcd tn. 

O. Sr .. llricl Alvim - Ainda que sejam. 
ns n~:ns hmxw; a:; lnrifas <In Hêde, é de se 
con~:!dc:·:u· que esta se; ve a uma zona pobre 
c yrrne1palmenle que transporta produtos que 
n:!?_ comportam tarifas elevadas. O milho, o 
fei]ao, o. arroz, são produtos que não eompor-
tam tarifas elcv:Hlas. Entretanto devo non-
<lcr·ar a V. Exeia., que no Tri:II;gulo l\llnei-
ro _e na zona elo Oeste, servidos pela Hêcle l\Ii-
nci~a de Vit~ção, csliio sendo transportados cc-
n;:ns de b:n.xo valm·, em eaminhiícs, para o 
fllo d~~ Janeiro, c São Paulo. Isto indica que 
as tarrfas da Hedc estão sendo excessivas. 

O SH. OSCAH COHIU~A - Posso garan-
tir a Y. Excia. -- e :1gra<leço o seu aparte 
eselnrcePdor -- que í:~ssc transporte em cami-
nhiíes nüo se deve ús tarifas da Hê<lc, ·eleve-se 
à falta de tr:msporte porque a Hêcle atraves-
sa uma situ:wüo difícil e não tem elementos 
para satisfazer ús necessidades dos produtores 
e consnmr<.~ores. 

() Sr. Uriel i\lvim -- V. Excia. dú li-
cença para nm :1parte? Entretanto, a Hêde teve 
mais de oito~:entos vagões para emprestar à 
Central. 

O SH. OSCAH COHHI'<:A - Posso garantir 
a V. Exeia. que êsscs vagiles não foram ern-
Jlresl:,dos no fiovêrno do Sr. l\Iilton Campos. 

() Sr. Uriel ,\/vim - E' uma parte que 
não po~;~o eselareeer ú Casa neste momento. 
l\lns a Diretoria da Hô<le deve s:mar as faltas 
e pror:urar novas <li r:~ trizes ]>ara o progresso 
c Jlrospcridade de M,lllns .. 

O SH. OSCAH COHHEA ~ Posso garan-
tir a V. Excia. que a Direlorra da Hê<le 1\li-
neir·a de Viaeiio rcecherú as sugestões de V. 
Excia. com ;> múximo agrado. 

Uma das finalidndes, contudo, do nosso 
trahalho nesta Assemhléia é tra~;ar o <livisor 

., de úguas, fixar ns rcs]>Onsahilidades de tô-
das as pessoas que manobraram os dinheiros 

públicos em Minas e que tiveram sob suas 
vistas qualquer parcela da administração. Is-
so nos leva a defender o Govêrno do Sr. Mil-
ton Campos, quando injustamente atacado c 
ainda que velado êsse ataque. ' 

O Sr. Uriel Alvim - Mas cumpre apon-
tar novos rumos ú administração. 

O SH. OSCAR COHRI".:A - Nem outro é 
o caminho que estou seguindo; aliús, minhas 
primeiras palavras foram exatamente nesse 
sentido: de demonstrar a atenção que o Go-
vêrno tem dado ú Hêde Mineira de Viação, 
tanto que conseguiu algo de positivo, algo de 
efetivo em seu hcncfíeio. 
· O Sr. Uriel Alvim -E as tarifas? 

O SR. OSCAR COHHf<:A - Eu chegarei 
lá. Como evitar, Srs. Deputados, essa dimi-
nuição de rendimentos c esta situação defici-
tária? Se o Estado não a tolera sozinho, se a 
Hêdc nfío a suporta, é o povo, já se vê, o sa-
crificado. 

O povo sempre suportou os trabalhos mais 
ingentes, os impostos mais gravosos; o povo 
estú cansado de impostos, quaisquer que se-
jmn, de quaisquer tributos. A verdade, po-
rém, Senhores, é que o povo não chora o di-
n'hciro que paga e é hem empregado; o que 
o povo chora é o dinheiro que paga e não 
vai p:n·a os cofres públicos, reve;t?IHl~ em 
seu benefício, mas que, no contrano, c es-
han.iado pelos que nem sempre compreendem 
os devere:; do Govêrno. Isto é que o povo 
chora c clama. O que leva o contribuinte a 
sonegar im]1ostos não é não os poder pagar; 
é a certeza, que leve, durante algum tempo, 
de que os impostos que paga não são em-
pregados em seu proveito: rev?rtem c!ll 1!<:-
ncfício pessoal, de poucos frmd9res Ilegrh-
mos. 

Dc:;ta maneira, e é hom que sejamos fran-
eos, não hú outra solução. A única solução 
é o aumento de tarifas, em média de 20%, 
aumento êsse que foi reconhecido necessário 
pelo próprio Govêrno Federal, quando, em 

portaria n.o 172, do Sr. Ministro da Viação, 
o aprovou, c deu permissão para que fôsse 
efetivado. 

Como jú salientei, o aumento do custo 
de vida, O' encarecimento dos gêneros, de vri-
mcira ncccssidacle nfío se deve ao transporte· 
não seriam os 20% 1la Rôde Mineira de V in~ 
~~ão. E' a falta de tnJn:>porte, é a neees~;i
llndc de pagar transporte mais caro, como 
ainda hú pouco salientava o nohre colerra 
Deputado Uriel Alvim, porque a Hêde n:1o 
está em condi~~ões de snlisfazcr :is nr~ce~;sida
des prementes c niío cslú em conrlif:õcs por-
que não tem dinheiro pnra o aparelhamento 
parn combustível, para pessoal. ' 

E' esta a verdadeira c triste silunr~:to d·1 H i'~ de Mineira de Viação. "' ' 
O Sr. Uri.cl Alvii:z . - V. Excia. acha 

q~JC, em um mes de atJvidnde~, a Hêdc pode-
na perder mcta~le de ~;eus verculos de trans-
porte, se ela esta arrernd ando Cr8 400 000 00 
c. passou a arrecadar C~·~\ 200.000,00 '! \r. r~x
cra. não concor<la conngo que b;to é ·devido 
naturalmente, no numcnto de tarifa? ' 
. . O SH ·, o.SCAH COHHl~1~, -:-- Posso garan-

tu a -y. Lxera. que essa .~l:nnnuir:.ão de ren-
das na.o pode ser c_onsC(FWileia do amncnto 
d~ tanfas, porque, ele IWO entrou em vigor 
amda. Só vigorara dentro de algum tempo. 
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O Sr. Uriel Aluim :..._ Mas as tarifas 
atuais já são bastante elevadas. 

O SR. OSCAH COH.REA - E essas tari-
fas são as menores que existem no Brasil, c 
sf\o insuficientes para o próprio custeio ·da 
Rede. . 

O Sr. Uriel Aluim - Estou informando 
a V. Excia. que a Hêde transporta produtos 
de baixo custo. 

.O SR. OSCAR CORRI";;A- Estou de ple-
no acôrdo com V. Excia. O que não se pode 
é matar o doente de anemia, por falta da 
circulação do sangue. 

O Sr. llriel i\.luim - Em geral, o pro-
duto industrializado não permite uma tari-
fa maior, porque os tr~111sportes ·de mercado-
rias são de baixo valor. As fet'rovias paulis-
tas podem elevar suas tarifas, porque trans-
portam mercadorias de maior valor. 

O SR. OSCAR CORREA - Eu me permi-
tiria lembrar a V. Excia. que tanto a Rêde 

Mineira de Viação corno as ferrovias paulis-
tas, ou outras quaisquer, transportam mais ou 

, menos os mesmos materiais. Não são apenas 
gêneros de primeira necessidade que a Hêde 
transporta, mas, utilidades em geral, como as 
demais ferrovias. 

O Sr. llriel Aluim - As nossas ferrovias 
transportam mercadorias ·de baixo ·custo. 

O SR. OSCAR COHHf.:A - O que faz, 
Sr. Presidente, a desilusão do povo não é, 
como já frisamos, um aumento mínimo de 
tarifa, de 20 "'o, que se:, evitável, seria, sem 
dúvida, excelente, c que apenas se aplica em 
situação excepcional. 

A verdade, porém, é que a Rêde não o 
pode evitar, sob pena de paralisar seu trá-
fego c impedir a circulação da riqueza em 
nosso Estado, o que seria, sem dúvida, mais 
danoso. · 

Continuando, o povo tem suportado to-
dos os erros c abusos do passado. Tivemos, 
no Drnsll, nma espécie <lc desequilíbrio ge-
ral nas condições de vida. 

O povo, que sofreu amargamente na di-
tadura, ouvindo os pregadores democráticos, 
ouvindo, nas praças púhlicas, as palavras dos 
homens qt!c lhe acenavam com um futuro 
melhor, julgou que, de mn momento para ou-
tro, passaria do purgatório ao par:.1íso, do 
vale das agruras para o jardim das dclíeias. 

E o que nós, democratas, pregamos, mui-
to não vimos ainda realizado; c o povo que 
esperava, em virtude dessas pregações, me-
lhoria imediata da situação, vê, dcsilu<lido, 
a marcha árdua c Icnta da reforma. 

O certo é que, aprovado o aumento de 
tarifas, a Hêdc. flUe tem atualmente um dc-
ficil de Crl)l 50.000.000,00 poderú ver diminuí-
do êssc deficil para Cr~~ 20.000. 000,00, porque 
as tarifas aumentadas lhe darão mais Cr~ 
80.000.000,00. E como, em virltHlc do acôr-
do, o Govêrno Federal concorrcrú com a me-
tade do deficil o Estado suportarú prov:\vcl-
mcntc Cr$ 10 .lioo. 000,00, quantia bastante ra-
zoável em vista dos serviços c benefícios que 
nos traz a Hê<lc Mineira de Viação. 

Esta a situação econômico-financeira da 
Rêde l\lincira de Viação. 

PESSOAL 

Hú, entretanto o aspecto humano, pes-
soal, que merece s'cr acentuado. A fôrça de 
resistência da Estrada se deve, pode dizer-se, 
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à abnegação e ao patriotisnH? dos. seu~ servi-
dores: sem habitaç.ões, pcrdHlos a beira dos 
trilhos, sem escolas, roídos pela d~cnça, h:n-
l>alhando ·dia c noite, atacados de unpaludis-
mo vivem corno anônimos <lcfensores de nos-
sa ~iquezn, como anônimos defensores de nos-
sa estabilidade econômica. (' 

Os atrasos de pagamento, o dcsfmimo, a 
fome, a cxplora~~ão política, Jcvnm~lhcs o. de-
sânimo, a desolação. 1\Ias, os Jcms scrvHlo-
res os vencem c continuam a trnhalhnr, como 
se se alimentassem do cheiro do carvfío c do 
silvo ·da locomotiva. . . _ 

As condições de vida do fc~roviúrio sao 
as piores possíveis. Lar, nfío tem: suas casas 
h eira linha não são cnsas. E mesmo nas se-
des de oficinas a sorte não é melhor. O 
caso das oficinas de Divinópolis é típico: 
transferiram para aquela cidade as oficinas 
de Cruzeiro, sem que houvesse contradi~~õcs 
humanas favoráveis. E vimos famílias intei-
ras, pais c filhos, vivendo em um quarto pe-
queno, em promiscuidade perigosa; isto quan-
·clo não se desfazem êsses lares, com o ahnn-
dono, que leva à desgrar:a e à infelicidade. ~: 

Além do mais, Sr. Presidente, •hú outro 
aspecto: alguns maus chefes, não compenetra-
dos de seus deveres, procuram criar dificul-
dades ü vida do pessoal, entravando-a ·de tô-
das as maneiras - c, nesta parte, desejo le-
vantar uma critica sincera e leal tl Direção 
da Hêde. Não é possível, Sr. Presidente, 
que alguns chefes se valham da Hêde para 
exploração políticn c continuem a fnzer dela 
o seu campo predileto; alguns que não podem 
apreender o sentido maior da administraçiio 
c que procuram apenas ·criar dificuldades, 

opondo todos os entraves ao Govêrno, dizen-
do que tôdas as falhas da Rê<lc provêm do 
Govêrno c não da :wão que êles próprios 
exercem ali dentro. 

E' nrcciso que o Go~'êrno assuma nma 
atiturle viril. enérgica. c prove, por meio \le 
inquérito adrninistralivo. o mau exercício 
do can!O, os chame h razão c os demita, se 
ncccssúrio, demonstrando nuc agem contra 
os intcrêsscs do Estado c !lo Povo. 

A Direcão da Hêdc tem cnvidaclo todos 
os esforcos ,no sentido de fazer justiça c me- ll 
Ih orar c;'ssn situação. . 

Ainda agora neaba ·<lc hrmar contrato 
a fim ·de que se fnçn uso <lo D: D. T. n.as l'c· 
sidôncias dos servidores, a fnn de evitar a 
propagação de várh~s <locnrys, além do uso 
do aralém contra o HnTJalu<llsmo, qnc, s<>gun-
do informações, tem produzido excelentes rc-
sultarlos. 

Com reln~~ão ao nssunto, <levemos ainda 
um pequeno ésclarccci~nent? ·-Votamos. nesta 
Casa, no art. il1 ·das DJsnosiçoes Transitórias, 
o sc~nintc: D<~ntro de (i meses, a eontar da 
rn·orrmlgnçiio desta f:onstituição, o Estado cs-
lmlarú a situa\;iio <los crnprcg:Hlos <l:~ Hê<lc 
:\Hncira ele Vi:wiio, votando lei especial que 
lhes re~ulc a pJ:csln\;i'ío ~le st.~rvi~~os enquanto 
suhorclinallos :ioucla en tJ<la<le: 

Com isso, tivemos 1'111 nnra melhorar a 
situação do pessoa 1 (la T.~~dc. Não nos moveu 
qwdqucr finalidade noht1_ca. A pcn ns, eon hc-
ecmlo de perto a situnçao dos. fcrroviill'ios, 
sabemos as asncrczas de snn Vl<la, sentimos 
suas dificulrlarlcs, c desl'iamos <'olahni'ar, <lc 
qualrn~er rnO<lo, para t.nelhOl tlr sua situa~~iio. 

Nao teríamos, pms, ncnlmm intuito de "~ 
combater qualquer emenda <tne viesse henc-
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ficiar a classe, c muito menos a do nobre 
Deputado Júlio de C.arval}w, que d~mol!stra

. v a, com isso, 0 seu rnteresse e de~rcaçao. 
Fo·1 entretanto, mal comprccndrda a nos-

' " d do·" c sa emenda. Chamarnm-n~s cm_cn a I o-
mo se a nossa emenda fosse pd:o

1
r do (u? o 

soneto; criticaram, sem cntcn .e- a, a ~rm_a 
· 'dr'c'l so!J calor de defender a boa tecm-•nn '' " I . l " L P . ~a. Qualificaram-na ma smal a , e c. ors 
hem. t 1 . t A verdade, con ~ll o, c que. cs avamo.s c:m 
muito hoa cornpm~·~na, qual seJa. a. dos ]uns-
tas desta Assemhlcw c a d?- m_arona CJ~lC ':'0-
tou a nossa emenda. Sua fm~t~H~adc for errar 
uma lei que desse aos fcrrovwnos da R. M. 
V. as garantias a que têm direito, c que não 
estão compreendidas no Estatuto dos Funcio-
núrios Públicos, porque há uma prestação es-
pecial de serviços, e, se há esta p~·esta~ão es-
pecial de servic;os, faz-se necessana ler espe-
cial que a regule. Temos, em elaboração e 
estudo um projeto regulando a prcsta{~ão de 
servir:~ ·dos fcrroviúrios da H. M. V. c, em 
breve, com o auxílio dos colegas das diver-
sas bancadas, o apresentaremos a esta Assem-
bléia. 

Verú, então, o povo e os fcrroviúrios, se 
agimos ou não, de boa fé c em sua defesa. 
Além disso, circulam nesta Casa, na Comis-
são Especial de Lcgisla~~ão, os ·Projetos sô-
hre abono, que visam a amparar, sobretudo, 
os seus servidores mais humildes. 

Passemos, agora, esclarecida essa segun-
da parte, lt terceira: · 

l'1!ATERIAL E APARELHAMENTO 

A situação da H. l\L V. é de desgaste c 
insuficiência; sem combustível, sem trilhos, 
porque niio tem dinheiro para comprú-los, em-
hora a Siderúrgica Nacional os venda, sem 
uOI·mcntcs, sem locomotivas, sem vagões, e 
com trar;ados errados, trazendo-nos à memó-
ria nquêlc conceito <lc que as ferrovias do 
Brasil, em geral, são o "lugar geométrico dos 
coronéis de influência máxima". 

Para ocorrer a tôdas essas despesas, pa-
ra ocorrer a êste rcaparelhumento, tem a n. 
1\L V. um de{icil de Cr$ 50.000.000,00; c as 
reservas atuais são insuficientes para a sim-
ples conservação da estrada! 
· Teve o seu Diretor, em boa hora a ~l~é~a 
de propor a criação do "Fundo Fc:t:rC?vrarw 
Nacional". Se hú o "Fundo no~lovwno ~a
cionai" por que não há de ser crwdo lambem 
0 "Fudclo Fcrroviúrio Nacional"? Isto o le-
vou a propor a criação dêsse fundo, qt~e, 
aliás não beneficia somente a nossa fcrrovra, 
~as 'as ferrovias brasileiras em_ ge.ra~. As 
vantagens do reapare~h:~mc?t_o sao mt!mcras, 
valendo dtar: a) a dm_nnmçao dos actdentc~ 

-J)Orque a verdade c que os desastres so 
não se dão por milag.rc .. Lembro-me de certa 
afirmativa que me fOI fcrta, de que em deter-
minado trecho 1la ?strndn, cor:1 os dormentes 
velhos, as locomotiVaS transitavam normal-
mente c quando se mudaram os dormentes c 
eoloc:{ram os novos, os. trens c01~1cçaram a 
descarrilhar; b) o rcnduncnto ~nnwr da tr:l-
ção e menor gasto de 

1 
c~~nl!usttv1 cl. I}f~~star_ra 

recordar aqui o exct~l~ ~ lJHC~ 1 a. rch r caçao 
de tnwado entre .Vltona c C1~h~lma. Ncs~n 
zona uma locomotiVa, em, c~ndrç~1cs norm~1~, 
carregava 150 toneladas utsts. Com a rctrfl-
cução passou a carregar 1. 300 toneladas, em 

menos d_qas ~wras, e, pois, com economia de· 
comhustrvel c pessoal. Com rela~~ão a isto 
aproveito a oportunidade para responder a~· 
aparte do nobre Deputal~O Maurício Andrade · 
que lamentamos estar hoJe ausente, ao discur: 
so do nobre c?lcga ~fa!~u~ Salomé, l>Uhlica-
<lo em 9 de maw no Drar10 da Assembléia".' 
Estou de acôrdo com V. Excia., de que 0 oh· · 
ti v o principal da R. M. V. não é atende/~ 
serviço de transporte e abastecimento de Belo 
Hori.zonte. q objetivo principal da R. M, 
':'. c o scrvrço. entre ~arra Mansa, na sua 
lmha tro_nco, ate a cstaçao ·de Catiara, A·raxá 
Patr~cmw, etc., segundo a dire~~ão de Goiaz :· 
P?r rsso mesmo, estranhei, há dias, quando 
vr no atual programa do Diretor da H. M. V. 
o plano de eletrificação de Divinópolis a Belo 
Horizonte!. quando a linh~t tronco, na sua gran-
de extensao, e que tem a •rcsf)onsabilidade 0 grosso do trúfego, sobretudo o trúfc,•o -de rn~r
cadorias, está em péssima situação, ocom 0 lei-
to também mal tra~~ado, os dormentes podres, 
sem, entretanto, serem tomadas providências 
neste sentido". 

. ~arecc-nos, e a resposta é dada pelo~ 
tecmcos! que o apa!·te me;ece um pequeno 
esclarecllncnto. "Dc1xa a Impressão de que 
a iniciativa da eletrificação da lin~1a de Belo 
Horizonte a Divinópolis é conseqüência de 
uma política fcrroviúria ccntralizadora, com 
oh.ictivo de encaminhar os transportes para 
esta Capital. Tamhúm merece rctifica~~ão 0 , 
tópico que diz ser o grosso do tráfego da es-
trada o da linha tronco. 

A preferência pela clclrificação da linha 
Belo Horizonte, provém, principalmente do 
fato de ser êssc trecho ó que, no mmn~nto 
apresenta grandes dificulda<les de tracão ~ 
·despesa múxima de .combustíveis por tinida-
de de extensão. 

Segundo as estatísticas de 1945 o traba-
lho aparente. :1os engates üas locomotivas em 
toncladas-qmlornctros c a intensidade -de· 
transportes em tonchdas rcboradns llO!~ din 

' I' t - t. l f '·' em me( 1~, na ex cnsao o< u, oram o:,; sc;uin-
tes em drvcrsos trechos ·da estrada: 

Trecho: 1.o - Delo Horizonte n Divi11 • _ 
pios,- Trabalho an~wl T km: 12:~ .123. 4Í/3 
- 'Iransporte por dw: 2.1G2 - tndice 
!ativo: 192. 4 re-

Treeho: 2.• -- i\Ii11<lnri - Rio Venl 
Trahalho anual T lcm: :~:L441.513 --Te-
porte, do dia: 311 - índice relativo: 72 r~r~
. 'Ioman<lo-se como índiee de {~omn.,; .. :- · 
Igual a 100, a intensidade dr~ lre~ho ·c,l'Pt~r? 
cado de Barra l\Innsa __ Min<ltll'l. . , -1 

1.1 l-
(Tll I . l , l l' . , tne tn-se c a ll1 l<l ( c >elo H onzonte n, . ' 
li:<; tem urn ínrlice de 192, c t' ,}; l\ .lvmo~o
Rw Vermelho (linll'l tronco) ll.c a' hndlln a • • pen '\s 72 . . 1\.las êste não é o argumcn to t' ·: . · 
JUstifica a preferência em c•ttls·t· · 11r1H1,o que , . • ' • ' c '\ 01' d 
~}s1vo n exis.tência de uma usina hidro,e\ '•t .: ~-
J·~ em funciOnamento, com eapacill· : 1,1c•:• 
crente para atender ao fornc"· ,\de sufr-. ,· . . , vl!Hento 1h l'nCI' bla nccc~>sana, que c a Usina de c. r '1 ' -
que não ocorre, no momento , ht,an loto, o 
chos de cstra1\as. ' com outros tre-

Conclui-se, dos núrnc1o•· ind. 
c1u igualdade de dcs])CS·ts ,, 1 tca~los, que, 
elétrico, a Hêdc (ywrtant~>, '0 1i.e. cqmpmr:ent'? 
no trecho 1h linh·\ por c· ·Sl.Hlo) reahzara 
duri a Hio \rermeil'lO. .<.cmnlo, no de Min-

l~sscs esclarecimentos 1110 •· .. 
seja intenção da Diretor·. \ . sJgmfrearn que 
c ar outros trechos hmh !,·l I cl'IXar ~~c cletrifi-

. ' ' em l e traçao Dcnosu 
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·e cara. Não dispondo de recursos para a ele-
trificação de tôdas as linhas que jú cornpor·tam 
.econômicamente êsse melhoramento, é muito 
razoável que os fundos obtidos para financia-
mento das despesas .sejam aplicados nos tre-
chos em que forem conseguidas as maiores 
vantagens para os cofres da Estrada, que são 
também os do Estado". 

• O intcrêsse c a simpatia com que o Go-
v~rno Federal c em especial, a ilustre comis-
sao de Hcvisão têm visto êsse trabalho pode 
notar-se num fato simples: o Diretor do De-
partmncnto Nacional de Estl·ada~; de Ferro, 
presenteava ainda !J!ú dias, a Estrada com GO 
vagões, devendo ela pagar apenas o trans-
porte. 

O Govêrno Mineiro cstú interessado no 
seu amplo rcaparclhamcnto, dando apenas 
}Jreccd0ncia aos problemas que trazem maior 
economia. Podemos ainda lembrar que cstú 
sendo feito um acôrdo com o Lloyd Brasi-
leiro, a fim de mie seus navios aportem rc-
_gularrncntc em Angra dos Hcis. 

.Estas, sr. Presidente e srs. Dcputa<tml, a~ 
palavras que cu desejava pronunciar nesta 

. Assembléia em continuação aos estudos que 
têm sido proferidos, dc'sta tribuna, sôhrc vú-
rios aspectos da .Mensagem do Sr. Governa-
dor do Estado. 

, Pode o povo estar seguro de que o Govêr-
no agirú honestamente, c em defesa dos intc-
rêsscs do povo, procurando solver os seus pro-
blemas imediatos c urgentes c criando situa-
ção que lhe dê tranqüilidade, ordem liber-
dade e felicidade. (Palmas). 

SôDHE O DECHETO N. 2.1<1G, DE 10-7-l!J.17 
O Sr. lJltimo de Carvalho prof,erc mn discur-

so c uprcseuta o Projeto u.' 15 

O SH. PHESIDENTE -- Tem a pala \Ta 
o Sr. ültimo de Carvalho. 

O SH. CLTIMO DE CAHV ALI-Iü - Sr. 
Presidente, srs. Deputados. 

Quem ler a exposiçiío de moliY'JS nprt-
sent:tl!a pelo ilusirc :-lecrelúrio do lnterior, 
acompanhando o decreto n. !:! • HG, de 1 O de 
julho de 1!1<17, que fêz ulgumas modifieaçiíes 
na organiza~~üo judieiúria do Estado, vt;rifiea 
a intcmçüo do Govêrrw do Estado de afastar 
os servcntuúl'ios da Jusiira da' atividades JlO-
lilico-partidúrias. Seria de gdndc alcan~:e es-
sa rúedida c ela receberia os a1;radccimentos de 
tôda a clas5c, se fCra outra a d(;mocracia que 
vive pelos rincões de Minas, em um estado 
primitivo, c se núo implicasse essa dctcrmina-
~~iio do artigo que vou Jcr, em caso típico de 
inconstHucionalida de. O artigo a q uc me 
refiro ó o seguinte: "Ar-t. !)7 - t>arúgrafo úni-
co -- E' vedado ao s<'l'vcntuflrin da justiça 
~xerccr atividades político-partidúrias." 1~. 
vamcnte, senhores vcpuwctu:>, se possuíssemos 
um a:ubienle propício a que os scrventuúrio> 
da justíra pudessem viver sem atividades po-
lítico-partidúrias, seria o ideal. Por êssc in-
tento somos gratos ao Govêrno do Estado. 1\Ias 
é qun Me vai lcrir o preceito constitucional que 
determina taxativamente os casos de inClcgi-
hiliuade c incompatibilidade de funcionúrios 
que atingem apenas, os magistrados. Pela 
Cons~ilt;"·~ilo :·.Iincira os servcntuúrios da jus-
tiça - i~to porque são êlcs funcionários pú-
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blicos - têm o direito de ser ele i~ o~. _IJara 
qualquer cargo. Os casos de inelcgitnydadc; 
cstüo desfeitos pelo respeitável acordt~o (_lo 
Egrégio Tribunal Eleitoral de l\Iinas Gcrms, 
datado de '! de agôsto. (lê): T . 

- Vistos ele .. Acordam os Juízes do n-
lmnal Hc"ion~ll Eleitoral responder a cowm~ta 
dos Partidos Social Democrútieo c TrnJJal!n~
ta Brasilcü·o no sentido de que os casos oc 11~~
lcgibilidadc para o cargo de Prefeito c:;t.~ 1.? IHr 
vistos na Constituição Federal (Art · l,~õ, · · ' 
Artigo lil!l, III; artigo 40, III). .Lm. 11 f.-
nhurn dêlcs se inelucm os serventuariO~,. < '1 

Justiça c como se trata de matéria constllu-
cional, não se pode considerar como caso d,c 
itwlegi!úlidadc o dec1·eto c!;tadual n. ~ · 14h, 
de 10 de julho de l!l-17, art. 97, puragrafo 
único. 

Nestas con(!ições, o serventuário d~ jus-
tiça pode ser candidato a Prefeito ..\lumcipal 
na:; próximas eleições. 

Belo Horizonte, ·i de agôsto de 194 7 · 
(aa.) Aprígio Ribeiro, presidente - Se-

baslia.o de ~ousa, relator .. 
Portanto, sr. Presidente c srs. Deputa-

dos, hú poucos dias o Tribunal Elcilor<tl reco-
nheceu que os ~cr·ventuúrios da justiça podem 
Sl:l' eleitos para o cargo de Prefeito. De for-
ma que, tendo o Tribunal reconhecido· isso c 
hm'ciHlo uma disposiçüo conlrú:ria em lei que 
determina. . . , 

O SI'. illbcrto Deodato -- V. Excia. dá 
licença para um aparte'! Eu lenho a. imJ~rcs
são --ainda não estudei isso com rnms allnco 
- que niío existe, entre a jurisprudência ago-
ra adotada pelo Tribunal e a lei, um cJwquc · 
A inelegibilidade c nüo exercer alh_'ida_ucs po-
lítico-partidúrias, no sentido da lei, sno cou-
sa:> completamente diferentes. E' o meu pen-
samento. Entretanto, preciso estudar melhor 
:> assunto. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALIIO - r\;.~ra
dcco o aparte do nobre Dcputad~ c pro!cs-
>ot·: Adianto a V. Excia. que o Ilustre pc-
scmhurgador, o Dr .. José Alcides abordou .,e~y~ 
ponlo uc visl:t. Diz o Descmhargad<H' .Jose : 

C·1rgo clcll v o cides que "candidatar-se a urn • , . , , ·-
~ sem dúvida exercer atividade JlO_htico-p.l~ .• 
t 'd · · j' · · JeSS'lS •ttlVHlade~; CS 1 'll'J'l ' O (''"CrCICIO ( · · • · ' . ' ' · ' ·" · · 1 'ustt~"l tú por lei vedado aos scrventtwno~> < c 1 · ;• ~ 
"'I, . · 1 · - Jc"·d cxprcssn. bn 
t a JlOIS Uma JH'OI JJÇaO .. "'' ~. , 'l'CVO'''l<fO OU 
[JU:IlltO êssc dispOSÍ[lVO 11110 101 . o•· , , . . · , 1 'I eonsult.l em declarado lllconstJtucwn<~ , • . · , 

• I" I· !lC'''Ül\'HlllCiltC. apreço tem de ser r;;;spoil( H .1 "' 

O eminente jurista foi voto vcn~ido P?r-
1 . . .. ser eleito e prccJso que rCCOll lCCia que jlal d ' . . 

te!. "tividadc JJo!íti~o-JJartidúrin · E c loglc? 
« .. I" !· to o pro-que ]Jara jlodcr se elc;.;cr uni c.l!~< H,\ ' , 

. ' " . .. 'l .. wscrcv·t como ]Jrw lnhunal eXIJa que e c se · • _ 
tal. Tcrú, t:nt:io (JUC fazer nroelamaçocs ou 

' · J 11· C'l como lllt; 
IJJatatorlllas e u· n prat:a fllll '' . ' . tOS <!JZCr de OUtOI"''a O re"iille Clll que VlVCil · '. ' . 

" to • [ lli'OCS O seU viva voz quais são as suas Ill c •· ·' · 
programa llc govêrno c nuseultar a voz do yo-
vo. Como conseguirá ser clc!t~ um ean~l~da
to mudo'? De forma que a atiVIdade pohllc.o-
partidúria tcrú de ser exercida c ela nao. alc-
tarú a função do servidor ciente c consc1cnte 
de seus deveres funcionais. 

llú poucos dias louvei o gesto do honrado 
Sr·. Governador i\lilton Campos que compare-
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ceu, não como Governador,· mas como o' · ci-
dlldão Milton Campos, à eleição de uma Di-
retoria 1\Iunicipal e vetou, democrúticamentc, 
Isso é nu e é democracia! Foi a pé para votar, 
não foi -no automóvel do· Govêrno nem ú custa 
do Govêrno. Exerc~u o •Seu direito de cidadão 
brasileiro e merece S. Excia. as nossas refe-
rências elogiosas. l\Ias tanto tem direito S. 
Excia. de comparecer, democrúticarnente, a 
uma eleição em seu partido, deixando no Pa-
lácio da Liberdade a sua fun~~ão de Governa-
dor, como temos nós, os funcionúrios, de ir 
ú praça pública, permanecendo nos cartórios 
nossos compromissos para com a justiça. 

Niío se pode separar a inclegibilil!ade da 
atividade político-partidúria. Ora, senhores, 
é inconstitucional, êssc parúgraf•o. único, por-
que a Constitui~~iio Estadual incluiu os scr-
vcntuúrios da justi~o~a no quadro dos funcionú-
rios públicos. O serventuário da JUstiça é 
funcionário público e em seu arligÓ 1G1 a 
Conslituiçüo 1\Iineira determina que, "CJÍqu~n
to durar o mandato eletivo o funcionúrio ]JÚ-
blico ficarú afastado do exercício do cargo, 
contando-se-lhe o tempo de serviço apenas pa-
ra promoção por antigüidade c ap·osentadoria." 

. Se êle é. funcionúrio público por estar in-
~ltud.? no tJ tulo XII, terú que se afastar das 
i un~:~Jes, uma vez eleito. Entretantn, o Decre-
to-lei a que me refiro, determina os casos de 
das!amcnto: "1) Por estar respondendo a pro-
~.ess·oi 2) ser pronuuciado por crime ina-
h_anpvcl; :n Jlor ser designado em comis-s·to" J> t ' ·' · .0': auto, se se apresentar o caso do 
serve!Jtuano da justi~~a ser eleito o que a~on-
tecci"t'> E! - 1 · ' • ·. e n:m POl era se afastar, porque hú 
~u:w lei que prevê os casos de afastamento e 
I~ao recair sôbrc o mesmo as penas da inten-
~~ao do Decreto-lei. Penas que não sabemos, 
porque o próprio. Decreto-lei não as estipula. 
Q\t.c penas ter.ã~ aquêlcs serventuários da jus-
tiça . C!~lC. participarem de atividades político-
vartHiarHts? 

Outro artigo, Srs. Deputados do mesmo 
Dce~·cto-lci, que merece uma z:etifica~~ão é 
aquele que fala das permutas. 

. E' Jl'Ossívcl que o ilustre Sccrctúrio do In-
tenor, com aquela luminosa inteligência c 
aqu_ela ran~ cultura jurídica que lhe são pe-
culiares, nao se tenha dedicado ao alcance 
do artigo seguinte: 

Art. 101 - E' permitida a permuta de 
oficiais de justiça. 

Art. !.l7 - Mediante ato do Governador 
do Estado, quando forem da mesma natureza 
t· se anunciada a permuta por edital, não se 
apresentar candidato a qualquer dos oficios 
pcrmutandos." O que vale dizer: é permitida 
a ]Jcrmuta, mas ... n:io é permitida a pcrnmtn. 
. Isto nos faz lembrar aquêlc locutor enfá-

tico de passados tempos: 
"l\Iinistério da l\larinha - Aviso aos na-

vcganles: não hú aviso aos navcgantcs" ... 
Como ~ ~rue nó~ JJ?dcrcrnos fazer a per-

muta de oflcws de Jllsti~~a, se os dois pcrmu-
tandos terão que requerer ao Govêrno lHlra 
êsl<~ declarar que estão em concurso as ser-
ventias providas'! 

Admitindo-se, Srs. _Dcpt!tados, que se 
procedesse como dctermma esse artigo que 
uma vez requerida a permuta, o Govêrno Jlli-
JJlique os editais. Aparecem os candidatos; f a-

zem o concurso, gastam dinheiro c depois de 
aprovados, como é que o Govêrno iria nomeá-
los se os permutandos conservaram a vitalicie-
dade? 

Para ês~cs artjgos a minha classe tlc:seja 
fazer um apelo a tod:.~s as bancadas dêste Par-
lmcnto, para que examinem o projeto de lei 
que ouso apresentar, c que tem o fim de res-. 
tabelecer disposiçõeo.; anteriores para que o art 
97, não fique em choque com as Constitu~eões 
Federal c Estadual e n jurisprudência do .Egré: 
gio Tribunal Eleitoral de l.\Iinas. 

E assim a minha classe pede licença pa-
ra submeter a tôdas as bancadas o segmnte 
Decreto-lei: (Lê) 

A classe dos sci·vcntuários da Justi~~n c~
pcra de tôdas as bancadas dêste Par!amen-
to, o seu apôio, para êstc Projélo de lei, para 
que a Justil.~a possa sempre resplandecer em 
l\Iinas, como uma Justil.~H- .iusta. (Palmas) . 

PHOJETO N. 15 

Revoga o parágrafo único elo artigo !l7 do de-
creto-lei 11. 2. UG, de 10-7-47, e contém 
outms .disposições . 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
1\linas Gerais, decreta: 

Art. 1.9 - Fica revog:.do o parágrafo úni-
co do art. !)7 do decreto-lei n. 2.146, de 10 
de julho de 19,17. 

Art. 2.0 - Fica assim redigido o art. 101 
do referido Decreto-lei: "E' permitida a per-
muta de ofícios de justiça (art. 97), median-
te ato do Governador dl) Estado, quando fo-
rem de mesma natureza." 

Art. 3.9 - Acrescente-se ao art. 231 do 
supra citado Decreto-lei "4) por convocação 
para cargo €letivo." 

Art. 4.v ._ Acrescente-se ao art. 232 do 
mesmo Decreto-lei: "no caso do n. '1, automú-
ticamcnte, a partir da data da cxpcdi~~ii.o do 
diploma pela Justiça Eleitoral." 

Art. 5.• - A presente lei cntrarú cru vi-
gor na data de sua publicação . 

Art. 6.0 
- Hevogam-se as disposiçôcs em. 

contrúrio. 
Sala de Scssôes, 25 de agôsto de, 1 !.l·17. _ 

(aa',) Oltílno d.e Carvalho - Carlos l~mtes _ 
Joubert Guerm -Emílio ela Silveira - Uriel 
Alvim. 

- Publicado, inelua-se na ordem do dia. 

HOMENAGEM AO DUQUE DE CAXIAS 

O SH. PHESIDENTE- Tem a 1)a!avra 0 Sr. Deputado Cesar Soragi. 
, O SH. CESAH SOHAGI ~Sr. Prc~identc, 
Srs. Deputados: 

Uma mw~o é corno uma floresta, di:;: 
Gustavo Barroso. D~ mcs1~o modo como as 
<.<'VOrcs, que a compocm vao procurar, COlí 
~uas r~nz<:s, o hu!nus acu!nulado no wlo, por 
succ:>sivas geraç~cs de folhas caídas !!O Ou-
tono, um. povo nvc <~o hurnus moral lni'lna-
do por virtudes, hcr01sn~os, aspira~~õds, dores 
c cspcran~~as das gera~~<!cs <lc homens que 
urna ~cpo1s das outras~ Jllncaram 0 c:!rninh~ 
dos s~culos! "Dessas virtudes, heroismos as-
IHra~~ocs, dores c esperanças se constitu; tu.-
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:ideal qué é o Ideal Nacional, escreve Copin-
Albancelli. Cada povo tem o seu c é nele 
que reside a sua tradição. Ali se contém a 
seiva elaborada pelas grandes gerações desa-
parecidas ,o alimento que elas preparam para 
as gerações vindouras; de modo que estas exis-
tirão porque aquelas existiram. Portanto, é 
.revolvendo a sua memória, as tradições sectlla-
.res, as saudaçõc~ das gerações mortas que a 
,geração' viva de um povo encontra a fonte que 
deve alimentar sua vida. Sem dúvida, essa ge-
ração viva precisa respirar o sôpro das idéias 
que passam por sua atmosfera, do mesmo mo-
d? que as frondes das árvores precisam res~ 
P.lr_ar os· pri!1cípios contidos 110' ar, que as aca-
ricia ou _a~Ita. Mas não pode prescindir de 
suas tr.adiçoes, que lhe são indispensáveis que, 
se se mterrompet· num povo a cümunicação 
CI?-tre a~! ger~ções que morreram e as que estão 
vivas, 1s~o _e, se se apagar a lembrança de' 
suas tradiçocs ou se lhes ensinarem a resprezá-
las ou odiá-las, sua alma morrerá corno morre 
a árvore cujas raízes transrniss~ras de seiva 
forem cortadas." Já se afirmou até que a 
alma d ~um povo reside nas suas tradições .. 
.Sr. ~resideilte, há 144 anos, no dia de hoje, 
nascia na Vila Estrêla Província do IUo de 
Janeiro, Luiz Alves d~ Lima c Silva, futuro 
Duque de Caxias, "cavaleiro sem mêdo c sem 
mácula", nome tutelar da Pátria, símbolo da 
unidade c da glória do Brasil eterno. 

Descendente de uma linhagem de milita-
.res e ilustres, o filho do casal Francisco de Li-
ma e Silva - D . .Mariana Cândida de Oliveira 
Belo, trazia do bêrço a predestinação das gran-
des vitorias militares, diplomáticas c políticas, 
destinado a viver uma longa existência a ser-
viço de sua Pátria, sem jamais se preocupar 
com as honrarias c homenagens que lhe po-
·diarn advir posições tão nobres c lealmente 
.conquistadas. , 

Em Caxias não sabemos o que mais ad-
mirar: se o militar justo, disciplinado, seve-
ro possuído de profunda percepção, se o diplo-
m~ta, o parlamentar, o administrador, o es-
·pôso amantíssimo, "o cristão de fé ro_l~usta", 
ou, corno diria Euclides, ''o grande hero1 tran-
<IUilo." 

Sua carreira é vertiginosa; t~nto ,quanto 
sua tática guerreira. Em 1808, 1s.to e, com 
.cinco anos apenas, vamos encontra-lo . ~orno 
1.9 cadete. Aos 15 anos, alferes; nos Mi, co-
ronel; aos 42, marechal de campo, e, nos !i!l, 
marechal do Exército. 

Seu batismo de fogo, êle o recebe na 
Bahia, como tenente, na luta pela Ir~d.epcn
dêneia, c de onde torna, coberto de glona, 1~0 
posto de capitão. E' neste posto que vamos ve-
lo, enchendo de terror e surpresa as)10ste~ do 
·aguerrido Lavaleja, na Campan_ha Cisplatma. 
Major na Abdicação, será a _uitnna esperança 

.do Imperador, sereno, impávido, c,. como sem-
pre, leal. O sete de abril dc~~pcrtana. um surto 
de rebeliões ou, na expressao de hoJe do ccl. 
Afonso· de Carvalho "uma furunculose rcvolu-

. cionária". A llal~1iada dividindo Cahanos, 
Bem-te-vis, os fanáticos do llalaio, de Haimun-
;do Gomes c do preto Cosmo, cnsanguenta, 
numa luta fratricida c inglória, a Pt·ovíncia 
do Maranhão. São Paulo levanta-se, escudado 
em Fcijó, aquêle mesmo de quern Caxias fôra 
<> escudo protetor, 0 braço forte, dominando 
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a abrilada e, chefiado por Tobias _de Aguia:, 
inspira a revolução mineira de ·12, g~lv,al!-1-
zando homens corno Aniônio Nunes c 'l'cofllo 
Otoni. O Hio Grande do Sul de há muito 
sangrava nas chagas abertas pelos Farrapos, 
e tudo indicava a decomposição nacional, a 
fragmentação do maior império· americano· 

O gênio militar c político do grande. ?.oi-
dado mms uma vez é posto ú prova. 1'ac1i1ca 
o Maranhão. Em campanhas rclümpagos ven.-
ce os rebeldes de São Paulo c l\linas c aqm, 
nas proximidades da histórica cidade de San-
ta Luzia, sente pela primeira vez a amarga 
sensação da derrota, sendo salvo pelas fôrças 
de seu irmão, cel. José de Lima c Silva· 

Farrapos é dominada, c o soldado intran-
sigente diante dos rebeldes em armas, é, de-
pois da vitória, pacificador de lodos os bra-
sileiros. 

Sua generosidade diante d€ Miguel Frits, 
na Abrilada. Sua imparcialidade e nobreza 
no Maranhão, ignorando até os nomes dos 
partidos e assinando 3. 000 atos de anistia. 
.Sua conduta irrcprccnsívcl diante de Feijó, 
err~ São Paul?; seu zêlo pela sorte dos prisio-
neiros em Mmas Gerais; sua atitude elevada 
em Porongos, mandando substituir o "Te 
Deur11:" da Vitória pela missa por alma dos 
mortos ~a grande batalha, elevam Caxws e o 
credencuun ao título de "numc tutelar da 
Pátria." 

. Não fôra sua compreensão e nobreza 
dwntc. dos patrícios vencidos, mais tarde, con-
tra Onhe e Hosas, o Brasil teria sucumbido. 
A sua I~oltica de pacifica~:ão, acima de todas 
as fac~:ocs, apresentou um Brasil unido e 
fort~ ~i~nte de um dos maiores tiranos que 
a lnstona latino-americana registra, o ante-
cessor de "fuehrers" pardos e vermelhos: So-
la no Lopez. 

Ao lado de Osório, Argolo, Tibúrcio, Gur-
JUO·, Andrade Neves, Cümara, l\Iena Barreto e 
tantos ot~t~os heróis nacionais, Caxias cobre-
s~ ,de glona. As vitórias se sucedem. Tuiú-
Cue, P[~Ué-Cué; Curupaili, Humaitú, ltororó 
1:.1cmorav?.I, Avaí, Lomas Valcntinas, Angustu-
1 •1· · · enfim - Asunción. 
, . Caxias, símbolo de glória c de firmeza; 

Cax1as, marechal do Exército; Caxias, Minis-
tt:o da Guerra; Caxias, senador do Império, 
so não consegue vencer o ódio c a inveja 
g_uardados no coração de seus inimigos polí-
tl~os. Tanto assim é que, ao desembarcar no 
Hw de Janeiro, aJ>Ós triunfal jornada até 
Assun~!ão, apenas - sua fidelíssima esposa o 
ng.u~rd.a. no· cais. Nem um representante do 
Muustcno da Guerra. Nem um representan-
te governamental! 

Superior a todas estas fraquezas, ainda 
tem fôrças para servir ao llrasil, pois os ho-
mens passam com suas fraquezas, covardias, 
mesquinharias ingratidões mas o espírito da 
Pátria é imortal. ' 

Pela terceira vez é Ministro da Gl!err~ · 
Organiza o gabinete c põe fim á qu~st:to I c-
ligiosa, conseguindo 0 decreto de ~uustw n~s 
bispos, até que 0 Imperador dc~n~te. o galn-
nele e entrega 0 Poder aos seus ll!IIIlJgos y~
líticos. Hecolher-sc à fazenda de Sanh~ l\Iom-
ca e, dois anos depois, em 1880, no dw 7 de 
maio, fecha I>ara sempre ~s olho;'> ~~costuma
dos a contemplar as bastes mvcncivets de seus 
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soldados, aquêle a quem a' Pátria deve, nas 
honras angustiosas da Hegência e das guerras 
fratricidas das guerras contra a tirania, o 
maior preÚo de gratidão." 

1-Iú muito que narrar, exclamava Taunay, 
ú h eira de seu túmulo. "'Só a mais vigorosa 
concisão unida ú maior singeleza é que pode-
rá contar seus feitos . .Não hú pompas de lin-
guagem, não hú arroubos. de. c.loqü~ncia cap~l
zes de fazer maior essa rndrvrduahdadc, CUJO 
pl'incipal atribulo foi a simplieidade na gran-
deza." 

Srs. Deputados. Este rápido cstuà ... 
sôhrc o maior sohlauo do Brasil não tem 
veleidade e nenhum valor. Desejo apenas, 
com isso afirmar que as gerações vivas do 
Brasil não querem morrer pela falta da seiva 
vivificadora de nossa alma, o culto honesto 
c honrado aos nossos antepassados. Hevi:ven-
do, em pinceladas rápidas, o perfil do grando 
brasileiro, quero apenas prestar uma home-
nagem a quem sempre se colocou ao lado do 
Brasil, ainda que contra lodos c contra tudo. 

Nossa Pútria vive instantes dramáticos, 
de sua vida política c econômica. Vivemos 
num clima de intranqüilidade, gerado pelas 
inco~nprcensõ~s de alguns pela ambi~~ão dcs-
me(hda de mmtos, pelo indiferentismo de qua-
se todos. Não está o Brasil dividido· por 
?rHP?S armados, infestando nossos Estados, 
mqmc~ando nossos lares, mas há uma guer-
ra maror, de conseqüências ainda mais funes-
tas, pois,_ após a luta pela liberdade' c pela 
rcslauraçao democrática, os brasileiros, como 
que cegos pela luz intensa de uma liberdade 
qu~ há muito lhes era negada, parecem enton-
tecidos, sem se entenderem c sem se unirem 
para a grande tarefa de reconstrução nacional. 

. Há perigo para a Pátria. Hú perigo para 
a hbcrdadc. Há sinais de tormenta. Orihc, 
Hosas c Solano foram batidos. Outra espécie 
d~ tirania, mais violenta, porque mais orga-
n ~zada c disciplinada, mais forte porque mun-
dral, ameaça a integridade da Púlria e os 
f~n~amcntos de nossa civilização. Outra cs-
p~ciC de tirania ameaça o Brasil, c o que é 
IHOr,. pois consegue aliciar revoltados, idealis-
tas, Irmãos nossos, dividindo nossas próprias 
fôr~~as. E no dia de Caxias, a mais forte c fiel 
das éspadas de dois Impérios, diplomata-sol-
dado, soldado sem mêdo·, e sem múcula, a to-
.dos os brasileiros, de todos os partidos nacio-
nais, aconselho a leitura da "profética pro-
clamação. de 17 de março de 1'84:l:. 

"Lembrai-vos que a poticos passos de vós 
estú o inimigo de todos nós, o inimigo de raça 
c de tradição. 

Não pode tardar que meçamos com os 
soldados de Hosas c de Oribc; guardemos pa-
ra cnlüo nossas espadas c nosso sangue. 

Vêde <rue êssc estrangeiro cxnlla com es-
sa triste guerra com que nós mesmos nos es-
tamos enfraquecendo c destruindo. 

Abracemo-nos c unamo-nos, para marchar, 
niío 1wilo a peito, mas ombro a ombro em . ' ' defesa da Pútna, que c a nossa mãe comum." 

(Milito bem! L1almas) 

ENCERHAl\IENTO 
Não havendo outros oradores inscritos, 

cnecrra-se a sessão, designando o Sr. Pre-
sidente para amanhií, ús H horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 26-8-1947 

t.~ discussão do, projeto n. 15, do Sr. 
último de Carvalho, que revoga o· parágrafo 
único do artigo 97 do Decreto-lei . Hi4, de 10-
7-47, contendo outras disposições, publicado 
na ata supra. 

3.~ discussão do projeto n. 3, que cancela 
dotações c orçamentárias e abre crédito suple-
mentar. 

Discussão e votação únicas dos requeri-
mentos ns. 23 e 24, do Sr. Carlos Pratcs, de-
vidamente apoiados e publicados na ata da 
19.• sessão, sôbrc encaminhamento de repre-
sentações de funcionários à comissão Espe-
cial de Hecstruturação de Quadros. 

Levanta-se a sessão. 

COMISS,\.0 ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO 
Par,ecer apresentado à Comisstio pelo relator, 
Sr. Slarling Soares, sôbrc o pr,ojeto de lei n. 8 

Existem matérias de ordem legislativa 
que, pela transcedência, envolvem aqueles que 
as estudam em verdadeiros dilemas de cons-
ciência. 

Entre a norma jurídica a ser seguida c 
as circunstâncias que abrangem a sua forma-
ção c aplicação, existe urna caudal de fatos, 
constituindo os óbices que, à semelhança da 
luz muito intensa, ofusca a princípio a vista 
c só após melhor ambientação a ela, se acos-
tuma c passa a um maior discernimento de 
seus mínimos detalhes c sutis minúcias. 

Houve período de n?ssa. h~s~ória p~lítica 
que em virtude de suas mstrt~u9oes ~Jasrlares, 
na rotina de processos admmrstratrvos, pa-
rece que o povo só despertava de seu maras-
mo quando era atraído às lutas eleitorais. nas 
me;norúveis campanhas cívicas, que se su-
cediam de quatriênio em quatriênio. 

Us parlamentos c assembléias eram ·vis-
lumbrados como monumentos de tradição e 
pacíficos arcópagos, só estremecendo pela vi-
bração, quando as vozes iluminadas e altis-
sonantes de nossos estadistas elevava-os na 
crestaçiío de suas lutas ideológicas c partidá-
rias. E assim devi~ ser na marcha infinda 
dos tempos, se não fôra a eclosão dos sen-
timentos revolucionários de 1930, atingindo a 
saturação de germes, que, em estado latente, 
vinham minando o organismo da nacionali-
dade, desde a epopéia dos 18 do Forte de Co-
}lacahana, movimento que, vitorioso, originou 
integral transmutação de nossas instituições. 
O hiato de legalidade no período que se se-
guiu de l9:ll a 1937, não logrou dar mais 
consistência u f~rmação de uma élite polÍti-
ca, que submergm totalmente nos anos que 
suced~ram à instanrat~~o do regime ditatorial 
de _19:l7 c dcss_arte deixaram o país, na sua 
n,w.IOna, a m.ocJdadc ,c. o povo enfim de par-
ticipar da vrda pol~tr~a do Brasil, apenas 
norteada pelos prmcrpr~s. sempre centraliza-
dores (laqnela Carta Pohtica. 

A democracia rediviva foi a centelha que 
se transformando em cham~\. crcpiianlc 'alas-
trou-se com csrwntosa estcnhdade em1J'olrra11• 
I · 1· l d · ' o< lo a !WCIOIW H a e na mms arrebatadora c 
sugcslr~a d_c. sua~ campanhas eleitorais. A 
preg~lça? c1v!ca mflamou as fôrças vivas do 
Brasrl, Irradwndo-se das concentrações e co-
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mícios partidúrios para as universidades e 
escolas, metrópole e capitais; cidades e povoa-
dos, ascendendo aos cumes de urna autêntica 
cat~quese espiritual, com sensível reflexo nos 
plei1?s eleitorais que se ferirnrn. Foram êlcs 
ensaiOs evidentes que urna nova mentalidade 
s.e formara, anunciando com os esplendores 
tte ur~a nova aurora, o aparecimento de uma 
pro~ussora era de maior respeito às consci-
cncws, de religioso acatamento à soberenia 
do voto ~ uma veneração quase que mística 
pelos ensmamentos democráticos. 

E queremos acreditar, que, a ausência de 
Assembléias populares por quase um decênio 
c a participação ativa do pvvo nn seleção dos 
c!ementos que as deveriam compor foram fa-

' ~ores. decisivos c preponderantes pela aura de 
mtcrcsse c mesmo de constante vigilância 
não a eterna do "slogan" udenista ... acornpa~ 
nhando atentamente os trabalhos das Assem-
bléias. 

Daí surge a maior parcela de responsa-
bilidade, quando somos levados ao estudo c 
discussão de projeto de leis que possam al-
cançar maior repercussão no seio da opinião 
públic1!J que tangida pelos seus pendores par-
tidários, não pode ser a expressão c o defi-
nitivo julgamento dos espíritos serenos e 
equilibrados, que sabem' reagir às paixões mo-
mcntfmeas, soluções· distintas, com tanta fe-
licidade definidas por Carlos Spar·ano, em 
"Constituições Modernas" - "se é fácil mu-
dar o curso de um pequeno regato, não é 
fácil e nem talvez possível mudar o alvo de 
um majestoso rio". 

Eis umP. digressão, destoante da sobrie-
dade que deveria presidir o desenvolvimento 
dêste parecer, porém, necessária c imprescin-
dível, quando se atentasse na magnitude e de-
licadeza a êlc concemcnte e que se ajustou 
com extrema fidelidade ao momento presente, 
quando sabemos serem: as nossas atitudes c 
JlOsiçõcs cuidadosamente acompanhadas por 
aquêles a quem temos a ventura de represen-
tar nesta Casa. 

As questões que trazem em seu hojo, cs-
ftulos sôbre subsídios de nossos homens pú-
blicos, foram, são c serão sempre nquclas que 
avivam a opinião pública, merecendo, pois, 
de nossos legisladores, as mais acentuadas 
c_nutelas, na regulamentação de leis que obje-
tivem a sua regulamentação. 

Fatos que agitaram o pensamento do 
povo foram assinalados, na Ft·ança, em. 1 !JOG, 
nos Estados Unidos, na Argentina e mesmo 
em nossa pátria, nos anos de 1!) 11 c 1 !)20, 
todos porém resolvidos com patriotismo c 
senso do justo, por aqueles que tinham rcs-
p~nsahilidade na direção dos negócios pú-
hhcos. 

Coube-nos a tarefa de relatar o pt·e:;cnte 
P_r~jelo de lei, que visa a clcva~·ão dos suh-
stdws do Governador do Estado c seus auxi-
liares imediatos cuidando, igualmente, da fi-

~ ' . (' xaçao dos subsídios, para o VH~~- ~~)Verrw-
dor, cargo criado pela nossa Constttm~~ão. 

O projeto tem de inicialmente ser des-
dobrado nos seus aspectos bem definidos c 
<l.isti~Jto:;. Há uma parte perfeitamente cons-
htucwnal que deve ser acolhida para uma 
análise suscinta c completa, c outra que tem 
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de planos esboçada sua inconstitucionalida-
de, devendo, portanto, ser relegada para n 
sua definitiva, repulsa. O seu artigo primei-
ro pretende fixar o subsídio do Governador 
e vice-Governador do Estado, aumentando o 
cstahclccido para o Governador, o que, em 
verdade, constitue competência priyativa da 
A. Legislativa, em face de disposição cons-
titucional, no seu artigo 25, n.• XIII, que é 
uma reprodução do previsto na Constituição 
Federal, com referência aos subsidias do 
Presidente c vice-Presidente da Hcpública, 
artiuo Oü, n.• IX. 

Longe de ser uma inova~·:io de noss.o!> 
estatutos políticos coel:'llleos, rcdund:i, eviden-
temente, na eonsagmrão de princípios que 
nos vêm de Constitui~~iics de outros povos, 
mormente daquela que foi o cristal, onde se 
rcflclirarn as idéias c os lineamentos que ins-
. piraram a elaboração de nossa Constituição 
de 18!}1, a Constituição dos Estados Unidos 
c, posteriormente, adotados na Hcpública Ar-
gentina (Araújo de Castro Comentários à C. 
Federal, púg. 218). ' 

Em admirável consonfmcia, temos as 
lições de nossos mais ahalisados mestres do 
Direito, corno o cintilante Darbalho, que se 
referindo aos cargos de Presidente c vice-
Presidente da Hcpúhliea, assim esplanava: 
"A Constituiçfto destina, ao Presidente c ao 
vice-Presidente, um subsídio, isto é, um. au-
xílio pecuniário c não pràpriarncntc uma 
retribuição ou uma paga. E muito vai uma 
rccornciHla~~ão c aviso aos que têm de fixar, 
para, arbitrando-o, nem o elevarem tanto 
que por isso venha o cargo ficar cobiçado, 
mais pelo lucro que pelo desejo de servir ao 
País, nem que sejam tão mesquinhos que 
imponham, ao eleito, o sacrifício de seus .h:l-
vcrcs. Nem ti:ío farto deve ser o subsidiO 
que induza a proeurar-se o cargo para criar-
se patrimônio, nem tão escasso que dêlc ar-
rede os que, por vias de mérito,, s~o pobrc.s 
de: dinheiro". E dta a palavra sabw de An-
tótcles - "Combinai de tal forma as voss~s. 
wis c as vossas instituições, que os cr:nprc-
gos não possam ser objetos de tv!l calculo 
interessado". 

· ~ rl't criação Avançando na gcncra!Izaçao ' . . . •I •s c1uc votam suas 
cJos subsHlw~ para aquc c.. rhs desilu-

, .,,·, , ' "HI:..t" Il'tra o earnJ>O '. enc1 t,I,\S e • ,, . :. J't · "lS c acalentam 
uies c lutas da.s ~dcws ~>.~) '·~c, ~h e 'a-;ws com 
sonhos de servir a sua J ,ttna, ~ . , I l . . I I '\ voz do p,tss.lr o, r c 
mmta propnec ar c , ' .. - '·s ntrlamcntarcs, 
IJ()ss 'lS cstu)>t'ndas tr,HhV>C. 1 , 1 · ·' · · z n·t corroooranr o • 
que é, para o Dcpt!~ado , ~:~rli;l~ do Deputado 
com parecer no mesmo sei. I'··, . "Nach . , .·" D· I· . · r uc assun r lZI,t. ' I· r,IJlelSCO ,[( cll o, I .. I nós outros ho-
m·lis jwto em regra gei '1 ' ' • 1 • '. . . I·• ' . • ·omos pobres c a vu a pu~ 
mcns r o no1 te, :\. . unsc sempre, so 
hlic'l impõe s'lerllrew que, q : • ' . ·' 1 c ,1 miséna; para aquc-
têm de s1 a JlO >reza 1\. ~· ' um sacerdócio, 
;cs que fazem da P0 1 1 ~'1 ·omprcendo po-
c.o!no dcv<.:_ ser, porque '.\',10 ~iência que, na 
!Itiea, scnao como a~ue.~1 • constitui 0 mais 
frase de um orador fr~u1 ee{ .. hculdadcs hu-
nobrc c elevado cmprc:J,o 1 ,p; '· 1;1cnto de si 

A l 't' , é 0 esqueci · manas. po I JC,l , • 1 ''C CS(j!ICCC 
J1rór)rio r>ch comunhão c qucn ·• ' · ' ' · 1 · los outros PI'c-nc si próprio para cuH :n r · ·' . 1 . , s deveres do :nn-eisa, no cammho c c se~I. - ·' . . , ) 
pnro dos poderes públicos, dos quais f.tz. : • 



parte". (Carlos Maximiliano, Comentários 
:.t C. Federal, pág. 316). Prossegue ainda 
c nosso aJn·cciad9 constitucionalista, trans-
crevendo uma expressão de Tallcyrand, que, 
como uma farpa de ferina ironia, assim diz, 
<IUando lhe falaram de um jovem que se pro-
llllllha a ocupar, gratuitamente, um cargo -
"Ela não pede nada? Então custará muito 
caro". 

Concluímos, assim, pela verdadeira tran-
qüilidade no que tange h criação de estipên-
dios aos que exercem funções públicas, mes-
mo as de carúter eletivo, onde avultou a sua 
c:scolha pelos processos d•)mocrúticos e inso-
fismúveis dos sufrúgios de seus compatrio-
tas. E' assunto definitivamente esclarecido 
que, a exemplo de corpos sólidos colocados 
<·m um recipiente juntamente com elemento 
líquido, por serem mais ]lesados, vão se de-
positar no fundo, em camadas, dando-se um 
fenômeno da deeanta~~ão. . . Pode ser a todo 

. I ' instante, ser ag~_ta< a a massa líquida, que o 
milagre da ~e(hmentaçiio se repetirá, c, no 
caso em apreço, sabemos que êle é aliccrea-
do nas mais puras tradições parlamentm~cs 
a democráticas. 

Devemos, entretanto, orientar o nosso 
exame a um aspecto mais acentuadamente 
constitucional do decreto 0 que estuda a 
competência da A. Legislativa para a sua 
elaboração c a oportunidade de iniciativa 
(~a lei._ A C?nstituição Estadual, no seu ar-
1Jgo 2:.>, 11.9 XIII, reproduzindo como afir-
mamos, disposição constante da' C. Federal, 
~:stabelccc, claramente, a competência da A. 
Legislativa, para a fixação dos subsídios dos 
Deputados, Governador c vice-Governador. 
\1 ale salientar, · porém que a atribuição de 
competência vem protegida de medida des-
~~nada, esp~c~ahncnte, a resguardar a mora-
lidade admuustrativa, prevista no art. 50 
q~JC, igu~tlmentc, é a rcprodu~~ão de exigên-
Cia contida na C. Federal, quando estatui: 
''O _ Govern~(~or <; o vice-Governador perce-
f>er:~o . suhsHhos fixados pela A. Legislativa, 
do ultuno ano da legislatura anterior". 

Bem avisados c judiciosos têm sido os 
JiOSSos legisladores, na preccitua~~ão de dis-
positivo que vcn1 acautelar os pocfcres polí-
ticos de situações embaraçosas c possíveis 
conflitos que viriam afetar sua própria es-
trutura c indcpcndôncia que, desde a ori-
gem, deve ser mantida. Cita Barhalho, com 
a clareza c perfeição tão ao seu alcance que 
"os Constituintes norte-americanos, deram o 
c:,xemplo dessa cautela que o profundo Ha-
milton considerava a mais súbia das insti-
tuiçêics que, neste particular, se podia ima-
ginar". ( Comcnt:írios à C. Federal, púg. 
2:l5)-

Era, em suma, um anteparo ictcal às lu· 
nuências que podiam sobrevir, SC fÔSSC pcr-
mili(lO aos homens elevados aos mais altos 
postos administrativos c aquêlcs que os se· 
guiram, em suas as.cei~ções, a faculdade c!c 
r1xaci"io de seus propnos subsídios. Havw 
rlua; ordens de excessos a serem JlOliciadas 
·- a convergência de pensamento paÍ·a um 
rumo que viesse tentar conquistar as sim-
}Jatias c as boas graças _dos governantes c, 
por outro lac~o, ~;cria ? ~h~ruc oposto ils tci~
dências de for~~a partidarw que, por capn-
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c~10 ou deliberada intenção de , prejudicar, 
visassem fazer da redução dos subsídios a 
que tinham direito as altas autoridades arma 
eficiente ~le viu dieta. Eis-nos, entr~tanto,. 
nesta conJuntura, em face de uma situação· 
anormal c mesmo de exceção. Estamos. 
emergindo de um ré'gime ditatorial e mal ar-
ticulamos os primeiros passos no limim· da 
legalidade, com a prcocupa~~ão dominante e 
absorvente de reestruturar as nossas institui-
ções constitucionais. 

Somos, no momento, o elo inicial de 
urna cadeia que se partira cindida pelo even· 
lo de falos hi~;lórlcos que todos conhecemos;. 
não temos uma lcgisbtura anterior, que, den-
tro de sua missiío, haja fixado os vencimen-
tos para o GoYcrnador c vice-Governador, 
i:·stc último, cargo de recente cria~~ão peliT' 
Constilui~~ão Estadual. Para Governador, 
existe o orçamento do Estado, decreto-lei n.9 · 

J. 952, de 13 de dezembro de 19,16, 0 qual cs- / 
tahclcce os seus suhsíd i os em Cr$ 120. 000,00 
(cento c vinte mil cruzeiros) anuais. Re-
ponta, aí, a primeira objeção digna de con-
:-.idcrar,~flo, quando, pelo carúter periódico da 
lei orçamentária, que tem a sua existência 
delimitada pelo exercício financeiro e assim 
i!Ó passível de alteração, em circunstfmcias 
especiais, as quais ocorrem, pela abertura de 
créditos estraordinúrios, especial c suple-· 
mcntar. O projeto de lei, trazendo amplia-
(,:Üo de encargos para o or~~amc.nto, devia,. 
J<ceessúriamcntc, de indicar os recursos para 
custear a despesa. E' expressão eategórica 
Ga Constituição, em seu artigo 157: "Ne-
nhmu encargo se criarú ao Tesouro do Es-
iado, sem atribuição de recursos suficientes 
para o seu custeio". Trata-se de praxe ado- , 
tada em outros estatutos políticos, evitando 
eomo é lógico, a proposição de projetos d~ 
leis que vbssem afogar os orçamentos na sua 
vigêneia, onde deve haver o mais perfeito 
equilíbrio de seus elementos, que "consoante 
o sistema binúrio predominante no universo 
são apenas dois - pessoal c material" (Nov~ 
T(•cnicn Orçament:íria - João Ferreira de 
.\!orais Júnior --- Hcvista do Scrvi~~o Público). 

Era a razão caminhando para a rejeição· 
in-limine do projeto ora submetido ao nosso. 
exame. lHas devemos abrigar as iniciativas: 
(ic nossa Assembléia, no pensamento de li-
beralidade c comlcsccndência, . procurandO> 
tangenciar, ante os empecilhos de ordem for-· 
mal e tudo cm·idar para cscoimar as falha&~ 
c imperfeições que, porventura, possam apre-· 
~enlar a.•; iniciativas de leis. Se existe ., uo-
[ação OI:(;:~mcntúria. que v revê a dcsr1êsa "pant 
cs suh:ndws do _clovc;nador~ não .iulg:nnos. 
que a sn~ altcraçat~ SCJa mntcria <le premen-
te nccc:;sHlaclc ? Hl!Hl~l c_om o argumento já 
cxpcnc!Hl? da. I_ncxv;tencw de indicaçilo de 

1
1 ecur:>,es Jfns~lficJenttcs, no. ct~~lso de um muncn-
o. ,)c .e ellvamen c, ex1s 1ssc uma h:gi:;lntu-

I:a antcnor, a qu? ora. constituímos era evi-
ucnte c incontcstavcl a no~>sa incompetência 
para ~cgisla_r no_ momento,, pois, jú devia cxis-
t~r lei de f1xaça_o d~ suhsidios de Deputados, 
(lovcrnador c VICe-(lovcrnndor (artirro~ 1·8 e 
'>r. o XIII l C I' t l "' ·' _,,, n. . <a . ~ · <..s a< llal). Descerra-se, 
desta nwnc1ra, dwntc de nossos olhos, a mais 
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adequada , solução que se poderia encontrar 
para a fixação e conseqüente aumento do 
s.t;tbsídio do Governador do Estado, preten-
<Udos no art. 1.0 do, Projeto de lei e êle seria 
sobrestar no seu projeto, até que fôsse a épo-
ca da, elaboração do orçamento do Estado, o 
qual, P~lo c01;hecimento das reais possibili-
dades financeiras do Estado, viria ajustar a 
s'!a classificação com a totalidade dos ser-
VIÇos ,c diversos encargos orçamentários. 
Haveria a entrosagem, tão ambicionada e es-
sencial, à· existência, da lei - à despêsa ,e 
·c~rrespondente receita para a sua manuten-
•Çao · Seria, igualmente, um círculo normal 
para, no. orçamento, contendo os subsídios e 
seu poss.Iv~l. aumento, sem recorrer a meios 
cxtrao_rdmanos no curso de um exercício fi-
~anceiro, para que lhe fôsse possível subsis-
t.Ir. Com relação ao vice-Governador, outro-
e o panorama . que se nos antolha. E' um 
cargo n~vo, enado pela Constituição, exigin-
do !me<hatos recursos para a sua concreti-
zaça9. 

.. Diz L~on Say: "Qualquer que seja o cn-
te\IO segmdo na preparação dos orçamentos, 
existem despêsas impossíveis de prever. 
Assim, quase sempre somos obrigados a fazer 
passe às insuficiências das previsões orça-
mentárias, seja aumentando as dotações dos 
serviços estabelecidos, o que constitui cré-
áitos suplementares, seja por meio de dota-
ções novas, quando se tem de atender a ne-
cessidades i.rnprcvistas, nascidas da criação 
de serviços não computados no Orçamento". 
(Citação de Aulas de Técnica Fiscal e Conta-
bilidade Pública, do Curso de Especialização 
dos Funcionál'ios da Secretaria das Finanças 
de Minas). Em direção semelhante, vinha 
afirmando o Código de Contabilidade lei n. • 
1. 012; "Créditos especiais são as ~utoriza
ções de despêsas com serviços não computa-
dos no Orçamento e consignados em lei es-
pecial ou nas Disposições Gerais das leis dos 
meios". , 

E se volvermos à doutrinação pretérita, 
vamos colher, nos ensinamentos do parla-
m:entar Morais Leme, que, fazendo parte da 
Comissão de Finanças e Orçamento, assim 
analisava o art. 183 da C. Federal, em 1934, 
que exigia a existência de recursos, para a cri~
ção de cargos que onerassem o I esouro, di-
zia êle: "Para a inteligência do texto cons-
titucional, o artigo 183, têm de se; c?m-
hinado com o 18G, § § 1. o e 2. o. E assnn: 
a) se se tratar de encargos, permanentes, 
com a criação de serviços novo.s O}l m.elhor~
mentos J. á existentes é irnprescmdivel a atn-

' t . buição de rec,ursos suficientes p~r~ cus eu-
los; b) se, porém, se tratar de credito ~spe
cial ou suplementar não há a mesma exigen-
cia". 

Outra alternativa não encontramos senão 
a de oferecer o substitutivo ao projeto de lei, 
fixando o subsidio do Governador e do vice-
Governador, e, com, a sua aprovaçã~ outro 
projeto de lei, abrindo crédito ~specwl dcs-
imado a suportar a dcspêsa crwda, ~ qual 

· terá a sua vigência prevista para o !Irn do 
presente exercício financeiro, corno c regu-
lar, nesta modalidade de recurso extra-orça-
mentário. · 
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A fixação futura dos subsídios do vice-
Governador seria portanto, acertada, na 
oportunidade já a~entada, da organização do 
Orçamento nos3o. Urna dificuld~de sur_r.;e ~· 
fácilmentc, é contornada - a unportanc1a 
prevista no projeto de lei é de. Cr$ 14. 00~,00 
(quatorze mil cruzeiros) mensais para o VIce-
Governador e, sendo mantidos, corno pensa-
mos até o fim do corrente ano, os atums su~
sídi~s do Governador , seria criada urna. si-
tuação bem interessante: o Govcrn~dor, fica-
ria tendo subsídios inferiores ao vice-Gover-
nador. . . Seria imperiosa a necessidade que, 
no substitutivo que viéssemos oferecer, q.ue 
corrigíssemos a gritante aberração e assul') 
aeveríamos proceder se aprovado este nosso 
parecer, apresentando um projeto de lei es-
pecial que criaria a verba de Cr$ 50. 000,00 
(cinqüenta mil cruzeiros), correspondente 
aos I\}eses restantes do ano, setembro, outu-
bro, novembro e dezembro, acrescidos de 
uma ajuda de custo, .equivalente a um mês de 
subsídio. Ficará o vice-Governador perce-
bendo os mesmos subsídios que o Go·:erna-
dor, o que poderia causar espécie, porém, 
uma redução maior na importância prevista 
no projeto de lei conduziria a um novo con-
tra-senso que seria o Vice-Governador com 
subsídios menores que os atribuídos aos De-
putados. 

Deixamos de nos aprofundar em maio-·. 
res análises do artigo segundo do pro-
jeto de lei, que fixa os vencimentos dos Se-
cretários do Estado, Chefe de Policia, Di-
retor do Departamento Estadual de Saúde 
Pública, Diretor da Imprensa Oficial e Di-
retor da , Hêde Mineira de Viação, por jul-
garmos que nos falece competência para a 
.iniciativa de leis que regulem o assunto, por 
fôrça do artigo 29 da C. Estadual. 

E' êste o nosso pa!'ecer que, com; o subs-
titutivo, apresentamos à douta considerar,;ão 
do Exrno. Sr. Presidente da Comissão Es-
pecial de Legislação c de seus conspícuos 
membros. 

Sala das Comissões, 25-8-4 7. 
(a.) Starling Soares. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO N.• 8 

(Anexo ao parecer s11pra) 

Fixa os subsídios do vice-Governador do Es-
tado. 

. A Assembléia Legislativa do Estado de 
Mmas Gerais, usando das atribuiçõ~s que lhe 
confere o artigo 25 número XIII.. da Cons-
tituição Estadual, d~creta: 

Art. V - São fixados em Cr$ · · ·: . · · 
10.000,00 (dez mil cruzeiros) os subsidiO! 
mensais de vice-Governador do Estado, tendo 
direito a uma ajuda de custo, correspondente 
a um mês de seus subsídios. . . _ 

A.rt,. 2.• _ Hevogam-se as di~posiçoes em 
c.ontrano entrando esta lei em vigor nu dat:? 
de sua publicação. 

Sala das Comiss5es, 25-H-4 7. 
(a. ) Starling Soares. 

~-', ''1 
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PARECER SOBRE O PROJETO N."· 7 

1 - O projeto n.O 7 altera o decreto n.' 
·:.;.101, de 31 de março de 1947, que fixou o 
subsidio e a ajuda de custo. dos Deputados. 

Segundo dispositivo constitucional, o sub-
sídio se fixa no fim de cada legislatura, mas 
o artigo 1.• do decreto 2 .101, estabelece que 
o subsidio será vencido durante o ano de 
194 7. Por outro lado, não houve legislatura 
anterior que orçasse o estipêndio parlamen-
tar para a primeira legislatura ordinária. 

Logo, compete a atual legislatura deter-
minar, no seu inicio, o subsídio para os 3/4 
do quatriênio. 

O intuito do preceito constitucional é im-
pedir que os membros do Legislativo se bene-
ficiem aumentando o seu subsídio "arbitrà-
riamente". (Aurelino Leal, Teoria e Prática 
da Constituição, pág. 315 e João Barbalho 
Corn_enlário~ à Const~tt~ição, pág. 101). Qu~ 
.se fixe, pois, o subsidiO sem raiar pelas ex-
tremas do arbítrio. 

2 - A tese, porém, é esta: avaliar-se-á 
,o sqbsidio, tomando-se por base o decreto 
2.101, ou segundo o projeto em aprêço? 

Em outros têrmos calcular-se-á esta des-
pesa consoante os dados do orçamento de 4 7 
ou ern relação aos da proposta orçamentária 
J>ara 1948? ' 

3 :- O aumento de subsídio teria que 
e~haunr os requisitos de utilidade e oportu-
md~de, sem o que não se verificaria a legi-
tumdade da despêsa. 

De fato, o subsidio é uma compensação 
pelo afastamento da profissão durante o exer-
cício_ do mandato legislativo (Eugéne Pierre, 
Traité de Droit Poli tique, pág. 1 . 323) . Esta 
9uestão, porém, não é só pecuniária, porque 
e, sobretudo, política c moral. 

Esclarece Duguit, "Traité de Droit Cons-
titucionnel", v. 3.•, p. 191: 
,. ."Çette indernnité est établie non pas dans 

I mlcret personncl du deputé, mais afin d'as-
~.urer un recrutcment vraimcnt democrati-
que•l. 

O subsídio é principalmente garantia da 
independência do parlamentar, e ainda que 
seja uma compensação não pode desatender 
as graves responsabilidades da função. A 
própria dignidade humana precisa de um,a 
garantia econômica para libertar-se do jugo 
da miséria e da insegurança. E, no caso, 
esta garantia econômica resguarda a alta dig-
nidade do mandato. Stori aponta o risco a 
que estão sujeitos os representantes: 

"They might bc cornpelled by their ne-
<cessities or tcmptcd by thcir wants to yeeld 
up thcir indcpendcnce, anel perhaps their in-
tegrity, to thc alluremcnts of thc corrupt or 
the opulcnte". ( Commentaries ou the Cons-
tltution o f thc United States, v. 1.9 , p. 624). 

I~sse perigo Hui o pôs em rclêvo, ao vcr-
hcrar um projeto sôbre o subsídio, denunci-
ando o propósito da tosquia financeira, que 
era fazer um congresso de mão estendida ao 
suborno político c ao suborno privado, ou 
uma falange de servis, :ah~dilha dos mais 
mcncúveis instmmcntos, JHillzaros do Chefe 
ào Estado, etc. 

Todavia, a oportunidade, da despesa re-
sulta da , equação entre as possibilidades fi-
nanceiras c a satisfação da necessidade pú-
blica. Isto_ é, nã? ser~ oportu!w. o gasto que 
5e contrapoe a Situaçao econonuca e finan-
ceira do momento. Diz a Mensagem do Sr. 
Governador, pág. 94 : 

"Os recursos decorrentes da receita or-
çamentária situam-se em níveis muito infe-
l'iores aos encargos do Tesouro". 

Ora, a regra da oportunidade impede que 
a despêsa exceda a receita ou sobrecarregue 
o ônus contributivo. E justamente a atribui-
ção iinanceira do Legislativo consiste em res-
tringir a despesa pública e proteger o con-
tribuinte (Duguit, o. cit., pág. 444). 

4 - Acontece, porém, que a compressão 
de despesas é insuficiente para ocorrer ao 
aumento efetivo dos gastos públicos, impon-
do-se por conseqüência,' a revisão dos tribu-
tos. Aliás, a J\·Iensagem, pág. 72, enumera 
a redução de despesas e o aumento de arre-
cadação, como medidas do reajustam,ento fi-
n·•nceiro o que será versado na proposta or-
ç;mcntá;ia a ser encaminhada àJ Assembléia, 
- art. 12 das Disposições Transitórias. 
Não seria,' assim, aconselhável a':aliar o sub-
sídio fundado no orçamento expirante, tanto . 
mais' quanto a fixação do estipêndio não será 
ânua mas ao fim de cada legislatura. Sem os 
dado~ da estimativa da receita futura, o sub-
sídio se fixaria "arbitràriamente", o que con-
traríâ o intuito do legislador. Daí, não se 
mfira que o exame prévio da I?roposta o~ç~
mentária impeça que se determme o subsidio 
antes de discutido o orçamento. 

Ante o exposto, o parecer é no sentido 
de aguardar-se a proposta orçamentária, fi-
xando-se antes de sua discussão o subsídio 
e a ajuda de custo. 

Sala de Comissões, 25 de agôsto de 1947. 
(a.) Jason Albergaria. 

ll.', SESSÃO ORDINÁRIA, EM 26 DE AGOSTO DE 1947 
PRESIDí~NCIA DO SR. ALBEHTO TEIXEIRA 
SUMARIO: - Comparecimento - Ata - Ex- . 

pedi ente: - Telegramas do Sr .. Minis.-
tro do Exterior, agrade.cendo; de Fiscais 
.de Rendas, apoiando o memorial dos fun-
cionários da fiscalização em Uberaba -'-
Ofício ·do Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Espirito Santo, agradecen· 
do - Parecer para 2.• discussão do pro-
jeto n.• 2 - Política de Ubá: discurso 
do Sr. Ozanan Coelho - Ordem do Dia 
- Aprovação, em 1.• discussão, do pro-
jeto n.• 15, modificando o Decreto-lei n.O 
2.146, de 10-7-1947 - Aprovação em 
3.• ·discussão, do projeto n.• 3, can~elan· 
do dotações orçamentárias -e abrindo 
crédito suplementar -:- Aprovação dos :re-
querimentos do Sr. Carlos Prates de n.• 
23 sôbre representação de funcionários 
da' Secretaria da ~gricultura, e de n. • 24, 
sôbre representaçao de funcionários do 
Colégio Estadual - Encerramento - Or-
dem do Dia 27-8-1947. 
As 14 horas, comparecem os Srs. : AI· 

berto Teixeira - Lima Guirnarães Castro 



Pires - Luiz Domingos - Emílio Vascon-
celos - Ozanan Coelho - Adolfo Portela 

. Alberto Deodato - Aluísio Costa - An-
(~re. de Almeida - Aníbal Gontijo - An-
t~.m~o C~etano - Antônio Guimarães - An-
ton~~ Pimenta - Arlindo Zanini - Arman-
d? Ziler -:- Astolfo Dutra - Augusto Costa -
d1do Ulhoa - Carlos Prates - Chaves Ri-
Ba~aró Júnior - Bolivar de Freitas - Cân-
beir? ~ Emílio Silveira - Fabrício Soares 
- I•ehcwno Pena - Fidelcino Viana - Ge-
raldo .Ataíde - Guilherme Machado - Gui-
lh~rmmo de Oliveira - Jason Albergaria -
Joao .Camilo - José Augusto - José Car-

. yglhe1ra - .Jouhert Guerra - Júlio de Car-
xalho - Lot!renço Andrade - Luiz Maranha 
- Mateus ~alomé - Maurício Andrade -
O~ca~· Correa - Pe(lro Braga - Henó -
Rll>eiro Navarro - Hiheiro Pena - Hondon 
Pacheco - S~mão da Cunha - Soares Ca-
ll.Cdp -:- Starhng Soares - Tancredo Neves 
-::-. (Jlti~O de Carvalho - Uriel Alvim. 

.:. ~ ·· .,Deixam de compareeer, com eausa jus-
hffcada, os ~rs. : César Sorági - Faria Ta-
v~weJ -::- Ilacir L una -·· .J aeder Albergaria -
Maga1haes l\lelo Viana -- Martins da Costa 
"":'} ~len.~lt<s Ferreira - Sousa Carmo - Xe-
nofonte · Mercadante. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 52 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. .. · ,\": 

~ ' I' •• ,• ATA 

. O S~ .' OZANAN COELHO ( 4.• Secretá-
riO, servmdo de 2.•) - Lê a ata da sessão 
ant

1
ecedentt: •.. ~.qual, sem observação, é apro-

va( a. ·~.· ~~. 

EXPEDIENTE 

_ü SR. LUIZ DOMINGOS (2.• Secretário, 
se~vmdo de. J.O) - Procede à leitura dos se-
gmntes papeis: . 

Telegramas: 
Do Sr, Haul Fernandes, Ministro das He-

lações Exteriores, agradeeendo os votos de 
feliz êxito da Conferência Inter-Americana, 
enviados por esta Assembléia. 

- Recebido com especial agrado. Ar-
quive-se. 

Dos funcionários da fiscalização de ren-
das de Bicas, Itabirito, São Lourenço, Carn-
buí, Viçosa c Nepornuceno, de apoio ao me-
morial apresentado :\ Assembléia pelos Fis-
cais de Rendas de Uhcraba. 

À Comissão competente, oportuna-
mente. 

Ofício: 
Do Sr. Presidente da Assembléia Legis-

lativa do Estado do Espírito Santo, agrade-
cendo a comunicação da eleição, .. composi-
ção e posse da l\lcsa drsta Ass~m~>l~Ia c bem 
assim a promulgação da Constitmçao do Es-
tado. 

- Hcccbido com agrado. Arquive-se. 

PARECEU PAHA 2.' DISCUSS1\0 DO 
PHO.JETO N.• 2 

Comissão Especial de Leaislação . 
O projeto n." 2 a não ser o paragrafo 

único do artigo sexto que limita atribuição 
da Cfnnnra Municipal na fixação do subsídio 
do Prefeito, é Constitucional. 
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Parece-nos ser de competência exclusiva-
das Câmaras Municipais a fixação do estipên-
dio dos Prefeitos em vista do que prescreve 
o artigo 86 da Constituição mineira. 

Quanto ao mats o proJeto e rte ser apro-
vaC!o com exceção do art. 5.• c § 2." que es-
tabelece o número de Juiz de Paz. 

Devemos ter em vista a realidade do nos-
so Estado em cujo interior é hem difíeil en-
contrar-se em cada Distrito 4 cidadão~ .<!ue 
estejam em condições de exercer com ehcien-
cia o cargo de .Juiz de Paz. . 

Em vista disto vimos propor o segumte 
substitutivo ao artigo 5.• do projeto: 

Art. 5.0 - Haverá em cada Distrito 2 
Juízes de Paz eleitos por voto direto e se-
creto, conjuntamente com os seus sunlentes, 
com Vereadores, Prefeito c Vice-Prefeito. 

§ 1." - Os Juízes de Paz tomarão posse· 
dentro de trinta dias, depois de diplomados, 
perante o Juiz de Direito da Comnrc~a. 

§ 2." - O candidato mais votado seni-
rá por dois anos, sendo o candidato seguinte 
em votação o titular do cargo para os dois 
últimos anos, e sunlcntcs os dois candidatos 
na ordem de votação obtida. 

Sala das Comissões, 1:! de agôsto de 194 7. 
(a a.) .Júlio de Cnrvalho, Presidente - An-

dré de Almeida, Relator - Tancrcdo Neves, 
com rcstric:'ão -- Hiheiro de Navarro - Pedro 
Braga - Starling Soares - Lima Guimarães, 
com restrição quanto :i fixação do número de· 
V creadorcs - J ason Albergaria. 

- Publicado, inclua-se em Ordem da 
Dia. 

POLíTICA DE UBA 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavrtr 
o Sr. Ozanan Coelho. 

O SH. OZANAN COELHO - Sr. Presi:.. 
dente, Srs. Deputados. 

Sou .forçado a voltar a esta tribuna, im-
pelido agora pela refutação ouc o meu no-
hrc colega de Visconde (lo Rio Branco, Sr. 
Deputado Aluisio Costa. tentou empreender 
em seu discm·so proferido na sessão de 12 
do corr.entc. Se presente estivesse cu n~q.ue
la ocasião, faria as rdificac~õcs ncccssanus, 
o que só agora me ú dado fazer. 

Sabe a Casa que, no discurso de 7 d? 
corrente, 'respondia a asser~~ões P?u~o fch-
zcs do Sr. ex-Presidente da Constitnmte d.c 
47, falan(lo sôhrc eousas que me tocavam dt-
rctamcnlc c :\ política de minha terra natal. 

Por mim, Sr. Presidente c distintos co-
legas, nunca mn tema de ordem pessoal ou 
de política localista, me traria a plenário, llllf!1 

momento em <lUC intcrêsses maiores c soli-
citantes estão :i exhdr impersonalismo e arl!-
nlitudc de vistas da J>arlc dos homens pu-
hlicos. 

Ausente desta Capital, li com .vngar ~ 
disr~urso rlo honr•t(hl cole,r•n, respcitanlc 1 . . ' ' 'l't • (o políti~a d.o l\lunicípio em que nu 1 0 e 
qual Januus me afastei. 

) 'I t' p·u"l usar ( I ustrc oponente viu mo IVO • ' · 
da palavra sôbre coisas de l}l~ú sn~ pr~~cn
sas ofensas a amigos c conchgiDI!a~IOs sc,us. 
Muito nobre sua intenção, sem_ duvida. I ou· 
co feliz, entretanto na exccuçao de seus de-

. d ' nuncw os propósitos. 
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Não cometi, em consciência, injustiça 
1quanto aos correligionários do meu digno· 
colega. Ti v e em vista apenas manifestar ver-
dades ferindo fatos que, tenho corno verda-
deiro~, exatos e suficientemente conhecidos 
no teatro em que ocorreram. . 

E' certo que o nome do meu nobre opo-
sitor na discussão por S. Excia. aberta me-
receu o integml apoio da facção pcrrista de 
Ubá. E' notório que o chefe perrista local, 
descarregando votação no candidato Aluísio 

Costa, cumpriu os têrmos de tratos estabele-
cidos no pleito de ::l {Íe dezembro, quando o 
candidato a Deputado Federal de cnllío c a 
Deputado Estadual de agora combinaram 
apoiar-se mútuamcntc nos Municípios de Vis-
conde do Hio Drandc e de Ubá. Foi o do ut 
eles. 

1\lostra-se o Deputado rio-branquense mui-
to sensibilizado c cheio de gralidao, no que 
demonstra bons sentimentos. Mas não per-
cebe S. Excia. que os serviços prestados pes-
soalmente ao seu útil eleitor foram da maior, 
decisiva imporlúncia para a sua sorte polí-
tica. E' que, sem a votação de Hio Dranco 
c Guiricema, o Sr. Felipe Dalbi, que saiu 
eleito em {Jcnúltimo lugar na chapa perrista, 
não teria chegarto à Cúmara Federal. Além 
disto, o nome üo prezado colega, constituiu 
uma vúlvula salvadora para o chefe da anti-
g~l lcgiúo de. Uhú, que, atarantado, não sa-
1na como OIHnar entre os muitos candidatos 
à. deputação estadual slirgidos em sua hctcro-
gcnw grei política. 

Enche-se de glória o colega por haver 
logrado pequena vantagem em votos sôbre o 
meu nome em minha própria terra. 

O Sr. ,1/uísio Costa - Preliminarmente, 
devo agradecer a V. Excia., por ter retarda-
do o seu discurso, para que eu pudesse ouvi-
lo nc~;ia Assembléia. 

· Hclativamente ú vota~~ão que alcancei em 
Uhú, devo esclarecer a V. Excia. que, se fiz 
referência :\ maioria por mim obtida naque-
la eiuadc contra V. Ex. da., não foi por ha-
sófia, nem IJOr encher-me de glória ... 

O SH. OZANAN COELHO- Nem cu rlis-
sc isso. 

O Sr. ,tzuísio Cosia - . . . foi apenas 
para significar a coesão c o prestígio do 
P. H. em Ubú. Se a votação que tive na-
(IIIcla cidade foi muilo grande, por certo não 
foi motivada pela inclusão do meu nome, mas 
tüo somente pelo prestígio de que goza em 
Ubú o Deputado I<clipe Dalbi. 

O SH. OZANAN COELHO -Embora pa-
reça pie«uice uma discussão em assunto des-
sa ordc~1 não posso' deixar de retificar o 
conceito ~le S. Excia. sôbre as eleições de 
janeiro em Ubú. Sabe a Casa das dificulda-
'ttcs que assaltaram os políticos ligados à 
dissidência do P. S. D., 110r terem de pleitear 
uma clei~~:·w sem a legenda da agremiação po-
lítica em que mourejavam c levaram à filiaçüo. 
gr:mdcs massas de cleilor~s. Para nfto deix:~
rcm de concorrer ao plello de 19 de janei-
ro tiveram de 'abrigar-se sob legendas de ou-
tn;s partidos qu.e fon~wvam a Coliga~~ão J?e-
mocrúlica pró-M1llon Cnn.li>os. Quanto a num, 
fui honrado com o acoHnmcnto da União. D~
mocrúlica Nacional, para a qual contnbm, 
com um contingente de m.ais de 5. 000 votos, 
com muita satisfa~~ão, obtidos quase que ex-
clusivamente no Município de Ubá. Essa cir-

cunstância, conquanto partidúriamentc difi-
cultosa, mio impediu que eu lograsse maioria 
de votos. na cidade e nos Distritos de Ho-
dciro e Divino de Ubú. Em Tocantins outro 
Distrito, grande reduto ·da organizaç:Ío po-
lítica a que estou filiado, o fato de haver sur-
gido um candidato local na chapa do Partido 
de Heprescntação Popular, o meu caro mni-
go c antigo colega, Dr. Leônidas Machado 
Magalhães, filho de tradicional e prestigiosa 
família daquele Distrito, que sempre nos hon-
rou com a sua solidariedade política, moço 
de incgúveis atributos c merecedor da inves-
tidura que pleiteava, com boas razões, to-
lheu-nos naturalmente a Hherdade de solicitar 
apoio junto a muitos amigos daquele populo-
so Distrito. Não lastimo a perüa dos votos 
levados a êsse meu distmto conterrftnco, que, 
segundo icn'ho afirmado sempre, bem mere-
cia estar nesta Casa pura grandeza .Jc Ubú c 
proveito do povo mineiro. No Distrito de Gui-
doval, ex-Sapé, verificou-se uma diferença 
considerável contra mim. Sabe o colega que 
foi decisiva a defecção na undécima hora le-
vada a efeito por um companheiro meu, a 
quem lealmente confiei a minha propaganda 
naquele Distrito c as cédulas que deviam su-
fragar o meu nome. Tal defecção eu e os 
meus companheiros de causa nunca podía-
mos conceber. 

Alega o Deputado Aluísio Costa, que a 
vitória de sua facção em Ubá era esperada, 
porque, nas eleições de 45, jú igual pronun-
ciamento se verificara. Engano ou confu-
são: Em 1945, o vencedor do pleito Iocal fô-
ra, pessoalmente, o Senador Levindo Coelho, 
cuja votação no Município suplantara a de 
todos os concorrentes, pois vencera em vo-
tos o candidato a Deputado Federal Senhor 
Felipe Dalbi e ao próprio Presidente do p. 
H., então habilitando-se à cadeira de Sena-
dor da Hepública. 

O Sr. Aluísio Cosia - Disputavam em 
lugares diversos. O candidato a Deputado 
apoiado pelo Senador Lcvindo Coelho obteve 
minoria. 

O SH. OZANAN COELHO - Estou di-
zendo que o Senador Levindo Coelho obteve 
maioria, sôhrc todos os candidatos a Depu-
tados c Senadores em Ubá. 

O Sr. ,1luísio Cosia - V. Excia. está 
comparando vota~~ão pt;ra Senador com a de 
Deputado. 

O SH. OZANAN COELHO - Foi o sena-
dor mais votado no Município de Ubá. Devo 
dizer, ainda, para enriquecimento üos da-
dos eleitorais, que o nobre colega queira guar-
dar, que o Senador L•!Vindo Coelho não sur-
gira mais votado somente em Uhá, na Zona 
da Mata ou no Estado de :Minas. Sua vota~~ão, 
pelo volume, excede a de qualquer Senador 
na Hcpública, o que depõe suficientemente 
sôbre o eonccito que dêlc faz o povo mi-
neiro. 

A respeito de falo~ ocorridos em Ubá, 
O~lserva o p~·ez:~do opos1to1~ que falei superfi-
~wlmentc. Ef?t.ivamcn.tc, nao Pretendia c nem 
c de meu fclt10 csnnuçar questões curiosas 
para a regifto, ma~ sem si.gnificação para o 
Estado em g?ral. Se. laqu.?i epidcrmicamentc 
em ocorrêncws locms, h-lo exclusivamente 
l><~ra rcvi<lnr os falseamentos que afloraram 
nas azedas c apaixonadas informa~~ões que o 
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ex-Presidente da Constituinte, tão canhestra-
mente veiculara. E se agora volto com um 
pouco .mais de detalhes sôbre pontos já fri-
sados e porque estou convocado ao debate. 

Quero, pois, obtemperar que mantenho, 
por verd~deiras e suficientemente provadas, 
as asserhvas do meu mencionado discurso 
que servira de pretexto à manifestação tri~ 
bunícia do distinto colega e vizinho. Expus 
o. que se passara quanto à votação do can-
dtdato a Senador Dr. Bernardes Filho e na-
da tenho a acrescenta r. 

As restrições havidas quanto ao nome 
do ilustre candidato e hoje eficiente repre-
sentante de Minas no Senado da Hepúhlica 
podem e devem ser atribuídas, exclusivamen-
te, à inabilidade da direção do P. H. em 
Ubá, que não deixa m:trgem a entendimentos 
nem mesmo dentro das causas comuns, em 
que não figuram interêsses locais. 

Pretende o digno opoente fazer crer que 
os seus partidários de Ubá jamais recorrem 
à violência e a desmandos. Conhecesse S. 
Excia., ao menos superficialmente a atuação 
de seus !hoje correligionários ubaenses, e nem 
de leve tocaria no passado político do grupo 
que o Senhor Felipe Balbi comanda, desde 
que surgiu na vida pública travestido de che-
fe fascista a enevrgar a camisa cáqui à frente 
de legionários. Não quero respigar as vio-
lências praticadas pelos que hoje dirigem o 
P. R. em minha terra. O estenda! de fatos 
tenebrosos ocorridos na época em que os cor-
religionários do Deputado. A. Costa, tiveram 
as posições oficiais é tão grande e sombrio que 
somente os t·rarei ao con'hecimento desta Casa 
se ainda fôr chamado ou provocado para êste 
fim. 

. O Sr. Aluísio Costa - V. Excia. dá li-
cença para um outro aparte? 

O SR. OZANAN COELHO - Com muito 
prazer. 

O Sr. Aluísio Costa - Queria ponderar 
que, se me silencio m passagem de alguns 
pontos do discurso do nobre Deputado, não 
pode isso significar aprovação ou concordân-
cia, porquanto significa apenas que não co-
nheço, em seus mínimos detalhes, êsses fa-
tos que V. Excia. pretende apontar, mesmo 
porque milito há bem pouco tempo na polí-
tica e, não residindo em Ubá, é natural que 
não possa conhecer tais pormenores. Eu dese-
java também dizer a V. Excia. que, em re-
ferência ao que disse o nobre colega sôbrc a 
votação do Senador Bernardes Filho em Ubá, 
eu disse apenas que o P. S. D. Dissidente 
não fêz a propaganda do Senador Uernardcs 
Filho. Se V. Excia. me permite, eu posso 
ler até o programa em que o seu Partido em 
Ubá não recomendava todos os candidatos. 

O SR. OZANAN COELHO -V. Excia. 
poderá depois ocupar esta tribuna para ler. 

O Sr. Aluisio Costa --- O seu partido re-
comendava Milton Soares Campos para Gover-
nador, Levindo Ozanan Coelho para Deputa-
do, e Carlos Coimbra da Luz para Deputado 
Federal, não fazendo ·referência ao nome do 
Dr. Bernardes Filho. 

O SR. OZANAN COELHO - Sair,nm vá-
rios boletins. Eu poderia trazer a V. Excia. 
vários boletins que recomendavam todos os 
candidatos. 
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Aliás, o nobre colega é muito sincer~ 
quando disse há pouco respondendo meu apar-
te, que não conhece de fato as coisas da po-
lítica de Ubá e é novo na política. Reconhe-
ço sinceridade no nobre colega e sei que êle 
está falando a verdade, não conhece os fa-
tos, pois ali não reside. 

Com inteiro desconhecimento de acon-
tecimentos públicos e sabidos, alega S · 
Excia. que em 1937 o Senador Levindo Coe-
lho, para assegurar-se o apoio do Govêrno, 
deixou o P. R. M. para integrcssar no Par-
tido Progressista. Outro engano, maldosa-
mente instilado no novel político: - O Se-
nador Levindo Coelho nunca pertencera ao 
P. P. Se essa referência quer aludir à apro-
ximação havida em 1936 entre a maioria da 
representação federal e estadual do P. R. 
M. e o Govêrno Estadual, quei'ra esclarecet· 
se nos documentos da época, que bem demons-
tram a existência de um movimento amplo de 
fôrças políticas no sentido de se fortalecer 
Minas, face ao problema da sucessão presiden-
cial da República que viria em breve. Acon-
tecimentos outros desviaram as preocupações' 
d~ qua?-tos procuraram àquele tempo presti-
gt:tr Mmas, reforçar o regime c garantir ca-
nnn'hada mais firme para a Nação dentro dos 
quadros democráticos. 

Os perremistas de então foram procura-
dos diretamente pelos homens que tinham a 
responsabilidade de orientação do Estado, em 
virtude do pronunciamento das urnas. O Se-
nador Levindo Coelho, solidário com os seus 
companheiros de pugna e sendo p'l'ocurado 
pessoalmente por parte do Govêrno estadual 
tinha consigo a sólida maioria dos uhaenses, 
manifestada em três eleições consecutivas, ga-
nhas quando tinha contra si os governos da 
República, do Estado e do Município, num 
período em que as garantias públicas não 
partiam da Lei ou da boa compreensão do 
regime democrático, mas tão somente da von-
tade efêmera dos agentes ·do poder. Logo a 
seguir, sob geral surpresa, um Decreto do Go-
vêmo ditatorial dissolvia tôdas as agremia-
ções partidárias do País. 

Se tão novo não fôsse o coleg~ em po-
lítica deveria saber que o Sr. Lcvmdo s;oe~ 
lho ~1ilitou no antigo P. R. l\I · • .que na o c 
o atual em dias difíceis, sohressamdo .corno 
chefe dxahmcntc quando imperava a dltad~-

. ' ' • lo em que o entao ra umpcssoal c em perto( . 
Presidente da agremiação encontrava-se exi-
lado. 

S Levindo Coelho, dcsfru-
Ern 1931 ~ . r· . ão no Govêrno do 

tando de prest1g10sa slt~aç de uem era par-
Presidente Olegári~ Macl:l~ou 0q cargo de Sc-
'iicular e velho amtgo, d , to de não concor-
crctário de E~tado peloG f~êrno de substituir 
dar ~orn :~ alltude. do J

0 p H. M. pela da 
a onentaçao polihca do f · lo fascista que 
I ·- I O t bro de unr ' .egwo f c u u . , t e exclusivo ha· 
acabava de ser cnada dcn ro. abandonou o 
fcjo do poder. q ex-Sccre, al'l? luta no in te-
alto carg!> para tr cnfrcnt:tr ~rprcsa de en-
rior c, la chega~do, tcvcrt~ ~<;tlegionúrío, ils 
contrar na chefia do S P · •o c colega o 

S Org , . . l o seu anug ' pressa. ,tmz.t( o, · Ul : •nFio chamado 
atual ahcfe do P. H. de '"' e ' · I· I, 
para acionar a oposição naqu_ela CH a f e· 

Refcrentcmcnte à nfirrnaçao de que no~
sos advcrsúrios de Uhá, por qualquer mot1-

' ' 
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vo, ·lançam mão de bombas e fogos mais com 
intuito de provocação do que de regozijo, 
torno a dizer ser esta a expressão da veT-
dade. 

No caso da caravana Dutra, confesso que 
fui superficial. E' gu!l consi_d~ro lamen~ável 
e contrário às tradiçoes pohhcas de mmha 
terra os acontecimentos que tiveram ali lu-
gar em novembro de 1945. 

Os meus nobres :colegas devem ter no-
tado que a não ser o nome do Dr. Gabino 
Besouro Cintra, e chefe da referida caravana, 
outro nome eu não trouxe à baila, para não 
aumentar a lista de quantos repontam em boa 
ou má posição dentro daqueles lamentáveis 
acontecimentos. Não citei nomes e não me 
referi à atividade do Prefeito da época, ern 
atenção à nobre, honrada e digna magistra-
tura de Minas Gerais, que mereceu sempre a 
admiração e o respeito do povo mineiro pelo 
seu alto crité·rio de justiça e pela isenção de 
ânimo com que preside todos os seus atos. 

Entretanto, urna curta lida nesta Assem-
bléia e enviada pelo Sr. Dr. Mário Cândido 
da Bocha, então Juiz de Direito da Comarca 
de Ubá e Prefeito Municipal em exercício 
qua!JdO se deram os episódios •referidos me 
o~nga a falar da sua atuação no caso da pri-
~ao dos .c~ra':aneiros, os quais foram postos 
mcomu~Icaveis na Delegacia de Polícia da-
quela cidade. O Deputado Aluísio Costa ao 
aludir ao ocorrido com a caravana Dutra ofe-
receu uma versão que os nossos adversários 
para se desculparem adotam, mesmo sabendo 
que a verdade sabida e provada é outra pois 
que os fatos se deram exatamente coU:o di-
vulguei e não conforme o ilustre colega es-
posou. S. Excia. só acertou num ponto: foi 
quando atribuiu a prisão dos componentes 
d~ caravana ao Juiz-Prefeito Dr. Mário Cân-
dido da Roc'ha. Nesse ponto mesmo, o no-
bre colega, que, já afirmei, fala apenas pelo 
que l.l~e !!OI?-tarn e não pelo que possa em 
,consciCncia mformar, nessa parte voltou atrás, 
Pa;a concordar. com a afirmação daquele ex-
Jmz e ex-Prefeito de Ubá que lhe enviou a 
carta transcrita em ata d~ sessão de 14 do 
corrente. , 

O Sr. Aluísio Costa - Aliás, eu não ti-
~lha motivos para duvidar das palavras do me-
ritíssirno 'Juiz de Ubá. 

O SR. OZANAN COELHO - Dentro em 
pouco, vou demonstrar a V. Excia. com quem 
está a verdade. 

O certo, meu distint'? colega, ~ 9~e. a 
sua primeira versão relativamente a IniCia-
tiva e responsabilidade de violenta prisão tem 
o amparo da verdade. Para não estarmos a 
opor conceitos nossos, vamos ler dois docu-
mentos, certidões extraídas, uma dos autos 
da investigação policial competente e outra 
fornecida pelo Delegado de Polícia especial 
daquela época, o que efetuou as prisões e efe-
tivou a medida de incomunicabilidade, por 
ordem e instrução do Juiz-Prefeito que, na-
quela altura, assumia, t&mbém, as funções de 
super-delegado policial. 

Esta é uma cer~idão da Delegacia .de P~
Iicia de Uhú, extr:uda dos autos de II~vesh_
gação policial s~bre 0 processo relativo a 
"Caravana Dutra · , . ,. 

Depoimento do Dr .. G::bm~ Cmtra, ch~
te da caravana Dutra: chz ele que na quali-
dade de chefe da caravana General Dutra, 

ora em excursão eleitoral na Zona da Mata, 
Estado de Minas Gerais, anunciou aos seus 
companheiros de excursão que partiriam, de 
regresso ao Distrito Federal, às treze horas de 
hoje, dia vinte e cinco de novembro, alegan-
do ter .considerado encerrada a finalidade de 
sua caravana, que era de pr?pugnar pela vi-
tória do General Eurico Dutra nas próximas 
eleições de 2 de dezembro; que, enfileirados 
os carros, foi dado o sinal de partida, ten-
do antes observado recente determinação do 
Prefeito Dr. Mário Cfmdido da Rocha, no 
sentido de não tocar buzina e evitar a exibi-
ção de marmitas, ora em voga em todo o ter-
ritório nacional, como sinal de protesto às 
alegações da oposição de sermos, os z.deptos 
do General Dutra, o povo em geral, conside-
rados marmiteiros; que embora tolhidos dês-
te meio de propaganda, que são essencial- ' 
mente democráticos, dirigiu-se a caravana 
sob aplausos populares, para a estrada IUo 

- Bahia, antes porém de se cncammha-
rem à referida estrada, em face das ex-
clamações de satisfação do povo de Ubá 
em saudar à comitiva e retribuir os dis-
cos da faixa de saudação :conduzida pelo pri-
mei:ro carro da comitiva, em atenção ao povo, 
•resolveu a caravana dar segunda volta na 
Praça Guido Marliére; que nesta segunda vol-
ta, percebeu o declarante que ban?os arma-
dos saiam dos cafés e outros locais de reu-
nião existentes na aludida praça, e. que 
passavam imediatamente a at~t;ar viOlen-
tamente os membros da. c?mihva, depre-
dando também os automo':eiS; que as re-
feridas agressões foram feitas a bala, pu-
nhal e barras de ferro; q_ue ante a ~ruta
lidade da agressão, acrescida da gravidade 
de estar o .declarante acompanhado de sua 
espôsa, circunstância esta que em _nada. in-
fluiu no covarde atentado; que Imediata-
mente populares presentes tomaram a defe-
sa dos .componentes da comitiva, revidando 
a agressão, qu.e .degenerou em. conflito; que 
serenados os ammos, prosseguiU a caravana 
0 seu caminho triunfal para o Distrito Fede-
ral· que quando se encont'rava na Vila de . 
Gutdoval, tiveram conhecimento pelo atual 
Prefeito que a caravana devia regressar ·em 
virtude de abertura de inquérito; que de 
regresso à cidade de Ubá, todos os compo-
nentes da aludida caravana foram presos in-
comunicáveis por ordem do atual Prefeito; 
que p·rotesta veementemente o declarante con-
tra tal medida, uma vez que todos os membros 
de sua comitiva agiram com prudência e fo-
ram vítimas como são de brutal atentado con-
tra suas vidas; que rJ.iío viu o declarante nes· 
te momento em que r,resta declarações um 
único elemento dos agressores perristns' "de-
tidos incomunicáveis" que comprova a má fé 
e partidarismo político do Prefeito atual Dr. 
Mário Cândido da Hocha". ' · 

. Esta é a declara~~üo do Dr. Gabino B. 
Cmtra, chefe da caravana, pessoa altamente 
considerada na Capital da República onde 
ocupa elevado pôs to na Polícia Civil.' 

O SH. PRESIDENTE - Informo ao no· 
hre orador q}Ie o seu, te,rnpo está esgotado. 

O ~H .. OZ~NAN ~\)E~HO - Eu pediria 
a V. Excw., Sr. Presidente, a prorrogação 
de Praxe. 

O SR. PHESIDENTE - Concedo a V •. 
Excia., então, a prorroga<.~ão de costume. 
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O SR. OZANAN COELHO - Há também 
a declaração do chofer de praça do l\Iuni-
cípio de Uhá, Jesuino Pauloti, que disse: vou 
ler apenas o que interessa, para não tomar 
tempo da Casa, "que cr.tcm, às treze c trinta 
minutos mais ou menos, o depoente achava-se 
na porta do har "Ponto Chie", situado na 
Praça Guido 1\Iarliére quando ali chegou 
a caravana de prop:1ganda pró-candidatura 
do General Dutra, do Hio; que a dita caravana 
deu urna volta pela referida praça, dirigindo-
se para a nw João Pessoa, rua esta que vai 
até princípios da estrada de automóveis que 
liga esta cidade ú estrada Hio - Bahia; que 
no momento que a caravana passava em frente 
ao Grande Hotel, adeptos do P. H. quiseram 
~gr:e(!ir .os componentes d.a mesma; que na 
unmencw de i;erern agredidos, resolveram os 

componentes da embaixada sair o mais hre-
ve possível da cidade; que nesse momento 
um elemento exaltado, perrista, subiu ao para-
choque de um dos carros, gesticulando, con-
seguindo dêste modo parar o carro; que um 
viajante, irmão do comerciante SI'. Ar-
mando Sales, segurou-o, evitando que o 
mesmo ugredis.•;c o:; ocupmdcs do referido 
cm;ro; que o referido indivíduo, o depoente 
sabe ser viajnntc de um depósito de fumo 
e tem o sobrenome de Fróis; que neste mo-
mento, os carros jú haviam atravessado a li-
nha e verificando a falta de um carro, digo, 
do Dr. Gabino componcn te chefe da cara-
.vana, pararam ;w rua João ,Pessoa, a fim de 
esr>eni-Io conserrt!indo, dêste modo chegar 
· ' " I. I JUnto dos carros da caravana; que a 1 c le-
gando, uma multidão circulou os carros, sen-
do que alguns elementos mais exaltados agre-
diram os compocntcs da. caravan~~. quando 
o depoente ouviu estampidos de ttros1 con-
seguindo então a caravana prosscgm: sua 
viagem; que os tiros partiram do rm:_w da 
aglomeração reinante no momento, nao. sa-
JJendo o devocn te qual o :ll!tor ou :nu~re.:, 
dos mesmos disparos; qae serenados. os am-
mos, minutos depois, o depoente ficou_ sa-
lJendo que daquele conflito resul~o1~ ~a1rcm 
feridos os S1·s. )Iaris de :\loura b;tt:;·ao, AI-
chies de tal c .To~;é de tal, conhecido por 
".Tosé lii", os quais se adwvam junto:; a?s 

, carros da caravana; que o de]Jocnle pot.c 
· afirmar que os elementos <la citad:1 earavana 

apenas se defenderam, não arp·c~II.m!o .Cit:c(l:~ 
quer que seja; que a caravana 101 mtun.l ' 
a voltar a estn cidade, ficando o:; eompoiH'I,1• 
tes prc:;os incomunicáveis por ordem do a~U~1_1 

. · · ('" ]' l (]'1 {'(JC 1l'l JtllZ prcfello, Dr. },la no ,ant H o · ' . ' ' • 
de direito (]a eomarca, o qual scgum ao cn~ 

. 1 . 'Ill" col'l elencn to.•, calço da caravana JU!l n.nc ~ · · 
i·econhcciclos como perristas · • 

· Agora, passarei a ]ci' um trc~:ho ~lo l~rmo 
de declaração no auto ele in vcsl~;:aça~ .<.Jo ~~~
ferido processo, prestado pcl~>. Sl ·, D.nw .~ l-
eira di ri ·•indo-se ao ~;r. Almsw Costa,. alias, 

' '"' ! 1 1 •v c conlJCee-lo ... pcn:;o que o nobre eo ega c c. 1 .. · 1. (' 
O Sr. Mzzbio Cosia --- ~1em ( m H '1' ,o-

11he1;o-o muito bem. }J, .,. 1 
O SH OZANAN COELIIO - cs.,oa 1 e 

tradicio~al. família no l~lnnicípio, qVc, HJJC~T· 
de meu adversário político, recon JeÇ(~ '!e c 
qualidades morais c cívicas. É umU~1 <!s ~,11~?res do J>. H. UO município de . Ja, IZ 
êlc: que após o conflito, a autor~dadc que 
preside êste inquérito em cornpanlua de pra-
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ças dêste destacamento seguiram no encalço 
<la caravana, alcançando-a próximo do distri-
to de Guidoval, tendo sido acompanhada pelo 
Dr. Juiz de Direito da comarea que prendeu 
os componentes da referida earavana, tra-
zendo-a de volta a esta cidade"· 

Esta é a deelaração feita por un~ .el~
mento, da direção do P.H., do rnurucuuo 
de Ubá. . 

Estú hem claro, diz que o Juiz-Prefeito 
prendeu a caravana do General Dutra. . 

Há, aqui, a cópia da certidão tirada no dia 
em que foi prêsa a caravana com requeri-
mento dirigido ú :mtoridadc policial, feita 
·pelos advogados Alllísio Leite Guimarães e 
Gahino Cintra, rC(ItJCrcndo diversas informa-
ções. 

Vou ler para a Cftf'nai·a. 
Ex mo. Sr. Tenente Delegado E~;peeial 

de Ubú. 
A fim de instruiJ· medida judicial, os ad-

vogados Aluisio Leite Guimarães e Gabino 
Cintra, inseritos na Ordem dos Advogados 
do Brasil, vêm requerer a V. S. as se~~uin tcs 
informações: 

1.") Em que hora r~ lugar se deu o con-
flito !>Olítieo, verificado nesta e idade un que 
foram envolvidos membros da "Caravana 
Dutra", que empreende propaganda do em~· 
didato General Eurico Gaspm· Dutl'a em di-
versos municípios do Estado e elemento~• li-
gados ao P. H. local? 

2. ") Se foi Invrado flagrante por crnal· 
quer delito provindo di'ssc conflito'? .. 

a.") Se houve prisiies. c no c~:so JlOSIIIVo, 
quais OS' presos ou detidos? 

4. ") Ko easo de ter havido prisões por or-
dem de quem se fizeram? 

ii. '') Se os detidos ou alguns dos detidos 
~stii.o ou não ineornunicá veis, indicando o no-
lllc d[•Jes '? • 

Ubú, 2f> 1]e novembro de 19'.L>. -· (a.) 
Aluí:;io Leite Guimarães - Gabmo Besouro 
Cintra. 

Hesposla do Delegado Especial de P0 -
Hci>l: 

"Atendendo o que me está requerido, 
informo: 1. ") O conflito a que se refere o 
question:írio deu-se ús duas horas da tarde de 
!Iojc aproximadamente, segundo fui informa-
do· '2.") Ni!o ~;c Iavro11 lla:.lrnn!e; 3.") Sim, 
estfto detidos os SI:s. prs. Gabino ~3esouro 
Cintra Anílwl l\Iore1ra 1Je!on c Ludov1co Au-
ousto 'dos Santos, Srs. Odilon Fernando Tos-
~.1110 de flrilo, Atélio c:~tvalcanli Púscoa, Sil-
y:1110 dos Santos da Sili'a, .João Leonardo :\lo-
I ~iJ .. 1 Salvador Cibanto, Antônio Bitcnconrt, 
J os6 ·' Pared?s, Nil!~n- Ca~lano c Alberto Za-
rUI" '1. ") hssas Jll'l~;oes loralll fc1tas J>or or-
dcn~ do Exmo. S_r .. Dr;. Jn.iz de Direito desta 
coJJiarca, Dr. :\Ian~J Landtllo t~a Hocha,, ora 
investido das fnnçoes de Prefetto ~lumnp:tl; 
r>.") Os prêsos cstfto ineontunieúvcis, sendo 
~rue o Dr. Gabino Cintra sóm~n te agm:a Jl~l~
" 't ficar sob a mctlida de Incomumeahtli-s,l ' . 1 • 
da(IC por ler vindo it mu!

1
.w 1p,rescnç1~a so-

Jl'C!llC hú poucos instuntes. aH~ >em es a mc-
dlda está aplicada por ordem dtrela do .nun. 
Dr. Juiz de Direito. Por ser Yel da de, tazen-
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·do esta resposta ao pé do requerimento su-
pra, assino-o. 

Uhá, nos 25 de novembro de l!J-15. --
(a.) José Godinlw dos Santos, 1. 0 Tenente 
Delegado Especial". ' 

Quanto ao caso do provimento da Pre-
feitura de Uhá, permanece inabalável o que 

.afirmamos em nosso discurso e o nobre opo-
nente nada mais deixa entender que o no-
llle~tdo é pessoa que só interessa aos seus com-
panheiros políticos locais. Allús, niio fôra 
assim, não precü;aria o P. H. de Ubú insistir 
tanto na cobranç~a do falado COllljJromisso de 
Süo .João del-Hei. O esclarecido Govêrno do 
Estado é testemunha da nossa atuação no pro-
vimento do rcfelido cargo. Para retificar a 
mljctivação de "llúbil e inteligente" que o 
Deputado riobrmHruense empresta ao dirigen-
te da polltica perrista de Uhú, basta que se 
leia o telegrama por êle enviado ao atual Pre-
feito, no dia da ]Josse dêste: 

··.Jo.·H~ Augusto Hesende - Ubú - Hio, 15. 
Lainent:llHlo IWo comparecer posse, levo 

Jlrezauo aHugo cull,Jll'llllentos e votos felici-
aades ell vwndo pu v o mumeipio saud.açoes 
nossa VItória 1 elH·es<:nla estado segundo lla:;-
lilha com (lJfereu~~a que adversúrws usavam 
ar IHa:-; políticas latstdaue <: falsa honestidade. 
Ahra~~os. -- PhilijJC ''. 

Eis aí, ~r~. iJejJt!la<los, o teor do tele-
. grama tlo político <Jlle "núo querendo criar 
dHiculdades para n liovêruo llllitcou um cl-
lladão que nao estava compr~metido nas lutas 
Jloliucu.; '. l'alav1 us do Uepmado Alu1sw 
Custa. 

lldorma, ainda, o meu prezado colega, 
qu~ u munJcÍJllO esiit em perfeita calma e 
ontem e que a única coi:-;a que ínlranqüiliza 
a seus anugos J)reseutemenle é uma "caixa" 
que irequentemellte se ouve no povoaüo ue 
lJiamante e cujo toque é interpretado cowo 
}Jl'OV(H_:a~~üu aos jJeJTlstas úa terra. 

l~rs, ~rs. Deputados, a que sensibilidade 
chegam os nossos adversúrws de Uhú, ao 
ponw de julgar<:m aíJOITecimento intolerável 
o tamborilar üespretencioso e ingt!nuo de uma 
simples caixa executaúa por humJ!d.es homens, 
110s Jazeres do seu traiJa!ho nu·aJ. Parece, 
que hú, ainda aí, a ojerisa dos }Jerristas uha-
enses ao poJJre trabaltwdor. Se o meu colega 
de representaçiío cunnccesse no .!Jlen?s de 
passat;eHJ o povoado de Diamante, JUriHUs ad-
mitrna <jlle os seus informantes lhe vw.ssem 
traze, n:clamações tão fúteis e descolondas. 

U SI'. 11/uísio Costa - Aliás, as reclama-
ções foram lelias por pessoas lle muita res-
ponsabilidade. 

O SH. OZANAN COELHO - E' que no 
interior, isto é comum c o toque destas cai-
xas constí!ui divertiwento dos trabalhadores. 

Tenho certeza de <jUe se tais faíos se ve-
rir'icasselll em V!scm1lle do lHo Branco, o 
iJI'(~~zudo colc:~a j:uuais traria no seu discurso 
(1ucix.as tüu cornqueJras. 

v Sr. Jliilisio Costa Lú não se toca 

caixa· 'OEI 110 1' O SH. OZAN,\1\ ~ .' ' _ -- ~ se .tocas-
sem, certamente V. bxcJa. nao tomana me-
didas tão drúslicas. 

Certamente ignora o meu ilustre colega, 
que, em pleno centro da cidade de Uhú, em 

um barracão situado à rua Peixoto Filho que 
o povo denomina "Centro do Pega Tolo'" os 
seus correligionários se reunem sernanaln'1en-
te, ao som de foguetes, caixas, etc., com dis-
cursciras de sabor político, durante a qual 
orad.ores ú cata de tribuna vaga, retalham a 
reputação tios ad.versúrios. 

Srs. Deputados: 
Um cotejo, ainda que ligeiro da peça 

oratória de que nos ternos ocupado com a 
reafidade dos fatos ali aflorados, traz à lem-
brança uma lição breve do professor Nodier. 
Êsse mestre pedira a um seu aluno a d.escri-
ção de caranguejo, ao que o discípulo res-
pondera: "Caranguejo, mestre, é um peixe 
vermelho que and.a para trús". 

O professor sorrind.o, cheio de hond.ade 
c paciência, obtempera: "Meu menino, caran-
guejo é molúsco e não peixe; só se toEna ver-
melho, quando levado ao fogo, e nao an~a 
]Jara trás, mas para os lados; quanto ao mms, 
sua definição está muito certa ... ". (Palmas). 

Nada mais havendo que tratar na hor.{t 
do eXjJediente, passa-se à 

OHDEJ\I DO DIA 

Projeto n." 15 

O Sr. Prcsid.ente anuncia a 1.• discussão 
do projeto n.Q 15, do Sr. último de Carvalho, 
que revoga o Jhtrúgrafo único do art. 97 ~lo 
decreto-lei n." 2.UG, de 10-7-,17, c contem 
outras disposições, puhlicad.o na ata da 20.~ 

sessão. S 1 o S . . 
Lido êste projeto pelo r. , . ecretano, 

não solicita a palavra nenhum Sr. Deputado. 
Submetid.o a votos, é aprovado, para que 

passe ú 2.• d.iscussão. 
· _ A Cornissüo Especial de Legislação. 

Pwjeto n.O 3 

·A seguir, o Sr. Presidente anuncia a 3 ... 
discussão do projefo n." :l, que cancela dota-
~·ões orçamentúrias e ahre ·crédito suplemen~ 
tar. , 

Não havendo sido apresentada ao referi-
do IJrojeto nenhuma emenda, nesta fase, é 
o mesmo submetido a votos e aprovado, de-
}Jois d.c lido pelo Sr. 1." Secretário. 

-- A Comissão Es]Jecial de Legislação 
para oferecer rednção final. 

l(cque; inzcnlo ll. 0 2~; 

Logo após, o Sr. Presidente anuncia a 
discus:>üo e voiaç.ão do l'C(!tiCrimento n." 2:l, 
do Sr. Carlos Prates, dev1damen te apoiado 
publicado na ala da 1 <l." sessão, sôbre repre: 
senlação de funcionários da Secretaria da 
Agricultura. 

Lido êsse requerimento pelo Sr. 1." Se-
cretúrio, é o mesmo nprovado, sem debate. 

Ueqncrimento n." :n 
Finalmente, anuncia o Sr. Presidente a 

discussüo e votaçiío do requerimento n." 2'l, 
do Sr. Carlos Pratcs, devidamente apoiado, 
publicado na ala da l!.l." sessão, sôbre repre-
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sentação ~e funcionários do Colégio Estadual. 
Depo_Js de lido pelo Sr. 1." Secretário e justas reivindicações que animam as nova~ 

Lo -requenmento supra é ar>rovado sem de: 
ate. ' 

correntes sociais. ' 
Só. assim conseguiremos superar a de-

m?c_racia_ burguesa, ressecada por suas hipo-
crisias, erros e egoísmos para trilharmos ·1 ENCERHN\IENTO estrad 1 • 

Nada mais havendo que tratar o Sr. 
Presidente declara finda a sessão, de~ignando 
outra para amanhã, ús 1,! horas, com a se-
guinte 

. a arga e ensolara·da da democracia 
fristã, "inteiramente humana, libertando o. 
!ornem e o trabalho da dominação do dinhei-

r?, porque só assim desarmaremos o comu-
n~srno dos seus justos pretextos" · para ser-

ORDEM DO DIA 27-8-194 7 
VIrmo r d · • v d d- 1?S e um conceito profundamente 
er a Ciro do lúcido Maritain. 

. ?·" discussão. do projeto n.• 2 do Sr. 
Ribeiro Pena, dispondo :;ôbre organização 
municipal, de acôrdo com o parecer da Co-
missão Especial de Legislação, acima pu. 
blicado. 

s 3t - ~ nos municípios que devemos V sen ar as bases destas transformações. 
s:!e e~ri.quecê-los pela cultura, fomentar as 
in ~ ativ.Id~~e~ econômicas, elevar os seus 
m~Ices. s~mtanos, arrebatando-os do muras-

-,. Levanta-se a sessão. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO 

PARECER DO SR. TANCREDO NEVES 
SOBRE O PROJETO DE LEI N." 5 

Lei de Organização Municipal 

1 - Nenhum problema tão importante 
Jlara o legislador mineiro, na fase atual dos 
seus trabalhos, como o da nossa organização 

' municipal. Da acertada solução que lhe de-
vemos dar, dependerá, em grande parte, o 
êxito desta nova fase de govêrno constitu-
cional, em que todos nos achamos empenha-
dos. :Basta essa consideração, para que nos 

· compenetremos da ·extrema delicadeza da ta-
refa que nos incumbe. 

2 - Estamos vivendo uma intensa re-
volução social e econômica, que se caracte-
riza, principalmente, por uma crescente su-
peração de valores, por uma implacável des· 
truiçüo de dados tidos cmpo inabaláveis, por 
uma rigorosa revisão de critérios, em con-
seqüência de urna nova mentalidade que sur-
ge no campo social e político, forçándo ·ra-
dicais transformações nos comportamentos 
individuais e coletivos. Assistimos à agonia 
de uma época e o ressurgir de outra. Presen-
ciamos a desagregação da sociedade hurguêsa, 
baseada no preúonunio do dinheiro, e par-
ticipamos da alvorada de uma civilização, 

,(JUe terá no trabalho o seu cent·ro de gravi-
dade. Vivemos os dias trágicos de uma época 
de transição, com o seu pavoroso conflito 

ideológico e os seus terríveis desajustamentos 
sociais. 

Se de um lado, os valores decrépitos 
e já superados de uma época em liquidação 
lutam encarniçadamcnte para se pouparem 

. amqUilador em que jazem imersos c tor-
nando-os aptos a desempenharem o papel emi-
nen1ít~, que lhes deve caber na organizaçãC\ 
po hca do País. 

A experiência do nosso passado e a oh-
ser_vaçã~ quotidiana da nossa realidade social 
ev1~lencwrn a justeza desta sornbna e irrc-
~usavel conclusão do ilustre Rafael Xavier: 

Cada_ vez que me dedico à análise e inter-
ir~e.taçao dos fenômenos da vida nacional, 

~Ior é a minha certeza de que uma das 
ongens fundamentais do nosso enfraqueci-
mento • · 
1. econornrco, da nossa desordem polí-rca do 'b· nosso alarmante analfabetismo da mor Idade d - ' 

1 _ e nossas populaçoes, da falta de 
~o uçao para os nossos problemas vitais -
~ 0 !JSH~tamento progressivo e sistemático do 
umc~pio brasileiro no decorrer do periodo republicano". 

Em conseqüência da desorganização do 
nosso municipalismo nossas comunas em 
sua grande maioria, 'foram reduzidas a 'mais 
extrema penúria, privadas de recursos e de 
valo:es humanos, debatendo-se com uma eco-
nonua depauperada, perderam a consciência 
do seu superjor destino político, com a cres-
cente anulaçao de sua fôrça no conjunto do 
nos.so organismo social e econômico. Meras 
~n!Idades geográficas de apagada expressão, 
sem cultura, sem progresso e sem vida cívi-
c~, . mergulhadas na pobreza que "era o de- .~. 
s:!mmo, as enfermidade~ ~ o a~iltamento, 
VCJ? ~rrastando o seu triste fadário na sua 
Propna consumpção. 

1 Enquanto isso, crescem as nossas me!ró-
I>? es, onde se concentram os capitais c todos 
os benefícios da cultura da civilização e do 
Poder 1 'bl' S ' as f .. m Ico. eduzidos pelos encantos e 
•1 acihdades da vida nos grandes centros ur-
lanos Ilar·· ·r . I - . lid · .I ~ es ~>e enugra a popu açao va-
,, a d?s mumcípios do interior, onde apenas 
se dc1xa fic·1r d · 1 ' l I negados. ' um rc uzu o numero t c a >-

sectm4d:- A Constituiçüo Federal ele 1946, 
I .. ,r.ga• <Ida Pela Estadual de 194 7, abriu 

ú destruição inevitável, de outro lado surgem 
ntTogantes e cheios de ousadia os princípios 
dissolventes de funestas ideologias, disputan-
do o primado da nova organização social. 

Daí a grande responsabilidade dos legis-
ladores hodiernos. Cabe-lhes a difícil missão 
de facilitar essa transição, a fim de que ela 
se opere sem _choques profundos e sem gra-
ves .P:rt~rbaçoes, conjugando, com visão e 
mt~hgcncw, o que existe de permanente e 
cstavel no nosso passado com as incoercíveis 

' " c fagu · · · · 1 nici >·tl , eiras pcrspec!Jvas :1 vH :~ mu-
com I \·{t ~).s. seus problemas foram analisados 

I ' ri oh co real!' ··rr10 Der'x•1vam de lado 
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os velh · 1 - ,, · '. . · os c ta voes do liberahsrno poli !Jeo, que se conte t . f . . ras em • n uva em declamar rases. sono. n'·.. torno elo conceito da autonomia po-
11 IC.! dos municir>ios n·,1 ingênua suposição 

'(e crue ' t · · • >r Jbl cs UrJam solueionados todos os seus 
r . c. emas com o se lhes assegurar urna prc-
carw emancipação, destituída de con!cüdo 
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prático. O problema da autonomia passou a 
ser encarado em têrmos econômicos e foi· 
equacionado em função de elementos tribu-
tários. Se autonomia é a posse de urna com-
petencia é claro que esta só poderá ser ple-
namente' exercida na base de recursos finan-
ceiros adequados. Fortalec!das ·as. fontes de 
receita dos governos locms, mediante uma 

equitativa distribuição das rendas nacionais, 
estão êles aparelhados pam dar início ao 
herculeo trabalho de recuperação. 

Hesulta daí á importância que assume 
para os legisladores estaduais a discíplinação 
das atividades dos nossos remanescentes mu-
nicípios. Deixarão êles as apcrturas e as 
aflições de urna economia de penúria para 
ingressarem na folgada situaçiio dos orçamen-
tos enriquecidos. Traçando a sua adrninis-
traçiio, normas de conduta, imprimindo-lhes 
orientação equilibrada e estimulação ús ini-
ciativas úteis, torna-se necessário, também, 
coibir a tendência muito nacional para a 
realização de obras c serviços suntuários com 

·:~· a preterição de estudo e da solução dos seus 
problemas fundamentais. 

Respeitados os quadros de nossas Cons-
!Huiçõcs, no que diz respeito àJ autonomia 
municipal, cumpre-nos fazer de nossas co-
n~unas centros de intensa irradiação cultural, 
cclulas de g:a!Hle vitalidade econômica pelo 
elevado. c~eficiCnte de sua produção e pelos 
altos mveis. c.le saúde de sua população, nú-
cleos de atividades nobilitantes onde a vida 
ter~h:1 dignidade c beleza c to'dos sintam a 
~,e1 ! 1cidad1 e de uma existência afanosa c útil, 

Ivre c o medo e da miséria". 
5 - O Projeto de lei n.0 5, que cuida 

da nossa organização municipal busca alcan-
çar êsscs elevados c patrióticos' objetivos, as-
sentando com clarividência expedientes no-
vos, métodos, medidas e soluções apropria-
das aos reclamos do presente interpretando 
com.iJ?t~ligência e realismo, n~ que tange aos 
n~urucqnos, as suas necessidades c exigên-
cias. 

Na sua estrutura e sistemática é uma 
, atualização da lei mineira n,0 183 de 2 de 

dezembro de 1936. Dêstc diploma legal pou-
co se afasta, revigorando-o nos seus pontos 
essenciais c harmonizando-o com os novos 
dispositivos das Cartas Constitucionais da 
União e do Estado, recentemente promulga· 
das. 

."\ 

Merece ser aprovado pela Comissão, com 
as pequenas retificações que a seguir nos 
permitimos sugerir: 

(i - Não nos parece acertada por exem-
plo, a intervençiio do Departamento, de As-
sistência aos Municípios para proceder ao 
arbitramento previsto nos ~ § 1.0 c 3." do 
art. 7.9 do projeto. 

O artigo 9:J da Constituição do Estado 
preceitua: "A lei. cstal~cl~cc~ú t~m órg~o. téc-
nico que ·prestara ass1stencw a admuustra-
<.~ão 'municipal, quando solicitada''. 

Corno se vê, a assistê?~ia. que o D. A. 
l\[. deve prestar aos ~llUillClfH?s .estú subor-
dinada :\ sua solicitaçao · Atnbmndo ~w D. 
A. M. a competêneia para, em. ~a~o de dc~;a
côrdo on ncgligí':ncia dos muniCIJnos; fixar .a 
responsabilidade pela quota-parte das ohn-

gaÇões dos mumcipios criados ou aumenta-
dos com área desmembrada de outro é dar-
lhe uma atribuiçiio que êlc só poderia exer-
citar por acõrdo expresso dentre os municí-
pios interessados. 

A redação dada aos § § 1~ e 3~ do c~ 
tado artigo 7 à do Projeto ofende, ao nosso 
ver, o texto constitucional. 

Visando afastar essa dificuldade, toma- . 
mos a liberdade de oferecer, ao art. ;,o c 
seus parágrafos, o seguinte substitutivo: 

"Art. 7.0 
- O .Município criado ou au-

mentado com área desmembrada de outro 
será responsável pela quota-varte das obriga~· 
ções do município desfalcando, quando com-
provadamente aplicado na área desmembra-
da. 

§ U - Essa quota-parte será determi-
nada por acôrdo, mediante arbiiramento 
entre os dois municípios, no prazo de noven~ 
ta dias. 

§ 2." ·- O arbitramento será feito por 
intermédio de representantes nomeados pelos , 
dois municípios, os quais terão em vista as 
rendas arrecadadas no território desmem-
brado, no último triênio administrativo. 

§ 3.• - Se não houver acôrdo, entre 
êsses árbitros, será sorteado um terceiro, ti-
rado dentre quatro nomes indicados pelas 
duas municipalidades, devendo cada uma in-
dicar dois. 

§ 4.• - Os Municípios poderão, de co-
mum acôrdo, aceitar que o arbitramento seja 
feito pelo D. A. l\I .. 

§ 5.0 - Da decisão tomada :;e lavrará 
têrmo em livro próprio, na sede do municí-
pio desfalcado, ficando livre ao que se sentir 
prejudicado, ainda que terceiros, pessoa fí-
sica ou jurídica, interpor recurso para o Tri-
bunal de Contas, no prazo de vinte dias. 

§ 6.• - Estabelecida a quota-parte da 
responsabilidade; o Município criado ou acres-
cido, depois de notificado, comagnará ns 
verbas necessárias para o pagamento até fi-
nal resgate, em seu primeiro orçamento e se-
guintes. 

§ 7.0 - Entre as inovações trazidas pelo 
projeto, avulta a que se refere ú criação do 
Plano Diretor. Não se compreende nos 
dias em que vivemos, administração m~mci
pal que possa prescindi-lo. Ele visa a impe-
dir o crescimento desordenado das cidades 
as~e.gurando ao ~nc~rno tempo adnunistraçã~ 
ef1c1cnte e econormca. 

"A evolução urbana, escreve Orlando de 
Carvalho,. está pedindo _que os administrado-
res ~n·eveJam alg~I~na coisa. e ~ig~m diretrizes 
conhnu:~s de pohtica ?c ~hstnbmçã0 de mas-
sas, a fim de que a tecmca crescente do .,0 _ 
vêrno municipal não seja ainda mab dific~tl
tada pelos. desvi~~ rl? crescimento e pelos 
erros da mcxpenencia no leme do govêr•JO 
local . (Problemas Fundamentais do Municí~io ' 

pags. 89 - 90). 
Por sua vez: o. cm.~ncn~e Hafael Bielsa, 

na sua obra class1ca Hcgunc Municipal'', 
acentua: 

"La forrnacion. c con~t;ucion das ciuda-
des. sin ordem y Sl!I prcviSion origina íncon-
vcmentes de todo gcnero, que aumenta em 
progrcssion geométrica corn al cre5cimíc~lto 
de cllas". 
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I I Já fsc observou que o conJ'unto ele "ÍI.vi· 
'{ ac cs ort 't · - " -- I t UI as c reahzaçQcs esparsas ou in-
cod~lp ~ as, que é o regime atual rie noss·1s 
a •lllnish"tcõcs rn · · . · · · ' · • 1· ' •· • umc1pms, serú certamente 
um a,.r ornerado heterorrêneo cyue fica : , pre 'lqucn l "' • r<t scm-
acar; •!· . 1 < as necessidades locais, além de 

' c ~ 1 grande desperdício financeiro. 
a un~:~ln ~ ~1 e~essi<~adc do. planejamento que 
medi<h \ld<~de. dos urhamstas reclama como 
racion~ll < :L ~~~.a~? .alta import.ü~cia para uma 
cipal. c c ,\IIVIdentc admuustra~:ão muni-

t't A ot·ganizaçiío do plano diretor que cons 
I ucl uma técnica das mais compÍo .. ·ts "d~~ 

pene c de t!IU'l ~ ', •• 1 1 '·' ' .• ctte < c c ementos <' comprc-
~~n~lc, c:rt<? número de serviços, ~~u~ <lcvcrão 
~ ?,1 ,\tcn~tdos segundo determinada seqüên-
~·1 c CUJa execução, parcelada c progrcssi-

V,l, I?~ssn _ s:)r levada a efeito sem obrigar a 
mothftcaçao do que jú foi realizado". 

Não basta, vorém, elaborar um bom pla-
no diretor. E' indispensável condicioná-lo 
às pos;;i!Jilidadcs financeiras do município a 
que se destina. De nada valerá um belo c 
monumental IJro.ieto, se o mesmo nüo é fi-
nanceiramente exeqüível. E não é só. Na 
sua cxccu~~ão as suas previsões devem ser se-
guidas rigorosamente, evitando-se, dessarte, 
mutilações que o inutilizem, pondo a perder 
todo o trabalho de planejamento f c !lo. 

Batista de Oliveira, eminente urbanista, 
nos a<lvcrtc que "as administrações c os go-
vcnws passam. Os administradores c os ;Jo-
venws que se sucedem, nunca têm as mes-
mas idéias c as mesmas 011iniõcs. O <lc~cn
volvjmcnto de uma cidade não pode estar su-
jeito a essas contingências" (F. Batista de 
Oliveira - Notas urbnnísticas). 

A todos êsscs nspectos, que reputamos es-
senciais boa exccuç:io de um' plano diretor, 
ntenr!c o vrojeto, disciplinando-os conveni-
entemente, no seu art. Hi n.Q XIII c no seu 
art. 17 c seus parúgrafos. 

Quer nos parecer, entretanto, que ferem 
a Con~;titui!'iío do Esta<lo (art. 82, n. III) c 
a Federal ·(art. 28, n. II, letra B) a parte 
elo inciso XIII do art. 15 do projeto, que 
subordina ohrlgalóriamcntc a adoção do pla-
no diretor das cidades c vilas it assistência 
técniea do Govêrno do Estado, hem como os 
§ § § ,Lo, 5.Q c G." do art. 17, quando sub-
melem a sua aprova~·iio, execução c alteração 
ao contrôlc de um órgão técnico, também, de 
Estado. 

Ora se o município i~ autônomo c espe-
cialmente no que diz respeito :\ organiza~~iío 
dos servit•os públicos locai~ n_ão . po.<lemos 
suhordinú-lo :\ tutela de um orgao tecmco do 
Estado, quando <ln cbhoraciío c. ·~xcc:uç~o do 
seu plano diretor, qué ouira co1s:~ nao c que 
u cnquaclr:unemo sistcrnittico, rac.wnal c tc~.
nico das obras c serviços ncccssanos ao seu 
desenvolvimento. 

P:,.ra obviar essa ofensa ao.s I!rccci~os 
constitucionais eitados, oferecemos os segum-
tcs substitutivos: 

· "Art. 13. N. XIII - Adota~·· com a as· 
sistêneia técnica do Govêrno do bstado,. quan-
do solicEad:1, um plano diretor dns Cidades 

I · 1 lo geral, :1 si·s·-c vilas, tcn< o em vista, < c mo< 
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ternatização, embelezamento c extensão das 
sedes dos municípios c distritos. 

Art. 17 - § :3." - O Estado, quando 
solicitado. s 4.''' - O i\Iunieípio podcrú cntrogar 
a cxccu~~iio do~: serviros, a que se refere êssc 
artigo, a técnicos de sua confiança. 

§ 5.Q - O Prefeito, por decreto, ~mvin
do, se julgar conveniente, o órgão técnico do 
Estado. 

§ H.Q - Os planos diretores n~to podrrão 
ser alterados na sua estrutura essencial, de-
vendo as modificações de detalhes, depois de 
aprovadas por técnico de notória competên-
cia ou pelo D. A. l\[., se solicitado, ser sub-
metido a deliberação da Cflmara l\lunicipal". 

8 -- No capítulo I, do título III, que re-
gula a constituição dos poderes muninipais, 
afigura-se-nos, oportuno oferecer alguns rc-
varos ao critério adotado pelo art. 22 do pro-
jeto para a fixaçiío do número de vereadores 
pant cn<la município. 

Em virtude daquele dispositivo, atribui-
se maior número de vereadores aos munici-
pios que possuem maior número de distritos. 
Esse critério é injusto. Não é pelo número 
ele distritos que se afere da imvorlfmeia cul-
tural, cívica c econômica de um município. 

Municívios hú que se compõem de um só 
ou de poucos distritos c que, no entanto, ex-
cedem cru cultura, riqueza c popul:w~io a 
outros que se subdividem em numerosos 
dêlcs. 

lJhcraha c Malacachcta têm igual número 
de distritos. . . Varginha, o importante nm-
nicívio do sul, tem apenas dois distritos, 
enquanto que Poté c Guia Lopes IJossucm 
quatro. Ita.iubú, com os seus três distritos, 
tcrú mcno~; vereadores que os municípios de 
f.guas Formosas c de Itamhacuri, que contam 
com cinco distritos cada um. 

A rcprcsentaçiio política do município 
não pode, pois, estar em função d? número r~c 
seus distritos. i\Ienos justo se na o ente no 
de se fixar o número de vereadores de cada 
munieípio, em eorrcsponrlência com o nú-
mero de seus eleitores. 

A importfmcia de uma comm~a se 
cspclha no seu eleitorndo. quanto mawr o 
número dos seus votantes, mmor a :-.ua JIOJl~l
)açiío, ma i~ avultadas as suas rendas_ c mms 
avan~~ados os seus índices de cducaçao c ci-
vismo. 

Tendo em vista essas consirlcraçõcs, pro-
pomos a suhstitu ição do art. 2:l do projeto 
pelo seguinte: 

"Art. 2:l - O número de vcrca<lorcs 
será sempre im]lnt' c fixado de aeôrdo com o 
número de eleitores de cada município, pela 
seguinte forma: 

7 para os munieípios que contém m.cnos 
de 3. 000 eleitores inseritos; • r 

!l para os municípios de :1.000 a G · (),)() 
eleitores inscritos; , 

11 para os municípios de G. 000 a 8 · 000 
eleitores inscritos; 

1:: Jlara os municípios de 8.000 a 10.000 
cl citorcs inscritos· 

15 para os ·,;mnicípios quê têm mnis de 
10.000 eleitores inscritos; . 

21 para 0 município da Capital''. 
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9 - Dispõe o § 2.9 do art. 28 do pro-
jeto: _ 

"O subsidio c a reprcs~ntaçao do Pr~
feilo não poderão ser SUJ?cnore:' ao~. v:encr-
rnentos da mais alta autor;dadc. Ju.drcwrw da 
Comarca, excluindo-se ,de~se hmrtc o~ p~o
ventos do Prefeito da .Capital, das, cs~ancws 
hidro-rnincrais e das cidades de tunsmo c 
clirnatéricas" · .. 

l~sse dispositiV?, ao nosso v~r,. i~corre 
em inconstitucionalidade. A Conshtmçao Fe-
deral, no seu arti~o 28, n. II, letra "a': e a 
nossa uo seu artigo 82, n. II, dctcrrnmam 
que ;s rnunicípi~s .são a:ltônm!1o~, sendo-lhes 
assegurada adrrurnstraçao propna, no que 
conccrnc no seu peculiar intcrêssc c, especi-
almente, para a decrct:wiio c arrecadação dos 
tributos de sua competência c aplicação de 
suas l'cndas. 

Ora, a fixa(,~ão do subsídio e represen-
tação do Prefeito é, segundo nos parece, um 
caso típico de aplicação das rendas munici-
pais. 

Niio fôra êssc inconveniente de ordem 
..:onstitucional, o citado artigo merecia acv 
Ih ida. I~lc é altamente moralizador e, sem 
dúvida, coibiria abusos de Câmaras toleran-
tes, negligentes ou perdulnrias ... 

Se fôsse possível limitar em lei estadual 
o limite máximo do subsídio do Prefeito 
como_ faz o. citado artigo 28, § 2,0 do proje~ 
to, nno scna de somenos importfmcia a fi-
xação de um mínimo. 

Casos haverá em que o Profeito terá con-
tra a sua administra{~ão urna c:\mara munici-
pal, em sua maioria hostil dommada por 
mesquinhos ódios de camp;mário ou contur-
bada por estreito partidarismo que · para co-
locá-lo em dificuldades c cnfraquc'ccr a sua 
autoridade, poderá fixar-lhe subsídios irri-
sórios ou ridículos, com o fim de forçá-lo a 

' uma renúncia ou a exercer o cargo em con-
diç(ies por demais onerosas. 

Se os ilustres colegas de comissão en-
tenderem que não procede a inconslitucio-
nali!laclc, neste passo argüida, sugerimos ao 
§ 2.9 do art. 28 do projeto 0 seguinte subs-
titutivo: 

"O subsídio c a representação do Pre-
feito não poderão ser inferiores aos que per-
cebem na data da l>Uhlicação desta lei e nem . " supcrwrcs. . . . 

10 - O projeto, na parte referente às 
finanças do .Município (Tít~Jio IV), a!l.o~ou 
as normas mais modernas sobre a mate na. 
Aproveitou a cxp.criência do nosso pass~Hlo 
c recolheu os ensmamentos da hoa doutnna, 
cujas vantagens a prática tem revelado. 

Healmcnle, é através do estado das fi-
n·mcas municipais que se pode ,capacitar da 
eÍicffmcia de uma \Him.inistração. 

"A direção das finanças municipais, es-
clarece Frcdésico IIcrm.m~n Juni?r, exige a 
aplica~~ão de uma cslratcgw cspecu~l,. que de-
pende, em grande parte, da. halnlul:lt~c do 
rcsponsúvcl }>ela mesma. H a uma senc de 
c·Úculos c raciocínios de natureza subjetiva, 
!;Ue cscap:un :1 qu:llf!l!Cr tcntaliv:1 ele codifi-
caç~ão. Todavia, existem tam~H!I.n .aspcct~s 
ohjctivos, que podem ser _rh;'iC.lJ>hnado~ . 
( Fun~·õcs Específicas dos .MtmiCI[llos - pag. 
M). 

l\Iinudente e precisa é a caracterização 
que nos oferece do Patrimônio :Municipal 
( Cap. 1 - Tit. IV), destacando-se a norma 
salutar do art. 70, que irú pôr cobro a uma 
das praxes mais condenáveis, do nosso mu-
nicipalismo. I".:sse dispositivo cstabcl.ece que 
a obrigação de pagar ou recolher rendas do 
município não pode ser objeto de cornpen-
s~wão com o direito creditório contra a Fa-
zenda l\Iunieipnl, salvo os encontros de conta 
entre o município c o Estado ou a União. 

Do mesmo modo devemos render louvo-
res no que preceitua o nrt. 75, que discipli-
na a (Oonccssão de favores, proibindo os de 
natureza ]>cssoal e os aprazados. 

No capitulo da receita municii>al, nota-
mos a omissão do parágrafo único do art. 
107 d·1 Constitui~~ão Estadual. Define êsse 

' I' I I . parágrafo a natureza, c _a amp Ihwe. ( ? lm-
pôsto de Iicen~~a, . dir~rnn:do uma Irntant~ 
controvérsia doutrmarra sohrc o assunto. E 
do seguinte teor; . 

"O impôsto de licença somente podera 
ser exigido relativamente aos ato~ <JUC depe1~~ 
dam de autorização do poder pul)llCO ruum· 
cipal". . • · I · t d Lembramos a convcmcnci:l ta m ro u~ 
ção dêsse dispositivo, no. projeto, como pa~ 
rágrafo único do seu arti?o 76. , 

12 _ No capítulo atment? as despesas 
municipais achamos,. data u~ma ~1uc o u,rt .. 
90 do projeto lucrana, em clarez,l, e precr~ 
,:- 0 se a!lotasse integralmente a reda~~ao do .. 

S,\ ' ' ' 1 '3 f ' art. 74 da lei mineira 8 , azenno exprc~-
sa referência à necessid~1de d~ em~enho. pre-
vio, como condi~~ão indispcnsavel a validade 
da efctuação do pagamento· . o art. 90, redigido com? esta, parece. 
dispensá-lo, entrando em conflito com o art .. 
100, que o institui. 

0 reajustamento dêsses dois dispositivos 
está: reclamando, para o art. 90, a seguinte 
redação: . 

":t'lcnhuma despesa podcra ser efetuada. 
sem a devida autorização legislativa e o ne-
cessário empenho prévio, ficando o infrator,· 
desta proibic,~ão obrigado a devolver a respcc• 
tiva importfmcia aos cofres municipais". 

13 - Merece destaque a nova conceitua-
ção de orçamento municipal adotada pelo 
projeto. O trabalho de elaboração orçamcn-
taria tem profunda significação na vida fi-
nanceira e administrativa dos municípios. 

Todo orçamento contém um plano de act-
ministraç~ão. Por êlc se pode aferir da capa-
cidade de um administrador c da segurança 
c eficiência dos seus projetos. 

"E é nesse trabalho 'cxtraonhnário de 
fazer conferir os planos com ns possibili-
dades reais do munieipio, doutrina com 

0 brilho de sempre, o ilustre Orlando 'de Car-
valho, que consiste. a transc~d~ncia do orça-
mento. Se se rnnmfcsta a VIsa o do a(hnini5• 
trador, que consegue, _afinal, encher os nú-
I~lCro.:" hirtos .das 1lotaçocs de verbas de signi-
frcaçao cspcewl a~s olhos dos contribuintes, 
c o orçamento deixa de ser uma obra fria 
de. ~ontabilidadc, para . rc:rciar em sua sim-
phculadc, ou na modeslra de suas peque-
nas despesas, o _I>~IIso de um r>refcito capaz 
de gerir os ncgocws do povo, com a profl. 
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·ciência e a firmeza de quem regesse os pró-
prios interêsses". {Prob. Fundam. - pág. 
133). . . 

Andou, pois, com: a boa doutrina o pro-
jeto, quando, no seu artigo 15, n.~ III inclui, 
entre as competências do município, a se-
guinte conceituação de orçamento: 

provou. Afora os substitutivos acima pro-
postos, entendemos que o Proj.cto deva ser 

· aprovado, tal como se acha, cv~tam~o-se que 
emendas outras venham a desfigura-lo, . que~ 
brando a sua unidade, .corr~ o que deixara 
êle de atender às suas fmahda~es · 

Sala das Comissões 23 de agosto de 1947. 
(a.) Tancredo Neves, relator. 

.·~ 

"Decretar o orçamento anual, prevendo 
a receita e fixando a despesa do município, 
n:tediante planejamento adequado, no qual se 
firmem, em leis especiais, autorizações para 
gastos com serviços e obras novas, hem como 
se determine a conservação dos existentes e 
s~ constituam fundos para o resgate do pas-

'Sivo, nos limites legais". 
Tal conceituação condensa as normas es-

s~n~iais à elaboração de um, orçamento mu-
niCipal, que o capítulo IV do projeto com-

·.pleta, .estabelecendo outras que a técnica fi-
nanceira recomenda. 

. 13 - tJm aspecto 
mstração municipal é 
para o exercício das 
nentes. 

importante .da admi-
a seleção do pessoal 
suas funções perma-

. . Os melhores planos, os regulamentos mais 
.sabios estão destinados ao fracasso, , se de 
sua aplicação não se incumbem funcionários 

·zelosos, competentes e dotados de espírito 
público. 

Segundo William Munro, citado por Her-
·lnanl?- Júnior, o problema é simplesmente o 
segumte: 

"De vez que são necessárias qualidades 
·~speciais para conduzir de modo apropriado 
os negócios municipais, corno podemos im· 
Pedir que homens, pronunciadarnente defici-
entes quanto a estas qualificações, ocupem os 
Postos, onde desperdiçarão o dinheiro públi-
co, prestando serviços ineficientes?". 

:f:sse ilustre publicista indica o sistema 
de seleção, por meio. de provas de concurso, 

·como o processo mais consentâneo para a 
·consecução do fim em mira. 

me tem os seus defeitos, declara, mas 
·s~us resultados são indiscutivelmente supe-
riores aos dos demais sistemas. "Se não con-
duzit_I .sempre homens superiores ao serviço 
mu!JICipal, ao menos impediu a entrada de 
muitos de qualidade inferior". 

O projeto interpretou essa tendência da 
moderna administração, exigindo, no seu art. 
119, que o preenchimento dos cargos púhli-
·Cos dos municípios se faça por concurso de 
Provas e subsidiàriamente, de títulos. 

Bem sabemos que o preenchimento dos 
cfa;rgos públicos nos municípios é, em regra, 
e~to sem nenhum critério, ou melhor, pelo 

cntério da recompensa a serviços partidários 
?U a dedicações pessoais. As escolhas, por 

·esses motivos, quase sern'pre recaem em pes-
soas inexperientes ou ignorantes. 

Mas não hasta selecionar os funcion?rios 
admitidos necessário é também aperfmçoar 
o pessoal Jã em serviço, tornando-.o mais .apto 
aos seus encargos. Também disto CUHla o 
projeto, quando estabelece, entre as atribui-
ções do D. A. M. a criação ue cursos de 
aperfeiçoamento. 

15 - Esses são ao nosso ver, os aspec-
tos mais important~s do Projeto. Os mais 
reproduzem normas de legislaç.ão anterior, 
cujos bons resultados a experiência já com-
' 
.318 

22.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 27 DE AGôSTO DE l!l47 

PHESIDf:NCIA DO SR. ALBERTO 
TEIXEIHA 

SUMAHIO:- Comparecimento -.Ata- E~
pediente: - Projeto n.• 16, dispondo so-
bre a Fiscalização de Hendas do Es,tado, 
acompanhado da Mensagem n.• 17. e Exp?-
sição de Motivos - Mensagem n. 18, s~-
bre dados para reajustamento de yenci- .. ~ 
mentos - Telegramas do Cel. J_ose ,Var-
gas da Silva, agradecendo; d.e FiscaiS de 
Hendas, apoiando o memorial dos fun-
cionários da fiscalização em Uberaba -
Oficio do Sr. João Batista, referente. a 
pr<>moção- Hecursos dos Srs. João Dias 
Sobrinho e Avelino José de Oliveira, de 
Monte Azul - Oficio do Sr. Badaró Jú-
nior, apresentando a redação final do 
projeto de Hegimento Interno e emenda 
do Sr. Ma teus Salomé - Indicação n.• 
4 do Sr. Ernilio Vasconcelos, sôbre en-
c~mpação de rodovia - Crise d:t pe-
cuária: discurso do Sr. Clu~ves Ribeiro 
- Central elétrica de Pande!r~s, ei_U Ja-

, nuária: discurso do Sr. AntoniO ~Imen-
ta _ Vias de comuni.caç.ão ~o Tr.1angulo 
Mineiro: discurso e mdica~ao n. 3, do 
Sr. Carlos Prates - Cassaçao de, ~wnda
tos: discurso do Sr .. Arm~ndo Ziler. -
O d do Dia: 2.• discussao do proJeto r em - · t o 2 . men o 2 _ Emendas ao pro]e o n. . e -
n. • 1 do Sr Alberto Deodato; n.• 2, 
na n. ' B. no 3 do Sr Tan-
do dsr .NPvee?sr? n .r~gaJo Sr. 'carlos Prates; ·' 
cre o e • · ' G · - · no 6 e • 5 do Sr. Lima mmaraes, .. 
n. ' d S U iel Alvim - Athamento n.o 7, o r. r · t no 2 - Ar-
da 2.• discussão qo, proJJ o R ~~ V . dis-
rendamento de _oflcmas do a Sr. Ándi:é de 
curso e requcnmento . O dem do 
Almeida - Encerramento - r 
Dia 28-8-1947 · Srs . 'Al-
As 14 horas, compare~em _os c· . t o 

' . . L'ma Gmmaraes - as r h?rto feixei_ra - . 1 os _ Emílio Vasconce-
Pires - Lmz Dommg Ali , to Deodato -
los - Oznan Coelho - Jer ada - André 
Aluísio Costa - All}adeu .Am~; Antônio 
de Almeida - Amhal .Gont!10 - Antônio 
Caetano - An.tônio • Gt~m.wraeÀrrnhando Zi-
Pimenta - Arlindo ~amni fi.Iaró Júnior -
ler - Augusto Costa :- . ac Ulhôa _ Car-
llolivar de Freitas - C~nd!do _ Emílio Sil-
lo~ Prates ,- qwv~s n:beuo Feliciano Pena 
v eira -:-- I• abri ciO S?ares _ Guilhermino de 
_ Gmlherme Mach,ldo J son Albergaria 
Olivei;a - ~lacir Lin;; ~gu~o _ José Car-
- .Toao Cam1lo - Jo Ju'I1'o <le Car · J 1 t Guerra - • ' -valheira - ou Jer Andrade - Luiz Maranha 
valho - Lourenç<? "luuricio Andrade _ Mateus Salome - " R • 
Oscar Corrêa - Pedro Braga - eno 
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Hibeiro Navarro - Ribeiro Pena - Rondon 
Pacheco _ Simão da Cunha - Soares Ca-
nedo _ Starling Soares - .Tancr~do Neves -
último de Carvalho - Urtel Alvim. . 

Deixam de comparecer, com causa JUS-
tificada os Srs. : Adolfo Portela - ~stolfo 
Dutra _.:.__ Faria Tavares - G_eraldo Ata1de :-
Jaeder Albergaria _ Magalhaes de Melo V.Ia-

- Martins da Costa - Mendes Ferreira 
na Sousa Carmo - Xenofonte Mercadante. 
- 0 SR. PRESIDENTE- Achando-se pre-
sentes 50 Srs. Depu,tados, declaro aberta a 
sessão. ATA 

O SR. OZANAN COELHO (4.Q Secretá-
rio servindo de 2.•) lê a ata da sessão ante-
cedente, a qual, sem observação, é apro-
vada. 

EXPEDIENTE 
O SR. LUIZ DOMINGOS (2.• Secretário, 

servindo de t.•) procede à leitura dos se-
guintes papéis: 

PROJETO N.• 16 
Dispõe sôbre a Fiscalização de. Rendas do 

Estado 
Art. 1.• - A Fiscalização de Rendas do 

Estado será exercida especialmente: 
I - Dentro do Estado: 
a) - Pclo Departamento de Impostos 

e Fiscalização, como órgão diretivo, o qual 
passa a denominar-se Departamento de Fis-
calização. 

b) •- Pelos Serviços Fiscais, sedeados 
no Estado, cujo número fica fixado em cinco 
(5), os quais serão dirigidos por Chefes de 
Serviços, nomeados em comissão. 

c) - Pelos Inspetores Técnicos da Fa-1 
zenda, em número de cinco (5), diretamente 
subordinados ao Departamento de Fiscaliza-
ção, cujos cargos, de provimento em comis-
são, ficam criados. 

d) - Pelos Fiscais de Rendas e Agentes 
·Fiscais de 1.• classe, passando êstes a denomi-

.,; nar-se Agentes Fiscais, nas circunscrições fis-
cais com sede nas cidades de maior rnovi-
men'to comercial dentre os municípios sob sua 
jurisdição. . 

e) - Pelos Auxiliares Técnicos de Fisca-
lização, em número· d~ quatrocen.tos (~00), 
cujos cargos, de provunento efetivo, ficam 
criados, e cujas sedes coincidirão com as dos 
municípios para os quais tenham sido desig-
nados. 

II - Fora do Estado: 
a) - Pelos Departamentos da Fazenda 

e do Café de Minas Gerais no Rio de Ja-
neiro. 

h) - Pelo Departamento da Fazenda de 
Minas Gerais, em S. Paulo. 

Art. 2.• - Subsidiàriamente, a fiscali-
zação de rendas do Estado cnb_erá ainda aos 
funcionários que exe~çam ful!~oes de direção 
c chefia na Secretan~l ~a.s hna~ç.as, aos. ta-
beliães de notas, escnvaes de oficiOs de JUS-
tiça avaliadores judiciais, contadores do Juí-
zo ~ a todos quantos, pelas. fun~ões de seus 
cargos, devam zelar pelos mteresses do Es-
tado. 

1
. _ • . 

h Art. 3.• _ Tôdas as repar Içoes publi-
cas estaduais e autoridades do Estado pres-

·-- --. ~~-~--- --··--

tarão auxilio ao serviço. ~e fiscalização de 
rendas, podendo ser solicitado, se necessá-
rio, o das autoridades municipais. 

Art. 4.0 - Para os efeitos da fiscaliza-
ção de rendas, o Estado, será dividido em 
Circunscrições Fiscais, tantas quantas forem 
necessárias. 

Art. 5.0 - O Regulamento da Fiscaliza-
ção de Hendas estabelecerá o sistema de apro-
veitamento do pessoal nas Circunscrições. 

Art. 6.• - Fica criada a carreira no 
quadro do pessoal da fiscalização de ·-rendas 
que compreende os seguintes cargos, em o~: 
dem ascendente: . 

1 - Auxiliar Técnico de Fiscalização· ' 
2 - Agente Fiscal; ' 
3 - Fiscal de Rendas. 
Parágrafo único - O ingresso na car-

reira far-se-á pelo cargo de Auxiliar Técnico 
de Fiscalização, mediante concurso de provas. 

Art. 7 .O - Os atuais Inspetores de Ren-
das, que fazem parte do quadro suplemen~ 
tar, poderão ser aproveitados nos serviços 
de fiscalização, a juízo da Administração. 

Parágrafo único - No caso de serem 
aproveitados, terão êles as funções que lhes 
designar o Secretário das Finanças. 

Art. s.• - As atuais Circunscrições de 
Fiscalização poderão ser extintas periodica-
mente devendo o seu pessoal ser aproveita-
do nd carreira de fiscalização ou arrecada-
ção. . . _ 

Parágrafo umco - Enquanto nao forem 
extintas as Circunscrições referidas neste 
artigo, o Serviço de Contrôle dos Postos de 
Fiscalização continuará com as saas atuais 
atribuições. 

Art. 9." - Os atuais Agentes Fiscais de 
2 • classe e os Auxiliares dos Postos de Fis-
c~lização poderão ser aproveitados, segundo 
o seu merecimento, objetivamente apurado, 
como Auxiliares Técnicos de Fiscalização, fi-
cando os excedentes mantidos em quadro su-
plementar. · 

Art. 10 - Aos Inspetores Técnicos da 
Fazenda incumbe exercer a fiscalização dos 
serviços realizados nos municípios pelos Co-
letores, Fiscais de Rendas, Agentes Fiscais 
e Auxiliares Técnicos de Fiscalização, bem 
como desempenhar outras missões que lhes 
sejam determinadas pela autoridade compe-
tente. 

Art. 11 - Aos Auxiliares Técnicos de 
Fiscalização competem as atribuições confe-
ridas até então aos Agentes Fiscais de 2.~ 
classe. 

Parágrafo único - Os funcionários a 
que se refere êste artigo serão diretamente 
subordinados aos Fiscais ou Agentes Fiscais. 

Art. 12 - Os Inspetores Técnicos da 
Fazenda, Inspetores de Rendas, Fiscais de 
Rendas, Agentes Fiscais e Auxiliares Técni-
cos de Fiscalização terão os seguintes venci-
mentos mensais: 

Inspetores Técnicos da Fazenda 3 Cr$ 
Fiscais de Rendas . . . . . . . . · · 3 · 2

60
0°0•00°0 Agentes Fiscais . . . . . . . . . . :: 2 · 4oo' 00 

Auxiliares Técnicos d.e Fi.scalização 1:200:00 
A_rt .. 13 - Os_ Fiscais de Rendas e A en-

tes Fiscais. poder~ o ~rrecad_ar Divida AÜv!'l, 
b~m como Importancws devidas por not1·r· _ çoes d" t 1ca que expe 1.rem ou au os de infração que 
l~vrarem, nos termos em que 0 Regulamento 
dispuser. 
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Art. 14 - Os Inspetores, Fiscais de Ren-
das, Agentes Fiscais e Auxiliares Técnicos de 
Fiscalização terão direito a uma diária a ser 
arbitrada pelo Secretário das Finanças, a tí-
tulo de indenização de despesas com alimen-
tação e pousada, quando, em função de seus 
cargos, se deslocarem das suas sedes. 

Parágrafo único - Correrão por conta 
do Estado as despesas de transporte do pes-
soal da Fiscaliza~:ão, em serviço. 

Art. 15 - O Poder Executivo estabele-
cerá, no respectivo Hcgulamcnto, percenta-
gens variáveis, diretas c indiretas, para os 
funcionários da Fiscalização, segundo a sua 
graduação estabelecida nesta lei e pelo exer-
cício efetivo da função arrecadadora ou fis-
calizadora, até o máximo de 10%. 

Parágrafo único - As percentagens a 
que se refere êstc artigo não se incorporarão 
aos vencimentos, para efeito de aposentado-
ria, .nem sôhrc elas se calculará o abono de 
família. 

Art. 16 - Sôbre as arrecadações efe-
tuadas pelos funcionários da Fiscalização ne-
nhuma percentagem cabcrú aos funcionários 
das eoletorias. 

Art. 17 - Para a arrecadação de débi-
tos fiscais já inscritos em dívida ativa, o 
Fiscal e o Agente Fiscal deverão apurar, pre-
viamente, se há executivo fiscal a.iuizado. 

Art. 18 - O funcionário da Fiscaliza-
ção que, em virtude da idade ou do estado 
de saúde, estiver incapacitado para êsse ser-
viço, mas válido para função sedentária, será 
transferido para um quadro suplementar es-
pecial e aproveitado nos trabalhos internos 
dos Serviços Fiscais ou de qualquer outro ór-

. gão da Secretaria das Finanças, sem direito 
à percepção de diárias c percentagens. 

Parágrafo único - Para verificação das 
condições referidas neste artigo, o funcioná-
rio serú submetido a inspeção perante junta 
médica, na Capital do Estado. 

Art.. 19 - Fica revogado o artigo 1." 
do Decreto-lei n.o 48, de 7 de' janeiro de 
1938. 

Art. 20 - Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir os necessários créditos, hem 
como baixar o regulamento para a execução 
desta lei. 

Art. 21 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, aos ... 
de .............. de .... . 

Acompanham o projeto supra os seguin-
tes papéis: 

MENSAGEM N.o 17 

llelo Horizonte, 2G de agôsto de 1947. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excc-

l~nc~a se digne de submeter it .. clevada aprc-
cwçao. dessa Augusta Asscmhlc.w _Lcgi~-;lativa 
o,. pro~cto de lei, anexo que <hspoc sobre a 
I•Isca!Ização de Hcndas do Estado. 

Corrcspondc 0 projeto em apr~ço a uma 
reforma ·<lo sistema atual de f1scaHzação 
c m:rc~adação das rendas públicas c a 
PTO':'Hlcncia, de que 0 Govêrno tem a ini-
cwtiva, Vossa Excelência c os Excclcntíssi-
mo~ Senhores Deputados verão mais. porme-
nonzadamcntc justificada, na exposição de 
motivos assinada pelo Sccrctúrio das Finan-
~~as c que acompanha a presente mensagem. 
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Aproveito a oportunidade para reiterar 
a Vossa Excelência e aos demais dignos mem-
bros da Assembléia Legislativa os protestos 
de minha mais alta estima c distinta consi-
deração. 

(a.) 1\Iilton Soares Campos - Governa-
dor do Estado. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Excclcntíssimo Senhor Governador· 
Quando assumimos a direção desta Secre-

taria, vúrios problemas estavam a rcc~arna_r 
solução. Dentre êlcs sobressaia o da fiscah-
zação de rendas, que se achava, hú longo tem-
po postergado a plano sccundúrio. 

Basta, todavia, o seu enunciado para se 
considerar que êlc é daqueles que nos ha-
viam de preocupar em primeiro lugar, d_ada 
a sua importfmcia no conjunto dos serviços 
que constituem a organização desta Secre-
taria. 

. E, se é exato que outros serviços yo-
duun c podem aguardar melhor opo~·tum.<la- >f 
<le para um reaparclhamcnto, o da fi~;e~~hza-
ção de rendas exige providências imc<hat~s 
<I~IC, sem cxagêro, importam na rccupcraçao 
desse ór1~ão da administração pública. 

Muitas medidas foram tomadas J>clas 
administra~:ões anteriores, que importar:n~l 
em aumcn to da despesa pública. As relati-
vas it arrecadação c fiscalização de rendas, 
no cntanfo, ficaram de tal modo olvidadas 
que, à sua falta, podemos atribuir sensível 
parte das deficiências de rendas com que es-
tamos lutando no momento. 

Convém ainda assinalar que a propósi-
to •la nova organização da fiscalização de 
rendas foi aprcsentmia :\ digna Assembléia 

,Constituinte uma indicação, assinada por nu-
merosos Deputados c deferida pelo Presiden-
te daquela Casa, sugerindo ao Govêrno a al-
teração dos vencimentos do respectivo pes-
soal. Providôneias imediatas foram tornadalõ 
naquela época, tendo sido enviado ao Conse-
lho Administrativo do Estado um anteprojeto 
de Decreto-lei que, cmhora aprovado, não foi 
sancionado por Vossa Excelência. • . (~ 

O projeto que ora submetemos a. aprccw-
~~ão de Vossa Excelência mantém as I!~has _ge-
rais do primitivo, com algumas rrio<h[tca~~o~s. 
tais como criac;ão de mais dois Serviços Fis-
cais, prcsta~~ão de contas diretamente ao De-
partamento' de Tomada de Contas, cte · 

No que se refere :'t aiaç~o d~ 40_() luga-
res de Auxili:u· Técnico de F1scahzaçao, esta 
providência não acarrctarú aumcnt~> de d':'~
pcsas para o Estado, porquanto. rlCl~s ser~~ 
aproveitados os atuais Agentes Ftsca~s de w· 

classe, ficando os excedentes mantHlOII em 
quadro suplementar. . x-

Além disso, julgamos de hom alvitre e· 
eluir a matéria relativa :'t arrecadação .<~c.1~~~= das, que scrú consuhstanciada noutr 0 • 
projeto. ·ga 

Atento :':ts exigências elússicas <la;~·t~ 1 c~~= 
nizaçõcs buroerá.lieas. o prc~~nt~ ,P~~>J fiscai.s 
l'tbclcce 't ("liTCII"t dos funuon.u 10·• . • 1 ' ' ' ,, ' · 1 ·se lllH'Ia c· o concurso de r>rovas y>nr:t n c as. , . ',' 1. . . I I . ct<>I' <h I• nzcn< .I, cr·w emeo llf''lrcs de nsp ' 
com os quais '~c i>rctcrulc, ao .rncs:no. t~;rr~po, 
realizar uma fisealiznciio m:us ll~lC<h,tta. e· 
despertar nos funeionúrios da cmTcira mmor 
inlcrês~;c pela prohahilidadc de ascender a• 
urn pôs to mais elevado· 
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Vedadas as nomeações livres para qual· 
quer das classes cu~ qu~ ~c l~ivide. a fis~a· 
lizaçi'ío de rendas, nao so fica Impedido o lll· 
gresso de elementos sem •Capacidade para_ a 
função fiscal, corno a s~gura~1ça da p~·omoçao 
tornará os das classes mferwrcs mms <:sfor-
çados pela expectativ~~ de melhoria, à custa 
de seu próprio merecimento. 

Ademais o projeto dú ao pessoal da fis· 
calização op~rtunidade de participar do pro-
duto de seus trabalhos, direta e indiretamen-
te. Não o faz, porém, de modo prevulente-
mente direto, isto é, não o remunera pelo sis-
tema percentual, porque isto aearrctaria fa-
talmente o desvirtuamento da finalidade pre-
cípua da fiscalização, que, Jlreoeupada com as 
percentagens, ~;e transformaria prútiea c hu-
manmnenlc em órgão arecadador, relegando 
a atividade fiseal e de orientação aos contri-
buintes a plano secundário. 

Quanto aos vencimentos, dada a naturc· 
za da fun(;iío fiscal, que em regra acarreta 
ohrigatôriamcnte duas despesas para o fun· 
cionúrio - uma em sua residência, outra 
onde se encontrar - chegamos à conclusiío 
de que aquêles deviam ser majorados, para 
assegurar a necessária tranqüilidade a êsse 
grupo ele servidores públicos. 

Convém salientar também a nova orien-
tação que o projeto estabelece, procurando, 
P?r. um:1 r:~cwnal disseminação dos fnncio-
nanos f!sc:ns, restringir as viagens, o que rc· 
sultarú em sensível economia nas despesas de 
transportes. 

À yista do exposto; considerando-se que 
:1s meclidas consuhstanciadas no presente pro-
J~to compensam as despesas acrescidas, em 
VIrtude do surto de maior arrecndaçiío, c 
~cndo esta uma inadiável necessidade do Es-
tado, niío hesitamos em submclt·-las à cscla· 
recida aprecia~~iío de Vossa Excelência. 

Hcnovarnos a Vossa Excelência os pro-
testos da nossa mais elevada estima c dis-
tinta considcraeiío. 

(a.) José de l\fagalhãcs Pinto Secre-
túrio das Finanças. ' 
~ Publiquem-se, incluindo-se o projeto 

supra em ordem elo dia. 

l\lENSAGEl\1 N.o 18 

Belo Horizonte, 2G de agôsto de 104 7. 
Senhor Presidente. 
Acuso o recebimento do ofício de Vossa 

Excelência, datado de 22 do corrente, c em 
que me é encaminhado o pedido de vários 
Senhores Deputados, no sentido de serem ofe-
recidos pelo (;ovêrno a essa Assembléia os 
elementos necessários ao estudo c clahoraçiío 
do quadro de reajustamento dos vencimentos 
c ela si; i ficaçiío <lo funcionalismo público es-
tadual. 

Informo a Vossa Excelência, a êsse pro-
pósito, que, em faee do disposto no artigo 33 
do Ato dns Dis]Josir;ões Transitr"ll·ias foi no-
meada uma Comis•;iio incumbida <ld estudar 
o nssnnto c elalJOrar ,ll!ll anteprojeto, para 
oportuno exame ela ll1:tlena ]leio Govêrno c IJOr 
ess:1 ilustre Asscn,!Jléia. 

Quanto nos dcmentos clese.iados, pecliria 
a Vossa Excel(~nein esclarecesse quais são êlcs, 
para que pudesse o Govêrno atender :\ solici-
tação. 

A. L. -21 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos . de meu alto 
aprêço e distinta consideração. 

(a.) l\Iilton Soares Campos - Governa-
dor do Estado. 

- Hecehida com especial agrado. 
'l'elegnunas: 

Do Cel. José Vargas da Silva, de agrade-
cimentv à Assembléia pelas homenagens pres· 
tadas à Fôr~~a Policial, por ocasião do Dia 
do Soldado. 

- Hccehido com agrado. Arquive-se. 
Dos funcionúrios fiscais de Buenúpolis 

IUo Claro, Parú, Pirapora, Pompéu, Pedr~ 
Leopoldo, Hio Novo, Viçosa, Hio Branco, AI· 
fenas, Abacté, Belo Horizonte, Ubú, Barnbuí, 
l\Ianhuassu, }Uo Casca, Pitangui, Varginha, 
Três Corações e Bom J csus do Galho, ele apoio 
ao memorial enviado ú Assembléia pelos fun-
cionários ela fiscalizaçiío em Uheraba. 

- A Comissão competente. 
Ofício: · 

Do Sr. .Toão Batista, soldado-expedicio· 
núrio, pedindo promoção do cargo de serven-
te, no Dcpariamcnto Estadual de Saúde. 

- A Comissiío competente. 
Recursos: 

Do Sr . .Toiío Dias Sobrinho, contra ato 
do Prefeito de Monte Azul. 

- A Comissão competente. 
Do Sr. A velíno José de Oliveira, contra 

ato do Prefeito de Monte Azul. 
~ A Comisi;ão competente. 

PHO.TETO DE REGil\IENTO INTERNO 
Acham-se sôhre a mesa os seguintes pa-

péis: . 
Ofício ' 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. . 

Pelo presente, passo. as 11_1ãos de Vossa 
Excelência, para os devHlos fms,. a rcdaç;ão 
do Projeto n.0 1, contenclo o Hegrmento In· 
terno. 

Aproveito a oportunidade para oferecer 
à Casa a emenda ao art. 78, ~ 1.o, apresenta· 
da pela Comissão, conforme faeulta o Regi· 
rnen to de 1935. 

Ao ensejo, apresento a Vossa Exeelência 
os protestos de elevada estima e distinta con-
sidcraçiio. 

(n.) naclaró .Túninr, Presidente dn Comis· 
são de Elahoraçiío do Hegimcnto Inferno. 

- Publique-se a rednr;fío final para in~ 
clusiifl em ordem elo clin, 4S horns npós, de 
acônlo eom o par{l~{rafo único do art. 31'! 
do He1dmcnto em vigor. 

El\IEND.A. AO ART. 78, PARAGRAFO 1.•· 
DO PHOJETO DE HEGil\lENTO 

(Anexa ao oficio supra) 
Durante n suspensiío do exercício do 

rnanrlato, IlOr motivo de intcrdkiio ter·\ O' 
Dcputn!lo direi tr> :1 parte fixa do s~ll>sillio. 

Sala <lns Hcuniões, 2G-8-47. 
(a.) Mnteus Salomó. 
.lllslificwão - Como esU1 no ]lrc'i ''to 0 

Dcpl~t:~do prêso terú direito :\ parte fi;~a 'do 
suhs:clw. 

(a.) l\fntcus Snlomó, relator 
A reclaciio fin~'l a que se re.fc'Pe !) )f' · 1 s 1 ' T' . ' ·- . ( ICIO 

< o J'. Bnc nro . un1or e PU.~llic~Hla 110 final 
da presr~nle ata. 

(a a.) Carlos Pratcs -- nondon Pach 
- Emílio Vaseoneclos -- Ribeiro Navarro e~ 
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Augusto Cqsta - João Camiio -- Castro Pi-
res - Joubert Guerra - Aníbal Gontijo -
Emílio Silveira - Cândido Ulhõa - Luiz Nfa-
ranha - último de Carvalho - Lima Guima-
rães - Antônio Guimarães - St:lrling Soa-
res -- Jason Albergaria -- Antônio Pimenta 
- i'.Iaurício Andrade - Guilherrnino de Oli-
veira - Uricl Alvirn - José Augusto. 

-Deferida. 

INDICAÇÃO N.• 4 

Sôbre encampaçúo de rodovia 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Requeremos a V. Excia., ouvida a Casa, 
qu~ se digne tomar em consideração o sc-
gumte: 

' 1.• - Seja sugerido ao Govêrno Estadual 
c ao Departamento de Estradas de Hodagcrn, 
a cncampação da estrada de rodagem Jcqui-
tibá - Pirapama, nos municípios de Sete La-
goas e Cordishurgo. 

Justificativa - Trata-se de urna via de 
comunicação de grande intcrêsse econômico, 
com dois grandes municípios tributários, ora 
mantida pelas Prefeituras de Sete Lagoas e de 
Cordisburgo c, principalmente, pelo patriotis-
mo do povo 'da próspera e progressista Vila 
de Piraparna. Conta com 48 quilômetros ele 
extensão, possui cêrca de 6 pontes c é ahso-
lutmnente vital a Piraparna que, não fôra dita 
estrada, estaria insulada em pleno centro de 
Minas. Sem outra via de comunicação que a 
alivie de sua grande produção, Pirapama en-
contra-se em situação difícil se o Estado c o 
Departamento de Estradas não a auxiliarem, 
melhorando a rodovia já referida, ameaçada 
quase de extermínio nas pró~:imas Ú~(li'IS. 

Em Sete Lagoas existe a 9.• Residência 
de .E~trndas c Pontes, com máquinas, pessoal 
e facll seria a conserva de tão vital c impor-
tante rodovia. 

Sala das Sessões, 27 de agôsto de 1947. 
(aa.) Emílio Vasconcelos - Hondon Pa-

checo - Chaves Hiheiro - Hihciro Navarro 
.-'- Guilhcrmino 1le Oliveira - Lima Guima-
rães - Hcnó - Arlindo Zanini - Cfmelido 
Ulhôa - Aníbal Gontijo - Castro Pires. 

- Publique-se. 

CIUSE DA PECUAIUA 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
.o Sr. Chaves Hiheiro. 

O ~H. CHAVES HIBEIHO - Sr. Psesi-
, dente, Srs. Deputados. 

Cumpre-nos, antes de mais nada, definir 
com precisão o objetivo que nos traz a esta 
tribuna. A crise da pecuária, que desde hú 
mais de dois anos veio perturbar o ritmo das 
nossas atividades comerciais c financeiras, 
com tôda a série de problemas dela decorren-
tes, como a política de crédito do Banco do 
Brasil e outros, não constituirú, ng~ra, de .nos-
sa parte, matéria de discussão. Na o P~dnnos 
a palavra, neste momento, para an:~hsar os 
porquês c as circunstâncias dessa cnse, .rn~ra 
afirmar que os estabelecimentos de credito 
adotaram, em face dela, uma atitude certa ou 
errada. . 

Isso porque, Srs. Deputados, tms opi-
niões, pró ou contra, não alterarão os fatos 
a cuja exposição ora nos propomos· 

322 

Não é nosso intuito armar divcrg.ências, 
a esta altura dos acontecimcntc;>s. _Yisamo.s, 
agora, apenas a delinear uma situaçao, _chCia 
de graves perigos, c conclarn~r a atenç:wlgs~ 
nossos esclarecidos pares, a fun de ~rt:e t ~ . 
samos chegar a algum r_esulta?~ ~at~s a 3~~~~ ·, 
n·t debcl·v~'io do m·tl. Nao nos <tnmi<~In . ' ' '' ' . · rnos encarar JOS de contendas estcrcis; quere .. 
a realidade e procurar-lhe um rcmediO · 

A situação CJUe ora pretendemos m.osh~~· 
a esta Casa é uma conseqüência ela cnsc '1 

· · I' ·· · · eli'ret·t 11\hs 0 so-pccuana. ~ consequcnc1a .. • :, · ' , inde-
luci.onamento dessa consequcncra pod.e •ste é 
pender do solucionamcnto do todo. I~ . c._ 

' 1 · ·ern p·uxao e o caso em que ternos e c agir s ' 
com todo critério. 

Serei conciso, Srs. Deputados· 
Todoc os ·mos em seus primeiros mfe~cs, 

·' · ' ' 1 · ·stas eh mxa a grande maioria < os II1VCrn~. · .' . , . 
Curvelo - Montes Claros, cUJOS pnncJp.li~ 
núcleos de invernadas estão às margens < ' 
Estracl:, de Ferro Central do Brasil, procura-. , . l't De r>ossc /,, v a os cst·tl>elccimen tos de cree I o· :1· ' · · ' 1. t · rn e cs do numerário cru e êsses lhes a< ran a v •1 • : · • ele• m ·trco ,\S 
der~wndnvam, a partrr. do mcs . .. ' ·c ' no 
regiões produtoras mms ao seu al~an.c ' n ,1 caso os municípios do Nordeste l\lincrro, ·r' 
sua maioria localizados no Vale do Je~I~1\{~ 
nhonha. Aí, êles adquidarn r! esses ~nes~~ de 
safra que vai de mar~~o a ago~to, os h_OJs ·\Ís 
corte de dois anos c meio de 1dacle, os qu, 1 deslocavam então para os seus campos \~ 
invernada onde submetiam o gado compra< · ' - las ., "ti:lS ao regune da engorda da estaçao < • '<> • .' 
a cujo fim começavam então sua remess~l J~:~~;~ 
os centros consumidores. Isso era un~<l / ue 
ração que se fazia todos os anos, desde erisl-
o nosso comércio de gado decresceu s. 11 • 

· · t d los tn ws vclmentc com a Balua, em vir u c < · Cl't-
da Central do Brasil atingirem l\lontes ' 
ros. d 

Uso do crédito em março, aqn~siyão .- 0 

I • • ·d•t •ttc JaneirO g ·H o m •tgro •tte '!gosto cngoJ ' ' t ' ' ' < . ' d l'lfl'l!lle!l O c fevereiro, venda do gado gor o, ~ ' io cré-
aos financindores e, novamente, uso < 
dito. vantajoso :\ 

Dentro dêssc ritmo seguro e ·c >r~ccs
nar·t toclos <IIIC elêle Jl'trticipavam, s .r · elo 
j't ' • ' - 1, cctHtrHl 
sava a constante expansao < : 1 d· :l produ-
Nordeste Mineiro, região dedica •1 ' 

r;ito de gado de corte. 1 f·1•1x·t · . ·t'lS < 'l ' ' Beneficiavam-se os mvcrm~ :i•JV'J;n-se os 
Curvclo - l\Iontes Claros, hcnefr~l~st<c Minei-
fazendeiros e reeriaelores do N.01 eu~ adianta-
ro, beneficiavam-se os. l!ancos ~ população 
vam os capitais, beneflcwv.a-s? a Federal, de 
consumidora de carne do Distntot de con-
Belo Horizonte c dos demais cen ros 
sumo. . ort·incia do 

Para dizer elo vulto e da nnp , ·t· tística: 
movimento financeiro bnsta e.~,\a o8J '~abcças 
em l!H5, a regiito exportou 1~ . · , do de cern 
ele gado ele corte, no valor aproxu.n,~Io no que 
milhões ele cruzeiros, não se fal.H~a elo Vale 
foi exportado pela riquíssima ~01 ~ que tem 
do l\lncuri, também no Nordcs c •stc momcn-
cscoadouro diferente, mas que, ;~c. de sua vi-
to, luta com o mesmo pro!>

1
l.erhonha. 

zinha - a do V·tle do .Jcqut 10 
' ' , nos números que 

Devei~Ios lembrar que .. , -es l'lmhérn vul-
't JOS n·1 t s opcia~.o · ' c1 an · ' o ~n ~am a. , . 1 ·tra 0 consumo tosas c lambem I1l tercssnn tcs, J, _ • • • d 

dos rccriadorcs. O recriadot· nao c const c-
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rado como um invcrnista. Enquanto êste com-
pra o boi já adulto e só .o retém para a csta-
!.~ão de engorda, o I:ecria!~or ~ompra o. he-
zen·o de ano c o reten~ ate a epoca ~c. Inte-
ressar ao invernista. E' esta outra atividade 
econômica processada dentro do mesmo ramo 
no Nordeste de Minas. 

Mas, Srs. Deputados, sobreveio a crise 
tia pecuária. Não nos incumbe deter-nos no 
estudo dessa. O fato é que, com a crise, os 
c~tabelccimentos de crédito fecharam suas 
carteiras aos pecuaristas. Com ou sem razão, 
também não nos interessa aqui discuti-lo. E, 
sob a denomiuaçüo de pecuaristas lá foram 
envolvidos em ampla generalização os invcr-
nistas, os rccriadores, os compradores e ven-
dedores de gado de corte, os verdadeiros agen-
tes dessa movimentação anual de riquezas, in-
dispensável c vital para tôda uma região de 
nosso Estado e para a alimentação dos gran-
des centros consumidores. 

Alegar-se-á que êsscs invernistas c recria-
dores de gado de corte sofrendo as rcstri-
ç<ics impostas aos pecuaristas, também podem 
gozar da moratória que se lhes concedeu ha-
bilitando-se dessa maneira a não intcrroi~lpcr 
a cadência de suas operações, 
. A? contr~rio, Srs. Deputados, a morató-

na fox de efcxto desastroso para essa ativida-
,dc econômica, uma V!õZ que seus agentes -
agora chamados pecuaristas - não encontram 
at!crtas as portas dos estabelecimentos de cré-
dtto. 

_Disso resulta que todos os fazendeiros e 
recna~lorcs da região que têm compromissos 
assunudos anteriormente, estão vendendo por 
preço inferior ao valor não o gado de corte 
que estú sem procura, 1;1as seus rebanhos pro~ 
dutores, com o fim exclusivo de saldarem seus 
compromissos. 

:rendo a região vendido em 19·i5, como 
Ja ~I.ssemos, 120. 000 cabeças de gado de cor-
te, Ja em 1!l46 êsse númex·o decresceu c em 
1 !H 7, jú. com o tempo de aquisição dm 'vias 
de tcrnunar, não nos parece que alcançare-
mos a metade disso, ou sejam 60.000 ca-
beças. 

Não é possível esconder a gravidade des-
s:t situat~ão. .T ú não cvnsidcremos a situação 
1ios criadores c rccl'iadorcs do Nordeste, obri-
gados a reler uma safra de bois magros, pre-
judicada a entrada de numerário flara o mo-
vimento de suas atividades, desestimulados a 
cuidar da produção do próximo ano . .T ú não 
consideremos a situa~~ão dos invcrnistas imo-
hil_izados pela falta de crédito, vendo dc~apro
VCit:ulas as suas pastagens de engorda c inca-
paella<los para atender aos centros de consu-
mo. Consideremos apenas isso, Srs. Deputa-
( los: que no próximo ano agravará com tôda 
segurança a falta de carne nos centros consu-
midores, como Distrito Federal c Belo Hori-
wnlc. Enqu:m 1 o isso, o boi engorda in iltil-
mcnlc nas belas c ricas pastagens nordes-
tinas. 

E' uma eonseqiiência da crise da pecuá-
ria que se nos apresenta como uma terrível 
ameaça :\ economia de uma região inteira. 

Urge uma solução para êssc problema. 
E é rwra isso que reclamamos o intcrêssc de 
nossas autoridades. Urge um remédio, c êsse 
só IJOdcrú estar em uma nova política de 
(~rédito, a qual nrnpar~ P.elo men?s. os que s~ 
dedicam ao importunlisstmo negoc1o do dcs-

locamento da produção dos campos para a 
cidade; . o Govérno do Estatto, ora empenhado na 
cxccuçüo de um plano de ~omento da produ-
ção, mio pode c ni\o deve Ignoray êsses fatos 
que ora trazen~os a~ seu conhcci_:nenLo. Não 
deixemos atingir rnawr:cs pro~or~~oe~ urna cri-
se que ameaça os I~roprws ~un~lamentos da 
economia de nosso hstado. (lllmlo bem! Pal-
mas) . 

CENTHAL ELí.:TIUCA DE PANDEIHOS, EM 
.TANUAIUA 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Antônio Pimenta. 

O SH. ANTôNiO PIMENTA- Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

No momento apreensivo que atravessa o 
País momento em que gmndcs intcrêsscs po-
lític~s se chocam e as lutas partidárias fer-
mentam nos bastidores, é grandemente con-
fortador para o nosso patriotismo de brasi-
leiros amantes de nossa terra constatar-se o 
esfôrço ingente, a grande _preocupação domi-
nante de quase todos scnao_ to~os os homc:ns 
de govêrno, para dar soluçao JUsta aos prm-
cipais problemas que entravam o progresso 
da Naçüo. , 

F dentre tais problemas ressalta um, cuja 
prioridade de solução é d~ n.wnifest.a cyidêl,l-
cia, por isto que êlc. esta ~Igado, mdissnl_u, 
velmcntc, à própria sobemn~a do ll:Osso Pm.s, 
a sua defesa c a sua c::Jn·cssao. co~o. potcnci~ 
mundial: a estruluraçao, o m~as rap!do possz-
vel, de um poderoso parque wdustrzal, com o 
aproveitamento de. nossas grande~ quedas dá-
gua e de nossas nquczas nat~rms. 

Claro que o problema e enormemente 
complexo e impossível . de ser resolvido de 
uma vez, dada a. precaned[~d: de nossa . atual 
situação financeira, a vastidao. d~ tcrntório 
brasileiro, a diversidade das I~dt~strias que 
devem ser exploradas, o aslronormco capital 
necessário c a nossa carência de técnicos. E' 
evidente também que de hú muitos anos as 
discussões sôbrc o fomento de nossas indús-
trias quase que têm apenas rc.st.lltados ucadê-
micos c pairado no mundo hnco da retóri-
ca· quando muito tem ferido tangcncialmcnte 
o ;1sstmto. Só a determinação firme e inaba-
lável de governos criteriosos, enérgicos e es-
clarecidos, orientando-se rigorosamente dentro 
de um plano prévio c. meticulosamente estu-
dado, poderá resolver esse velho c magno pro-
blema. 

Sabemos que as nações fortes, as nações 
que dominaram c as que dominam ain1h 0 
mundo, só conseguiram rc~olvcr os seus ~ro
hlcrnas, pondo-se a cavaleiro de tôdas as si-
tuações difíceis, pela fôrça incoercível da In-
dependência de aç~o c da _verticali<lade moral 
de seus poyos, pois esta mtransigcntc deter-
minação é o scgrcd<;J dos sucessos. 

)~ cr.uando, na ;'Hl:.t das na~~ões, surgiram 
s?qul:ncws de eontmmdadc na rijeza de sua 
fibra moral, quando houve urna afrouxamcn-
t? no caráter: dos governos c dos povos _ 
toda a Históna tcstc~n.unha - estas nações se 
c~fraqucccrarn c, vitimas ~le outros países, 
<!Issolvcram-sc o seu podcrw c as suas civi-
hva~~õcs. Tal aconteceu ·corn a Homa dos Cé-
zares c com as grandes civilizações já sepul-
tadas nas cinzas dos tempos. 
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Embora o .otimismo exagerado dos nos-
sos por qlle me ll{ano, a verdade é que vive-
mos, desde há séculos, em regime econômico 
pouco mais do que agrário, enquanto outras 
nações, mais avisadas que nós, a semelhança 
dos Estados Unidos da América do Norte, da 
Inglaterra c da própria Hússia, por isto mes-
mo que são nações super-industrializadas, são 
as maiores detentoras do poderio econômico, 
financeiro e bélico c, em conseqüência, as 
maiores potências do mundo: é que estas na-
ções madrugaram no fomento das indústrias, 
guiadas pela firme determinação de realizar, 
pela vontade desassombrada de executar o 
plano traçado. 

dial dos Estados Unido~ da América dO' 
Norte. 1. 1 1 E' esta urna malévola men~a H m c q~tc· 
ideologias dissolventes nll'~rem cnar entre nos 
para eomhntcr um capitalismo que, em verda-
de, niio existe no Brasil. 
, Srs. Dcputaelos, corno em outro_:; sctore.s 

e em situac,·õcs diferentes, a coopc:·a_çao <lc 1\h-
nas pode c, certamente scrú dceiSIVH no J?C-
cc~;·;úrio c nr~~cntc incremento do _r;arqn 1;~ 11!'-
duslrial hrnsileiro, ~;ccnnd~llHlo as Ja _notav~IS 
realiza~~iies de Sfío Paulo c elo ~i o .. 1\lmas ~b~
põe rlc rcscrv:1s quase incxr-?taveis de mme-
rios e de matér\as primas <h versas. 

R Estn<lo muilo montanhoso, possui .vas-
Em benefício do Brasil, temos qne en-

trar na li c a. Temos que correr no sentido ela 
industrializaçuo rápida do País, pois só assim 
não seremos tragados pelos países ávidos de 
matérias primas, de ferro, de petróleo, de 
nossas formidáveis reservas econômicas. 

Nfío nos ilmlmnos com a calmaria apa-
rente do momento internaeional que passa: 
a vida das nações, do mesmo modo oue a 
vida dos homens e elos animais, é uma eterna 
hetcrofagia. Se quisermos sobreviver, ternos 
que prevenir, que nos aparelhar, enquanto é 
tempo. que evoluir dentro dos acontecimentos 
de cada instante, pois auc, talvez que a carac-
terística fundamental elo momento que vive-
mos seia a incerteza, a insegurança, a insta-
Mlidade, prelúdios de próxima 'hecatombe. 

As noss~s grandes riquezas naturais ouc, 
se rasgam diante de nós perspectivas esplen-
dorosas l!ara o Brasil, constituem, por igual, 
forte mo!1vo de apreensões pela g:mância dos 
países ricos, fortes, mas desprovidos de ma-
térias primas. Precisamos acelerar a indus-
trialização elo País, produzir tudo o que nos 
fôr possível c o mais depressa aue formos 
capazes, desde os nrodutos ela indústria pe-
sada nté os delicados aparelhos de precisão 
científica. 

Prceisamos considerar a situação brasi-
leira friamente, eom a renlidacle com que ela 
se nos apresenta, sem fantasins líricas, as 
quais, se podem ser muito patrióticas, porém 
são mnis preiudici:1is que proveitosas. A ver-
dade é que é simplesmente lamentúvel o pa-
norama (llJC se clcsdohrn dinnte de nós, quan-
do considernmos as renlizncõcs cxecntaclas em 
vários séculos ele vida do País, quan<lo outras 
nacõ~s em tempo e roneliçõcs mnis ou menos 
il!tiais, realizaram talvez, cem vêzes mais do 
que nós! 

Que se incrementem as inrlústrias <lo País! 
Que se elesfac,~a esta hnlcla tendcncio~a, 

esta mentalidade esrlrúxnln que se quer cnar 
entre nós que indnstrinl brasileiro é um cs-
plornrlor elo T>ovo, um tubaríto como sP diz 
na gíria, locupletando-se :\ custa da mist~ria 
dós outro<:. 

Considerem V. Excia .. Sr. Presidente c 
nobres Deputados, que todos os inelustri:tis 
brasileiros, mesmo os que controlam o mmor 
número ele indústrias c ele manufaturas q_uasc 
que podem ser considerados s~mr.lc~ T?e~lmtc.s 
no lado elcstas verdnclcirns nolf~nclt1 ~· fm.mcet-
r;J<; mundiais que são os Vandcrbilt, os nok-
fellcr, os Ford c tantos outros: entretanto i'~s
tcs homens por serem detentores de formiclú-
veis fortunas, têm siclo os mais destacados 
cooperadores da grandeza c predomínio mun-

ta rêcle potamográfica rica em qtH'~<las e:a,;ua 
nuc s1io fontes naturais de energia cl!~trJca 
qtÍe, uT!l dia scriio forçosamente anroveitad~s 
nara acionar nossas futura<> indústrias. Os l>r.I-
lhnntcs rcsnllnelos colhidos com as centrniS 
elétricas mandadas instnlar pelo govt·rn" .n~
ncrlito V:1l:Hlarcs - infelizmente nonqmssi-
rn~'"! - Gafanhoto, Santa Marta, Pai Joaquim 
c Pcti viernm trazer um surto intenso ele pro-
f(resso aos lnaarcs nor elas servidos c a cclo-
sfío ele numerosas indústrias locais ati~ então 
inexistentes. Niío há dúviela de que, nJl~rn de 
mui.tos outros asw~eto<;, soh o ponto ele vista 
industrial a experii'·nria, embora cxccutnih em 
pequena escflla, proeluzin c estú nrorlm:indo 
os melhores frutos. A prúnria renda direta do: 
luz e cncrqia elt'~tricas rlú farta rcmtmPracão 
no capital invertido nns instalaçõe<>. E' evi-
rlentc. norérn, que. daela a aauda situar'iío fi-
'lanccira qnc o Est:Hlo ntrnvcssa, qnnisfluer 
clr>sncsns vohuno~as cxtrnordinárins devem ser 
nelinclas. Entretanto hú UTT"' vnrirmte que con-
torn:-~ nrovist1ri amcntr> n rlificuldarlc: a r~g.~ão 
elas ntuais cPntrnic; elétricas a sociednclcs for-
mnehs nor hr:l<>ilciroc; c, com o mm•cr!trio 
r<'~nltant<', nelnnirir novns instalações clcstina-
rlas n outrn<> re<riõcs ele Minr1s e nsc;im ~e~ni

.,lmrwntc atf~ r.ohri•· fo(lO o F<.tnrlo cl~ TJ~inas 
Elélri~ns e o r•omnl!'to pp•·ov,.jt~lJ11 1mf<l rl" nos-
<;O n<ltcnei~d hidr:'111li"n. Drontro dêsse rri!l~rio, 
r>~hrin n t(ovr•rno hnhilit.:Hlo. sem novos ~'1cri
fírins finanrciros. n lcvnr r'!'flll'elc es!ÍJ1111l0 ftS 
inieiativns ineln<;trini<; r>m "'vúrias n•rtii"íc<~ de 
Minas. r<'rnovpnrlo 11 m elos nJfliOT'rS óhirc~ -
n e~nr•~n~i·• ele fôrPn rnotri:r. indisncnsúvel às 
nos•:1s incl{J~.tri··~. E c'~ r·lnro rmc rl!'\'1~ Sf'r mí~ 
nimo o nr,.e~o eh rncrt!h <' sp r~ohrnr nuanrlo 
fornrr•irh t1s inrh',~trins ?1 ~ernPlhnJ1en elo nrc-

. 1'n htwlnclo nn Cirl,Hle Tnrlnstrial ele~ HPlo JTo-
T·izontc\ nois. I'Viclentcrncnle. o inte•·< .. ;se elo 
Eshelo niío estú em sr: fazer in1lnstri,l] '"1 nc-
f.'nr•hntr, mn~. nesh., !;r>!nr. r•o fomento rln cx-
nlnr'J_"iin. ncln!; mineiros, ela~ nossn~; r~mtcs 
eronnmien~ 

r Ot"'D,!l~ S!'rrptflrin r1 '1 Ar.~rirultnrn. o Sr · 
· ·'H'n" L01ws r<;turlrm e f,~.!. ]P"~lTTinr o~ Tlro.ic-
lo•; rl~~ anroveitrnnenll) rlr~ vúri''" rnelJnci•·ns 
rm •l1Ve'"s''" zo''"'- rlo g~·.hHln. E r1rntro dns 
fT1JPihJ~ e]Ú!'ll'l PsfnrlflrJns. e]('~:~io pecJb• q w~n<'~ 
rn<:~l .atrn"fín d0c; Srs. J)r•mlf'•rlos 11ara '' r.a-
"h""'N' ~1~ Prmrlf'i~nr, ,10 Hir> rlo rrwsmo nom~. 
n 't2 <T~lllr;rnpt 1·o:; rle J~111 w·1 ria. f]orcsrPntr~ c~
c1nlh' l'lh<.'trin]1,.,. ()s (";!ne]o<: elr'~h .ntH"h r~a
~!~H fn··~nn r<>nliznelo<; peln SN'I"!'hl"l~ !1." Vlfl-
"''o rr•1 1!11.1 1.' :1 fttlnr" ccntr,,l elelr1ea de 
Pnnrleiros ine,nirh no nl:1no eln•; instnhrõcs 
n ~;crem !'':I'I'Hfaelns nclo f;<;tneln, clP :1eê1rclo 
e·orn os cnt<.'nrlimcntos rc,..Ji·t,nclos entre o Go-
vêrno da União c o de l\linas e Dccrcto-ld 

.... . 



n.: 5. on de 27 de dezembro de 1!)39, pu-
llhcado no ''Diário Oficial" de 8 de março 
de 1!HO. ' 

:)c realizado o plano, a rêdc distribui-
uora de energia elétrica da Usina de Pandei-
ros cobrirá, inicialmente, a cidade ·de Januá-
na c seus distritos c, posteriormente as ci-
dades de. São Francisco, Brasília e São Ho-
lilao c. (.hstntos dé:;tcs muuicípios numa ex-
tensa . arca tôda ela constituída de terras de 
urna fertilidade vcrd~idcirarucnte assombrosa, 
c~mw, de resto, são tôdas as terras do mara-
Vlllw.;o ,vale t!o ::>úo Ft·ancisco. 

• 1\ Cachoeira de Pandeiros é formada de 
~~cs l!npo~·tantcs quedas de grande altura. 
1 em 'I V'\'''10 I 1 . I · • ·" ' Inuua l c :w metros cúuicos J)Or SC''ttndo 11'1 V'\S'Il t • • · · " • < • • 1 c Inaxuna do no c o apro-
vyttal!lei~to total da cachoeira permite um cfc-
tlvo llc ~.475 H.P. ou seja cncl"'ia suficiente 
para 2 · :>92 kwts. O or<}amcnto lH'ov·ível d·ts 
obras em 1 !J.! 1 foi ~!e . CI_'~i 3. 000. ooo',oo. S~ria ocio,;o CJU • _ . ? cu lllSIStisse sôbrc a signifi-

. ca.~~:~o que tcra ~HH'a o nosso Estado a distri-
tnllça? . de cncrgw elétrica nos gt·andes, pro-
!f,I~es:;I :;ws ~ iuturoso~ ~nunicipios de J anuáda, 
.)ao I• ranc1sco, Brasilw c São Homão · muni-
cípios ccunômicamcntc rícos, constituÍdos de 
popuh:~~üe:; laboriosas c honestas, mas que 

.até ngora, têm si(lo desajudadas de todos o; 
governos, quase que exclusivamente entregues 
a si lll~:mws, its endemias, its verminoses e ao 
paludismo que os dizimam. O Vale do S:.io 
Franeiseo, onde eslúo localizados estes municí-
pio:;, tem tiio formidú\·eis possibilidades cco-
nô!u i e as que é qua~:c um e rime contra a eco-

nomia brasileira o abandono em que o têm 
deixado todos os governos. Entrctauto êssc 
\'ale maravililo:-:o, esta riqueza imensa em ter-
ras, em florestas c em minérios que, há cêrca 
de quatrocentos anos, permanece inexplora-
das, perdidas vara a coletividade hn.sileira 
}>ela incapacidade de nossos administradores, 
esta riqueza que jú era sahi<la de El-Hei d. 
João I!l de Portugal, no remotíssimo ano de 
1550 como nos relata a carta-relatório de :w 
de julho daquele ano lhe mandava da llahia 
Feiipe de Guilhem, parece que só a"ora teu{ 
reais vossil>ilidadcs de ser aprovcit~~da dado 
~ manifesto intcrêsse do Sr. Presidente da 
Hepúlllica para ~Hrnela região. 

A viagem que ~;. Excia. o Sr. General 
Eurico Gaspar Dutra acaba de fazer ao Vale 
do Sito Francisco e o vivo empenho que S. 
Excia. Sr. Governador 1lilton Campos vem 
demonstrando no fomento da produ~~iío mi-
neira, enchem de vivas esperanças muitas cen-
tena~; de millwrcs de brasileiros habitantes 
do extenso Vale do São Francisco. 

E desta tribuna, Srs. Deputados, cu que-
ro fazer, ncslc instante, um veemente aJH~lo 
ao liOnrallo Sr. (iovcrnador l\lillon Campos: 
__ <L li e S. Excia .. con:->idere a nece.ssida<le da 
uruenle intlustrial!za~~ao de nosso bslad~; que 
s .'' Exeia. possibilite o fomento desta I.ndus-
tri •tlizacüo com a inslalaçêío de maior numero 
po~''Ível de centrais elétricas nas diversas. re-
gi<~ds de l\linas c que a primeira das ~1smas 
'l "crcm instalaila~; seja a <lc C'aclwccra !le 
l1a;~d ciros, no mtulicípio de .I anuúria. (Muzto 
bem! l 1almas). 

VIAS DE COl\iUNICAÇ.\.0 NO THL\NGULO 
l\IINEIHO 

O SH. PHESIDENTE -- Tem a palavra 

o Sr. Carlos Prates. 
O SH. CAHLOS PRATES - Sr · Presi-

dente, Srs. Deputados. . 
Desde o início dos nossos memoráveis 

trabalhos na Assembléia Constituinte, ~os 
quais em arnblentc harmônico e curr_: elevado 
senso patriótico resultou a restauraçao da de· 
mocracia na liberal terra de Tiradentes, com 

· . d• IlOSSa 1\I'I"Ila a aulorga ao povo mmc1ro .1 ~ ;=', _ 
Carta Constitucional numerosos c trans~cn 

· ' ·' · d I'IIistntiva dentais problemas de oruem a m . ' 1• 
cconomica c financeira, social, política. e 3u ,-
llu"tl tt:m sido aqui focalizados e exanuna .05• • ', - d l.>odcr Executivo c levados a cons1dera~~ao o 
<lo Estado. t ,, 1 em con-ox ·tl:t cst1'vesse o tesouro es auua • • • · · · .... o couvc-diçõcs llll<tllCCÍrw; ~ a rh!lJil!U:>Il ~~~-d , d ,_ 

. 11 ·'a IJara toma-los no e ntentemeute apat·e Wu - l . , , . lo"O a cxccuçao t e VlOO aprc~~o c JH'OlllO' Cl o . , . • 
todos eles. Isto seria, cerram ente, a IlialOI 
felicidade do povo mineiro e a grandeza do 
nosso Estado. . 

o que me ~raz . ho~e a es~a tnb~l~l.~~·. sr.s . 
Deputallos, não c propnamentc um d~ss~s pro-
blemas de difícil e uemorada soluçao. 

Venho solicitar aos nobres colegas o seu 
apoio a uma simples sugestão ao Sr. Gover-
nador do Estado. Uma vez aceita c executa-
da (estamos certos de que isto acontecerá), 
os benefícios dela decorrentes para a econo-
mia mineira serão imediatos, alem de atender 
às justas aspil·açoe~; dos habitantes de urna 
das mais prósperas reglõc;; de Minas. 

1\.cfiro-mc, Srs. D<;putados, à longínqua 
c remo la zona do 'friüngulo :Mineiro: ao "Pon-
tal". 

Ali se encontram os municípios de Pra-
ta, Frulal, Campina Verde, Ituiutaba, Toribaté 
e Tupaciguara. · 

Notável trabalho sôbre essa região são os 
estudos realizados pelo Engenheiro Lucas Lo-
pes em "Memória sôbre a mudança do Dis-
trito Federal". I~sse ·trabalho, produto de in-
contcstúvcl competência e da fulgurante in-
teligência do seu autor, instruído com foto- · 
grafias, mapas e cartogramas elucidativos da 
situação geogrúfica c condições geológicas e 
demográficas, merece ser lido c apreciado pe-
los brasileiros, cspccialruentc por nós os mi-
neiros, paí·a têrmos uma noçüo exata do po-
tencial econômico dmrucla regiüo. 

DiJe decorreu, naturalmente, a escolha 
Jêssc ilustre contcrrünco, por parte do Go-
vêrno da Hepública, para intcgrm a "Comis. 
são uc técnicos de reconhecitlo valor" insti-
tuída no art. 'L", § L", do Ato das Disposi-
ções Transitórias da Constituição Federal in-
cumbida dos estudos de localização da ;lOva 
Ct~pilal Federal, no planalto central brasi-
leu·o. 

Permitam-me, Srs. Deputados, que lhes 
tome mais alguns minutos de sua atcn~~üo, re-
i)Ortimdo-me a alguns t,1:e~~l0s dêss<: trabalho 
referente ao Pontal d~ I rwngulo :t\Iineiro: 

"A mudan~~a da Cnv~tal Federal para um 
11onto do interior do Pms tem sido discutida 
sob os mais. variados. a.spcctos e os argumen-
tos favorúvets a esta Hle1a se baseiam em con-
siderações de ordem política, cconômic·1 es-
traté"ica social, ele. ·' 

M 1 , • 

"Estudando os vanos fatôrcs que influem 
n~ aden~;amcnto tias p~pulaçõcs humanas; cxa-
nunando os ~araclel:Ist~cos primordiais de nos-
sa l>cnelraÇ<to cconouuca; pesquisando os as-
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pectos essenciais de nossas linha:> de circula-
ção interna; pesando qucst<jcs políticas; jul· 
gando o valor das tradiçõe:;; procurando acer-
tar, com o pensamento voltado exclusivamente 
para o llra·;il, acreditamos encontrar-se, na 
zona do Pontal do Triún;~ulo Mineiro, a úrea 
mais indicada para o futmo Distrito Fede-
ral". 

"Esta foi a área que nos indicou, certa 
vez, o Governador Benedito Valadares, com a 
sua visão aguda de político, c estadista, corno 
sendo a que merecia maiores estudos. Foi 
de sua indicação que no~; veio o desejo de es-
tudar melhor o assunto e procurar definir 
ns bases concretas de sua justificativa". 

."Percorremos a região, como auxiliar <1o 
Governo 1le Minas, e mandamos csludm· por 
CI;gcnheiros, botânicos, agrônomos c zoolcc-
mstas, os aspectos mais destacados de sua geo-
grafia,, de sua geologia c de suas condi~~ões de 
ecologw vegetal c animal. Estudamos, sob to-
d~s os aspectos que nos ocorreram, as condi-
çoes ~lo meio, dos transportes, das fontes de 
energw c da economia atual que a região apre-
sen~a. De tôdas as nossas pesquisas c obscr-
vaçoes pudemos coneluir das vantagens cx-
c.epcionais da região indicada c das possihi-
hc~ades "imediatas" de se tornar ela o Dis-
tnto Federal do futuro". 

"A úrea indicada par:• a sede da Capital 
Federal tem, aproximadamente, a forma de 

· u.m ,triângulo. Dois de seus lados. siío cons-
htmdos pelos rios Paranaíba c Grande, que 
formam o chamado Pontal do Trifmgulo Mi-
neiro. O tercPiro lado julgamos preferível dc-
fi~ir como c~nstituíd;l pela linha de limites 
octdentais dos municípios mineiros de Ituiu-
taha, Campina Verde c Frutal. 
. ' 

"A conveniência de estar a Cachoeira 
Dourada c o Pôrto do Cemitório nos limites 
do futuro Distrito Federal, foram, além de 
outros, os motivos principais de considerar-
mos conveniente a ahsorção, pela nova Capi-
tal, de tôdu a área dos trt·s mun ieípios cita-
dos: Ituiutnha, Campina Verde e Fruta!. 

. "~ região do Pontal do Tri:'\n[!nlo 1\Tinei-ro .e .hg.eirmncntc ondulada, morfolôgicamen-
/ ulc'}h~a às chapadas c baús. Tem como ea-
actenshca geológica mais importante o aflo-

ramento do "lrapp do Paraná", do Paraeatu 
~o do, Bauru, de que resultam zonas de "terra 
ri:.~'l ' fertilís~imu, nas margens dos grandes 
tah·ot. seus afluentes, c, nas partes mais altas, 

ctros recobertos do "cascos de burro", 
aprc~.enta~do aspectos de região scmi-úrida. 
ti O cluna do Pontal do Trifmgulo ~~ i<lên-
d~o ao de inúmeras úrcas da zona da 1\lata c 
H 

0 
Cetro de Minas, c sem dúvida muito mc-

1 r.~ 0 que o do Rio de Janeiro. 
· . _ A saluhridaelc da regHio só oferece rcs-
tru:~c~ nas margens dos grandes rios, onde a 
m_al.lrla encontra mnhicntc, porque nli aincln 
nao c l~g?u n civilização. Aliús, a ocorri'mcia 
da ~na~ana nos subúrbios ele quase tô<las ns 
CaJ?Itms do Pais, não nos leva a considerar 
mmto grave a sua cxistênda em certos pon-
tos das margens do Hio Grande ou do Para-
naíba. 

. -"Ainda in.dicandó, surn:iriarncnte, as con-
<llçocs. naturms da região do Pontal, ocorre-
nos fn.s:~r que nela não há falta dos ma~criais 
es~enctms para as construções ele nm_a cidade, 
taiS como pedra, areia, cascalho, nrgtla de cc-
rfnnica, calcáreos, madeiras, etc. . . _ .. _ 

326 

"Atualmente as atividades econômicas c a,. 
racteristicas da região indicada são a pecuú-
ría e as culturas húsicas do nosso interior, <>' 
milho, o arroz, o feijão. Em anexo indica-
mos algumas estatísticas dos três mnnicípios 
do Pontal, em <me se notam índices expressi-
vos de produtividade para uma região despro-
vida ainda de transportes ferroviúrios c !lis-
tante elos atuais mercados consumidores. Que-
remos, porém, ressaltar a grnnde importfm-
cia da erilwfto <le gado de em·tc, que se pro-
cede nnquclas paragens. Por ~;crcm dotadns 
de magníficas pastagens de jaraguú, as l~X
tensas úreas marginais dos cursos dúgua prin-
cipais, são centro de duas atividades pccuú-
rias: a crial,'ão 1lc rebanhos locais c a engorda 
~~~~ no'rilho~; trncído·' dos <><c~rtões de J\.Tnt0 (~n,~
so c Goiaz, que se destinam aos frigoríficos de, 
Barretos c de São Paulo. No último censo dos 
rebanhos mineiros, os três municípios de Pon-
tal :1prcscntaram os clcv~H!os números de ca-
beças ele bovinos que seguem: 

Ituiutaha . . . . . . 446.000 cabeças 
Prata.. . . . . .. 220.000 cabeças 
Campina V c r de 68.000 cabeças 

73L 000 cabeças 

"E' b1mhém, muito desenvolvida a cria-
~~ão de suínos que contam um total superior 
a 200.000 cahc~~as. 

"Se a região tem grandes possibilidades 
agrícolas c pecuárias, capazes mesmos de pro-
ver sózinha ao abastecimento de uma grande-
cidade, não tem, por outro lado, grandes r)-
quezas minerais que possibilitem a instalac;ão 
de indústrias húsicas, especialmente metalúr-
gicas. 

"Possui a região uma das mais irnportan· 
tes concentrações de energia hidroclétrica d_o 
País, porque nos dois gr:mdes rios que a h-
mitam, enormes queda" dúgua indi~am .a J!OS-
sibilicladc de instala~·ão de ecntrms cletneas 
com potencial ele m:iis de 3 milhões de kilo-
watts. ou sejam mais de '1 milhõ<~s de cava~ 
los. Esta riuueza scrú, sem dúvida, explor:l-
!la para o forneeimento de clctricida~l? _as 
rcgi<ie<> vizinh:1s do Pontal, mas pernuhra?, 
também, uma grande conecntnwão de energ1.a 
na úrea do futuro Distrito Federal, que posst-
hilitarú o naseimento de indústrias de trans-
formaeiio c largo uso da elctrifica~~ão rural. 

"No rio Pnranníha jú existe instalada :'t 
usinn do Marimbondo, que serve a urna gran-
de extensão do interior paulistn e que po<~e
set· arnpli:Hla para umn potôncia total de maiS 
de 100.000 Jnv. 

"A Cachoeira Dourada, a imponente Itum-
hiara 1los selvícolas, tem urna potência hruta 
1lc perto de :lO O. 000 kw. c aprcscnt~l pcr~
pcctivas majestosas, ele grande atratiVO lt -
rístil'o. lo 

"O Canal ele São Simão, fundo cava~. 
na rocha, com lindas cortinas hrancas 1 de ~-~~= 
puma c de úgua, não é de menor va or lc 
rístieo e ostenta uma potência hrut:~- \s 
220.000 kw. Por êlc I> assam c passar.to ': 

. · · 1 • a l\hto Gros-pnnctp:ns cs radas que dcstmarn • • ' 
so c no Sul de Goiaz. . . , 

"1\luitas outrns eachociras JmPprt.~ntcs 
cortam as úguas do Paranalha c. do Hw (lr?n-
dc, impedindo a sua navcgabihdadc, porem, 
atrihnindo-lhc enorme valor como reserva de 
energia". 

-· 

.~· 
.. 
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"As · funcões social e política da Capital 
conferem-lhe· características que precisam se 
cor·relacionar a certos aspectos da posição geo-
gráfica e fisionomia urhaníst~ca: Ao escolhe_r-
mo s um local para a nova Capital do Brasil, 
não poderíamos deixar. de ~onsiderar tôdas _as 
fac c tas de uma urbamz~çao 1~10derna, racw-
nal c atraente. Esta ser a, po~cm,. uma segun-
da etapa do problema que d1scutunos. 

"Em primeiro plano, devemos estudar as 
vias de comunicação,_ q~te permitirão à Capi-
1'11 irradiar os seus mfluxos de progresso c 
c·aptai· o ritmo . de vida das mais longínquas 
paragens do Pars. 

"Qmmdo se estudou o Plano Nacional Ro-
doviário, destacaram-se duas diretrizes, dois 
cix<>S csqucmúticos de linhas tronco, que se 
cruzam na zona destinada ao novo Distrito 
Federal. Esta coincidência é significativa. 
Qmmdo foram estudados os traçados das ro-
dovias Vitória- Belo Horizonte- Cuiabá (a 
Centro - Oc~te) e Belém - Pôrto Alegre (a 
Tran~;brasiliana), nenhuma idéia relativa à 
mudança da Capital para o ponto de inter-
sec"~ão destns duas linhas mestras rodoviúrias 
influiu no raciocínio dos engenheiros que de-
finiram o Plano Hodoviúrio. Agora que se dis-
cute a localização <la Capital na úrea do Pon-
tal ao Triângulo 1\Iineiro, torna-se claro que o 
vonto de eneontro das duns grandes estrn-
dps de rodaFem terá uma grande projeção em 
toda "c?<tcnsao das duas diretrizes. 

Em um _do~ gráficos que aeompanhnm ~~s
t~ tmhalho,, I!Hhcmnos quais seriam as rodo-
VIas necessa~·ws para artieular perfeitamente 
o. Plano Nacwnnl Hodoviúrio com a nova Ca-
JHt~ll, que de modo surpreendente se coloca 
no seu centro mais importante de irrndiação 
de transporte. Em outro grúfico mostramos 
os ])hmo<> rodoviúrios de Minas c de São Pau-
lo, eom irnport:mtcs troncos jú quase concluí-
dos, demandando a zona do Pontal. 

"Svrnprc tr~n"o.'; nreferi(Jn J'f:.\~t(~ tr~1huJho, 
a exposição grúfica de certos problemas, mas 
não queremos ·deixar de frisar aqui a impor-
tiinda de estarem as pontas dos trilhos da 
linha tronco da Companhia Paulista d(! E<:-
trada de Ferro nos limites da úrea inrlica<la 
para Distrito Feder~'!. Colômbia, a estação fi-
nal da bitola de 1,60 m. da Paulista está nas 
margens do Hio Grande e dista de São P:mlo 
5G7 quilômetros, isto é, menos tio que de Belo 
Horizonte ao Hio. 

"Quem conhece as condições técnicas e 
a perfei~~ão dos serviços dessa ·linha da Pau-
lista. quase tôda eletrificada, avaliarú, com 
exatidão, o que representa para a nova Ca-
pital o seu prolongamento de pouco mais de 
um n centena de quilômetros. 

"Em condir:ões semelhantes .iá existem nas 
proximidades da nova Capital linhas impor-
tantes da Companhia 1\[oginna, Hêde Mineira 
de Viação, E. F. Araraquara, E. F. Goiaz, 
c E. F. São Paulo - Goiaz. 

"Ainda qunnto a transporte, não podemos 
esquecer a infltH~ncia que a nova Capital vi-
ria trnzer no Médio. São Francisco, que se 
tornarin uma rota VItal para a r~omuniea~~ão 
com o Nordeste. E. mais ainda, lernhrnremos 
que. loealizarln a Capital Fedcr:>.l no Pontal 
do TI·i:ingulo Mineiro, viria tornar-se de impor-
t:ineia primorrlial a melhoria rle navcl~ahilida
rlc rlo Araguaia e do Tocantins, calhas flu-
viais de enorme imrJOr!fmcia, cuja utilização 

é ainda precária, porque lhes falta o estímulo 
de uma grande circulação de riquezas. 

"Apresentando estas sugestões sôbre a 
mudança da Capital Federal para o interior 
do Brasil, acreditamos ter apontado sumària-
mente as vantagens da ,zona do Pontal .do Tri-
ângulo Mineiro para sede do nosso Govêrno. 
Numa memória como esta não seria possível 
estendermos muito os argumentos c os escla-
recimentos capazes de elucidar, por eomple-
to, o problema. Estamos certos, porém, que 
o leitor encontrará em seu espírito muitas e 
muitas sugestões esclareeedoras". 

Indicamos aqui alguns dados estatísticos 
dos municípios de Campina Verde - Fruta! 
c Ituiutaba: · 

Arrecadação I\Innicipal - Campina Ver-
de: Cr$ 534. 31iü,OO - Fruta!: Cr$ 724.935,00 
- Ituiutaha: Cr$ 1. :l92. 843,00. 

Arrecadação Estadual - Campina Verde: 
Cr$ 1. G05. :l83,00 --- Fruta!: Cr~3 3. 148.728,00 
- Ituiutaha: Crf;l 3. 2:l3. 910,00. 

Arrecadação Federal - Campina Verde: 
Cr~~ ... - Fruta!: Cr$ 488.310,00 - ltuiuta-
ba: Cr$ 8G5. 3!)5,00. 

Produção de bovinos - Campina Verde: 
(eah.) 32.000- Fru!;;l: 2G.OOO --- Huiu:~<ba: 
H5.000. 

Prodtwão de suínos - Campina Verde: 
( cah.) 8. (ÍOO - Frutal: 18.000 -- Ituiutaba :, 
40.000. 

Produ~~iio aves - Capina V e r de: ( cah. ) 
!lO. 000 - Frutal: 170.000 - Ituiutaha: 
240.000. 

Produção arroz beneficiado - Campina 
Verde: 2G. GOO - Fruta!: G·L 000 - ltuiuta-
ha: 80.000. 

Producão feijão (sacos) - Campina Ver-
de: 7. 000 "- Fruta!: 19.000 - ltuiutaba: 
12.000. 

Produçiio milho (sacos) - Campina Ver-
de: 38.000 - Frutal: 85.000 - Ituiutaba: 
850.000. 

Produ~~ão cebolas (kg) - Campina Ver-
de: HOO - Fruta!: 28.000 - Ituiutaba: 
23.000. 

Produção algorlão (kg.) -Campina Ver-
ele -·· Frntal: 58.000 -- Ituiutaba: 253. 000". 

A êsles acrescentamos também elemen-
to~; estatísticos do município do Prata, refe-
rentes a 1!J45: 

Heceita municipal 
Il~c~it~~ estadual .. 
Receita federal . . . . 

Produção: 
Bovinos - 1:1!). 000 cabeças. 
Suínos - 2G. 000 cabeças. 
Arroz - 40.500 sacos. 
Milho - 50. 000 sacos. 
Feijiio - 7. 200 sacos. 
Cana-·- 12.000 toneladas. 
Manteiga - 8(i. 692 quilos. 

Cr$' 
845.75.5,00 

1. (i()!). 152,00 
051. 59G,OO 

:~ .1()()!. 503,00 

Valor d') rebanho -- C r~ 84.021.400,00. 
Valo1· total da J>rodução - Cr$ 

30. ·110. 8!11,00. •, ...•. 
., O Sr. nolivar de Freitas -- V. Excia. 

dú licença para um aparte? 
O SH. CAHLOS PHATES - Perfeita-

mente. 
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-- O Sr. Bolivar de Freitas - V. Excia. 
poderia me informar qual a fonte em que co-
lheu êsses dados 'l 

O SH. CAHLOS PHATES - No Departa-
mento Estadual de Estatística. 

O Sr. Bolivar de ·Freitas - l\Iuilo obri· 
gado. 

O SH. PHESIDENTE -- Lembro ao no-
bre orador que o seu tempo cstú terminado. 

O SH. CAHLOS PHATES - Sr. Presi-
dente, vou concluir. Peço a V. Excia. que 
me c~nceda mais alguns minutos, em pror-
roga~~ao. 

O SH. PHESIDENTE - Concedo a V. 
E:tcia. a prorroga~~ão de praxe. 

O SH. CAHLOS PHATES - E' esta, co-
mo se vê, urna das mugníficas c das mais ri-
cas regiões do nosso Estado, mas que ainda 
se encontra desintegrada da comunhão minei-
ra, por lhe faltarem o:; necessúrios meios de 
transp?rtes em condições de atender ús suas 
n~ccs:·ndadcs c ao escoamento de sua produ-
~ao Para os centros consumidores c de cx-
porttwiio, em !\tinas. 

. r:cssoalmente tivemos oportunidade de 
vcnhcar as dificuldade:; c a precaricd a de 
dos transportes naquele setor mineiro. Fei-
tos em possantes caminhões e automóveis, cn-
frcnimn tôda sorte de obstáculos c perigos 
por estradas rudimentares, pontes c mata-bur-
ro~ ruinoso:;, para chegar, milagrosamente, aos 

· ~cus destinos. No tempo chuvoso tornam-se 
li!IPraticúvcis. A mercadoria tcrú que ser ven-
dida a rn·eços elevado~ para cobrir os ônus 
do seu transporte, além de outros. Bem sahc-
mos que as Prefeituras com as parcas rendas 
municipais, niio podem dispor üc recursos 
Ppra construir vasta rf:de de estradas c man-
~c-las em con<licõcs t(:cnicas de atender ao 
mtcnso c pesado trúfcgo de mercadorias. 

A região do Pontaí cstú ~;cndo atravcssa-
d.a por magnífica rodovia r<lc finalidade estra-
t~gtca, cuja constru~~ão e~;tú a cargo do Exér-
Cito ,Naeion~~l, a qual, partindo de IUo Preto, 
~rn S. Paulo, se dirir(e para Goifmin, pns:;an-
do Pelos Municípios de Fruta], Campina Ver-
de, Prata, Ituiutaha c Torihatê. 
. <!utra rodovia fc<leral da linhn-tronco em 

hgaçao com aquela, na~; proximidades da Vila 
Comcndador Gomes, l\Iunieípio de Fruta!, se 
]Jrolon~a em direção a Cuiabá. 
!\r lia cêrcn de 20 anos a E. F. Oeste de 
d ma;, hoje Hêde 1\Iincira de Viação, dentro 
ll~osse.u _Plano de I>enctração, levava seus tri-
M ;,. ,<ÜC Uhcraha, fazendo ali jmwiio eorn a 
c·0f•1ma, que serve também aos MÚnicípios c 
... ;H a< es triangulinas de Araruari UbcrFm cl h 
,,ac:rl~rnento c Conquista. ' ' ' · <' 
•1 co~~ster~ormcntc, em 1!HO, foi terminada 
~izont~ruçao da rodovia estadual de Belo Ho-
S.' Paul; Uhcraha, últirnamcntc 1Jiga<la ôs <lc 
_ Delta. corn a constnwão do trecho Uhcraha 

Acham-se em - 1 clw que I>' ··f cxccu~~ao as o >ras do trc-
pos" por 0'n 1 1~1<lo da estação. "Almeida Cmn-
tc _ Ubc/Y·.c l>a~sa a rodovia Belo IIorizon-

v. ">a, vm a Uhcrlfm<lia. 
e-sc as<iJn < UI l . . t. I" às Capitais 'â'' l\ . Ittc >,era >a Ja cs a tgada 

to Federal c 1 h nas c. S. Paulo c ao Di~;tri-
l l d I> o r fcrrov!'\S c C}'cclcn tcs cstt··1 < as 'l c ro ag , ' · '. · · ' -
da uma rodo~~n · l• alta-lhe, porem, uma cstra-
nninicaç~ãó co~a ad.equadr.l, ,<It!c a ponha ~rn eo-

"t l n os 1\ltmtCIJHos c as Calndcs 
Sl na< as na zona do Pontal: - Fruta!, Pn{-
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ta, Calllpilta Ycnle, ItuiuLalJa, Torihaté e ou-
tras e que venha facilitar o transporte du pro-
<lu~~ão daquela região pura os centros consumi-
dores do nosso Estado, em lugar de ser cana-
lizada, corno já está acontecendo, para outros 
Estados pela rodovia de S. Paulo a Goiaz c 
a Mato Grosso. 

V crificamos no Departamento Estadual 
de Estradas de 'Hodagem, sob a direção efi-
ciente c esclarecida do Engenheiro Joüo Kubi-
tschek rdc Figueiredo, que a rodovia de Uhe-
raha ao Distrito de Comendador Gomes, onde 
se ligarú ü linha-tronco do plano federal "São 
Paulo - Goiaz - l\Iato Grosso", cstú in-
cluída, em projeto, no plano rodoviário do 
Estado. Deve e1;tar também integrada no gran-
de plano de recuperação econômica elabora-
do pelo ilustre Sr. Secretúrio da Agricultura, 
Dr. Américo Giannctti, como nwdida precí-
pua na ima execução. Não aparece, entretanto, 
na l\Icnsagem elo Sr. Governador l\Iilton Cam-
I>OS, clcnlrc as "mais importantes" ali rclaeio-
nallas, preferindo-se a de Ubcrlúndia ü Ponte 
Afonso Pena, ao norte do Pontal, embora sc-
jmn ambas ncccssúria<;. A construção de urna 
não deve excluir a ouira. 

E~;sa lig~wrto de Ubcraba aos :t\Iunicípios 
do Pont:~l .<1<? :rrifmgulo 1\rineiro, passando pc-
los Mumctpws de Vcríssimo c Campo Flori-
~lo, com a cxtcn.~;iio d~_120 quilômetros, apenas, 
c das menos dtspcnctwsa~;, tendo-se em conta 
a topografia geralmente plana daquela região 
c a natureza de sua vegetação. 

E' cst::, ~rs. _Deputados, a su;~estão, ou 
mcll}or~ a HJ(hc.;~çao que nos prOJ)Ornos fazer 
ao hoverno do Lsta<l~: -- mandar iniciar, tão 
dcp~·cssa quanto posstvl;I, a constru~;iio da ro-
dovia de Ul>eraha ao Dtstrito de Corncn<hdor 
Gome!':, Mnnieípio de Fruta!, na cxtcnsi~ de 
120 quilômetros, até o seu cnlroncament~ com 
a estrada federal São Paulo -- Cuia há. E' 
uma li~(açiío d 1~ alto. aleancc econômico c so-
cial]. Uma vc~z realizada, poder-se-á esperar 
que a H0de ~.lincira ele Viação, dentro do pla-
no ferroviório do Estado c em melhores dias 
eom as ~;uns finanças, possa levar os seus tri-
lho:; <le UlH.T~;l>a :w Pontal. UJuilo bem! Pal-
mw;). 

- Vem :'1 Mesa a seguinte 

INDICAÇ\0 N." 3 

S(ibre conslm~~ao de rodovia 

Exmo. Sr. Prc~;idcntc da Assembléia Le-
gislativa. . 

Hcquercmos a Y. Ex c ta., ouvida a 
Ca:;a, se digne cneaminhar a:_-> Ex mo. Sr. 
Go·:crnador do Estado a sugcstao que lhe faz 
esta Assembléia, no s!·~ltido de ser inichHla, 
tüo depressa quanto po:;sívcl, a constnwão da 
rodovia jú em projeto, com a cxt.cns~o de 
120 quilômetros, de Ubc_r::h~.' ao I~tstnto de 
Cornendaclor Gomes, Munteqno, '<l~~ I• rutal, ]>as-
sando pelos l\Iunieípio:; de Venssn.no c Campo 
Florido atú su:1 junr:ão com a h:~h~.' t~·onco 
do plnno federal São Paulo --- Gowma -
Cniahú, em construção. . 

Conforme se dcmonstrot~ da tnhuna des-
ta Asscmhlí~ia, essa 1lií-~ação as estradas inter-
estaduais "São Paulo - Mato Grosso -
Goinz", <IUc passam pelo Pontal do Trifmgulo 
Mineiro, são, ineontesthvclmenle, de alto al-
cance cconi\mico c social para o nosso Es-
tado c virá satisfazer a üma nntiga c justa as-
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piração da lahori<;>sa população daquela prós-
. pem região mine1:a· A 

,, ·tia das Sessoes, 27 de agosto de 1 !)4 7. 
(;a. ) Carlos Prates -. H~ndon Pacheco 

_ Emílio Vasconcelos ----:; Ih!Jelro N~tvarro -:-
A ·t Cost·• - Joiío Camllo - Castro PI-
urtu~ o " A 'l (' t" . "' Jou!Jert Guerra -- ru wl xon IJO -

I es - 'A l' d Ull A' I · E Hi Silveira - Canr r o 10,1 .- "".m.z 
~r~n .. 1~ 1 .1 :___ último de Carvalho - Luna Gm-
·' .u ~ ,. ' _ Antônio Guimarães - Starling nrar.te., · A tA · r)· 
S 'II'"S _ Jason Al!Jergana - n omo I-o, ,. . l G 'll . , t·t _ Maurício Anrlrar e - m · 1errmno Incn ·' . 1 AI . T . A ·t de Oliveira -- Une VIm -- • ose · ugus o. 
. _ Deferida. 

SODRE A CASSAÇÃO DE MANDATOS E A 
AGHESSXO IDEOLóGICA 

. O SH. PHESIDENTE -- Dou a palavra 
ao ~r. Deputado Armando Zilcr. 

O SH. AHi\IANDO ZILEH - Sr. Presi-
dente, Srs. Hcprcscntantes. 

No mesmo ·dia em que o Senador Lui:r, 
Carlos Prestes pronunciava um !)atriótico dis-
curso no Senado Federal, comemorando uma 
das maiores dntas d:.t no:;sa história política, 
a do 5. 0 anivcrsúrio da nossa entrada na guer-
ra contra o nazismo c conelamando mais uma 
vez tôchls n~; fôr~~as democráticas ú união, a 
fim de resolver os problemas do nosso povo, 
nesse mesmo dia, outro Senador, o Sr. Ivo de 
Aquino, líder da maioria naquela :l'lta Cfi.ma-
ra, (Lwn os últimos retoques num projeto de 
lei dos mais iníquos de que temos notícia, o 

<IUC regulamenta a "cxtin(:ilo" de mandatos, 
a cassnçiio de m:md:üos; projeto de lei que 

·fere a tôda a jurisprudência, c .se confere até 
efeito rclroati v o! 

Nmmcla me~;ma hora, em que o Senador 
Prestes 'conclamava o~; brasileiros à únião c 
·em que o Sr. Ivo de Aqui no retocava o seu 
projcl.o ·de lei, a polícia carioea, que se vai 
toniando conhecida pelos seus atos de bru-
talidade c até de selvageria contra o heróico 
povo do Distrito Federal, também arquiteta-
va o plano para a chacina que, à noite, pro-
voeari a na Esplanada do Castelo, na 11raça 
que, por sinal, tem o nome do grande Barão 
de nio Branco. 

Estamos as:>im, Sr. Presidente, Srs. 
'Deputados. diante -de uma nova ofen~iva dos 
inimi·'o~; do nosso povo, uma ofensiva prc-
parad;t e que se desencadeia simutltfmcamcnte, 
em I âdas as frente~;. 

' Com efeito, o hnnho de sangu? prcmc<li-
tado, na Esplanadn .{o ü;1stclo, f01. apenas o 
toque inicial dessa terceira ofensiva , co_ntra 
os mandatos, contra as liberdades puhhc:ls, 
contra a Constitni~·ão .. Poucas hor:1s dcrH;Is, 
0 Sr. I v o rle Aqui no tmha Tlreparado, ass1 m.' 
n fó 1-ce!JS, as condições para a]1resentar, a fl-
nnl no Senado, o. seu f~1.lado c eu~toso pro-
. etr; de lei e, no dw segm~~e, ou se] a, ontcn!, 
J Sr l\Iinistro Costa Neto Ja eneontravn, mms 
:~t~ t;m mês rlepois rle ~presentado outro fa-
mi«erat1o projeto de ler - o .de Segura.I~ça 
N· ':ional - cncontrav:1, yor fun a :unhwp-
ei'~c para' falar aos hras1l?r~·os a respeito. h1-
, · . Jcrtll}rar em turlo <1s boas nozfes do ex~ z1n-nos I''JJ N lA • l· · l\tinislro l\Iare<mdes 'l .w. a ear encw ~ .1s 
pal:wras. no tom, no ~slllo, tudo era o antigo 
l\linistro seu eontcrraneo · 

E' y>Ossível que nt;sla terceira tcntatiYa 

;;. ; ===--.. =-.. 

sejam mais felizes os inimigos da demo-
cracia . 

As cousas estão pois p:lanejadas c arqui-
tetadas, c é meu desejo conclarnar novamente 
os patriotas, os nobres representantes do povo 
mineiro, a todos os democratas, para que me-
ditemos sôbre êsses graves f.atos. 

Houve uma pequena trégua, digestiva, que 
os inimigos da democracia e os íntimos .Uo 
Presidente 1da Hepública fizeram terminar no 
dia em que comemorávamos a nossa entrada 
na guerra, guerra para defender· justamente os 
postulados da democracia. 

Foi tão odiosa a maneira pela qual inter-
veio a polícia do IUo de J anciro, no dia 22 
.de agôsto, que revoltou a consciência nacio-
nal. Em ambas as Casas do Congresso e por 
tôda a parte, o povo brasileiro protestou ener-
gicamente contra a selvageria, a brutalida-
de dos atos praticados pelos elementos da 
Polícia Especial do Hio de Janeiro, a tal 
ponto que o índito General Euc!Jides de Fi-
gueiredo, Deputado da União Democrática Na-
cional, apressou-se a apresentar um projeto 
de lei, de extinção da Polícia Especial do Dis-
trito Federal. 

E' inútil, com notas tendenciosas, ou in-
teiramente inverídicas, querer a polícia atri~ 
buir a culpa aos comuni~tas, que são os eter-
nos bodes expiatórios dos inimigos 1da demo-
cracia. Estão aí os testemunhos insuspeitos 
dos Deputados Euclides de Figueiredo e Ga-
briel Passos, ilustre mineiro, atual líder da 
bancada da União Democrática Nacional, 
dos jornalistas Rafael ·de Oliveira e Osório 
Borba entre tantos outros, que desmentem 
categú'ricamcnte as autoridades que vieram ao 
povo apontar outros responsáveis que nilo fôs-
sem os 'da po:lícia carioca. E' bom que medi-
temos, Srs. Deputados, porque, sem dúvida, 
isto indica que o carro, que marchava para 
a ditadura, eÍnhora tendo diminuído um pou-
co a marcha durante algum t<~rnpo, volta no-
vamente a acelerar o seu motor. 

E isto tudo acontece no Brasil quando se 
reune em Quitandinha a C(;nferência Inter-
Americana. 

Quero lembrar, a propósito, que o Chefe 
da Delegação dos Estados Urüdos, no discnr~ 
so pronunciado hú cêrca de oito dias, o Ge-
neral l\Iarshall, dizia que os direito~; do ho-
mem são inalienáveis e que nas Américas a 
libcrdnde era de ser respeitada em tôdas as 
re_gw~s po~ todos . os gov~rno~. Isto, porém, 
ha 01to rhas. Ho,1e, os .]ornms estão infor-
n~ando qu..? é desejo rla De.lcga~~ão Norte-Ame-
ncana, n::o ol~stantc o rhscu_rso do General 
Marshall, ~Ilc1m_r, na dtclara~~ao a ser assina-
da em Qmtm:dmha, a, agressao id eolóuica . 

. Sr. Presidente, na pou~os .c! ias referi-me 
:lqm a um fa'lso Pan-Amer~canisrno. . . E os 
Ilustres .Deputados que cntao me sucederam 
nesta. tnl!tma falaram <le m;1 verdadeiro Pan-
Amene:m1smc~; o Pan-Amencanismo que êlcs 
d~fendermn e o n;csmo qnc cu defendo, mns 
na.o pode ser aquele em que um Pais só pro-
grHlc enquanto:; os., outr~s vinte continuam 
naquele estn.do que _.Ja Lenmc tachava de atra-
so progrc.':swo .. Nao uma estagnaPiio: é um 
a~raso 1.n·ogrc~sn:o. Isto. J_Ji\o é Pan-Amcrica~ 
nismo, 1slo nar~ e. hoa VIZlnhança. A gloriosa 
e ll:qn.ena Rcpuhhr;a de Cuha lutou nessa Con-
f~renera Pan-Am~ncana, Para que se earactc-
nzasse a agrcssao econômica, alegando que 
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não pode haver independ·ência política se 
não houver independência econômica. 

Cuba lutou .com mais alguns países, para 
que a agressão econômica fôsse caracteriza-
da .. Não o conseguiu. E eu gostaria que me 
explicassem por que a delegação americana 
tanto se bateu para que não se discutisse tal 
assunto na conferência de Quitandinha. 
· Não estava, diz o General Marshall, na 
~geuda. da ~onferência, e portanto, não era 
JUsto discuti-lo. Ora, pois. . . l\Ias a América 
L~tina c:onseguiu alguma cousa frente ao ir-
mao m:us poderoso, que fica sempre com a 
Parte do leão, obrigando-o a concon!ar na 
convocação de uma conferência econômica 
Pan-Arnericann, para o ano que vem. 

Mas, se Hão se podia falar em agressão 
econômica, porque não estava na agenda da 
Conferência, queria-se, entretanto, falar, não 
obstante a aberração que isto representa em 
agressão ideoló[Jica, que, todavia, também' não 
constava >da referida agenda ... 
. . Muito bem. Mas, e que seria agressão 
Ideológica? Então não se pode mais •comba-
ter no terreno das idéias? Agredir idcológi-
camentc uma pessoa, agredir urna pessoa com 
argumentação? Parece-me bastante estra-
nho ... 

. A questão é muito simples c a própria 
·imprensa nos informa que agressão ideoló-
gica teria por fim evitar a infiltração comu-
nista nas Américas. 

O Sr. Alberto Deodato - E' a agressão 
totalitária, seja comunista, no entender dos 
democratas, seja fascistas, eu acho que existe 
urna agressão ideológica. · 

O SR. ARMANDO ZILER - Ilustre Depu-
tado e colega, o telegrama que eu li, por 
sinal no "0 Diário" desta Capittrl, fala em 

agressão ideológica comunista. 
O Sr. r1lúerto Deodato - O Diário Ca-

tólico é claro qtw fala em infiltração comu-
nista. Mas, cu acllw que o meu pensamento 
será o pensamento de V. Exeia. Quando se 
fala em infiltração ·totalitúria em países dc-
mocrúticos, ternos que tm· uma defesa; não 
cassnnrlo mandatos, mas pelo menos uma de-
fesa contrn a infiltrar;ão ·totalitária e fascista 
na América. 

O SH. ARl'vL\ND~ liLEn -- Mas en, da 
minha parte, c eomo comunista, peço per-

, missão para repelir o epíteto de totalitúrio. 
Não sou totnlitário. sou um ·rlemocrata, corno 
os mais, sou nrn defensor da Democracia. 

O Sr. Alberto Deodato - Eu não -eonsi-
<lero um insnHn. Sôhre t~stc ponto V. Exeia. 
sahe que a U. D. N. é nrn parHdo do centro, 
voltado para a csqnercht, mas nesse ponto de 
vi.sta ide?lôgieo. cn tenho imprcssiio ele que 
lw >r! nas Ideologias: a democrata, a nossa c a 
totalitúrht, a dos ontros. 

O SR. ARMANDO ZTLEH - A não ser 
que V. Excia. considere partido de esquerda 

. <~Orno partido totalitúrio, cu não posso eon-
cm·clar ... 

O Sr. Alberto Deodato - Isto é outro ca-
pítulo onc temos a ,rliseutir. 

O SH,. AHMANDO ZILEH - . . . em que 
. <''l comumstas sejam considerados totalitúrios. 
~c os. comnnistas fôssern autores do projeto 
de Lc1 de Segurança, do projeto de extin~~ão 
dos mandatos ... 
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O Sr. Alberto Deodato - Isto é totali-
tarismo. ·Os autores dêsses projetos, estamos 
de acôrdo nesse ponto. Agora, que se faça 
a defesa privativa, o cordão de isolamento ~o 
continente, está direito. E' o caso da agressao 
idcoló«ica. 

O "'sn. ARMANDO ZILEH -- '1Cordão Sa-
nitário", para evitar o debate .de idéias. ,V. 
Exeia. se sente, então, agre<hdo por num, 
tôdas as vêzes que discutimos nossos pontos 
de vista'? 

O Sr. Alberto Deodato - Por V. Exeia. 
não, porque V. Excia. apenas estú no te~Tc
no ,({as teorias. l\Ias não de acôrdo com mmtos 
dos seus correligionúrios. 

O SR. AHl\IANDO ZILEH - :Mas, como 
haveria agressão ideológica a não ser no ter-
reno ,das teorias? 

O Sr. Alberto Deodato - Perfeitamente. 
A influência econômica, comprar consciências, 
il;tfiltração prática (le certos países totalitú-
l'los .. : 

O SH. ARMANDO ZILEH - Isto não é 
agressão ideológica. E' din hciro. 

O Sr. r1lberto Deodato -- V. Exeia. 
sabe, m~Iito hem porque mesmo os adeptos de 
V· I~.xe1a. quanrlo combatiam os fnseistas, dcs-
eohrirmn de onde vinha o dinheiro estrangeiro 
para sustentar muitos partidos. 
_ f} SR .. ARMANDO ZILER - Essa agres-

sao fmanceira ( ?) não vem ,da União Soviéti-
ca, vem dos Estados. Unidos. Hoje, já sabe-
mos de onde vem o dmhciro com uue se eom-
hatcm os comunistas, vem de \Vall St~cct de 
Nova York. E' uma infiltração... ' 

. O Sr. Albert_o Deodato- Da mesma mn-
J~Cira eomo. o dmheiro que sustenta 0 Par-
tido Comumsta vem da Rússia. 

. O SH. ARMANDO ZILEH _ Mas V F _ 
era. sahe que isto é um boato falso. ' · .x 

O Sr .. Alberto Deodato_ Por mw hc' , 1 t~r ,ecrt~za de que é um hoato fals~ c 1 V c 
I;,xcw nno tem certeza? · 

O S~L .ARl\I.ANDO ZILEH - Tenho cer-
t\ezt~ .. Lew

1 
1Nsso JUstamente em telegrmnns da 

'.mcnen 1( o orle, que os Estados Uni<los dPs-
tmarnrn mna verha de uuntro milhões de> tló-
Jarr.;s rwrn combater o comunismo na Am(!riea 
Latma. 

O Sr. ;\l[Jel'fn D 1!0dalo- Mas dizem tnm-
hôm os .inrnnis rlcmocratns qnc o dinheiro com 
nHc se faz a pTopnganrla eomnnista vem da 
Hússirt. 

O SH. Anl\TANDO ZTLEH - 1\T:1!; nnn''n 
se nrovou islo: r> nc'1~ mw lul.mnos com .rJifi-
culc!:Hles incn]Pn!:'tvr•is nara n m:nmtc-nr·iio de 
mn nccrn~no iorrwl. qur> P''Or'ur:nnoc; su~~en
hr n torlo r~nsto, nesh1 Cnnital. O ".Torw'l rlo 
Povo". podemos assrrmr:1r-lhe que o 'dinheiro 
r! e M r)sf'on n 11 n e a ap :1 receu . 

O Sr. Alberto Deodato -- O P. C. B. ~ 
mna pi:1ha em eomparnr;iio com os tuhnrõcs 
r·omunislns. 

O SH. AHMA.NDO ZTLEH -- A pronósito, 
vou eon tnr-llw o que se rl eu com o Barão de 
Itarnrf•. na Polícin, JHll' ocnsFío do movimento 
de 1 !l35. O Delegar lo Jklens Pôrto, se me 1lem-
hro hem, exigin ecrtas rlcr'lnraeões e o Barão 
;wt.nrnlmcn•r~ fazi:l lmrnot·. a tal nonto que 
n·ntn<lo, o Delcrwrl.o innuiriu: "O Sr. I em q 11 ~ deelnrnr nue destino rlt''l a um rhemw rle eem 
rnnto-; de réis nue veio para o senhlll' , 1. 
Moscou. · • < <; 

·•' 

' <I 

I 



j:.· ··.-··· .. ::~:: __ -. 
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O Barão, ,dirigindo-se ao dactiló_grafo, d~z: 
"Escreve: eu exijo a abertura de rigoros? m-
quérito para apurar quem se apoderou m~e
vidame'nte de um ·cheque de cem contos a mim 
destinado ... " • . o Delegado deu um so~o na mesa c gn-
tou: "Isto n~o é br}~cadmra. O Sr. pensa 

~·· que estou bnncan<do l . · _ · o Darão respondeu: "Nao, doutor. Nem 
eu estou br·incando, mesmo ~orqt;e cerr,~ con-
tos não são bricadeu·a para nmguem. :. . .. 

Mas voltando ao caso da agressao Ideo-
lógica .. : cu não arlcap~.;o comprecnd~r o .que 
seja a agressão ideologica, J~Or<_Iue ~~s.cuhr e 
divulgar idéia~ não é agrcssao Ideologica. ~e 
cu estivem;c xmgando, ofendendo ... , mas Is-
to não é ideologia, é falta de educação, óu de 
contrôle. 

O Sr. Mberto Deodato - Isto seria, en-
tão wrressão em resposta a desaforos. 

' o"'sR. ARl\IANDO ZILEH --Seria a agres-
são física, como fizeram os mantencdore.s ·da 
ordem que provocaram a desordem no lha 22 
de agÔsto, no lU o. 

Srs. Deputados, a agressão econômica, 
,"r_~ nôs a cstatnos sentindo; 1nas não da Ilússia 

e sim de Wall Street, do capitalismo monopo-
lizador. Por isso mesmo os Estados U1üdos 
não quiseram que constasse da agenda da 
Conferência de Quitandinha a agressão eco-
nômica. 

A agressão ideológica é um .absurdo, uma 
estullícia, convenhamos. O que querem,· em 

. ~ nome dessa mvcn(;ão, que não alcanço a com-
preender, confesso, nem mesmo ·com a con-
tribuição valiosa do nobre colega, é justa-
mente impedir que manifestemos nosso pen-
samento, impedir que se publiquem jornais, 
que digamos certas verdades ao povo; querem 
s~lenciar a voz daqueles que combatem os 
agressores econômicos, estrangeiros ou nacio-
nais, e estorvam as manobras c desmascaram 
os exploradores do nosso povo; a voz dos que 
defendem a indústria nacional, o trabalhar na-
cional, a pecuária, as nossas riquezas, o nosso 
alumínio, o ferro, o petróleo, o manganês ·de 
Lafaictc, jú nas miios dn Meridional, que não 
é senão a Unitcd Statcs Stccl Co. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao no-
bre ora<lor que o seu tempo já está esgotado. 

O SH. AHMANDO ZILER - Peço a V. 
Excia. que o prorrogue por mais alguns mi-
nutos, compensan{lo as interrupções com que 
me honraram os meus nobres colegas. 

O SH. PRESIDENTE - Prorrogo o tem-
i>o de V. Excia. por mais cinco n~inutos. 

O SH. ARl\•lANDO ZILER .- I~sta ques-
tão de agressão ideológica. dCix.a .transpare-
cer o dedo do gigante. O unpenahsmo , ame-
ricano está visivelmente desesperado c e por 
isso que se arremete contra_ a pequena Cuha, 
11 ~1 questão d~ a9úcar, c nao quer ~abcr .de 
aqrcssão cconorrnea, na agenda da 1(;onferEcn~ da Interarncrieana que ora se rea I.za. ~ e 
wr isso que quer fazer _c:~lm: os P_atnotas s?h 1 ctcxto <le combate a mfiltraçao comums-o pr · , · t ta. E' vcr<lad.c, ce.rto, <~uc os ~orm~ms n~ c~~-
F' .1 primeml fila, n,~ luta conh a a mfll-
t .to 21. c"pt'tn]1'st" colomzadora, csclarccen<lo 
ra~~ao tl n ~ (l ' A, • 

· 0 hi"tsilciro. Heeonhcccrn esses herdei-
o polv I·lt'tl'1:r <]UC no terreno 1las idéias, não ros < c - ' · , , ;- 1 1 têm como contradizer-nos c que n,w T~O< en< o 
vencer-nos no terreno da .:~rgm~1 :~taçao, ape-
lam para "a razão do mais forte • 

A voz de um pequeno, mas. honesto re-
l1resentante do povo dE.; v e ser süfocada. "Fe-
ichar partidos, cassar mandatos, fazer leis de 
arrôcho, metralhar o povo, são medidas que 
se tomam contra a Constituição e a demo-
cracia, para que a agressão econômica Norte-
Americana se faça sem maiores incômodos 
Mas, em qualquer situação, com ou sem man~ 
datos, os comunistas como todos os patrio-
tas, estarão vigilantes na defesa dos inte-

rêsses do povo; estarão vigilantes na luta con-
tra o imperialismo, ·contra os monopólios e 
os trusts. E estejam certos -de que quem lutar . 
contra o imperialismo correrá o mesmo risco 
seja de que partido fôr. Mas a Pátria exige' 
merece e vale o risco! ' ' 

Como é doloroso que haja representan-
tes do povo, -como o Sr. Ivo de Aqui no e 
outros, para trazerem à aprecriação de um 
parln.mento democrútico - e ni\o tota1itúrio 
Exceiêneia (dirigindo-se ao Sr. Alberto Deo~ 
dato), um projeto de cassação de mandatos 
contra a Constituição, porque é inconstitu~ 
cional e, ainda, com efeito retroativo o que 
é um n.bsnrdo, maior do que o infinito. 

Era o que desejava dizer. (Palmas) . 
~sgotada a hora do expediente, pnsstt-

:o;c à 
OHDEl\1 DO DIA 

2.~ discussão do projeto 1!. 0 2 

Declara o Sr. Presidente que figura em 
pauta, para 2.~ >discussão, o projeto 11. 0 2, do 
Sr. Hiheiro Pena, que dispõe sôbre organi-
zação municipal. 

A êsse projeto foram apresentadas as se· 
guintes 

EMENDAS DO PROJETO N.o 2 
EMENDA N.o 1 

O artigo 2.0 
- Será assim redigido: 

"Será o seguinte o número <le Ve:·eado-
res para cada Município: 

7 para os Municípios de um Distrito, se 
a sua população não exce<ler de vinte mil 
habitantes. Se exceder dês se número, ihaver~t 
mais um Vereador para eada dez mil habi-
tantes ou fra~~ão, até o máximo de 15 Ve-
readores; 

9 para os l\lnnicípios de dois Distritos· 
11 para os Municípios de três Distritos: 
13 para os Municípios de quatro D"is: 

tritos; 
. 1.5 para os Municípios de cinco ou mai:o; 

D1stntos; / 
21 I!a,ra o Município da Capital". 
J~zsfz~zcapão - Quanto a?s Municípios de 

um so Distnto, a emenda v1sa, nfio S('nnente 
,atcn<Im: ao número de Distritos, mas também 
a , l~~nsHh~dc. <~emogrúficn. Tal eritério tnnto 
n~ais ~c JUshfiea, quanto obedece à pro or-
cwna!Hladc de por:uinção <lo~> 1·Innieír1i.os: 

Sala das Scssoes, 27 de agôsto ele 194 7 
(aa.) Alherto Deodato - Fahríeio So· · 

TCS - Rondou Paeheco. •1• 

EMENDA N.• 2 

Redija-se da seguinte maneira 0 '\t'l '> •• 
A t '> • S · · ' · ~. · r . ~. -- 'era o segmnte o número de 

Vereadores para eada Munieípio: 
_9 -ycrc~~dores I!ara o~, Municípios de po-

pulaçao mfcrwr a vmtc lllh habitantes; 
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11 para os Municípios de população en-
tre vinte e trinta mil habitaJttcs; 

13 Vereadores para os 1.\Iunicípios de po-
puluçao entre trinta c quarent<, mil habi-
tantes; 

15 Vereadores para os Municípios de po-
pulação superior a quarenta mil habitantes; 

:n Vereadores para o Município ,da Ca-pital. 
Parágrafo único -- A determinação do 

número tle Vereadores para cada l\lunicípio, 
nos têrmos dê:;te artigo, se fará com base nos 
dados demográficos úo último recenseamento 
e estima ti v a oficial fornecidos pelo Departa-
.mcnto Estadual de Estatística. 

Jusli{icaçiio - Não <hú a nosso ver o me-
lhor critério para a fixat~ão do número de 
Vereadores ·tlo que o da popula~~ão do 1\Iu-
nicípio. Sc.n dúvida o Vereador é repre-
sentante do povo c o seu número deve va-
riat' de acôrdo com a populat~ão. A emenda 
tem a virtude de estabelecer urna tabela fixa 
dentro da qual se enquadram, com justa pro-
Porcionalidade, os Municípios mineicos. 

Sala ·das Sessões, 27 ·de agôsto de 1!H7. 
(aa.) Pedro Braga - AdoHo Portcla -

Carlo:; Prates - Fídelcino Viana - Emílio 
Silveira - último de Carvalho - Guilherme 
de Oliveira - Badaró Júnior - Alberto Deo-
dato -- Guilherme Machado. 

EMENDA N." 3 
Ao artigo 2." 

Set•ú 'o seguinte o número de Vercadorc,s 
Para cada l\lunicípio: 

7 para os Mwdcipios, cujos eleitores ins-
crHos nüo exccrlam a 3. 000; 

9 pura os Municípios, cujos eleitores in~~
critos :>eJam em nútucro superior a :.! • 000 c Ill-
fcl'ior a (j. 000; 

11 para os Municípios, cujos eleitores ins-
~r~tos sejam em número superior a ü. 000 e 
lllferior a S.OOO; • 

13 vara u:-; 1\lunicípios, cujos eleitores ins-
critos sejam em n11mcro superior a S. 000 fi 
inferior a 1 O. 000; 

15 Para os Municípios que têm mais llc 
10 · 000 eleitores c 21 para o Município ·da Capital. 

Sala das Sessões, 27 •de agôsto ·de 19:17. 
(ua.) Tancrcdo Neves - José Hibeiro 

Navano - Guilhermino de Oliveira. 

m.IENDA N." 4 

Art. 2.0 
- Serú o seguinte o número de 

Vercauorcs para os Municípios: 
9 _V crcadol'es para os Municípios <.I e po-

Imlaçao inferior a 20.000 habitantes; 
1! V credaorcs vara os 1\Iunicívios de po-

IHtlaç~\0 entre 20 a :w. 000 habitantt;s; 
1~ Vereadores para os Municípios de vo-

pula~~ao de :lo a 41).'Jfl~l ·h:,hitantes; 
1? Vereadores para os MunicítJios -de po-

pula;ao de mais de 40. 000 ~wh.itan te:-;; 
~1 Vereadores para a Carntal. 
Parágt·afo único _ Para a fixat~ão do 

número de Vcrcador~s servirão de hase os 
dados demográficos oficiais fornecidos pelo 
Dcpa!·tamento de Estatística do. Estado. 

Sala das Sessões, 27 de agosto ~lc 19-i7. 
(aa.) Carlos Pratcs -- Starling Soares ---. 

Badprcí Júnior - - último de Carvalho - Emí-
lio Silveira- João Camilo. 
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Ei\IENDA N.• 5 
Substitua-se o final do art. 2.• por: 
"Nos demais Municípios o número ~c Ve-

readores obedecerá a seguinte proporçao_: 
7 para os Municípios até 20.000 habttan-

tes, aumentando-se 2 Ver~adores por grupos 
excedentes de 10.000 halntant~s. 

§ 1.o _ A popula~~iio ser:t apurada pela 
última estatística oficial realizada no Esta-
do". 

Saia das Sessões, 27181·! 7. - (a.) Lima 
Guimarf:es. 

EMENDA N.O li 
Redija-se o art. a.o, § Lo: 
"A Jl.lcsa compor-se-ú ·de um Presidente, 

um Vice-Presidente, um Primeiro c Segundo 
Sccretúl'ios". 

Justificativa - E' dP. grande utilidade a 
função do Vice-Presidente da Câmara l\Iuni-
cipal. A .cria~~ão de mais êssc c_argo, ~~ ex~rn
plo do que se deu na Assembléia Legislativa, 
é uma velha tradição democrática. {' 

Sala das Sessões, 27 ·de agô:-;to de 19-17. · 
(a a.) Uricl Alvim - Starling Soares. 

El\lENDA N. 7 
Hcdija-se o art. 0.'', parágrafo muco: 
"O subsídio do Prefeito nüo podet·ú ser 

inferior ao fixado na:-; leis atuais". 
Justificativa - Hú um dispositivo no 

Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias que estabelece normas para a fixação 
de vencimentos de funcionários, de forma u 
aumentú-los e não reduzi-los. 

Sala das Sessões, 27 de agôsto de HH7. 
- Uriel A'lvim - Starling Soares. 

V em ú mesa o seguinte requerimento, que 
é Hdo pelo Sr. l.o Secretário: ' 

Ex mo. Sr. Prcsiden te da Assembléia Le-
gislativa. 

Hequcrcmos, ouvida a Casa, seja adiada 
a 2.• discussão do Projeto n.O 2, vara que a 
Comissão Especial de Legislação ofereça pa-
recer sôbrc as emendas apresentadas ao mes-
mo. • 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 194 7. ,; .. 
_ (aa.) Hiheiro Pena - Tancredo Neves 
_ Pedro Braga - Feliciano Pena c Alberto 
Dcoclnto. . . 

O Sr. Presidente, ~~tando .0 m:ttgo 18,1 ~l? 
Hegimento da As:;emhlew Lcg!slattva de 193::~ 
que, subsidiitriamcn!e, vem on~ntando os tr~
halhos quando omisso o Hcgnn~nto em VI-
ror (leclara que a 1\í(;sa poden~t, no cas~, 
Jer~rir o requerimento ouo l!ct~rn!may c_x-o{fi-
cio a volta do projeto 11. 2 a Co~mssao, em 
vista das emendas ~lO me:mw, ho.Lc :.tprcsen-
tadas. Todavia, acrescenta .s. b:cw. que 
transfere ao Plcnúrio a dehhcraçao a res-
peito. . 

1 
t 

· --- A Casa vota fnv~ravc men c _ao re-
querimento do Sr. Hilll;u·o J~cnn, f1em~do, 
por isto, adiada a 2.~ lhscnssao do proJeto 
n.o 2. . C . - I' . 

--- Volta 0 projeto a ,onussao '..Spcctal 
de Lef~isla~~ão, acompanhado das emendas 
que lhe foram oferecidas· 

AHHENDAMENTO DE OFICINAS 
DA H.l\1. V· 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. André de Almeida· ''1 



O SR. ANDRÉ DE ALMEIDA·- Sr. Pre-
si·dentc Srs. Deputados· _ 

En; urna das últimas ses~oes dest~ Casa, 
ouvimos com atenção o brll'hante discurso 
proferido pelo nobre Deput~do O~ea~· Cor-
.'\. ·'bre a situação da Rede Mmmra de 
V~~1 ' ,..

80 
Este nobre colega descr~vet~ a rea-

li~~;da~ 'do que se passa naquela vw-ferrea. 
No entanto, Srs. Deputados, em , 22 de 

b ··1 do corrente ano, apresentamos a Casa a II - f · · 
Potlido de inforrnaçoes, que 01 encami-

um · · l I'' d 'I · t t nhado à Dirct ,na t a 'c. ?• so Jrc o cm~ ra ? 
de arrendamento da, OÍICII~a de C~·uzeirO a 

Soterna. E' estranhavel, Sr. Presidente, e 
Srs. Deputados,. que,. a~é. est~t data, ne~1.huma 
resposta tenha s1do dingida a AssernblCia ,Le-
gislativa de l\linas, quando se sabe q~IC e~se 
contrato é profundamente danoso aos mteres-
ses do Estado c aos daquela via-férrea. Sa-
bemos o que se diz a respeito de corno ~c 
proccrlcram as demarcbes para a conclusao 
daquele contrato; c é profundamente lamentá-
vel que, da parte d~ Diretorja 'desta fe!Tovia, 
fôsse o pedido de mformaçoes, cncmmnhado 
pela Assembléia Legislativa, ·recebido com tão 
pouca atenção. 

O Sr. Oscar Corrêa - V. Excia. me 
permite um aparte? 

Posso assegurar a V. Excia. que não há 
descaso por parte da Diretoria da Hêde Mi-
neira de Viação. A prova em contrário, que 
posso dar a V. Excia., é que vários pedidos 
de informações dirigidos àquela repartição do 
Estado já foram respondidos. Deve haver um 
motivo muito forte para qne seja retardada 
a resposta do pedido a que se refere V. 
Excia. Entretanto, estou certo de que o Sr. 
Diretor da Hêde atenderá à reclamação de 
V. Excia. com a máxima urgência. 

O SR. ANDHÉ DE ALMEIDA - E' jus-
tamente por isso que manifesto a minha es-
tranheza, uma vez que se trata de um assun-
to de relevância c que tantos clamores trou-
xe da parte da opinião pública. E' estranho 
também que esta informação venha por últi-
mo. Hequeiro, portanto, Sr. Presidente a 

., , V. Excia., que se renove o pedido ao Sr. 
Diretor da Rêdc Mineira de Viação, para que 
mande a esta Casa os têrrnos do contrato de 
nrrendamento das oficinas da Hêde Mineira 
de Via~~ão. (Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter à 
nprcciação da Casa· o requerimento que aca-
ba de ser feito pelo Sr. André de Almeida, 
a fim de que se renove o pedido de infor-
mações sôhre arrendamento .das oficinas da 
Rêde Mineira de Via~~ão, c dirigido ao Di· 
rctor daquela cnticlarlc. 

Os Srs. Deputados, que aprovam o re-
nuerimcnto em aprêço, queiram levantar-se. 
(Pausa). 

Foi aprovado. 
O requerimento formulado pelo Sr. Andró 

de Almeida é submetido à apreciação da Casa 
c aprovado. 

ENCEHHAMENTO 

N, h mais havendo que t!'atar, o Sr. 
,H , f' }• '\ SCSS'lO ] > ' Presidente declara 111! ,\,. '. • · ·' '., <. cs~gnan-

do outra para amanha, ,ts 14 hor.ls, com a 
seguinte 

; ..... _: 

OHDEM DO DIA 28-8-1947 

1.~ discussão do projeto n.• 16 do Go-
vêrno ·do Estado, que dispõe sôbrc 'a Fisca-
liza~~ão de Hcndas do Estado. 

- Levanta-se a sessão. 

PHOJETO DO REGIMENTO INTERNO DA 
ASSEIVIBL!~IA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE MINAS camAIS 

R edaçtí.o final 
TíTULO I 

Da Consliluiçlio da Assembléia 
CAPITULO I 

Das Sessões PI"eparatórias 

Art. 1.• - No primeiro ano de cada :le-
gislatura, a doze de março, às quatorze horas 
no edifício próprio, se reunirão, em sessã~ 
preparatória, sob a direção do Presidente do 
Tribunal Hegional da Justiça Eleitoral, os di-
plomados à Assembléia Legislativa. 

Art. 2.0 
- Aberta a sessão e nomeado~ 

os dois Sccrctúríos, o Presidente convidaYiâ 
os Deputados a entregarem os diplomas, o:r~ 
ganizando-se uma lista dos Deputados diplo~ 
mudos e outra dos suplentes, que serão }i. 
das na sessão. 

Art. 3.• - Verificado o comparecimen-
to ·da maioria dos representantes, êstes ele~ 
gerão a Mesa, por escrutínio secreto. 

Art. 4.• - Haverá uma cédula para cada' 
cargo. Os Deputados, por ordem de cham~ 
da, ·depositarão na urna, a sobrccarta fecha~ 
da; contendas votos. 

Art. 5. 0 
- Se nenhum dos votados para 

Presidente obtiver maioria absoluta, proce-
rlcr-s~-ú a novo c.scrutínio, declarando eleito 
o. mms votado, amda que por maioria rel'a~ 
hva. 

_P~rúgraf.o í~nico :- Se em segundo es. 
cruhmo, . dois o~t mms candidatos a Presi-
·de~te ohhv~rc~ 1gua:I votação, considerar-se-á 
elerto o mms Idoso. 
J . Adt. t• - f~rolclarnados o~ eleitos, o 

mz, .~me o por mt .a sua tarefa, cmpossarâ 
o Pre~tdcnte ou substituto, que dará posse demats. aos 

Ar.t. 7." - Na última sessão preparatóri 
o Prcs.ulente, •de pé, no que serú acorn~anha: 
do POI todos. OS presentes, proferirá 0 sen ·a_ 
t? C;O~npromrsso: "Prometo guardar a ,.,um 
htmçao do Estado e da Her>úhlJ'ca e lCons-1 · r· 1 c ( esern-pcn 1.m 1e e lealmente o mandato (Jllc n1· f :r conftado". · e o. 

~ .1·~ - Em seguida será feita Jel , 0 Secrctano, a chamada dos repre~e~ . 0 1:. 
a começar pelos Vice-Presidentes ~ .lt.mte~, 
membros da Me~;a, e cada um .\ r dem~:o9 
que fôr sendo proferido 0 ' ' P oporçao 

1 , . seu nome res ponc era - "Ass1m o prometo" ' · ~ 
. § . 2." - O D_cputado, qu~ f' , 

posteriOrmente sCI"I r·ontltrzr'<l "ornparecer 1 · ' · ' " · o ao r ' · · t c Ois De11utndos que o Presi<lcnte 1ccr.n ° por 
Ilrestnrú, em voz nltn, nquêle c cstgn:lr, o 

Art. 8.o - O Presidente d<;ornpronns~? ·: 
eleita a Mesa, comunic·n·:, 'lo c'' Asscmhlc~a. 
nomes dos membros â~st·l , ll ~overnador 03 

· ' ' ' em corno o ·dia 
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c hora designados para a instalação solene 
da Legislatura e leitura da .Mensagem Gover-

·narnental. 
Art. 9.• - A instalação solene dar-se-á 

.a 15 ·de março, sem dependência de convo-
cação c com qualquer número. Se até esta 

, data não houver sido eleita a l\Icsa definitiva, 
. a instala~:ão será no dia seguinte ao 1da elei-
ção. 

Art. 10 - No dia da abertura solene 
·da Assembléia, para o que se expedirão con-
vites às altas autoridades, nomeará o Presi-
dente urna ·comissão de quatro Deputados, 
que receberá o Secretário de Estado, incum-
bido de ler a Mensagem. 

§ 1." - O Secretário de Estado será re-
cebido à porta principal do paço da Assem-
bléia, e, tornando assento à ]\lesa entre o Pre-
sidente e o t.• Secretário, fará a leitura da 
Mensagem. Depois disso, retirar-se-á com as 
mesmas formalidades. 

§ 2.• - Em seguida, o Presidente levan-
tando-se, no que scrú acompanhado por to-

·dos os Deputados, declarará solenemente ins-
.htlada a Legislatura. 

CAPITULO Il 
Da Mesa 

. Art. · 11 - A Mesa compete a direção 
'dos trabalhos da Assembléia. 

§ t.• - A Mesa compõe-se de um Pre-
sidente c de quatro Secretários. 

§ 2.• - Para suprir a faita do Presidente, 
haverá ·dois Vice-Presidentes. 

§ 3.• - O Presidente ·convidará qualquer 
Deputado para substituir os Secrctúrios, na 
.{alta acidental dos mesmos. 
· Art. 12 - A Mesa eleita no início de sua 
sessão legislativa servirá nas sessões cxtra-
ordinúrias c nas prorrogações. 

§ 1.• - O mandato da Mesa terá a du-
•ração de um ano, terminando eom a instala-
cão da sessão legislativa seguinte. . 

§ 2." - Nos demais anos da legislatura, 
procedcr-sc-:í. à eleição da Mesa c à instala-
ção da sessão legislativa pela forma prevista 
no Capítulo anterior, sendo Presidente pro-
visório o Deputado mais idoso. 

Art. 1:! - Os membros da· :Mesa, inclu-
sive os Vicc-PI·csirlentcs não poderão fazer 
parte ele outra Comissão, a não ser a Per-
manente. 

SECÇÃO I 
Do Pl'esidenle 

· Art. 14 - O Presidente é o órgão da 
Assembléia, quando esta se enuncia colcti-
v.mncnte, o regulador dos seus trabalhos c o 
~Iscal da ordem nos têrmos clêstc Hcgi-
mcnto. · ' · 

. Art. 15 - São atribuições do Presidente, 
alem •de outras previstas neste Hcgimcnto: 
. _ 1.• - ahrii·, prc•·idir c encerrar as ses-
soes c~a Assembléia à 'hora marcada; 

2. - fazer observar a Constitui~~ão Fe-
dera~ c a Estadual, as leis da Hcpública c 
do I;-stado c 0 presente Hcgulamcnto; 
. 3.• - fazer ler as atas pelo 2.: Secrctú-

ri?, suhmct~-Ins a discussão c vot:wao c assi-
na-la, depois de aprovadas; 

4.• - fazer ler 0 expediente pelo 1.• Se-
cretário; 
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5.• - dar posse aos Deputados; 
ü." - conceder a palavra aos Deputa-

dos, na ordem da inscrição, aos que a so-
licitarem verbalmente nos têrmos do Hegi-
mcnto c negá-la aos que a pedirem sem di-
reito; 

7 ." - interromper o orador que se de~
viar da questão, que falar con,tra o ven~_I
do, que faltar à considcra~~ão a Assemblcw 
ou a algum dos seus membros c, em geral, 
aos representantes do poder público, chaman-
do-o à ordem c cassando-lhe a palavra, se 
não fôr obedecido; 

8." - chamar a atenção do orador. quan-
do houver esgotado o tempo regimental, ou 
quando cxpii·ada a hora do expedic!ltc ou 
da ordem .do dia, podendo dar o discurso 
por terminado, se o orador persistir em con-
tinuar a falar; . 

!J.• - anunciar a ordem do dia c o nu-
mero de Deputados presentes; 

10.• - submeter à discussão c votação 
a matéria a isso destinada, precisando o 
ponto a ·discutir ou a votar; 

11." - anunciar o resultado das vota-
ções; 

12." - conceder a palavra, para expli-
cação pessoal, sem prejuízo da ordem elo 
dia; 

1:!." - nomear, por autorização da As-
sembléia, comissões especiais; 

14." - designar, ·em caso de vaga ou 
impedimento, substitutos aos membros das 
Comissões, excetuadas a Executiva c a Per-
manente· 

15." '_ promover e regular a publicação 
dos debates c dos traba1hos c atos da As-
sembléia; 

1G." - não permitir a publica~~ão de c~-
pressõcs c conceitos vedados pelo Hegi-
mcnto; . . . 

17 ." - organizar c dcsigi~ar a r!latcna 
pãra a Ordem elo Dia da scssao scgmntc; 

18."- informar à Assembléia .s?brc qual-
quer ponto ele orclcm ou de pratica parla-
mentar; - I t · 19." - suspender a scssao o.u. evan a-
la, quando as circunst:incias o cx~.J~Ircm; 

20." - assinar tôdas as rcsoluçucs c Men-
sagens da Assembléia; , . 

'>1 o _ •1ssiwH' a corrcspondcncw clcs-
tinacl:l 'ao Pr~~i.clci;tc da l'lcpúhlica c ·~~s Pre-
sidentes elos Tribunais c ela,<> Ass~I~!bl_cw~ I;~
gislativas, aos Ministros c . S.ccre.tai !Os de Es-
tado c autoridades diploma!Icas • 

22." _ ,convocm· as sessões extraordi-
nárias; ·- 1 ""orrii'ss:-to '>3 • - presidir :\s reunwcs c a ': · ·-· 

~ ·. 1 •tt'IS chscussocs Fxccnllv·1 tom·u· pare em s ,, · . ' · ' ' I' · t voto c 'lSSIIIUr c dclihcra~~õcs, eom c Irei o a ' ' · 
os respectivos pareceres; . _ p rn·mcntc 

2•!." - presidir it Conussao cr ' ' 
com c!ÍI·cito a voto de elesc!npatc; C 

2 ~ • . . tei'Irros da ons-a. - subs!I tmr, nos . · 
tituiçiío, o Govcnrador elo E~tac!~: ordem CJUC 

2G.• -- clceid ir as questoc~ c ~ 
se st!scitarcm clurantc as. s~:":"!~sç . .'õcs Jcgislati-

27 ." -- pronntlgar as 1 cso · . 
vas c os projetos ele ~ci vct.acl?~:- pelo (lovcr-
nadoi', nos têrmos da Const.Itmç.,to · 

Art. lG _ Sô na quahda~lc de m?mhro 
da Comissão Executiva Jl_9dera o J>rcsi.c!cntc 
oferecer projetos, indicncoes ou rcqueruncn-

•.' 
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.tos; 1~odcrá, porém, tomar parte em. qualquer 
discussão, desde que passe a cadeira a seu 

mero I, que se comporá da Mesa, as de nú-
meros II e III, que serão de sete, e a de 
número XII, que terá dezoito membros. substituto. , . 

Art. 17 - Somente nos escrut1~uos se~ 
eretos ou para desempatar a votaçao, tera 
o Pre~idente direito a voto· 

§ 2.• ,:___ Os membros. das Comissões, ex-
cetuadas as de números I ·C XII, serão no-
me.ados pelo Presidente da Assembléia, aten-
dendo às indicações das bancadas c, tanto 
quanto possível, ú representação proporcional 
dos partidos. 

SECÇ,\.0 II 
Dos Vice-Presidentes 

Art. 18 - Sempre que o Presidente não 
se achar no recinto, ú hora regimental do 
início dos trabalhos, o 1." Vice-Presidente, 
substitui-lo-á, durante a ausência. 

Parúgrafo único - Quando o Presidente 
deixar a cadeira, proceder-se-á da mesma 
forma. 

SECÇÃO III 
Dos Secretários 

Art. 19 - São atribuições do ,V Secre-
tádo: 

1." - fazer a chamada, nos casos pre-
vistos neste Hcgimcnto; 

2.• - ler ú Assembléia a íntegra dos ofí-
cios das altas autoridades da Hepública c do 
Estado, dos Tribunais c Juízes, bem como as 
1H'OIJOsições para discussão ou vota~:ão, e, 
em sumário, qualquer outro papel do expe-diente; 

:v - despacrlwr a matéria do expe-diente; 
. _4." - receber c fazer a correspondência 

oftcJ.al da Assembléia; , 
5.• - assinar, depois do Presidente,' as 

atas c resoluções da Assembléia. 
At·l. 20 - Ao 2.• Secretário .compete: 
1." - fiscalizar a redação das atas e 

procedet· ú sua leitura; 
2.• - assinar, depois do 1.• Secretário, 

a:.> resoluções da Assembléia; 
3.• - redigit· a ata das sessões secretas; 
4.• - contar os Deputados, no ato de 

:oc verificar a votação; 
5." - auxi!Jiar o 1." Secretúrio, na cor-

•·espondência oficial da Assembléia. 
Art. 21 - Os Secretários substituir-se-ão 

conforme sua numera~~ão ordinal c, nesta mes-
ma ordem, substituirão o Presidente, na falta 
dos Vice-Presidentes. 

CAPITULO III 
Das Comissões 

Art. 22 -Haver:í. na Assembléia as se-
guintes comissões efetivas: 

I - Executiva; 
II - de Constitui~:ão, Legislação e Jus-

ti~~a; 

JJI - de Finanças, Or~~amento c Tomada 
de Contas; 

IV - de Agricultura, Indústrias c Co-
mércio; 

V - de Educação c Cultura; 
VI - de Viação e Obras Públicas; 
VII - de Trabalho e Ordem Social; 
VIII - de Saúde Pública; 
IX - de Segurança Pública; 
X - de Assuntos Municipais c Negócios 

In lerestaduais; 
XI - de Hedação; 
XII - Permanente. 
§ 1." - As Comissões serão compostas 

de cinco membros cada uma, salvo a de nú-

§ 3.• - Até cinco (5) dias após a insta-
lação dos trabalhos legislativos, os membros 
das Comissões deverão estar nomeados, po-
dendo o Presidente fazer nomea~~ão ad-lzoc, 
se .algumas das bancadas ainda não se hou-
ver rnainfestado. 

Art. 23 - As Comissões de números ·r 
a XI e»ercem suas funções durante tôda a 
sessão legislativa ordinúria ou extraordiná-
ria e nas prorrogações, até nova eleição, e a 
de número XII sàmentc no intervalo das 
sessões. _ 

Art. 24 - Além das ·referidas, poderao 
ser nomeadas comissões temporárias, ou .esp~
ciais, quer internas, 9uer e~ternas, as qums 
se extinguem preenchtdo o fm1 a que se des-
tinem. 

§ 1.• - As Comiss.ões ~n.ternas, ~m que 
se compreendem as de mquento, desh~1~m-s~ 
ao estudo de determinado assunto SUJeito a 
deliberação da Assembléia. _ 

§ 2.• _ As Comissões externas sao cons-
tituídas para participar de atos em que a 
Assembléia haja de se r~pr_esentar. . . _ 

Art. 25 - As Conussoes especiais ~~o 
constituídas por deliberação ?a Assemble.Ia, 
segundo 0 disposto nos paragrafos scgum-
tes: . t . 

§ 1." _ O requeru;ten o para ~er cr~a-
la iima Comissão espectal scra escnto e m-

dfcará ·desde logo o as;mnto que deva ser 
tratado c bem assim o numero dos seus com-
ponentes. . , .t . 

§ 2.• _ As cor_nissões de mque~I o. somcn~ 
te poderão ser cnadas. para conhe~er de f a-. 
tos determinados, medwnte requer~r.nento d.e 
um têrço dos ~cn;bros ~a Asscmhlcw e deh-
'beração da mawna, aphcando-~e _as normas 
do processo penal, quando cahiVeis. 

Art. 26 - A audiência de urna Cornissã.o 
especial dispen~ará a de 9ut~·a, salvo dete~r_nt
nação em contrariO da mawna da Assen;hleiU. 

Art. 27 - O Deputado não podera fazer 
parte de mais de. dt!as . comissões, alét.n da 
Permanente; se for mdtcado para ma~s :de 
duas e caso não exerça, desde logo, o diretto 
de opção, prevalecerá a escolha para as duas 
primeiras. 

Art. 28 - A Comissão Permanente será 
eleita, no fim de cada sessão ordinária, por 
escrutínio secreto, e terá como Presidente, 
o da Assembléia. 

§ 1.• _ Em sua primeira sessão elegerá 
os Secretúrios pelo processo previsto no art. 
3.0 ·dêste Regimento. 

~ :~.? _ Os mcmhro~ dessa Comissão se-
rão inCilcgíveis para o intervalo seguinte. 

SECÇ,\0 1I 
Da reunião das Comissões 

Art. 29 - Até três dias depois de elei-
tas, cada uma das comi~sões se reunirú, em 
sala própria, c escolhera, por escrutínio se-
creto, seu Presidente c Vice-Presidente. 
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'Art. 3() - As Comissões realizarão suas 
sessões nos dias previamente -combinados, 
de cada semana, ou quando forem convo-
cadas. 

S l.o - Das convocações extraordinárias 
serão avisados os membros das comissões, 
pessoalmente, por escrito ou pelo ."Diário da 
Assembléia" e, sempre que possível, com a 
antecedência de 24 horas, indicando-se-lhes 
·a data, hora, local e objeto. 

§ 2.• - As Comissões a que se refere 
o art. 22, ns. li a XI, serão secretariadas em 
suas rct~niões públicas, por funcionários da 
Secretaria. 

§' 3.o - Quando se deva tratar o assun-
to com rigoroso sigilo, c assim ficar delibe-
rado, servirt~ como Secretário, por designa-
ção do Pres1dcnte, um dos membros da Co-
missão. 

Art. 31 - As reuniões ordinárias e ex-
traordinárias durarão o tempo necessário po-
dendo ser interrompidas, de acôrdo co'm a 
maioria dos membros presentes. 

Art. 32 - As Comissões não se remii-
rão no momento das votações em plenário, 
e, quando anteriormer~te reunidas, suspende-
rão os trabalhos, a fun de que possam os 
seus membros participar daquele ato. 

Art. 33 - O "Diário da Assembléia" 
puhHcará quinzenalmente a rela~~ão das Co-
missões, com a designação do local c hora 
de suas reuniões e os nomes de seus mem-
bros. 

SECÇÃO U 
Das atribuições aas Comissões 

Art.· 34 - As Comissões têm por obje-
tivo estudar as matérias submetidas ao seu 
exame, e sôhrc elas proferir parecer; a de-
nominação de- cada u~lU dec~ara, em regra, 
os assuntos que lhes sao pcrhnentcs. 

Art. 35, - A Comissão Executiva com-
pete, além de outras atribuições: 

1,0 - tomar as providência~ nc.cessúrias 
à regularidade dos trahaB~os lcg1slallvos; " 

2.o - dirigir os serv~ços da Assemhl?Ia 
durante as sessões lcgislallvas e nos seus m-
tcrregnos; 

3." - prover à polícia interna da As-
sembléia· 

4. 0 .:__-organizar o Hcgulamento. da Se-
cretaria, fixando o número, os vencunento~, 

· as condir;õcs de investidura, ~c~sso c as obri-
gações dos funcionários, sUJCltando , .o dlio 
Heg1,1larncnto ú aprovação da, ~ssemt~lc1~; 

5." - propor ú AssernhJc1a_ a cnaçao dos 
lugares indispensáveis ao serv1ço de sua Se-
cretaria; , . 1 , 

G." _ nomear os funcionarws (.a Secre-
taria c pessoal subalterno, e promove-los nas 
vagas ocorreu tcs; d -

7 .O - assinar os títulos c norneaç~1? e 
prornoc,~ão dos funeionários (~a Asscr~lblel~ ;, 

8." - demiti-los, suspendc-!?5. ~, hcencw-
Jos, nos casos e pela forma p1 cvlst<1 no Hc-
gulamcnto. C .1. t . _ 

Art. 3G - A Comissão de ?115 1 mçao 
c .Justiça compete rnanifcstar:sc ~obre o as-
pecto jurídico, legal ou conshtncwnal ~l.c t?-
dos os assuntos, apreciando a co~wcmcncw 
dos projetos submetidos ao seu estudo· 

Art. 37 - A Comissão de Finanças O r~ 
çamcnto c Tomada de Contas compete' ma.". 
nifestar-se sôbre qualquer proposição, inclu-
sive as que forem da alça~a ~e outra Comis-
são, desde que, direta ou m.d1~·ch~mente, con~ 
corram para aumentar ou dmunmr a despesa 
ou a receita pública. 

Art. 38 - A Comissão de Redação com-
pete dar redação definiti'::a nos projetos apro-
vados a final, salvo aqu?lcs a que expressa-
mente se refere êste Heguncnto. 

§ 1.o _ A redação, para 3.• discussão 
de projeto emendado em 2.', será feita pel~. 
Comissão que o houv~r apresentado, ou ~ô
bre êlc dado parecer. 

§ 2. o :-- Qua:1do mais ~le urna Comissão 
houver opmado so~Jrc o yro]eto emendado em 
2.• discussií.o, designara a Mesa qual delas 
deverá redigí-lo para :1.• discussão. 

Art. 39 -:- .~-~ Çomissão Permanente, além 
de outras atnbmçocs, .. ~ompetc sempre ad-re-

- ferendum da Asscmblew: 
1." - elaborar projetos de lei 
2." - resol.v~r sôbrc os pedidos de li-

cença para pnsao ou processo de Depu-
tado; 

3.0 
- conceder }iccnça ao Governador 

para se ausentar do hstadO' 
4 o • ' . - .exanunar as propostas de lei nos 

casos refer1dos pelos ns. III e IV do arr. 27 da Constituição; 
. _5.o - velar pc<la observância d C 

t E t l 1 a om;ti-mçao ~s ac ua ; 
ü.o - dentro de ·dez (lO) dias 'lPÓ 

i
1
níclo de 1c1a.(~a sessão legi~lativa, 0 Prc~id~'nt~ 

( a ssem > ew apresentara relatório do t , 
balhos da Comissão, Permanente, sujcita~d~~ 
ao r~f~~el_ldllm 1rt1~1 c

1
asa. Para discussão, será 

o re. a ono pu J lCa( o com antecedência d 
10 d1as. e 
.- A·r~. ,40 - Aos Pr.esidcntes das Cornis-
soes, cabem por analogw as mcsrn·1s 'ltr'} · - l I) . 1 l . , . , l >tn-
~~oes < o resn ente L a Assembléia. Comp •t _ 
lhe, nomeadamente: c c 

1.o - dar conhecimento à Comissio d 
tôda a matéria recebida; _ · ·' e 

') o l . 
w. -t (tcsigna~ ;clatorcs e distrihuir-Ule& 

'tr 

c~ 

a cornpe en c matena; , 
:l.o -- determinar a entrega de c. . ~~ 

dos pareceres aos membros <th c0111 • • <~Plas. 
1 f ,• , }' } } · . ' • lSSHO e c c en~ pcc H ~ r e v1sta do processo; 

4: - assmar os pareceres e convidar 
dcm:ns membros a fazt;-lo; os 
. 5." :- ~nviar it Mesa tôda a matéria d 

hnada a le1tura em sessão c à pnhlic·v.':- cs~ 
ata impressa; ',,.~o na 

fi." - promover a puhlic·•ç1o rl· t 
d C · .. ;- "J)', . ' _, .111 a as-a onuss,w no. _wno da Assemhléh". . ? ." - ser o orgao de comunkação ,' 1, 'C 
rmssao com a Mesa; c " o-

s.o - solicitar <lo Presidente l· A 
hléia a dcsigna1,~ão de sühstitutos T>'ll~' a , ssem~ 
bros ausentes ou impedidos d,c : '1 os rncrn-

9 o • • , · cornp·u·cccr• . · · - re,<T\llSitar a l\Iesa 0 Ilcsso·•l' , •· 
t~rwl neecssanos ao hom andarnent ' lc rn~
vtço; 0 ! o scr-

1~ - I'!~quisitm·, em virtu<lc d, . 
hcra<;ao da Comissão os scrvi•.·o. c dch-
cionúrios técnicos p·1r\ c~tu~lrl 1v 

8
1 •<lc fnn-

1 . . t . , , . ( c ( etc,·rni'n· c o assun o, por espaeo de tcmp . . .t-11 , . l .. o Prefixado• - - COnVJl ar p~ll'a o Tncsrno f' ' 
na forrna da letr·1 ·mlcrior· t · · un e · 1' t ' ' ' ecrncos l peCHI lS as, C l'eflrPSCnt·lntcs !l · . r ll CS-. - . " ' · e cntid· 1, assocwçoes c1cn tíficas ou <lc classe. ,lf c~ ou ., 
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§ 1.• _ 0 Presidente po~lerá ftmcio_nar 
corno relator c terá voto em todas as delibe-
rações. _, . r· · ct· 1 § 2.• _ Em caso ue emp[~!c, 1cara a wc a 

vota "to para outra remuao, na qual se 
a ,0 cir;pate Iwuver, o Presidente d_ccidir~. 
no\ • ·t '1 _ Ao encerntr-se a sessao legrs-nr . ~ l C . - . 1· r a os Presidentes (as omissoes provi-
d,l IV ·'ar:-10 •1 fim de que os seus membros 

eBCl' < ' • .. li devolvam ú Secretaria os papei8 que res 
forem distribuídos. 

SECÇÃO IH 

Dos tmballzos das Comissões 

Art. ,!2 - O trabalho das Comissões obe-
decerá à seguinte ordem: 

a) distribuição da matéria pelos 'rela-
tores· 

]; ) leitura dos pareceres definitivamen-
te assentados; 

c) Icitm'a c discussão de requerimentos, 
relatórios ou memoriais, e deliberação a res-
peito. 

§ 1.• - A Comissão poderú alterar esta 
OI'dern em caso de urgência ou de requeri-
mento de preferência deferido. 

§ 2.0 
- A distribuição de matéria deverá 

constar da ata publicada no "Diúrio da As-
sembléia". 

Art. 4:~ -- Tratando-se de matéria urgen-
t~, como tal considerada pelo plenário ou 
por êste Regimento, o Presidente designará 
relator, antes mesmo ,tJc reunida a Comis-
são. 

Art. 44 - As Comissões poderão ter re-
latores previamente designados para cada um 
dos principais assuntos de sua compctêtrcia .. 

Art. -15 - As Comissões dc1iherarão por 
maioria de votos, com a presença de mais 
da metade dos seus membros, cabendo, ao Pre-
sidente, o voto de desempate. 

Art. 46 - O membro da Comissão, a 
que fôr distribuído o estudo de qualquer ma-
téria, deverá apresentar, dentro de cinco dias 
prorrogáveis por mais três, relatório a res-
peito, acompanhado do parecer. 

§ 1.• - Hdatório c parecer serão lidos 
em reunião da Comissão c sujeitos ú dis-
cussão pelo prazo que foi convencionado. 

§ 2.• - Lido, discutido c votado, em reu-
nião da Comissão, o relatório sôbre qualquer 
matéria, o relator lerá o prazo de quarenta 
é oito horus irnpronogúvcis, para l'cdigir o 
parecer de aeôrdo com o vencido. 

Art. 47 - Se o parecer não fôr apresen-
tado no prazo ou não fôr adotado pela maio-
ria ,da Comissão, o Presidente designará novo 

1·élator, dentro os que constituií·cm maioria, 
verificada a segunda hipótese. 

§ 1.• --: Para a. aprescnta~·ão do novo 
parecer scra .con~cthdo ao segundo relator 
0 Jli"IZO de trcs dras. § · 2." - Na hipótese de aceitar a Ço-
missão parecer diverso, o parecer vencido 
constHnirú voto em separado. , . -

§ 3.• _ Aos t~lctnhros da Connssao, qu~ 
>rl'1~nderem rcdigtr voto c~n separado, scra 
~on~~edido 0 prazo comum, nnrn-onogúvel, de 
doís dias. f 'l 1 1 

~ 4.0 _Para o .• e,;~ o t,~ ;o~~tag~~n. <~ 
v >tos relativos ao pnt ccct, os vcncHios ~ os 
"~tn ·separado" serão considerados contráriOs; 

A. L.- 22 
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serão considerados favoráveis os votos "com 
restrições" e os ·dados "pelas conclusões". 

Art. 48 - As Comissões é lícito dividir. 
para facilidade de estudo, qualquer matéria 
sujeita ao seu exame, distribuindo cada parte a. 
um relator parcial, cabendo ao relator geral 
e·laborar o parecer definitivo. 

Art. 49 - Os pareceres assentados em. 
reunião da Comissão serão Hdos na Assem-
bléia pelo respectivo relator c enviados à 
l\Iesa para impressão. 

§ 1." - Nas reuniões secretas das Comis-
sões, resolver-sc-ú quanto à conveniência de· 
ser requerida à Assembléia sessão secreta para 
discussão c votação dos pareceres ali assen-
tados, discutido:; e votados. 

§ 2.0 - Na hipótese afirmativa, scrüo os 
pareceres c mais papéis entregues em sigilo 
à Mesa pelo Presidcn te. 

§ 3." - Os Presidentes das Comissões po-
derão ordenar, para facilitar o estudo da 
matéria, se imprimam em avulsos os votos 
-dos relatores de qualquer membro da Comis-
sfio, e os documentos importantes para o 
caso. 

Art. 50 -- As proposições enviadas às 
Comissões que não tiverem parecer dentro. 
de 20 dins seguidos deverão, independente-
mente dêle, ser incluídas em ordem do dia, 
ex-o{{icio, pelo Presidente, ou mediante re-
querimento aprovado pela Assembléia. 

Art. 51 - Qualquer beputado poderá 
assistir às reuniões c, mediante convite do 
Presidente da Comissüo, discutir assuntos su-
jeitos ao exame .da mesma, apresentar expo-
sições escritas c sugerir emendas. 

Art. 52 - Quando um membro da Co-
missfio retiver em seu poder, apesar de re-
clamação escrita do seu Presidente, papéis 
<rue a ela pertençam, serú o fato comunicado 

. ' l\1 ' por cscnto, a csa. 
Parágrafo único - O Pt·csidente da As-

sembléia farú um apêlo ao Deputado, datldo-
lhe 24 horas para atender ao a pêlo. Expirado 
o prazo sem que os papéis sejam ·devolvidos 
o Presidente da Assembléia nomeará substitut~ 
providenciando a arrecadação inwdiata dos 
papéis. 

Art. 53 - A presidência da sessãd das 
Comissões reunidas cabcrú ao Presidente 
mais idoso; na falta dos Presidentes no Vice-
Presidente mais idoso. ' 

Art. M - A requerimento de cinco 
Deputad?:~' aprov~td? pela maioria, podcrú a 
Asscmbleia conshtmr-se etn Comissão Geral 
para o. ~studo de qualquer assunto indicad~ 
na pchçao. . 

Parúgrafo único -- Em Comissão Gera .. - • , • l. c; .a n;:\O se :.aceitara t:cqucrrmento para encerrar a 
<l.wcussao; to~lavw, ao D~putado não sel'á lí-
elt<? falar mar!> de duas vcz~s, no múximo por 
mera hora de cada vez, sobre o mesmo as-
sunto. · 

Art. ?5 - Os lHtr~scres sôhre as esco-
lhas referrdas no art. ..l;.>, n." .XI <l'\ c· .1· 
t · - l I' , t, ons l· ntc:,~ao < o '..stauo c no arl. 8.• f.! •). 1 At" I D' ' - C . · ' ;:; ~. < 0 "' 
l. as. tsposwocs onstltnet?llais Tr:msitórias 
~ ~oht·c _outras que T>o,r. let dcspen<lcrcm de ·:Pl ovaçao da Assem h leia, constarão cxelusi-
\mnentc: 

fl) de um ·1·~lntórw cmn})leto sôbt•c 0 ~sco.l~\t~lo eom as mforma~~.ões obtidas pela Co-
nussao, de forma a I>ossibilitar a vcrificnçúo 
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. das condições legais e qualidades essenciais ao 
cargo; e 

• ·t. do não puderem ou representantes desse p~n 1 . :- 0 Nesta hi-. •t . , dcsignaça · não qmserem ace1 ar .t. f ·t· pelo Presi·dcntc, 
h) da conclusão sôbre os elementos in- pótese a nomeação scra ei ,t 

livrcm'et~tc. . , . No caso de impc_di-, formativos, mencionando-se nu ata apenas o 
resultado da votação do escrutínio secreto, 
sem que seja admitida qualquer declaração 
ou justificação de voto, exceto ·com referên-
cia às condições legais. 

Parm~nlfo muco - · .1 sttl>stittuçao · 
~ • t cSS'lrU ' ' mcnto, cessando es c, c · ·: :'ío Executiva, a 

Art 65 - Na Conusst, <I c dez dias, · , 1 "d den ro · . · vaga sera prccnc ll a, ftuirú o prmtciro 
mediante eleição que ~~nsp~nt que fôr rrwr-
ohjeto da Ordem ,do 1't Art. 56 - Serão sempre secretas as reu-

niões da Comissão para deliberar sôhrc a in-
dicação de nomes para os cargos a que se 
referem os arts. 37, § 1.•, 74, n.• 1, c 102, § 1.• 
da Constituição do Estado e art. s.•, § 2.· <dO 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias c outros previstos em lei. 

,Art. 57 - As reuniões das Comissões, 
S(l!lvo resolução em contrário, só serão ml-
mitidos os membros da Assembléia c os fun-
cionários em serviço efetivo. 

SECÇÃO IV 

Da audiência das Comissões 

Art. 58 - Feita a distribuição dos pa-
J)éis às Con~issões pelo 1.• Secretário, serão 
no mesmo dta, remetidos aos respectivos Pre-
sidentes, por intermédio da Secretaria. 

Art. 59 - Distribuída qualquer proposi-
çiio a duas Comissões, durá cada uma seu pa-
recer em separado e em prazo comum. 

Art. 60 - Se uma Comissão quiser ou-
vir outra sôbre assunto sujeito a seu exame, 
ou com ela reunir-se para a respeito delibe-
rar, o Presidente enviará à Mesa requerimen-
to escrito, e dará ciência do despacho aos de-
mais membros. 

Parágrafo único - Deferido o pedido de 
Tetmião conjunta de duas ou mais Comissões, 
serão avisados os Presidentes pelo 1." Secre-
tário. 

Art. 61 - Quando um Deputado pre-
tender seja sôbre certa matéria ouvida de-
terminada Comissão, requere-lo-á por escri-
to até a 2.4 discussão c a Assembléia delibe-
rará por maior absoluta. 

SECÇÃO V 
Dos impedimentos c vagas 

_ A.rt. 62 - Qualquer membro de Comis-
sa o~ Impedido de comparecer às reuniões, 
fura a n.ecessúria participação ao Presidente. 

. P_aragrafo único - Transmitida a conm-
mcaç~o ao Presidente da Assembléia, êste no-
meara, em sessão, o 11mhstituto interino. 

Art ·. 63 - Dar-se-:1 a vaga de membro 
da Cormssão, entre outros casos, no de ex-
pressa 'l'cnúncia, que será ato perfeito c aca-
h~do d~sde '> momento ·em que seja comu-
nf!eadot. a Adssernhléia, se na mesma sessão não 
. or re Ira a. 

, l_larú?rafo ·único - Considerar-se-á rc-
nuncw t·tci"ta I 1 d · - 1 . , . ' , ( e ruem >ro c cormssao, c cito 
o~I design.ado, o fato de não haver comr>are-
cido a cinc? reuniões ordinúrias consecuti-
vas da Comissão, sem causa justificada. / 

Art. G4 - Nos casos de impedimento 
ot~ V~lga de qualquer dos membros das Co-
rmssocs: 0 respectivo Presidente solicitarú 
.ao P~cs1dcnte da Assembléia a designação de 
s_ubshtut.o, devendo f~ste estar filiado ao mes-
.rno partido do substituído, salvo se os demais 
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cada. 
CAP 1'fUL0 IV 

exercício do 
Dos Deputados - Da posse c 

mandato 
D putado dar-se-ú 

A ·t üG - A posse do e . ·sso a que r • - do cornpl o nu 
mediante a prest:~ç~d~~ ·t, Hegimento · -~· _ 
se refere o art. 7 · es c . •sentação do ui 

f , · 0 A apr e. I r>es-Parágra o umc. :- elo diplornat o, r 
ploma poderá ser feita P • Secretário c po 
soalmcnte, por ofício ao 1. , lqucr Depu-
intermédio da bancada de qu,l , 
t.ado. ocado, ter a 

Art. 67 - O suplente convosse podcn-
o prazo de 30 dias para tornar P Íf:l~al tc~n
do êstc prazo ser pr-.~rrogado P0~ to cscnto 
po, pela Assembléia, a rcqucnrncn 
<1.0 interessado. D •putudo com-

Art. 68 - E' dever do , ~ ·\ hora rc-
pureccr its sessões da Asscmu~;w, ct,.trio ano-
~imental, cumprindo ao 1." ;,ccr r; os fins 
tar as faltas não justificadas, pa 
<le direito. . . do Deputado, 

Art. G!l - São dn·citos · 
uma vez empossado: _ oferecer pro-

a) tornar parte nas sessoes, tcrcr dis-
jctos, indicações c emendas, rcqt ' 
cutir, votar c ser vot~~do; 'd" la Mesa ou 

h) solicitar, por u~te~mc 10 < pertença, 
·do Presidente da Cor~1ssao a (;~~ctcntcs sô-
informaçõcs das a~ltond~dc1?. co~t{ que sejam 
Jn·c fatos de interesse pul? ICO 
úteis à elaboração legislativa; - cs na forma 

c) fazer parte d.as Comisso 
do Hcgimcnto; . •ss:u·io pcdin-

.d), f_alar quando .1~1lg!~r .n0ccl~~-~~idc~ltc, oh-
do prcvwmcntc a pnl.tvr •1 ·~ t· · .. 

I . . -cs regnncn cUS, I servadas as ( Isposiço · 0 qu·tisqucr ( o-
c) examinar a todo tcn!P . , , 

cumcntos existentes no a~<I1!.1J~Jc competente, 
f) requisitar ·da au on (Úret·unentc, pro-

por intermédio da l\Ie.~a f1~ suas 'imunidades; 
vidências para garanti,~ (1?st a· 

.. t 't Inh IO c c, ' Jl'. ' g) frcquen ar ' ··c ·o d·t Assem> cta e 
h) freqüentar o em ICI ' 

suas dependências; diversos serviços ,da 
i) utilizar-se dos a fins relacionauoso 

Assembléia, (!c~dc que ~ar funções; . • 
com o cxcrciciO .r.Ic. Sll·~\tc érn sua rcst~len-

J.) receber dwrrarner I 'I·.· 'l" c o "uh nas 
D. · · 1 Assern > eJ, cia, o 11 rano ( a · · 

Gerais". . tcrú direito ao suh-
§ 1.• - O Deputado s~ depois de cmpos-

sidio c :\ ajuda de ct~stc~ido ús scssõ~s · 
sado c de haver cOinP·0

11 licenciado nao per-
§ 2 • _ o Deputa ? ç'l r>ara tratarncn-. " }Jcen ' ' f" cebcrá subsidio, salvo , direito à parte txa, 

to de saúde, em que. tcd·atcrrninado tendo em 
pelo prazo que , s~ra c . 
vista o laudo mcdtco · 0 a sorna das hccn-

§ 3.• - A <licença t 0rês~c · particular não 
ças para tratar de 1n c 
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poderá ultrapassar a seis (6) meses em cada 
legislamra. 

!i 4." - O Deputado licenciado continua-
rá {;Olll os ·direitos constantes das letra "c", 
"f", "g", "h", "i" e "J" dés~e at·tigo, perden-
-do os numerados nas demais letras. s 5." - ~empre que tiver de ausentar-
se por mais de sessenta dias, inclusive nos 
-casos previstos pelos artigos ~1 e ~2 da Cons-
tituicão do Estado, cump~·.e ao Deputado soli-
.cit:.u· licença da Assemhleia. 

Art. 7U - O suplente convocado percebe· 
rá subsídio integral, c ajuda de custo pela pri-
meira in vestidura. 

Art. 71 - Precedendo consentimento es-
crito na Comissão Executiva, é lícito a qual-
quer Deputado fazer retirar, mediante recibo, 
documentos do arquivo ou tlivro da biblioteca, 
J>ara uêles utilizar-se em reunião das Comis-
sões ou no plenário. 

Art. 72 - Falecendo algum Deputado 
durante a sessão legislativa, o Prcsidenh~ -co· 
Jmmicarú o fato à Assembléia c consultú-la-:í 
.">c seus trabalhos ·devem ser suspensos neste 
dia, deliberando o plenário com qualquer nú-
mero .. Ocorrendo o falecimento na Capital, 
.o PrcsHlentc nomeará uma Comissão ·de três 
membros l>ara prestar as homenagens fúnc-
Jlrcs em nome da Assembléia. 

SECÇÃO I 

Das vagas e licwças 

.. Art. 73 - As vagas, na Assembléia, vc-
nftcar-se-ão: 

a) por falecimento· 
h) pela renúncia; ' 
c) pela perda do mandato. 
Art. 7,1 - O Deputado perde o man-

·dato: 
1 - por infração dos artiuos 1!) c 20 

dn Constitui~~ão ·do Estado; "' · 
. ~ - ~~.n conseqüência da perda dos di-

r~ttos I>~httcos ( Constitui~~ão Federal, artigo 
135, paragrafo 2.•). 
' Art. 75.- A perda do mandato de Depu-
tado 1:odcra ser J>rovocada mediante rcprc-
sentaça? documentada de qualquer Deputado 
<~c partido político c do Procurador-Geral d~ 
Estado. 

§ 1.'' - Entregue it l\Iesa a representa-
ção a que se refere êstc artigo, serú a mes-
ma enviada it Comissão de Constitui~~ão, Lc-
~islação c .Justiça para opinar se preenche os 
x·cqu i sitos legais. , 

§ ~.· - O parecer da Comissão, depois 
de distdiluído com antecedência ·de 48 horas, 
Jlelo menos, será submetido a uma única dis-
cussão. 

§ :l.• - A Assembléia Lcgi:>laliva poderá 
mandar arquivar, desde logo, a rcpresenta~ão. 
Se, porém, admiti-la, constituir-se-{! uma' Co-
missiio ele Inquérito, a qual, depois de proce-
der ús diligências que entender ncccssúrias, 
de ofício ou requeridas, crnilirú o seu pare-
cer concluindo por nm Projeto de Hcsolução 
sôhrc a proccclência ou improcedência da re-
presentação. 

ParÚ"rafo único -- Para falar sôhre o 
parecer, ~crú eoneedida vista nn acusaclo pelo 
prazo de einco dias. 

Art. 7!i -- O aeusaclo poderú assistir pes-
soalmente ou JlOr procurador, a todos os atos 

e diligências c requerer o que julgar couve-
, nien te no in terêssc de sua defesa. 

. Art. 77 - O Projeto -de Hesolução a que 
se refere o parágrafo terceiro do art. 73, de· 
pois de publicado sccú submetido à Assem-
bléia que deliberará por voto secreto c por 
dois têrços de seus membros. 

Art. 78 - Suspende-se o· exercício d.~ 
mandato do Deputado: 

1 - por incapacidade civil absoluta jul-
gada por sentença de interdição; 

2 - por c~ondena~~ão criminal, enquanto 
durarem seus efeitos. 

§ 1.• - Durante a suspensão do exercício 
do mandato, tcrú o Deputado direito à parte 
fixa do subsídio. 

§ 2.0 
- Scrú observado, quanto à -dccre-

ta~~ão -tla susj>ensação do exercíCio do num-
dato de Deputado, o disposto neste capítulo. 

Art. 79 - A renúncia do mandato devo 
ser dirigida, por escrito, à Mesa, com firrr.a 
reconhecida, c somente se tornará efetiva 
depois de lida no expediente c pul'~icada no 
"Diúrio da Assembléia", inde:;:,cndr.o '.e tle ')pro-
vação desta. , 

Art. SO - Salvos os G:.-.sos Cc V< ,;as pnr 
falecimento ou rcnúncitc, ~tnalquer- <htlrc> .~aso 
de extinção do mandat~ de Devutad<> d~pen
dcrú sempre, para os fms de convocaçao do 
supl~ntc ou de cleiçüo, cio pcof.<tllC'lh.rten~o 
da Assembléia. 

Art. 81 - A convo~;~~~ão de\ ~up.cn'l:..,. .J:ar-
sc-ú em caso de vaga, suspensão do mandat.:. 
licença por mais de fiO di~s .c _nas hipó',ese:t 
dos art. 21 e 22 da Cc•nshtmçao do Estude_ 

TITULO IJ 
Dos tmballzos da Assembléia 

·CAPíTULO I 

Das Sessões 
Art. 82 - As sessões serão "Jrcparat()~ 

rias, ordinárias c extr:a?rdinJn·ias. _ 
§ 1,0 - Prcparatonas sao _as scssocs qm,, 

no primeiro ano ele cada legislatura, prece-. 
dem a inauguração dos trabalhos <la Assem-
bléia Legislativa. 

§ 2.0 - Ordinárias são as sessões quoti 
dianas de qualquer scssiío legislativa. 

§ 3." - Extraordinúrias são as sessões 
realizadas em dias ou 'horas diversas das pre-
fixadas para as sessões ordinúrias. 

Art. 83 - As sessões ordinúrias rcalizar-
sc-ão nos dias úteis, terão a duração ele qua-
tro horas, iniciando-se os seus trabalhos às 
catorze horas, pelo relógio da Casa. ' 

Art. 84 - As S{;ssõcs extraordinárias 
tamhém de quatro horas, serão diurnas mi 
noturnas c poderão realizar-se em qnnlqucr dia 
mesmo nos 11rbprios dias das Ol•clinárins an: 
tcs ou dqJOis destas. ' 

Parágrafo único - A convocacão das 
sessões extraordinárias, qne se farú p~lo Prc-
~idente, cx-o{{ici~, m~ por. clelihcra~~ão da As-
sembléia, clctcrmmara o dta, hora c a orden1 
d_?s trabalhos, . ~la_ndo-os a conhcecr, em scs-
sao ou pelo "PI~\riO ela Assembléia". Os Depu-
tado~•, neste ultuno caso, quando I>Ossívcl, se-
rão avisados pcssoalm~ntc. 

Art. 85 - Quando a sessão ordinúria ou 
extraorclinúria fôr suspC!nsa, Jlor falta de nú-
mero, para deliberar, o prazo de espera não 
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prejudicará· o tempo de trabalho efetivo, mar· 
cado no Hegimento. 

Art. 86 '-- As sessões ordinárias ou ex-
traordinárias serão públicas, e seus atos di-
vulgados pelo "Diário da Assembléia". 

Parágrafo único - Sempre que o rec_la-
mar o interêsse público, poderão as sessocs 
ser secretas, se assim fôr deliberado pela 
maioria dos Deputados presentes. 

Art. 87 - As sessões poderão ser prorro-
gadas por tempo prefixado, a requerimcn~o 
de qualquer Deputado, mediante aprovaçao 
da Assembléia. 

Art. 88 - Do mesmo modo c por igual 
processo, poderá ser concedido o adiamento 
da sessão, para o mesmo dia ou para o se-
guinte, ficando determinada a ·hora do reiní-
cio dos trabalhos. 

§ 1.• - Os requerimentos de prorrogação 
ou de adiamento só poderão ser apresentados 
à Mesa até o momento do Presidente anun-

' ciar a Ordem do Dia SCBUinte. 
§ 2.• - Se, ao findar a hora da sessão, 

. houver orador na tribuna, requerido o adia-
, mento ou a prorrogação, interrompê-lo-á o 
Presidente, para sujeitar o pedido a votos. 

§ 3.• - Aprovada a prorrogação, não po-
derá restringir-se, salvo depois de encenada 
a discussão da matéria em debate. 

§ 4.• - Antes de finda a prorrogação, 
pode1·-se-ú, nas mesmas condições, requerer 
outra. 

SECÇÃO I 

Das sessões públicas 
Art. 89 - A hora do início da sessão, os 

membros da Mesa c demais Deputados ·deverão 
ocupar seus lugares. 

§ 1.• - Verificada pelo Presidente a pre-
sença de um têrço, pelo menos, dos membros 
da AssemlJléia, será declarada aberta a sessão. 

§ 2.• - Se, não se verificar número legal, 
o Presidente declarará que deixa' ·de haver 
sessão, e designarú a ordem ·do dia seguinte. 

§ 3.• - Na aJip6tese do paritgrafo ante-
rior, o primeiro Secretário despaclwrú o ex-
pediente independentemente de leitura, e dar-
lhe-á puÍJlicidadc no "Diúrio da Assembléia". 

§ 4.• - A presença dos Deputados será, 
diàriamente, registrada pela Secretada da 
.Mesa. 

§ 5.0 
- Se a sessão começar até 15 mi-

ntitos depois da ·lJOru, o atraso não diminuirú 
o tempo de trubalho marcado pelo Hegimcnlo. 

Art. 90 - Aberta a sessão, o 2.0 Secre-
tário farú a leitura da ata da anterior que se 
considerará aprovadn, independentemente de 
votarão, se não !houver impugnação ou recla-
maçiio. 

§ 1.0 
- Para retificar a ata, o Deputado 

só poderá falar uma vez c por cinco mi-
nutos. 

§ 2.0 
- No caso ·de qualcruer impugnação 

ou reclamação, o 2. o Scerct{lrio prest;1rú os 
esclarecimentos que julgar convcmentes. 
Quando reconhecida pela Mesa, ou pela As-
scrnhl!\ia. a procedêneia da retificação, serft 
esta consignadn na ata seguinte. 

§ 3.Q - A discussi:io da ata ni:io cxccderú 
a l10ra do expediente. 

A·rt. 91 - Aprovada a ntn, o 1.• Secre-
tário fará a leiturn dos ofícios do Govêrno, 
dos tribunais e juízes; Jcril também, em re-
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sumo, outros oficios, repres.~ntaçõe.s, pcti; 
·ões memoriais e mais papeis ':nviados a 
À.sse~nbléia, ·dando a todos o destmo eonve-

nicn~e.l.o - Se qualquer Dcput?do requer.er 
por escrito a •remessa a detcrrrun~da ~1om~s: s·ão de papéis despachados a ou ti t pc 0 f·. 
Secretário, ou dc~tinaç:to diversa ~~~~~ 11<!1~~~en~~ dada, scrú êssc requerunento opo ' 
submetido a votos· . cnta-

§ 2 • - Seguir-se-á a leitura c .:_1pre~ 
' • J" 1coes mter· ção de pareceres, projetos, !IH IC: ~ ·' • Se· 

pchçõcs e requerimentos, sendo pelo 1
1
• 

crct{;ri~ lidos em remmo os que se a~ Iarem 
sôhrc a l\Icsa, c todos, mandados puhhem· no 
"Diúrio ela Assembléia", c em avt!lsos, para 
<listrihui~~ão aos Deputados, os proJetos e pa· 
reccrcs. . • 

~ ~-· - A leitura do expcdiC~te sera 
feita dentro do prazo múxirno de mcw hora·· 

§ 4.• - Se a discussão da ata esgot:!r 
a hora do expediente, ou se transcon:~r a mey1 
hora ·destinada à leitura dos papeis, ser:to 
também os niío lidos dlspachados pelo 1! ~c
crctúrio c mandados publicar, na forma des-
te Regimento. 

§ 5.• - A hora do expediente é impror· 
rogúvel. 

Art. 92 -- Finda a primeira hora dà 
sessão, passar-se-ú à discussiio c votação de pa-
receres, requerimentos, indicações c interpe-
lações c, ·depois à leitura c ú aprovação de re-
dações finais, o que niio irá além das 16 
horns. 

Parágrafo único - Finda a matéria dês-
te artigo, serão discutidos e votados os pro· 
jctos incluídos na scr.nmda parte da Ordem 
do Dia, podendo seguir-se ainda aprovação· 
·das rerlações finais entilo ap1·cscntadas. 

Art. 93 - No recinto, não scrú permiti-
da conversneão em tom que dificulte os tra· 

'hnlhos da Mesn c perturbe os debates, nem 
atitudes anc, de qualquer modo, comprome-
tam a ordem e o respeito nccessúrio it sole-
nidade das sessões. 

Art. 94 - A Ordem do Dia. que será 
impressa e rlistrihuída a torTos os Dcpularlos 
na véspern rl.n scssiío, org:mizar-s~'-{t, na eon-
formidarlc rlêste Hcgimcnto c do seguinte· 
modo: 

PHIMEinA PAHTE 

Dns H :ls 15 'horas: 
Leitura c aprovação <1:1 ntn. 
Exncdicnle, inclusive leitura c nprcscn· 

t:tção de pro_ictos, indieuç.õcs, ·requerimentos 
c interpelar;iies. 

Dns 15 its Hi horas: 
Discussão e vofnção de requerimento~, 

in r! icar;ões c interpel:lcõcs. 
Leitura c nprovaç:io de rcdar;rjcs finais.· 

SEGUNDA PAHTE 

Das 1ô ús 18 hm·ns: . 
1 -- 1.•, 2.' e 3.~ cliscusscjes de proJetos 

e respectivas vot:wões. _ . . 
Leitura e nprovnç·iio rle rcrlnçocs fmm11. 
§ 1.• - Esqotarla n mnti~I"Ín para (JtlC s? 

houver eonsignnrlo certa horn, P:lssm·-~(:-a 
Jogo a trntar da que se lhe semur: nssmt 
f'OTTIO, e~go\ada :1 matéria de ll!lla T?nrtr~ da 
Onlern elo Din, porlcr-se-ú tT·ntm· Imechatmncn-
tc ·da que se aehur noutra parte. 

" 
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Art. 95 - A ordem. estabelecida nos ar~ 1 § 2." - As emendas supressivas preferi~ 
.tigos antecedentes podera ser alterada ou in~ rão, na votação, às denwis; ,as substitutivas, 
terrornpida. aditivas e modificatiw1s, preferirão à propo-

1 _ para a posse de !JeJ?Utado; sição a que se referirem. · 
2 _ em caso de prefercncw; ~ 3.0 

-· As emendas das Comissões terão 
3 _ por adiamento; • . prcl'e:·ência, na ordem do parágrafo anterior, 
4 _ em caso de urgencia. sôhre as dos Deputados. 
Art. !JG - Finda a hora da sessão, or- § 4.0 -~ Os requerimentos de adiamento 

ganizará 0 Presidente a. ordem {{Os trabalhos de discus~;ão, ou de votação, serão votados de 
do dia seguinte, anuncwndo-a antes de le- preferência aos assuntos a que se reportarem. 
v·mhu· a sessão. § 5." - Quando ocOITet· a apresenta~~ão 

' l'ar:ígrafo único- Se a Ordem do Dia fôr sirnulttmea de nwis de um requerimento ver-
dividida em duas partes, o tempo destinado Jwl on escrito, !crú preferência a matéria que 
à primeira não poderá ser excedido por cs- à Assemhlóia se nfir.~~mtr mais importante. 
paço superior a um quarto de hora. § G." --· Quando ocorrer a apresentação 

Art. 97 - A 1\fcsa, .cada ano, darú co- de mais de um requerimento dos dependentes 
nhccimcnto ú Assembléia em sua primcim de discussão, a preferência scrú regulada pc-
sessão, da sinôpsc dos trabalhos rcali~ados la ordem de apresentação. 
durante a sessão anterior. § 7." --Na hipútese do parágrafo anterior, 

Art. !)8 - Serão hanhém imp1·cssos c dis- apresentados simull:ineamcnle requerimentos 
trihuídos aos Deputados, no princípio de cada que visem ao mesmo objetivo, a preferência 
reuniüo onlinúria, os Anais da Assembléia, será regulada pelo Presidente. 
que ·dcver:io conter o relatório do Presidente, § 8.'' -- Não se admitirá preferência de 
c as atas por ordem cronológica, os parece- matéria em discussão sôbrc assunto em vo-
rcs, projetos, indicações c ·respectivas discus- ta~·ão. 
sões e vota~~ões. Art. 101 - O requerimento de destaque 

SECÇÃO II 
Das sesslíes secretas 

Art. 9!l - A Assembléia poderú reali-
zar sessões secretas, se fôr assim resolvido, 
a requerimento esc ri to de qualquci· Deputado 
com indicação precisa do seu objeto. 

§ 1.• -- Delibcrmla a realização da ses-
são secreta, farú o Presidente sair da sala 
das sess(ícs, das galerias c suas dependências, 

'lôdas as pessoas estranhas, inclusive os encar-
regados dos serviços de apanharnento c re-
dação de debates c demais empregados da 
Casa. , 

§ 2.• - Se a sessão secreta tivc1· de in-
terromper a scssiio pública scrú esta suspen-
sa para se tomarem as providências do pa-
rúgT:Jfo anterior. 

· § 3. 0 
- Antes de encerrada a sessão se-

creta, resolverá a Assembléia, sem debate, se 
devcriío ficar seercf os, ou constar da ata pú-
blica, os nomes elos requerentes, a matéria 
vcrsnda, o anrlmnento c a soluçiío que teve. 

§ 4.• - Aos Deputados, que houverem to-
macio parte nos trnbaNJOs, scr:'t lícito reduzir 
a escrito seus discm·sos, que sct·ão arquivados 
com os documentos rcfct·cntcs it scssi'io e eom 
a ata que scr:í rcdigicla pelo 2.• Secrctúrio. 

CAPíTULO II 

Da preferência e do.ç destaques 
Art. 100 -- As proposi~~õcs terão prdc-

rrncia, para a discussão c yota~~ão, na scguin te 
ordem, que podcrú ser alterada por dclihcra-
~;:io da Assembléia: 
· a) matéria or~~amcntúria; 

h) prorroga~~ão dn scssiio legislativa; 
<') reforma constitucional ou regimental; 
d) adi:uncnto da scs~:iio legislativa; 
e) malt!I'Ía considerada urgente; 
f) projeto de fixa~·uo do efetivo da J>o!íeia 

Militnr; . . .. 
;.d qualquer ou!r~) JH'OJclr.) l>Cl'I~Hheo. 
~ t.• ____ As nwtenas de rliseussao cnecrra-

da e;n sesscic~; anteriores lcr:io prefct·êneia pa-
ra a votação. 

de artigo, parúgrafo ou_ eme!lda, ou de pr~fc
rência dêslcs, na votarao, sobre outro artigo, 
parágrafo ou emenda, dcyerú ser !ormulado, 
até se anunciar a respectiva votaçao. 

§ 1." ·-- A preferêneia de que resulte i_n-
vcrsão total, ou de mctad~ da ~rdem do. D~a, 
só será concedida por dchheraç:!o da rnmona, 
a requerimento escrito dl_l Presidente da Co-
missão, do relator do proJC~o, de um membro 
da l\fcsa, ou assinado por em co _Deputados. . 

§ 2." _ Na votação, o Presidente podera 
dar prefcri~ncia a certas ernc.nda~; em c as~ .de 
reclama~~ão, será esta submeti<! a a Asscrnblcw. 

CAPITULO IH 

Da ~ll'{]ência 

Art. 102 - A dispensa de formalidades 
legais salvo as de número, rlc parecer e de 
interstício entre as discussões, poderá ser con~ 
cedida po1· dclihcrac,~ão da maioria pura que 
dctcrminmlu proposit~ão seja considerada imc-
dialamcn te. 

§ 1." - Os requerimentos de urgência, 
que podcr~o ser apresentado:; em. qualquer 
momento anterior :\ leitura <1a Ordem do Dia 
sc·ruinte, devem ser assinado:; por einco Dc-
pt;lados, ou pelo Prc;;idenle da Comissão, ou 
relator do projeto ou por um membro da Mesa. 

§ 2.'·' - A ncnlmma propo~;ir;i'ío será con-
cedida urgt:ncia, enquanto se esiivcr tratando 
de outr~1 :tssim considerada. 

!i :3." -- Serú considerado urgente todo as-
sunto cujos efeitos dependam de delihcraeão 
imediata. Quando faltarem apenas vinte cÚns 
para o enecrrame:_tlo dos trabalhos legislati-
vcos, considerar-se-ao t!rg~ntes os projetos con-
cedendo créditos ao (.ovcmo. 

CAP1TULO IV 
])o inlerslício 

Art. to:~- Entre :1s três discussões de ca-
~ln projeto de lei ou resolur;ãc? mediará sempre 
IlllPt'VHlo mme:1 mer~or de VInte e quatro ho-
ra:;, (;c modo que n::o se farú no mesmo dia 
uma votação c a discussão subseqüente. 
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Art. '101 /- .\ C'" .. ,. .. - 1 . pensa de in , ·c·::. ..c"\.•10 <os c:lsos de chs-
os proj·•tos t.cl,,~,.cJ? prcv_J~;Los pelo ncgimento, 
Ordem ~, 0 · D~~r1y1~1Icos so serão incluülos em 
Ção rios l. I,J . horas depois tia distribui-

, I>nrnPI\PC<.' • l)" ~ • 
a(I'l:\]c 1·nt '-v1'" ·•' - da os j)I'OJelos comuns 

'" L- crv·1 o s \ ~ · ' '> 1 ' § 1 o --~- • cta uc _, horas. 
int<'l's.·ti'c·J. -- Nao ]lodcriio ser· dispensados de . . o ]l'lra 'I I'.. - . "Üo 0 ,. . '· ' c Iscm;•;ao apos sua 'liJl'O'''I-
" ' ·' [)l'OJCtOs C Clll • J· · - , ',' dos .·1,. (' . . - cnc .1s, que scrao envt'l· ' ' .onl! •;soes P'll" . l - l . ' ~ '>o c• ; ' ·' 1 cc :wao c o vencido 

li ~. -- •>"r·t d ' 1" I • . do il rcdac1o ~I ,' .. e ' <> w~·ns o prazo dc:;tina-
§ 3 9 ••• , >.u.t nova <hscussuo. 

. t , . -'lendo em vi··'·l ., ·t - l Jc o c o número I· .,t, ' ex ensao < o pro-
ser incorpo'"Hlos < .ts cmcnd:~<; <rue lhe elevam 
podcr·'t p1-0 . '' ·' na redaçao, o Prc~idcntc - ' rrogar o Jll"lzo 1 ' . . , . sues par,·1 C""'l r·ccl - ' · < esignado as Corms-,., .. , a~~ao. 

CAPíTULO V 
Das qneslões de ordem 

Art. 105 - Tôchs , l' . l , lerpclação dêstc H '. ,JS < li VH as sobre a in-
COnstituirão q~Icst- cgJlrnento, na sua prática, 

§ 1 o ,. · ocs <c ordem. 
· -- 'lo<hs as 1- 1 ramentc fo 1. }: '· q~lCs oes l c ordem, ela-

vidas pelo ~~u ~1<1 as, scrao em definitivo rcsol-
.§ ·o rcsH ente. · 2· - O prazo · Dcptlt'Hio r·o Improrrogável Pai"\ o ' rmular urn·1 ou li . . _ ' ordem é de dez . ' uas qucstocs tle 
§ ., o T. nu nulos. 
· ''· - No momc t 1 1 prazo que tem c· 1, D 0 < as < elihcraçõcs, o 

nh•tr '1 vot - · .H '1 cputado para enc·uni 
zix·:·l .,· ct'n a~~ao, c de dez minutos, nuc se t·'c·<lti: ' • co se se t . t 1 . · · · § 4 9 •0· · r.t ar l c leis periódic·1s 
dação finl .t!ando se_ discutir ou votar :~ .r.c-
ulé'm clo ~I' tso podcrao falar "pela ordem" 

I C a OI' <h IH" • - • ' de cach um·1 d·1 ~ ' oposiçao, d01s oradores 
l ' ' '·' correntes de OJ>' ·- d r· · < as na AssPmhléh 1 · mwo c un-

tos cada ~;~~. '' pc 0 espaço de dez minu-
1 § ~.o - Sôhre uma mesma questão de or-

< crtn,l somente uma vez poclerú hl·lt' "'llla De pu :H o. ' ' _, • 
§ Ü." - (~ Presidente, em qualquer mo-

mc~~:o d:~ scssao, _observado o disposto neste 
arti"'o, nao devera rccw;nr a palavra ao Dc-
put:.HJo que o solicite "pela ordem" m ·1s r>o-
del"l c·1s · · 1 I 1 ' '·' • •. sa- a < cs< c que o orador não indique 

dd~s<le log~ o artigo regimental que est:'t sendo 
csohedccJdo na marcha dos trabalhos. 

CAPITULO VI 

I 
Da explicação pessoal 

A!·t. 10G - Em breve discurso, que não 
J>Oil~ra exceder de 10 minutos, o Deputado po-
dera explicar o sentido c a extensão de pala-
vras, por êle proferidas no decorrer dos de-
bates c 'que, a seu ver, tiveram sirlo mal com-
preendidas, pela Casa ou por qualquer de seus 
pares. 

CAPITULO VII 
Das alas 

, Art · 107 - De cada sessão, lavrar-se-á, 
;Jlc!~1 .da ata que se destina à divulg:wão pelo 
D1ano da Assembléia" uma outra dactilo"ra-

fada, cor,n exposição su~inta dos trabalhos, "'pa-
ra. sct•r h da, votada c assinada na sessão sc-
gmn c. 

_Parúgrafo único - Quando não houver 
scssao, por falta de número, uma ata de sim-
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pies rcunwo mcncionarú o nome dos Dcput~
dos que tiverem comparecido, dos ausentes, c· 
o cxpcdien te despachado. 

Art. 108 - A ata destinada à publicaçi"io 
no dia sc;,:ninte no "Di úrio da Asscml>léla", 
contcrú túdas a:: minúcias dos trabalhos da 
sessiio ou da rculiiio havida. 

Art. 10!J -- - Os documcnios oficiai~; lid0s 
na scs:;i'ío serão exarado:;, crn resumo, n:t nta 
dactilografacla c trnnscritos JW ala imp;·es:;n. 

§ 1.o --- Toclos os discursos J>rofcridos du-
rante a scs:;iio conslariio da ata imvres:;~l. l·•:r 
cxtcn~;o ou em resumo, conforme a prcie:·t·ncia 
do orador, manifestada oportunamente :to re-
dator de <!chales. Se o orador uiio devolver o 
discurso, is!o mesmo constarú da referida ala, 
sem prejuízo de posterior publical:iio. 

§ 2.' -- As inform:wõcs c os documentos 
não oficiais, lidos, em résumo, pelo l.'' Scc~·c
t{~rio, à hora do cxr>edicnte, serüo sómcn~e Jn-
chcados, na ata impressa, com a dcclmyç:(o c!o 
objeto a que se referirem exceto clellberar,·ao 
em eontrúrio, ou se a l\[cs;1, ele ofício, ordcn·lr 
a puhlieaçiio. . 

§ 3.o -- As informações oficiais de c:u·a-
tcr reservado, não se darú publicidade· , 

§ 4.'' -- Em qualquer das atas não ~era 
cx.arado nenhum documento sem expressa T1er-
nussão <la l\Icsa ou da Assembléia, salvo quan-
do incorporado a discurso. 

§ 5."' -- Serú lícito a qualquer Depu tatl.o 
fazer inserir na ata impressa as razões <;S<:n· 
tas <lo seu voto, vencc<lor ou vencido, redigidO 
em têrrnos coneisos c sem alusões pessoais, 
rlcsde que niio infrinjam disposiçf:o tli:·s!c Hc-
gimcnto. 

Art. 110 - As atas das sessões secretas 
serão redigidas pelo 2,0 Scerctúrio, aprovadas 
pela Assembléia, antes do Jcvantmnenlo .da 
sessão, assinadas pela l\Icsa, fccha~las em Hl· 
vólucros que serão lacrado.•; c rubncado~'- pelo 
l,o c 2.0 Sccrciúrios, eom a menç:io do d1:1 da 
sessão, do lado de fora, c assim· recolhidas ao 
arquivo da Assembléia. 

Art. 111 -~- A ata ela úllinw scs~;:io o:·di-
núría ou cxlraordinúria scrú redigida :1 !elll-
po <lc ser sul>meticla, antes de Icvnnl:lth :_1 
sessão, ;\ dhcussiio e aprovação, que se Iara 
com qunlquer número. 

CAPiTULO VIII 
Da Polícia 

Art. 112 --O policimncnto do edifício da 
Assembléia compete, privativamente,. ú i\.I'.~:;a, 
funcionando como Comissão Execntn·n, :_;u11 a 
suprema dirc~·ão do seu Presidente, sem mtcr-
ven~~;}o de qualquer outro poder: . 

Par{wrafo único -·- I~ste pohciamcnto J,o-
derú ser 'rcilo por fôrça pública e :1gcntes de 
polícia, requisitados ao Govê1:no P.cl:1 l\lcsa c 
postos :\ inteira e exclusiva chspostç:\0 desta .• 

Art. ll:l - Scrú permiti<!<? :1 qtwlquer 
· 1 , · ·tu· <hs gale-pcssoa, decentemente vestH a, assrs '· · · - 1 1 ·c ·tclte rlesartnada nas a scssao, < es< c que s • · _ , 

I . .1• ·) s"Ill c!·1r swal de c guan c o mawr s1 cncH, · " ' · - <!Ue se Jl'IS· aplausos, nem de rcprovaçao, ao · · · 
sar na Assemhléia. 

§ 1,9 _ No recinto c nos _lugar~s de:'>· 
tinndos ú J\Icsa, durante ns scssoc;<>, ~o. serao 
admitidos os Deputados c o~ funewnar~os da 
Secretaria, em scrvko exclusivo da sessao. 

§ 2, 0 - IIavcrú' tribunas reser~adas pa.ra 
senhoras, mcmhros da Cftmara ou Senado I• e-

,., 
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dera!, aHos funcionários c para no maxuno , 
dois representantes de cada diúrio ou agência 
tclc;]rúfica. . . 

~ :l.o _ Só aos JOrnalistas e representantes 
de :l~'entes credenciados c portadores de car-
teira"'de identidndc, forncc.i<.la pela Secretaria 
da Assembléia, serú perrrnti<lo o a:;sento na 
}>:meada dn imnrensa; s~ndo-lhes facult.:~do li-
vre accs;;o ús dependcncws da Assemble1a, ex-
ceto no recinto, durante as sessões. 

§ ·L'' - A i\Ie:;a farú s:tir imediatamente 
do edifício da Assembléia o espectador que 
perturbar a sessiio, sem lH'ejuízo de outras pc· 
nalidadcs. . . 

§ 5.'' -- Quando, por simples a<lvcrtência, 
na forma dêstc Hcgimcnto, não fôr possível ao 
Presidente manter a ordem, poderú suspender 
ou levantar a sessão. 

Art. 1 H - Se :llgum Deputado come ler, 
dentro do edifício da Assemhl~ia, qualquer ex-
cesso, que dcYa ter rc:Jrcssfío, conhecerú do 
fato a Comissf:o Executiva, que, em sessão ::e-
ereta, o exporú ú Assembléia, que dccidirú a 
respeito . 

Art. 115 ~ Quando no edifício da Asscm-
hléia se perpetrar algum delito, cfetuar-se-ú a 
prisjio <~o criminoso, nbrin<lo-sc inquérito, ~;oh 
a lh reçao de um tios membros da Comissão 
Executiva. 

, § 1." --. Scrvirú <I c escrivão, o funcionúrio 
da Sccrclana que fôr, para isso, designado pc-
lo I>rcsi<lcntc. 

f; ') o () • • • :, ~. -- mqucnto, que tcrú rúpido an-
d:nnc?to, s~rú. c!~v~mlo com o delinqüente h 
auton<la<lc Jlltltcwna. 

TITULO III 

Da elabomçüo leuislaliva 

CAPITULO I 
Do processo de reforma constitucional 

Art. 11G - A rcfonna constitucional sô-
mcntc podcrú :;cr proposta se o projeto fôr 
:1prcscnlndo por um têrço, pelo menos, dos 
Dcpul<!<los, ou quando solicituda pela maioria 
<la totalidade <las Cfnnaras i\Itutieip:d:;. 

Art. 117 -- Dar-sc-ú por aceita a reforma: 
I ---· se aprovada, em duas di~;cu~;sões, pela 

maioria ah!:oluta da Assembléia Legislativa 
l - l' . . . ' em < tws sessocs ore manas c consecutivas; . 
II ···--- !>c em duas <liscussõc~;, obtiver o vo-

to de dois terços dos membros da Assembléia 
Legislativa. 

Ar·t. 118 ---- O projeto não serú incluído 
em Ordem do Dia, para qualquer discussão 
d~ qualquer do:; dois turnos, scniío quarenta c 
orlo hor::s, no mínimo, depois de distribuídos 
os avulsos impressos da proposta ou desta com 
as emendas c do parecer proferido sôbrc a 
matéria. 

Art. 11!) --- Os prazos para a permanên-
cia do projeto sôhrc a mesa, a fim de receber 
emendas nu~ d!scussõcs do :;cgundo turno, e 
para a Conn~sa? de Constituição, Lcgislac.,~ão 
c .lusti<;a proler~r J~areccr, quer llara segunda 
discus:;fw do ]Jnmc!ro. llll'l!o, quer para as do 
segundo turno, scrao Igums aos estabelecidos 
em rclac.,·ão aos projetos Ilcriódicos. 

~ 1." --- Em caso algum serão aceitas, du-
rante as discuss(ics, emendas stlhrc matéria 
não contemplada na prop~Jsta, c, tampouco, 
cmc<las que niio tiverem sido subscritas pqr 
um têJ\'O do número ~o tal de Deputados. 

§ 2.0 - Em primeiro turno pode n maté-
ria ser discutida c votada mesmo nas prorro-· 
gaçõcs do período legislativo, dentro do mes~ 
mo ano. 

§ :l." - Em ~;egundo turno a discussão po-
de cnccrrar-:;c a requerimento sômcnte depois 
de discutida a nwtéria em duas sessões consc-
cútivas. 

§ 'L" - Para o efeito da terceira discns-
si\o, a Comü;si;o rcdiglrú a matéria vencida 
em segunda disem:suo do segundo turno. 

Art. 120 ---- Aprovada a proposta e redí-
gi<l<1 afinal pela mesma Comis.si'ío que sôhrc 
ela houver upinado, scrú promulgmla e publi-
enda pela Me,;a, com a a:;sinatura do Presiden-
te c Sccrclúrios para ser anexada no texto dn 
Constitui rã o. 

Art. 121 ~ Qmmdo w; propostn~; forem 
<le iniciativa <la:; Ci1maras Munieipai:;, dcve-
rii'> !;('r e~ns ::hsolt~t<uncnlc idênticas no fundo 
e •1a formn, :;endo livre a cada Ci'nnnra ~\penas 
a justificação da medida, computando-se para 
a contagem da maioria ünicamcntc as propos-
tas que tiverem observado aquela identidade. 

Art. 122 ~ Hccchida a proposta, à Comis-
são de Constituiçi\o, Legisla~~ão c .Juslip in-
emnhe reduzi-la a projeto, ilara encaminhá-la 
nn forma dos artigos :mleriorcs. 

Art. 12:~ --- E:n tudo quanto não contra-
riarem estas disposições cspeeiais, regerão o 
processo de reforma consiitt~cion_al as mc~J_n:~s 
disposições regnla<lon1~; dos proJetos peno(h-
eos c mesmo dos pro.iclos comuns. 

CAPITULO II 

J)as proposições 

Art. 12,1 - Proposi~~ão é tô<1a matéria su-
l A l "' jeita Ú dclihcração <.a r~SSCill1HeJa, cymprecn-

dendo projetos de lc1 ou de rc~;olur.~ao, emen-
das, indica~~ões, intcrpch~çücs, requerimentos 
c pareceres. 

Art. 125 - A I\Icsa só nceitarú ]1roposi-
etícs sôhre assunto da competência do lcgis-
i'ativo, redigidas com clareza e ohedeccfldo ao 
estilo parlamcnt:1r; excetuados os casos ex-
vrcss:nncntc rJrevistos, ncnlnunn propo~;i1;i\o 
I)~tss~lrÚ a segunda d~se~1ss~o, sc1n a ncccs;;ú-
ria :1ndiência da eomlSS(\0 competente. 

§ L" -- A 11roposição destinada a aprovar 
c0 ,,trnto.'; on coneessiies, pnrn ser recebida, dc-
yerú t rnnsnevC·-los por inteiro. 

~ :>.."---A JH'opo:;ição que contiver eib\ç;fio 
rle '"i on d:~ artigo, transcn~v~-los-ú por ex-
tenso 

Art. l2G -- As ]lroposições que não tive-
rem solnc.,~ão até o fim de ca<ln legislatura, sal-
vo os Ilrojctos de reforma constHt~eionnl e os 
trahnlhos (]a Comissão Pcrm:mcn te, :;criio con-
~;idcra<los findos c arquivados, niio prcvaleccn~ 
do os pareceres, ns diseussõe:; c votnç<ies por-
ventura havidos. 

Parúgrat'o .lmi~o -- A qt~al<!ucr Deputado 
ou Comiss:lo fu~ara salvo o thrcllo de renovar 
tais proposi~~ões. 

SECÇ:\0 I 

Dos projetos 

Arl. 127 -- A inicia~iva dos projetos de 
lei cabe: 

a) :!O Go\'crnador; 



A b) ~- qualquer membro ou Comissão d::Í 
.ssenJbleiu; . 

· e) às Câmaras .Municipais em número de 
dez, no mínimo; 
. d) nos eleitores, em número ctc dez mil 

pelo ~!~~nos. ' 
Art. 128 -- Os projetos de lei dever:'ju ser 

·npresentnrlos na devida forma em artigo~ c~n
~ls?s. e c~aros, dcvidumente numerados, lbta-
l os c ass111a<los pelos autores. 

_ Pnrúgrafo único - A Comissão llc Lcgis-
lu_çao serão prl·viumentc enviadas a~; proposi-
çoe:s das C:imaras Municipais, ou as do~; clei-
t~rcs;. ~cpois do neccssúrio exame, a Comis-
sno ~~n·a :>e o projeto obedeceu aos rcquisitm; 
da lCl, ajuo.tanllo-o üs Ilrescriçôes regimentais. 

Art. 129 -- O projeto da iniciativa de 
qunlquer Deputado serú lido á horn do expe-
diente pelo apresentante ou, se estiver sôhrc 
a mesa, pelo 1.• Sect·etúrio; quando se 11assar 
à ordem do dia, a Casa llecillirú, sem discus-
são, se o {lrojeto apresentado é, ou não, objeto 
de deliberação. 

§ V - Considerado objeto de deliberação, 
poderá ser incluído, para a primeira discus-
são, na ordem do dia se~;uinte; nesta hipótese, 
será numerado, imprcss'o em ata c em avul-
sos que serão distribuídos aos Deputados. 

ti 2." -- Decidindo não ser objeto de de-
liberação, ficará o projeto rejeitado, e não po-
derú ser rcnroduzido na sessão do mesmo ano. 
Esta IWoibi'ção serú aplicável também aos pro-
jetos rejeitados em qualquer das discussões, 
salvo o ca~;o de protJOsta da maioria absoluta 
da Asscrnhléht. 

§ 3.0 
- Independerão dêsse apoiamento 

preliminar, sendo logo considerados objeto de 
deliberação, os projetos das comissões, das 
C:lmaras 1\íunicipais, do eleitorado c os assi-
nados por cinco Deputados, no mínimo. 

~\ 4." -- Do projeto serão extraídas as ne-
ú~ssúrins cópias para a JlUhlica~~ão e forma-
ção da 1luplicata do respectivo processo, du-
J1licata que ficarú na Secretaria, para consulta 
até a solução final do projeto. ;\ _ela, semyr~ 
que possível, ~c juntarão, por copw, todos o~ 
despachos Jlroferidos, pareceres e documentos 
elucidativos, de modo que, em qualqt~cr mo-
mento, ~:c lhes possa conhecer o contendo e 0 

andamento do projeto. 
Art. 130 ---- Os p1·ojctos c respectivos pa-

recere:-; irão a imprimir na ata dos tr<ÜH!llw.s 
da A~;:.;emhléia, c em avulsos, que ~;erão <hstn-
huídos ao:; Deputados. 

. § 1." ·- Sômcnle depois dessa disti:iLuição 
scra o lll"ojeto incluído em ordem do dw, para 
a segunda ou terceira discussão· 

§ 2." -- Em caso de urgência, ofc~eeid? o 
·.parecer, poderá 0 projeto ser lofolo. l!H:ltudo 
c~n ord~m do dia, rlispensada a previa tmprc~:
stH~ e lhs~rilmic;ão, se algum Deputado o reque-
rer e a Casa o deferir. 

. § ;L~ - Poderá 0 projeto ser imcdiatamen-
t~ li~CH~lUO em ordem do dia, sempre que. a 
Com~~;sao se limitar a oferecê-lo para a chs-
cussao, 

Art. l:ll - A requerimento de dez Depu-
tados, ar!~·ovado pela maioria· dos membro~ da 
Assemhleta, podct·ú qualquer projeto de lct re-
ger-se pelas mesmus normas e prazos a que 
estão sujeitos os pwjetos J>criódicos. 
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. SECÇÃO II 

Dos projetos velados 

Art. 1J2 -··· Os pro.ielos _vct~Hio.s , I_wl~ 
Governador elo Estado serfto dlstnh~lHlds ,.,: 
(' . _ 1 . 1 ·os <!li'' 'I Casa cL-
~onnssao 1 c emeo mcm H · ~ ' . 1. . 

• . 1 lt·o ~·,e oito c ws, ger J>ara emtlll" parecer, ce11 
a contar da da la do recebimento·. . , do·; 

§ 1 • --- í)cntro de trinta lliw: conLl : · • · 1 · t r·dwll!os, da devoltwão ou da reabertura < os ' . ,. ·· , · - o·· protelo .• com ou sem parecer (la Lonussao, ·' . , :. · .. 
l o I .. . ., r·Jo!Jtl 'I cldH! so reme H os sento SUJCltOS, em .-> ' : , .• ol>ti-

discussiio, considerando-se aprovado:;, .. c . 
verem o voto de dois tcreos dos presente~· . 

§ 2.'' -- Hcjeitado o veto, serão devolvtdot 
ao Govern:Hior vara a formalidade da pronH~-

' · t hor·ts · se 11 ,\O g?çfto, dentro de quarent.a
1
e ~~ 0

1, \~·-'e;nbléia 
for promulgado, o Prcsn elhC < .1 1 • ·' 

o fará em igual prazo. 

SECÇÃO III 

Do:; projetos periódicos 
- , ··"ócli-Art 13'1 -- I eis ou resolu~·ocs peiii 

- · • · ' · · . · ·rlllCfJCll( en-cas s:to as que dctxam de v1gor ai ' .. 1 JI"'IZO 
temente de divulgação expressa, llnrlo 0 1 ' 
para o qual foram votadas. 

I · eriódi-Art. 1:l't - Os projetos de eis P . . . ._ 
c as tct·ão preferência :t quaisquer outro~ • s~ 
rão incluídos em ordem do dia, pan~ ~~scus~ 
são imcdiatmnen te depois da distribmc;ao dos 
avulsos. . ' H"Í 

Art 13r, - A•>rov·Hlo o projeto em I 1-
mcira lÜseu'ssfto, Úc:irlt sôbrc n me~:\1;~~~:~ prazo de cinco dias úteis, para reechcr 
das por escrito. n<l'ls 

§ 1.• -- Findo o prazo, ~;cr~o as .:me. r'e·-
. . I . (' 111. S'"'IÜ JH'l •1 ]Jl o C O )H"O]e!O cnVItH OS H ,OI • ·''- - l, .: JOl' 

ri· I. fl'll"e<'el· ''orrl e~•;lc a Cormssao IJO( ~ 1 "• ,l 
' ' " " ' ' j OIÍO (Jl'lS sua vez oferecer emendas dentro < c . '·' '' '· t fo fJrO]ClO conhdos lh 1hh do rccchunen o l ·. ' · ' ' ' 1 ll -vtr't tei-~ ') • -- Quer para se'.;un< a, 0 1 '. ' -
" ~. · ' tl"S so sento ceira <1iscussfto, o projeto c cmen '" .~·e. oito 

ineluídos em ordem do dia quarcnt. 
horas depois de 11islrihuído•; os avulsos· 

Al.l. l'JG ··--·· I~I'l ·>e"nnda discns~;iio, con; · ' ... .. · ~' ·_ · to ,~ci .. t forme a Assembléia o decidir, o proJe_ . ,, ' 
l I l 't ·! ~ •·ec'~OCS, OU < e Jatillo por titu os, eapl u o.,, ·' ; . :. l"l"'-

"rU]lOS de ·n·ti•ros engloba1lumcntc C0 1•1 ,L> .:·' 
t.J • (- .. n ·' 1 <'iscu';(;ao, 
J>ectiv·ls crlCIHhs F'lccrru< a a • · · · 1 • · • '· • •• 1 1 <h Jl'trlc ( o 
l>roceder-se-ú ú votação, em g,o >O, ~ ' 1 .. . • ,, I I . l . l'l •·cr·to vota< ,lS proJeto 1a (,e Jatll a· em .'>C I( UH , ' ... ' .. 1 • · . . I ' C·t•"t n·to ( eu-as emenc as, uma a ttl)l:~, se a "·" 1'. "did·ts 
<li r oeh votaç:io tnmJH:•;,I em globo, ( JVJ 1.• · · • ' ' t" lo l>'l"Ccer a-em grupos, eonfonne ti ·;c rem H ' • · 
vorúvel ou contrúrio. . 1 rcdi-

Art 1:l7 --- Depoi~: de ser o pro.JC o . . , . - l .. lo com o venei-gido pela Conussuo, < e nc01 < . , . , . 'Ira 
lo fiearú sôhrc a mcs~1, por emco ~n.ts, Y: , 

I ' j · J"•• ·u•···"O l•t,lüO receber eme1H.Ia~; < c tcrcc1ra < J.,c ·"'" ·1. 1 ,. ·\ 

1)1 •• 1.,0 sct··-to J>l"OJ·cto c crncn<las reme Jr.o., .' o ' .. ' . ' 1 ' J('l"illi' 
Comissií.o, para dar ywrcecr, de .moi 1?, ,'~r;J · (t(iS 
tir a inclw:ão em ordem do dw,f 1 ~-~·. Jid·ulc> 
mesmos Jlrazos c com as mesmas OJlll,l · 
da segunda discussií.o. . 1. . • . .;-0 0 pro-

Art l'l(l ---- Fm tcrcctra ( t:,cuss<~ ' 1 . · " ' _ ... t" los c vota( os, 
jcto c m: cmeJH!as scrno, d_rscll 1 ~. ; '<!das c as 
em globo, salvo as matenas dest.tc 
emendas· 1 · I tler Art 1 'l!l --- O c·Iccn·nnH'lltO < c qu.1 q · -· . , . • • .·, l" ·os ··ú se fJOdcra discussao do:; IH'OJctos vetllll LL · " 



requerer depois de discutidos em duas sessões 
-ordinárias. 

§ 1." - A Mesa, conforme a urgência, po-
·derá determinar ex-o[[icio, ou a requerimen-
to, a imediata discussão ou votação de qual-
quer projeto periódico, com preteri~~ão da or-
dem do dia. 

§ :z.o - Na hipótese do parágrafo ante-
rior, só poderú ser requerido o encerrameilto 
da discussão, após terem falado dois oradores. 

Art. Hg ---: Poderá qualquer Deputado fa-
ll~r: em prmicira ~ terceira discussão, uma 
so vez, pelo prazo Improrrogável de meia ho-r:•; c, em s_cgunda, uma vez sôbrc cada artigo, 
titulo, capitulo, scq~ão ou grupo de artigos, 
d_c modo <!~Ic o tempo total de sua permanên-
cia, IW tnn~ma, 11iío exceda a uma hora. O 
relalor usara da palavra como nos projetos co-
muns . 

. ~ 1." -_O encaminhamento da votação po- · 
dera ser feito pelo primeiro signatário da 
emenda 0~1 pelo _relator da Comissão, pelo cs-
l~.a~~? .. de emc•o· nunutos cada um, podendo, pa-
I ·•. Isso, o relator falar, durante tantos cinco 
n~mutos, quantos ?s oradores, após cada um 
deles ou de uma so vez. 

Al't. U 1 -- A l)l'Úpr'. C . -t 
1 

I,\ onussao compc-
~n c . para proferii· parecer sôhrc o projeto 

se-lo-a para lhe dar rcd 'l~"io final ' 
Art. 142 - A . .' < :, . 

aplieáveis os d'. 0~. P10Jetos pcnodicos serão 
t lSJlOSitlVOS ((Ue rC"CIIl OS projc 
os _c~muns c que não colir!ircn~ com 'IS dis. 

postçocs especiais referentes il.quclcs. '. . -

SUUSECÇ:\0 I 

Da fi:raçiio da Polícia Militar 

Art. H:l --- A Comi .. - l S p. hlicu COlHJ>Clc rl· . . . ssao <c ~guran~~a . u-, .. , .· ,n pat ccer .ao JH'OJCto que fixa, 
~i~: al\f~lif:~I~ ~o do de um uno, o efetivo da Polí-

l 
§ L_~ - Se, quarenta dias dcrJOis do início 

la scss·1'l o· I' · · · .· · ·'' I r mm·w, o Poder Executivo n:-to 
HIUVCI' jli'0\'1 1 ' 
1 , . . < 0 a respeito, a Comissão, dentro 
c c o§t~> ~has, ~lprcs~ntarú projeto à Mesa. 

I 
. -

1
• - Se, ate então, não houvct· a l\·Ic•"l rccc Hr o . · t ·" 

1. . , . . o. JH OJC .<>. da Comissão, fará as in-
_.., < 

1
tspcnsavcis mo<hhcnçiies na lei em vi"or in-

c llliH(o-a em 01-11 , d d' " ' jcto. em o ta, em forma de pro-

l Art. l.H - A votação do projeto não po-
< c. sei: ,<~<hada, em virtude de requerimento, 
poi lll.tls de quarenta c oito horas. 

. ,\ri· 145 -- Quando faltarem apen·ts vinte 
j~\'!s ';.ara o C!ICCIT:uncnto dos trabalh~~ legis-
·~ IV<~-·· 0 proJeto scrú incluído em ordem do 
~h_:•,,.l!ldcpci~dentcmcntc de distrilmieão de 
,t\ li ~.o:; de IIIIJ1I'cs .:- · l • • · s.10 c ate r c parecer. 

SUBSECÇAO II 

Do orçamento 

Art. Hti -·: l,lccehido o projeto de or~~a
mento, a ;\lesa, mucpcnrlcntc de sua leitura no 
expediente, m:wrlal'Ú puhlicú-lo fazendo dis-
tribuir, no prazo múximo de ~inco dias, os 
avulsos pelos Dcp.utados. 

Art. 1-17 -- Se, até sessenta dias antes de 
terminar o prazo ria sessão, não houver a As-
sembléia recebido do Govsrnador do Estado 
o projeto do or~·amento, a Comissão de Finan-
~~Hs, Orçamento c Tomada de Contas organi-

zará o seu, ·apresentando-o no prazo de oilo 
dias. . d · Art. 148 - O projeto de lei e orçamento 
terú sempre preferência' na discussã?, e não 
11odcrú conter disposições es~ranhas a receita 
e à despesa do Estado, nos termos da Consti-
tuição. § v - Findo o prazo de permanência 
do projeto sôbre a mesa !?ara ~men<!a:;, quer 
da segunda, quer da tcrcein~ discussao, serão 
elas publicadas em atas, dc:'Idamentc ~lassifi
cadas, pela ordem dos artigos c cupitulos a 
que se referirem. 

§ 2.0 - O Presidente darú também publi-
cidade, em separado, a tôdas as emendas que, 
por anti-regimentais, lwja recusado ou elimi-
nado, indicando sempre o fundamento da sua 
deeisão. 

§ 3.0 - Se o autor da crn~n~la não se con-
formar com as razões da dec1sao .c reclamar, 
o Presidente devolverá o conbecuncnto da 
questão ü Assernl>léia, para que esta resolva 
rlcfinilivamentc, após rápido debate, que não 
passará de meia hora .. Nêle, só poderá falar 
o reclamante por dez mumtos, c o relator r>or 
igual prazo, podendo o Pre.-.idcnte, _se quiser, 
expor mais uma vez à Casa, as razoes da ex-
clusiío. . 1. _ 

Art. 149 - Em terceira < Iscussao, não 
serão aceitas emendas que tendam a aumen-
tar a despesa, salvo apenas qum;do propuse-
rem o restabelecimento de rncdid.as · mencio-
narias na proposta do Poder Ex.e,cutlvo, 0~1 con-
signarem verba para despesas Ja detcrmmadas 
c1~ lei. , Art. 150 - Considerar-se-a prorrogado o 
or~~amento em vigor, nos tê_rrnos da Co.nstitui-
ção, se até :30 de agôslo nao houver Sido en-
viado à sanção. 

SUBSECÇÃO III 

Do subsídio c da ajuda de custo 

Art. 151 - A Comissão de Finanças, Gr-
çamcnto c Tomada de Contas formulará até 
0 dia cinco rlc agôsto rlo ~Itin~o ano de cada 
legislatura, o projeto de fixnçao do subsídio 
c da ajuda de eusto dos Dcputad?s. da legis-
latura seguinte, bem eomo o suhsHho do Go-
vernador c do Vice-Governador. 

§ 1." - Se o não fizer a referida Comis-
são, ou qu:.tlquer outra, ou ainda q~wlque1• De-
putado, a!e ~1qucla <lat!_t, a M~:;a mcluirú na 
Ordem do rha da sessao segmnte, em forma 
de J>rop?siçi\o lcgisl:lti v a, a rcsoluc.,~ão respecti-
va em vigor. 

§ 2.'' - A Comis:;ão de 'Finanç:~s Orç·l 
mcnto c Tomada de Contas tcrú ? Ill:azo d: 
c!nco dias improrrogúveis para Clllltlr pare. ,e 
sobre as emendas. cer 

,. ·~ " • 1 ·elo -~ • . --- 1qH·ovar o o r>r?J , a Corniss:-
dc I• manças, Or~·mncnto c I omarla de Co '(10 

providenciará, no sentido de serem l>ost·' .
11 

als , l I - . ,,s, < c acorr o com a Heso uçao, as necessárias ver] , . 
orçamentárias. Ms 
. . § 'L" -- O saldo da verba do subsídio , 

n_avcl rio Deputado, aprovado mcnsalll!cntc ~·I
ra escriturado à parte da receita c rlcsl><"'''' se-r . . . . ' \ J • ""' ot·-< t.nana da Scerctarw < a 1 ssem >leia pch . 
D1retori:t da Contnhilidadc. ' sua 

~ G." -- O saldo, de que cogita o I>''I':1 f o t . ' l' 1 f " • gJ"t an cnor, scra ap te a c o con ormc pro . '-
d:~ Comissão E:-:.eculiva, no cnriquccirncneost1a 
Biblioteca da Asscmhl(~ia. 0 < a 
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SECÇXO IV 

Dos' projetos de resolução 

Art. 152 - Os projetos de rcsolu~ão le-
gislativa dependerão de proposta cscr1ta, que 
serú distribuída em avulsos, obedecendo :\s 
mesmas formalidades dos projetos de lei c so-
frerão três discussões. 

§ 1.9 
- Se o requerer o rclntor da Co-

missão c a Casa o aprovar, poderá o projeto, 
<tntcs de lncluldo na ordem rto (ua para qmu· 
quer das dbcw;~ões, ficar siJhrc a mesa, para 
r~cehcr emendas, por prazo fixado no requc-
runcnto c nunca excedente de três dias. 

· § 2.0 
____: Na hipótese do parágrafo anterior, 

as emendas aceitas pela Mesa serão enviadas 
à Comissão, IWra proferir o seu parecer den-
tro de quarenta c oito horas. ' 

Art. 153 - Em cada discussão, poderá 
cada orador falar IJClo espaço de vinte minu-
tos; c o autor da emenda, para encaminhar-
lhe a votação, apenas cinco minutos, podendo 
o relator da Comissão responder a cada um 
pelo mesmo espaço de tempo, se não preferir 
falar de uma só vez, pelo prazo rnúximo de 

Art. 154 - Para o adiamento da sessão 
meia hora. 
legislativa. serú mister contenha o projeto os 
motivos determinantes da medida e a indica-
ção do dia e mês de reinício dos trabalhos, de 
modo que os seis meses da sessão sejam con-
templados dentro do mesmo ano. 

Parágrafo único - Scrú o projeto reme-
tido à Comissão Executiva c à de Constitui-
~~ão, Legislação c Justiça, para, em reunião 
conjunta c dentro de cinco dins, proferirem 
purccer, quer para segunda, quer para tercei-
ra discussüo, soh pena de ser o projeto dis· 
culirlo c votado, sem precedência de parecei' 
escrito, por deliberação da Assembléia. 

Art. 155 - Ar; alterações regimentais de-
penderão de proposta escrita, que scrú distri-
buída em avulsos c discutida, pelo menos, em 
duas sessões. 

. § V - O projeto niio scrú in_clu!do, em 
ordem do dia senão depois de rhslnh_uulo:; 
os rcspcc!ivos avulsos, se a proposta for. da 
Comissiio Executiva, ou os avulso~ ~o proJeto 
c do parecer desta, no caso contrano. . . 

§ 2.9 - A discus:-:ão, iniciada na prunctra 
sessão, prosscguirú na seguinte. 

§ 3. 9 - Oferecidas emendas na segunda 
sessão, poderá encerrar-se a rliscus~o da 
proposta, não havendo mais quem 1;obrc _a 
mesma queira f:1Iar. Tôdas as emendas s~rao 
enviadas à Comissão Executica para, s?hre 
o. assunto, proferir parecer dentro de emco 
dtas. Nesta hipótese, distribuídos os avt~lsos, 
P:osscguirú, vinte c fJUatro· horas dcp<~Is, a 
d!scussão das emendas. Encerrada a dtscus-
sao, procedcr-sc-ú ú votaçiio da proposta c das 
emendas. 

, ~ ~.o - Na hipótese do § il.o, P~dcrá. a 
Cormssao Executiva proferir parecer. llllC<ha-
fmnent~, de modo que as emendas sejam logo 
suh!nehdas ú discussão, conjuntamente com o 
prOjC[O. 

Art. 15fi - As emendas serão . votadas 
urna a uma, ou cru dois grurJos, se as,~un o re-
solver a maioria. 
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SECÇ;\.0 V 

Das indicações 

·-~---------"--

. 1 ~ ) D ' utado poderá provocar Alt. ~7 - C ep 1 1 .. ·. ou de crua!-. s IlaiJ;fest·Jço-cs cl·t Assern > CI.l, • 1 .L 1, • . • · . ' _ · , 1 Jcterrruna<Jo :Js-
qucr de suas conw;soc~, s~ > < •• escrit~1 em 
sunto, formulando inc!Icaç:~o P?~. ' 
, I' 't f . n·t ··mtetJc,l. l termos cxp H~I os c ou • _·' .;- 0 rece Jidas 

§ 1 • · I' .. 11•0 ... · ser" ' 
,

0 
-- 11S In< !C, •· .~·• l depOis de 

sem dependência de :~pow.rnc;:r~' puhlic;
1
ç:ío, 

lidas em resumo c copradas P· p'residen te de-
na íntegra, na ata impressa; 0

1 .• r>·trccc1. em 
· · C · - !C <IC\''1 ( ,\l ' ' s1gnara a omtssao qt ' 

clez dias. . .. •ccr esc ri 10 ou 
§ •> 9 - Profendo o P•11 c ' I te 1 .. ~. . . - . ·rncdintarner < Js-

oral, serão ns llHhcat~<~cs . I c n Casa <li.Jille-
culidas e votac.ln:"• :~ mcr~~~ qt~ ordem d~ dia 
rc seja a matcna Inclmc '1 n.tdis,•ussão e vo-
scguinte, ou que só. c':trc. ~!11 cl~s~ avubj

1
s. 

tução depois da (~Is!n}nllt·~1~- 51~jcitns a uma 
§ ·~ • _ \s ind1caçocs cs .tO • 

só di's~t;ssiio ~ . . . _ . . , ·chcre!Tl ~111 cn-~ 'L" - Se as ITHhcnçocs I cc •o J>:ll"., ·ci" 
I - . c . - Ji'll"1 J10\ d , c as, tornaruo a omis;-;ao :. ' . tinuar~ 

1
w 

apresentado êstc, a dtscussao con 1 

forma do parúgrafo segundo· 

SECÇAO VI 
Dos requerimentos 

• 1 esc: ·1 . Art. 158 - Scr'io vcrhms, Ol. · . 5·1 os,. 
. : t clc discus.,.o c mdcr){'ndcntc de apowmcn o, . 1·•

1
t·1.t · - 1 1 1 . cios une< 1 L L men-dc votaçao, scnc o c cspac 1•1 · :' os cnl 

te, pelo Presidente, os requcruncnt · que 
se solieite: I, ·istênci:. 

1,0 - a palavra, ou a sua ( cs · 1' 
2.9 - a posse ele Deputado; 
'lo - 'I retificação de ata; . I • . ' I 1 l"l'"IÜ ( c \'010 ,t,o - a inser~~ão de l cc a ',., 

em ala; · -o 
5.o -- a ohscrv:lncia da disposiça regi-· 

mental; .· 'nto V( , fi. 0 - a retirada do rcquei une rnal 
ou escrito; . .· ,;- com r 

7." - a retirada de proposi~·10 •arc-
ccr con trúrio; _ . 

8 o - •t vci·ific·tç:'ío de votaçao' 
1 • , , , • J 't on em I H." - esclarecimento so Jre L <os 

trabalhos; d 1 t•trcs VI 
10 - o preenchimento e Uf,• · lgos 

em qualquer comis"ão; r>ror>osiçi'
0 

,, 
11 - a leitura de qunlqucr ., 

ser discutida ou votadn; livro 
12 - a remessa de documento, ou 

puhlic,wão. . 1• do•; ( 
Art. 150 -- Serão vcrhms c v o •1 t., ·oru 

• • 1 • cil<lcntcmcn c I <rual<rucr numero.'· m1_cp 1 c - os rccl•uerirncr apoiamento c de d1scnssao, 1fos 
em que se ycçn: _ , t 1 , rego: .. 

1,•> -· mscrçao em ata de vo o l c · ~IJO 
on de pesar; li \i'l ' 

2." --- rcprcscnta~~ão da Assem J e '' !HH' 

meio de comissão externa; scss;-to em reg< .. 
3." -- levantamento da ... • •z1• 

jo, ou pesar; .. ou pc.~ 
· 4." - manifcstn~·ão de regoziJO, ucr úll::tr, 
por ofício, telegrama ou por qualq IJ·a 
forma escrita; . ,-es ofiCÍ 

5.? -·· puhlica~~:io de wforma~.o · :lis 
no "Diúrio da Asscrnbléin"; lo. 

(j,o -- }JC!'Illissão p:ll':l falar senta< ' ' . 
- 1 • · I"tzo IJ'tra a ,tp. 7." -- prorroga~~ao I c Jl ' • ' rc-

scnta~~ão de parecer c emendas; 



8,0 -- discussão por parte (títulos, capí-
tulos, secções, subsccções, grupos de artigos 
ou de emendas); 

!},9 - o requerimento. de prorrogação da 
hora da sessão e o de adwmento desta. 

,\rt. 1GO - Serão verbais, independentes 
de discussão c apoiamento, mas só poderão 
,;cr votados com a presença da maioria ahso-
lut·1 dos Deputados, os requerimentos de: 

' 1." -- dispensa de interstício para a in-
clusão de determinada proposição em ordem 
do dia; 

2.o - dispensa de impressão de qualquer 
proposição; 

:J.• - retirada de proposi~~ão, substituti-
vo, clllPIHla ou sub-emenda, com parecer fa-
vorúvel; 

:l,'' - destaque de emenda aprovada, ou 
de parte de proposição, para constituir projeto 
separado. 

Art. 1G1 - Serão escritos, independentes 
de discussão c só poderão ser votados com a 
presença ela maioria dos membros da Assem-
bléia, os requerimentos de: 

1.0 - clemissão de membros da l\Iesa; 
2.0 - votac;ão das partes, inclusive de 

artigos c de emendas; 
:Lo - adiamento de discussão ou de vo· 

taeão; 
•1. 0 - encerramento ele discussão; 
f> .O -- vota~.~ão por eleterminnclo processo; 
(),• - remessa, a determinada Comissil<l 

de papéis despachados a outra; · 
7.0 - sessão secreta; 
8.'' -- inclusão, em ordem do dia, de pro-

jeto periódico, na hipótese do artigo. 
Art. 1G2 - Serão escritos, sujeitos a 

apoiamento c discussão. c só poderão ser vo-
tados, eom a presença da maioria absoluta, os 
requerimentos sôhre: 

1." ---- informações solicitadas ao Govêr-
no do Eslaclo ou por seu intermédio; 

2.0 -·- inser~~iio no "Di:'trio da Assembléia" 
de documentos não ofieiais; 

:l.o - nonwa~~ão ele comissões espceiais; 
•1. 0 - reunião da Assembléia em Comissão 

Geral; 
5." - sessões extraorclinúrias; 
(i." - quaisquer outros assuntos, que se 

não refirnm a incidentes sobrevindos no curso 
elas discussões ou vota~~õcs; 

7.0 - audiência ele uma comissão sôhrc 
eletcrminacla matéria ou reunião de duas co-
missões para deliberar sôhre determinado as-
sunto; 

R. 0 --- inclusão em ordem elo dia de pro-
jeto ou indicação, indcpcnclente do parecer. 

§ J.• - Os requerimentos sôhrc informa-
ções ao Govêrno c os que pedem o compareci-
mento :1 Asscmhléia ele Sccretúrio ele Estado, 
estão sujeitos aos trfunitcs das indicações. 

~ 2." - Os requerimentos sujeitos a apoia-
mento só serão aelmiliclos :1 consideração da 
Assemhlc'•ia, quando subscritos, no mínimo, 
por cinco Deputados. 

SECÇ}\0 VII 

])os pareceres 

Ar!. l(J:l -- As comissões redigirão os pa-
receres JlOI' escrito, têrmos e~plí~itos, eon-
cluinclo sempre sôhrc a c?r~vcmencia da apro-
vação ou rejeição ela matcrw. 

§ 1.0 
- Excepcionalmente, nos casos ex--

pressmncntc_ previstos no Hegimcnto, os pare-
ceres poderao ser verbais. 

§ 2. 0 - Salvo disposi~~ão especial, será de-
quinze dias, contados da remessa do projeto 
ou da indicação, o prazo para as comissões .. 
proferirem seus pareceres; e, quando o não 
façam, enlrarú o projeto ou indicação em or-
clcm do dia, para discussão ou eontinuaçflo. 
desta, por iniciativa do Presidente, ou a re-
querimento, aprovado pela Assembléia. 

§ :l." - Quando os pareceres de comis-
sões terminarem por simples requerimentos,, 
como de arquivamento, de audiência do Go-
vêrno ou de outra comissão, serão, corno em 
geral os requerimentos escritos, sujeitos ime-
dialamcntc ú discussão e votação única, salvo. 
se algum Deputado requerer e a Casa delibc• 
rar se proceda na forma do § 3.0 in fine do 
artigo. 

§ 4.0 - Se concluírem em projetos de lei 
ou resolução, serão êstes submetidos aos trü-
mites regimentais por que passam as proposi-
ções dessa natureza. 

Tn'ULO IV 

Das discussões c da ordem dos debates 
CAPíTULO I 

Das discussões c das emendas 

Art. 1():! - Para discussão ele qualquer 
matéria, salvo disposição especial, bastará a 
presença de um têrço dos membros da Assem-
bléia. 

Parúgrafo único - A falta de número pa-
ra votariio não prcjudicarú a discussão das 
matéri::s constantes ela ordem do dia. 

Art. 1G5 - Quanto ú discussão elos pro-
jetos, obscrvar-sc--ão as seguintes condições~ 
:llém de outras jú constantes dês te He;~imento: 

a) niio se discutirá nenhum pro,ieto de 
lei ou resolução ~;em h::vcr entrado em ordem 
do c! ia, pelo menos vinte c quatro horas antes· 

h) cada projeto de lei ou resolução pas: 
sarú por trt~s discus~;õcs, mediando entre elas 
intervalo nunca menur ele vinte e quatro ho-

.ras; 
e) nenhum projeto ele lei J>Odcrú ser clis-

cutido se não fôr apresentado, pelo menos; 
dez dias antes do encerramento da sessão lc-
gis_lativa, salvo se a própria Assembléia, por 
dms terços dos membros presentes, em voia-
~~ão nqminal, resolver o eonlrúrio, ou ~;c o so-
licita r o Governador, em mensagem especial· 

d) salvo quando precedido de mensagen~ 
~lo Governac!or! qualquer projeto de lei, que 
Importe acresem1o ele despesa, terú o aJHh-
mento .suspenso após a P!"imcira diseussiío, até 
que seja aprovada a receita correspondente 

Art. H!!i --- Versy.rú a primeira discns~iio 
de um l~I'o]clo de lei ou de rc~olução única-
m.cntc ~<;ohrc as :v:.mtngcns <~n meonvcnicntcs 
dele, nao se aclnutmdo, !}O!' 1sto, neste debate 
emenda de qualquer e~;pee1c. ' 

Art. l(i7 -- Encei~rada a yrimcira diseus-
siio, segue-se a votaçao; scra enviado à au-
dii:~ncia ela Comissão competente. 

Art. 108 -- Quando houver dois ou mais 
projetos sôhrc a. m~sm:t matéria, ~;crão (~lcs r~
metidos :1 Conuss:!O, a que caibam por sua 
natureza, a fim de reproduzi-los em um só; 
mas, se algum Deputado, ch~t>ois da leitura do 
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projeto refundido, insistir na preferência de 
um dos rn·irnilivos e assim o decidir a Assem-
bléia, entrará êlc em discussão, ficando' os ou-
tros prejudicados. 

Art. 1G9 - Anunc,iada a segunda discqs-
,süo, o 1.Q Secretário lera todo o projeto, se isto 
{ôr requerido e aprovado, hem como o relató-
rio da Comissão que o houver examinado c as 
emendas por ela ~ferecidas, se estas c aquêle 
não tiverem sido tmprcssos. 

Art. 170 - Na segunda discussão, deba-
ter-se-á o projeto, artiq<: por artigo, a menos 
que resolva a Assemhlclt~, a requerimento de 
,quulquc~· Dcputado1 que Isto se faça por títu-
los, CUJlll ulos, secçl.!es ou gmpos de artigos. 

, Art. 171 - Lidas pelo 1.0 Secretúrlo as 
emendas que ocorrerem, c submetidas a apoia-
mento as que n~o pcrter~çam à Comissão com-
petente, ou ass~nadas nao se achem por três 
Deputados: senw logo postas em discussão 
,com .o artigo on a parte do projeto, a que se 
, referirem. 

Art. 172 - Pôs to em votação cada artigo 
salvas as emendas, c aprovado êste, serão ela~ 
,e respectivas sub-emendas, sujeitas à delibera-
ção da Casa, confrontando o Presidente o tex-
to do artigo com a emenda que o alterar. 

Art. 17:l - Quando, pelo número ou im-
portflncia das emendas oferecidas em segunda, 
discussão, se tornar difícil o pronunciamento 
imediato da Assembléia, o Presidente, ex-offi-
cio, ou a requerimento de qualquer Deputado, 
enviará o projeto à Comissão respectiva para 
interpor parecer, ficando adiada a votação. 

§ 1.0 
--· Este parecer, que será impresso 

e distribuído em avulso, não sofrerú discussão 
espeeial. 

§ 2.0 
- Se a decisão relativa a um artigo, · 

título, capítulo, ou uma das secções ou grupos 
de artigos, prejudicar a decisão das restantes, 
dependentes daqueles, será o projeto arqui-
Yado. 

~~ :l." - Apresentando substitutivo a al-
gum artigo, será aquêlc pôsto em vota~;ão em 
primeiro lugar c, rejeitado, fica prevalecendo 
o <lo projeto, salvo emendas. 

§ 4." -- Quando o substitutivo oferecido 
a um projeto compreender tôda a matéria dê-
lc, tcrú, depois de submetido a apoiamento, 
uma discuss:io preliminar em globo, conjunta-
mente com o projeto, na ~;cssiio posterior àque-
, la em que fôr distribuído o impresso, e, en-
cerrado o debate, será votada a preferência· 

Art. 17,! -- No correr da discussão dos 
~rtigos do projeto; podcrú qualquer: Dcpnt<~<i? 
mandar ü Mesa emendas suhstitutrvas, adl~l
vas, supressivas ou modificativas, as quars, 
apoiadas na forma do art. .... , entrarão logo 
CIÜ discussão. 

Art. 175 __ Terminnda a c1iscussão c vo· 
!ação dos artigos, título-;, ,ou cnpítulos do, pro-
Jeto, a Casa dcciuirú ~c .;;e deve pass_ar a ~er
'ceir·a 1liseussão. Se a decisão fôr afH·m:ll!va, 
scrú enviado :i Comissão que deve rcchgi~lo, 
conforme 0 vencido para terceira d1scussao. 

1\rt. 17G __ Se, 'pelas emendas aprovadas, 
o projeto tiver :;ido muito altcracl~, ou S? a 
Comissão lhe oferecer emendas, scrao elas un-
pressas c distribuídas conjuntamente com o 
projeto, sal v o dispensa. -

Art. 177 --- N(1 tcreeira discu~sao, dcbn-
tcr-sc-ú 0 projeto em globo, conJUllt.amentc 
com as emendas que lhe forem oferecidas. 
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Art. 178 - Nesta dlscussão, sômente se-
rão aceitas emendas suprcssivas, ampliativas 
ou modificativas, sem cogitar de matéria nova, 
ou rejeitada na segunda, visando .tão somente 
a suprimir no projeto artig?s, pnr:arp:nfos c pa-
lavras, modificar ou nrnphar a IdCia conhda 
em algum (\os seus têrrnos. . . _ 

Art. 179 - Finda a tcJ:cc1ra. thscussao, 
por-se-ú a votos - se o Jil'OJeio ~ _apr?_vado, 
salvm; as emendas - e, se a ~ec1sao for: n~
gativa é rejeitado o projeto, .flcan~lo prcJlllh-
cadas 'as emendas; se fôr aflrtnnllva, ca~;sar
se-ú a votação de cada uma das ct!lciHlas, ten-
do preferência as supressivas, sobre as Ol!-
tras, c, das ampliativas, scrú votada em pn-
meico lugar a que fôr mais lata. 

Art. 180 - Dar-sc-ú o cncerramcntc: de 
qualquer discussão, não havendo quem sobre 
o assunto peça a palavra, ou cstand~, ausente 
o orador inscrito, e quando, tendo F~ ~:~lado 
dois ora<lorcs de cada corrente de opmwo, a 
Assembléia assim o delibçrar, a requerimento. 

Art. 181 - Adotado definitivamente o 
projeto, scrú remetido, com us emendas apr~J
vadas, à Comissão de Hedacão, ou ú que for 
para isto competente, a fim ele o reduzir· ú de-
vida forma. 

Parágrafo único - As indicações só irão 
à Comissão de Heda~~ão, quando forem apro-
vadas com emendas. 

Art. 182 - Terão uma só discussão, sal-
vo disposiç;ão especial: 

I - Os pareceres de comissões que con-
cluircm em requerimento; 

li - as indicações; • 
III - os requerimentos <Il!e IJOI~ este He-

gimento estiverem sujeitos ú d1scussao; 
IV - as redações finais; 
V - o relatório das deliberações da Co-

missão Pcrmancn te; 
VI - os projetos vetados. 

CAPITULO li 
Da redação final e da JH'Ollllll.IJaÇão 

A1·t. 183 -- Apresentada c lida :~ r:cdaç:io 
final do projeto ou da inclieação, scra rmcdw-
tamente discutida c votada, salvo se antes de 
iniciada a discussão, ou mesmo no correr d?:'>-
ta, algum Deputado requerer c a Asscmhlcw 
deliberar seja a reda~~ão impressa <;m a~a ou 
distribuída em avulsos, para ser clJs(;utHia _c 
votada, ou para se pro~;scguir na drscussao 
adiada. . 

Art. 184 - A discussão scrú rcstnta aos 
têrmos em que as acharem redigidas as pro-
posições, c nêlc só se· admitirão emcn.d~s que 
visem it cOITc{~iio de enganos, contrad1çocs ou 
absurdos manifesto:;. _ 

Art. 185 -- As emendas :i redação ~crao 
imediatamente discutic!as c votadas, depois de 
parecer oral da Comissão; todavi:t, o re]ator 
podcrú requerer 0 adiamento da discussao, a 
fim de emitir parecer escrito. 

P:1rÚg1·afo único -~ O autor da emenda 
}Jodcrú falar durante cineo minutos c o rela-
tor dar resposta por igual tempo·- . 

Art. 18(i ___ Aprovada a rcda~~:~o, :"alvo as 
emendas, c depois aceitas estas •. scr:10 r.neorp_?-
radas ao texto; sem depcndênew. da drscussao 
especial, scrú 0 projeto submetido ú san~~ão' 
c à promulgação. 

•' 
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CAijt'fULO III 

Da ordem dos debates 

Art. 187 - Os debntes deverão renlizar-se 
com ordem c solenidade c a nenhum Deputado 
serú permitido falar se'!' que a palavra lhe 
seja concedida pelo Presidente. 

§ 1.0 _ Qualquer pcJ~Utarl.o tem o. direito 
de reclamar a observancw deste Regimento, 
cumprinclo ao Presidente atender :\s reclama-
ções indepcndentcmen!c de debate, salvo se 
houver dúvida quanto à oportunidade do dis-
posili\•o invocado. 

§ 2.0 - Se um Deputado pretender falar, 
ou rJcrmanecer na tribuna, sem que lhe tenha 
sielo dada a palavrn, scrú convidado a sentar-
se; caso o Deputado insista em falar, o Presi-
dente darú o seu discurso por terminado c, 
nesta hipótese, cessar:\ sempre o servi~~o taqui-
grúfico. 

§ :L9 - No caso de infração clêste Hegi-
menlo, no decurso dos debates, o Presidente 
advertirá o Deputado, usando na fórmula: 
"Atenção!" Se esta advertência não bastar, o 
Presidente clirú: "Sr. Deputado F. Atenção!" 
Ni'ío bastando a advertência nominal o Presi-
dente lhe retirará a palavra; c, se i1;sistir em 
dcsntendcr :\,<; advertências assim feitas, o Pre-
sidente, meclianl\) consulta it Assembléia c 
aprovação da maioria dos presentes, indcpcn· 
ciente de número para deliberar, convidá-lo-ú 
a retirar-se do recinto, o quo· o Deputado deve-
rá fazer imediatamente. A desobediência a es-
sa dctcrminae;:io constituir:'! desacato à Assem-
bléia, devendo o Presidente suspender a ses-
são c fazer lavrar o respectivo auto, para ter 
o devido destino, consignando-se o incidente 
em ala. 

Art. 188 Os Deputados, com exceção 
do Presidente, falarão de pé, ela tribuna ou da 
hanc:ula; só por enfermidade podcrú obter 
permissão para fnlar sentado. 

Ar~ .. 1.8~ - Ocupanelo a tribuna, o Depu-
tado ehngrra as suas palavras no Presidente, 
ou ú As~emhlt!ia, de um modo geral. 

Paragrafo único - Em suas referências 
aos colegas, ou quanelo a êstcs se dirigir, o 
Deputado dcvet·ú, de acôrdo com as praxes 
parlamentares, fazê-lo, elando-lhcs tratamento 
condigno. 

Art. 1!l0 - Não é permitido ao Deputa-
elo, nos seus discursos, pareceres, votos em sc-
para<lo, clcclarac;i'ícs ele voto ou oualqncr outrn 
forma ele manifestaÇão elo seu." pensamento, 
usar ele expressões insnltnosac; para com ou-
tros Depntaclos, membros <lo Congresso Nacio-
nal ou membros <los poelercs públicos. 

Par:\grnfo nnico -- A l\lesa t>rovidenciarú 
a fim ele que as expressões a que se refere ês~ 
te nrtigo, niio seJam publicadas no "Diúrio da 
t\ssemhléia" c nos Anais. 

Art. l!ll -- O Deputado scí pocler:í falar: 
. a2 p:n:a aprcsen~ar pareceres, projetos, in-

dtcae;ocs, tnlerpcla~·oes ou requerimentos; 
b) sôhre proposi~~iío em discussão; 
c) pel:' ordem; 
d) para cnearn i nhar a volar,~iio · 
c) em cxplieae:ão pessoal. ' 

. . Art.: l!l~ ·-- Pnr:~ fundamentar projetos, 
lll<hca~~oe!;, m !crpclaçocs ou rcquerimcn tos, 
que n:to se refiram a questões de ordem dc-
verú o Deimlado inscrever-se em livro a' isso 
destinado. 

§ J·~ - A inscriç.ão obedecerá à 01:dem 
cronologica em que fôr pessoalmente r •t . 
da pelo orador. , ~o ICl a~ 
· § 2.o - Inscrcven!lo-se mais de um ti, 

tado para a hora do cxrJerlicntc tcra-0 ~pfu~ 
• • • •t ' Ille C• ret·nci

1
a a tnoun

1
:1 os

1 
membro:; da 1\fcsa, para 

~ CTH er a qucs ·oes ~c ordem, ou de economia 
u~tcn~a dn Asscmbleia, e os Deputados que a 
nao tiverem oeupado na sessão anterior, scn~ 
~lo d:.Hl!l n palavra aos demais pela ordem d 
lllSCriÇaO. a 

Art. _193 - O Deputado que solicitar 
p~lavra so)wc as proposições em discuss:- a 
na o podera: ao,, 

a) <!csviar-se da questão crn debate; 
b) íalar sôbrc o vencido· 
c~) usar de linguagem im~rópria; 
d) ult_rapassar o prazo _que lhe compete; 
~) deixar de atender as advertências do 

Pres1dcn te, 
AEt. 194 - As e;:plicaçõcs pessoais só 

pode:·ao ser dadas dcpors de esgotada a ordem 
do dra e dentro do tempo destinado ·'t •·ess:-10 

- • ~ ~ o..) ' c ' ou na sessao scgmn te, a hora do expediente. 
Art. 195 - Quando mais de urn Deputa~ 

do pedir a palavra, simultfmeamcnte, sôbre u;n 
mesmo assunto, o Presidente conccclê-la-ú: 

a) em primeiro lugar, ao autor da vropo--
sição em debate; 

h) em segundo lugar, ao relator; 
c) em terceiro lugar, ao autor do voto. 

em separado; 
d) em quarto lugar, aos autores das emen-

das; 
c) crn quinto lugar, a um Deputado de 

cada uma das correntes de opinião existente11 
na Assembléia. 

§ l.o - Pnra a inscrição de oradores que 
se proponham falar sôbre a matéria em dis-
cussão, haver:\ um. Livro de Debates, inscrição 
que poderá ser feita logo que a proposição a 
discutir seja ineluídn na ordem do dia se-. 
guintc. 
, Art. 196 - Comp~tc à Me~a cxpungir dos 
debates, a serem publicados, todas as expre~ 
si'ícs anti-regimentais, procurando, sempre qt~e 
possível, a êste respeito, entrar em entendi~ 
mento. com o or~HlOI! podendo mesmo, para is-
to, achar a pubhcaçao. 

A:rt. l!l7 - Os Deputados só poderão f ri~ 
h~r sobre qualquer pro~;lOsição em debate a~ 
vezes c pelos praz?s. ae~~ante estabelecido:> sal-
vo os, casos espccuus ]a previstos neste Regi~ 
mento. 

. }rt. 19
1

8 D--- Er
1
n 

1
prirneir

1
n ~ tcn~cira djg. 

cussao, cae a cru ~H o poe era falar apen .13 
uma . vez, pcl? prazo de um~ hora, exceto ' 0 
:m~OI <

1
lo t>rOJclo, qu

1
c 

1
podcra falar duas vê~ 

zcs, pc o cspa~~o tota < c duas horas 
_ Parúr~rafo únieo -- Em scgunel.a di. 

sao, poclcrú o Deputado falar uma Ve'' ~'>.~ll.'!
cac\a :~rtigo, título, eapitulo, seec,~ão ot~ ~~? lre 
de ar!Jgos, ele moclo que o tempo tohl d,Il~po 
permanência na lrihuna mio cxcech' d c 1sml 
horas, improrrogúveis. ' c < l!as 
. Art .. 19~ -_Na discussão única d , .. 
I eeeres, meheaçocs c requerimentos 0

'' p,t; 
cada Depul'tdo falar por dez · ·' Ilo<lera 
autor c o r~lator da Comissão. 1

1l10n1
1•1 u~~ls, c ? 

t 1 • ' · Hntc nu-nu os cada um, sem o este:; prazos · gúvcis. ' lllliH'OI'I'O-
Art. 200 - O relator 

houver dado parecer sôbre 
<la Corni~;são que 
o I>rojeto, ou que 
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·o h?u~~: ap~esenta~lo, poderú falar em qual-
fiUer l u.~ussao, apos cada orador e em res-
postf .~ :ste, se não preferir fazê-lo em úlÚ-
m~ lld<lt, ~espondendo a todos, contanto que 
~1oer~;.~c~Ota\ dei sua I>l ermanência na tribuna 
t~m ' a < e < uas wras, prorrogável pelo 
ll po que, a seu requerimento a Assemhléh 

r e conceder. ' · · • 

0 pr~·!i" -. 0 pef!ut:Hlo que houver relatado 
dis t~ I o na Corm.ssao Permanente podct"'t 
m~~~1 1 " 0 ,e encarnmhar-lhc a vott~~~ão no~ 
mi~ :-os casos c prazos que o relator d·t Co-

8•10 a que 0 assunto J>crtcncer· ' 
Art '>01 O I · ver •tdi;r~ t -d )cputado que J>cdir e obti-

r . ' cn °. c qualquer discussão de um 
~ôb~~t~.'l r>o~l~ra, ~1a continua~~ão desta, falar 
1)0 (Ill

ccre m.us un
1
1•1 vez, quer se debata em glo-

' por par cs. 
- § 1.• -- São adiáveis a 2.• c 3.• discus-

·sao, cada qual duas vêzcs. 
· § 2.• - O requerim, t I, , · . poderá ser aprescnt· 1 en ° < c .Hlrarnento so 
- ' • ·H o no correr d·t d' ' sao que se pretende ' r' ' ' ' ' . . rsc;us-

do, tSC não fôr imedi· ·:~r ar, c fic.1ra preJUdica-
de número. '1 <~mente votado, por falta 
. § 3." - Enquanto 'tlgurn D t d . 

falando sôhrc a rn·ttér·r·a' 1. cpu a o cshvcr 
• .1 • , ' em <tscuss;"[o n ~o se 

l'a aurmssrvcl a apresentaç;"[o d~ . · ·' '. ' -
. § 4.• - O a<lia~cnto 'da di~~l~I~~~it~t~~nto. 

dera ser concedido por r>razo ·pr 'r-' } 0 pso-
0 f • • ·, f' , ,;- ' C lXauO. C ot, sem rxaç .• 10 de PI"tzo ou P 1 . 
lat , . , ·. t · . · • · ara a cgrs-ura scgu111 c, consrdcrar-se-ú r,· ·1 .. 1, • proposição. ejer aua .1 

CAPiTULO IV 

Dos apartes 

. Art. 202 - A_ interrupção do orador por 
t~Je!O de aparte, so serú permitida quandb fôr 
breve e cortez. 
,. § 1." - P:1ra apartear um cole•'a <lever·:1 D t d I. . b ' ' o cpu a o so rertar-lhc permissão. 

§ 2." - Não serão admitidos apartes: 
a) :is palavras do Presidente; 
h) paralelos aos discursos; 
c) vor ocasião do encaminhamento de 

vot:wão. 
. § :~.Q ·-- Os apartes suhordinar-se-ão ús 

drsposíçiies relativas aos debates em tudo que 
lhes fôr aplicável. 

TiTULO V 

Das delibemçiJes 

CAPITULO I 

Das votações 
Art. 20:l - Nenhuma matéria se votarú 

sem a presença da maioria absoluta dos mem-
bros da Assembléia, tendo prioridade para a 
vota~~ão as proposiçiies de discussão encerrada 
na sessão anterior. 

§ 1.'' -- Encerrada a discussão de uma 
matéria, proeeder-se-ú, imediatamente, à res-
pectiva votação, se não tiver sido adiada a 
requerimento, ou não o fôr por falla de núme-
ro, ou se findar a hora da sessão sem ter sido 
prorrogada. 

§ 2." - Existindo matéria urgente a ser 
votada c não havendo número, podcr-se-ú cs-
per~r que o m~smo se verifique, suspensa, }>a-
ra rsto, a sessao, por tempo prefixado. 
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§ 3.• - Se, por falta de número para as 
vota~~iies, se houver passado a discutir qual-
quer matéria, logo que se verifique número, 
o Presidente solicilarú ao Deputado que se 
aehar com a 11alavra interrompa o seu discur-
so, a fim de se proceder à votação das maté-
rias de discussão encerrada, sem prejuízo do 
tempo a que linha direito o orador. 

§ 4,Q - Durante as votncões, não deverá 
o Deputado sair do recinto,· a não ser por 
motivo imperioso. . 

§ 5." - A votação não se intcrr:omr>CI::t, 
exceto se findar a hora destinada a scssao 
sem ter sido prorrogada, ou se deixar de ha-
ver número. Nestes casos, ficarú a votação 
adiada para a sessão seguinte, salvante o <iis-
po8to no parúgrafo segundo. 

§ (i." -- Quando -ocorrer a falta de nú-
mero durante a votação, scrú feita a chamada, 
a fim de na ata se consignarem os nom!!s <~c~s 
que se houverem retirado, com causa JUstifi-
cada ou sem ela. , 

Art. 20,t - Nenhum Deputado podcra ex-
c.usar-se de tornar parte nas votações s~ t?ão 
frzer prévia declaracão de não ter assrsttdo 
aos debates sôhrc o ~bjcto em deliberação. 

Parúgrafo único - Em se tratando de 
causa própria ou de assunto em que tenha in-
terêsse individual, o Deputado scrú inibido de 
votar, mas podcrú assistir :\ votação. 

SECÇÃO I 

Dos pl'ocessos de volaçüo 

Art. 205 - Três são os processos de vo-
tação: 

a) simbólico; 
h) nominal; 
c) o de escrutínio secreto. 
Art. 20(i - O processo siml>ólico prati-

car-se-ú com a permanência em seus lugares 
dos Deputados que votam a favor da matéria 
em delihcra~:ão c com o Jcv:..ntamento <los que 
votam contra. 

Parúgl'afo único - P!'oclamado o resul-
tado, mesmo em face de pedido de verifica-
ção, não poderão mais votar os Deputados que 
comparecel'em de]lois. . 

Art. 207 -- Far-se-ú a votação nornrnal 
pela lista geral <los Deputados, que serão cha-
mados pelo 1.0 Secrctúrio, ao passo que o 2.0 

Scc!'ctúrio irú anotando em <luas listas os no-
mes dos Deputados que forem favoráveis ou 
contrários ao que se estiver ,·olando, devendo 
os Deputados responderem: "sim" ou "não". 

Pnrúgrafo único :__ O resultado final serú 
proclamado pelo Presidente c, depois disso, 
ninguém mais podcl'Ú votar. 

Art. 208 - A volaç:io por escrutínio se-
"··-;to se praticará por meio de cédulas impl'es-
.sas ou dactilografadas, recolhidas em uma ou 
vúrias urnas, que ficarão sôl>rc a mesa_. 

Parú!'rafo único -- A~; eé<lulas sento lan-
çadas dc1~tro da urna pelos Deputados, ú pro-
por~~ão quei forem sendo chamados pcl.o 1.• 
Secrctúrio. Terminnda a votar,~i'~o, r! e pois de 
contadas velo Presidente e por ele lulas cada 
uma de per :;i, irão sendo apuradas, tomando 
os dois Secrctúrios as devidas notas, pelas 
quais, finalmente, se farú a aJHil'ação, a fim 
de se publicar o resultado de vota~~ão . 



Art. 209 - Será por escrutínio secreto a 
vot:wão sôbre negócios de interêsse indivi-
dual. 

SECÇ\0 II 
])o cncamin/wmcnlo da volaçüo' 

'-_.- Art. 21 O -- Ao anunciar o Presidente da 
A ~semh!éia qualquer votaç~o, o Deputado ~ru.e 
quiser encaminhú-la devera, para Isso, sohci-
tm· a palavra. 

"'· 

~ 1. o -- Pnra encaminhar a votação, ne-
nhm;1 Deputado podcrú falar por mais de dez 
minutos. ' 

~ 2." - Em se tratnndo de projetos de leis 
periódicas, serú de cinco minutos o prazo pa-
ra o encaminhamento ela votação. s :l:' - Tôdas as questões de ordem, e 
quaisquer incidentes supervenientes suscita-
dos no momento da vot:1c_:ão, serão computa-
dos no prazo do encaminhamento. 

Art. 211 --As matérias que não têm dis-
cussão, não admitirão encaminhamento de vo-
tac:ão, nem as que forem discutidas ou vota-
das em virtude ele urgência, ou tiverem o en-
ccrramen lo ela discussão votado pela Assem-
bléia. 

Art. 212 - Nenhum Deputado, salvo os 
rcl.atorcs, pod?rú falar mais de uma vez, de-
JlOIS de anuncwda uma votação, a não ser va-
ra lhe requerer a vcrifica~:ão. 

§ 1." --:-- Os_ relatores poderão falar, em 
qualquer <hscussao, encaminhando a vota<;ão, 
sempre que qualquer Deputado o houver feito. 

§ 2.0 -- S~rnprc que a Assembléia apro-
var um _requcnmcnto de votação por partes, 
o cncammha~ncnlo scrú feito apenas uma vez, 
ao ser anunciada a vota~~ão da primeira parte. 

Art. 213 - O cncmninhamcnto da vota-
ção em segunda discuss:io, salvo em se tratan-
do de projeto de lei or~~amentúria, far-sc-ú sô-
hrc o conjunto dos artigos c sôhrc o conjunto 
das emendas, ao se1·em anunciadas as votações 
dos primeiros. 

.Art. 214 -- Em terceira discussão, o cn-
cmmnhamcnlo da votação fnr-sc-ú, salvo em 
se lr::tando de yrojcl? de lei orçamentúria, em 
rei arao ao JH.OJC[o c as emendas, em conjunto. 

SECÇ,\0 JII 
Da verificação de votaçüo 

Art. 215 -- Hcqucrida a vcrifica~·üo da 
votação simbólica, o Presidente convidarú os 
Deputa dos a ocupar os respectivos lugares. 
Invertendo o critério anterior, convidarú, a 
:;e levantar, os Deputados qué tiverem votado 
a favor, pcnn~mecendo de pé até todos serem 
contados c assim farú, a seguir, com todos os 
que houverem votado contra. 

Parúgrafo únieo - Nenhuma votação a<l-
milirú mais de duas verificações. 

SECÇ,\0 IV 

Do adiamento da,~ votações 

Art. 211i - Desde o momento em que fôr 
anunciada, c antes de ser encerrada a discus-
s;io de uma m:Jlórin, pode a rcs1>ecliva votação 
ser adiada a requerimento de qualquer Depu-
tado. 

Art. 217 -- O adiamcn lo, que hú de ser 
por I>razo certo c <lclcrminado, só podcrú ser 

concedido pela Assembléia, com a presença 
da maio ri a de seus membros. 

CAPlT:ULO II 
Da retirada de proposições 

Art. 218 -A retirada de uma proposiçã~ 
sujeita à considcraçiío da Assembléia, só pode~ 
rá ser pedida depois de anunciado que se vai 
discutir ou votar a dita IWOposição. 

§ 1.'1 - A retirada de qualquer proposi-
ção só podcrú ser requerida pelo respectivo' 
autor. 

§ 2." - Em se tratando de proposi~:õcs 
o.fcrccidas por uma Comissão, o autor se rc-
}mtarú, para .o ?feito dês.te artigo, o relator, 
c, na sua ausencia, o Presidente da Comissão. 

Art. 21!) - Quando fôr solicitada a: re-
tirada de uma proposição que tiver parecer 
contrúrio, o Presidente deferirá êsse requeri-
mento; dcpendcrú de consentimento da As-
sembléia a retirada de proposição que tenha 
parecer favorável, ou à qual se haja oferecido 
emenda. 

Art. 220 - Só em primeira discussão se 
podcrú solicitar a retirada de um projeto. 

TITULO VI 

Da posse do Governador c Vice-Governador 
- Da conccssüo de licença ao Governador 
-- Da responsabilidade do Govemador 
Art. 221 - Se a Assembléia estiver reuni-

da no dia dcsipnado para a posse do Gover-
na~lor o Prcsid~ntc, depois de abrir a sessão, 
nome~;rú uma Comissão, composta de quatro 
Deputados, para ir recebê-I<~- à port? do Paço 
da Assembléia. Em scssao, o Governador 
prestará o compromisso nestes tê_rrnos: "Pro-
meto manter defender c cumprn· a Consti-
tuição Fcdcr~;l c a Constituição do Estado, ob-
servar as leis c desempenhar\ com lealdade, 
as fun~:õcs de Governador do Estado de Minas 
Gerais". 

Parágrafo único - Prcst~Hio o compro-
misso, assinado o têrrno em IIyro próprio e 
depois ele empossado pelo Presidente, rellrar-
sc-ú o Governador, acompanhado pela mesma 
Comissão. 

Art. 222 - A posse do Vice-Governador 
ou a de seu substituto, aplicam-se às regras 
aeima, com as naturais modificações, hem co-
mo no easo de substitui~:ão dêstc pelo Presi-
dente e Vice-Presidente da Asscmhlóia. 

Art. 223 -- No caso de pretender o Go-
vernador ausentar-se do Estado, por mais de 
oito dias, rcqucrê-lo-ú ü Assembléia ou à Co-
missão Permanente. O requerimento será im-
presso, distribuído c sujeito a votos em única 
<liscussiio, no seio da A:>sembléia ou da C~
missão. 

Da Assembléia como órgão judiciâl'io 
Art. 22,1 - Quando a Assembléia tiver de 

Jlroccssar c julgar o Governador do F•'hdo 
( ar.t. 2f,, n." V da Consti~ui~:_iío do Esta<!~~\ L ou 
dcl0>crar sôhrc :: proce<lencw ou não da acu-
s~wao. contra o (lo:crn!1dor, rcger-sc-ú por lei 
especial que orgam:wra c que scrú incoqJOra-
da ao texto do Hcgnncn to. 

])a Tomada de Contas 

Art. 225 - Scrú precedida de parecer 
das Comissões de Constituição, Legislação c 
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JusÜça e de Finanças, o;·çamento e Tomada 
de Contas, a deliberação sôhre tornada de con-
tas do Governador do Estado (art. 25 - VIII 
- da Constituição). 

. Art. 22G - Chegando à Mesa, em qual-
quer hora da sessão, a Tomada de Contas, o 
Presidente, indepcn<lcnte de leitura no expe-
diente, mandará publicar o projeto sôhre a 
matéria, como balanço geral das contas do Es-
tado e documentos que o instruem, organiza-
dos pela Contadoria Geral do Tesouro do Es-
tado e o parecer do Tribunal de Contas, seu-
do distribuídos aos Deputados os respectivos 
avulsos, dentro de oito dias. 

§ l.o - Durante os cinco dias úteis se-
guintes à distribuição dos avulsos, ficará o 
projeto em pauta, pura receber emendas c pe-
didos de informações. • 

§ 2.• - Findo o prazo do parúgrafo ante-
rior, serão as emendas c pedidos de informa-
ções, dentro das quarenta c oito horas seguin-
tes, mandadas publicar pelo Presidente, depois 
de devidamente classificadas. 1 

11 :3.o - Em seguida, a Mesa remeterá o 
processo com as emendas às Comissões desig-
nadas no artigo precedente, emitindo cada 
uma delas o seu parecer, dentro do prazo ruá-
ximo de vinte dias. 

TiTULO VII 
Do comparecimento dos Secretários de Estado 

Art. 227 - Mediante requerimento de 
. um têrço de seus membros ou de uma de suas 
Comissões, à deliheraç~io da maioria, u Assem-
bléia convidará qualquer Secretário de Estado 
a comparecer peraltte ela, ou perante a Comis-
são requerente, a fim de ministrar informa-
ções sôhre assunto predeterminado. 

Parágrafo único - Qualquer Secretário 
de Estado poderá pedir à Assembléia ou a al-
guma de suas Comissões, que lhe designe dia 
e hora ~~ fim de solicitar providências legis-' . s lativas, em assuntos conc~r~entes a sua ~-
crctaria, ou sôbre êles rmmstrar esclareci-
mentos. 

Art. 228 - O Secretário de Estado, em 
comparecendo à Assembléia, terú assento na 
primeira bancada, até o momento de ocupar 
a h·ilmna, podendo, se preferir, falar da ban-
cada. 

Parágrafo ú11ico - Em comparcc_end? J?C· 
rante n Comissão, tornará assento a direita 
do Presidente. , . 

Art. 229 - Não bastando ao SecretariO, 
para prestar as informa~~ões, o tempo que lhe 
haja sido reservado, o prazo será prorrogado 
com preterição de qualquci' outro assun,t_o. 

Art. 230 _ Enquanto na Asscrr!hl~Ia! o 
Secretário ficará sujeito à mesma <hsciph~a 
que os Deputados, no tocante _aos debates; nao 
deverá, porém, ser interro:npido com ~partes, 
salvo pequenas interrupçoes, ~10 sentido. de 
esclarecer melhor a informaçao que estiver 
presbmdo. 

TíTULO VIII 
Disposições gel'ais 

Art. 231 -O recurso, contra atos do Cm~
selho Administrativo do Estado e d?s PI:c~cl

. tos (art. 8.•, § t.•, do Ato das , D1spos~çoes 
Constitucionais Transitórias), sera cncammha· 
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do à Comissão de Constituição, Legislação c 
Justiça, para dar parecer em dez dias. . 

Art. 232 - Oferecido o parecer, depois 
<la distribuição da rnatéri.a em avuls?s, se:ú 
incluído em ordem do dw, para d1seussao 
única e vota<,~iio. . . 

Art. 233 -- Da decisão da AsscmbleJa, ? 
Presidente remeterá cópia no Con~elho ~<hm
nistrativo ou Prefeito, para os devulos fms. 

TITULO IX 
])isposiçtíes finais 

. Art. '2:l'l - Os serviços da Assemhll~ia se-
rão ex e eu tados pela Secretaria c reger-se-iio 
por um Hcgulmnento especial, considerado 
parte integrante dês te Hcgimento. 

Art. 235 - Ii:ste Hcgimcnto entrarú em 
vigor depois que a respectiva resolução fôr 
aprovada em três discussões, promulgada e 
publicada pela l\Icsa. 

Art. 23G - Nos casos omissos, o Presi-
dente aplicará o Hegimcnto da Câmara Fede-
ral e, na omis~>ão dêste, os usos e praxes IHH'· 
lamentares. 

Art. 237 -- Fica a Comissão Executiva 
autoriz~~da a elaborar, <lcn tro de trinta dias, 
um rn·.oJeto de revisão do Hcgnlamcnto da Sc-
crctar~~l, submetendo-o à aprovação da As-scmblcw. 

Sala das Cornissõcs, 27 de agôsto de 194 7. 
- (ua,.) Badaró Júnior, presidente - Mateus 
Salome, relator - Lima Guimarães --- Júlio 
de Car.valho ~ l\l~trtins da Costa - Bolivar 
de Frmta~ - ~tarhng Soares - Fcliciano Pe-
na - Gmlhcrme l\lachndo - Cfmdido Ulhôa 

Otacílio Negrão. 
./ 

23.• SESSÃO ORDINÃRIA, EM 28 DE AGõSTO DE 1947 

PHESIDI~NCIA DO SR. LIMA GUIMAIUES 

SU:MAH~O: -- Comparecimento _ Ata -·- 11 pedi~ntc - Mensagem n.o 19 con
1 1

· f ~x-
1'1 •tçoes '1 1 ' n o r-\~ · · so >re n:; o >ras de constrn .:- 1 C:Hlade l!niversitária - Hadiogru~~~~ \a 
~r. Presidente da Assembléia I egis·l:tt'c o 
<c S~rgipe, fazendo cornunicaçã~· ·<1~1 11-a 
~·ctona do Grupo Escolar de i , ' 1 I· 
Idem - Convite do Sr A } . p.merua, 

l't . rce Hspo Metro . po I an? para as solenidades <h n s . . 
na NaciOnal de A c c (' ' • ern:1-. t' I. . . _.ongresso Fuc n.s Ico- lequcrimento n.o 27 ·; • ~ 't!-
<litos para a Prcfeitur·l de I ' sohte crc-
-- Hequcrimento 11 • •>'s . 'J ~~goa Dourada 

· - · "' ' so >I e reshur -e cnaçao de ugências post· . · • açao 
para 2.• <liscnssiío do pr~· ~~ls ~ P_arcccr 
dito para o '1'. n. E - jC o n. u, cré-
1:.· di:;cussão do m·oj~to n ?rdern ,~lo ~ia: 
<;ao de Hendus <lo Estado)· lr, (hscahza-\o, -- Ord~r~1 do Dia 29_8_ i!J4 /.ncenamen-
"'s 14 hor.1s, comparecem , 

Guin}a~ã~s - Castro Pit·cs ___ los .. Srs · : ~.irna 
-- I~rmho Vaseoncelo:; __ O· .• tnz ~onungos 
Aluisio Costa --- André de Alz .. m~n11 Coelho --
. t" A ' · rnel< '1 - A 'l Clon_IJO - nton10 Caetano __ ' • -. llJ >al 

n:aracs -- Antônio Pimenta --· ~~;.torno, Gni-
m - Augusto Costa __ lh(hró T. .•n<lo Zani. 
var de Freitas _ Cân<Iid~ UÚ t~~Ior - ... Boli. 
Prnt~cs -:-- Chaves lUhcit·o __ Di! \0,a ·-- Carlos. 
- Emílio Silveira - Fabricio Sellllnn<Jo Cruz 

oarcs I' · ---· 'e li. 
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ciano Pena - Fidelcino Viana - Guilhermi-
no de Oliveira - Ilacir Lima - Jason Alber-
garia - José August?.- J os~ Carvalheira . 
Joubert Guerra - Julio de Carvalho - ~mz 
:\!aranha _ l\lartins ~a Costa - Maleus A Salo-
mé __ Mendes Ferreira -. O~car Corre a 
Pedro Braga - Hen? - H~beiro Nav:~rro.
Hondon Pacheco - Soares Can~dC? - Starly1g 
Soares _ Tancred? Neves :- Ultmw de Car-
valh.:> _ Uriel Alvnn - Wilson Heraldo .. 

Deixaram de comparecer, com causa JUS-
tificada, os Srs. : Alberto Teixeira - Asi,C?lfo 
Portela - Alberto Deodato - Armando t~ller 
_ Faria Tavares - Geraldo Ataíde -- Gui-
lherme Machado -- .To <lo Camilo - Lourenço 
Andrade - Maurício Andrade --- Hibeiro Pena 
- Simão da Cunha -- ~;ons:l Carn10 - Xeno-
fonte 1\Iercadante. 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 45 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O SH. OZANAN COELHO (4." Secrctúrio, 
servindo de 2.") lê a ata da sessão antecedente, 
a qual, sem observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SH. LUIZ DOMINGOS (2.0 Secretúrio, 
servindo de 1.") procede à leitura dos seguin-
tes papéis: 

:MENSAGElll N." 10 

Belo Horizonte, 2G de agôsto de 1947. 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa: 
Tenho a honra de passar às mãos de V. 

Excia., em cópi:1, os esclarecimentos presta-
dos pelo Secretúrio da Viação e Obras Públi-
cas c I>elo Heitor da Universidade de l\Iinas 
Gerais para atender ao requerimento dos Srs. 
Deputados encaminhado com seu ofício núme-
ro 627, de 5 de ugôslo de l!H7. 

Aproveito-me desta oportunidade, para re-
novar a V. Ex c ia. os protestos de minha eleva-
da consideração c distinto aprêço. 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado. 

- Hccebida com especial agrado. 

1lnc:ws à mcnsaycm Sll}Jra 

"Comissão de Constru~~ão da Cidade Uni-
versi túria. 

Belo Horizonte, 12 de agôslo de 1947. 
Sr. Governador. 
Dando cumprimento ao despacho exarado 

por V. Excia. no ofício número G27, de 5 do 
corrente mês, do Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa, ternO!> a honra de passar ús mãos 
de V. Exeia. as informaçCies -solicitadas em 

,requerimento, cuja cópia acompanhou o cita-
do ofício, sôbre as obras de construção da 
Cidade Universitúria. 

Aproveitamos o ensejo para reafirmar a 
v. Exeia. a segurança do nosso distinto 
'lprê<'O. 
' Í>c]a Comissiio de Construc:iio da Cidade 
Universitúrin: --(a.) .José Hodrigues Scabra, 
Secrctúrio da \'iar;üo c Obras Públicas_ (a.) 
l\1anuel Pires de C:n·valho. c All~ucru.crquc, Hei-
tor da Univer!;idaoc de l\lu~as (ler~~~s. . 

Conli!;siio tte Construçao da Cidade Um-
versilária. 

A. L.- 2:J 

""~'"''"ao.< (1,,.,, .C . ,, 

"I - D_c aeôrdo com o contrato lavrado · 
em data de ::> de novembro de 1913 com 0 Gd-
vêrno do Estado, recebeu o engenheiro Eduar-
do Pederneiras as importfmcias: 

a) Pelo plano geral ~ Cr~ 70.200,00. 
h) Pela Escola de Engenharia - CrS 

462. 028,00. 
c) Pela Faculdade de Medicina - Cr$ 

493. :l8ri,50. 
Pelo projeto do Hospital de Clínicas ain-

da não foi efetuado nenhum pagamento. 
I~ -- Pelo depósito que a Uninrsidade 

possm no Banco de Crédito Heal, resultante 
da venda de i eles no Bairro de Lourdes. 

l!I.- O único projeto aprovado até esta 
data 101 o plano geral, aprovado pelo Governa-
dor Benedito Valadares, que ressalvou altera-
ções ulteriores. 

Estas ainda não foram aprovadas pelo Go-
vêrno, sendo que a parte que se estú realizan-
do niío inelui alteração sensival ao plano 
Apenas foi aumentada a largura da Avenid; 
2, de 20 para ;w metros. 

Ao ser locada a Avenida 2, foram verifi-
cadas algumas diferenças rlo nivelamento en-
tre o terreno e a 11hmta em que foi calculado 
o projeto, diferenças estas que, entretanto, não 
afetam a disposição das avenidas que estão 
sendo construídas. 

A visla disso, a Comissão resolveu proce-
der o leYanh:mento . igoroso de uma planta 
dos terrenos, para nela lançar o novo plano 
a ser submetido à aprovação do Govêrno. 

Esta planta só agora está sendo termi. 
nada. 

Além disso, ainda não está definitivamen-
te estabelecido o local destinado à moradia 
dos esltHlantes. 

l~sles os motivos pelos quais não foi ain-
da submetido à aprovação do Govêrno o illa-
no modificado. 

IV -- De aeôrdo com o que dispõe 0 De-
creto 1. 75!), de 11-G-4G, a Comissão de Cons-
trução da Cidade Universitária está sendo 
custeada parte pela verha 115-102-8() (8874) e 
parte pcln Universidade. 

A A. fôlha mcnsa~ do pessoal pago pelo Go-
verno unporta em C r~ 2(). 028,00 (vide nu adro 
anexo). • 

.A
1 

f<
1
A>lha. mensal do pessoal pago pela Uni-

versu a< e Importa em Cr$ 12. lf>O ()() ( ,·d •. 
quadro anexo) . ' "I e. 

A despesa com material de cscritú"i . 
portou, durante o primeiro seme"lrP L 

0 nn-
··d·· l•C·<!!'>r<(' ·. ·> ",emmna me I,! < e 1·~ ,, . ;n J,ÜO mcn~;~us. 

l' oram adquiridos aparelhos cicnt' r· , 
para trabalhos de erwenh·lrh no v·! llucos: 
45.200,00. ., ' ' '1 or < c Cr$ 

. A de~;pesa com transporte dur·mt, . 
lllell'O. semestre importou e:n Cr'~ 2t 7°00Pri--
lllell!>:ns. · · ,00 

V --- O congelamento do S'lll d , 
de Cr$ l.:HHUlOO,OO (um miÚ;ür~ 0tr .~> .eredito 
noven t:1 c oito 1;1 i l eruzcl ro•·) , e zen tos c 
1 1 "' .. .J c o ('~"'''(\7,. ' 
•0 1 o saldo <la verha 102-~\G (f7<1 ~ "''· '<~TllC,l-
ra.J' as desncsas da Universi•l· 1' ) .• vem one-

1 - · '··H e n,.,,, el t em < epósito do Banco de Crédit' ·;" a em, 
!>Os hnsl~:ntes, provenientes <h vo l~eal, recur-
no Bairro <le Lourdr_";. ' cnoa de lotes 

A fim de evit·1r 0 P""'P' . 
constante:> do contr:llo COI;';'•'<;·JCnto ~c .Juros 
Univer:>i<lnde tem ;1 di:mt·J empreiteiro, a 

' 1< 0 o I>ngamento das 

353 



i, 

,. 

I 
I 
I 
i-
' ,_ 

'l 

·, -•' 

. medições, pelo depós~t~ que púss~i ny Banco 
de Crédito Real, reqUisitando ao Governo que 
'lhe mande creditar nesta importância. 

Das medições que importar~m em Cr$ 
3 .17G .114,30 até 31 de julho p. p\1ssado, já fo-
ram creditados Cr$ 1. 069. G9G,40. _ 

E' de notar que os serviços em execuçao 
importam em cêrca de Cr$ 9. 500. 000,00, irn-
portâ,ncia muito ~uperior do que o créd~to e1!1 
•questão, que tera de ser pa"o pela Umversl-
·dade, de modo que os pagt~nentos já feitos, 

, :mesmo que o Govêrno os não reponha, são 
,perfeitamente regulares. 

A Comissão de Construção da Cidade Uni-
-versitária está à disposição dos Srs. Deputa-
·dos, para lhes fornecer, com a maior franque-
;za e lealdade, todos os esclarecimentos de que 
necessitem para formar um juízo perfeito do 
modo corno está sendo executada esta grande 
obra, muito maior em seus efeitos do que em 
suas dimensões. 

Visto: Em 12 de agôsto de 1947. - (a.) 
Lúcio José dos Santos Júnior, Engenheiro-
Chefe. 

QUADHO I 
Pessoal pago pelo Estado 

a) - Escritório: 
Nome - Cargo - Salário - Data de atl-

missão: 
Lúcio José dos Santos Júnior - Enge-

nheiro-Chefe - Cr$ 3. 600,00 - 1G-6-46. 
Antônio Matos Jardim -- Engenheiro-Au-

' xiliar - Cr$ 3. 500,00 - 19-9-46. 
f Olímpio Hocha Mundim - Chefe Escritó-
rio - Crl!l 900,00 - 1-10-46. 

José Lúcio dos Santos - Auxiliar Enge-
nheiro -- Cr$ 1. 200,00 - 15-8-45. 

Alvaro José Pires e Albuquerque - Ar-
{IUivista - Cr$ 900,00 - 1-8-46. 

Hélio Hermont - Desenhista - Cr$ 
l. 000,00 - 20-9-46. 

Luiz V. Freitas Borges - Contador ~ 
Cr$ 900,00- 11-10-46. 
- Kleber Drurnmond - Dactilógrafo - Cr$ 
800,00 -- 24-10-4G. 

Jaime Carlos A. Teixeira - Auxiliar 
Cr$ 500,00 - 27-1-47. . . 

V álter Barbosa Chaves - Aux1har - Cr$ 
500,00 - 20-1-47. 

. Adalherto Vitor Maciel --:--- Servente - Cr$ 
600,00 - 1-7-'17. 

h) -Campo: 
Osório Gomes das Chagas - Chofer 

Cr$ 858,00 mensais. . 
J anuário Francisco Alves - Almoxanfe 

- Cr$ 1.100,00 'mensais. 
. Ald Lomez - Nivelista - Cr$ 1. 200,00 

mensais. 
1 Manuel Henrique Vilarinho - Niveli~ta 

- Cr$ 1. 200,00 mensais. _ 
Paulo Pimenta Guimaraes - Apontador 

- Cr$ 22,00 diários. , . 
Justino Silva - Operarw - Cr$ 18,00 

diários. 
Fábio Assis Lornez Operário Cr$ 

.18,00 diários. · · 0 c $ 
l\Iareos de Mesquita Operan r, 

·18,00 diários. . · 
Elias Pinto Coelho Operano Cr$ 

18,00 diários. C $ 
18 Geraldo Nonato - Operário - r ,00 

diários. 
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Horá?~o. Pedro Vieira - Operário .:_ Cr$ 
18,00 d1anos. · · , 

Sel~~s!Hío Assis Braga - Operário - Cr$ 
18,00 dumos. 

Arnaurílio Lopes - Operário - Cr$ 18 00 
diários. ' 

Sebastião Heis Silva - Operário - Cr$ 
18,00 diários. 

José Pedro Vieira - Operário _ Cr$ 
18,00 diários. 

Antônio Cristiano Soares - Operário _ 
Cr$ 18,00 diários. 

José Faustino - Operário - Cr$ 18,00 
diários. 

Sebastião Nunes Ferreira - Oper:1r· 0 Cr:J; 18,00 diários. ' 1 

W tJ;~:h~ngton Alves _ Operário _ Crl)) 
18,00 dum os. 

QUADHO li 

Pessoal pago pela Universidade 
Fra~cise~ de Assis Magalhães Gomes 

Engenhetro-hscal - Cr$ 6. 000,00. 
M_anuel B.e~·nardo da Silva Brandão - En-

genheiro-Auxiliar _ Cr$ :~.50 0 00 Marcos Henê Olivé de Sous:l _:__ D, l . 
ta - Cr$ 1. OOO,OO. • · ' esen us-
, Luciano Müller Ferreira da S"l , - D·,•cti·-lografo - Cr$ 750,00. 1 v d ' 

Marco Antônio Ferola Au T ()00,00. xt 1ar - Cr$ 
Antônio Franquito Chofer 300,00. 

, .Visto:, Em 1~ de agôsto de 19,17 
Lucw Jose dos Santos Júnior" · 

Cr$ 

(a.) 
Ràdiogramas: 

Do Sr. Eldésio Vieira de Melo c . 
cando, ~~ sua eleição para a Presidên~i odmum-
sernbleta Legi~lütiva do Estado de Serai : As-

- H~ceb1do com agrado. Agrade~·i-s~ 
, Da Dn:etora do Grupo Escolar de 'r· . 

m,t, comumcando a realiz·tc~o de pane-
cívica no Dia de Caxias. _, "'' uma sessão 

- Heceh~do com agrado. Agrade Convite: , Ça-se. 
Do ~r. Arçehispo de Belo 1-Iorizont 

as solemdades da n Sem·m·t N-. e, Para 
Ação Católica e Cmwres~so r'~llC.'at·,l.·t~\CIOnal de .. t . . ., . • , ls l<'o I c· quen enano, a se realizarem d 3, 1 -l l o , m-
a 7 de setembro. e l e agosto 

----;. Hecel;ido com especial wr , d 
sem h leia sera representada ,ra o· A As. 

Acham-se sôhre a mesa· , , • os seguiu tes : 

HEQUEIUMENTO N.• 27 
Sdbre créditos para 11 Pref "t 

Dourada ez zu·a de Lagoa 

Exn~o. Sr. Presidente 1 
. Ouvil~a a Casa, reque. ~a Assernbléia. 

sejam. solicitado·· .10 Go • 1 em os a V J~xc 1• • • • ,, < verno l · ~ a I.ntermedw da l\'les·1 escl lo Estado > • r · ' ' · arecirn t ' I or ms a que se destinam os e r ',J·en os sôhre os 
no total de Cr* 5'3 50 0 00 · e<-~ttos ndicion · 
feito de Lagoa' D~~ll''l<l'· 'l\Isol~c~tados Pelo 1;us, · t· 1 ~ • .t, nntc1r> • . re-am a nao excede de Cr* 13 to CUJa renu: 

O processo . · O. 000,00 <l 
nas Gerais" ~le 2a selgundo Publicado· no "l\I" 
nhado '\O G I . < o corrente H f . l I-,, l a nnete do Sr G ' • OI enc·uni 

,)a a das Sessões ~8 d. overnador ' ·, 
( aa.) Hibeiro N ~~v· '.' - e, a[Jôsto de 1 Ó47 v eira 1' at ro - Gullhori · · -- ancredo Neves - C· rnno de 0!" 

,trios I>rat , 1-es _ 

#·', 

' 

,, 
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• \',·1sconcclos - Emílio Sil-Hcnó _ Emího 

v eira· IJ 11 . lo 1·nclna-sc em Ordem do Dia. _ u) real , 

HEQUERIMENTO N.o 28 
~ ~ e criaclio de auências postais 

Sôbre resfmzrsa~ üOIJreside~lte da Assembléia Lc-Exmo. r. · 
.gislativa. , \' I•'xch (rue ouvida a H' leremos ,J • ~- ' • ' ' ~<:t , "tmfnhe ao Diretor Geral dos C.~r
Casa, s~l' cl~c,'r·lf.<>S •·olicitac~iio desta Asscmhlera, . os e e C' , • ,, .• A • . 
rct ·., 1. lo "<'lc serem restauradas as · gcncws 
no sen H - 1 'I' f de C·1rlos Postais d:Js Estaçoe~; <.e .. ~lcat!l lt~·. J ,.'' , • 
p ,: oto Filho, no MumclpJO. <c w, lCll~ L?-

CIX •• ~o <lc urn·t A••êncw Postal na Colo-1noacrJnr~,t ' o . r . '. 
.. "P·Hlr~ Damiiío", 110 mesmo. l\ t:mcrpro, on-

rdu,'t. r'· Jt.l dêstcs servic;os prCJlHhca enorme-
c ,\ .1 '' ' [' 1 re<"hlll'\ 

mente as populações Iocta.rs, qt~e 'elltlc <1·\t-·t' rJu-'o-do estas medidas c que lLC a prose: , ' 
fonm atendidns. _ 

' Os povoaclos das duas cst:woes cont~n? nu-
.. I1•11>r't·\ntcs a"I'Ícultorcs em sllws c ' rncrosos ' ' ·' "· 'I' fazendas de lavoura, drstantcs 10 .e ~2 qm o-

't . r·csr>ecliv·nncnte, da Agencra Postal rne ros, · ' 
mais próxima. . A • 

A primeira Aqencw (Estac;iio de Tocan-
tins) funcionava hú rw~is de quarenta anos, c 
a de Peixoto Pilho funcwnou. d~rrantc dez anos, 
stmrimidas com grande preJmzo para as po-
pu'Iuçõcs rurnis. . 

A eriaçiio de nma Agêncra Postal n:1 Co-
lônia "Padre Damiiio" é de imprescindível ne-
cessidade, uma vez que, contando com uma po-
pulação cnfêrma superior a quinhentas (500) 
pcs·;oas, tem comunicação postal diária e cres-
cente com particulares e com o Departamruto 
do E;;tado que superintcnde ê;'lsc Serviço. 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 194 7. 
(na.) Ozanan Coelho - Fahrício Soare~ -
Luiz Ivlaranha -- Antônio Caetano - Hcno -
:Ma teus Salomé. . 

- Publicado, inclua-se em Ordem do Dw. 

PAHECEH PAHA 2.~ DISCUSS;\0 DO 
PHO.TETO N.• 1:~ 

Comisscío Especial de Legislaçcío 

. O Sr. Governador do Estado, em 1\Ien.sa-
gem de :ll de julho do ano em cu_r:;o, e!1vrou 
a esta Assembléia um projeto de ler, destinado 
à abertura de crédito especial de quatrocento;, 
mil cruzeiros ( Cr8 400. 000!00), para r~:~g_amcn
to de !lCS)lCS:lS com ma ler~ a! para o I rr!mnal 
Hcgional Eleitoral, a partir do cxcrcrcw de 
19cl7, E , 

o pedido do Chefe do Pode~· 'x.e~utlvo se 
justifica com o disposto no artrgo 2t, d? Dc-
crclo-lci federal n.'' !l. 528, de H de rnaw de 
19·Hi, c pt·oeedc diante do f:tlo de 11~<~ const,nr 
do orçamento para o corrente cxcrcJciO, vcrlla 
por onde se yo~;smn processar ns despesas com 
malcrial eleitoral. , . , , 

o quaulmn do crc<hto c rnzoavcl, dado que 
·: 11,orlt·11n a dm:entos c quarenta c seis mil c J.l • ' . 
t. •zeilto·· e eatorze enrzerros e quarenta cen-
t.\?~s (C~·Sl 24G.:lH,40) os pedidos até agora 
r'~H;s pelt; Sr. Prcside~1tc do Tri!mnal Hcgio-
~ 1 JcJcr' toJ"tl J>ara os fms rcquendos. 

ll<l ' ' ' l't · . I 1 L Podendo o ere! r _o espccw ser co )Cl' .o 
• OJJCJ"I"··10 de credrto, torna-se dcsneccs.sa-JlOI ' ,., • A I f . 

rio inquirir 0 Excculrvo so n·c undos dispo-
níveis. 

Somos, por conscqü[·neia, Pela concessão 
do crédito esp'ccial solicitado, Pedindo ainda 
urgência no proces:m, d::do o ea_rúter das pró-
prias despc.•;as que ê!c ·nsa cobru·. 

Sala das Cornis~;õcs, 28 de agôsto de 194 7. 
(aa.) Júlio de Carvalho, Presidente - Fa~ 

hrlcio Soares, Helator - Osear Corrêa - Pe. 
dro Braga -~ .Tason Albergaria - Tancredo 
Neves - André de Almeida - Lima Guima~ 
rãcs - Hibeiro Navarro - Starling Soares. 

- Puhlicndo, inclua-se o projeto em Or-
dem do Dia para 2.'' rliseussão . 

Lid:\ a m:ltl~ria do cx11ediente, o Sr. Pre. 
sidcnle dá a palavra ao Sr. Mauricio Andra-
de, único orador inscrito para falar na pre~ 
sente sessão. 

Nrio se achando presente o Sr. Maurício 
Andrade, vassa-se à 

OHDEM DO DIA 
Projeto n.• 16 

Anuncia-se a 1.' discussão do projeto n.o 
1G do Govêrno do Estado, que dispõe sôbre a 
Fi~cnliza~~iío de Hcndas do Estado, publicado 
na ala da 22.• sessão. ' . 

Declarada franca a palavra para drscus-
são do projeto supra, não a solicita .nenln~m 
Sr. Deputado. Encerra-se a s~a 1." <hscnssao, 
adiando-se a respectiva vota~~ao por falta de 
q1wrum, no momento. 

ENCEHHAMENTO 
Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre~ 

sidcnte declara finda a sessão, designando J)a~ 
ra amanhã a seguinte 

OHDEi\I DO DIA 29-8-1947 
Votação do projeto n." 1G, do Govêrno do 

Estado dispondo sôhre a Fiscaliza~~ão de Hen~ 
das do' Estado, publicado na ata da 22.• sessão. 

2.• discussão do projeto n.'' 13, autorizan-
do a abertura de um crédito especial de Cr$ 
400.000,00, para custear despesas do Tribunal 
He"imwl Eleitoral. 

o Discussão e votação da indicação n.o 4, do 
Sr. Emilio Vasconcelos, dcvidamen te avoia-
da, publicada na at:t da 22." sessiío, sôbrc en-
campa~~iio de rodovra. 

Diseuss.'ío c volat~ão do requerimento n.o 
27, do Sr. Hihciro Na varro, devidamente 
apoiado, publicado na Jlrcsentc ata, sôbrc cré. 

· ditos para a Prefeitura de Lagoa Dourada. 
Discussão e Yola~~ão do requerimento n.o 

28, de autoria do Sr. Ozanan Coelho, devida-
mcn1c apoiado, publicado na presente ata, sô-
hre restauração e cria~~ão de Agências Postais. 

- Lcvanla-~;e a sessão. · 

:w SESSÃO OUDlNAlliA, EM 29 DE AGôSTO DE 1947 
PHESIDI~NCIA. DO SH. ALBEHTO 'l'EIXEÚ\A 
SUi\L\JU.o: - Comvn~·eeimcnto --- Ata __ Ex-

pe~hentc: -- ProJetos do Govêrno do Es-
lano: ~1."_ 17, com. a l\Icnsa~crn n." 20 sô-
hrc ererhlo c~peeral;, 11:'' 18, com a M~nsa~ 
gcm n.o 21, :;obre ercdllo suplctucnlar· n." 
1 n, com a l\Icnsngem 11.9 22, idem· nJ 20 
com a Mensagem n." 2:l, idem· n "'21 orn' 

~ [ o ') l . l ' . ' c :1. h cns:tgenr 11. .,',, H cn1 · n o 'l'> co
111 

a 
i\ r o ').... "1 , . ..., ..... , 

ensa;:c~t~ 11. ~;.~, so.>rc crédito suplcmcn~ 
bn:; ~L" 2.>, c~m a l\Icnsagcm 11.'1 2G sôhrc 
crcd1to .espcei:tl; 11;,'' 2'1, com a l\[c1'1sa''em 
ll " ')"' "<lcrrJ· 'l " 'l· · " '> ·, -:1, ' ' ;l ·. ~.l, com a Mensagem n.~ 
~S, Idem; n." -G, com a Mensagem n.• 29, 
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idem - Telegramas de Fiscais de Rendas 
- Ofício do Provedor da Santa Casa de 
Santa Rita de Jacutinga - Convites do 
Diretório Acadêmico da Escola de Arqui-
tetura da U. M. G. c do Cine-Húdio Gua-
rani - Requerimentos: n.• 29, do Sr. He-
nó, sôhrc reajustamento de veneimcntos de 
funcionários; n.• :lO, do Sr. Hcnó, sôhre 
funcionários aposentados da H. M. V.; 
n.• 31, do Sr. Arlindo Zanini, sôhre re-
presentação dos Fiscais de Rendas de Juiz 
de Fora - Plano de fomento da produ-
ção: discurso do Sr. Dilerm:mdo Cruz -
Aproveitamento do solo: discurso do Sr. 

. último de Carvalho - Ordem do Dia: -
1." discussão do projeto n.• lü, do Govêr-
no do Estado (Fiscalização de Henclas) -
2.• discussão do projeto n.• 1:1 (crédito 
especial para o T. H. r E.) - Indicação 
n.• 4, sôbrc encarnpação de rodovia - He-
qucrimcntos: n.• 27, sôhrc créditos para 
a Prefeitura de Lagoa Dourada; c n.• 28, 
sôhrc restauração c criação de Agências 
Postais - Aquisição de um automóvel: 
Palavras e requerimento n.• 32, do Sr. 
Matcus Salomé - Esclarecimentos da Pre-
sidência - Situação de pecuaristas de 
Curve! o: discurso do Sr. Lima Guimarães 
'- Política de Minas: discurso do Sr. Hi-
heiro Pena- Encerramento- Ordem do 
Dia 1.0-9-1947. 

.. Às 14 horas, comr>arecem os Srs. : Alber-
to Teixeira - Lima Guimarães - Castro Pi-
res - Luiz Domingos - Emílio Vasconcelos 
-;- Adolfo Portela - Alberto Deodato - Aluí-
Sio Costa- Amadeu Andrada - André ele Al-
tneida - Aníbal Gontijo - Antônio Caetano 
- Antônio Guimarães - Antônio Pimenta -
Arlindo Zanini -- Aslolfo Dutra - Augusto 
Costa - Badaró Júnior - Bolivar de Freitas 
-R'bC~ndido Ulhôa - Carlos Pratcs - Chaves 1 ctro - Di!ermundo Cruz - Emílio Silvei-
~a - Fabrício Soares - Feliciano Pena -
Ilhr:~ldo. Ataíde - Guilherrnino de Oliveira -
h ctr ~-una - .Jaeder Albergaria - Jason Al-
Jer?ar~a - João Camilo - José Augusto -
dose Carvalheira -..,.. Jouhert Guerra - .Júlio 
r:nl arvalho - Lourenço Andrade - Luiz Ma-
- M~nd M~teus. Salorné - Maurício Andrade 
Br es l•erretra - Oscar Corrêa - Pedro aga - Henó R'J . N Pena _ Ho - I >ctro avurro - Ribeiro 
- Tancredondro~ Pach~co. - Soares Canedo 
'Uriel Alvir Ne, ~s - Ultimo de Carvalho -

D . 11 - Wilson Heraldo f' ctxarn de cor . , Icada, os Srs 0 nparecer, com cansa justi-
Ziler _ 1·,,,' . · · : zanan Coelho - Armando s· ·ll'la T'lV'lrcs c 'Ih -1. ~nuo da Cu~h'.1 · -S xt~I ('erme Machado 
Ing •)Oares - X' • . - ous,\ .armo - Star-

0 SR PR ,gnofontc Merca<lante. 
sentes 52· Sr h.,fDENTE - Achando-se pre-
sessão. s · Deputados, declaro aberta a 

ATA 
o sn. so o\Rrs 

,Secretário) lê·· ~.CANEDO (servindo de '>o 
qual, sem ohser~ at~1 <I:: sessão anlccedcntc,~.a 

uç,lO, e aprovada. 

EXPEDIENTE 
O SR. LUIZ D 

servindo de 1,9) ll ~MIN00S. (2.0 Secretário 
tes papéis: rocede a leitura dos seguin~ 
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PROJETO N.• 17 
Autoriza a aberlum de um crédito ~.~p~cial de 

C r~ 22 .196,40, à Secretaria das Finanças 
A Assembléia Legislativa do Estudo de Mi-

nas Gerais decreta c eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Artigo 1.• --- Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir o crédito especial de Cr$ 
22 .19G,,t0 (vinte e dois mil cento c noventa 
c seis cruzeiros c quarenta centavos), para pa-
gamento a diversos, como segue: 

Irinen Tôrrcs Brochado - Aluguel 
do prédio ocupado pela Coleto-
ria de Unaí, no período de ja-

Cr$ 

neiro a dezembro de 1941i . . 1. 200,00 
ndison l\liranda -·- Aluguel do pré-

dio onde funciona a Coletoria 
de Açucena, no período de t.• 
de .iulho a :ll de dezembro de 
1945 .............. .. 

Aristóteles Gnreia do Carmo -
Aluguel (lo prédio onde funcio-
na a Coletoria de l\Iantcna, no 
período de outubro a dezembro 
de 1945 . . . . . . . . . . . . . . 

Fulgêncio José Alves - Aluguel do 
prédio onde funciona a Cole-
toria de São .João do Paraíso 
no período de 1.• de abril :~ 
:ll de dezembro de 194G . . . . 

João Guilherme l\lilagrcs - Alu-
guel do prédio onde fm1ciona 
a Coletoria de l\lanlena, no pc-

,. río(IO de abril de 1 !H6 . . . . 
horavante Pádula - Aluguel do 

prédio ocupado r>cla Coletoria 
(]c Espera Feliz, no período de 
janeiro a dezembro de 194(i .. 

Francisco Cardoso Brochado -
Aluguel do prédio ocupado pe-
los Serviços Fiscais de Po~~o:-~ 
de Caldas, no período de 10 

720,00 

()(}0,00 

720,0() 

200,00. 

3. 000,00, 

de junho a 15 de setembro de 
19·1G .. .. .. .. .. .. .. .. 2.833,30· 

Alvim Drummon(l -- Aluguel do 
nrédio OCU{Jado pela Coletoria 
de Laginhn, no período de 1.• 
de fevereiro a :ll de dezembro 
de 1941i . . . . . . . . . . . . . . 1.100,00 

Homualdo Alves l\Iartins - Alu-
guel do prédio ocupado pela 
Circunscrição de Extrema, no 
período de 1.0 de abril a 31 
de dezembro de l!HO . . . . . . 720,00 

Alberto Vieira c Silva - Aluguel 
do prédio ocunado pela Cir-
eunserição de Botelhos, no pe-
ríodo de 1.0 de julho a :H de 

, dezcJ!lhro de 194() . . . . . . . . 1. 080,00 
Companlua Alian~~a da Bahia -

Aluguel do pré(lio ocupado pe-
las ~·· c 2.• Coletorias de .Juiz 
de I• ora, no vcríodo de 19 de 
oult~ht•o a :n de dezembro de 
l!Hh.. . . . . . 2.280,10 

Ibraim, A.ntônio Bit;; :__~ ~Ú 1;1;u~!j tl;> 
predw (~CUJJado pela Coletoria 
~le l\lcrees, no vcríodo de 1.• a 

A , •11.1 ({(c' dczcmhro de l!Hii . . . . 100,00 
ma w. ym~~alves _ Aluguel do 

prcdto ocupado pela Coletoria 
de Mesquita, no período de 1." 
de outubro a 31 de dezembro 

! 
l 
'i 

l 
I 

... ) 
li 
li 
'I 

c.. 



.. ... 

de 1945 ....... · · · · · ... . 
Beniolavo Hocha e Silv;~- Alug~~el 

do prédio par~ f! ~ osto de. hs-
calização de 1 cofl~o o.tom, ~10 
período de 1.• de pnetro a 31 

de dezembro de 1 !H6 · · · · · · · · 
Conceição Duarte Melgaço - Al~I

guel do prédio p[~ra a Coletona 
de Pequi, no pcnodo de 1.• de 
janeiro a 31 de dezembro de 
1941l ................. . 

Sebastião Fernandes l\Iourão 
Aluguel do prédio para a Cole-
tor{a de Sabinópolis, no perío-
do de 1.'-' de outubro de 19-!5 .. 

Aula de Lima Brito --- Aluguel do 
prédio r)ara a Coletoria de Por-
teiri.n1ui, durante o período de 
'L" de janeiro a :ll de dezem-
bro de 19,Hi . . . . . · · · · · · · 

Itahircnsc Futebol Clube - Aluguel 
do prédio para a Coletoria de 
Itabirito, no período de 1.0 de 
agôslo a 31 de dezembro de 
1!)4(i . . . . . . . . . . . . . . . . 

João Teixeira Pinto - Aluguel do 
prédio para a Coletoria de Pa-
misópolis, no período de 1.0 de 
janeiro a 31 de dezembro de 
19•!G ................. . 

Olívio de Araujo -~- Aluguel do pré-
dio para a Coletoria de 1\Iutum, 
no período de 1." de janeiro a 
31 de dczenthro de 194G .... 

José c Alice de Paula - Aluguel 
rio prédio para a Coletoria de 
Visconde do Hio Branco, no 
período de 25 de maio a 31 de 
dezembro de 1 !),Hl . . . . . . . . 

Julieta Cândida Marancsi - Alu-
guel do prédio para a Coleto-
ria de SetTania, durante o mês 
úe ctczcmhro ele 19-1b . . . . 

180,00 

9GO,OO 

600,00 

300,00 

480,00 

1.120,00 

GOO,OO 

1. 512,00 

1.801,00 

90,00 

22.196,40 
Artigo 2.0 

- Hcvogam-se .as disr~osit.~õcs 
em contrúrio, entrando esta lc1 em vigor nlí 
data de sua publicação. 

Mando portanto, a lôdus as autoridades 
a quem o ~onheeimcnto c exccu~~ão desta 1?! 
pertencer, que a cumpram c faç:un cumpnr 
tão exatamente como nela se contem. 

Da<la no Palácio da Lihcrtladc, em Belo 
Horizonte, aos .. de .......... de 19,17. 

l\IENSAGEl\1 N.o 20 

"Em 28 de agôsto de 19,17. 
Sr. Presiclenlc. 
Passo ús mãos de V. Ex c ia. o in e! uso pro-

jeto de lei, destinado :'t abertura de um crédi-
'to especial de Cr$ 22. 19G,40 (vinte e dois mil 
cento e noventa c seis cruzeiros c quarenta 
centavos), il Secretaria das Finan~~as, J>ara pa-
gamento de aluguéis de })réclios ocupados por 
dependências da mesma em exercícios ante-
riores. 

Neste ensejo, apres~nto a V. Excia. os 
protestos de elcva<lo aprcç,o e consideração. 

(a.) l\lilton Soares Campos, Governador 
do Estado". . 

__ Publicado com o IH'OJclo, e <listrihuí-
dos os avulsos, inelua-sc aquêle em Ordem 
.do Dia. 

PROJETO N.o 18 
Autoriza a abertura de um crédito suplemen-

tar de Cri) 3. 000.000,00 à verba 025-45 
(8693), do Departamento de Compras e 
Fiscalizaçiio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-

na~ Gerais decreta c eu sanciono a seguinte 
Lc1: 

Artigo 1., - Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir o crédito especial de Cr$ 
3. 000.000,00 (três milhões de cruzeiros) à 
verba 025-45 (8G!l3) - Material para a im-
p~·ens[~ -- do Departamento de Compras e 
F1scahzaçuo. 

Artigo 2.0 - Hevogam-se as disposições 
em contrário, entrando esta lei em vigor na 
data de sua publicação. 

Mando, portanto, a tôdas as autoridad~s 
a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencer, que a cumpram c façam cumprir 
tão exatamente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, .em Belo 
Horizonte, aos .. de .......... de 1947. 

MENSAGEM N.o 21 

"Em 28 de af:(ôsto de 1!H7. 
Sr. Presidente. 
Tenho a honra de passar ús mãos de V. 

Excia. o incluso projeto de lei, destinado à 
abertura de um crédito suplementar de Cr$ 
a. 000.000,00 (três milhões de cruzeiros), à 
verba 025-45 (8G93) - l\laterial para a Im-
prensa - o qual pe~~o a fineza de apresentar 
à consideração dessa ilustre Assembléia. 

Nesta oportunidade, apresento a V. Excia. 
os })rotcstos de aprêço e consideração. 

(a.) l\Iilton Soares Campos, Governador 
do Estado". , 

-- Publicada com o projeto, c distrihui-
d'?s os avulsos, inclua-se aquêle em Ordern do 
Dw. 

PHOJETO N.o 19 

Azz\oriza <: c:berllz~a de mn ~rédilo ~special de 
Cr$ 9. 60.1,90, a Secrelana da l:.ducaeão 

A, As~cmbléia Legislativa do Estado d'e Mi-
na~ (lerms decreta c eu sanciono a seguinte 
LCI: 

. Artigo 1., ~- Fiea o Poder Executivo au-
toriZado a abnr o crédito especial de c $ 
!l. li0:3,BO (nove mil seiscentos e três' cruzeir~s 
c. nov.enta centavos), para pagamento de adi-
cronars de 10 %, altWllcl de !)l'C'"1 r·o e f · ,, u ornccr 
n~ento de energia .elétrica, ao Ensino p

1
•• :-

no, aos seguintes: nna-

1• Cr$ 'rane~sco Tibúrcio de Oliveira _ 
Drretor do Grupo Escolar "Mo-
destino Gonçalves", de Sanh 
Luzia -- Adicionais de 10 % 
no período de 15 de junho d~ 
.1944 a :n de deze!nbro de 1!)4() > 

1\lana. das Dore~'> Pererra _ Profes- :.. · 404,00 
sora das I~scolas Heunid 'ls d , 
U rucfmia, Município de i>ont~ 
N A l . . . e ova -- - l 1cwnars de 10 €fi 
~lo período de 24 ele abril :1 

,ll de dezembro de l!H() '1 

Isabel de Lima Viotti __ Pror·:, :.· '104,00 
l C I' 1 esso-ra ( ? lrtlflO. ~seo _ar de Bac-

pendl - Adrcwnau; de 10 % 
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no período de 13 t!c 1c·;c!'Ciro 
a :n de dezembro de 194G .. 

.Maria Antonieta Lorandi l'ialho -
Profc.>~i'ira do Grupo Escolar 
de Pcqucri, l\Iunicipio de Bicas 
-- Adicionais de 10 </r1 no pe-
ríodo de G de .innho de 1!H5 a 

. 31 de dezembro de 1G4G . . . . 
Amália Paulina de Ahl'ea Chagas -

Professora de Vila Lamim, .Mu-

G03,20 

s 18,50 

nicípio de Hio Espera - Adi-
cionais de 10 % no período rle 
12 de março de 1041 a 31 de 
dezembro de 194U . . . . . . . . 2. O 78,00 

Maria Luíza Mourão Hoeha - Pro-
, fessôra do Grupo Escolar de 

São .João Evangelista - Adi-
' cionais de 10 % no período de 

2 de março a 31 de dezembro 
de 194ü ............. . 

Elvira Magalhães - Diretora do 
Grupo Escolar de Muzamhinho 
- Adicionais de 10 % no pe-
ríodo de 19 de maio a 31 de 
dezembro de 1945 . . . . . . . . 

Antãr;> Vieira dos Santos - Aluguel 
~lo prédio ocupado pelo Grupo 
Escolar de Porteirinha, duran-

. te o ano de 1945 . . . . . . . . 
· · Vigário da Paróquia de Cordishur-

go - Aluguel do prédio onde 

5(J.i,10 

408,80 

üOO,OO 

· funciona o Grupo Escolar de 
Cordishurgo, no período ·de 
março a dezembro de 1945 . . 1.500,00 

Companhia Sul-Mineira de Eletri-
cidade, S. A. - Fornecimento 
de luz ú Escola Noturna de AI- · 

' fenas, durante o quarto trimes-
tre de 1945 . . . . . . . . . . . . 

Companhia Sul-Mineira de Eletri-
cidade, S. A. - Fornecimento , 
de luz ao Grupo Escolar de 
Pnraisópolis, durante o quarto 
trimestre de 1 fJ45 . . . . . . . . 

Companhia Sul-Mineira de Eletri-
cidade, S. A. - Fornecimento 
de luz ao Grupo Escolar "Mi-
nas Gerais", de Alfenas, durun-
tc o quarto trimestre de 1945 

Gfi,OO 

50,10 

49,:~0 

9. 003,90 
e Artig? .2.• - Revogam-se as disposi~;ões 
m contrarw, entrando esta lei em vigor na 

data de sua publicação. 
· Mando portanto 'l t' 1 . 

' ' • ül as a~> autondades a que~ o conhecimento c execução desta lc.i 
~-erten;~r, que a .cumpram e fa~~am curn >rir 

. t,w exatamente corno nela se contém. I 

H _Dada no Palácio da Liberdade em Belo 
, onzonte, aos . . de . . . . . . . . de Úl4 7

. 

MENSAGEM N.• 22 

"Em 28 de agôsto de 1947. 
Sr. Presidente. 

, .Tenho. a honra de passar às mãos de V 
Excw. o mcluso projeto de 1 . 1 t' . d : l tllra (le 11m . 1. e1, < cs 1n.1 0 •1 a Jer . . crc<1to especial de Cr$ 9.U03 ' 
(nove nul seiscentos e trê·· cru . ,90 
ta centavos)' para Pag·unc;'lto <lzecdiros c novcn-

E · p · : · ' cspesas com o 'nsl?O n_mano, o qual solicito aprescnt. 
à consuleraçao dessa ilustre Assembléia: ar 
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Nesta oportunidade, aprescn,.to a V., 
Excia. os IH'Otestos de elevado apreço e con-
sidcrar~ão . 

(a·.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado". . 

1
. t ·1 · 

- Publicada eom o projeto, c < Is n >UI· 
do<; os avulsos, inclua-se aquêlc em Ordem. 
<lo Dia. 

PHOJETO N.• 20 

,1utori:::a a abertura de um crédito especial de 
C r~ n. 94:l,30, ú Secretaria do Interior 

A Assembléia Legislativa do Estado. de 
Minas Gcruis decreta c cu sanciono a scgumte 
Lei: 

Artigo 1.0 -- Fica o Poder ExPcHtivo au-
torizado a abrir o crédito especial de Cr$ n. !l43,30 (setenta e três mil novecentos e 
quarenta c três cruzeiros c trinta centavos), à 
Secretaria rlo Interior, para pagamento de adi-
cionais de 10 %, abono familiar c diferença 
<lc vencimentos, aos seguintes: 

Alcino Guanabara de Araújo Frei-
tas - E8crivüo do Crime de 
Muriaé -- Adicionais de 10 % 
no período de 11) de janeiro de 

. 1_!l4_!i a ~1 de dezembro de 19·17 
Cnstovao Pimentel Duarte - Juiz 

de Direito de 3.• entrância -
Adicionais de 10 % no período 
de Hl de janeiro de 194G a 31 
de dezembro de 19,17 · 

Ernesto Soares - Escrivão. ~~~ 'c1:i: 
me <lc Hio Novo ~- Adicionais 
~lc ~O % no período de 1G de 
Janciro de 1!HG a 31 de de-
zembro de 19,17 

José Alcides Pereira·:.._· Ü~s.et;lj><;r~ 
gn<lor --- Adicionais de 10 c;,) 
no período de 22 de fcver<>iro 
a 31 de dezembro <le l!H7, 

Franciseo de Pauln Hebclo Hort:.t 
---Juiz de Direito de 4.• entrün-
eia -·- Adicionais de 10 % no 
período ele Hl de janeiro de 
lfJ4G n :11 de dezembro de 1947 

Hmbm Gouthier de Oliveira Gon. 
din --- Juiz de Direito de 2.~ 
entrtmeia Adicionais de 
10% no período de 15 de ja-
neiro de 1!)4() a :ll de dezem-
bro de 1!)47 ........... . 

Ant{\nio Olinto Pereira -- Juiz de 
Direito de Arassuaí -'-- Difcren-
r.~a de adicionais de 10 % em 
1[)47 .............. .. 

Denilo Macedo -- l\Iajor -- Adicio-
nais de 10 % no período de 12 
de junho a 31 de dezembro de 
l!H7 .... ' ........... . 

Henato Lagociro Bandeira de l\lelo 
·- Esc1·ivão do Crime de l\lu-
zamhinho Adicionais de 
10.% no período de lll de ja-
neiro de 194() a 31 de dezembro 
de 1947 . 

!llúxirno Carnp~~ ·~ 'ira]~r ·~ 'r)ir'c~ 
rcnt;a. de veneimentos, abono 
fannha_r c <Hlicionais de 10 % 
110 r>cnodo de l.o de janeiro de 1944 a 17 de março de 19-l? .. 

Cr$ 

1. 7ô2,50 

9.160,00 

1.551,00 

i. 210,0() 

11. GHi,70 

7. 050,00 

Goo.oo 

2. 388,00 

1.551,00 

2li.l75,00: 

,..·-. , 

.U· 
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Sebastião Al\'es de -Magalhães -

Primeiro Tenente - Adicio-
nais de 10 % no período de 2G 
de maio a 2 de julho ~I c 19,! 7 

Haimundo Pio do Nascunent~ :--
Primeiro Tenente - Achcw-
nais de 10 % no período de 15 
de maio a 2 de julho de HH7 

José Vargas· ela Silva - Ç~ron~l da 
Fôr~~a Policial- Athcwnms de 
10 'Ío no período de 1." de mar-
co a :ll de dezembro de 194 7 
.:__ Diferença . . . . . . . . . . . . 

Sehastiiío Hodrigucs Vale - Capi-
tão - Adieionais de 10 % no 
neriodo de ta de janeiro a 21 
de lll<1ÍO de HH7 ......... . 

José i\nl<''>íl;,,) de Faria - Primeiro 
Tenente -Adicionais de 10 % 
HO período de 22 de maio a 
31 de dezembro de 1!H7 .... 

iW8,30 

399,90 

1. 200,00 

1.14G,OO 

1. 82,1,!)0 

73. !H:3,:l0 
Artigo 2. 0 

- Hcvogam-se as disposições 
em contrário, entrando esta lei em vigor na 
data de sua publicação. 

Mnndo, portanto, a tôdas as autoridades 
a quem o conhceimcnto e execução desta lei 
pertencer, que a emnpram c fa<,:am cumprir 
tão exatamente eomo nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo 
Horizonte, nos . . de . . . . . . . . . . de 194 7. 

MENSAGEM N.Q 23 

"Em 28 de agosto de 19,17. 
Sr. Presidente. 
Tenho a honra de passar i~s mão~ de V: 

Exch' o incluso projeto de lei, dcstmado a 
'. . I I C '" abertura de um crédito cspecw t c I'·~ 

7:l.IH:l,:l0 (sctcllla c três mil novcecntos c qua-
renta c três cruzeiros c trinta centa~~s), par.a 
J) 'l'''liilcnto de adicionais, abono fmmhar c di-',,, . . . d s fcrcnça de vencimentos, a func;1~nar10s a e-
crctaria elo Interior, o qual sohcrto ap_rcsentar 
ú consideração dessa ilustre Asscmblera. 

Nesta oportunicladc, a]Jrc:,cn~o a V. 
Excia. os protesto~; de elevado apreço c con-
sidcrar;ão. , , 

(a.) 1\Iilton Soares Campo~;, Governador 
do Estado". . 1. t .1 • 

__ Publicada com o proJeto, c c rs n nu-
dos os avulsos, inclua-se aquêle em Ordem do 
Dia. 

PHO.JETO N.o 21 

1111 tori::a a abertura de lWl cré~lito CSJ)(;cic~l de 
C r:;;. 27. 517,20, à Secrclana da Vzaçuo e 
Obras Príblicas. 
A Assembléia Lcgi:;lativa . do Estaclo. de 

l\Iinas Gerais dcercta c cu sanewno a scgumtc 
Lei: I'" I> 1 I, . Artigo 1." - 'Iea o. . o c cr ;J:~eutlvo au-
torizado a nhrir um ered~to c~p~c1al de Cr$ 
•>7 r 17 20 (vinte c s?tc nul qumnc1~tos c ele-:-,::> te' cruzeiros e vm te ~CI~lavos), a Sccreta-
~~.ssch Viaç.fio c Obras Puhheas, clcstinaclo ao 11 '1 c' •nto chs sc••uintcs despesas: 
pagarnc • · · "' Cr~ 

Prclcitura l\[unicipnl de ?\Ianga ·--
P·wamento das ol>ra~ de e:;go-
ta'n~cnto da lagoa existente na-
quela cidmlc .. · · · · · · · · 11.771,80 

Floriano Nevia de S.· Torres 
Aluguel do prédio onde fun-
ciona o escritório da 2-1." Cir-
cunscrição, relativo ao perío-
do de agôsto a dezembro de 
1945 . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 500,00 

Paulo Gontijo - .Juros de mora 
provcnien te~; de despesas reali-
zadas com obras de calçmnen-
to de um trecho da Estrada 
Barbacena-Juiz de Fora . . . . 13.245,40 

. • " . . . 27 .. 517,20 Art1go 2. - .Est:~ ler entrara em VIgor na 
data de sua jmhheat•ao, revogadas us disposi~ 
cões em contrário. 
· l\Iando, porta~to, a tôdas as autoridades, 
a quem o conhccuncnto e execução destn lei 
pertencer, que a cumpram c façam cumprir 
t~o exatamente eomo nela se contém. 

Dncla no Palúcio da Liberdade em Belo 
Horizonte, aos ... de .......... d~ 19-17. 

MENSAGEM N.Q 24 

"Em 28 de agôsto de 194 7. 
Sr. Presidente. 
Passando ús mãos de V. Exeia. o incluso 

projeto de lei, clcstimHlo ú nhcrtura de um cré-
dito especial de Cr~~ 27.517,20 (vinte c sete mil 
quinhentos e dezessete cruzeiros e vinte ccn~ 
tavos), à Secretaria da Via~~ão c Obras Públi-
cas, solicito seja o mesmo apresentado à con-
sideração dessa ilustre Assembléia. 

Nesta oportunidade, apresento a V. Excia. 
os protestos de elevado aprêro e considera-
ção. 

(a.) l\Iilton Soares Campos, Governador 
do Estado". 

- Puhlicada eorn o proieto, c di:;tribuí-
dos os avulsos, inclua-se aquêlc em Ordem do 
Dia. 

PH.OJETO N." 22 

Autoriza a aberlum de 11m crédito suplementar 
de Cr$ 40. 000,00, ao Departamento de 
Compras e Fiscali:zacci.o. 

. A ~\ss~mbléia Legislativa .do Estado de 
1\r~nns Gcrms decreta c cu sancwno a f;eguinte \ 
lc1: 

. Artigo 1.o -;-- Fica o Poder Executivo au-
tonzado a nbnr nm erédito suplcmenhr d 
C r~; 40.000,00 ( qunrcn ta mil cruzeiros) ~ , c: 
l O' .. ~ l ( 0 'q) ~ . . . ' « ' I->a . ~;>-:> ·•-. - niovcis, l\bquinúrios c A >a-
rel!J'l''' do _Orçamento vi••ente do l)er·>·•r·t· I 
t 1 ,, 1,. '' " .nnen-o <c t..ompras c 'rscalização. 

Artigo '> o r ' l . t · ~. -- -<..s,.a c r cn rnra em v i ''o r n 
cl~ta de sua pnblica~;ão, revogadas as d':'. )l 
çoes em contrúrio. · tspost-

Mando, portanto, a tôdas as ;mtorid· 1 • 
a quem o conhceimcnlo e exccuc~ão clc"t cl s! 
}>crtcncer, t}llc a eum•>nun c {'·11:.1111 ,, '1 ?1 
t- ' ' -· <'tllllJ>r ao exatamente como nela se contém ' lr 

.Dada no Palúcio da Lihcrdadp · . 
1
) 

1 Honzonte ·1os ele ,, em )e o 
' ' · · · · · · · · · · · · · · de l!H7. 

l\lENS!LGEfii N.o 25 
"Em 28 de agôsto de 1!H7 
Sr. Presidente. · 

. . Passo :ls miios de V. Exeh 0 · 
.Jeio de lei, des!inaclo :1 :1h(:rtt;r mclnso pr~· 
di~o suplementar ele Cr~~ ·1fl 1 0 a ele um erc-
nnl cruzeiros)' :\ verba 02[>-5; 0,00 (quarenta 
mcnto vigente elo Departmncnto(Ol42C)' do orça-

l c OiniJras e 

359 

·", 



Fiscalização, destinado à aquisição de uma 
homha "Godiva", para o Corpo de Bombeiros 
do Estado, o qual solicito a fineza de apresen· 
ta r à considera~~ão dessa ilustre Assembléia. 

Aproveitando o ensejo, apresento a V. 
Excia. os protestos de elevado aprêço c con-
sidcra~~ão. 

(a.) lHilton Soares Campos, Governador 
do Estudo". 
' · -- Publicada com o projeto, e distribuí-
dos os avulsos, inclua-se aquêle em Ordem do 
Dia. 

PHOJETO N.• 23 
Autoriza a abertura ele um crédito es[Jecial de 

Cr$ 20. 426,40, à SeCJ'elaria das Finanças 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta e eu sanciono a seguin-
te lei: 

Artigo 1.• - Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir um crédito especial de Cr$ 
20.426,40 (vinte mil quatrocentos c vinte c 
seis cruzeiros e quarenta centavos), para pa-
gamento à Companhia Telefônica Brasileira, 
proveniente de fornecimentos feitos à Secre-
taria das Finan~~as, em 1945. 

: Artigo 2.• - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, 
a quem o conhecimento c execução desta lei 
Jlertcnccr, que a cumpram e façam cumprir 
tflo exatamente como nela se contém. 
' Dada no Palácio da Liberdade, em Belo 
Horizonte, aos . . . de . . . . . . . . . . de 194 7. 

MENSAGEM N.Q 26 

"Em 28 de agôsto de 19·17. 
Sr. Presidente. 
Passando às mãos de V. Excia. o incluso 

JJrojeto de lei, destinado à abertura de um 
crédito especial de Cr$ 20. 42G,40 (vinte mil 
quatrocentos c vinte c seis cruzeiros c qua-
renta centavos), para pagamento à Companhia 
Telefônica Brasileira, proveniente de forneci-
mentos feitos em 1945 it Secretaria das Finan-
ças, solicito a V. Excia. aprescntú-lo à consi-
dera~~iio dessa ilustre Assembléia. 

Neste ensejo, apresento a V. Excia. os 
Jlrotcstos de clcv::do aprêço c consideração. 

(a. ) i\Iilton Soares Campos, Governador 
do Estado". 

-- Publicada com o projeto, c distrihuí-

D
d?s os nYulsos, inclua-se aqut~lc em Ordem do &a. · 

PHOJETO N.• 24 
Autoriza a al>erlllra de um crédito esp~cial de 

C r;;, 45.717 ,li O, ao Departamento ele Estradas 
ele Rodagem. · 

. A Assembléia Lcrrislativa do Estado .de 
1\hna.s Gerai~; decreta Z cu sanciono a scgum-
tc ler: 

' . Artigo 1.• __ Fica 0 Poder Ex.ccutivo ~n
tonzado a abrir um crédito cspccwl de Crl)) 
45. 717,GO (quarenta c cinco mil setecentos c 
dezessete cruzeiros c sessenta centavos), des-
tinado ao pagamento de despesas feitas com 
a conservação de Estradas de Hodagcm, corno 
segue: 
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Prefeitura Municipal de Monte Az~1l 
_ Serviços com a con_scrvaçao 

Júlio Francisco de Figue1redo -:;-
Serviços com a conscrv~çt~ 
das estradas de rodagem d,t '· 
Hcsidência . . . . · · ·; · · · ·, 

St. John d'El-Hcy Mining Con~pa~~ 
Ltd. - Fornecimentos fcr.tos ·~ 
1.• Hcsidência, em fcvcrcrro c 
maio de 19,!5 . . . · · · · · 

1.277,10 

4. 450,50 

45. 717,GO 

l . tr"tl':t em vi"Ol' na A ·t' '> • - Fst·t cr cn ' ' <:> • r rgo w• • ' l·ls 'lS drspo•a-data de sua pnhlicaçúo, rcvogal '. ' . 
t~ões em contrú~·i.o · , tôdas as autoridades, 

l\Iando, por t,t~1lo, a , , •cucfto desta lei 
'l llUCrn 0 conhccnncnto c cxc .: · 
' , 11 c fotçarn curnprn· pertencer, que a cumpr,n ' ·, 
tão exatamente como nela s~ contem· 13 1 Dtuh no PalúciÓ da Lrherdadc, em c o 
Horiz~ntc, aos ... de · · · · · · · · · · de 1917 · 

MENSAGE!\l N.? 27 

• "Em 28 de agôsto de 1947. 
Sr. Presidente. , . , 
Tenho a honra de submeter a consid?r<l-

ção desta ilustre Assembléia o incluso pr?J~to 
de lei, destinado à abertura de um crc.drto 
especial de Cr$ 45.717,60 (quarenta c cmco 
mil setecentos c dezessete cruzeiros c scssc_nta 
centavos), para pagamento de despesas feitas 
pelo Departamento de Estradas de Hodagcm, 
com a conservação de estradas. , . 

Nesta OfJOl'tunidadc apresento a V. I.<.xcw. ' ' • 'HlCl"l os protestos de elevado aprc~~o c cons ' -
çfw. (' dor (a.) Milton Soares Campos, 1 ovcrna 
do Estado". 1. 'l , 

-- Publicada com o projeto, c < Isln nn-
dos os avulso!;, inclnn-sc aquêlc crn Ordem do 
Dia. 

PHOJETO N.• 25 
. '· l l ·rédilo es[Jecial de AlliOI'IZU a auer lll'a c e lllll c . V. . - , 

Cr!f, 27 .1G:l,70, à Secrelarza da za(,(IO c 
Oln·as Públicas. . r ·t·Hlü de 
A Assembléia Legislativa do ~'' ' . 

• ' ' O '\ Se"llll1· l\linas Gerais decreta c cu sancwn ' · " 
te lei: 1 E cutivo ·m-Arligo 1.• - Fica o Pot cr ~xy 1 (~ ·"' 

· · 'J't 'SJ.lC"l'll (C ,J.~ tonzado a abnr um erer 1 o c. ,, ' . , , , 
27 1G'l 70 (vinte c sele mil cento c scsscnl,t c 

. ' , ) '\1"1 Jl" f''t· três cruzeiros c setenta centavos , fl• .' ::.'' . 
mcnto de diárias vencidas por ft!nc.wnm 1•0 s 
da Secretaria da Via~~ão c Obras Puhhcas, co-
mo se segue: 

André Martins de Andrade Filho 
Antônio Carmo Pinheiro .. 
Arlindo Hcis . . . . . . . · · · 
Edmundo Loures . . . . . . . . 
Fúbio Vieira Marques . . . . 
Floriano Nciva llcrnardcs . . · · 
Francisco Carvalho Bcrnanlcs 
Guilherme Gicsbrecht . . · · · · 
Humberto Augusto Wilkc Borato 
Heitor Gomes Bizzoto . . · · · · 
ítalo América Dincli . . · · · · 
J ames Barros . . . . . . . . . · 
João A. Pimenta de Carvalho 

Cr$ 
()<!(),()() 
1\00,00 

2. !)10,00 
!HiO,OO 
700,00 
!í!iO,OO 
(i80,00 
noo,oo 
1 7!i,OO 
GOO,OO 
200,00 

2.HO,OO 
400,00 

, I 

,\ 



.(: 

·'l 

.. . 

.Joi'io B. dá Costa Guedes · · 
João Hylgertt Coelh~ · · · · · · 
José Culazans Ferreira · ·. · · 
José Guimarães de Almeida 
José Henrique de Carvalho · · 
J oubert Guimarães · · · · 
Luiz Fernandes de Sousa 
l\laximiano Pezzi . . ~ · · · 
Newton Cardoso de Sousa 
Nilo Gomes . . . · · · · · · · 
Osvaldo de Freitas · · · · · · . 

das estradas de rodagem da b;• 
Hesi<lência, no período de ja-
neiro a julho de 1!H2 

Otaviano Ventura da Silva 
Shakcspeare Gomes . . . . . . 
Silviano Azevedo . . . . . . 
Valfri<lo Machado 1\Iendonça 
C.a·los Cunha l\[elo . . . . . . 

600,00 
750,00 

1. 240,00 
1. 700,0() 

1f>,OO 
840,00 1. n,to,oo 
842,70 
noo,oo 

1.880,00 
1üO,OO 

39.990,00 
'Hlo,oo 

HO,OO 
3. GOO,OO 

!Hio,oo 
480,00 ------27 .1G:l,70 

Artigo 2." - Esta lei entrará em vigor na 
data de :ma publictH,·úo, revogadas as disposi-
ções em contrúrio. 

l\lando, r>orüt~llo, a tôdas as autoridades 
~~ quem o conhecuncnto c cxcctwão desta IeÍ 
J~ertcnccr, que a cumpnnu e façarn cumprit· 
1ao exatamente como nela se contém 

_Dada no Palúcio da Liberdade,· em Belo 
llonzontc, aos ... de .......... de 19·17. 

l\IEl\SAGEl\I N.v 28 

"Em 28 de agôsto de 19.f 7 
Sr. Presidente. · 
Passo ús lllÜos de y Fxch o t'It ·I jcto <'c 1 · l t' : ' • · c uso pro-. ' er, < cs mado a abeJ·tur·t d, . 

dtto CsiJecial de Cr:ii '>7 ll"l 70 •( . c um crc-lnl.l t · ~ · h • VInte c sete een o c scsscnh c três cruze· . 
centavos), r>m:~~ P'l.'''llncnto <lc •r1 ~·?s. e setenta (1

'1"' • f' · · : "' < Ianas vcncr· · ·• por nncronanos da s , .. •t· .·. . _ -
e Obras Públic·ts o < u. l ecJ c .• t.lla da Vra~~ao 
ú <'onsi<lcl·ação ~l'u'sh du~r~"oÁr.c.Ito I aj>_rescntm· 

J\e ·t· ·. ' ssen1 >lera 
os . s <1 OJ>ortunrdadc, UJH'cscnto a V i; .. ·. 

_ IH otcstos <!e elevado UJ>r~ . · :xcr.t. 
t'ao. cço c consulera-

1 ,(a.) l\Iilton Soares Cmnl>os G 
< o bsta<lo". ·' O\'CJ'nador 

--·· Publicada com 0 I . · •t , . . . 
dos os avulsos inc!u· _., , li~J1c o, c <hstnhm-
Dia. ' '1 se <~que c em ÜI'dem do 

PHOJETO N." 2G 
Autori::a a aber/ur I, . . 

Cc:.:. lli '> ''>, lt 
1 e 11111 crcdllo especial. de 

1 • l' • ·~h~, 10, tw neplll·Lamell[o Estadual l c •lllllllc. 
Mi .'~ ~\::e.n.lhlt~ia Legislativa ~lo Estado .de 

n.~s Gc1 .tr:-; decreta c cu sancwno a segmn-lc ler: 

. Artigo 1." --- Fica o Poder Executivo au-
toy1.~:.t.~lo a ahrir u_m e1:édito especial de Cr::;.·· 
1() ·~~-.lO (dezesseis nu I duzentos c scsscnt.t 
c <lo1s cruzeiros c quarenta centavos), para 
I!ag;uncnto ao Dr. Caio Li h ano de Noronha 
~oares, médico alienista do Instituto "Haul 
.S_oarcs", referente a vencimentos c abono de 
~!lhos no período de 1." de janeiro a 18 de 
JUnho de l!ltn. 

Artigo 2.• --- Esta lei entrará em vi~or 1\a 
<l~tta de sua puhlieaçiio, revogadas as disposi-
\~oes ctn eontrúl'io. 

1\lan!lo, I>ortanto, a tôdas as autol'idadcs, 

a quem o conhecimento e execução desta lei 
l!ertcnccr, que a cumpram c façam cumprir 

tao exatamente como nela se contém. 
_Dada no Palúcio da Liberdade, em Belo 

Horrzontc, aos ... de .......... de 19,17. 

niENSAGEl\I N_o 29 

"Em 28 de ngôsto de 19·! 7. 
Sr. Presidente. 
Passo its mãos de V. Excia. o incluso 

p~·ojeto de lei, destinado it abertura de um cré-
<hto especial de Cr$ 1G. 2G2,40 (dezesseis mil 
duzentos c sessenta c dois cruzeiros e quaren-
ta centavos), para pngamento ao Dr. Caio Lí-
b~mo de Noronha Soares, proveniente de vcn-
cunentos e abono de família, no período de 1.• 
<~c _janeiro a 1!l de junho de 19,!(), o qual so-
hetlo apresentar ú considera~~ão dessa ilustre 
Assembléia. 

Neste ensejo, apresento a V. Excia. os 
]>rotestos de elevado aprêço c consideração. 

(a.) ?llilton Soares Campos, Governador do Estado" 
-·- Pub.licada com o projeto, c distribuí-

dos os avulsos, inclua-se aqnêlc em Ordem <lo Dia. 
Tele•'ramas: 

Dos Fis;ais de Hcndas de Virgin6polis, 
l\Iontes Claros, São .Toão del-Hei, Ponte Nova, 
Hccreio, Belo Horizonte, Patos, Lagoa da Pra-
ta, Campanha Cússia, Sete Lagoas, Frutal e 
Diamantina, t{poiando o memorial apresenta-
do :\ Assembléia pelos fnncionúrios da fiscali-
za~·:io em Uh era h a. 

lllen te. A Comissão competente, oportuna-

Ofício: 
Do P1·ovcdor da Santa Casa de Santa lUta 

1le .Tacutinga, solicitando consignação de ver-
ha, no orçamento, destinada ú suhvcn~~ão àque-
le hospital. 

meu te. A Comiss:'io competente, oportuna-

Con\'itcs: 
Do Dirctúrio Acadêmico da Escola de Ar-

quitetura da U. l\1. G ·' pura visitar a cxposi-
ç<io de trabnlhos. 

____ A Assembléia serú rcprescn ta da 
Do Cine-.Húdio Gu:n·:mi I>ara a sess.iío es-

pecial a renhzar-sc a ,l de setembro, em ho-
menagem ao Governador do Estado. · 

-- Ciente. Agradeça-se. 
Achnm-se sôbrc a mesa os seguintes re-quei·imenlos: 

HEQUEHJ?IIENTO N." 20 

Sôbre rcajllslamcn~o ~~c. vencimentos de 
{llllCIOllUI'IOS · 

~}s abaixo assiJ~ados, 1;c<,ruercm a V. Excia • 
se digne de, por I,nler~ne<~ro da Mesa, fazer 
chegar :\s mãos do Sr · l residente da Comissiio 
recentemente nomeada pelo .sr. Governador 
Jl!ll':l o reajustamento de_ vc~tcunentos <los fun-
cionúrios, a representa~~"? JUnta, dos motoris-
tas .n1ensa:..:cir~s do l~<tla?IO !lo Govêrno, 'Secre-
ta na do Interwr ~ Chefia de Polícia. 

Sala 1las Scsso~s, 28 ,de :tgôsto de 19·17. -
(na.) H c nó ---;- ,~rlmd<? Zanrni -- Emílio Vas-
<~oneelo:; --- (üulhcrnuno de Oliveira _ IH-
heiro Navarro - Carlos Pratcs _ Ci\ndido 
Ulhõa . 

-Publicado, inclua-se c1u Ordem do Dia. 
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REQUERil\JIENTO N.9 30 · 

Sôbre funcionários aposezztados da Rêde 
Mineim de Viação 

_ Imensamente cornpungidos com a situa-
ç~o aflitiva dos funcionúrios aposentados da 
l~ed~ .Mineira de Viação, vimos requerer a v,. 

. · F-:~cia, se digne de, após ouvida a Casa, soh-
Ciutr do Exmo. Sr. Governador do Estado 
Providências junto à Caixa de Aposentadoria 
e ?ensõcs dos Ferroviúrios, a fim de que seja 
nunorada essa situação. 1 

Ju.nl~ !n.cluímos o apêlo angustioso que 
nos. ~01 dil'lgido pelos interessados, em que se 
':'Cl'lhca a existência de ordenados de Cr$ 
68,00 pura viúvas com filhos menores c para 
outros aposentados, que estão completamente 
abandonados à sua própria .sorte, a fim de 
que se encontre uma solução satisfatória que 
venha, urgentemente em socorro dêsses bra-
vos mineiros. ' 

. . São os mais sinceros desejos dos que as-
. , smurr; êste requerimento. 

Sala das Sessões, 28 de agôsto de 1!)47. -
(aa.) Renó - Arlindo Zanini - Emilio Vas-
concelos - Guilhermino de Oliveira - Hihci-
ro Navurro _,_ Carlos Prates - Luiz Maranha 
-Cândido Ulhôa. 

-Publicado, inclua-se em Ordem do Dia. 

HEQUERIMENTO N.o 31 

Sôbre representaçúo dos Piscais ele Rendas de 
Juiz de Fora 

9s abaixo assinudos, requerem a V. Excia. 
~c digl.lC en,carninhar por intermédio da Mesa, 
a Comissão de Reajustamento de Vencimentos, 
nomeada pelo Sr. Governador do Estado, a in-
clusa representação dos Fiscais de Hendas de 

'· Juiz de Fora. . 
Sala clns Sessões, 29 de agôsto de 1947.-

(aa.) Arlindo Z:mini - Henó - Ilacir Lima 
- Lima Guüaarães - Cândido Ulhôa - Cas-
tro Pires - Jacder Albergaria - Antônio Pi-

,lllcnta - Uriel Alvim - Holivar de Freitas 
- Dac!aró Júnior - Guilhcrrnino de Oliveira 
- Emílio Vasconcelos - Aníbal Gontijo -
Luiz l\Iaranha - Joubcrt Guerra - Augusto 
Costa -- último de Carvalho. 

- Deferido. 
Finda a matéria rlo cxncdicnlc, o Sr. Pre-

sidente concede a palavrâ aos oradores ins-
critos. 

PLANO DE FOMENTO DA PRODUÇÃO 

O,SH. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr • Dil~rmando Cruz. 
. O SH. DILEHMANDO CHUZ - Sr. Prc-

:ndcntc, Srs. Deputados. A • 

. 1 , D~ Plano de Hccupcração Econonuca qu~ 
0 Governo úo Estado dentro em pouco pora 
em_ ex~ct!ção, constam alguns ítens cuja corre-
laça? m.!una e ampla divulgação juslific:!m que 
desta tllbu?a .se procurem dar conhccuncnto 
ao povo nu!l~Iro elos seus objetivos. c_ dos re-
sultados r~rahcos que por certo adv1rao. 

.ncfcx:m~o-nos, de início, ao aproveitamen-
to lud~eletnco, em seguida à política de con-
servaçao dos solos com 0 reflorestamento, o 
tratamento químico dos solos c· criação de fri-

'f' l' ' d gon I e os nas c I versas regiões do Esta o. 
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·\l': . 0 pe~samento desta Asseml~léia j:.í. 
r l.tS, }'f · de 'IJ)I'OVCI tarnen-

se dirigiu para uma po 1 1tce.1r1c1· •11. hidrelétri1·o · · do nosso po • · · to lJllcnsiV~ ·, . ·c rcscntantc do Par-
E' de autona do no~n.e 1 p 1:lustre Deputado 
t . 1 s . · · 1 Dcrnocrat1co 0 ' I< o ocw . '· ·to em <'uc se insti-
Tancredo Neves, u!r\IH~~>c orçamento estadual 
tuiu um fundo de. 3 1o ·oh"i "atôriamcnte ao 
destinado exclusiva c · • o <l·ts no•·s·1s c·1-

l · 1 •Jétnco · · ·'· ' · ' aproveitamento llt rc .1 .. 1cnto hidrclétrieo . }' "• ·te 'lfJrOVCl ,HJ • choc1ras. .~ cs. • ;- . · 110 cmnpo l!Hius-
• • ·oltlClOil 'Ir 11.IO SO · l l{llC VIria S ' ·o SOCI 'I O }li'O-

~ · no C'llllJl · ' ' tl.l. ·11 como tmnJJc.·m 1 ' c 1 ~1 Jlcs·,·o r>l·trlc • • l ·id 'H es " ' .. v • -blema das gran< cs c ' .I,>l•tJ10 de Hccu}>cra-" ' nccsc L jarnento ccononuco, 1, :;~n'l t•randt.:, r;r~m o pre. 
,.;-10 flrccncher uma '15; • ,, fl( S'';\"-'l 'l C'"CC'I-~·'- I ·to cr·t ). •JA ""' c. ..... .. enchimento da qua n, , o ·l'lS 

l . 1 · outr•s prop s • · · P:'io de me< H as "' 1 · 1 Je'trl.t"l n~to ''CrJ··· :.-• . . , 'l fôrca IH rc . • . , ., " 
Assim, sem : "'to J~st·· 1 t!o 'IS instal:wóes · 1 Governo t " ' '· ' poss:vc ao •t e planeja dos moinhos d~ c:al-

quc ele promc, c.
0

,. 
1
,.11 .. 1 0 tratamento quumco cúreos necessan " • ' 

do so_l? minc~~r:ovcitamento hidrelétrico niio 
Sem. 0

1 prens·1r-sc na fahrica~·ão, no. Bra-
CI"l pOSSlVC ' ' ' . t j ' . ' 1 · . dtitos .1 .. 0 tados ncecr;sanos ;ml )l'lTl Sll l OS fll O • ' •~ · · · ·. 'r -0 <lac n1isturas <IUe pcrnuttn:uu a 'l orrnaça ,, , A • 

•• . . •r.ão do solo. Sem cmhargo do convcnw 
co~.1 c;'<lo eom 0 Chile, em que o Govêrno Fe-assina. · . - 1., , . , . , . , . . I 'ral se comprometia a nao .t\ 01 ceei .ts 1~1-
~!Ó.strias de fertilizantes azotados no B1:asil~ 
, 1 ,,1·rtude de promessa formal do ;.:(ovcrno 
UI l t t f' daquele país amigo < e, '!lan cr cs <~q~t~s su I-
cientes de salitre do Chile no tcrntono bra-
sileiro. 1 f A 1 · 1 1 · t · Se dispusermos .< n~ ore::.~~ . IH rc ~ ~·teas 
suficientes, nada mais llllpatrwttc? ~ lllJUsto 
se não nos lanr;arrnos <.le pos.s? <le JHZHlas _e:l!-
cúreas ao fabrico <la cwnamwa que suln;tltm-
rú 0 salitre do Chile· , . 

As misturas de produtos <Jtlllllicos neces-
sários ao nosso solo, composl :_1s de_ noto, U:~· 
foro c potússio, rcsult~lram nte entao, cxcltm-
vamcntc de produto~; Jlll portados. 

() nosso azoto utilizado {! quase que exclu-
sivamente o do salitre do Chile. 

Os produtos fosfúlicos s:io snpcrfosfn!os 
estrangeiros, que aqui chcg:nn :1 prcr~~o ~~;cec~
sivo jú que as farinhas de ossw; ll<il'JOn:,Is 
têm' produções restritas c niio .<~~:~> :tl>solutn-
mcnte para o consumo; c o potassJO que pos-
suímos em jazidas inexplorada~;, não nos: ace-
na com perspectivas melhores de obtermos 
que na exportação, melhores condi~:õcs pnra 
a economia nacional. 

Mas, agora, se eom:eguirmos re:diznr, co-
mo .é pensamento do Govhno, a COIIS!ru~~;,o 
<las centrais hidrelétricas c disnnsermos de 
um potencial elétrico que nos ticrmi!a a fa-
bricação da ei:mamida, nús rcsolvcrcll!O'i de 
vez esta parte do azoto que onera tanto a fa-
bricação do adubo em nossa tcxTa. 

Por outro Indo, a descoherta one foi feila 
em Arnxú, das jazida~; fosfútieas, Úor sinal .in-
zidas eom as características melhores mw até 
então se supunham, vorque elas niio refll'l'Sen-
tam, como cx·a de se supor, filões vizinhos das 
ítguns termais, que seriam fosfatos de pouca 
assimilação. El:ts x·cstJlt:un, segundo hole1ins 
<listrihuí<los r>clo Jn~;tituto de Tecnologia In-
dustrial de ~linas Gerais, <lc rochas ígneas, e 
são muito ricas em P20f>, c muito rieas, prin-
cipalmente, de haritina, que lhes <lú uma ra-
dioatividade acentuada. De posse do azoto da 
cianamida e do fosfato só restaria a impor-

·-:--:..~f- }.;; 
:\ ,~ 
'. , .. ' 

.\ 



.tnção de potússio. O pot~ssi.o ~ntr~ndo . e~ 
,. , 1 rnttr' to rnenor n,r fahucaç,w dos dr-quarnlltlH e . d' . lt · ·r , . . . l 1 l . TJara vana as cn uras srgnr r-

ver~os ,\! u H s , . 5 de importação di-cana que nossas despes,! . 
minuiriam muito. 

"I eXC!'UP10 dêSte planO é natural " as para - ··' . ·t :- 1 _ 1 . <lerrrora na cons ruç.to l essas 
n:e na o WJH · • 1 1 '>t ;rsmas e dessas centrais }lll re e ncas. • 

N". t mos a impressão de que o Governo 
1 Ê·s~ll~doe ganharia muito tempo se procuras-
~~ orientar desde jú c desse ~ls aparelhamcn-
ios técnico'> iJ~; ernprêsas T!a~llcnlares q_ne ex-
ploram os sc~·vi~~os, hid_reletr~c.os .n~~s ~hver;.~ts 
n";iõcs de l\hnns (,enus. M.ts p.n a expl<~. ar 
ês~e serviço hidrelétrico e para ~nerecer <;s~e 
auxílio :10 Govêruo do Estnd? ~erra ~ecessano 
que ~;c imnrimissern às a<lmrm~trnçoes dessas 
~mprtsas um cunho mais socwl, Uf!l cunho 
que r:iío girasse. e:~clusiv:nn?nte. ?~n ~c~r.n~ dos 
intercs~cs econorrncos de seus .• tcwnrsL~s, ~ <! 
que se observa em !v~inas Gcrms c no Bra~Il c 
que as concessües ~cttas de n?s~as ~ac~wcrn~s, 

·t de úgnas que constituem dommto P.nhhe~>,. sao 
d~1 das a grupos que as exploram mdefmllla-
mentc, com evidente prejuízo coletivo. 

A minha cidade ó um exemplo vivo da 
ineónsciêneia com qne são cxnlorados êsses 
serviços c prineipalmcnte da diretriz pessoal, 
Jlersonalista e ahsolul amentc d irigi<la para o 
intcrêsse econômico de urn grupo que não olha 
absolutamente a situação tl:tqueles que pode-
riam ser igualmente favorcci<los flOr mn hem 
ecmum que é a úgua de domínio púhlieo. 

Assim nós temos ]Htrn uma venda jú rea-
lizada do potencial hidrelétrico de aproxima-
danH'JÜ(' 18. ()00 eavalos e a exploração de ape-
nas n. 2fJ0 cavalos c se nos lembrarmos que 
um fôrno para fabricação de cianarnida de-
manda, no mínimo, dois mil kilowalts, com 
fator de carga integral para evitar que se res-
friem os eletrodos, chegamos :'1 conelusão de 
qn~ uma eirla<le como a de Juiz de Fora estú 
fadada a jamais ]Jossuir uma indústria tão va-
liosa c útil. 

Neste caw qual seria o caminho do Go-
, v(~rno'? O earninho do Govêrno seria aquêle 

que oricnta•;sc essas cmprêsas no sentido de 
ohrigú-Ias a cumvrir seus contratos c princi-
valrncntc a construir as usinns nas cachoeiras 
das quais elas requereram concessão. 

/ 

Em nossa terra, num raio de 20 quilôme-
tros existe um potencial hidrelétrico aproxi-
mado de 120.000 cavalos c essa cmprêsa con-
ccssionúria de serviços públicos requereu ao 
CGnsclho Nacional de Energia Elétrica uma 
eonecssão de :l3.000; no cntanto,.no momen-
to, constrói, como se cstivc~;se precnchcntlo 
um largo programa <lc progresso, uma usina 
de 2. 21l0 kilowatls, o que equivale a pouco 
mais ou menos 3. 000 cavalos. 

Nessas condi~~õcs, seria lúgico que o· Go-
vêrno procurasse verificar quais as conces-
sões requeridas do Hio, no Conselho Nacional 
de Aguas c Energia Elétrica c entrasse em en-
tendimento com o l\linistério da Agl'icultura c 
com a Diretoria de Aguas para que aquêles 
que niío explorarem n? devido tempo, tives-
sem ca<lucas as rcspcclJvas concessücs c fôssc 
dada a outro grupo ou mesmo ao próprio Go-
vêrno, se êlc quisesse levar por diante o cm-
IJI'ccndimcnto. 

. Nós sabemos perfeita!nent~ que essa ener-
gra que se ~onsomc no mterror de Minas é· 
fruto do esfor~~o particular exclusivo ' 

Rendemos homenagens na~ur.alrn~nte àque~ 
les que empregaram seus cap1tars e que tive-
ram sua orientação dirigida para êsse setor vi-
tal de nossa economia. 

Mas não podemos, entretanto, deixar que 
permaneça o estado que vem se perpetuando 
tanto tempo, um estado que não condiz com 
a natural cvolw;ão do mundo. 

O espírito de explorar;iío das cachoeiras· 
deve ser antes de econômico, um espírito ver-
dadeiramente social. , 

Sôbrc o rcflorestamcn i o em nossa tci:ra, 
o plano cogita também da distribuição de um-
das de essências necessárias no reflorestamen-
to de l\Iinas Gerais. F:1lar numa A~;sembíéia 
eulla como esta da necessidade do reflores-
tamento em nosso Estado é absolutamente des-
ncecssúrio, c é para nós motivo do «r·mde 
júbilo constatarmos que êsse planejm~c;t~ em 
que o espírito inteligente c dinâmico culto e 
]Jrogrcssista de Arnérico Renê Giannctti se re-
vela, motivo de grande ~;atisfa(~ão têrmos cer-
teza que êsse plano não ficará apenas na parte 
teórica, mas serú levado a efeito, '·com todo. 
o espírito de progresso com que êle dirige c 
encara tôdas as suas realizações. 

Sabemos, ]Jcrfcitamcnte, que Ja passou a 
époea de experiêneias. Hoje ninguém mais 
duvida qual n diretriz a tornar, mns age com 
convrcçào, acompanhando a evolur;ão natural 
dos tempos. 

E nós temos o exemplo flngrante do Es-
tado de Silo Paulo, onde uma simples ferro-
via jú conta em seu horto florestal com mn 
]1ar<me de eucaliptos, de eêrca de 32.000.000 
<le úrvores. 

Se olharmos para a volitica que vêm se-
guindo as ferrovias de l\linas Gernis, rwlíti<"l 
de~ absoluta clcstruiçiío rle tôdas nossas rcse~:
\'~ts . flo~·estai~, vcrificmnos que !:iio po1lcmos. 
dmHnun· mms noss~1s reservas florestais. 

Se levarmos avante essa polítie:1 de rc~r~u
lleraçiío de nossas florec.:tas, estaremos pruli-
cando af:o de são rwtriotismo. . 

Eis um cas~ p;~ra o qual chamo a alcnr~ão 
de todo~ os r~une1ros .. A Estrada de FeiTo 
Lcopoldma Rmlway qt:eunou em suas cnldei-
~·a~; quase que a to~ahdadc das florestas da 
Zona da Ma~a em l\!mas, pelo menos na zona 
por ela scrv!lla c n::o rcpl:mton nma só :11·vo 
r l' I · 1~ · ' · ' -c a c IOJC. ·,ssc pre.)u:zo tanto m:lis se rc;rch 
quando se sabe que um solo ~;em florPst'l'' · ' 
solo desprovido de vc!!ctaç·a-o c•·t:1 .~l· .1.' ·~,f un! 

- <..J , ,) f •""" ~ ni () t\ 
crosao c o resultado é que na Zona ~l·~\1: . .' 
o solo tem ]Jor tco1· fosfútieo O 10 o . ' ,\t,J, 

I t 't . . ' 10 ' Se"UIHtO o ns 1 uto de Tccnolo·•ia um '''llc) " () '>7 c• 1 - . · '7 ·' ''· que tt•n h 'l ,~ lo < c P-2. O. a JH c rmpraticúvel ·\ , · ' 
ra; e a soluc,~~tO do I1rohlcma do reflon: ·t·cultu-
t<~ marcarú época na administra<~fío de.s '1m(c:n-
vcrno. Se levarmos também em 'cr;nt· urn lO-
ra calcificarmos tôdn região da ;. 011 :: qne pa-
tnra vnmos ter necessidade de cen.lcn'· .dj, eu!-
lhares <lc toneladas de caleúrPo .. d '1s < ~ nu-
que tenham uma produr;iio :qJ;'oxi 1 ll'~<l;n~~~~~~;os 
a ·lO O toneladas mensais. Dern:n~d .;lll \ ? ,,OI) 
valos de ffll''"l ehC'''ll'Cllli)S :1 c 1' _(),) ca-. . Y'' ,,. ' < 011(' U<··- l 
no ]lrojcto !lc refloresíamcnto t , :, , ·'"0 1 c que 
C"\l' - - • i - CJ CltlOS de hn-•' rnao nao so < a corrc~~ao quinie·t 1 . •1 mas também da eletricidade. ' ' 
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. 'A ·instalação de fri9orífícos nos l~i;rersos 
-pontos do Estado vem libertar a pccuana ,na-
cional das grandes despesas l!té agon~ feitas 
com transportes do gado em pe. Tamb~rn esta 
}Jarte se entrosa no problema do cultivo dos 
adubos, porque até então tem sido mandada 
para São Paulo tôda farinha dos os~os do ga-
<lo mineiro, pon1ue em Minas não ha merc!ldo 
para essa rncrcadona. Se vcrificar~nos css.c 
1ato desanimador para nós de possmr a fan-
nha óssea argentina um teor de fosfa~~J de 
28% e a farinha nacional um de apenas ~~ %, 
vemos a pobreza de nosso solo. O gado argen: 
tmo se alimenta de trevo e alfafa e possm 
uma quantidade maior de cúlcio do que o 
nosso. 

I".;stc problema também não pode escapar 
ao espírito avisado <.le todos os Srs. Deputa-
dos desta Casa, porque virú libertar c .dar, tm~l
hérn cunho novo il exploração da mdustna 
de carne no nosso País. Dentro dêsse plano 
todo, naturalmente o problema de escoamento 
dos produtos se impõe c vem em corrcla~~ão 
intima com os demais problemas. E neste ca-
so as diversas zonas têm sua necessidade ina-
diúvcl, principalmente no que se refere il cons-
trução c à conservação de estradas. Cada Sr. 
Deputado que mora no interior, sabe perfeita-
mente das dificuldades de suas cidades, de 
seus distritos, de suas povoa~~õcs para traze-
rem aos mercados consumidores os seus pro-
dutos da lavoura. Em nossa zona a situação 
mais se agrava principalmente porque ligado 
pelo ramal, Ponte Nova c Dela Horizonte, a 
zona do centro c ligado à Zona da Mata ao 
Distrito Federal pela estrada de rodarrcm IUo 
-Bahia, Juiz de Fora cslú na dcpcnd~ncia do 
célebre ramal Lima Duarte a Bom .Tanlim por-
qt~e assim unida à Zona da Mata c ao S~1l de 
Mmas, PtHlcsse a cidade ter uma fonte pcrma-
n,entc de transporte mais rúpido e eficiente. 
Neste I?lano, naturalmente quando se fala· na 
melhorw de transporte ... 

O SH. PHESIDENTE- Comunico ao no-
hrc orador que o seu tempo jú se esgotou. 

O SH. DILEHl\IANDO CHUZ - Neste ca-
so, pediria a V. Excia. mais 5 minutos para 
que termine as minhas considcra~·õcs. 

, Hú poucos dias, nesta Assembléia, ouviri-
do a palavra brilhante do ilustre Deputado Ar-
mando Ziler, cuja inteligênci~t e cnlt~m~. ta r~~~ 
admiro c também tanto lastimo poi cspo~,n 
princír>ios r>olíticos llifcrentes dos meus, tive 

· f · tos ca or,ortunidadc de em apartes, enr pon , · . -
· t · 1 1 ' - 0 ccononuca, IH m~ fl ol. p ano d~ re~upe;·aç_~~~~~os foi (hdo a 

que lll c Izmentc ate hoJe nao · . ·' 
1 conhecer l~'stc discurso n :"ío foi pubhca( 0 c 

Portanto 'n:-t'o· fOl''li.rl. I>.tlhlie,'tdos os apartes, c 
L L '' '] ' l >'X'tr estou no dever de vir a esta tn nmLt ( c~. ' ' 

t C to de v1st·t ncs a asa, externado o meu pon . , · Zi~ 
Aparteei o nobre Deputado AI m,mdo , 

ler no ponto em que êlc pleiteava que 0 (Jtl-
vêrno devia estabelecer impostos diferentes 
Para ns terras, declarando que as terras ~le 
cultura, em grande quantidade em nosso E~
tado, deveriam ser tributadas eom gnmdP pe-
so, enquanto as terras úridas dcvcri am sofrer 
menos tributo. Discordei daquele nobre D~r}~1 -
tado, e estou de pleno acôrdo com a po~llrca 
trihutúria do Govêrno do Estado, que t!"1bula 
as te,rras sôbrc o seu valor, isto porque, Scnl~~J
res, c duro afirmar que hoje tenho um pcns<~-
mcnto diferente daquele que aprendi nos ban-
cos escolares: - Brasil deitado eternamente 
em terras pobres. . . 

A quantidade de terras cullivúveis e .ln~
mosas em Minas é relativamente pcqncmssi-
ma c acabamos de ouvir a palavra do brilhan-
te Deputado Dilcrmando Cruz, que nos asse-
gura, com o seu grande saber, que quase a to: 
talidadc das terras de nosso Estado, possm 
um teor fo:;fútico de menos de 0,10 %, quando 
as terras próprias para cultura devem ter um 
teor de fosfato supel"ior a 0,50 o/o. . ,;-

O SH. PHESIDENTE - V Excia. alcndidq. · 
. O SH. DILEHi\fANDO CHUZ - Esta ne-
cessidade para o Sul de Minas, deveria liber-
tar a nossa cidade das dificuldades, principal-
mcJitc no escoamento de determinados produ-
tos, uma vez que seria feita a ligação com o 
~orte de São Paulo. I~stcs transportes, ternos 
Impressão, ser:io objetos de cogitação c reali-
zados Pelo Govêrno de Minas com o auxiliO 
d(' Govêrno Federal. 

Ora se o Govêrno deliberar a tnbutaçao 
das terr'as tendo em vista a qualidade, o que 
Vel'Íficarcmos? Que as terras a serem alcan-
çadas com grandes tributos são justamc;1,t.~.' as 
terras da Mata da Corda e as terras, do I II.tn-
gulo, que são férteis; en trctan to, tem cOI.1 tra 
elas as distfmcias dos mercado:; :onsunudo-
rcs. A política trilmtúria do Governo, neste 
ponto está certa. Devemos tributar ~ts terras 
como desde 1901 elas vêm sendo ~nhu~aclas, 
quando foi criado o irnpôsto tcrritona~ · b eom 
estas minhas palavras tnmhém deseJO traz~r 

scrú a minha colabora~~ão ao Plano (]C Hc~upcr:lÇaO 
Eeonômica do Estado. Quando os mtcrcsses 
de Minas aparecem aos nossos oll1~s, os n?s· 
so<; interêsscs particulares devem frcnr mmto 
abaixo dos intcrêsses do nosso Esl:~do · 

1 

l!e todos os pontos de Minas esperamos 
qt~c c~.~~. Illano receba auxílio c eornprecnsão 
I~eccssal!a Para que cada representante nesta 
Casa tcnJ1•1 .. · · • - f t" . . L nc1e a :ma panicipa~~ao c c Iva, 
pois 0 Plano levado a efeito para conseguir-se 
a recuperação do E'st·tllo n :"ío pertence a]Jc-n 'lS 'lO (' ' ' ' ' ' , ~: t ' 1 IOVerno, mas a todos nós, porque seu 
e~I 0

. ( epende naturalmente d~ apoio de todos 
o:-. rnmciros. Ujalmas). 

APHOVEITA~IENTO DO SOLO 
9 ~H· PRESIDENTE - Tem a palavra o 

Sr. Ultnno d_c Carvalho. 
9 SH. ~JLTIMo DE CAHVALI-10 - Sr. 

.IJrcsidcnte, Srs. Deputados. 

O Sr. !Jolivar de Freitas - i\Tmto hem. 
O SH. úLTIMO DE CAHVALIIO - E, por-

tunto, nestes últimos dias que me restam: tal-
vez, nesta Casa, por estar a se esgotar a ~~~cn
ÇJ do titular da cadeira, eu desejo que f I que 
declarada a minha prcocupaçiio de eolah~rar 
sinceramente no Plano de Hccupcraçiio. l':_co-
nômica, sem ter em vista as minhas p:uxoes: 
os meus compromissos partidúrios c os runw.s 
políticos, que, desde ontem, começamos a tn-
lhar. Outro ponto de vista ferido pelo no.hre 
Deputado Armando Zilcr - que cu lastm!o 
uão estar aqui presente -- é o .P?nl~ que ~: 
Excia. abordou referente ao latifundw, a. lii-
hutação pesada para os latifúndios de l\fmas 
Gerais. ' . , . 

Srs. Deputados, não existem lali_fun<h.~s 
em Minas Gerais por vontade dos .la~Ifu.ndw
rios: os latifúndios existem p~la ch~lancw do 
centro de consumo, os latifúndi·Js existem pela 
falta de ln·a~~os, existem pela falla de transpor • 

... 
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de financiamento c exis-

tes, existem pela r.alta lo Jlela falta de ferti-. I JUC ISSO lU( ' tem mms < o < • 1 esse das IJalavras que 
1. t 'I' ll\'CZ se sou 1 d · · tz:tn cs. : ., · 'lcrJllan o Cruz 1na pro-
o nobre Dcputad~ DI. meus Senhores, não 
nunciar desta tn,hun1'

1
' que se intitula "Nota 

•. ·p opuscu o B . ,1 . trouxesse css.~ T·. 'd<l de arre1ro, 1• un1-• • . JJI'C '\ ,\ZI prchmmar so ' • 

E' claro que não se ·pretende criticar ~ 
rcalizaçf10, em ' si, de um parque siderúrgico 
como o de Volta Hcdonda, mas sim o con-
traste de uma indústria bilionária, erigida 
com o esfôrço de nm povo faminto". (Êste ho-
mem sabe !'alar verdades nuas e cruas, mas 
verdades de fato) . 

cípio de Araxú" · . 05pcclos dos Governos, 
Acostumado aos l?r , 0rFmch ·\quclcs que 

I · . nenor nrn• ' ' ' ; nunca < ct .1 1 . t 101.c1ue, em todos eles, a 
I .. 't'llll c IS o I f . nw cii'IM' · l ·cs sempre 01 a mesma. 

"Urge adotar medidas no sentido de soer-
guer a inclústri<l agrícola, pois sua deficiência 
acarretarú malefícios muito mais graves do 
que se podem avaliar. 

I • seus nu OI · 1 palavra_< c : m c nunca trataram < n rea-
Aliús, nao tra.t~Jv,~,. ·t· elo. IIú r>oucos dias, CI!-
Hdadc do. no~-~0 1 • .'~.-~:ntcndo com êstc opúseu-
tretanto, ~cnd_ .. 1.' :'·li os nêlc para ver o que 
lo, resol\'l pass.nt o .• oSlei1llOI'CS fitJUCi admira-

Até hoje nncla foi feito em relação aos 
m:.:is importantes problemas ligados à eonscr-
Va<'.ão do solo, tais como prevenção contra ero-
são, aumento ele rcnclimento das colheitas, elas 
JlHSlagcns c rcflorest:nnento. 

. · l• l'f•rcn c c • ., h:•vw < c < 1 c ' .15 linh·1s '1s p·1hvrns 
elo de consbl.l<_:t' c1:1 st~·~ · I'C"J1CI.'t'o' ;!··1 sitt~ae~ã~ 
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Niío é de hoje que a ciência demonstrou 
ser o fósforo elemento neccssúrio à nutrição 
do homem, animais c plantas. 

l ,. 'l''"Ict•ltura em nosso . < "' ':~· · . , , ·i de que efetivamente 'I leittll"l me com enc . . . - 1 . • . , . (:: .. is nossui uma mstltutçao que <ara 
l\ltn.ts ,c! •1 · ' 1 ~ .10 nl'lgno problema da 
inf:1livclmcntc ~0., u~~'10 ~lllcm'a de fertilizantes. 
·t••ricultura, que c 0 pr 1 ~ 1 · } 1 • "' O S. Umzricio Andra( e -~ t~mto >em. 

o ·~ri_' üLTniO DE CAHVALI.IC\- Não 
·. ncccss,.JrÍ'l a leitura que peço a Casa tolc-

St'ri .l · · ' ' l · - · ~·1 r que cu faça, diante < a expos1ça? maravi-

O te01· em .fósforo ele nossas terras, após 
gerações de cultura, tem diminu~clo c jú atin-
gin lii<Iitcs infcriorco. aos conhecidos para ter-
renos medíocres ou cstérei:;. E' também sabi-
do que a maior parte elo território nacional é 
consiituída de terras estéreis c as considera-
das como boas não contêm metade do fó:;foro 
exigido para o terreno fértil. 

IÍwsa do nobre colega Dep~llad~ D1l~rmando 
Cruz, mas é que D.ialma Gmmaraes d1ssc tan-
t~•.s verdades, que essas :·erdacles clcv~m che-
gar aos ouvidos elo G?vcrno, aos onv1dos c~o 
Govêrno r> o r in terrnérho dos De1mtaelos de to-
das as bancadas, porque ou o Govt~rno execu-
ta o plano do lnsli luto de Tecnologia, dando 
fertilizantes nara Minas Gerais ou a lavoura 
de l\linas Gc1:~1is dcsaparecerú. 

O Sr. Ma11rício Andrade- l\Iuito bem! 
O SH úLTI:\íO DE CAHVALHO - Somos 

agricullor~s da Zona da l\Iata e a Zona da Ma-
h foi ubérrima. Ilo,ic as nossas terras nos 
f~Jrçam a adquirir fertilizantes a Cr$. 2,50 o 
quilo, no Eslarlo de Sã<? I~aulo, das jazu)as do 
Jpancrna, enquanto as JaZidas d~ Barreiro do 
Araxú estão esperando que algucm olhe para 
elas. A leitura de relatórios é efetivamente 
muito enfadonha, mas a Cas.a vai me conccd~r 
a complacência ele me m~v1r tm! pouc?. S1~0 

· 1 tantas as verdades que DJaln.w (üunwracs chz 
neste prospeeto, que sou obngado :1 ler o <I!IC 
êlc CXJ1Ôs, para que const? n?s Anms desta Ca-
sa o pensnmcnlo dêssc ~lrgao governamental, 
que deve ser <lc or~1. em <lnmtc o pensamento de 
tôda esta Asscrnhlcta (le) : 

"O solo brasileiro, quase em sua totali-
rl:ldc e esJweinlmcntc nas regiões cultivadas, 
vem sofrendo contínuo declínio ele sua capn-
eidadc produtiva. Esta é a Jlrincipal razão 
pela qual a indú~;tria agrícola cslú em franca 
décadência. E' dever comczinho de qualquer 
Govêrno investigar as cansas c adotar todos 
os métodos JHJssíveis, n fim rle paralisar êsse 
cs!•ol:mJcnto rins terras c iniciar uma eampa-
nl;'a de rcconstitui~·ão <la fertilidade do solo. 

. () que adianta atacar )Jro!Jiemas transccn-
c1enh•s de indmtrializa~~ão a outmnce se o po-
vo enfrenta um período de sub-alimentação e 
pt>rclc sua primitiva eficiência'? 

Até ho.ic a proelamnrla economia dirigida 
tt:m man t ir lo resl ri<;ões n:1 Jll'O(hJ<;iio agrícola 
c incentivado o rlescm·r~lvl!ncnto ilimitado d:~s 
indústri:1s ~;í<lcro-mclalurgJcas c mannfatnrci-
ras. As conseqüi:•ncius dcs.la planifiea~·ão de-
sarmônica jú se fazem sentir. 

Não será possível estabelecer uma in-
dústria agrícola sob base sólida, cnquantt? a 
regenern~~ão das terras não entrar na ,:ohna 
do agricultor, ou melhor, cn.quan.to n~10 fo-
rem restituídos à terra os sa1s mmcrm~ que 
dela são retirados pelas plantas. 

"A importância d~ fósfor? nunca será 
proclamada em demasia, c. dele depeJ?-dc a. 
produção econômica ela agnc~I~lura, po1s sua 
influência não é sômcnte dec1s1va no volume. 
de produção, mas tambér~1 na qualidade. ~ssa 
se reflete na alirncnta~~ao do gado c fmal-
mcntc na do povo. 

Agrava-se a sitm~ção nas terra~ abando~ 
nadas pois nela se mstala a crosao? c, , e~
quanlo esta pcrelura, os proc~ssos lnoq~ll.ml
eos são aniquilados c sobrevem a. cstenlrda~ 
ele visto como se torna o solo mcapaz de 
m~ntcr os elementos fertilizantes. 

E' sabido que em muitos casos o trata-
mento de terras sujeitas à erosão é uma qucs~ 
tão de estímulo ao crescimento de certas plan-
tas, antes da rcconstitui~~ão de suas reservas 
minerais. 

Se em outros países foi verificado que 
n extração do fósforo dos seus solos, pelas co-
lheitas, roçados, erosão c lixiliação cxccrlcm 
enormemente da ndi~~ão do mesmo elemento 
sob forma de fertilizante, adubos animais ir-
rigação c outros métodos, o que <levemo~ ui-
zct· elo solo brasileiro onde nada ·disso se, 
])raticu? 

A adição de fósforo no solo eleve ser feita 
em larga escala, sob a forma ele fertilizantes 
derivados principalmente de roeha fosfútic·1 ' 
Portapto. é um p~·ohlcma na~ional da mai~~ 
rclcvancra, o ~l!prm.1er~lo ~on~muo e adequado 
ele I:O~ha fosfatJca, as mdustnas produtoras de 
fcrllhzantcs. 

Atualment9 .n n~>':sn r~~;c~rva conhedda 
de rocha fosfal1ca e relativamente pequena, 
])ara um programa ,de regeneração intensiva 
de nos~;as terras. l>nquan lo a reserva mun-
dinl é de 7. ~00. 000 l<:mc]a<las! no Brasil• niio 
ultr~qlassa de .lO a 40 mdhoe:; e J:;to mesmo atJÓS 
a recente dcscc~herla dos rlepósitos de Araxú, 
em !\li nas Gera1s. 
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• ~té hoje, a maior parte de nossas exi-
. •gcncws provém da importação, pois a pro-

d~Içfto da jazida de fosfato de lpancma é ri-
, ·~Icul~l e seus arrendatários não têm o menor 

mtercsse crn melhorar os métodos de traba-
·lho c produção. 

Assim, não deve o govêrno descansar cn-
qum;tç> seus geólogos não locali~arcm novos 

. dcposrtos c investigarem exaustivamente os 
'conhecidos a fim de serem avaliadas suas re-
servas. 

Enquanto o govêrno dos EE. UU. c~lida 
·de suas reservas para manter a pr<?duçao. c 
preços ao nível exigido pela economia nacw-
nal, o Estado de São Paulo' aliena suas mc-
lh?res jazida.'> a cmprêsas particulares estran-
geiras, que nenhum interêssc podem ter no 
desenvolvimento da indústria de fertilizantes, 
e muito menos da nossa agricultura. 

Desde o govêrno de F. D. Rooscv,e!t, qua 
·os Estados Unidos adotaram urna pohtlca de 
produção e conservação das reservas de fos-
fato em benefício das gerações futuras. 

Além de imperiosa, nesse momento, é 
·p~r:a n~s urna questão de vida e morte, a pia-
. mhcaçuo de uma política objetiva, capaz de 
er~t~~r a_s indústrias agrícolas ao nível de uma 

. eflc1encra econômica. 
Um edifício se crigc pelos seus alicer-

,ces, c, lôgicamcnte, a mecanização da la-
vou.ra não tem sentido, nem econômico, nem 

· racwn~l. se o solo não fôr preparado para o 
seu maxnno rendimento". 

O SH. PHESIDENTE - Lembro ao no-
.l)re orador que o seu tempo já se acha esgo-
tado. 

,q SH. úLTIMO DE CAHVALHO - Eu 
pcdrrw a V. Ex c ia. uma prorrogação. 

O SR. PRESIDENTE - Concedo ao no-
. h1:e Deputado a prorrogação de praxe, de 5 
mmutos. 

. O SR. ÜLTIMO DE CARVALHO -Mui-
. to grato a V. Excia. 

O que adiantam máquinas para êsses agri-
cultores que trabalham em terras que não pro-
duzem? Outro dia o Sr. :Ministro da Agricul-

. tura encomendou milhares de enxadas em vez 
dos dez mil tratatorcs qt(e havia antes cnco-
m~n dado. Dez mil tratores para arar o que? 
~~s Precisamos de fertilizantes, depois de fcr-
hhz.a~ltcs precisamos de enxadas, isto é, de 
fertrhzantes c enxadas. 

q Sr. Dilermwulo Cruz- V. Excia. me 
· pcrrm~c um aparte? - Precisamos de todos 
•· 0 ~ dors, os dois juntos. Por isso que o Mi-
lllstro os encomendou. 

O SR. úLTIMO DE CAHVALHO -Mas 
~s cnxa~las precisam vir primeiro, enxadas 
tcstrangerras, as "J ac·u·és" "Tira-forro" c ou-r'ls c - · ,...(. · ' n · 1' · nao enxadas "beiço de porco" que por 
a m~tlam vendendo por sessenta a oitenta 
cruzeiros. (lUsos) . 

E <'Oilt' G . -" - r nua o sr. Djalrwt mrnaracs: 
. _Do ponto de vista agronômico, seria es-

tt!ltrcrc lançar um Jlrü''Tama de lavoura mcca-
mzada em solo rnedí~crc ou sáfaro". Quem 
f::l~a, Srs; são os técnicos não sou cu. Como 
o c a rnmor parte do solo l;rasilciro. Seja pelo 
csgotamcnt?, seja pela pobreza original em 
reservas rmner~üs, 0 fato é que não dispomos 

. _de terras capa:-es de. suportar o ônus de uma 
lavoura mecamzada . 
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Eis porque propomos começar pela base, ' 
atacando o problema da produção de fertili-
zantes e em "última ratio", a investigação dos 
dcpósito3 de rocha fosfática. . 
Considerações sôbJ'e os trabalhos do lnst!lulo 
ele Tecnolouia Industrial no qonures;~o Pa.n-
Americano de Engenharia de j'flwas e Geolopza. 

Entre várias teses apresentadas. no ~-OJ~
gresso, despertou interêssc aquela sobre JaZI-
das de fosfato de Araxú, pelo falo de_ ser um 
11roblema palpitante para outras naçocs sul-
americanas. Especialmente para os rcprcs?n-
tantes do Chile, país exportador :Io conhec~d.~) 
sal de potassio (salitre), a solm,:ao dac~a J'c~l •1 

o problema de Minas foi de part1culnr mte,r:c~
se, pois aquclé país luta com .a mesma ttl.Íl-
culdadc em se suprir de rnaténa para a IJI o-
dução de super-fosfato. · 

De falo, considerações baseadas no~; re-
centes estudos c mapas geológicos, mostra-
ram à sacicdade, que 0 continente .sul.-arr~e_-
cano não apresenta condiçôcs fl~voravcrs [~s 
indústrias agro-pecuárias conduzHias econ o-
micamcntc c em grande escala. Sàmen te em. 
alguma~; úreas da Argentina, formadas , pelos 
sedimentos glaciais pcrmeanos, foi posstvcl 0 

desenvolvimento de métodos modernos dn cul-
tura intensiva de cercais. l~ssc fenômeno da 
evolução geo-econômica das Hcpúhlicas Cispla-
tinas, tem seu paralelo nas rcgiôcs das ''e:;tc-

/pcs" russas, onde os solos se formaram ~~ custa 
de sedimentos glaciais. . 

Em relação à pecuária, também o Uruguai 
é um pais privilegiado. _ 

A competição entre países de prodt~<;~~~ 
agrícola mecanizada, dentro em hrcve, vat se 
·1hrir pois 'I arrtuh crise mundial esta cxer-
~ ' · '" {., '" to l>r0'1 res-cenuo ação estimulante ao aumcn o • 

sivo de produção. . .. 
1
cJos 

Os países que não estivcrer~ prep<ll < . : 
para suvrir suas próprias nccessulades a pr.e-

1 I - Clll lll '!SSa Se-ÇOS reduzidos, pc a prot uçao < · · -' ·de 
gundo métodos modernos, em que a mao . 

l • 1 . 1 · · tc1·:'1o c{tle se to r-o >r a e r~<. uzH a ao mmB!lO, •. ' • . .: .11 te 
nar satchtcs das naçocs economrc.IITH 
fortes. _ 1. 1 rn 

' D·td·t 'I sr'ttiac:'to de a''itaçao nmrH ta r:o . '· ' ' · "' " · 1 I · d r a atual fermentação polílicn, ativa< a pc as , ." •, 
ficuldadcs inerente~; aos problemas rlc apos-, . . ·111·so cl·t cvolu-gucrra, c un po.ss1 vcl prever o c · . . ' 
ção dos fenômenos cconômicos-socrms · 

l\Ias é fora de dúvida, que estamos. er~l 
. ' - . . . I I· llllllCa •ttlll"l-uma srtuaçao ele mfenorH ar e ' ' "' 

da em ópocns anteriores. . 
As origens repousam em causas remotas: 

ogravadas pelo desconhecimento completo das 
nossas condi~~õcs mcsológicas. . 

Sómcntc nas rcgiôes temperadas do sul 
do país, a influência aliencgcna. despertou a 
lula contra a hostiiidadc do mero. ,,_ 

Aos poucos vai-se desenvolvendo em ,,:to 
P·mlo um pro''rama de regcncra~~iio d:~s lerr:ts, 

' b • I 'l l ' "lS !"I CIO-ao lado c o emprego te me or os m .. · ' 
nais de cultura. , . 

I 13 'l CS'lCC''tl-Parn outros Estados r o ra~I '· · 1 .: ;~1-Jnentc o de l\Iinas o problema c madr~tr· · 
' • - 1 lorrr'l LC'l Tanto quanto pela sua JH>Siçao b.C r-; • < • 

como pela sua funç:~o social-ccono~ruca ~o 
· I - I' ·taclo rlc l\Irna•; nao orgamsm_o ta naçao, o ~s . , . , .. . . · .. _ 

pode .fugrr :~o d~vc1: de at:~~~~ :~~ f,/ :~~~s qucs 

?"_! 

I 

! 

!! 

tõcs ligadas a propnn sub~;rstcncJ,t (,,c ·:cu pov~'· :; 
Tudo que se tem tentado,. em ultuna una- -:> :, .• 

Jisc equivale a tomar o efeito pela causa. 
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Pcr;;istir nessa triilw 4, p_rctender atingir o 
fim de uma dízima perlo.ch_cn. . 

Em nwtéria de pectH~I~lU .tem-se repetido, 
intlefinidamcnte, a expencncla c~mtada P.ela 

I l , 1·r1gle··s c'UJ·o cavalo fo1 submetido anel o :1 t10 ·' · 't 1 1 1 · 1 cli' .. •ético Jlllll o JeiU estuc mo, a um rcgm c v< I' 1 
• ,. , ;- 0 teve sucesso porque o so rpec c nu .• que n.t · ·'·1 cvJJC' ··11 t· ~:-o faleceu antes elo té1'1~1 II1° ~.' ~ ~ ~ 1.en ~'-'~1 : 

T· 1 ém em agncultlll ~· ~em-se. consegm-
1 l.nnt J ctllttii"IS .1 concheocs mms severas c o a c ap ar •. • · . ·' ,111 im""in-1r c mesmo seleciOnar que se poue ~v ' • "I f· t" sementes obtich:s de plantiO em arg1 a o as rca. 

Mas isso tudo niio pas:-a de hisantiniees, 
de yerdaclcira prcstidigitaçuo. Nunca se pro-
cura invcsti;.:(ar o que pôde obter a pl:~nta do 
solo tliilizado por ela c nem a expcrnneryta-
ção do seu Yalor nutritivo, ~egundo os rr~e.to
dos modernos em que o fcn_on_JC!lO mctaboheo 
é c<>tlJ(hdo em tôdas as mmucias, por meio 
de ittst:;la~~õcs c aparelhagem delicadas. 

Evidentemente, fazemos crítica em tese, 
pois um só instituto que se t~nha ?eupndo c•s-
por:idicamente do assunto. nao sena capm de 
retirar um país de 45.000.000 de halntantes 
da escuridão em que vive, no que diz respeito 
às questões mais vitais. 

A intervenção do Estado deve sei' direta, 
sob certos aspectos mais indireta do ponto de 
·vista ela cxplor:wão dos recursos naturais. 

Em primeiro lugar, é imperativa sua atua-
ção através dos institutos científicos e técni-
cos. Em segundo lugar, o estudo geo-econômi-
co das vúrias regiões d() Estado, deve ser feitr 
no intuito de condieicm{t-los para essa ou aque-
la indústria agrícola ou pecuária. 

O condicionamento compreende o estudo 
do solo, as correções necessárias, os proble-
mas de irrigação, transportes, etc. Cabe ao 
Estado a execução das obras de irrigação, pois 
11iío é empreendimento exeqüível pela ativida-
uc privad~1, no período de evolução cconômieo-
social em que nos cneontramos. 

E' claro que tais problemas não podem 
ser solucionados por meio de palpites, como 
tem acontecido, se hem que não faltem esta-
distas geniais que possuem o remédio para 
todos os males, no bolso do colete, seria mais 
indicado fôsscm evitados, no momento. 

Por enquanto é acom;clhúvcl, a título de 
experiência, entregar a solu~~ão dos problcma5 
ligados no desenvolvimento industrial do Es-
tado a uma ou algumas organizações de espe-
cialistas, jú que muitos outros tentamos fa· 
Ihar:un quanto :\quclc tipo de estadista, semi-
técnico, muitas vêzcs terrivelmente dinârnie~. 

De acôrdo com as possibilidades de cada 
região em que fôssc dividido o Estado, un: 
pro~ll':Hna de estudos c investigações seria con-
duzido, nos seus mínimos detalhes, c deles re-
sultariam projetos destinados ao condiciona-
mento dos tratados de terra para a eclosão de 
iniciativas, tendentes ao aproveitamento do 
i i po mnis adequado ele recursos naturais. 

Em resumo, seria a cria~~ão, em zonas 
apropriadas, de ambientes em que certos pro-
dutos agrícolas, pecuúrios ou de outras indús 
tri:u :;c lornas:;cm quase espont:'\ncos. Nesse 

·sentido n:io hú nada de inexeqüível, quandcl o 
hom senso toma o lugar da imaginaçüo tropical 
c as rcaliza~·õcs siio apoiadas em madura cla-
horaçiio técnica. 

E, referindo-se ainda à jazida ele fosfato 
de cúlcio de Araxú. 

'r, 

"Conclui-se, assim, que a rocha rica em 
fosfato d~. cálcio, econôrnichmente cxplorúvel 
para fertilizante, apresenta um grau de rádio-
atividade acima do comum, o que a coloca em ' 
situação privilegiada como fonte de suprimen-
to de matéria prima para super-fosfatos. Até 
hoje não havia sido encontrado matéria prima 
dêsse tipo. 

E' sabido que solos moderadamente rádio-
ativados imprimem maior vitalidade nas plan-
tas c crescimento mais rápido. Sôbrc êsse fato 
foram feitas inúmeras experiências na Franc.~a 
c Estados Unidos. 

Entretanto o alto custo de substftncias 
rádio-ativas impediram sua utilização na :lgri-
cultura. Com a descoberta em Araxá da rocha 
fosfútica sensivelmente rúdio-ativa, surgiu a 
oportunidade para experimentação em larga 
escala. 

E em sua conferência de 10-10-946, diz o 
sr. Djalma Guimarães. 

A título de introdução desejamos chamar 
a atenção para certos aspectos de nosso modo 
sui gcneris de atacar problemas econômicos. 
O esfôrço em controlar dificuldades inerentes 
ao meio, leva-nos a trajetórias parabólica~ e 
nem sempre encontramos curvas de concordan-
cia para uma diretriz aceitúvel. 

Assim é que nos tornamos peritos em 
paradoxos c dentre muitos outros é c~mheci
do aquêlc elo valor dúplicc do padrao mo-
netário. . 

Usamos um combustível de 11 a 12 nnl 
calorias para transportar outro d<;_ qt~ase 4.000. 

E' que incxorúvcis cm1~ingc~clUS . mesa-
lógicas nos impelem a soluçoes desse tipo. 

Pretendemos focalizar certo aspecto das 
condições geo-c~onômicas do Brasil que está 
a exigir medidas inaeliúvcis, c o problema 
delas decorrente aceita mesmo o nosso méto-
do preferido de tratamento. 

E' verdade que até. a~u_i ternos .It!c~ihri~'l<~? 
a <~velha c clússiea Iustona da crv1hzaç:to , 
nos seus princípios fundamentais, saltando 
intacto para a idade do ferro, sem passar pela 
do bronze. E esta acrobacia nos tem dado 
bastante coragem JHlrH deixar de lado a me-
talurgia do cobre, clnunho c zinco, em busca 

Estas distra~~ões ou desvios de diretrizes 
ló~~icas nos têm feito esquecer o I>róprio 
meio em que vivemos c nossas exigências 
nercrhlúrias, como (lcscendentes de raças eu-
ropéias. 

E' sabido que a energia criadora do ho-
mem é reflexo ela potencialidade do habilat c 
em última anúlise, do clima c fertilidade do 
solo. 

Através dos séculos, a experiência ali-
mentar do homem fixou um certo número de 
produtos naturais da terra como meio de trans-
ferência de energia vital, da terra para seu 
organismo. Dentre muito~; outros predominou 
o trigo como alimento húsico. 

No entanto, continuamos a contrariar nos-
sa tendência utúvica, jungidos a uma seqüên-
cia inexorável de paradoxos, cultivando o 
milho em vez de trigo, sem atentarmos que 
não hú civilização sem trigo e que tal asser-
ção encontra apoio nos sarcórfagos egipcios 
das pirfunirlcs, datados de 4. 000 anos antes de 
Cristo. 
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Aí está Senhores, 1Ím problema de sobre-
vivência. Em um país de popula~~ão contínua-
n!cnte crescente, instalou-se a economia diri-
gida, como limitações de produção agrícola, 
P~H·que em certo momento houve super-prudu-
çao de urna sobremesa. 
, q r_osário ~!e paradoxos é maior do que a 

f~ cnsta permite c para não vos perturbar a 
<hgcstão, passemos ao assunto alocução. 

A sub-alimentação no Brasil é um fato 
hoje conhecido. 
. 'Especialistas estrangeiros percebem essa 

Situação ~\0. pr!mciro golpe de vista e hoje é 
d~ tal eVIdcncra, para nossos eugenistas, que 
nao se,..cansam de alertar as autoridades ad-
ministrativas. O declínio da eficiência <lo 

, nosso ·homem, nestes últimos lustros, é alar-
mante e tal fato não pode ser atribuído única-
mente às moléstias tropicais. São os tratos da 
terra, de fertilidade médíocre, já esgotados nas 
suas minguadas reservas mincr·ais, que aatla 
mais têm a oferecer ao homem c dêle exigem 
cada vez maior esfôrço, de que já vai se tor-
nando incapaz. E' o círculo vicioso da misé-
ria orgfmica. 

Um .golpe de .vista. sôbre o mapa geológico 
do Brasil _revela uncdratamentc a incapacida-
de da mmor parte do seu território para a 
eclosão de uma civilização dos molde~ moder-
nos de sua manifesta~~ão multiforme. Dois ter-
ços de área arqucoproterozóica, sem mencio-
n~r aquêle~ d.c caráter semi-desértico e de 
chm.a rmproprw e culturas sistcmúticas c in-
tensrvas, represc!l-t!-'m um óbice tremendo ao 
hom~m. O do!nmw de condições mesológicas 
hostis e solo merte pela sua miséria em re-
servas minerais assimiláveis pelos verrctlis 
está a exigir esfôrço hercúleo c coorde~a~l~ ' 

A muitos pode parecer de efeito teatrai 
êsse quadro negro da situação alimentar no 
Brasil. 

Mas, urna ligeira comparação estatística de 
produ~~ão por unidade de úrea entre nossas 
terras cullivadas e de outros países como Ar-
gentina, Estados Unidos e Rússia, dcixarú o 
céptico pouco dispôs to a discutir. 

Quem niio conhece as ú1·cas calcárcas da 
bacia do Siio Francisco, com sua vcgcta~~iio 
de serrado, refletindo a agonia da vida nos 
seus arbustos c árvol'cs retorcidas, esgucdcla-
das, na atitude cstertorante do moribundo que 
apela para suas últimas energias'? 

f~ssc panorama desolador da bacia do Siio 
Francisco é prc-hislórico, pois o ambiente gc~ 
rador de suas formaeões silurianas não foi 
capa7. de produzir a "mais rudimentar fatura 
de invcrtchr:Hlos. 

Senhores, niio foram os contos de Hoff-
man que me inspiraram. 

A nossa fauna pleistocênica, pois que seria 
penoso volver ao paleozóico, era de pigmeus, 

t comparada com as da América do Norte, Si-
béria, Europa e Alasca. 

Os probocideos migrados .talvez da An.lé-
rica do Norte, ficaram rcduZI;los ao. CuvJe-
ronius que· procurou sua :;alvaçao em t;)rno de 
alguns poços de úgua snlobra d_a Balnn, . Per-
nambuco c em Minas Gerais, foi sucumh~r ao 
lado das fontes hidro-rninerais de Araxa. O 
megalério deixou corno rcprcscnta_ntc ? hrn-
dipus, conhecido pela alcunhn peJOrativa de 
"bicho ,preguiça". O cquus afinis caball~Is de-
sapareceu sem glória, pois findou seus <lia:; no 
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recolhimento acélico de uma gruta. calcúrca:. 
c J und fez-lhe o '>'IDC!ririco · Os gtgantc:.;cos 

• - 1 ' '' 1 t 'nsistir"tlll em chiarnythcrium c glypto< on ~s I · · , : ,,, r. . f I rcu·.rcl <lo t,lLU .,.1 r sobreviver na o r ma < csp - 1 t. logi .1 bra-
1 I , . S 1 •s .1 pa con o . • n 1a. <.. assrm, • cn wrc ' ' 1 •s·•j'trcnt cs-

sileira é um livro aberto aos Cit!e. < .. c .. '' ' 
lndar nossas eo·ulicões nJCsologJ~,ts. . t"·1ves . . • . I V)!"lSilCll'O ,) • ' . 

l:'1 esrabilidallc do csct~<.? :. '~~om cpisódío.s 
C•ts époc·ts p·tlco e mezozorca, . <l'' ·edi-

c.. • • '· '_ • ... lo' e escassez ~ ·"" de •;cdrmentaçao tcrngcnc.t · , ... 05 «co-. · d l' elos Jlrocc.,., · ·O> 
rnenta~~ão marinha o c rea · "lentos c:;sen-
químicos de migração <~os. c_Je .. inle:l!;iva de 
eiais a uma atividade hwlo:;Ica .; c'·i:wi'\o 
fmmas e flores tcrrest.r~s, port1<:l~~~·v<~l·1 i;J,t.!;1 to 
t.lc um ambiente propiciO ao < esc . ..-; 0 0 , elementos, s .. de faunas robustas. l•;sscs . 1 • • <;ntros ei!l 
iôdo ".crmtlllio scfmdio, vana<,IO, c 1 t'\, 1 é 

' I:"' ' ' • 1 I" j·1 rc a J • teores milcsimais cuja a nm~ anc ''"'o <h vida. 
condição essene_ial para. m.:u.1 ~~~st~~ç:. ra~~):ívcis, 

Se 'ts condr,.õcs clanatieas s<~O , 1'1S •· ' > hon•cnl ·1 •· os vcgctuis se adaptam como < t ,. 'cndrgdi-
não transferem a êstes os elcmen o.; 
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t . · 1 !e cn·t< · • cos nccessúrios a uma a IVH a< 'sobreviva 
tônus exigido para que um povo · 

como ruça c nação. "ÓXÍJ'lO 
Enquanto o nosso homem estava Th •..• 

. · · • · · J'tS er'Ci gJ.JS de st1as or1rrens Imtcrratonas, st · · · -· · "'· ,.., ')''Jlos·;c· física c mental se fêz sentir c~n um ' 11. 11 : los 
físiea c mental se fizeram sentir em mu IJl · 
setores de atividade. .. · , .. fÓ· 

Assim que estancou a corrente I•lllf,I" 
ria, sua energia potcneial foi se csg~t:tn<~? ed 0 

meio cstú prestes a vencê-1<) no !!lnfci •011 • •• 
Tal é a fôrça regressiva do meio que no. 0~~~~~~ 
de alguns Estados sulinos, os curor~ctL> c: e 

garmn no nível dos aborígenes, d<?mu~a~l?jca. 
esmagados pelo ambiente c a energw lno og 
do solo. . . rcs··or 

As inYcstigações químicas do Pifo . · ·'lo 
Menicucci' st.li)I'C o teor em cúlcio c f os OI? 1

1 .. . l . os c ( c solo mineiro c do sangue de wvlll · 
uma eloqüência aterradora· . ·f . em 

O teor mínimo aeeitúvcl, de f o!. OI 0 • 
terra cultivada é de O 55% c 0,27</r1 é condena-
tório, pelas dcficiênci;lS orgftnieas que acarreta. 

Pois, hem, a média do solo mineiro niio 
vai muito 'llém <le O 1 O% e sômcntc em pcq;1

1~-' ' 'I' · • ' I :r I nas úreas cl·1 l\l·tt'l c!·t Corda c nanhll~ 0 • • · '· ' ' • 1 · · · · l'lr't nciro encontram-se teores rccomcn< :n et~' .r' ' 
um solo fértil, 

, I t., l>ai!Jo milcna;· de Uma vez dcstruH o o I •1 . ·oi-
t - . 1. · I·cst·t tllll solo ,H .. uma vcgc açao cic opica, · ' .' ·t

11
;,. um·t 

loso, ressequido e incapaz de rceonsti .. ' 
flora cxuheran te. 

Quem niio conhcec a lula pc!·cnc p:~~a 
. . - l t I!O" r>cl·t mtroduc..tO rcconstrtmçao c os rcoan ·' ' _ • .• 

de novo sangue'! O processo de arlnpta~~.ao e 
d . · · - 1 t·tllrc J·cflele a wsu-htcnte' a HIIJnUH~HO ( e , . 

' ! 1 ·' · 1 .. 11'•· n·rs f)'1Sf'lgcns .. ficiêncw c c reservas mmc • ·' • · ': ' . ·rn 
O teor em cúlcio no s:m:.Juc de bovwos, <: 1 certas zonas, é inferior ú metade do nor~~1 • 1 . • 
, I 't . . :-o de infen<H'I~ A soluçiio para ta ~ 1 1~·lt.t . • ·tclar . , 1 ]' i\hs c prccrso Jll,ll !ladc Ja se c e mcou. ' '. 11- . , ('!·una . l d I t I • 'lO r>ro ) eru.t. ' ' • a ncccssH a c to a aql c • 
nc cesses! . 

. I' ti("l'' '1hri!'i'lll lJ()\'OS Investigações gco o;., ~·~ 'P·nilo :,:~ repc-
]JOrizontcs c iniciadas em ,,ao • ' 
tiram em Minas. de imigraç:io São Paulo com a vmllagcm 1 1. •. . 1 · de pronto a u .t <.:•J!l· 
em lll<~w,r c;scala, a ).l'lll . , 1. · lnmen!~ :lJJa· 
tra a lllCI'CI'l do tnciO e h<>JC < cvH · 

' ' ' . 1·1 1tos 1ccnol0gwos na rclhado lançou seus ms I 1 · - -

'i 
I 
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investigação dos métodos adequados a cxplo· 
ração racional do solo. 

A descoberta e explora~~ão de suas j<1zi-
das de fosfato de cúlcio foi o primeiro passo 
para reabilitação de ~;uas terras. 

Até ontem, l\Iinas Gerais estava condena-
da ao suprimento externo de fertilizantes, mas 
em poucos meses essa pcrspeeliva mudou ra-
diealmcntc. 

Impressionados pela gruvidadc dessa si-
tua~~ão, jú havíamos cn~ l!l:lO, eh:!mado a akn-
~~ão do Govêrno de i\Imas (,erais para a ne-
cessidade de enfrentar o problema, e, enliio, 
apresentamos ao Presidente Olegúrio l\luciel 
um memorial, no intuito de Je,;pertar a atcn· 
ção dos poderes públicos. Naquela ocasião 
ainda niío tínhamos uma idéia precisa sôbre 
nossas )lossibilidmles e julgamos indicado o 
aproveitm~1e1lto agrícola das úrcas de conc•;r-
rência de tipos vulcúnieos de rochas húsicas, 
na -rcgiiío da l\Iata da Corda. 

A presença de malignilo (araxaito) em 
Arnxú c o fato de têrrnos estudado materinl 
rir;o em fósforo dessa localidarlc, aliado ao en-
{:ontro ncidcntal de um seixo rolado de roeha 
~om :l 'lo de fósl'oi'O trouxe uma confirmar·ão 
de nossa suspeita, quanto à existência de ~lc
pósito de apatita em Araxú. 

f\S pesquisas do r. T ·. I. foram inicim1ns 
em ~utros pontos da, i\Iata da Corda, mas logo 
dcsvwdas r>ara Araxa, dados os indícios mais 
veementes encon Irados. 

, . Podemos, pois, afirmar, sem figura de :·e· 
tonca que a !legião ]\lata da Corda - TriCm- · 
gt~lo .Mineiro é a nova Canmm do povo hrasi-
!ei_r.o c J~ode-s.c di?;cr, com scguran~~a, que a 
Hlew mms fehz ate hoje lançada foi da nova 
localização da futma Capital do país. 

E depois de muitas considerações, pero 
a Casa permitir faça parte do meu discurso 
as palavras do grande brasileiro, o primeiro 
homem de Govêrno que efetivamente disse a~ 
verdades que precisam ser ditas, c que assim 
se expressa terminando uma de suas confc· 
rências: 

"Senhores, nunca scrú dernasiad:Í a ín~is· 
tência com que fôr debatido o problema da 
transforma~~ão econômico-social de nossa in· 
dústria agro-peeuúria e, se, como geólogos, in· 
vadimos a seara alheia é porque sentimos nc 
sub-solo a impotência de nosso solo para cs. 
trat.urar uma nat~üo, talhada para melhores 
destinos históricos. 

Ou nos lan~~arnos na luta pela regenera:.~ão 
das tciTas, com o cmprêgo judicioso c em 
larga escala de fertilizantes, ou estaremos con-
denados a tragédia biológica da indústria. 

Nossa contribui~~üo jú se concretizou, na 
descoberta de depósitos de matéria priwa. 
Provúvelmentc, novas jazidas serão reveladas. 
Agora, o geólogo ccdcrú a T>:tlavra a ação üquc· 
Ies sob cuja responsabilidade rcpôusa o des-
tino de um povo. 

Essas palavras formn ditas em oulr3 
époea, quando o povo n:io era representado 
por uma Assembléia Legislativa, como esta de 
Minas Gerais. E o destino do ]Jovo repousa 
nc:,;t:1 :\~;s(~mhléia, onde estão o~; ~;ens lcgítin10s 
valores. Que êles prestem colahorn~~iio no gs 

ta do c nssen teHl o P!a11o de Heeuperação Er~o 
ntmtiea na ]>rodur;ilo rlP fertilizante:>, sem c 
que o Plano cstarú fadado ao fracasso. E l!ojc, 
Senhores, os la\Tadorc~> entregam seu destino 
ao~; seus legítimos representantes. 

Espero, pois, que a Assembléia de ::\Iínus 
Gerais acolha com simpatia o Plano de :R~ 
cupera~~ão Econômica. És te plano, elaborado 
pelo Govêrno, não virú beneficiar só o Go.. 
vêrno, mas a todos nós, porque concorrerá 
para a prosperidade do Estado. Se, cntrctan~ 
to, não cuidarmos do cultivo da terra c de 
sua fcrlilizaçiío, o plano fracassarú, trazendo 
conseqüências ruinosas para l\Iinas Gerais., 
(Palmas) . 

Esgotada a hora do expediente, passa-se á, 

OHDEM DO DIA 

Projeto n! 1G 

O Sr. Presidente anuncia a volacão do· 
projeto n." lG, do Govêrno do Estado, (ÍispGn· 
do sôbre a Fiscaliza(.~ão de Hendas do Estado, 
o qual teve a fma 1.• discussão encerrada e 
adiada a respectiva votaçiío, na scssiío ante. 
cedente, por falta de quorum. 

Submetidos a votos, é aprovado dito pro-
jeto, para qnc passe :\ 2.• discussão. 

- A Comissão Especial de Legislação •. 
2:• discussüo do projeto n. 13 

Segue-se a 2.• discussão do projeto n." 
l:l, autorizando a abertura de um crédito es· 
pccial de Cr$ 400.000,00, para custear des-
pesas do Tribunal Hcgional Eleitoral. 

São lidos, sucessivamente, pelo Sr. 1.~~' 
Secretúrio, c aprovados, sem debates c cada 
um por sua vez, os arts. Lo e 2.o do cilo.do 
J>rojcto. 

- A Comissão Espcdal de Legislação. 

Indica~~ão n." 4 

Após, anuncia-se ~\ dis~u~s~o c votação 
da indicarão n. 0 '!, do Sr. l~m1ho de Vascon-
celos, devidamente apoiada e publicada na 8ta 
da 22.• sessão, sôbre encampação da rodovi!i 
de .Jcquitibú a Pirapama, nos municípios de 
Sete Lagoas c Cordishurgo. 

Lida essa indicação pelo Sr. 1.0 Secr~ 
tário, é a mesma aprovada, sem debates. 

TIEQUEHil\IENTO N. 27 

Passa-se à diseussão c vota~~üo do reque-
rimento n. 27, do sr. Hibeiro Na varro, de-
vidamente apoiado c publicado na ata da 23." 
sessão, sôbrc créditos para a Prefeitura de 
Lagoa Dourada. 

Lido êsse requerimento r>elo Sr. 1 o Se-
cretário c submetido a votos, é apro.vado-. 
sem debate. · 

HEQUEHIMENTO N. 28 

_Finalmente, .anuncia-se }' discussão e vo,.-
ta~~ao do rcqucnmento n. 28 do s1• ÜZ'II 
C 11 l . 1 . 1 · ., 1an 

oc 10, < cvH am_entc .a]JOHH o c publieado na 
ata da 2:L·• scssao, sobre rest:ttl'''l";-10 • 

- ... • • L( ~,t e criu-
çao de agencws postms em locali<l•t<l·• (1 > 1 . , . · , ' " .c nu-lliClPIO de Uha. 

Lido êsse requerimento l>clo Sr J.o Sc-
crctúrio, é ignalrncn~c. aprovado, sem. debate. 

Esgotada a matcna constante da Ordem 
<~o Di:,l, dccl:tra o Sr. Presidente que con-
tJ.nuara dcfcrm<.lo a palavra aos oradores pré-
vuuncnlc insentos. · 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
· o sr. 'Mateus Salomé. 

O .SR. MATEUS SALOME' - Tenho a 
honra de encaminhar à Mesa o se11uinte re-
.querimento: (lê) : "' 

aqueles choferes estavam fazen~o falta nos 
seus respectivos lugares c. amda, que o 
referido veículo necessitava urgentes reparos, 
julgados depois impraticúv~is pela. oficina da 
Esc. "Alfredo Pinto", pois nnphcavarn na 
troca de seu motor. 

REQUERIMENTO N. 32 

Sôbre aquisição de um automóvel 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
:gislativa. 

Solicitamos a V. Excia. informar: 
V) Se a Comissão Executiva, desta As, • 

·sembléia, adquiriu, para uso de seu Prcs:t~ 
.O ente, um automóvel marca Lincoln; 

À vista rle tais informações, a ~o!nissão 
Executiva resolveu, primeiro adqmnr um 
carro para uso da Presidência e, se~undo, 
que os dois choferes pertencente~. ao qt~a
dro de funcionários da Assemblew Legis-
lativa, classific~ldos como motoristas de. 1.• c 
2.• classe e que estavam sendo aproveitados 
como serventes, assumissem imediatamente o 
seu pôsto . 

2.Q) Quanto custou; 
3.Q) Se houve concorrência devidamente 

processada. 
Sala das Sessões, 29 de agôsto de 194 7. 

(aa.) Matcus Salomé - Fabrício Soares 
- Oscar Corrêa - Mendes Ferreira - Ama-

Esta Presidência teve ainda conhceimcn· 
to de que existia, na Agência ForcL um car-
ro em boas condições de ser adquirido pe1a 
Assembléia, informação esta trazida à Co-
missão Executiva pelo digno sr. chefe do:~ 
Serviços Administrativos do Palácio. 

deu Andrada. ; 
Fundamentando êsse pedido, sr. Presi· 

dente. devo acrescentar que o povo comenta 
a aquisição dêsse automóvel, - o que sem 

. , dúvida é animador para todos nós, porque 
demonstra o interêsse da opinião pública no 
sentido de fiscalizar, em cooperaç1io com esta 
Assembléia, a quem esta funçfto incumbe, al-
.tamente. 

São êstcs os primeiros esclnrecirnentl)S 
que esta Presidência pode dar imediatamen-
te aos Srs. Deputados, sem prejuízo de in-
formes mais minuciosos que a Comissão Exe-
cutiva fornecerá à Casa. 

Se o povo, muitas vêzes, comenta erra-
damente, mesmo quando assim acontece e 
ainda que o faça dcsagrávclmente, embora o 
objeto do comentário seja um fato acertado 
e praticado regularmente, o povo assim pro-
cede porque não foi esclarecido em tempo. 

E é para que se dê conhecimento ao povo 
de que nesta Casa nada se passa capaz de 
ser justificativa para um silêncio, é que te· 
nho a honra de encaminhar à Mesa êste re-
querimento. 

Deixo a critério da Egrégia Mesa enten-
der se . é necessário submetê-lo à aprovação 
da Casa, visto como, a respeito, estou eerto 
de que a Mesa, para dar essa informação, in-
dependeria da autorização do Plenário. · 

L_ 

O SR. PHESIDENTE - Deixo de sub-
meter à apreciação da Casa o requerimento 
do Sr. Deputado l\Iateus Salorné, para defe-
ri-lo imediatamente, independentemente de 
discussão c votação. 

Sem prejuízo das informações que serão 
oportunamente prestadas pela Comissão Exe-
cutiva, posso adiantar à Casa que o automó-
vel adquirido para uso da Presidência da As-
r,embléia Legislativa, , é de marca "Lincoln" 
e, se não hú engano, o seu custo foi de Cr$ 
90. 000,00, que é o seu preço de tabela. Sua 
aquisição foi feita em virtude de determina-
ção, expressa da Comissão Executiva, por 
deliberação da unanimidade de seus mem-
bros. 

Esta Presidência vinha servindo-se de 
um automóvel do Palácio, que se encontrava 
à disposição da Assembléia, por ernpréstitno 
c, que era atendido por dois choferes tam-
bém do I)alúcio. 

Foi, entretanto, a Comissão Executiva in· 
formada oficialmente pelo sr. chefe dos Ser-
viço's Administrativos daquela Repartição, que 
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SITUAÇÃO DE PECUARISTAS DE CUHVELO 

SR. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
sr. Lima Guimarrtes. 

O SR. Lll\IA GUIMAHÃES - Sr. Presi-
dente, Srs Deputados. 

Venho a esta tribuna trazer ao conheci-
mento da Assembléia um angustiante apêlo 
<rue me foi dirigido pela Sociedade Rural de 
Curvelo, através do seguinte telegrama: 

"A Sociedade Rural de Curvelo vem so-
licitar de vossência protestar com veemêneia 
perante Govêrno do Estado através tribuna 
Câmara ~ontra atitude insólita Banco Mi-
neiro, Produção qu_c estú manrlamlo r>rotcs-
tar htulos de lcgüim?s pc?uarista~ daqui vg 
em flngr~mtc desrespeito le1 moratoria pt Tal 
cstahclecHnento vg apesar ser banco oficial 
Estado vem proeurando insistentemente por 
esta forma c ameaças eonstantes implantar 0 
terror e r>ftnico meios pccuúristas já em situa-
ção aflitiva virtude tremenda crise que os as-
soberba pt Solicitúrnos assim ilustre represen-
tante suas urgentes e enérgicas providências 
pt Saudações cordia,~s pt Evaristo Soares de 
Paula - Presidente . 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. No mo-
mento em que o Govêrno "do Estado cogita de 
um plano de recuperação eeonôinica, é abso-
lutamente estranho que um Banco oficial pre-
tenda asfixiar um dos elementos mais noFt-
vcis da nossa produção. Não é erivel lnesn;o 
que um Banco administrado pelo Estado, 110 
qual o Estado tem maiores capitais, seja tun 
elemento de asfixia para os produtores de 
gado em Minas Gerais. Todos nós sabemos 
que a, pecuária é uma das nossas maiores fon-
tes de riqueza c a atitude dêstc Banco só l>odc 
trazer a descrcn~~a do povo c a descrença 
dos produtores nessa hoa vontade corn que 
o Govêrno quer recuperar a nossa eeonomh. 
Acredito mesmo que o sr. Governador do nst'a~ 
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do e seus auxiliares de Govêrno não tenham 
co•Ihecimento desta grave medida que o 
Banco vem tomando c<?ntra os pecuaristas. 

Por isso mesmo c que cu venho trazer 
o a•Jêlo dos devedores do Banco Mineiro da 
Pro~lução na zona de Ct!rvelo para que ~ Go-
vêrno do Estado, curnpnnd? .apenas a lei que 
os ampara com uma maratona, faça. com que 
0 Uanco suspenda essa ameaça c ~s~es pro-
testos, que só podem trazer o dcscredito para 
os pccuáristas. 

Além disso, Sr. Preesidente e Srs. Depu-
tados, é com pesm· que venho 'éraz::r também 
ao conhecimento da Casa o pew;amento dos 
pccuáristas a respeito, dessa angustiante si-
tuação. Todos nós sabemos que a queda da 
pecuária foi devida a atitude tomada pelo 
Banco do Brasil e os pecuúristas estão con-
vencidos de que esta atitude foi ~un jôgo ele 
certos elementos do Govêrno em que hú in-
tcrêsses financeiros para subverter a noss<l 
economia a fim de que os financistas :[nter-
nacionais venham depois para Minas, e encon-
trando os nossos pecuaristas nessa situação 
'aflitiva, possam adquirir-lhes as fazenda:> e 
o gado pelo prer,:o marcado pelo Banco do 
Brasil. E êste é o pensamento triste c dolo-
I'oso eorn que os nossos pecuaristas encaram 
a situação. · 

Não ehego a crer nesta miséria oficial. 
Não é possível que, homens públicos como e 
Ministro da Fazenda e como o Presidente do 
Banco do Brasil c como o sr. rllinistro da 
Agricultura, possam estar em conchavos com 
financistas estrangeiros, para que visando lu-
cros prórJrio~. concorram para o descrédito 
de nossa pecuária. Todavia, em um discurso 
aqui pronunciado pelo ilustre líder da UDN, 
em que {;lc anuncia que os capitalistas estran-
geiros pretendem adquirir terras no Estado de 
Minas é de se esperar que encontrando nossos 
produtores de gado nessa situação aflitiva, 
venham adquirir nossas terras, adquirir nosso 
gado pelo preço ínfimo que lhe foi atrihnído. 
Por isso, é preciso que o Govêrno de Minas, 
eom o seu patriotismo, com a sua boa vontade, 
com a sua nobre intenção de rcergucr as nos-
sas fontes de prollução, ponha um paradeiro 
na atitude dêssc Uanco, que vem fazendo 
enorme pressão sôhre os pecuaristas sertane-

jos, concorrendo para a sua pcrdir,:ão. (Pal-
mas). ' 

POLíTICA El\I l\IINAS 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o sr. Hibciro Pena. 

O SH. IUBEIHO PENA- Sr. Presidente. 
Srs. Deputados. 

Nas vésperas da promulgaçfío <le noss:1 
Carta Constitucional, houve uma reunião rlc 
líderes rlas diversas hancatlas representadas 
nesta C:1sa. 

E~;sa reuniiio fôra cOJwocada 11clo então 
Presidente da Assembléia Constituinte, o ilus-
tre Deputado Felieiano Pena, c tinha corno 
motivo fazer uma consulta sôhrc a })Qssihili-
dadc de votar-se uma. rcs,olução, adiando a 
eleição indireta do Vlcc-C.overnador do Es-
tudo. v· o nohrc parlamcntm~ e Ies-Prcsidente do 
p. H. aprcsentou-ml', entao, a formula de uma 
t·csolução, na qual se fJOIHlcrava que, em face 
da dúvida surJitla sôhrc a constitucionalida-

de, dit eleição ~n:Urcta rlaquele titulnr, jú r1pro-
V~l~ta em Plcnarw. ~ int_rotlnzida como dispo-
s:t.lvo no .Ato AthclOn~u de !lo~sa Carta Po-
llll~a, de~1heravarn, os consti,tt:mtes adiar 0 pleito, ate .crue o Supremo 1 nbunal Federal 
se pronuncwsse sôbre a matéria, jú sujeita ao 
seu julgamento, em recurso procedente do 
Cenrú. 

Submetida ao meu conhecimento essa re-
solução, verifiquei, no entanto desde logo 
que o seu objetivo era o adiamento da eleiç1.o' 
com ? evidente !'ropósito de encontrar-se u;n~ 
cand.Hlatura a· {~Ss~ enrgo, que servisse aos 
am;e10s de harmoma e concilia~~ão por que :re-
clamava a família política mineira. 

ftsscs am;cios eram notórios e gerais e 
corresrJOncliam a suvcriores intcrêsses de Mi-
nas. E o partido, que represento nesta Assem-
bléia, vinha dando, desrle o início das nossas 
reuniões, inequívocas provas de que eoloc'a- . 
va acima de tudo o hem-estar c o fortalecimen-
to político c administrativo de nosso Estado. 

Levado à opo~;ição ao Govêrno Estadual nem 
11or isso deixava de pautar sua conüut:{ den-
tro de uma rigorosa finalidade altamente cons-
trutiva, procurando criar em Mihas um cli-
ma de compreensão, que servisse para con-
solidar o regime e para o nosso preslígio nos 
quadros da Fcdcra~~ão. 

Assim é que, no curso de tôda a votação 
constitucional. como em sen epílogo, a han-
cada, que tenho a honra de liderar nesta Casa 
teve a oportunidade de mostrar reiteradas vê-
zcs o seu desprendimento, sempre que êstc foi 
necessário ao serviço de Minas. 

Devo I~ccOI·dar, realmente, que considera-
mos qncstao aberta a do parlamentarismo, 
quan,do t~nh~1rnos elc~lciltos bastantes para 
torn~t-la. vilono~a. ~Jor 1gual e antecipadnmen-
te vitonosa, nao tivemos dúvida em retir 
a emenda de suhstitutição de prefeitos .ar 
mesmo tempo em que abríamos um a11'11 a1o 

· I"t 1 r· , · ) o crer I o t c con wnça ao Govêrno do Esta 1 
I l . .~. <lo, (Ille, com grant e a cgna nossa, vinha manif _ 

tando desde algum tempo os mcs1110s p. e~ 
't '1' I . . Iopo-si os ~on~1 Iat ores em benefício da comt · 1· _ 

de mmeu·a. nuua 
Nu o pude,. todavia e infelizmente, concor-

llar com os termos da nroposta que me fi. 
zcra o nobre deputado Felieiano P·,11 •1 110 • 

t · I' '- '• lS cs a unp 1cava no reconhecimento r)ela Ass, 
l l ' ' J • ' . Cln-
l cw, l e ~Iu_e c_ra ~lnvulosa a conslitueionali l· _ 
de. da clc1c,~ao uH h reta do Vice-Governador l t _ 
pois de terem os constituintes 110 tlso l ' l c 'l ' - . ' ' · l C '>U'lS atn nuçocs, se pronunciado a respeito. ' ' 

. Acentuei, contudo, que estaria 1' 
mnda que com sacrifício, a cohl .. :.Isposto, 
1 . . . , . . , lo l ar Da r·t 'l t,n mo ma da nohtJca nnneh"l co . t • ' . • "' c r cn c co as nunhas c a:> atitudes anteriores rl ' m 
t . l · · · · 0 meu llar-11 os, IJOrs em verd·1de Otltl"l co'. ~ ' ' ' r:-.·1 n·w · 1 mos fazendo, senão IJrocurar 0 • '. , .' vm ut-
{le f , · , · ·lJl,\Zl"u·unento : nossa annha pollhca, para 0 1 • Y .' , 
gw de J\Hnas. n.uor presh-

Não sendo possível a vitória d , . , .• , . 
la de adiamento m·1rch·1111 • essa dllmu-. . , ' ' os I> '11"1 • 1 • -lll<hreta do Vice-Governador ' · '. •1 c e~çao 
ao da ]>rornnl!!ae:lo de Il<)S'"l' ('not dlla se.gumtc 

" ' • •>< •tr ' ) l' . Na vésiJ"ra llo !>leito tl'v ~, '' o ttlca. · " ' ' c tnn c t, 1· com o ilustre Secretário 1 l n _cnt unento 
t l l o ntcnor li )" · a{ o, que me transmitiu ·t s . · . 0 ~s-
ção em f·tcc dos óbice. ' . U,t VIVa }Jrcocupa-

' · s que se antepunham à 
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pacificação geral e que poderia ficar co~lpro
metida em definitivo com a eleição do titular 
que deveríamos escolher. Declarei-lh_c, e~ tão 
que, de minha parte, era grande o mtcressc 
em colaborar para essa finalidade. 

dentro do clima de entendinicnto geral que 
o ditou. . - · d. 

Essa foi a minha dec1sao.' ~ co~1go . a 
mesma forma julgaram a Corrussao. I~xecuhva 
do P.S.D. c as suas bancadas nas Camaras Fe-

Mais tarde, ainda no mesmo dia, Ja can- deral c Estadual. . . 
Feita esta exposiç_~ão, o povo mm?Jro aprc-didato lançado pelo meu partido, com o apoio 

do P. T .B., concordei, em conversa com o :;r. 
Pedro Aleixo, em lhe dar urna carta, seme-
lhante à que lhe daria o meu eminente con-
tendor, Sr. Deputado Dilermando Cruz, com-
prometendo-me a não tomar posse do cargo 
se eleito, para, com isso, possibilitar a harmo-
nização da política de, J\Iinas, que era meu de-
sejo, de meu parlido, c propósito reiterado do 
Govêrno Estadual, num gesto de compreensão 

ciarú, na soberania do seu pronuncwmento a 
deliberação tornada. (Palmas)· E T 

Depois, o sr. Pedro Braga .c o sr · . • mi IO 
Vasconcelos, previamente inscr.It~s para falar •. 
desistem das respectivas inscnçoes · 

c patriotismo na hora grave por que passamos. 
O meu nome nfto poderia, dêssc modo, ;;ervir 
de obstáculo a um Eto elevado objetivo. E se 
assim não entendesse e assim não agisse, es-
taria desmentindo todos os meus esforços an-
teriores na consecussão dessa paz reclamada 
pelos interesses da comunidade mineira. 

Assim agindo, como de fato agi, estava 
certo de encontrar o apoio de meu partido, 
que· vinha . marchando pelo mesmo caminho 
e .no n:iesmo sentido da pacificação geral, com 
os olhos voltados para o engrandecimento de 
nosso Estado. 

E, de fato, foi o que se verificou, pois tan-
to a Comissão Executiva do P. S. D. como as 
suas bancadas nas Cúmaras Federal c Estadual 
aprovaram o meu gesto, solidarizando-se in-
teiramente •com a atitude por mim assumida 
naquele instante decisivo e grave da vida l>O-
lítica de Minas. · 

O que estou relatando demonstra cabal-
mente que de minha parte e da parte de meu 
partido sempre houve um propósito elevado 
de servir à nossa terra, engrandecendo-a c 
prestigiando-a no seio da Federação. 

E tanto isso é verdade que os entenMmen-
tos daí por diante puderam prosseguir, sem-
pre estimulados pelo decidido apoio e a me-
lhor compreensão do Govêrno do Estado, co-

,Jocando-sc o seu ilustre Sccretúrio do Interior 
ao serviço dessa causa, que tão útil e neces-
sária se mostrava aos olhos de todos os mi-
neiros de hoa vontade. 

ENCERllAl\lENTO 

Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre-
sidente declara finda a sessão, designando 
para a próxima segunda-feira a seguinte 

ORDEl\I DO DIA V-!l-19•17 

Votação, de acôrdo com o parúgra!o úni-
co, artigo 31, do Regimento em vigor, da re-
dação final 'lo projeto n. 1, contendo o lle-
gimcnto Interno da Assembléia, publicado no 
"Diário da Assembléia" de 28 do corrente. 

1.• discussão do Projeto n. 17, do Govêrno 
do Estado, que autoriza a abertura de um cré-
dito especial de Cr$22. 1 !Hi,40, it Secretaria das 
Finanças, acima publicado. 

1.• discussão do Projeto n. 13, do Govêr-
no do Esta1lo, que autoriza a abertura de um 
crédito suplementar de Cr$ 3. 000.000,00 à 
verha 025-45 (13G93), do Departamento de Com-
pras c Fiscalização, acima publicado. 

1.• discussão do Projeto n. 19, do Govêr-
no do Estado, que autoriz~l a nbertura de um 
crédito especial de Cr$ 9. G03,90, à Secretaria 
da Educação, acima publicado. 

1.• discussão do Projeto n. 20, do Govêr-
no. !!o Estado: que autoriza a ahertnrn de nm 
c~ethto cspecwl de Cr$ 7:1.943,30, ü Secreta~ 
ria do Interior, acima publicado. 

1.• discussão do Pro.ieto n. 21. 1lo Govêr-
no, c~o Esta<lo: que autoriza a nhertura de um 
c:·cd1lo c~pt;_cinl de~ Cr$ 27 .517,20, à Secreta-
na da Vwçao c Obras Públicas, acima publi-
cado. 

- Levanta-se a sessão. 

ZS.' SESSÃO ORDINÁ!UA, EM l.Q DE SETEMBRO 
DE 1947 

Todavia, acontecimentos inevitáveis em épo-
cas semelhantes impediram a realiza~~ão do 
entendimento, que seria feito na base em :mas 
linl,1as gerais jú divulgada pela imprensa. Atra-
vés dêsse entendimento, apenas desejávamos o 
estabelecimento de um clima de confiança 
nos municípios, com a nomeação de r>rcfeitos 
estranhos às lutas políticas locais, a fim de 
a.ssegurar; sem nenhuma dúvida a lisura c a 
liberdade do pleito que se vai ferir a 23 de 
novembro próximo. 

Fracas.sadas , as conversa~~ões nesse r->enti-
do, como e público c notório, não por culpa 
nossa, m}\~, talvez, pela instransigência de al-
guns pohhco~, cessaram assim os motivos que 
me levaram a atitude assumida c que eram, 
con;~ tenho f:isado, o apaziguamento da :Vida 
pohtlca de Mmas. 

PRESIDf:NCIA DO SH. ALBERTO TEIXElHA. 
SUMARIÇ): - Compar.cciment~ - Ata _ Ex. 

pcthentc: - ProJeto n.Q 27, transferindo 
a sede da comarca <lc Pouso Alto --- Pos 
do Viee-Governador do Estado de "I;;, s~ 
G . S J . J>"J • J> 1v •• ,as 

. Desaparecendo as elevadas razões que ins-
:r1rarar;1 ~ compr~rnisso, entendi que cessara 
ele pr?I?rw, que fora fruto de um pensamen-
to pacificador c que somente poderia medrar 

xer~ns, , r. os c ,1 !Ciro e na - Fiscal"_ 
zaç.ao de Hendas: <hscurso do Sr. Augt 1 
to _Costa - Polícia Espee~al elo IUo de r-
neiro: discurso c requcnmento 11 o 'l'l t" 
S.r. Os~~ar Corrêa .- Congresso j.:u'c'ar~ 0 

tico e Semana Naeronal de A~'iío C·tt · 1. Is-
discurso C Jll'Of)()Sir~ão do S/ no'}~ O Jea: 

• • • JVar 1 Freitas - Ordem do Dia· f-tlt· 1 l e 
rum -- Encerramento. · ' <l <e (]Uo-

, . . ·· 
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ORDEl\I DO DIA 2-9-47 

As 14 horas, comparecem os Srs.: Alber-
to Teixeira - Lima Guimarães - Valdir Lis-
boa - Adolfo Portela - Alberto Deodato -
Amadeu Andrada - Antônio Pimenta - Ar-
lindo Zanini - Augusto Costa - Badaró Jú-
nior - Bolivar de J:"'reitas - Carlos Prates 
- Chaves Hiheiro - Emílio Silveira - Fa-
bricio Soares - Fidclcino Viana - Geraldo. 
Ataíde - Guilherme Machado - Guilherrnino. 
de Oiiveira - Ilacir Lima - Jaeder Alber-
garia - J ason Albergaria - .T ouhert Guerra 
- Luiz l\Iaranha - i\Iuteus Salomé - Mauri-
cio Andrade - l\lendes Ferreira - Oscar Cor-
rêa - Pedro Braga - Henó - Ribeiro Pena 
- Ronclon Pacheco - Simão da Cunha -
Sousa Carmo - Starling Soares - Tancn•.do 
Neves - último de Carvalho - Uricl Alvim. 

Deixaram de comparecer, com cansa jus-
tificada, os Srs. : Castro Pires - Luiz Domin-
gos - Emílio Vasconcelos - Ozanan Coelho 
- Abreu Hesende - Aluisio Costa - André 
de Almeida - Aníbal Gontijo - Antônio C:.Je-
tano - Antônio Guimarães - Armando Ziler 
- Astolfo Dutra - Cândido Ulhôa - Cesar· 
Soragi - Dilermando Cruz - Faria Tavares 
- Feliciano Pena- João Camilo - José Au-
gusto - José Carvalheira - Juarez de Sousa 
Carmo - .Júlio de Carvalho - Lourenço .'\11· 
drade -- Magalhães de Melo Viana - Man•1el 
Tavcira - Martins ela Costa - l\Ioacir Hcscn-
de -:- Tl!ourão Guimarães - Otacílio Negrão 
- Hibcll'O Navarro - Simões de Almeida -
Soares Canedo - Xenofonte Mercadante -
:Wilson l3eraldo. 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 38 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. Não se encontrando na Casa o Sr. 2.0 

Secretúrio nem os seus substitutos, convido o 
Sr. Luiz l\Iaranha para assumir o seu lugar. 

ATA 

O SH. LUIZ MAHANHA (servindo de 2.• 
Secretário) - Lê a ata da sessão antecedente, 
.a qual, sem observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

Vem à Mesa o seguinte 

PH.OJETO N. 27 

- Publicado e distribuído em avulsos in-
chia-se em ordem do dia. ' 

POSSE DO VICE-GOVERNADOR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

O SH. PH~SIDENTE - Tenho a honra 
(!e dar conhec1mepto. à .Assembléia de que 0 
Sr. Depu~ado .Tos~ lhbeuo Pena, Vice-Gover-
nado_r elelt<? ~lo Estad? de Minas Gerais, co-
mumcon oflci~lrnente a 1\lesa, ha poucos mo-
mentos, o :Iese]o. d? ?mpossar-se em seu cargo 
nesta sessao ordmana. Achando-se S. Exd-1 ' 
na Casa, nomeio, pois, os Srs. Deputados L;..:1 • 

G · - I) 1 I -"a uunaraes e eüro ~raga para, em Comissão, 
o acompanharem ate a ]\'lesa, a fim de cue 
preste o seu compromisso perante a As- e\n 
bléia Legislativa. " -

Acompanhado da dita Comissão o Sr . 
.To sé Ribeiro Pena dirige-se à mesa, soÍJ' aplau: 
sos de seus pares, e toma lugar 'à direita do 
Sr. Pres~dente que o convida a prestar 0 
compromisso do seu cargo. 

. ~m seguida, no ato da posse, o Sr. José 
Riberro Pena levantando-se, no que é acom-
panhado por todos os presentes, presta 0 
seguinte compromisso constitucional : 

"Prometo manter, defender e cumprir u 
Constituição Federal e a Constituição do Es-
tado, observar as leis e desempenhar, com 
lealdade, as funções de Vice-Governador do 
Estado de Minas Gerais." 

O SH. PHESIDENTE - Convido o Sr. 
1." Secretário da Assembléia a proceder :, 
leitura do têrmo de posse. ' 

O SH.. 1." SECHETAIUO - (Lê): 

Tf:Hl\10 DE POSSE DO EXMO. SR. DR. 
.JOSÉ HIBEIRO PENA, NO CARGO DE 
VICE-GOVEH.NADOH DO ESTADO DE 
MINAS GEHAIS 

Tramfcrc a sede dlL comarca de Pouso 11l!o 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
:Minas Gerais decreta: 

Art. l.o - Fica transferida a sede da co-

Ao primeiro (l.Q) dia do mês de setem-
bro do ano de mil novecentos c quarenta e 
sete (19,17), pen~nte a. As~emhléia Legislativa 
d_? Estado de MI_n~s (~erars, reunida em ses-
sao, sob, ,a. 111:csrdencra, do Ex mo. Sr. Dr. 
~~b?rto r,..e_rxeira ~os ~antos, Fi~ho? compu-
I ~ceu .. o Exmo. Sr .. Dr. .Jose lbbeiro Pena 
Vrce-Governado;- eleito, que, depois de pre : 
tar o con~promisso legal, tomou posse no cu~
g,o d.e VIce-governador do Estado de M1•11• 
Gerars. as 

E, par:: con;>tar lavrou-se 0 presente ll'r-
mo, que vm assmado pelo empossado e 1 ·1 
Mesa da Assembléia. lC a 

marca de Pouso Alto, para o distrito de São 
Lourenço, da mesma comarca. 

Art. 2.0 -- A sua instalação se fará denlro 
de seis meses, a partir da data da publica~·ão 
uêstc decreto. 

Art. :Lo - Serú adaptado um prédio em 
Siío Lourenço, llara nêlc serem instalados. 
provisàri:nnenlc, os serviços forenses. 

Art. ,Lo - A verba neccssúria à instahwão 
da comarca de São Lourenço constará do or-
çamento do próximo exercício. 

Sala das Sessões, 2!J de agôsto de Hl47. 
(a.a.) Henó - Cftndido Ulhôa -- Augusto 
Costa - Antônio Pimenta - Emílio Silveira 
- Arlindo Zanini, 

. Sala das Sessões da Assembléia I CN. ·l 
hva do Estado de Minas Gerais Úelo' ft ~
zon~e, ~m. 1:> de setembro de l!J,i 7. ~ . orr-
J~sc Hiheno Pena - Alberto Teixeira (<l~.) 
dir Lisboa - Luiz JHaranha. - ~ al-

PHOCLAMAÇÃO 

O SH.. PHESIDENTE, ainda em , 'd 
clara empossado no cargo de Vi~c , pe, d c-
do Estado o Exmo. Sr. .Tose'• I)r'l-b?Vcrli;a or 

A 
· S · \ Jcrro cna 

- segmr, o r . .Tosé !Uh i p : 
muito eumpriment:ulo llclo' Sr· I) e r~ 1 c na de A .. l · · 1 · • · resit ente a ssenulcra, l cmars membros da l\l•s· , S, Deputauos. e ,1 c xs. 
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FISCALIZAÇÃO DE RENDAS 

O SH. PRESIDENTE - Estando finda a 
matéria de cxpediçnte, a l\Iesa p:1ssa a de-
ferir· a palavra aos oradores previamente 
inscritos. 

Tem a palavra o Sr. Augusto Costa. 
O SH. AUGUSTO COSTA - Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados. 
O projeto n." 16, submetido à apreciação 

desta Assembléia, por intermédio do Sr. Go-
v~rnador, repercutiu festivamente no seio .da 
Fiscalização de rendas, como atestam os ui-

. , ) versos telegramas que me foram dirigidos 
pelos interessados nu reestruturação do apa-
relho fiscalizador do Estado. 

O Sr. Secretário das Finanças acaba de • 
solucionar um dos mais importantes proble-
mas de sua pasta. 
· S. Excelência, ao assumir a direção das 
Finanças Mineiras, identificou-se logo com a 
realidade da situação. 

De fiscais mal remunerados, que lutam 
·com sérias dificuldades financeiras, sem es-
tímulo e sem entusiasmo, não se pode espe-
rar ação eficiente e isso não deixa de refle-
tir na arrecadação dos ·tributos estaduais. 

Oportuníssimo é, pois, o reajustamento 
dos vencimentos da Fiscalização nos moldes 
propostos pelo projeto em discussão. 

O seu autor procurou inspirar-se nos 
mais puros c louváveis princípios de eqi.ii-

' dade e justiça. 
Nem por isso, no entanto, me pareceu 

inteiramente de acôrdo com a realidade con-
c.;reta do serviço c dos legítimos interêsscs 
dos fiscais, cujos anseios conheço e cujas 
pretensões oportunas e razoáveis pretendo 
interpretar, propondo as seguintes emendas 
com o intuito de r>restar minha colahoraçüo 
sincera a essa grande obra que o Govêrno se 
propõe a realizar, as quais julgo necessárias 
ao melhor aperfeiçoamento do projeto em 
discussão. 

O art. 9. 0 diz : 
"Os atuais agentes fiscais de 2.• classe 

e auxiliares de Pôsto de Fiscalização po1lerão 
ser aproveitados, segundo o seu· merecimen-
to, objetivamente apurado, como auxiliar téc-
nico de fiscalização, ficando os excedentes 
mantidos em quadro suplementar." 

Modifique-se : 
Art. 9.• - Os· atuais agentes fiscais de 

2.• classe e auxiliares de Pôstos de Fiscaliza-
ção deverão ser aproveitados segundo o seu 
merecimento, objetivamente apurado, como 

·,auxiliares técnicos de fiscalização, fieando os 
excedentes mantidos em quadro suplementar, 

·com vencimentos idênticos aos auxiliares téc-
nicos de fiscalizaçuo. 

.Justifica-se : - , 
A substituição da expressão "poderao ser 

pelo verbo "dever" tem 0 objetivo de ass·egu-
rar um direito aos funcionários a. que ~e re-
fere o artigo 9.•, evitando 0 arbítriO de J.ulga-
rnento que pode não ser plenamente JUsto, 
conforme a variação dos critérios de seus fa-
tôres detçrminantes. . 

Quanfo ao adendo final que suge.nmos, 
no sentido de que os funcionúrios destmal~os 
ao quadro suplementar se heneficieJ_n tambem 
com o reajustamento projetado, v1sam~s _ao 
princípio de justiça, assegurando um d1re1to 
da classe que, apesar de mal remunerada, 
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sempre se esforçou, à medi,da de suas capa-
cidades, pelo aumento das rendas do Es-
tudo. 

O quadro suplementar representa para os 
funcionúrios menos competentes o fim me-
lancólico de suas aspira~~ões dentro do car-
go que exercem. . 

Sem diúrias, os ~ctH> ve;tcimentos este\~ 
riam irrcmcdiüvelmente reduZidos a 600 cru-
zeiros, ao passo que n?.vas perspectivas ·!;c 
ahrem, com justiça, [~has, aos que entram 
para o cargo dç carrei;-a. 

Inclua-se no art. 12 : 
Os inspetores técn~cos ela Fa7;CIHla c Ins-

petorcfl de vendas tenw os scgmntes ~enci-
Jnentos . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Apesar do artigo 12 refenr-sc: também aos 
Inspetores ele. He~ula~, l.wuv~ onussão na par-
te Peferente a discnmmaçao de seus venci-
mentos. 

Ao projeto n.• 16. 
Acrescente-se <:mde convier: 
Art. . . . - Os funcionários fiscais do 

atu~.l qt~adr? do pepartamento de Compras 
e I: Iscahzaçao se. mcorp?_ram,, para todos os 
efeitos, a? quadro da I• 1scahzação de Hen• 
ch~s do Estado, a que se refere a I>resnnt lei: ~ Q 

.Justificativa - Aos funcionários f' ·, 
do quadro do Departamento de Co Iscms 
Fiscalização, vêm sendo asseguradas n,1I!ras, e 
mas yantagens da Fiscalização d .ts llles-
por força c! e dispositivo legaÍ Post? .· R.ei_:das, 
gularnentaçao da mesma. euo1 a rc. 

Ao cogitar-se de uma reform . 
funções, quadros e vencimentos a, geral de 
C, , I· · · · · , corno no .1so, lldl .1 mais .JUsto do que a em. 1 posta, que vem apenas manter urn~11l. a Pr_?-
já existente, sem a possibilidade d • :Ilt~aça.o 
ta rem dúvidas a respeito. e s~ susc1-

. Acrescente-se ao art. G.o mais 
0 

, . 
paragrafo : · scgumte 

~ ') 
0 

- ~"1':-10 'In 't I ;-; ~. ~" ' • "rove1 [\(o" n· · .· . ras vagas que ocorrerem Po (uI ,\s lH nnel-
cais e agentes fiscai•; os ftii.Icr'oln! c!ro ele fis-r - '' ' anos d· r· c~1 Iz:;çao .que estiverem exercendo 

0
;
1 

'1 '~s-
sao, mtennamentc ou como sub 't't t 1 com~s
quer d?s. ?HI'gos acima rcfericlof;~. l u o, <lUals-

.lll.,iz{!ca-sc ~ 0 cargo de 
rle 1 n chsse er•t 'lnt ·' agente fiscal · • · · ' ' errormentc cxcr · 1 ' funcionúrio da Fazenth p 1•1, 1. , C!( o })or , , . , d d . , •J lca que cont , sem rn.tis e 01s anos de , . . as-
ao Estado. ' serviço }Jrcstaclo 

Em virtude elas deter · , ,-
taria !JH e do De~reto-lei~~~~a\~e27 da Por-
todos os que exerciam 'H u i "'· 7 '- foram 
comissão chamados ao c~e:'cl ~s f

1
unçocs em 

gos efetivos. Cio (e seus car-
.Tornando imediatamente 1• . . 

c~ch:'o. aqueles mesmos carg ~e IH ?Vnncnto 
cwnanos que os vinli'ttn c ,os, mtutos fun-

' Xerc<>n l · namente, com eficiência e h v .r o, lllte1·i~ 
fl~ram aproveitados. Ora cl ~~~st~dadc, não 
cw. r>m~a :~s vagas que se 've;'T .~e:" llrcfcrên-
c~thzaçao ~ ato de justiça que 1 lc,u ern .na Fis-
vws tmnhem consulh os int !!0 r motivos óh-
da Pública. ' ' cresses ela Fazcn. 

Estão aquêles funcion: r· 
1. t ]} <I lOS em ('O }' 

l e pres ar me Iorcs serviços do , n~ IÇões 
outros que não tenham às m , que qumsqucr 
cias. Por outro lado 'rl:-lo's .c n esltnasl cxpcriên~ 
f · l ' ' ' " 0 l c c es , ator soc1a nurna époc•t em · r>rezar 0 haixamento de função 'qtJe l.Ilt[ue, qualquer re-
I , · • lJ>ortc e r l e vencimentos constitui venh 1.. n J>crda 

, l Ciro transtorne> 

't 

I !li' 
: 
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na vida do funcionário. . A ~sperança de se- nossos chefes ainda não se compenetraram 
rem aproveitados nas pnmmras vagas , cons- · de que estamos numa democracia nascentc> 
tituirá forte estímulo para o pequeno nur~ero que não se pode suportar sem razões com~ 
de funcionários que se encontra na situa. esta. 
eão aqui focalizada. Não se lhes pode dar outra explicação . 
" Antes de terminar, quero salientar r_nais A função da policia é, sem dúvida, a de ma~ 
uma vez 0 valor do traball~o ct?tn?ubstancwldlo nutenção da ordem, da garantia dos direitos 

prC'j<>to n." 16, onde se ms 1m o cargo e permitindo a livre manifestação das opiniões:. 
~~p·ei;av para a Fiscalização com 0 que l~I- E como muito hem disse o Sr. Deputa-
ci:a;ú grandcmcnttc ~ Esta;lo,f~i~:~:, a:~~~~; .. ~n~t~ do Gabriel Passos, deve haver respeito à opi-
do que nunca, era urna ' '' o .' nião e jamais deve a polícia arvorar-se em 

remia r os mais capazes, dando-lhes estimulo juiz, porque ~e. ~sso se_ der, não havcrú libcr-
f,ara melhor dcdicar,-se_ aos árduos trabalhos dade de opuuao. Nao se constrói demo~ 
de sua espinhosa llllssao · cracia, Srs. Deputados, a poder de polícia es-

Aproveito al.nda a minha prcsei;ça !1csta pecial. Não é sua função atacar e maltra~ar 
tribuna para fazer um c~llor?so apelo a co- homens que vão à praça pública, pregar suas 
missão organizada pelo Sr. G?vc~·I~ador pa~a idéias. Não se constrói democracia com leis 
rcor~'anizar 0 quadro de funcwnanos do hs- de segurança, leis de natureza drástica c in~ 
tado~ no sentido de que, a ex~mplo do que constitucional c desrespeito às garantias do 
se fêz à Fiscalização, as dcmms classes r;~- cidadão. Constrói-se democracia com res-
j·un também contempladas com essa provr- peito ú palavra empcnlw.da, constrói-se dc-
dência urgente e inadiável. (Palmas) . mocracia com a compreensão dos direitos .dos 

homens para com os homens. · 
:~.· I)OUCIA ESPECIAL DO IUO DE Nilo vem ao caso saber se aquêles ho· 

.TANEIHO mcns, se aquêlc povo que se reunia na praça 
pública, pregava a renúncia do Sr. General 

O SH.. PHESIDENTE ~ Tem a palavra Gaspar Dutra. Cremos que o mandato de 
o Sr. Oscar Corrêa. Sua Excia. é legítimo, porque veio do povo, 

o sn. OSCAH. COHREA _ Sr. Presi- honestamente. Não vemos, entretanto, por-
dente e Srs. Deputados. que se dissolva um comício, quando se pre-
. E' para mim uma gramlc honra poder ocu- gam idéias. Não hú motivo para isso. O 
par neste momento esta tribuna, sob audi- que faz a democracia é a liberdade que têm 

· tório tão silencioso e tão cordato. os homens de combater lealmente no terreno 
0 motivo, que me traz a ela, não é, po- <las idéia~;, de pregar seus vrincípios, de os 

l l defender c fazer vitoriosos. rém, como poderia pm·cccr, o cstm o <c casos 
polí.ticos mineiros, que demandassem a pro- O Sr. Mateus Salomé ~ V. Excia. dá 
fun<lamcnto mais íntimo e envolvessem que3- liccnra para um aparte ? 
tõcs de fôro intimo. (lUsos). 

P · 1 · Naquele momento, a polícia não servia 
O que me traz a ela, ~r· r~sll ente, e ao General Dutra, mas sim ~\O Sr.. Getúlio 

''']lcnas a leitura de um ahmxo assuwdo, que ' Var"'«as. me foi dirigido, com mais de 100 assinatu-
ras, nos seguintes têrmos: (lê) : O SH. OSCAH COH.HEA ~ Parece de 

Ex mo. Sr. Deputado Oscar Corrêa -- fato, que esta é a verdade. Outra intc~prc-
Asscmbléia Legislativa Estadual - Belo Ho- !ação não temos, Sr. Presidente, porquanto 
rizonlc. falava no momento um orador que não diri«ia, 

Os abaixo assinados, cidadãos dcmocra- palavras insultuosas a quem quer que seja. 
'-r tas, residentes nesta Cavilal, acompanhan.do Se insultos c injúrias foram dirigidos ao Go-

a nobre c hrilhan te atuação. de. V· r;:xcw · vêrno, cabe-lhe, se os não merece, levar os 
nesta Assembléia, desde os pnmc1ros dws de injuriados ú barra do tribunal c processá-
sua instalação, vêm mui rcsv?itosamentc so- los, mas não di~;solvcr à bula um comício 
licitar a V. Excia. que se digne apresentar que se rn·ocessava legal e normalmente, em 
a ·esta Augusta Casa do povo o sct~ desagrado paz c ordem. 
c desaprovar.~ão à cena de ~clvagcrw. po.sta em . 
vrútica }lcla polícia especial do Dtstnto . Fe- Sr. Prcsid.cntc, ~rs. Deputados, somos 
dcral, no dia 22 do corrente, que. se atn:~~l ahsolutamc:Jtc msuspcltos r~ ara tratar do as-
contra 

0 
povo que se achava reumdo pact.t- sunto; . nao somos comumstas, somos anti-

eamcntc na esplanada do Castelo, quundo se cor:mmstas; mas, entendemos que o único. 
festejava o 5." aniversúrio da declaração de mew de comhat.er. o comunismo é tlcmons-
guerra do Brasil ús nações do "eixo". t~·.m: ~a ~n\ça puhllc~, as f~~lh_as d~~sses prin-

Belo Horizonte. ClJH?s, c rJ,\r '!0 Y0 ': 0 0 nummo llldispcnsá-

(s'e,•.',IJ:•rll-s·c 11" assinaturas). . vcl a sua subststcncwz para que Possa viver. - "' honrada, embora hunuhlemcntc. 
0 motivo, pois, qt~t;, n?s traz a esta tn-

1 
'l i.· 'liJCI1HS a ohcdicncia a um dever que Confiamos, portanto, Sr. Presidente •m 

Illlrl>ls~' 'é ''ii;Ipôsto' pelas consciências democrú- que tudo, se hú de ·esclarecer, em que 'ts' c 
. ponsahilidadcs serão levadas tt COilt" .1 '0 '. rcs, 

tic'lS de Mmas. . 1 . i " u s que '· ,
1
,
01

,
11

<lll·SC slouan conhcctdl,t, a frase < .c a possuem, em que ca( a um 'H'C'\r:1 , 0' 
l t Ilê~'O tlos· ]1l'<.lili'I·os Ill','l-fet· ttls 1'l'll'~l '< c rn ° Ot. . 1\hn'''lhcira <c que somos an 1- ,, • . , , , {Uc pus-

avio. ·t· ~ ~;'\S reacionários, nunca." ~amos estabelecer no ~3rasil uma democracia 
conn~n~ ·~Útmle 'tomat~a pela Polícia Espe~i~\l ~r~~~~r.a da que necessitamos, para 0 seu pro· 

n· '1 lc Janeiro, dissolvendo um cm!ucw 
do , .10 ( •• sct'l (!úvida, prova <lc rcacwna- Em scguJ~(lo lugar, Sr. Presidente dcse-

:· P:lCIÍICO, c: :. ·!·' lrl ]ll'OV:l de incomprc- javamos apresentar a esta c,'l',''U lllll r·e''<IllCl'l·· , rlSil\0 CX,\CCI ),l( ' '} • \ - ,, • · - 1 <l ,111 oci"tcia }Jrasl ctra, prova l c que mento (le) : 
cnsao <a c ' 
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REQUERUIENTO N. 33 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais. 

Hequerernos a V. Excia., ouvida it Casa, 
se digne de solicitar ao Ex mo. Sr. Dr. Se-
cretário da Agricultura, por intermédio do 
Govêrno do Estado, informar : 

I - Se foi contratada com a Companhia 
"Dulcina-Odilon" a representação de uma pe-
ça teatral - "D. Beija" - de autoria do es-
critor Viria to Corrêa; 

li - Se essa peça foi levada à cena e 
se foram pagas as quantias fixadas no con-
trato para a Companhia e o escritor. 

Sala das Sessões, 1 de setembro de 194 7. 
(aa.) Oscar Corrêa - Ma teus Salomé -

:Mendes Ferreira - Fidelcino Viana - Hon-
don Pacheco - Sousa Carmo - Antônio Gui-
marães - Aloísio Costa - Bolivar de Frei-
tas - Alberto Deodato - Guilherme Macha-
do - Fabrício Soares - Amadeu Andrada -
Simão ,da Cunha. (Palmas) . 

- Publique-se. . 
Em terceiro e último lugar, Sr. Presi-

dente, nessa breve alocução, desejaríamos ~o-
-· licitar ao Sr. Governador do Estado; urgcn; 

cia nas informações que foram pedidas, ha 
vários meses, desta tribuna, sôhr~ .a P~.m
pulha, sôbre cstfmcias hidrominerms, e, Cl_a · 
Telefônica, c que não mcrcc<:ram do 9ovcr-
no, a consideração que dcvcnam ter h do· 
• :É preciso que tragamos t_ôdas as desone~-

hdades administrativas, praticadas em no~so 
Estado, ao conhecimento do povo, e .o G?-
vêrno, que tem responsabilidade e mmto se-
rias, deve ser 0 primeiro a colaborar con! 
essa Câmara, no esclarecimento do povo· É 
·O que cu tinha a dizer. (Palmas)· 

CONGimsso EUCAHíSTICO E SEl\IANA 
NACIONAL DE AÇÃO CATóLICA 

' O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
0 Sr · Deputado Bolivar de Freitas· 

O Sll. BOLIVAH DE FHEITAS - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 
. Entre as comemorações do cinqüentcnú-

no de Belo Horizonte, ressalta pela sua pro-
f~ndcza c por suas repercussões, a ccl~h_ra
çao da li Semana Nacional de Ação Catohca 
e do Congresso Eucarístico Arquidiocesano· 

Cid.alle nova e de vida jú intensa, o dc-
sc~volvuncnto de Belo Horizonte tem ultra-
Fa~sado a visão larga e otimista de seus idca-
IZ.\~orcs. Belo Horizonte deu mais que pro-
~~~!~.n1 c Poderá ainda surpreender com pos-
51 H It adcs imprevisíveis. 
t. As comemorações de seu cinqücntenúrio 
em urn sentido de es.perança c de renovação. 

B~lo Horizonte representa l\Iinas pelo 
clontcuclo Vário (lc SU't população formada (l\J 
c, cruentos advindos' tlc todos os recantos do 
Esta~lo · Deverá também rcprcscn lar Minas 
G~rms cxr>rirnindo 0 que de mais rcspeitúvcl 
h~~ na herança I>opular mineira, qu~ ~ a rcli-
gu~o dos ~ntcvassados c os principiOs n:w-
rms que nao só nortearam c norteiam a. VI~]a 
pessoal de r.wssos maiores c a nossa p~·opna, 
corno tarnbcm informaram a nossa vrda de 
povo. 
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Grave é a nossa r?sponsabilidad~s:{u~~ 
to ao futuro descnvolvuncnto d~ no to seria 
trópolc. Seu espantoso dcsen.vol~I.me3cscnvol
dcsumano c monstruoso, se ao ~~u. uma as-
vimcnto material não acompa~l ~·11]>clcza está 
ccnção moral. Sua grandeza c ~u~t fisionomia 
também c principalmente na sua · 
espiritual e moral. · (' n "res:-

t 'd•tdc do ~o "' Daí Senhores, a opor um • AC"'io Católi-
so Eucarístico c da Scmam~ d~. cnt~núrio de 
c·t em comemoração ao cmcru 10"Sa ci-
n~ssa l\[ctró}>olc. Estão presentes cn

1
1
1
.g1I·os·:as de 

· · - ') · l"C · dadc delegações de institm~~o;~, de 50 pre-
todo o P·tís chefiadas por cci c a. C·ti·dcal ' , ' ... . ,. ci·t o , lados, en lrc os quais S. hnunen • 
Mo ta, Arcebispo de São Paulo: • ·t· rá rcprc-. 'r o aqUI cs a I'. Todo o Brasrl calo IC t · Assemb ew 
sentado. E' de esperar-se que es a e r; tido que 
tome conhecimento a tempo do o~irncnto, de 
tem para l\linas êssc grande mnnn de nossa 
efeitos decisivos para o hem co~I, solenidades 
Pátria, e se faça representar n.ts 
desta Semana e do Congrcss_o · , roposição_. 

Não preciso justificar nunh.t P , se totah-
l\[ . G · · ·1· I'l su·t qua. ~ 0 mas c nus c cato Iea I ' • ' 1, Igrcj a na 
da de. A moral, a fé c o ·culto . < ahr c à nos-
são estranhos ú nossa vi<I:t partiCU ~us ensina-
sa vida pública, c na IgreJa c nos s explica o 
mcntos encontramos muito do que ~o plano 
nosso modo de ser c de agir mesmo 
profano e político. ·il que-

. '1 d f ar· o Bras ' Scna ruh ar e , c orrn . n·t sua 
rer abstrair da Ação da IgreJa mesmo ' 
vida pública. . 'ro é o rncs-

0 pensamento do povo mmAI·,.. 0 Católica 
mo cruc inspira a Semana daN~ ç.t}Jastam os 

E · ·t' co ao t os c o Congresso ,ucans I · . . tormcn os 
meios humanos para resolver os 
problemas da hora que passa.' 

1 
idades rcli-

Heprescntando-nos nas ~l~ e~~orizontc, cs~ 
giosas que se celebram em _Bc t dos que nos 
tamos interpretando o scntun(~Huito bem! Pal-
ihonraram com o seu voto· . 
mas). ' 11clativamcntc a 

O SH. PHESIDEN1 E -::. formulada pelo 
proposição que acaba de sf~s·t tem a satL'>~a-
SI. J3oÜv·tr de Freitas, a l\ ·' se tem feito . ' ' c· S'l que Con 
Çiío de comunicar a ,t ' Icnidadcs do S -

l ·d·ts asso · · c c-'reprcsentar c;n , o • . 'cincrüentcnariO, I;rc-
gl·csso Eucanslico do C t, lr'c'1 c que o I 

• • A ~ '1 () '' '0'1 • mana Nacional de :~ça,~ ' rnpareccu pcss • 
sidcntc desta Asscmhlew ~~ical, celebrada ou-
mente à l\lissa Solene Pon 1 
tem nesta Capital. 

(Palmas) . · 1. ente passa-se à 
I expeli ' Esgotada a hora 1 0 ' 

El\1 DO DIA 
OHD • r ,.. suhmc-

. I te que n.to t Declara o Sr. PrcsH cn ,1téria constan c 
· · - 1 C·1S'l a rn. · •scnça terá a aprecwçao. la ': 'motivo da J>I c. , ' 

da Ordem do Dw, poi .. Srs. J)cpnlados · , 
no reeint?, de apenas sci~t • matéria em paut,t 

Contmua, portanto, ~ 
para a sessão de amanlt<t. 

'NTO ENCEHHAl\lE 
ue tratar, o Sr. Prc-

Nada mais havendo <I .. .- 0 designando pa· 
sidentc declara finda a scss.t ' 
ra amanhã a seguinte 

... 
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OHDEM DO DlA 2-9-1947 

_ ··ruo com o parágrafo úni-
Votaçao, de aco n ·rnento em vi•,or <la 

· 31 do c"1 "' ' co, do artigo ' . f no 1 contendo o 
redação final do p~OJC :ssCI~Ibléia publicado 
Hegimento Interno 1 ~. ·, " de 28 do corrente. 
no "Diúri? da ~ssc:fc/ ~~ojcto n.o 17, <lo Go-

L• dts~uss,LO autoriza a abertura de 
vêrno do Estado,. que Cr$ '>'> 1!J(j 40 ·\ Se-

·rédito cspecwl de : "'"' · ' ' 1' .;4 • um c. 1 l''n•uv"tS publicado na ata la ~· . cretana < as , 1 ' ,., ' 

sessão· · t o 18 ·1 Go 1 • discussão do ProJC ? 11 ' ' uo -
• · 1 E'st·tdo <IUC autonza a abertura de 

verno < 0 · ' ' .1 C :;; 3 000 000 00 -rédito suplementar uc l\ · · ' 
~:n~e~·ba 025-45 ( ~(i!J3), do ~~~wrtan~e1:t~ <1~ 
C . I<'1· cc•thz·w·w pubhc,tdo na at,t d,t mnpras c ., , , ,., , 
24.• sessão. . t o 1<' .1 G 1.• discussão do ProJe ? n. "' uo o-

•. <lo E'st·tdo <ruc auLonza a abertura de verno · ' ' ' ·· o G03 !lO · S · um crédito .especial de ~r~ "· . · ' , a c?1 c-
taria da Educação, Jmbhcado na ata da 24.~ 

sessão. ' · l o 20 1 G 1.• discussão <1o ProJC ? n. , <o o-
vêrno do Estado, que autonza a abertura de 
um crédito especial de qr$ 73. !)'13,30, à Se-
cretaria do Interior, publicado na ala da 2•U 
sessão. 

1.• discussão do Projeto n.o 21, do Go-
vêrno do Estado, que autoriza a abertura de 
um crédito especial de Cr!ii 27.517 ,20, à Se-
cretaria da Viação c Obras Públicas, publi-
cado na ata da 2'1." sessão 

- Levanta-se a sessão. 

26.' SESSÃO ORDINÁRIA, EM 2 DE SETEMBRO DE 1947 

Presidência do Sr. Alberto Teixeira. 

SUMAHIO: - Comparecimento - Ata - ~x
pcdicnte: - Mensagem n." 30, com h tu-
los de terras devolutas - Projetos do Go-
vêrno do Estado: n." 28, com a J\Iensa-
gem n." 31 sôbre um crédito suplemen-

' l\I '>') A tar; n." 2!), com a 1 ensagem n." .,~, so-
hrc as Coletorias Estaduais - Telegra-
mas <lc Fiscais de Hcndas - Ofícios do 
Sr. Governador do Estado do Ç~arú c 
dos Srs. Prc~Ji<lcnles das Assemhlcws Le-
gislativas dos Estados do Maranhão, C~a
rú c Santa Catarina, agradecendo; do Sr. 
Ministro da Via~~ão, sôhre crlar;ão de 
Agências Postais - Carta do Sr. Minis-
tro da Fazenda, agradecendo - Heeur-
so do Sr. .Jnraci Pires Gon<_~alvcs Sobri-
nho, de Hcsplcndor - Hcqncrimcntos n." 
:l·l, do Sr. Aníbal Gontijo, sôbrc as re-
comendações da I Heunião Hegional das 
Classes Produtoras; n." 35, do Sr. Fabrí· 
cio Soares, sôbrc falos ocorridos em 
l\Ionlcvade; n." :Hi, do Sr. Ba<laró .Júnior, 
sôbrc restaura<_~ão c criação de Agências 
Postais; do Sr. Tancrcdo Neves, sôbre 
{'Onvocação de suplente - Heajustamen-
to social: discurso do Sr . .José Carvalhei-
c·a - Situação de pecuaristas de Curve-
lo: discurso do Sr. Alberto Deodato -
Variante na rodovia Hio - Bahia: dis-
•curso c requerimento n." 37, do Sr. An-
tônio Caetano - Situação <los pecuaris-
tas: palavras do Sr. Presidente, tclegra-

ma do Sr. Presidente da Assembléia 
Constituinte do Rio Grande do Norte c 
pedido do Sr. Alberto Deodato - Proje-
to n." 3, cancelando ·dotações orçamentá-
rias e abrindo crédito especial: parecer 
de redação final, aprovado - Ordem do 
Dia: - Projeto n." 1, contendo o Regi· 
mento Interno: palavras c emenda do Sr. 
Ma teus Salorné; palavras dos Srs. Gui-
llwrmino de Oliveira, l\íateus Salomé, úl-
tim~) de Carvalho, Alberto Deodato, Tan-
credo Neves c Mendes Ferreira; aprova-
ç.ão da emenda - Declara~~ão de voto do 
Sr. último de Carvalho - Promulgação 
do Hegimento Interno - 1. • discussão dos 
projetos: n." 17, autorizando a abertura 
de um cré?i!o especial; n." 18, idem, idem, 
de um· credito suplementar; n."· 19, idem 
idem, de um crédito especial; n." 20' 
idem, idem; n." 21, idem, idem - En~ 
cerramcnto - Ordem do Dia 3-9-1947. 
As 14 horas, comparecem os Srs. : Al~ 

herto Teixeira - Lima Guimarães - Valdir 
Lisboa - Luiz Domingos - Adolfo Portela 
- Alberto Deodato - Amadeu Andrada -
Aníbal Gontijo - Antônio Caetano - Antô-
nio Guimarães - Antônio Pimenta - Arlin· 
do Zanini - Augusto Costa - Badaró Júnior 
- Bolivar de Freitas - Carlos Pratcs - Cha-
ves Hibeiro - Emílio Silveira - Fabrício 
Soares - Feliciano Pena - Geraldo Ataídc 
- Guilherme Machado - Guilhermino de Oli~ 
v eira - Ilacir Lima - .T aeder Albergaria -
.Tason Albergaria - .João Carnilo - .José Car. 
valheira - .Toubert Guerra - Lourenço An. 
·dradc - Luiz J\Iaranha - Manuel Taveira 
- l\Iatens Salorné - Maurício Andrade _ 
l\Iendes Ferreira - Oscar Corrêa - Pedro 
Braga - Henó - Hondon Pacheco - Simão 
da Cunha - Soares Canedo - Sousa Car-
mo - Starling Soares - Tancrcdo Neves _ 
último de Carvalho - Uriel Alvim. 

Deixam de comparecer, com cansa justi-
ficada, os Srs.: Castro Pires - Emílio Vas· 
concclos - Ozanan Coelho - Abreu Hesen-
dc - Aluísio Costa - André de Almeida _ 
Armando Zilcr - Astolfo Dutra - Cândido 
Ulhôa - César Sorúgi - Dilermando Cruz 
- Faria Tavares - Fidclcino Viana - .José 
Augusto - .Juarez de Sousa Carmo - .Júlio · 
<~e Carvalho - Magalh~es l\telo Viana - Mar-
tms da Costa - Moacir Hcsende - Mour~o 
Guimarães - Otncílio Ncgrão - Hiheiro N·t· 
varro - Simões de Almeida - Xenofont 
l\tercadanle - Wilson Heraldo. c 

O SH. PilES !DENTE - Aehando-se . 
scn tcs 4 G Srs. Dermtados, deelaro al;ert~tl ea· 
sessão. 

ATA 

(} SH. LUIZ DOMINGOS (2.0 SeercF .· ) 
Le a ala da scs~;ão antecedente 't < <t~ to. 

posta em discussão pelo Sr. Pre;i<leiltl~l.t c 
O SH. AUGUSTO COSTA - Sr ~· .. '· 

dente, pela ordem, ]lCÇO a !)alavra. ' lt eSl· 
O SH. PHESIDENTE ~ Tem 't l)'l· . 

o Sr. Atwusto Costa. · ' <t .tvr a 
O srr. AUGUSTO COSTA - Sr. Presi-

dente, as emendas, que apresente1· ao : . t • f I l' , • l1I o-Je o n.o 1h oram pu) Icadas no "Diúrio da 
Assembléia", de ~lOJe, ~~m dois erros de im-
prensa, que de se] o rehhcar. 
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O parágrafo 2.• do arL 6.• está conce-
bido neste têrmos: 

"Parágrafo 2.0 - Serão aproveitados, nas 
primeiras vagas que ocorrerem no quadro de 
Fiscais e Agentes Fiscais, os funcionários da 
Fiscalização que estiverem exercendo, em co-
missão, interinamente ou como substituto, 
quaisquer dos .cargos acima referidos". 

Na justificativa do § 2.• do art. 6.", pu-
blicada no "Diário da Assembléia", de hoje 
1houve outro êrro de imprensa. ' 

Ao invés de "Tornando imediatamente de 
provimentados e, port~nto, em condições de 
prestar melhores serviços do que quaisquer 
outros que não tenham as mesmas experiên-
cias", o que eu disse foi: "Trata-se de fun-
cionários experimentados c, portanto, em con-
dições de prestar melh_ores serviços do que 
quaisquer outros que nao tenham as mesmas 
experiências". 

São estas, Sr. Presidente, as retificações 
que desejaria ficassem constando da ata. 

O SH. PRESIDENTE - A retificação se-
rá feita. (Pausa). 

Ninguém discutindo a ata, dou-a por apro-
vada. 

EXPEDIENTE 
O SR. VALDIR LISBOA (1.• Secretário) 

Procede à .Jeitura dos seguintes papéis: 
Belo Horizonte, 29 de agôslo de 194 7. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter il aprecia-

<rão dos Senhores Deputados, nos têrmos do 
artigo 119, parúgrafo 2.", da Constituição Es-
tadual, os inclusos títulos de terras devolu-
tas referentes a úreas superiores a 250 hec-
tares. 

Para ser convenientemente estudada a 
possibilidade de conceder autorização, apraz-
me informar a Vossa Excelência que se en-
c~ntram na Secretaria da Agricultura, Indús-
tna, Comércio c Trabalho, podendo, se ne-
cessário, ser enviados a essa augusta Assem-
bléia, os processos que originaram os títulos 
em aprêço. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vos-
, sa :Excelência os protestos de minha elevada 
cstn~a e distinta consideração. 

(a.) Milton Soares Campos. 
. - Publique-se a remeta-se à Comissão de 

I.emslação. 
T1TULOS DE VENDAS DE TERRAS DEVO-
, LUTAS ANEXOS A. MENSAGE!\I SUPHA . 
. Concessionário - Área - Valor - Dis-

tnto - Município: 
. f 1) .José Nicolau ue Resende Savino -
2 (; 423 · 500,00 metros quadrados :- Cr~ '. ... 

· 586,00 - Campanário - Itarnbacun. 
· 2) Joel de Sousa - 4. 95G. 250,00 metros 
<IUa~~ados - Cr$ 9. 912 00 - Fidelândia -Atale1a. ' 

:i r./3)) Antônio Gonçalves de Morais - ... 
·a. · 500,00 ms2. _ Cr$ ü. 630,30 - São 

Frm~cisco de Sales - Campina Verde. 
3 261 ) r, Anderson Geraldo Colares -: ..... 
'.·r.~'>· ,)oo,oo metros quadrados - Cr$ · · . , 
6 · a~~)OO - Malacacheta _ Malachaceta. 

a Agenor Antônio de Faria 3. 2Gl. 000,00 
1~1etros ,quadrad.os _ Cr$ 7. 878,00 - l\Ioscovi-
t.l - Conselhe1ro Pena. 
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6) José Henrique Filho - ·L 977. 000,00 
metros quadrados - Cr$ 9. 756,90 - Penha 
- Aimorés. , 

7) Lcnita :~lenta - 3. 374.7.50,00. I~etros 
quadrados - Cr$ 19. 59<1,00 - I arunurun -
Tarumirim. _ 

8) Natanacl de Sousa Magalha;;"., 
4. 779.250,00 metros quadrados - · . ~' '3 · · · · • 
9. 558,00 - Hio .do Prad_o - H~!lmn · 

9) D. Marlene Oliveira de Sousa,--; ..• 
5. 000.000,00 metros quadrados .. --· C r:; ... 
9. 000 00 - Fidelflndia - Atale~a.. . . 

1()) Moacir Honório d~ Ohv?I~·a, Letv~
na Honório de Olive~ra, Neli !Io~wrw de Oli-
veira e .laias HonóriO de Oliveira ~ ..... . 
4. 08G. 250,00 metros quadn:dos - C r~ .. . 
6.129,00 - Ruhim - Huhtm. 

PROJETO N.o 28 

Autoriza a abertzzm de Wll crédito suplementar 
de Cr$ 926.000,00 a diversas verbas or-
çamentárias .J. 
A Assembléia Legislativa do Estado _de 

1\Iinas Gerais decreta e eu sanciono a segmn-
te lei: 

Art. t.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a abrir um crédito suplementar 
na importfmcia de Cr$ 926.000,00 (novecen-
tos c vinte e seis mil cruzeiros), para rcfôr-
ço das seguintes verbas do or~~mnento vigente 
cujas dota~~ões são insuficientes: 

101 001 0-1 (8021) Cr$ 18:J.372,0U; 
101 001 55 (8023) - Cr$ 552.().18,00; 
101 001 Gfl (8024) - Cr$ 180. 8!H,OO; 
101 001 69 (8994) - Cr$ !J. OSG,OO. 
Art. 2." - Revogam-se as disposi~~ões em 

contrário, entrando esta lei em vigor na data 
de sua publicação. . 

Mando, portanto, a tôdas as ~utondades; 
a quem o conhecimento .e cxccuçao desta l~I 
pertencer, que a cump1·arn e faça!n cumpnr 
tão exatamente como nela se contem· 

Dado no Palúcio do Govêrno do Eslmlo 
de Minas, em Belo Horizonte, aos . ·. de · · · 
. ..... de 19,17 .. 

MENSAGEM N." 31 · 

Belo Horizonte, 29 de agôsto de 1!H'/. 
Senhor Presidente: 
O orçamento do Estado, 'relativo ao cor-

rente exercício consi"na verbas para as 'des-
pesas do Palúclo cld Govêrno na ir!ll!~lrt:~neia 
total de Cr$ Gií2. 78,!,00, cuja insuflciencw se 
pode constatar através das razões expostas 
adiante . 

No exercício de 19·1G jú se acentuara a 
clcficiência daquelas dotações, que eram equi-
valentes ils de 1947, pelo que foram os gover-
nos de então fon~ados a autorizar suprimen-
to de Cr$ 16{i. 050,00 c abrir, pelo Dccrcctc~
lei número 1. 8!J3, de 9 ·de novembro de l.H h, 
o crédito suplementar de Cr$ 121.193,70, ele-
vando-se, dêsse modo, a Cr$ 820.027,70 as 
despesas com pessoal c material. . 

Acresce ainda que no govêrno reccm-
findo fonur{ as gr(1Uficaçõcs ~~~ Iles?oal dos 
Gabinetes c dos servi~~os adnumstrativos clc-
vai.!as de 50'/c, uma c mais _de 50% out!·as .. 

Assim, as dcspesns rcahzad:ts no IH'Im.ciEO 
trimestre dêste ano, como se vc de cxpos1~·ao 
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, túrio das Finanças, ati~- · 
m_lCxa, do Sr · s.ec,r~ 35.:1. 794,80, ou seja mms 
grram a soma de Cr_:íl . umentária para todo 
da metade da dotaçao o r ç 
o exercíci~ · d . · u ocorrer (como me 

A mcdrda que. ~o er aovêrno) seria a de 
ocori'en ao assumn ao .,... cujo gôzo se eu-
I . · · ... vant·r«ens e"· < rnnnuH dS '"! 1 que trabalham nos 

tl.'l\''lt·rr os servH ores p 1' . E c ou , ' · . do a acw • ssa me-
serviços adminits~·atrvol~ 

5
,1 no mo.mento em 

1.1 'm sena OliO '' < l(..â, pore ' t .. ~. dificuldades de vida, a 
<rue, pelas no 011

1as · d rnellrorar e n:'lo ·de - gcr't c c ~ 
preocupaça~ , ,; 1 funcionalismo. Tanto iorar a situ,tÇ-,10 <o . t' -p ' ' lrtltll deiJ'trtumcnto ou rcpar r~:ao que cnr nen ' f houve diminui~:ão de vantagens para _os un-
cionários. •1 • · d, .: 1 Por tudo isso e ainda ~c. o consr Aer ave 

to l l 0 ,. Ilr·er·os tbs utrhdades, ve-sc o aurncn l ·' ~ ' • A · d Govêrno do Estado na contmgcncw c apre-
sentar ú consideração dessa augusta Assem-
iJléia o projeto de lei, crne tcnl~o :~ hour:: de 

, .. , r :1s 111 :-105 de Vossa Excclencw, ahrmdo 
Il.ISS,\ ' ' I d c ... 
créditos suplementares no I v a odr I; I. r:;; .. l. 
!)2G. 000,00 ús diversas ver H\S o a a ciO .c o 
Govêrno. . d l r· Valho-me da oportunr ac e para rca rr-
mar a Vossa Excelência, Sr. Prcsrdcnte, c aos 
Senhores membros da Assembléia Legislati-
va os protestos de minlw elevada estima c 
mais distinta consideração. 

(a.) l\Iilton Soares Campos. 
- Publicada com o projeto c distribuí-

dos os avulsos, inclua-se ·aquêlc em ordem 
do dia. 

PROJETO N.o 29 

Dispõe sôbre as Coletorias Estaduais 
Art. l.o - A arrecadação de rendas do 

Estado scrú efetuada pelas suas exalarias. 
Art. 2." - Poderão ser criadas tantas 

Coletorias quantas forem ncccssúrias ao ser-
viço de arrccadaçfto de rendas. 

Art. 3. - Os auxiliares de Coletoria pas-
sarão a denominar-se Auxiliares Técnicos de 
Arrecadação. . 

Art. 4." - Fica criada a carreira no 
·,. quadro do pessoal de arrecadação de ·rendas, 

compreendendo os seguintes cargos, em or-
dem ascendente: 

1 Auxiliar Técnico de Arrccada~:ão; 
2 - Escriv,iio; 
:l - Coletor. 
Parúgrafo único - O ingresso na car-

reira far-sc-ú velo cargo de Auxiliar Técni-
. co de Arrecadação, mediante eoncurso de 
JH'OVaS. 

Art. 5.0 
- As promo~~õcs, obedecidas as 

prescrições legais, se darão alternadamente: 
a) dentro <la mesma classe <lc Coletorias, 

cle Auxiliar a Escri-:..•ão c clêstc a Coletor; 
h) dentro da mesma fun~:ão, das classes 

inferiores :\s superiores; 
Parúgrnfo único - As promoções referi-

das nos itens "a" c "b" dêstc artigo deverão 
recair em funcionúrio tla própria Coletoria 
onde se veriiicar a vaga, desde que reúna os 
requisitos exigidos. . . . 

Art. G.'' -- Nos l\ImuclJHos onde ha-
ja duas ou mais Coletorias, I!oderão elas ser 
transformadas em 'rccchedona c pagadoria, 

·, desde que a soma de suas rendas ultrapasse 

de Cr$ 20.000. 000,00, assegurando-se aos res-
pectivos funcionários os proventos, direitos e 
obriga~:ões que tenham ao tempo ·da transfor-
mação. 

Art. 7. 0 
- As Coletorias serão distri-

buídas em dez classes, observadas as médias 
trienais de suas rcn.das líquidas. 

Art. 8." - Ficam assim fixadas as fian-
ças dos Coletores: 

a) Coletorias de 1.~ e 2.~ classes Cr$ 
30.000,00; 

b) Coletorias de 3.• c 4.• classes Cr$ 
25.000,00; 

,c) Coletorias de 5.• c G.• classes Cr$ 
20. 000,00; 

d) Coletorias de 7.~ c s.~ classes Cr$ 
15.000,00; 

c) Coletorias de 9.~ c 101 classes - Cr$ 
10. 000,00. 

Parágrafo único - As finn~:as dos Es- 1 

crivãcs corresponderiío à metade das dos Co-
letores, em cada classe. 

Art. 9." - Os Coletores e Escrivães te-
rão por Ycncimcntos as seguintes quotas fixas 
mensais: 

Coletorias de 1.• a 8.~ Classe ( Crg 
1. 800,00) - Coletores: Cr$ 1. 080,00 - Es-
crivães: Cr$ 720,00. 

Coletorias de 9.~ classe (Cr$ 1. 500,00) 
- Coletores: Cri3 900,00 - Escrivães: Cr$ 
GOO,OO. 

Coletorias de 10.' classe (Cr~; 1. 200,00) 
- Coletores: Cr$ 720,00 - Escrivães: Cr$ 
480,00. 

Art. 10 - Além dos vencimentos estabe-
lecidos no artigo anterior, os Coletores e Es-
crivães terão direito a perccntagen~; variáveis 
sôhrc a renda liquida que arrecadarem, até 0 
múximo ·de 10%. 

Parúgrafo único - Os proventos fixa-
dos serão divididos entre os Coletores c Es-
crivães, na proporção ele O,G% para nquêles 
c 0,4 '/{, para êstcs. 

Art. 11 - As percentagens dos Coleto-
res c Escrivães vodcrão ser revistas trienal-
mente. 

Art. 12 - Pertencerão, por inteiro, ao 
Estado todos os emolumentos atualmente co-
brado~; pelas certidões ou outros aros expedi-
dos pelas Colctorías, os quais deverão ser ar-
recadados em selos. 

Art. 13 - Terão exercício nas Coleto-
rias os seguintes Auxiliares Técnicos de Arre-
cadação, com o vencimento mensal de cr~· 
G50,00 cada um: ~ " 

Coletorias de 1.• c 2.• classes :_ 4 Au-
xiliares. 

Coletorias de 3.\ 4.\ 5.' e G.• elasses _ 
3 Auxiliares. 

Coletorias de 7 .• c 8: classes - 2 
xiliares. An-

Coletorias de 9.' c lo.~ classes _ 1 
xiliar. An-

A Par{~grafo úni~o --- (~s que CX('edcrem 
deste numero scrao mantidos, ~1 tl· se \ ,. . ''lg'l-rcrn os cargos, ou serão aproveitados em· 0~1 • tras Coletorias ou em outras funções. 

Art. H -- Além elos vencimento. r . 
cada Auxiliar tcrú >direito a nrn·1 llei·cc~Jit rxo~, ·AI 1' · 1 ' a~rcm so H"e a renda tquH a arrecada(l·1 0111 ''ll'l ~ . 
t · . • . 1 ' .• • exa-ona, ate o maxuno c c 0,3%. 
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Art. 15 - Nos Municípios de mais de 
·uma Coletoria da mesma classe serão iguais 
os proventos dos respectivos Auxiliares. 

. Art. 16 - Os vencimentos da aposenta-
d~ni~ dos Coletores, Escrivães e Auxiliares 
Tccmcos de Arrecadação serão calculados to-
mando-se por base os de ·seus respectivos car-
gos. 

Art. 17 - Para a inclusão das pcrcen-
tllgcn~, t?mar-sc-á por base a média das ren-
d?s liqUidas apuradas nos três (3) cxcrcí-
cws anter·1'ore · , l' .1 .1 d · 
1 s ·,lO pet ruo uc aposenta ona ou 

1 0 despacho que ex-of{icio o determinar apli-
cando-se se•m t · . ' t . • · pre, a axa percentual vigoran-
e ao tempo da aposentadoria. 
. Art. 18 - O Poder Executivo fica auto-

nzado a abrir os necessários créditos hem 
como h1!ixar o regulamento para a e~~cucão 
desta lei. • • 
d Art. 19 - E~ta lei entrará em vigor na 

.~t.:_l de sua puhhcação, revogadas as dispo-
~rçocs em contrário. 

MENSAGEM N.o 32 

Excelentíssirnos Senhores Deputados à As-
roemhléia Legislativa. 

Tenho a honra de encaminhar à escla-
~ecida apreciação ·de Vossas Excelências o 
mcl~so yrojeto de lei, dispondo sôbre a reor· 
gamzaçao das Coletorias Estaduais. 

A ~xposição de motivos, que o acornpa-
?ha~ .ferta pelo Sr. Secretário das Finanças, 
JUsllflca a conversão em lei das medidas con-
~ubstancittdas no referido ante-projeto. 
, Nesta oportunidade ·renovo a Vossas 

l• xcele~n · ' · v· , . t;ra~ os I!lC~ls protcs~os <h~ mais elc-
ada eshrn,~ c distinta consrdcraçao. 

(a.) Milton Soares Campos. 
d Publicada com o projeto c distribuí-
dos ~s avulsos, inclua-se aquêlc em Ordem 

o Dw. 
Telegramas: 

De funcionúl'ios Fiscais de Piranga, Hes-
plendor, Campanha, S. Sebastião do Paraíso, 
I~anh:u!~l~, .Alvinópolis, Cabo Verde, S. Fran-
âisc1~, I co filo Otoni, Girnirim, Virginópolis c 
po cpartarncnto da Fazenda de Minas em S. 

aulo,,. de apoio ao memorial enviado à As-
sembler·r pelos f . , . d r· I' -
Ul ' uncwnarws a Isca rzaçao em >craha. 
mente. À Comissão competente, oportuna-

Ofícios: 

e do~~ .sr · Go':"crnador do Estado do Ceará 
lutiv·•s 1 ~ • Presidentes das Assembléias Lcgis-
Sant:~ c\~.s . Estados do Maranhão, Ceará c 
da eleiç; .rnua, agradecendo a comunicação 
Assemhi6?: composição c posse da Mesa desta 
Constitui ~~ e hern assim a promulgação da 

_ >ç'10 do Estado. I,eccl 'd Do St· ~1 • o:~ com agrado. Arquivem-se. 
"Ern 2·9 

1 hnrstro da Vüwão: 
, de agôsto de 1!H7. 

Senhor Pres· l t T 
1 

. ll cn c. 
cn 10 a 1 f' . 689, de 25 'do ronr~ de acusar o o rcw n.o 

Excclêrrc1••1 cxprrantc, com o qual Vossa 
' cncarn· I I' · t' · pia do rcrru . ' 111 ta a êstc l\ mrs erw có-

, cruncnto · , ·1 n <Itlc D tados 't essa .1 , .tprov,tuo, cr cpu-
driaÇã~ d~ d 1 tustr~ssima Ass,?ml?Iéia pcd?m a 

e crrurnadas Agencras Postars .; 
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A respeito, apraz-mc comunicar a Vo~sa 
Excelência haver recomendado ao D.cparta-
mento dos Correios c Telégrafos que dispense 
atenção ao assunto, com cmp~nh? ~1.1f1• ~~~ia se 
lhe dê sendo J>Ossívcl soluçao sahs •1 0 

• ' · · ' IA :'I protestos ,.. Apresento a Vossa Exce enc« . ·.· 
de alto ar>rê~~o e distinta co~s~dc.raça_o ·Vi a ·ão 

(a.) Clóvis Pestana, l\hmstr 0 d,t · ç 
e Obras Públicas". 

- Hccchido com agrado. 
Carla: , ·adcccn-

Do Sr. Ministro da Fazcndn:, agJa Cons· 
do a comunicação da promulgaçao 
tituição do Estado. · e se 

- Hccehida com agrado· Arqruv - · 
Recurso: SolJrinho 

Do Sl. Ttll"tct' Pires Gonçalves 1 ' • · · • . · d Hcsp en-contra ato do Prefeito l\Iuntctpal c 
dor. - A Comissão competente, oportuna· 
mente. 

Acham-se sôhrc a l\Icsa os seguintes rc· .N 
querimcntos: 

HEQUERil\IENTO N.o 3·1 
0 Re· 

Sôbre as recomendações da I Reunw 
oional das Classes Produtoras . . I . 

Exrno. Sr. Presidente da AssembleiU .. c 
gislativa. · s 

As classes produtoras do Estado de l\Ima 
Gerais fizct·am realizar nesta Capital, na se· 
gunda semana de agôsto passado, a "I Hct!· 
nião Hcgional das Classes Produtoras d~ 1\I.t· 
nas Gerais", preparatória da "II ConfcrencHt 
Nacional das Classes Produtoras", que tam· 
hém lerú lugar em nosso Estado, possivel· 
mente ainda no corrente ano. 

As recomendações aprovadas pela re~: 
nião ·regional recentemente realizadas nes '1 

Capital, estão sendo agora divulgadas· 1 Tratando-se de um documento de r~a. 
importância c portador de recomcndaçocs 
muito oportunas c de imediato intcrêssc par.a 
a economia mineira, recJucrcmos a !~'a!lscn: 

- I Al . "Dt·tt'JO da çao < e c em nossos Anais c no ' , 
Assembléia", para estudos dos Srs · Dcpu~,t
dos c pm·a conhcci;ncnt~ de quantos se m- ··'·', 
tcrcssmn pelo assunto. de 

Sala das Sessões, 1.0 de setembro 
1 !l4 7. . Alberga· 

(aa.) Aníbal Gontijo - ·!acdcrningos -
ria - Antônio Caetano - f:t11Z DoGuilh~rmc 
Luiz l\[aranha -- João Canulo -: 1 ·u Andrn· 
Machado - Sousa Carmo - ~rn'1 r>~tchcco -
da - Manuel Tavcira - non< onl I. 1:.1 _ Au-
I . (' . - r . ' C•JrV'll lC ' .una xmmaracs - . ose . ' ' T· ·on A)bcr· 
gnsto Costa - Uricl Alvun .-. · ~ts de Carva· 
garia - .Touhcrt Guerra - ultun C· 1 -
li ' A So·n·cs ,mcr o 

10 - Oscar Corrca - ' r' d' . I ishoa 
Hcnó -- Arlindo Zanini - \ai 11 

• • • 

- Deferido. 
)As Cr AS('ES 

I HEUNL\0 HEGTONAL I , , : 'is .. 
PHODUTOHAS DE MINAS c,LHA ' 

Declaração de princípios 
" . , I d 'tS Classes Pro-

A I Hcunião Hcg.r~!1 "." i< ·tda nesta Ca-
duloras de Minas Gerais '·I c.tlrz, ·olhcr c cs-
pital, com o alto propósJ!o ( ~I c os 'tSSliU· 

I · '- •s SO H'C • ' ' tu< ar a média das opuuoc d · J<'st·tdo 
t · econA · r· 1· ·c>s , o nosso ~. • , os onnco- mancc r · J> 1 •rcs Púhlicos 
traz ao conhecimento dos O< c · , 
as conclusões aprovadas neste mem.<:!ra~cl con-
clavc1 como contribuição da expcncqcra c .do 
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patriotismo das classes produtoras mineiras, 
a fim de que nas soluções,· a serem adotadas 
pelos nossos administradores e legisladores, 
se atendam aos justos anseio~ e interêsses da 
coletividade, da qual se consideram parte in-
tegrante. _ _ 

Sem outras prcocupaçoes que nao as do 
hem geral c colocados f?n.t ~ acima das com-
petições de política partidana,, grupos 0~1 pes-
soas, os agricultores, com~rcwn tcs c Indus-
triais dedicaram-se em con]tmto ao exame de 
todos os problemas da economia do Estado 

' de Minas Gerais, consubstanciando suas ob-
servações c conclusões nas recomendações 

. adianlc numeradas. 
Assim, recomendam: 

SECC;\.0 I - DA OHGANIZAÇ.:\0 DA CLASSE 
i - As entidades de classes, de âmbito 

cstadu al, que promoveram a realização da 
presente Heunião, a instalação em todos os 
Municípios do Estado, onde ainda nfto exis-
tam, de agremiações congêneres a que se re-
ferir a respectiva categoria econômica. 

2 - As Associações Comerciais c outras 
~... ·entidades patronais de todo o I~slado a con-

vcnil:ncia de iniciarem imediatamente urna 
ampla campanha no sentido de que façam 
parte de seu quadro social tôdas as firmas 
quer individuais, quer coletivas, tanto do co~ 
mércio, corno da indústria c da lavoura. 

:l - Para o maior realce da li Confe-
rência Nacional das Classes Produtoras a ime-
diata constitui~~ão de urna Comissão compos-
ta de delegado de cada entidade promotora 
desta Hcunião, com o objetivo de preparar c 
promover a aludida Conferência, juntamente 
com a Comissão Nacional. 

. 4 - Seja pleiteada, junto ao Congresso 
NaciOnal, a revogação ·do Decreto-lei que dis-
põe sôbrc a organização sindical da la-
voura. 

5 - Seja estudada a fundação de um jor-
nal para defesa c orientação das classes. 

G - Que adotem as entidades das clas-
ses produtoras de todo o Estado, tanto quanto 
possível, normas uniformes de escrituração 
secretaria c contabilidade em sua organiza: 

.. ção interna. 

SECÇ}\.0 II l\IEHCADO INTEHNO 

1 - Que o Estado promova a fixação 
do 1]10mcrn ú terra, facilitando-lhe a aquisi-
ção de propriedade, utilizando, em casos de 
notório abandono ·de latifúndios próximos a 
zonas urbanas, ou em condições econômica-
mente favorúvcis c vantajosamente situados, 
das faculdades constitucionais para sua de-
sapropriação c distribuição entre lavradores 
não proprictúrios. 

. 2 - Ao Govêrno Estadual a criação de 
um Conselho Agrúrio, destinado ao estudo 
111inucioso da qnc~;tão rural c que tenha a 
seu cargo a coloniza~~ão, a intensificação da 
iJOlieullura, c a dirc~~fto dos yroccssos de rc-
distrihni~~ão ·Jas terras no Estado. 

:1 - ,\o Esta(lo que aos alunos pobres di-
plomados pelas Escolas .de Agricu~tnra se ex-
tendam as vantagens acrma menciOnadas. 

,l __ Ao Poder Legislativo da União a 
dota~~ão de uma verba a . ser __ entregue ú D~
visão de Tcrrns c Colonrzn<;ao ]lara consll-

'":> tuição de um Fundo Agrúrio Eslad ual c com-

pra de ferramentas e instrumentos de produ-· 
ção a serem fornecidos aos pequenos lavra-
dores, agricultores c criadores favorecidos pe-
las medidas das re·comcndaçõcs anteriores. 

5 - Seja instituído o financiamento para 
a construção de casas c demais condições in-
dispensúveis à fixação do homem ao meio· 
rural. 

(j - A Secretaria da Agricultura que or-
ganize, de acôrdo com essas medidas, os Cen-
tros de J\Iúquinns, onde êlcs forem aconse-
lhúveis, para serviço de grupos de lavrado-
res c serem faYorccidos e que devem ser es-
timulados na constitui~~ão de cooperativas . 

7 - No mesmo sentido, que a Secretaria 
da Agricultura organize cursos rápidos e prá-
ticos de agricultura para o:; lavradores e cria-
dores, pondo à sua ·disposição agrônomos e 
velcrinúrios que orientem o desenvolvimento 
de suas atividades rurais. 

8 - Aos poderes competentes, para que 
realizem dentro da brevidade possível o pro-
jeto de unifica~~ão das bitolas ferroviárias no 
I~slado, de modo a estabelecer o tráfego mú-
tuo a união do tráfego, c o uso comum do 
mat'erinl ferroviário em geral, inclusive a 
padronização de engates e freios. , 

9 - A imediata ligação da Leopoldina 
com a Estrada de Ferro Vitória - Mina~, 
num ponto do território rnin?iro tecnicamen-
te aconselhável e o cstahclecnnento de umao 
de tráfego entre tôdas as linhas de bitola 
idêntica para articulação em comum. 

10 - Em carúte1· de absoluta priori-. 
dade, a ligação fcrroviúria Lima Duarte -
Bom .T ardim . 

11 - A extensão da Rêdc Mineira da 
Viação a Patos de Minas de maneira a atin-
gir a zona produtora da serra da. M~ta da 
Corda, seguindo o traçado melhor m<hcado. 

12 - A ligação Iguatama - Passos, bem 
como a de Diamantina com o Vale do Rio 
Doce. 

1:~ - A necessidade do apressamcnto do11. 
trabalhos da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, concluindo as suas variantes em Mi-
nas c tendentes a estabelecer a ligação Sul -
Norte do Brasil. 

H - Sc.ia apressado o anunciado rcapa-
rclhamento da Hêdc Mineira de Viação, en-
trosando-o com o Plano de Fomento da Pro-
dução do Estado, c hem assim como ·do apro-
veitamento pleno do Pôrto de Angra do15 
Hcis. 

15 - Seja considerada matéria de ur-
gência a crin~~ão do Fundo Ferroviário Na- , 
cional, pleiteando-se do Congresso Nacional 
maior brevidade para a votação ·das vcrb~ 
anuais destinadas ao re.aparclhamento das e~ 
tradas de ferro do Pars. 

. lG - . (~ ~sludo c exame minucioso do 
rcgunc tanfano atual, tendo em vista favo-
rccct: o transporte, ? .a tran:<>forma<,.~iio dentro 
d? I~stado, das matcnns pranas aqui produ-
Zidas. 

17 _ Articular o Departamento Estadual 
de Estradas de ~todagcrn com as ferrovias e 
a navegação fluvwl.'. d_c modo a fazer com que 
os sistemas fcrrovrano, rodoviúrio c flnviai~ 
se tol'!H!lll comvlcmentarcs em vez de concor-
rentes. 
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· 18 - Que para o pleno êxito do Plano 
·de Fomento da Produção, deve o Estado pre-
·parar um programa articulando todos os sis-
temas de transporte. Nesse sentido deve tra-
tar com urgência do melhoramento das con-
dições de navegahilidade e do sistema de 
transbordo nos rios São Francisco c Grande. 

19 - Sejam eliminadas as barreiras fis-
. c!lis e tributos intermunicipais, assim corno o 
s~s~ema de vistos e licença prévia, para fa-
Cilidade de circulação das riquezas. 

20 ;:- Que o Govêrno do Estado pleiteie 
do _Governo Federal urna política de crédito 
racwnal e objetivo, o que não significa en-
trar ~m. maré inflacionista, buscando normas 
·<~e credito que estimulem as atividades produ-
hva.s . ~ auxiliem a elevação da capacidade 
aqUisitiva da população rural. 
. 21 -;- Ao Govêrno do Estado que propi-

Cie ~ cnação, nos centros produtores, de ar-
rnazens reguladores, silos c câmaras de cxpur-
g? que, entrelaçados a um sistema de finan-
Ciamento pelos . Bancos, permitam o escoa-
mento normal da produção, defendendo, ao 
_mesmo tempo, no mercado o justo valor dos 
"Produtos. 

22 - Que, ·correlatamente sejam instala-
d.o~ 1.10 lHo e São Paulo entrepostos para .la-
h.c~mos, carnes e frutas, com cfnn~ras fngo-
nficas e as vantagens acima mencwnadas. 

23 - Ao Govêrno Estadual, providências 
no sentido de obter permissão para o trans-
po~te de leite e derivados pelas rodovias, r~s
P~Itadas as condições de 1higiene c de tec-Uica. 

24 - Ao Govêrno do Estado, transferir, 
:depois de eficientemente organizado e apa-
r~lhado, o Serviço de Padronização c Classi-
-~Ica~ã? de Produtos Agrícolas e Derivado~, 

n?tcr1as Primas e resíduos de valor ccono-
lnrco, para a Bolsa de Mercadorias de ]\Iinus 
Gerais, a exemplo do que se fêz com êxito em 
outros Estados. 

r P 1 25 - A organização em Angra dos !leis, 
g~r?o Govêrno Federal, de serviços alfandc-
p· . s e Portuários realmente eficientes, pro-
dlCiando ao mcsíno tempo o cstahelccimcnto 

e grandes armazéns c instalações comple--mentares. 

fisca~fz -: O estabelecimento de serviços de 
torna açno Permanente em Lavras, visando 
distriÍJUidsn cidade um centro irnp?rtador. c 
culação do,r que assegure a convcmcntc Cir-
de 1\Iina. e r'.<ruezas nas Zonas Sul e Oeste 
dos n . ~· articulada com o Pôrto de Angra eis, 

insta~~ç~ to Govêrno ·do Estado pleitear a 
zontc àe t e uma Alfândega em Belo llori-
port:ador 1~Uodo a favorecer o. co!Ilércio im-
deficiênci cai, atualmente preJUdiCado pelas 
lhos· cxists, normas hurocrútieas c empeci-

28 entes no Hio de Janeiro. 
-Ao G f· tncnto e sim . ~vêrno Federal, o apcr elçoa-

viços de I phhcação dos despachos c ser-
.. 1• . a fun<Jegas orrranizando-sc melhor vigt ancw no tr~ : ' .., d ·. d d . . unshto de merca onus, c mo-

1 ° a cornglr os extravios quebras c rou-
JOS. ' 
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SECÇÃO III - POLíTICA . BANCARIA, 
l\IONETAHIA E FISCAL 

,· ·ões que estão 1 - A cessação das reHs t··tria das Fi-
I f 't •la Secrc • sendo levm as a c CI o pe . . •nto de lança- . '~ 

nanças c ol~jetivand? o I:c .. aJUSt~~rn-~::adas c con-
mcntos antigos do unposto d .. 
sirrnaçõcs. . .. ,, do De-

.., - 1 ar!I•"> ''· 2 _ A rcvogaçao <o ' '"' Jr·tcrmina a 
d I o 7('3 <IllC < ... . • ereto-lei esta ua n. J • d: .. c consigm_l-

cohrança do impôs to de vcn '15 t·ts de capt-
c;.~ões nas transferências de. <11~? ~·alidadc da 
tal, atendendo-se à inconstituciO 
exigência. . , . ··a das Finan-

3 - Que se peça a Sccrclaii Hcgulamcnto 
'"IS considerar na reforma d? 

0
- 08 a ex-,....· · c nstgnaç ' elo Jmpôslo de Vendas c 0 d impôsto, de 

clusão dos fretes c carretos. dc~ando-se que, 
vendas c consignações, consi. . . não corres-
no C·tso o valor dessas dcspes.ts crc·1dorias. , . ' . - , I ]c m , , d. pondc a urna tradtc;.~ao rea l ·t ô7 .do Co 1-

4 - A modificação do ai . prazos pura· -~ 
go Tributário, de sorte que,~~ ,

0 
Civil (art. 

as rcstitui,~ões sejam os do Col Ig , I), 170). . poderes u-
5 - Que se faça sentir aos princí-

blicos que us classes produtoras, c:n tributos, 
. - de novos pio, ,condenam a cnaçao ~ t dcndo-se a 

ou a majoração dos atums, a e!~ Iic•ts deve 
que o crescimento ~las rendas J~u fisc'aÜzação 
decorrer do aperfeiçoamento _ a t 'butáveis. 
c do incremento das atividades ri cl'ls tenha, 

(j _ Que a fiscalização das ~cn q~IC puni-
antes, urna função oricr;tadora d<· 0 "dupla vi-
tiva instituindo-se o sistema '1 urna per-

' · I'dc•tl para a sita" fiscal como meiO . ' ta ão de um: 
feita arrccadaç~o e de Imf.1~~ ~ os contn-
era de harrnoma entre o IS 
huintcs. . , de 90 dias, 

7 _ Que, durant.c _o praz~ alidadcs pc-
scJ'a suspensa a imposrçao ~!c_ pcnr·c"t!larncnta-
c • • I l' . OSIÇOCS o t . 1.1 I'nohscrvancta c c < ISP · · gttl'tmcn os '" ~ . . os rc (. ., 
rcs trihutárws, quer seJam · tl<lcttdo a Se-, · · · rrtprcc . • Cst·tdttais ou mumciiHUS, c f 'tttt·as nesse · ' · . . Prc c1 · • · crctaria das Fman~~as c as d· do cumpri- -.. 
I't}>SO uma intensa propaga~ a OI' pnrtc dos 
' · • · - 1 gais P d -o mcnto dessas disposic;.~oc~ .. c ~h arrcc,n aç:~ 

contribuintes, sem prc]UIZO I, vi dos c cUJO 
imediata dos tributos ac:~sf l, 1nda feito. 
recolhimento não tenha SH 0 '1 uma rc-

. I Finanças, . n 8 _ A. Secretaria < as . ]Jrança do I~ -
visão nos seus proccss?s ~lc _ ?~ tendo em vts· 
pôslo de vendas c conSif~n.t?o.~~ -das mcrcad.~
t·1 1n·incipalmcntc, a tnbut,dlç, , a outros Es-
'' · I • ·tin 'lll o-se · ·1·" c rias minctras que, c cs . ' ... 

1 
postenot d 

lados, satisfaziam o tnbuto . '·te estão scn o 
<rue de algum tempo a esta P•1

1
1 t 's causando 

' . l d pro< u o ' tributadas na sai< a os lorcs a 
graves prejuízos aos exporta(] s })cputadoS

1 
;. 

!l - Dirigir à Cfunara < o,CI· sscs pro.c tt 
I I I' ·-o das a.· roJC o manifestação c a , >Ct}nw t ::ria ao P , r-

toras de Minas (1crms, con 1.',~ ·i >Jinar a P·~ 
de lei n.• 405 que pretende c{J.,c r' dotando-se, .. . - ' r· . rnull'lS, '1 . la Fe-tictp:wao dos tscms ~ws. . :digi<lo pe .. G ,_ 
em seu lugar, o suhsllhttiVO 1 {

0 
de ]\{lnas. _c 

deração do Comércio do Estac. 'tiva abohçao 
r·tis o qual determina a dc!lll~ws funcioná-
d'ê;;e sistema de rcmuncraçao ' 
rios fiscais. 1 , ai em caráter ur-

10 - Ao Senado Fc< ~!' das Classes Pro-
gente, o desejo da I H_eundwo uc ~:"ío seja apro-
dutoras de l\linas GeraiS, ' c <I . ' 

~' 
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varh a propostçao n.0 30, .q!-le P.reten~e ~nn-
' ' ' 1"47 adiciOnais do Imposto 

dar cobrar cn.t . " ' os xcrcício d' 1944 de renda exigidos nos e s c ' 
1945 e 1946. F' 11 - A Comissão de 'manças .c Orç_a; 

t d C. ra dos Deputados, a mclusao mcn o a ama ' · • d d . t d rcform·t do Imposto c rcn a, no prOJC o · c ' 't · · 'b' d · de urna .disposição transd·1 ona, dprOI m ? _a 
f .. " 1- . :- do impôsto e ren a a rcv1sao tsc.t IZ,tç<~o . decl· .. - , · I · de escritas comcrci:us c . .tt açocs ( c pes-

. · Iicas c físic·1s relativamente aos excr-
s<?a~ J_ur~lctiter·I.oi·es a~ 'de 1943 (ano-base de CICIOS ' · .. • . l942 inclusive), c, em consequcncw, o _can-
cclar~cnto dos débitos levantados pel_a _ fisca-
lização em conseqüência daquela rev1sao rc-
tl'O-opcrante. . . 

12 - Que se faça sen~u· a neccssHla.~l.e 
da manutenção de um amlncnte de tranq~u
lidadc c de estímulo para que se normahze 
a vida econômica mineira e que, o próprio 
Govêrno do Estado c os Prefeitos Municipais 
não contribuam para aumentar • a crise de 
confiança e psicológica, como vem fazendo, 
embora involuntàriarnente, através de medi~ 
das que nem sempre se justificam. 

13 - Que seja evitada a concorrência 
desleal ao comércio, hem como a criação de 
restrição aos transportes c de medidas lm-
rocrúticas visivelmente nocivas, tolhendo a 
sua liberdade. 

H - Que, o Govêrno Estadual oriente 
os Bancos onde tem influência na direr·ão 
dos negócios, para que na emergência at~wl 
fa~~am seus empréstimos preferencialmente em 
nosso Estado. 

~ 5 - Que, êsscs mesmos Bancos, pro-
porcwncm ao produtor rural c ao comercian-
te c industrial, crédito fácil a menores ju-
ros: 1) - ao ruralista, financiamento à pro-
dução, garantido o empréstimo sôbrc a pró-
Pr!a produção financiada, com prazo que 
comcHlmn com colheita ou safra e, automà-
ticamcntc, reforma parcial ou total, em 
caso de fraca ou nula produção; 2) - ao 
comerciante c industrial, empréstimos sôhrc 
(~onta garantida, com juros módicos, cobra-
dos ar1cnas sôhrc o saldo devedor facili-

-~ tando também as contas-canções; 3) '- que 
prestigiem o mais possível o crédito pessoal 
dos tomadores nas iniciativas de interêssc 
geral. 

16 - Condenam ôc modo formal a po-
lítica financista que vem sendo praticada pelo 
Govêrno, ntravés do Ministério da Fazenda 
c da presidência do Banco do Brasil, com 
a ,dcfla~~ão violenta do crédito. 

17 - Considerar danosa ao Brasil a re-
tração drústica do crédito como vem sendo 
feita, uma vez que cstú prejudicando tôdas 
as inieiativas de ordem econômica c produ-
tivas jú cxislcnlcs, atrofiando o progresso na-
cional. 

18 - Como meio ele combate ao cntcsou-
ramcnto, tão prejudicial à estabilidade ban-
cária c it normalizaç~o. da. vida brasileira, se~ 
jam adotadas provulcnci_as, objetivando a 
tt·:mqiiilidadc c restabelecimento da confian-
ça em uma grande parcela da população bra-
sileira, lembrando eom? l!m dos mçios mais 
eficientes para conscgmr c~sc objetivo, sejam 

~, torna,das medidas no sentalo de liberar os 
bens dos chamados "súditos do "eixo" •. 

19 - Aos Poderes Legislativo e Execu-
tivo considerarem a projetada, reforma ban-
cária matéria de urgência, urna vez que a de-
mora na sua efetivação estú agravando psi-
coló••icamcntc e contribuindo para perturbar 
a n~·malização do ritmo hancúrio. 

20 - Que, ao invés de centralizar nos 
hancos oficiais os depósitos c reservas per-
tencentes às autarquias, permita-se a partici-
pação nesses depósitos de estabelecimentos 
de créditos privados de ,reconhecida idonei-
dade. 

21 - Amparar em maior escala as Cai-
xas Econômicas, para que elas possam me-
lhor expandir seus negócios, principalmente 
no setor do financiamento imobiliário. 

22 - Ao Govêrno Federal que remova 
tanto quanto possível os crnpecílios que, cn. 
~arcccndo o dinheiro têm impedido ao País 
gozar ,de taxas mais módicas de juros. 

SECÇÃO IV - ORGANIZAÇÃO E 
· FOMENTO DA PRODUÇÃO 

1 - Promover a adoção de novos méto-
dos de trabalho na agricultura, facilitando 
\lO lavrador a aquisição de maquinismos, cri-
lndo cooperativas para tal fim e a indispen-
oávcl assistência técnica, recrutando no cxte-
~ior, se fôr necessário, pessoal especializado .. 

2 - Estabelecer armazéns reguladores 
/lOS centros de produção, que concorram para 
() escoamento normal das safras e o seu rá-
pido financiamento. 

3 - Facultar financiamento aos agricui-
lo'res, que deverão ter garantido um preço 
rnírzimo para se11s prod11los, assegurador de 

azoável margem de lucro que os estimule 
;t ampliar as úrcas cultivadas c a empregar 
novos métodos de trabalho. 

4 - Promover a organização para o Es-
tado de l\linas Gerais de urna corrente ra-
cional de emigração, trazendo especialistas , 
técnicos c agricultores especializados em cul: 
turas que devam ser iniciadas, aclimatadas 
:m intensificadas. 

5 - Sejam encaminhadas as primeiras 
famílias oriundas das regiões do trigo da 
rtúlia ou de condições de climas semelhan-
tes ao nosso, para a zona de Patos de Minas 
com o propósito de fixar ali, com raízes pro: 
tundas, um núcleo de agricultores daquele 
~crcal. 

G - A diminuição dos efetivos das fôr-
ças militare~ não s~ para se evitar o êxodo 
das populaçoes runu_s, como I!ara, reduzidas 
ns verbas a elas dcstmadas, seJam convenien-
lcrncntc dotados os l\linistérios c Secrehrhs 
da Agricultura c _Yü~çã~ ~rue contam hoje' co~;1 ns percentagens ms1gruhcantcs no orçamento 
~a. ~cpública c do~ Estados, o que tem os-
3Ilnhta~lo a cxccuçao de ~rualqucr plano ~cu
dente a melhoria dos mctodos de produ ·1.o 
~ transporte, fortalecendo a rctar•uarda ~ 
fcnsiva do País. " c c c-

7 - Sejam executados trabalhos 110 ~. d I . l . scn-
11 o ta mclhona c t ~ aperfeiçoamento dos 
transportes, que dcvcrao obedecer .1 11111 .· t . . h I .. 1 • SI S-
e,~ a ccn.tnpcl?, c~ta c cclu~ de forma a as-

ilcgurar mter-hgaçao. d:!s. thversas zonas do 
Estado, o que contnbmra vara 0 seu forta-
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iecimento econômico e melhor circulação da 
;produção. 

8 - Seja promovida em grande escala 
!\ eletrificação das estradas de ferro, meio 
mais eficiente c econômico para solucionar 0 
~rucial problema dos transportes c dos com-
tustívcis já proclarr.wdo. corno tal n~ Carta 
~~couôrnica de Teresopohs. 

v _ Seja obtida maior eficiên?ia nos 
.o;crviços de transportes atualmente ~x1stcntes, 
"' fim de ser precipuamente garantido o es-

Qarnento da pro<'1ção de artigos de ali-
mentação, que deverão gozar de prioridacie, 
de 'redução de fretes e para o descongestio-
namento rápido dos centros p_rodutorcs. 
· 10 _ Ao Congresso NaciOnal a urgen. 

te aprovação do projeto n." 321-,!7, com 0 
substitutivo do Deputado Pedro Vergara, 0 
qual fixou em número de seis os feriados c 
<lias santificados, anuais. 

11 - Ao Govêrno do Estado a amplia-
ção' do crédito agrícola c pecuário, por in-
termédio de seus Bancos. Com relação ao 
Banco Mineiro da Produção se recomenda 0 
aumento de seu capital c a atividade prefe-
rencial ,das carteiras de crédito agrícola e 
pecuário, corno fundamentais à economia nÍi-
ncira. 
. 12.- Aos estabelecimentos de crédito, 0 

fmancwmcnto para os produtos agrícolas na 
base de 80% de seu valor, ou sôhrc a colhcih 
provável, sem a incidência, sôbrc os juro; 
das despesas diversas que prúticamente 0~ elevam de 6 a 11 por cento. 

_ 13 -- Aos mesmos estabelecimentos a sc-
leçao de seus gerentes entre pessoas rcalrnen-
tc con~hecedoras ~la e~trutura bancária c das 
ne.c~ss!dadcs do mtcnor, de preferência, fa-
rmhanzadas com os assuntos locais. 

14 - Seja promovida junto aos mencio-
nados estabelecimentos urna política renova-
dora_ no sentido de que seja aceita, como ga-
rantia dos empréstimos concedidos, ao invés 
do aval, c de fundo hipotecário rcs"twrdan-
do-sc a tranqüilidade do produto'r, pa~·a o tra-
b1_alho, mesmo em face da adversidade climá-
Ica. 

15 - Sejam intensificadas as culturas 
de olcoffil~osas, obtendo-se dos Bancos oficiais 
0 proposllo de financiarem outros produtos 
alem do arroz c do café corno sejam o mi-
rossu.q~ o ,'o!.!fFlJ o 'mrot;twmu o 'ufos' u 'Otii 
e o gcrgehm. 

16. - A fundação de um Banco de feijão 
exclu~Iv~uncntc rural, aproveitando-se para a 
conshtmção de seu capital, os fundos rcsul-
tuntes da liquidação do Departamento Nacio-
nal do Café. 
1 17 - Ao Govêrno do Estado, que o fo-
m_cnto da produção não será eficaz e útil se 
nao .·houver crédito agrícola, especializado, 
adarJt•tdo · · . - · · · · , • as cor1 diÇ<JCS CSJ)"Cl ·us a eco norma aun • 1 · · ~ ' · ~~~ ~~.a. de Minas Gerais, em cada um dos 
~ri~ 1~ 1 Pl0s do Estado, impondo-se, então, a 
cor~~'10 , de .Bancos agrícolas e não mistos, 

os existentes. 
18 - Que a destinação dêsse créclito, pa-

ra. se~ realrccnte lH'O''citoso deve beneficiar 
Pnncipal · ' . ' ~nentc, ao pequeno agricultor, ao par-
cf'cu:o la~ncola, recomendados um c outro pelo 
,Jzc~~ eiro ou llela fiscalização. 

-- 1~o Govêrno Estadual a ncccssida-
~l.c da adoçao ~le medidas capazes de propi-
cwrcrn um rnmor c mais racional aproveita-
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me~ to dos terrenos· situados em zonas rurais,. 
ou a margem dos núcleos de população U\uis. 
densa, Para incentivo da colonização, o dc-
s.e.nvo~vimento da pequena lavouru, o in-

. I 
I 
I 

I 
'I 
I 

'I. c! cmcnto da horticultura c, de modo <;slle· 
ela~, a disseminação das culturas que mais se 
afc1~~oararn ú~ condições locais. .~. 

20 ·- A atendío t.Io Govêrno do Estado· 
no. sentido de fomentar a policultur:~ .c de 
cn.ar maiores facilidades ao coopcratlVI~In<;J, 
CUJO desenvolvimento não deve ser preJUdi-
cado com qualquer ônus trihutúrio · . 1 21 - Ao Govêrno, que as modah< adcs 
de empréstimo de fci\~ão agrícola a5Jotad.as 
Pelo Banco Mineiro d:•. Produção, nao con-
sultam os intcrês~cs do~; fazendeiros, grandes 
Ol~ pequenos, c, conseqüentemente, não Der~ 
nu tem o aumento da produção. . . 

22 - Ao Presidente do Banco do Brasil, 
como orientador do sistema de crédito, que 
deve estabelecer em suas agências no Est~~ 
do de Minas Gerais, o financiamento atravcs 
de tôdas as suas carteiras especializadas, de 
modo equitativo. . _;'> 

2:l - O combate tenaz il burocracia,_ cs· 
Jlccialmente naqueles setores onde se propocr.n 
e. se agitam os problemas c as soluções H!'{ra· 
nas, encarecendo-se a necessidade da rar>.Idez· 
n,as entregas de materiais destinados ao Intc-
nor! adotando-se medidas rigorosas pel~s 
qums se aperfci~~oam a eficiência dos servi-
ços llÚhlicos. 

2:l - Ao Congresso Nacional, a criação· 
do Ministério da Economh. 

25 - Aos Governos, ~~omo medidas que 
me!hor oh.ietivem a mecanização dt~ lavoura, 
a mstala~~ão de fúhricas de máqnmas com 
aquêlc objetivo e, tanto quanto possível, a 
padroniza~~ão das mesmas, sem dcscurar do 
equipamento elétrico para as fazendas· 

20 - A oficialização c o aparelh.:~nent~ 
dos portos <Inc sirvam 'l grandes regwes d 
I , 1 · ' ' - I ' suas .'..stac o com o resguardo c manutcnçao < c · 
mstalaçõcs adequadas ú exportação do!'l pro-
dutos locais. . _ 

27 - Ao Govêrno Estadual, a ~naçaoT da 
S . . I I , t I'l I' ru-<'r.rctarra do Comércio. nr us. r ' ' cxis 
halho, cujos departamentos deixarwrn de -
ti r na atual Secretaria da Agricultura· ·'\ 

28 - A Administração estadual, corno· 
meio de fixação do homem ao so~o d sfeu 

· aperfcir~omncnto eu•rênico a conccssao ~ a-
vorcs Ôficiais c outros, r;JCclidns que ~stn~u~ 
lcm a instalação e manutcn~~ão de .halnta:ocs. 
higi~nicas, nas proximidade~ ~·urms,, dot,\da~. 
de agua canalizada c luz elctnca, !JCIT! com 
de fannúcias, pelo menos ·de cmcrgcncw · , 

2!) - Seja facilitada a aquisição de ma-
. quinas agrícolas apropriadas, a prazo, l?ngo, 

em pagamentos parcelados, por intcrmcdiO de 
organizações tecnicamente aparelhadas c com 
o auxílio dos Bancos. 

:lO - Inteira cooperação ao Plaf!? d~ 
Fomento à Produção do Govêrno do Estad. 
de Minas Gerais, comprometendo-se as cnti· 
dadcs das classes produtoras do Estado a es-
tudú-lo, divulgú-lo, colahoqrem na sua cx~cu
ção, quer apresentando sugestões, quer crra~
do ambiente ao seu fiel cumprimento c apli-
cação de recursos ·a êle vinculados; <~ulros
sim, que, sendo 0 Pluno de Pro.duçao d.o· 
Govêrno do Estado de Minas Gerai~ de ma-

' x!m? i!1terêssc para todos os mi!1crro~, s~m 
(hstm~·ao de côr política, devem todas ,\S for-
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ças vivas e ponderáveis do Estado integrar 
a sua execução, para garantia de seu pleno 
c bom êxito. 

31 - A formação em diversas regiões do 
Estado de núcleos de rcsis!ência econômic_a 
e melhores condições _de VIda para o _habi-
tante rnral, como m_cw de desencoraJar a 
sua vinda para as c1dadcs, este.n~cndo-lhes, 
soh aspectos específicos, os bencflcws de uma 
legislação social adequada. . . , 

:12 - A criação de arnbulatonos pelo c~o
vêrno Estadual, em cooperação com os Mu-
nicípios, na sede dos Distritos. 

33 - Ao Ministério da Guerra a conve-
niência de fazer não Cüincidircm, para o ha-
bitante rural, os períodos de instrução mi-
litar, com as éiJOcas de trabalhos agrícolas 
mais acentuados, sem prejuízo das isenções 
já concedidas por lei. 

3•! - A instala~~ão de tantas c novas cir-
cunscrições agro-pccuúrias no Estado, quan-
tas, se faç:im necessárias a urna efetiva assis-
tência ao produtor. 

35 - A coordenação dos registros para 
obtenção dos beneficios prestados pelas re-
partições estaduais, evitando-se a dispersão 
de esforços. 

3U - O registro automático dos produ· 
torcs rurais nas repartições estaduais e fe· 
dcrais, que tenham a seu cargo o fomento 
da. produção, pelos da(los que sejam possí-
veis obter por mterrné(lio dos agrônomos das 
Coletorias federais, estaduais c municip;is. 

:n ~ A necessidade imperiosa da con-
tinuidade administrativa em todos os setores 
dos serviços públicos, especialmente naque-
les que se referirem a obras públicas a inicia-
tivas destinadas ao Fomento da Produção. 

38 ~ Obter priori(ladc nos transportes 
para produtos perecíveis e tratamento ade-
quado, por yarte das estradas de ferro, nos 
seus arrnazens c esta~~õcs, evitando-se que-
bras, extravios, )lerdas de mudas c sementes. 

:HJ - Sejam estimuladas as criações e 
plantações do ciclo mais rúpi<lo, a fim de 
se conseguir maior ahundf\llcia em menor 
tempo, tais corno: coelhos, aves domésticas, 
cabras, batatinhas, batata doce, alho, cebo-
las, hortaliças. 

40 - Especial atenção para o proble-
ma das pastagens c forragens, devendo o po-
der público construir silos, vendendo-os a 
prazos razoáveis, através das circunscriç.õcs 
agro-pecuúrias. 

41 -- A simy>lificação dos sistemas de 
despacho dos produtos agrícolas _nas estra-
das de ferro, evitando-se as medidas buro-
cráticas cxistcn tes. 

42 ~ A transferência da época dos pa-
gamentos dos impostos rurais para após as 
colheitas, admitindo-se o seu pagamento no 
mínimo em <ruatro rn:estações ou de uma só 
vez em julho, com descontos. 
. ' 4:1 -- A defesa (lo princírJio jú consa-
grado pela Constituição Estadual, segundo 
'\ qual os impostos devem ser decrescentes 
~ conforme os benefícios de civiliz;wão c 
grau de ri<tncza da região ou localidade. 

H _ Ao Govêrno Estadual, intenso com-
bate ao jôgo, h vadiagem e a c~·iação de pa-
tronatos llc menores nas localidades, onde, 
por iniciativa particu.lar, houvc1: inst~llnçõcs 
apropriadas e conclmdas rwra esse fnn. 
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45 - A atenção urgente do Diretor do 
Departamento Estadual de Saúde c do Servi-
ço de Comuntc à Lepra e i\loléstias Tropi-
cais para a alarmante condição endêmica do 
Município de. Hesplendor c outras regiões do. 
Estado em situação semelhante. 

46 - Especial atcnçii.o do Sr. Secretá-
rio da Agricultura c do Departamento das 
Municipalidades para o problema da extinção, 
de pragas, especialmente da saúva. 

4 7 -- Encarecerem a importância de es-· 
tndos da~; zonas geo-econômicas, notadamen~ 
te onde a erosão e o decréscimo de fcrtili~, 
·da de são notórios c o rendimento é menor., 

48 - Que se faça a Carta do Estado, 
através de um mapa minucioso, tanto quanto· 
po:;sível, das terras cullivúvcis, com os res~ 
pcctivo:; índices pluviométricos, higroscópi-
cos, <le temperaturas, médias, altitudes, domi~ 
nfmcias dos solos que possam ser mecani-
zados, a fim de se cor~centrar, nas mesmas 
regiões, centros de múquinas para revenda e 
aluguel aos agricultores, sementes seleciona-
das, enfim totlos os recursos de fomento do 
Govêrno. 

4H - O planejamento e a construção de 
rodovias que permitam o intcrcfunhio dos 
Munieípios entre si e dêstes com as linhas 
troneo encareeendo-sc as ligações rodoviá-
rias d~s l\Innicípios do Vale do Rio Doce, 
do Nordesl~ c da Zona da Mata, com a es-
trada Hio -- llahia, rlc Lavras com o Sul e 
Oeste de l\1inas. 

50 - Ao Departamento Estadual de Es-
tradas de Hodagens a necessidade de ser es-
tabelecida prioridade na construção de ro~ 
dovias, em colabora~~ão com o Departamento 
Nacional de Estradas de Hodagens, dando~ 
se preferências às estradas que visam o es-
coamento da produção sôbrc as de turis~ 
mo. 

51 - A planificação e reorganização dos 
transportes, de modo a garanti r prioridade 
no escoamento das safras de gôncros alimen~ 
tícios e das matérias primas essenciais às nos-
sas indústrias. 

f>2 - A urgente necessidade de ser pla~ 
ncjado um programa mínimo <le eletrifica~ 
ção para o Estado (lc 1\linas, objetivando-se 
socorro imediato üs cidades mineiras, como 
Lavras, São .João del-Hei, Hcsplendor, Arcos 
Boa Esperança, Lagoa da Prata, e outras qu~ 
estão com o seu desenvolvimento tolhi<l~ em 
virtude da escassez de energia elétrica.' 

53 - Maior utilização da eletrificação já 
existente, hem como a intcrliga<.,~ão das usi-
nas, sistema de suprimento ·de energia elé-
trica c rêdc de transmissão, sempre que isto-
seja técnica e econômieamente aconselhttvel 
com caráter da absoluta prioridade a' fin~ 
~le se c~nscf;~lir o. melhor ap!'oveitam~nto das. 
mstahwocs Ja ex1stcn~c~, ate que novos ge-
radores entrem em aliVHlade. 

5,{ - A nceessiuadc de se concentrar 
a indústrh_t de cl?tricidndc, construindo-se 
grandes _usm;~s, _a flm de que se possa obter 
a ene_rgw elctnca a preço baixo, tendo-se 
~m . v1s~a qnc u;u do~ p~mtos fr~\eos dessa 
mdustrw, em .Mmas (~crms, é 0 grande nú~ 
mero de en~prest~s c _nsmns, de pequeno tama-
nho, sem mlcrhgaçao. 
• . fl5 - > Que a h,em da hoa exceu~~i:\o c 
ex1to tlo I lano de l•omento da Produc.~::io do 
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.Estado seJa lembrada ao Govêrno a neces-
sidade de sua interferência junto ao Govêr-
1,10 _Fede!al, -a fim de que sejam extintos os 
çrgao:;, Institutos, autarquias, coinissões de 

-pre~~.?s c tabelamentos que criados para si-
tua~~oes anormais, continuam a existir, limi-
tan~o c encarecendo a produção, impedindo 
a Circula~~ão das mercadorias, mantendo os 
Produtos em atraso, quanto a J>rocessos agrí-
colas e à industrialização dos produtos. 

. 56 - Aos dirigentes das usinas siderúr-
-gicas a carvão de madeira, a necessidade de 
-sua colaboração efetiva e imediata para o 
l'cflorestarnento. 

_ 57 - O estabelecimento da classifica-
Çao. e padronização dos produtos agrícolas e 
denvudos, matérias primas c resíduos de va-
lor. econômico, nas zonas de produção e lo-
calidades onde esta fôr solicitada. 

58 - Do Govêrno do Estado sua indis-
pen.s~vel ação no. sentido de promover uma 
re~Isao completa da politica açucarcira atual, 
oru~nd,a de uma legislação monopolista, regio-
nalista' e lesiva dos legítimos interêsscs minei-

.. ros; recomendam outrossim, a adoção de me_. 
didas para que ~ssa legislação não continui 
a prejudicar ao Estado de Minas Gerais, com 
o lacramcnto, sem indenização, de seus pe-
quenos e antiquados engenhos, a limitação de 
quotas de produção com a restrição das ati-

. vidades comerciais 'e impedindo • o comércio 
mineiro de ir buscar o açúcar noutros Es-
tados. , 

59 - Ao Govêrno do Estado que, para 
o êxito do Plano de Fomento da Produção, 
é indispensável a perfeita cntrosagem do nos-
so sistema de transportes rodoviários, ferro-
viários c fluviais com objetivos programados. 

60 - Ao Govêrno do Estado que a la-
voura canavicira deve ser modernizada, que 
se . fa9a o combate às pragas c enfermidades, 
ObJetivando o barateamento da mão de obra 
ag!ícola, o aperfeioçamcnto ind~tst;ial das fú-
hncas de açucar o contrôle qmm1co da pro-
dução, a aduhaçho econômica das terras de-
pauperadas, e o aumento do rendimento por 
u~idade de superfície, aplicação de irriga-
çao nos canaviais a -defesa comercial do pro-
dt!t? em bases té~nicas e não artificiais, res-
tnhvas, regionalistas c monopolistas. 

61 - Ao Govêrno que, em confronto ~om 
as outra~ regiões do Brasil, é indispcnsavcl 
0 _aperfeiçoamento da nossa indústria açuca-
~eira c, soh.rctudo, a fusão das pequenas usi-
P~s em btnidades maiores, a fim de que se 
va~~a 0 ter o produto eficientemente com 
e 0 apgc.m .Para os produtores, consumidores 

ropr10 erúrio público. 
Indú~~·-l0 ~r·. Secretário da Agricultura, 
Minas (f• .omerc10 e Trabalho do Estado de 
ma 'atualrdis, a sua ~tcnção para o prohle-

63 ° a?ucar Instantâneo no Estado. 
tanto 1~ A Ind!spcnsávcl rac~onal~zaç~o, 
gica d~ Mito I>o~siV~l, da. produçao siderur-
rência desunas qe~ms, cvitand?·sc a concor-
transportes ecessana, o congestiOnamento ~os 
garantindo-s c 0 g~at;de estoq~IC de ma teria~, 
da de. e 0 lllmomo rendimento por um-

64 - Ao Gov· . I - d . 
d • t · I crno, a msta açao e m-
' us na~ evcs c a Pequena indústria de trans-
formaçao, nas Proximidades das_ usinas si de-
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, . . t t visando-se especializa-rurgicas exis cn cs, 

ções Í'1 - Aos industriais da siderurg~alt u 
" d'f' ·em os seus .t os conveniência de mo I ICaJ · ·sam tra-

f . 1 0 ~ mesmos pos. ' fornos, a nn l c que ,, 1 •ii"l e co que. 
halhar com carvão. de m1al E ·t·Hl.o 0 ampa-

(i(i _ Ao Governo l 0 ~ ' 1 'Is'ti·hs "ide-- ' · • JltenaS liH l '. ... ro e •t protcçao as pcl · ·om ;1<: 
rúrgi~·ts permitindo-lhes concorrl·er •xc tcrior ~ 

' ' ' I' t dos c l o c similares dos outros ~s a. . · , A ricultura 
67 _ Ao Sr. Secretar; o ~~ . g de Agro-
. - d J'l J~scol·t Supci!Ol a cnaçao c un , ~: ' 

nomin, em Belo Ilonzontc · . . · do Esta-
68 - Que em cada Mumc~pi~ um agrô-

do o Govêrno mantenha pelo menos 
no mo. · · · s minei-

' 6!) - Que todos os l\Iumcxg~~tor para 
ros adquiram, pelo menos, um os' agri-

, . I ••uel 'tOS J>cquen emprcstuno ou a u, • · 
cultores. . d da obri-

70 - Uma legislação a cquat , 'a· s pra-. · · . comba c gando aos propnctanos o . •dadcs sobre 
gas c à saúva em suas I?r~~nc ou '~stcjam 
tudo, quando estas se lnmt.Hl;l , s 
próximas de propriedades cultivada terrenos 

71 _i_ A conveniência. de que os centros 
abandonados nas proxinudades. bdos dos ter-
urbanos sejam tributados em do ro 
renos cultivados. 

SECÇÃO V 
Assuntos diversos 

1 Que o Estado de Minas Gerais su~>-- • • d navcgaç.to veneione empresa ou empresas e . 1 , 
, . l . ·t l'lchs no Estal o c 

~erea, orgamzac as e .ms a '. '.' . mineiros. 
cujas rotas interessem MumcipiOs 

11 I . G r·tx's me w-2 _ Ao Estado de 1 mas c ' · locali-
rar e construii~ campC?s de pous.o ~as aéreas, 

, dades ainda na o scrvulas po~ }mh.ts, •rviços 
c, hem assim, estações de ra 10 .e se '\0 cs-
complcmcntarcs em cm·útcr supletivo, ' to 
·t·tl>elccimcnto da navegação aérea, cnqyan s ' . . c· t'l nao c -O Dei) 'li't'llllCJlto da Acronauhca IV ' ' · ··sses cu-tiver em condições de tornar a SI c. 
cargos. . 1 os ern-

'l - Qtlc sc,··nn removidos lo< os · · · ' · ' · I' etos que pecilhos c barreiras diretos ou Illl xr n gnu-
impeçam Belo Horizonte se torndr ~Yistril;ui
dc centro comercial e um rnerca ~f ca de se 
dor devendo ser condenada a poh 1 mcrca-
con~iderar a Capital mineira apenas 
do consumidor. 'l't d c estrutura-

4 - Que sejam, fr:~I 1 ~\ as nclll~õcs de 
<hs pelos Poderes Puhhcos as co • ... ·... c " , . 'I 1: •·• fcrrovuu 1 .. natureza hancana, tn HI ,ui.l, . cxistcn-
portuária e aperfeiçoados. os rne1

1 ?~t'v~ pro-
les, a fim de se conseglllr 0 0 JJC 1 

posto no item anterior. . : rt'" 
I . - fcrrovw ·~ 5 - Seja construída a tgaçao 1, rn até 

até Monte Cnrmclo c que se cstcn~r~unica
Araguari, rodovias cstahclcccnd.?. c d •tndo-se 
ções com os Municípios da rcgwo, -' ·térca 
também maior incremento,:~ !~av~glaç:~lit;ciro, 
entre Belo Horizonte c o I rwngu 0 

espceialmcntc Araguari. ovidências 
ü - Ao Govêrno Estadual, pr d •rcs Pú-

no sentido de irnpcclir cruc os p~r~io vare-
hlicos façam concorrência ao c~rn.c ostos ins-
jista, através dos armazéns 0 • cn J~PEstado. 
taiados na Capital c no interxor I •gi'sl'·1ç''io fe-

7 Q · de urna c · • ' - uc, atravcs . I , r<JUCS fio-dera! adcquaua, sejam criUl os I><1 
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nistais nos Municípios, c tomadas pelos mes-
mos as providências co~nplcmcntares. . _ 

8 _ Que sejam f:1cilltadas as cond1çoe.s 
de ambiente no sentido ·de se acelerar a um-
grar;ão, preferencialmente de pequenas fa-
mílias. . . d C 9 _ Que seja solicita a a? ~m~resso 
N:!~ional a nomeação de uma Con!1ssao de 
Deputados, encarregt:da da eh•h.oraçao de ~m 
projeto de alualizaçao do Cod1go Comercutl 
Brasileiro. 

10 - Seja fixado em seis o número 
de feriados nacionais, que devem ser os. 
scguin tes: t.• de janeiro, t.• de maio, Sexta-
Feira Santa 7 de setembro, 2 de novembro 
e 25 de dcz~mbro, conforme o projeto 321-,17 
c que não seja ampliada a enumeração com:-
tantc do referido projeto. 

l1 - Seja apresentada :\ li Conferência 
Nacional das Classes Produtoras a sugestão 
de se realizar, periodicamente, a Conferência 
Mundial das Classes Produtoras. 

12 - A II Conferência Nacional das Clas· 
scs Produtoras encetar a campanha pela es-
truturação de 2. 000 sindicatos de emprega-
dores em todo o Brasil, no período de qua-
tro anos. 

13 - Sejam criados os cursos do SENAC 
c do SENAI em diversas zonas do Estado de 
Minas Gerais. 

. 14 - ,:-llcj~l solicitada ao Congresso Na-
CI?nal, urgencw para o projeto já existente, 
cnando em Ubcrlândia urna Junta de Con-
cilia~~ão e .Julgamentos. 
. 15 - As Delegacias Hcgionais dos Ins-

titutos de Previdência Social, a instalação de 
mnl.Julatúrios c agências de carteira predial 
nos Municípios mineiros cujas rendas auto~ 
rizmn essas medidas. ' 

Entidades c respectivos delegados presentes d 
rellnião 

Associu~~ão Comercial de 1\linas - Belo 
Horizonte - José de Campos Contincntino 
Eduardo Simões, Luiz Saião de Faria, Flúvi~ 
Neves, Alvaro Mourn, Antônio Cabral Beirão 
Joaquim Vieira de Faria, Newton de Paiv~ 
Ferreira, Hcnato Falei, .Tosué de Azevedo, 
Osório da Hocha Diniz, .Joaquim Ribeiro Filho. 

Federação do Comércio do Estado de Mi-
nas Gerais - Belo Horizonte - Caetano de 
V:,sconcclos, Agostinho de Sousa Azevedo, 
João Viana, José de Andrade Costa, Tancrc-. 
do Fidias Pinheiro Guimarães, Luiz Carlos 
de Porlilho, Alberto Brochado. 

Federação das In!lústrias do Estado de 
Minas Gerais - Belo Horizonte - Newton 
A. da Silva Pereira, Aristóteles J. de Faria 
Alvim, Múrio Morais, .José Maria Teixeira 
Botelho, Hugo de Oliveira .Taques, Inúcio 
Duarte Carneiro, Bento Gonçalves Filho .João 
Hcnriqucs, Aluisio Aragão Vilar, Ivã dd Mar· 
ti ns. 

União dos Varejistas de Minas Gerais -
Belo Horizonte - Antônio dos Heis Peixoto, 
Carlos Coelho de Al.meida, Augcntil de Car-
valho, Fiorelo Na!lahn, José Costa, Pedro Pa-
tríeio Monteiro, Edm_nndo Medeiros, .To!..é Fc; 
lipc Mar I ins, ClútHh_o A. Catão, Afrodísio 
'Menezes, Haimnndo Billcncourt, Cândido Ubal-
do Gonzalcz. 

Sociedade Mineira de Agricultura - Belo 
' Horizonte - Francisco de Oliveira Naves, 

Flávio de Sales Dias, Benjamim Amaral de 
Paula Lima, Benedito Azeredo Coutinho, Dir-
ceu Duarte Braga, H0herto Eiras Furquim 
\Verneck, Argemiro de Hcscndc Costa, Carlos 
Tuncs. 

Bolsa de :Mercadorias de Minas Gerais 
- Belo Horizonte - Jcsé Bcnicio Lima, Sin-
val Lndcira Neves, Antônio Elias Moisés, Mar- · 
cclo de Mesquita Resende, Adriano Alfredo 
de Almeida Carmczin, J ocelin Furtado de 
Oliveira, Mcrceze Lage, I-Icrmelindo Paixão, 
Washington Duarte Lana, José Pinto Pereira, 
Alberto Ilissa, Luiz Gonzaga Bastos. · 

Instituto :Mineiro de Economia e Socio-
logia -- Belo Horizonte - Osório da Hocha 
Diniz, A. Ferraz de Carvalho, Domício de Fi-
gueiredo Murla, I-Ionório de Paiva Abreu, Be-
nedito de Azercdo Coutinho, Newton Orsini, 
Ivon Leite de Magalhães Pinto, Newton A. 
da Silva Pereira, Francisco Moreira Gomes, 
Carlos Hóscoe, Terêncio Tôrres, Antônio Lu-
ciano Santos Silva. 

Associação Mineira dos Proprietários -
Belo Horizonte - Oscar Coelho dos Santos. 

Sindicato do Comércio Atacadista de Gê-
neros Alimentícios de Belo Horizonte - Belo 
Horizonte - J ocelin Furtado de Oliveira. 

Simlicato do Comércio Atacadista de Te-
cidos, V cslu{n·ios c Armarinh~s de Belo Ho-
rizonte - Belo Horizonte - Caetano de Vas-
-concelos. , . . . '. 

Sindicato do ComerciO Varc.]lSt~ de Pro-
dutos Farmacêuticos de Belo Honzontc -
Belo Horizonte - João Hibciro de Castro. 

Sindicato do Comércio Varc.iista de I\Iá-
quinas Fcrra''ens c Tintas de Belo Horizonte 
- Bcio I-Iorlzontc - Newton A. da Silva 
Pereira. ..· 

Sindicato do Comércio VareJISta de Au-
tomóveis e Acessórios de Belo Horizonte -
Belo Horizonte - Alberto Brochado. 

Sindicato do Comércio Varejista de Gê-
neros Alimentícios de Belo Horizonte - Belo 
Horizonte - João Batista Viana. 

Sindicato dos Lojistas do Comércio de 
Belo Horizonte - Belo Horizonte - Joa-
quim Vieira de Faria.· , 

Sindicato de Hotéis c Similares de Belo 
Horizonte - Belo Horizonte - Francisco 
Augusto de Ulhôa Cintra. 

Sindicato da Indústria da Cerveja c' Be-
bidas em Geral de Belo Horizonte - Belo 
Horizonte - .José .Joaquim de Oliveira Lcô-
nidas Ferraz ·do Amaral. ' 

Sindicato da Indústria de Alfaiataria e 
de Confecções de Honpas de Homem de Belo 
Horizonte - Belo Horizonte -- .Toaquim Cor-
rêa de Aquino, Alair W erncck Braga. 

Sindicato da Indústria de Calçados de 
Belo Horizonte - Belo Horizonte _ filigucl 
Tcrlizzi, José Hotscn de Melo. 

Sindieato da Indústria da Ccrâmic'l P'll"l 
Construção de Belo Horizonte -- Belo' H~.·'. 
~Oiltc .- Orestes Colombo Giannctti Art~r 
s~~m. ' 

, Sindicato da lJH~ústria do Cimento Cal 
c Gc~~o, ~le l~el.o Il<~nzoJ~l,e - Belo Hori~ontc 
-- I• ulehs Gmmaracs, I cotônio B·üi ·t· lc 
Freitas. ' s .l l 

. Sindicato da. Indústria de Construção Ci· 
Vll de Belo Honzontc - Belo Horizonte _ 
Osvaldo de Andrade, Paulo Macedo Gontijo. 
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Stndicato da Indóstria do Fcrr<.>, no Es-
tado de Minas Gerais - Belo Honzon,tc .-
Luiz Adelmo Lodi, Cristiano França TeiXeira 
Guimarães. d" _ 

Sindicato da Indústria da Fnn _Içao, no 
Estado de Minas Gerais - Bc~o Honzonte -
Euler de Sales Coelho, ~ ovehno Ra_belo. . 

Sindicato da Indústna ~e Ladnlhos HI-
dráulicos c Produtos de Cimento, ,d~ Belo 
Horizonte _ Belo H<_>rizonte - Antomo Lu-
nardi Teodoro Bonfim· . . 

· . s'indicato da Indústna da ~Iarcenana, de 
~···''Belo Horizonte - Belo Honzo_nte - Os-
, valdo Piancastelli, Luiz, Ro!llagnol! · , 

Sindicato da Industna de Marmor~s c 
Granitos de Belo Horizonte ~ Bel<_> H~n·Izon
tc _ Li di o Lunardi, Paulo Snnmu _FI.lho. 

Sindicato da Indústria . da Mccamca de 
Belo Horizonte - Belo, .Horizonte - Alberto 
Brochado Nansen AraUJO· 
. Sindicato da Indústri~ de Produtos de 
Cacau c Balas de Belo. H?nzo3te - ,B~lo Ho-
rizonte _ Rodolfo Gnssi, Joao Antomo Car-

, doso. , . l p l t F Sindicato da Indust~Ia <e ro< u os a~·-
macêuticos de Belo Honzontc -:- Belo .Hon-
zonte - Ismael Lihânio, Agêo Pw Sohrmho. 

Sindicato da Indústria -de Sabão e Velas, 
üe Belo Horizonte - Belo Horizonte - Vi-
tório Marçola Filho, Antônio Batista Pereira 
Sampaio. . 

Sindicato da Indústria de Serranas, Car-
pintarias e Tanoarias, no Estado de Minas 
Gerais - Belo Horizonte - Zenorne Rozetto, 
Plínio Lo di. , 

' Sindicato da Indústria de Serralheria de 
Belo Horizonte - Belo Horizonte - Hamleto 
Magnavacca, Sahino José Ferreira. 

Sindicato das Indústrias Grúficas de Belo 
Horizonte - Belo Horizonte, Cícero Neves 
Queiroz, Nilton Moreira V cioso. 

Sindicato das Indústrias de Olaria de 
Belo Horizonte - Belo Horizonte - Fran-
cisco Gatti, Serafim de Sousa Machado. 

Sindicato das Indú~trias de Fiação c Te-
celagem, no Estado de Minas Gerais - Belo 
Horizonte - Antônio Alves Barbosa l\Ielo, 
Francisco de Castro Ribeiro. 

Sindicato das Indústrias de Panificação c 
Confeitaria e de Massas Alimentícias e Bis-
coitos de Belo Horizonte - Belo Horizonte 
- Sinval Peixoto Guimarães, Hermano Bran-
dão, 

Sindicato das Indústrias de Papel, Pa-
pelão e Cortiea no Estado de Minas Gerais 
- Belo Horizonte _ _:_ Lauro Gomes Vidal, 
Elpí~lio Lima Rosa. 

Associação Comercial de Aimorés - Ai· 
mo rés - Elias de Sousa Carmo. 

Associação Comercial de Alfenas - Al-
fcnas - José de Campos Continentino. 

Associação Comercial de Araguari - Ara-
guari - Antônio Boaventura Sobrinho, Nica-
nor de Sousa Júnior. 

Associação Comercial de Araxá - Araxú 
- Antônio Martins de Oliveira, Hildebrando 
Maneira. 

Associação Comercial de Barbacena 
Barbacent~ - Lauro Gomes Vidal. 

Assocwção Comercial de Uocaiúva - Bo-
caiúva - Osvaldo Vale de Menezes. 

Associação Comercial de Campo Belo -
Campo Belo - Anowar Barroso. 
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Associação, Comercial de Caxambu _ Ca.-
xambu - Jose de Campos Continentino 

Associação Comercial de Queluz - C~n
selheiro Lafaietc - Joaquim de Sousa Fi-· 
lho, Lauro Gomes Vidal. / 

Associação Comercial de Curvclo - Cur-
velo - Gaslão de Oliveira Coimbra, Ed-
mundo Diniz. 

Associação Comercial de Diamantina._ 
Diamantina - José .loviano de Aguiar, AI-
varo Guiomarino Guiciro. 

Associação Comercial de Formiga - For-
miga - Joaquim Vieira de Faria. 

Associação Comércio c Indústria de Gua-
xupé. - Guaxupé - José de Campos ConÚ-nentmo. 

-· Associação Comercial, Industrial c Agrí· 
co~a de Itabirito - Itabirito -- Agostinho Ro-
dngues, Carlos França. 

Associação Comercial de Itajubá _ lta-
jubá - Jair Dias Coelho. 

. Associação Comercial de Juiz de Fora _ 
Jmz de Fora - .José de) Castro Barbosa, Os-
car F. Lopes, A. Atos Branco da Hosa. 

. Centro Industrial de .Juiz de For 
Jmz de Fora - A. Atos Branco da Ro . a 

União Comercial dos Varejistas ~a. J · 
de Fora - Juiz de Fora _ A ·At 1I? lllz 
da Rosa. · os >ranco· 

Associação. Comercial de Lavr· 
vras - F_r~mcisco de Alhuqucrqueas Cast~~ 
B:t:anco, J~hC! de Oliveira Lima. 

Assocutçao Comcrchl de I eo l r 
Leopoldina - Fernando' Vitói ~J po ~ma -:-
mar:-e· A t' · c l . ' oaquun GUI-. ' a s, n omo Ot o, Dirceu B l , F Jardo. ar Josa a. 

Sindicato do Comércio Varejista de Mon. 
tes Claros - Montes Claros - Cacbno d Vasconcelos. ' e 

Ass~ciação Com~rcial de Nova Lima 
Nov~ Lnna - Jose Pereira Couto A : · , Paulmo de Paiva. ' cac1o 

. Associação Comercial de Oliveir·1 OI" 
V eira - ~fol~cir Ferreira Leite. ' - I-

Assocutçao Comercial de Pedro I / 
do,;:- ~>~~r~ Leopoldo - Hohcrto Belfs~~?!· 
Jose Bchsa11o, Rodolfo Ccrqucira. 1 ~· 

Assodação Comercial de Po l 
da~ -:- Poços de Caldas - Alvh ços ~ e Cal-
Ohveira José Flora J - A 10 Hosken de· A ' . . - , ' . oao ugusto Ribeiro 

ssoc~açao Comercial de Ponte N . 
Ponte Nova - Reinaldo Alves da C tova 

A . _ os a. 
ssoc~açao Comercial de p 

- Pouso Alegre _ Vinicius Me · ouso Alegre 
A . Yer. 

ssoewção Comercial de H I .l 
Re!;plcn<lor - .José Lobo Vasc esplenuor 
Gomes Vidal. ' once os, Lauro 

Associação Cornerci·ll de S l 
hará - Milton de Aze~edo a Jará - Sa-
Deus Alves Ribeiro. Costa, .João de· 

Associação Comercial <l s~ 
Hei- SãC! .João del-Hei:_ i.,{\ i·[~O J?iio del-

Associa(;ão Comerei al de <S~ 1\ Gunnarãcs ·: 
São Loure_nç~ - Tcúfilo Sct~.'lO -ourenço _ 
• Assocwçao Comercial d • S , 

Sete Lagoas - Francisco V. 'lte Lagoas -. 
rcdo, Euc~ides Ancll'ad~. .tnt erlci de Azc. 

, ~s.sC!ciaçiio Comercial de T • . . 
~ I cohlo Otoni _ FI'· , . , , co filo Otoni' 
Pires. . .til cisco de Castro 
- J~~Ó~odtaçC.,~o Com~rei~l <lc llhá 

c .lmpos Contmcntino. - Dhã· 
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Associação Comercial e 'Industria~ de 
,Uberaba ~ Uberaha - L~~r.~ Gomes Y1d~l. 

Sociedade Hural do ~ nangulo ~,lmeu·o 
_ Uberaha - .T. S. Hodngues da Cunha. 

Sindicato do Comércio Varejista de Uher-
lfmdia - Uherlflndia - Alcides S. Helou, 
Airton Melo Viana. . . Associação Comercial de Vargmha- Var-

inha - Caetano de Y_asconcclo~. . 
_g Associação Cornercwl c Agncola ~e VI-
çosa _ Viçosa - Mário Dutra dos Santos, 
Clóvis Clodovcu Castro. 

Associação Comercial de São Paulo 
São Paulo - Jair Hibeiro da Silva. 

Delegar,~ão do I\lunicípio de Bicas 
Bicas - Leopoldo Costa Sobrinho. 

Dcle•rar,~ão do Município de J equitinho-
nha - Veridiano Guimarães, Tanquilino Pin-
to Coelho. 

Delegação do>Municíp_io de M~~nga -:- Do-
miciano Pastor I•Ilho, Lmz Carneiro Vwna. 

Delc"ação do Município de Paracatu -
Carlos T~mes, Floriano Costa, Joaquim Mou-
ra Santiago. 

Delegação do :Município .de ~irapora 
Quintino Vargas, Geraldo Figueiredo. 

HEQUEIUMENTO N.o 35 

Sôbre falo.~ ocorridos em Molevade 

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Os abaixo assinadOfi, tomando conheci-
mento das graves denúncias contidas na pu-
blicação junta, ·de autoria do ilustre mé~ico 
Dr. Filogônio Martins, sôbrc fatos _ocorndo_s 
em Molevade, requerem a V. Excw., o~lV_I
da a Casa, seja indicada ao Sr. Secretan? 
do Interior a conveniência da abertura de ri-
goroso inquérito, em que se apure n ':erd~de 
sôhrc os fatos narrados na mesma puhhcaçao. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 194 7. 
- (aa.) Fabrício Soares - Simão da Cunha 
- Manuel Taveira ·- Hondon Pacheco 
Sousa Carmo. 

Publique-se c inclua-se em Ordem do 
Dia. 

HEQUEHil\IENTO N.o 3G 

Sôbre restmzraçlío e criaçlÍo ele ,1yências 
Postais 

I 

REQUEHIMENTO 
Sôbre convocaçlÍo de suplente 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

O Deputado que êste subscreve vem di-
zer a V. Excia. que a vaga aberta na As-
sembléia com a posse do Sr. Deputado Ri-
beiro Pena, no cargo d(; Vice-Governador do 
Estado, cabe ao primeiro suplente do P. S. 
D. - último de Carvalho -, que jú se acha 
em exercício, em virtude do licenciamento 
do Sr. Deputado Wady Nassif. 

Assim sendo, requer a V. Excia. que se 
digne ,de determinar a convocação do 2.0 

suplente - Sr. Augusto Batista Figueiredo 
- para exercer o mandato de Deputado, en-
quanto durar a lice~wa daquele Sr. Depu-
tado. 

Sala d.as Deliberações, 2 de setembro de 
J947. - (a.) Tancredo Neves. 

- Convoque-se o suplente, Sr. Augus-
to Batista Figueiredo. 

Lida a matéria do expediente, o Sr. 
Presidente passa a dar a palavra aos orado-
res previamente inscritos. 

HEAJUST Al\IENTO SOCIAL 
O SH. PHESIDENTE - 1'em a palavra 

o Sr. .To sé CarvaH1eira. 
O SH.. JOSf; CAHVALHEIRA - Sr. Pre-

sidente. 
Em discurso pronunciado nesta Casa, no 

di'l 22 de arrôsto último, o ilustre Deputado do 
P;rtido Co~mnista, Sr. Armando Ziler, disse 
o seguiu te : r • • 

". . . ao ccntrano ,do que antes 
ocorria, os problemas de hoje não 
são mais problemas de uma dasse 
apenas. O proletariado sempre vi-
veu uma vida mais ou menos mise-
rável, mas, hoje, além do proleta-
riado, as próprias classes patronais 
atravessam uma fase muito séria e já 
não são capazes de resolver, sbzi-
nhas, os seus problemas, simplesmen-
te porque os problemas não são seus 
apenas, mas de todo o povo; ope-
rários, comercian tcs, industriais fa-
zendeiros, classes liberais, todo~ so-
frem agruras e dificuldades crescen-
tes. E os problemas de uma classe 
estão, cada vez mais, dependentes 
dos problemas da outra; por isso· 
mesmo, não é possível, apenas a uma 
dasse reso~vcr êsses problemas, ou Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa. 
Hcquercmos a V. I~xcia .. que, ?uvida a 

Casa, se encaminhe, ao Sr. p~rcl~r Geral dos 
Correios c Telégrafos a sollcltaçao desta As-
sembléia no sentido de serem restauradas as 
Agêndas' Postais de Vcrcdinha e Caçaratiba, 
110 Município {~C. J.\o!inas Novas c ~>enha ~le 
Fran~~a, no MumctiHO ~de ~tamarandtha, assun 
como a cria~~iío de Agencta Postal nos povoa-
dos São Caetano c Bonfim, .no Munieíp~o. ~~e 
Capelinha, S~corro e Abadia, no l\íumCllllO 
.de ltamaranrhba. 

a um parltdo, o~ a_ um grupo de 
homens, porque n_ao sao apenas dêsse 
g,rnpo, }IWS de toda a comunidade. 
E. ~e ~a?. d~ t~do~, é preciso conju-
gcn os esf?l ços de todos para conju-
rar o pengo que a todos mnca~~a., 

. O hri~hante Dcpuh~do Armando Zile. a 
CUJas qualulade;'> pcssoms e talcn to parlm~~n
tar rendo as nnn h as homenancns PI. nt f' 1 1· 1 l h "' • , ou cont 

H e. H ade o qum ro cconomico-social .d· _ sa Cj)OCa. cl nos 
Sem dúvida, thú uma aproxim· ,;- l , 

Sala das Sessões, 2 .. de setembro de 19-1?. 
__ Badaró .Júnior -:- ~ugusto Costa - .Tono 
Camilo __ Emílio Sth'?Ira - .Toubcrt Guerra. 

Puhlictue-sc c mclua-se em Ordem do 
Di!t. 

classes, ~CJ.Hlcn!lo h para a fusüo cl?,\O .~ a~ 
pela miscna eeonomic·l "() . ' . pr ovoc,ul,l . . . . ' · I>cranos co·ner-
eumtes, mdustnms, fazendeiro, 1: . ' 1' het" · l l<los . r . s, c asses 1-,us, < ' so rem agrur·ts c <lif' • ll· des cres . l ·" E' . l L tcu < a · ccn es · 0 Uive arnento por baixo, no 
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clima da miséria. Contra essa tendência, e A Constituição Federal de 18, de selem- j 1 

para que as aproximações das clnsses se ~a- bro de 1 !l4(), no inciso IV do ar~. 157 já :\: 
çarn em plano médio, é que o Po.vo c os I o- impôs a regra da "participaçfto obrigatória e 
dcre:l .do Estado devem estar mudos· direta do trabalhador nos lucros da emprê-

Eis por (IUe, Sl's. Deputados, nossa res- ~;a", tendo deixado à lei o encargo de deter~ 
ponsabilidade é muito graYe, na hof~~~ ~!~~~ minar os lêrmos e a forma daquela parlici- · 
pas~;a. Eis por que cm;you a n,lC_Ihor. l)Pe >t.t- pação. 

, são a elevada declaraçao do L1lent<?:~ ,, !. , Causa espanto, então, que até hoje, pas-
tado ültimo de Carvalho, quando d1""e uesta sado um ano da promulgação da Carta Mag-
tribuna, 110 dia 2!l de agôsto: na do País, lei tfto importante não tenha ain-

da sido votada. 
"E com estas minhas. palavr~ls, . Aquêle princípio consubstanciado no in-

também de~ejo trazcr
1 

a 1I?,1 ~~pwer~1~~~ c1so IV do art. 157 não resultou de movimen-
horaefto ao Plano {c :wct "~ to pol't' A bl' · N · 1 
Ecoll.o'ml'ca do Estado. Quando os 1 Ico; a sscrn ew acwna o adotou 
~ como um imperativo econômico-social dos 

interêsses de Minas ~.pare.ccm aos ten~po:; _ hod~crnos. E' p~·eciso, pois, que su~ 
nossos olho8, os no;;sos mtcycss~:; ?_ar- aphcaçao nno tarde mms . . 
ticulares devem ficar mm.to .tb"ux? 

, dos interêsscs do nosso ~stado. E, 
po~·tanto, nestes últirno,s .:lws q.ue ~~~ 
restam talvez, nesta Cas<l, l!Or cst<~r 
a se c;rrotar a licença do titular da 
ca;leira; eu desejo que fique declarada 
a minha preocupação ·de colaborar 
sinceramento no Plano de Rec.upera-
ção Econômica, sem ter em vrsta _as 
minhas paixões, os meus compr~)I;ns
sos partidários e os rumos pollhco.s 
que, desde ontem, começamos a tn-
lhar." 

0 Sr. Deputado ültimo de .Carvalhf?, c.om 
sua justa ·compreensão da realidade !nme1r_n, 
naquele momento cresceu na con~nderaçao 

' desta' Câmara e se impôs à sua confiança. 
Pod~mos dizer, com fervor patriótico, que 
Minas não está perdida, porque ·dentro de 
sua Assembléia Legislativa o pensamento do-
minante e que coincide com os anseios do 
povo, é o do ilustre Deputado ültimo de Car-

. valho. 
Ao proclamar êsse estado de consciência 

dos legisladores mineiros, quero valer-me da 
oportunidade para lemhr:1r que, paralelamen-
te à rccupcra~~ão econômica que se vai em-
preender, devemos promover o reajustamento 
social, que é a tendência da época. Só as-
sim Vftlerú a pena superar a crise imensa, 
porque só assim sairemos dela mais fortale-
cidos em nosso sentimento de lnunaniddae. 

. O reajustamento não se fará pela espo-
liação, porque esta é o processo da fôrça, 
e na fôr\~U nunca existe bondade e compre-
ensão, virtudes sem ns quais não há espírito 
d~ . fraternidade; nem se farú pela assistên-
Cia social, que é expediente de superfície c 
acessório. O rca.iustamento social só serú 
alcançado pela melhor distribuição dos bens. 

Não se pretende que se tome de uns 
. para dar a outros; o que se quer é que ao 

trabalho se remunere não com a preocupa-
ção exclusiva das ndcessidades mínimas do 
tr~ba~h!ldor, mas com a preocupação da di~
tnbu~ça~ equitativa e lenta dos hcns, por VIa 
da <hstnhuição dos luc.;ros, a fim de que se 
venha ~ atingir em futuro não muito remoto 
aq_uêle Idca_l cristão segundo o qual ninguém 
seJa e~cessiVamente abastado c ninguém seja 
exccssivmnente necessitado. Por êssc prin-
dpio! o !lO~let;J. conquistarú a sua !ndcp~n
dencw econom1ca com a dignidade 1mphcrta 
a_? t:ahalh? ·,Quando tal acontecer, a "assis-
ten~w socwl , . tal como hoje existe, perderú 
mmto . de sua Importância. 
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E' certo que algumas cmprêsas existem 
no território nacional, que têm distrihuiâo lu~ 
cros com seu~ operários. Pertencem a ho-
mens progressistas, que compreendem 0 sinal 
dos tempos c. qnere;n_ concorrer, independente 
d~ qualqu~r. ImposlÇttO legal, para a diminui-
ça.o das d1f.rculd~Hlcs com que a crise cconô-
rprca tem mva(hdo os lares 1lnunildes M 
cssez, que assim procedem são r ·. · .·' as 
c não constituem, talvez ur~ ~ 10r artssrmos 
proprietários dns cmpr~;as qu~ op~rento t~os 
tro de nossas fronteiras. p se .. a"!lt, <cu-
distribuição de lucros é pes's~alu CJ ~tcr1ro de 

O ., _ • , , c nao egal. 
1 ,t, nao c JUsto que se deix I . 

e ar um prineípio consaqra<lo n ,1 c < ~ :~p!I-
9 :rue beneficia tanta gente ne~e c_?~spt~uç~o 
e JUsto que se eontinui negando SSI ~\\ :::_, nao 
trabalhadores um direito 'rccont :I_ll 10)s de 
18 de setembro de 1 !l4 (i. ó leglcl,ll 0 , < tsde 
ral, nc~:ta hora ~lc amargas priv:\e~~ or :- ede-
de protelar mms o eumprimcnto 1: n.to po-
ver Dcv st' • t' < e seu de-. , e ·• s,emu rzar em lei sem m .. 
dança, os termos c a ·forma ~la , .. a~s, t~r
do trabalhador nos lucros da eTYlf;>.~1 ~IC!j,<~ç~o 
pode esquecer que Pm ,.,.. tra•'· · 1

1 ts1<~ • •, na o 
t . t' . ' , ..... , .. tn< o < e "'tr· 1a com; Itucwnal de c·1r:1te. · • ;•' .m-
cial, tssa participação â~v'c· st"l' crc>on•mneo-~o-

t . I 18 . ' ' \- l'O!'('SS••tl par ;•r (e de setembro d' l!HC , . , " a a. 
qne se nromulgou a Constitui\:- · · /' dnta rm 
nalrnentc, deve ohserv·lr ,1, \•1

10 I ed?ral. Fi-
•. L • • ,yue c S<'nh 1 manente, a que me referi 1 · '. <.o Tler-

cqui!ntiva dos bens, por v'i \~ d~str~huição 
dos lneros. a < a {listnhuição 

Oue êstc apêlo lhes chc •ue 
te. E que a Imprensa, êsse g e os. _d~sper
Estado Dernocrútieo ctt'la. f qu~rto ,o r gao do 
t . 1· 1 1 ' . , uncao hvc unu ,u e < c exaltar dest· t' 'l opor-
assim tnmhém a cau:~a. · '1 n >Unn, torne 

O critério ela participação n . 
mo processo de reajustamento os. lu~ros, co-
pode ser usado para o tral . ll d soeral, não 
po com o n~esmo resultado )~ -l~ ?r. <lo carn-
de serem, VIa de regra, in;i, ~t unrca razão 
cros ~las crnprêsas simpl·e~~~~ Icantes .os lu-
que nao çonscgucm tir·tr <l· t ente agncohs - - (_ (_l crr,l l .. , 

çocs presentes, a retribui .:- '• nas condi-
; do capital c trabalho nehç<~O COI.npensa<lor·t 

mos, então, que triJihar o~tt lllvcrtr<~os. Tere'-
A . I - ro cmninho so uçao pode ser . 

mesmo de um plano .de .c.neontra<!a dentro 
li. 'CU ]3•tst· •' l CCUpera"'IO u . L. <li a <rue l.>'li"llcl "' ceonô .· . I . t' ' ' • amcntc :15 : • -oas < e scn Ido econômico , , < • Jlrovulen-
qt!e, em sendo cconômic·ts' ~~ Ltdo.t~m outras 
mmantc al~ancc social 'A Jern .. n~hdo c do-
dessas medtdas sct·r' 'I o . I . nais Importante 
t . · - · · , < P ancnrne t < rtmçuo sJstem:ttic·t 0 ·d ·1< , n o da c011 < • , 1 cna< a, da P s-
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propriedade agrícola. Em, convênio com: a 
União c os Municípios, ? .E~tado pr~~o=:cna, 
todo ano, em todo MuniClplO, a aqmsiç_ao d,e 
determinada quantidade de terras agnculta-
veis, dividi-las-ia em pcquc_nas. gl?h.as de me-
nos de 11\ alqueires c as distnbmrw ou ven-
deria a pruzo de vinte anos e pagamento em 
.. ~ 'tl'll'a·'cc ·1 famílias numerosas de trabalha-,r.h u ~. ' . A . . . A dores, inclusive opcrános .. . ssistlna esses no-
vos agricultores com o credito a prazo de co-
lheita com os utensílios de lavoura e os cn-
sinan{entos técnicos. Valer-se-ia do plano da Casa Popular, ou 
de outro para lhe:; construir as habitações. 
E li!Jcra{·ia de tôda divida o ugricultor que 
consegui:;sc cultivar cconômicmnente a terra 
durante dez ano:> consecutivos. Seria apenas 
necessário que se evitasse tôda burocracia, 
tôda nomcadio de mais funcionário ou cria-
r,.~ão de mais" rcp~rtlçã;> pública, bas!~m~lo que 
se usassem as 1>refelluras como orgaos de 
cxecw .. ~ão. (Diga-se, de passagem, nesta opor· 
tunidade) o Estado precisa aprender a usar 
as Prefeituras corno órgãos de execução de 
seus trabalhos; tôda Prefeitura, hoje tem ex-
cesso de funcionúrio, c, sendo mais de tre-
zentas, com servidores que não são piores 
que os do Estado, serão mais .Uc trezentas re-
partições organizadas que poderão prestar 
relevante~; serviços sem qualquer aumento de 
despesa eom T>cssoal. Os convênios assenta-
rão a fórmula) . 

O Depnta(lo Nestor Duarte já apresentou 
a Cfnnara Federal mn projeto de lei ele re-
forma agrúria. O "Diúrio do Congresso Na-. 
cional" de 2:3 de nhril do corrente ano nos 
dú notícia ·de suas proposições, que, se não 
podem ser aceitas c:n sua totalidade, cons-
tituem contribuição valiosa para a solução 
do problema. 

Esta Cfnnara, com sua vocação cívica pre-
sumida c com suas inteligências poderosas 
c atuantes, poderá encontrar o esquema ideal 
que, ao mesmo tempo, nos salYc da fome gc-
neraliza(la e transforme o nosw lerritfn·io 
no habitat da pequena propriedade. (Pal-
mas) . 

"Diário ?:L A~sembl~i:( li? d~a imediato; .te-
c?ndo acres co!ne?tanos a ahtude empresta-
da ao Banco l\hnCiro da Produção s A en 
um tclef,rama env~ado pelo Sr. Ev~rist~ d~ 
Id~aucla, Ullgno ~~CSll~elnte dai s.ociedadc Rural 

c nrve o, en ao H o, e re ativo a oper·t -
de pecuaristas na zona de Curvei o. 'çocs 

Ne,sta. oportunidade, é-nos grato inforr . 
a V. bxcw. e a essa esclarecida Asse111tl~'~1 

t
• ]' '' ) CIU que a e agora, a em de um único de pa 

1.1.0 .v~~?F'. de .rcsy~nsahilidt~de .de' pesso~q~l~= 
s.tp.u e~HLl, pr otestcHlo depo1s do discurso d _ 
qnele Ilustre Deputado, não tivemos 0 d ,a · 1 · es-Pl.azcr ( e cnvrar a protesto títulos dos nossos 
c!I.?ntcs naquela zo_na, o que será fácil de ve-
níJcar com uma snnplcs busca nos cartórios 
(~aq.ucla comarca. Temos, por enquanto, no~ 
lumtl~do a_ procurar, amistosamente, normali-
~a~· Sl~twçocs de, alguns clientes nossos bem 
u~tcncwnados, digno~; de auxílio e apoio, que 
nao s.~ cr:volv.crarn. em aventuras, visando lu-
cros racc1s e Imcdia_tos, através de sacrifícios 
de urna classe ]abonos:~, 1honesta e digna, que 
seir,t})re mereceu a contllma a merecer o. nosso 
cst!rr:ulo c a nossa cooperação - a. da pc-
cuana. 

Coi'n. td atitn(lc, evidentemente, não que-
remos drzer que, para defender os intcrêsscs 
e o patrimônio a nós confiados, não sejamos 
compelidos, cmhora a contragôsto, a tomar 
medidas mn~s sevcrns, mas, sempre dentro das 
normn~; lc!~:us, cm:tra um número felizmente 
limitado de devedores, que, querendo se aco-
bertar com os hcnefícios concedidos a pcéua-
rist~t, pre~endam, come~en(~O ~altas graves ou 
fal~Hlal!cs clamorosas, mfrmgir o modificado 
arhgo :>.0 da prorrogada Lei 11.0 8, de 19 de 
dezembro de 1.!l1ô, não oferecendo segurança 
alguma para a]ustes. 
. Nfío recorre~, nesses casos, a ação da jus-· 

hç~1, e, como disse reccn.tc;nentc c em ea•;o 
nnalogo, o Exmo. Sr. l\hmstro da F·,zenda " r 1 · t· 1 · '· · ' cs 1mu ar a pra Jca (e novos e maiores ahu-
S,?S,. Jl!lra comprometer irrcmcdi:\velmentc 
l~qm.de:~ {los fundos c a continuidade da assis: 
tcncta a classe". 

A ~laro. está que, se foq;arlos pebs circuns-

SITUAÇÃO DE PECUARISTAS DE CUHVELO 
O SH. PHESIDENTE - ·Tem a palavra 

o Sr. Alberto Deodato. 

tancws, tivermos (}C levar a protesto, cxccu-
b~r ou promover a responsabilidade por des-
VI?S de, ~Jcns, etc.,. <!alguém que se diga ou 
se)a legitimo pccuansta, mas que pretenda cl _ 
tt.Irpnr os favores da lei e httt·l·1r .1•• g·'r" c. 
t
. l I '· , ,, " ,Jn~ 

O SR. ALDEHTO DEODATO -Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

tas ( os crec ores, não poderemos 'lS"t'111 , • · l l f , l' . . ' ', ,, agin-( o, em ( c esa nc l u·cttos c intcrêsses <l B· -
('0 li\Cl'Ct'Pl' ce c• ' O ,Ul ~.' . ~- , .. , n,,ura e ser neusados de eYor-Em uma das últimas reuniões desta Casa, 

o meu nobre colega, Deputado Lima Guima-
rães, leu urna rcprcscnta~~ão do Presidente da 
Socic(ladc Hural de Curvclo, contra o Banco 
:Mineiro da Produção. 

Peço licença aos nobres Deputados para 
ler a carta que acabo de receber dos Srs. 
Martins Prates c Oliveira Costa, Diretores da-
quele instituto de crédito. 

lnlanles, nte porque, alérn (]r> 1 • • . • , ·b 
l"lllO P< rl ,.. T l' . . . . n,ns, ,\() so c-
I
' 

1 
. 1J~ c~ ·· l.H Icwno, cslarú afeto 0 ~'X'Imc 

'( a cg1 JmHladc da nos.;;·1 • (':- · ,. , ~H mesmo dcvid· , t · · <. ,,_,.tO, .,cndo pelo 
<llllCil C aprCCl'Hh•· '\S p. 

pelas p~rtcs, forem produz,id;t~,, ~te .r o v as que, 

A cnrla é a seguinte: (lê) : 
"Ilnslre Professor Deputado Alberto Deo-

dato - Capital. 
Estamos, J~or cst~,. pedindo vênia a V. 

Excia. e, por mtcrmcdw, aos demais c hon-
rados componentes dessa douta Assembléia 
para, a título de esclarecimento, fazermos al-
guns reparos ao. disct!r~o pr~ofcrido pelo ilus-
tre DcJJUindo Luna f.uJJ~1aracs, na sessiío de 
28 de agôsto próximo fm do c publicado no 

Asstm, qunlnucr "S"C. - . rcspct'to l · 't '" "' 
1 çao antecJT>ad" a ' ' JlO! era ser t · .. '1· -." da de precipit·{ç~ o ' r,mlqln. ,uncntc, a cOlma-

o ass,t~nto. ' ·" on l csc]o de confundir 
Sao PS'''ts .1 • • • 1 -nlr·t~ gc :' ·". , s consH c. rr:çocs <IUC crn lt' ' ., r~us c re · · 1 ' -rccr· (]·'

1 
• : · - sum H as, submetemos ·\ Pscla-

' c\])lCCI'lÇ'\0 ] , V r · ' ~· ' 
c honrados sc;~ho~·~s Dcr~t~l:~~~~ · . c dos demais 

Valemo-nos l· ~ll os. 
sentar-lhes os ·pr< ~, 011 ?rt~mHladc pa:a aprc-
da estima c disti 0t·cs~os ~L1 :10s_:sa mms eleva-
do-nos, n •1 consHlct açao, snhscrcvcn-

p Atenciosamente ·-- Baneo 1\I:nciro da 
rodu!,~ão, S · A· ; . (a a·) .T. Martins Pratcs, 

3~)1 



Presidente. - V. de Oliveira Costa, Diretor 
da Carteira Agrícola. (Palmas). 

V~\niANTE NA RODOVIA RIO - BAHIA 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Antônio Caetano. 

O SR. ANTôNIO CAETANO Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. . 

Venho hoje ocupar esta tribuna, a fun de 
solicitar dos Srs. Deputados desta Assem-
bléia e da bancada federal de Minas Gerais 

, o seu apoio para a emenda n.• 970, que foi 
apresentada pelo nosso ilustre conterrâneo 
Deputado Celso Machado, à verba n.• 4, dC\ 
obras, na Cfunara Federal. Essa está assim 
redigida: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a 
despender a importância de C r!) 5. 000.000,00 
(cinco milhões de cruzeiros) para est~ulos. c 1 construção de uma variante na rodovia ~ho 
- Bahia, partindo da cidade de Leopoldma, 
Estado de Minas Gerais, até a cidade de Pon-
te Nova, passando pelos Municípios d.e Cata-
guazcs Visconde do IUo Branco, V1~~osa. e 
Teixci~as, todos no Estado de Minas fierms · 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 1947. 
'---- (a.) Celso Machado". 

Desnecessário é enumerar as vantagens 
.dessa rodovia para os Municípios daquela 
próspera zona, ligando-os à Rio -' Bahia_. 
Municípios ricos, possuindo quase todos. va-
rias usinas de açuear, produtores de milha-
res de sacos de café e exportadores de gran-
de quantidade de gêneros de 1.• necessidade, 
terão com essa rodovia garantidos os meios 
·de transporte de suas mercadorias. 

Ponte Nova, um dos Municípios mais ri-
•COS da zona, não possui um centímetro de es-
trada de rodagem estadual. Ligado aos seus 
Distritos e aos Municípios vizinhos por es-
trada municipal, despen<lcndo com a sua con-
serva, uma verba enorme c tendo no tempo 
das chuvas quase tôdas interrompidas além 
de ter vários trechos de estradas mistos. E', 
pois, de inteira justiça que se lhe dê, nessa 
:oportunidade, urna est~·ada de rot~agcm nos 
moldes da Rio - Balna, fazendo JUS ~lO seu 
grande esfôrço em prol do cngran<lecunento 
'de Minas. Outros Municípios, como os de Ca-
tagnazes, Visconde do H! o Branco, Viçosa . e 
Tcixeiras, também necessitam. d_c .uma rodovw 
.dessa natureza, pois são ~lumcipws, que, pos-
suindo várias fábricas, usmas de açucar, gran-
des produtores de café c cereais, precisam de 
ter com as Capitais do Estado e da Hepúhli-
ca b seu intercâmbio garantido. 

Há em l\Hnas Municípios com mais de 
uma estrada estadual, c outros ~~mo Ponte 
Nova que não possuem um qmlometro de 
estrada conservada pcl? Es~ado. Com essa 
variante, cujo crédito foi pedido com a emen-
da 970 da verba de obras, teremos uma es-
trada de 1.~ classe, resistindo ao tempo ohu-
voso e dando o cscoamcnt~ das sa~ras da 
maior zona produtora do l~stado. . I• azen1lo 
êste apêlo à Cümara Federal e cspecwlrnente, 
·\· Comissão de Finanças, naquela Casa, da 
;1u·1I fazem parte três ilustres mineiros, estou 
ee;to de ser atendido porque con~ulta ,os in-
terêsses de uma grande zona do mten_or do 
nosso Estado. Com essa_ligeiEa explanaçao (Jl~e 
aeaho de faz~r, passo a~ ma os do. ~r. Pt·cst-
dente o segumtc requernnento (lc). 
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REQUERIMENTO N.o 37 
Sôbre emenda em amlmnenlo na: Câmarn 

Federal 

Ex mo. Sr. Presidente da AssernLU~ia Le~ 
gislativa. . · la ,.t C·1s'a, 

Hclruerernos a V. E.xc~a., ouvt_c ', '" .: ·d: · r· · ' C rrriss·to de Fm,mç.t., a se digne o 1cwr a o · ·' l· 
Câmara Federal no sentido de que. a cn~?nd .t 
n • 970 à verba n." 4 de obras, de ,mto':_l•l_ ~ 
D.cputados Celso Machado, . m_ereç:~ unam~te 
aprovação da referidt~ cormss.ao,, ;r~~t~- qn~ ? 
seu objetivo tem a mms, alta srgmflc,tç.to p.lr.t 
•1 economia do nosso hstado. d 
' Sala das Sessões, 1." de setembro e 
1!)47, I 'I' I N (aa.) Antônio Caetan~ -, a!lcrcl o ~: 
ves _ Pedro Braga - Joao Carmlo - Lmz 
Domingos. 

_ Publique-se . 

SITUAÇÃO DOS PECUAHISTAS 
O SR. PHESIDENTE - Encontra-se na 

mesa um telegrama do Sr. Pedro Amorirn, 
Presidente da Assembléia Constituinte do Es-
tado do IUo Grande do Norte, o qual vou pas-
sar às mãos do Sr. 1." Secretário, para pro-
ceder à sua leitura: 

O SH. 1.• SECHETAHIO - (Lê): 
"Sr. Presidente da Assembléia, Minas 

Gerais. 
Cumpro honroso dever comunicar V. 

Excia., sessão hoje, esta Assembléia examinou 
detidamente situação r>ccuária Estado face 
última resolução comissão especial pecuária 
Cfunara excluiu dívidas civis comerciais pro-
jeto moratória, ouvindo numerosos seus mem-
bros impressionantes depoimentos sôbre cala-
midade representará essa exclusão, ferindo 
mortalmente patrimônio econômico Estado. 
Nossa região criação gado é feita conjunta-
mente agricultura, nãu podendo haver distin-
ção qualquer entre duas atividades, c meio 
crise ambas atravessam, prêsas compromissos 
vultosos insolúveis momento virtude grandes 
prejuízos deeorrentc polítiea econômica Ban-
eo Brasil desvalorizou metade gado adquirido, 
inútil será amparar apenas débitos cstl'ita~ 
mente pecuários, desde que todo nosso cré-
dito empenhado, sob dívidas civis comer-
ciais, se destinou pecuúria. Opinião criado-
res Estado expressa a través palavras vúrios 
repi:csen tan tes partidos, melhor scrú en trena r 
comp,Ieto desamparo :;cu trabalho seu dcsti-
!10, ~I~·tnde o':lra.s mare~Hlas r>:·azos fntais, será 
mevitavcl falcncta grande rnawria, arrastando 
centenas coobrigados c. envolvendo Estado, 
todos seus aspectos, mmor ucsgnwa sua his-
tôria. Permita V. Excia. lemhrm: dezernb~o 
ano passt~do m~ratória emergência votada sob 
eompr?rr.ns:>o Congresso tratava de medida 
provis.ona c que deeot·~·er pres~ntc legislatu-
ra scnam .tomad:~c; mec.lul~ts. definitivas ampa-
ro pceuanstas, nao comcidmdo esta promes-
sa com ex~lu~c;ão. refcri~h~s. dívidas, que res-
tringe vrovrdenc~as defuntlvas proteção a li-
mites que moratória emergência súbiarnentc 
ultrapassou. Confiando alto espírito patrio-
tismo sabedoria legisladores nacionais tr·ms-
rni.t.o V,. Ex9ia,. t~r>êlo u:1flnime e~ta 'As;e1;1

_ 
hlew, SC!_ll <hstm~~ao parl!dos, sentrdo ser· re-
parado erro cometido, sem o que assumira 
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Congresso N acionai gravíss_ima responsD;b~li
dade conduzir falência . nnlh~res patJ·Iciys 
confiram rumos cconô!mcos ~~~mado;; _gover-
no através :Banco reallza pollhca ?ficial, le-
vando vúdos anos, resultando Igualmente 
maiores :prejuízos crcdo~~s se tel!ta d~fendcr 
acôn1o diversas Asscmblews conv~ndo Ilt~s~res 
D · •ados povo êssc Estado sentido sohcllar 
p~rs~dente Hepública, Presidente ~e1~ado; Pr~
sidentc Cftmara, P~csidente Com1ssao I ecm~-

Art. V - , Ficam canceladas no De~ 
parlamento de Compras c FiscalizaÇão, as se-
guintes dotações orçamentárias: 

.. rcr>resentação le<lcral apelando lodos ~~-
rl<~, - J CI'IÍl forços evitar aprovaçao em em~~ q~lC sa . . -
earia últimas esperanças_ pecuanstas brasilei-
ros. Atenciosas saudaçoes. -;-:- \a. ) _Pe.dro 
Amorim - Presidente Assemblew Conshtmnte 
do Estado". , 

O SH. PHESIDENTE - Vou su~meter a 
apreciação dos Srs. Deputados o apelo c?ns-
tantc do telegrama que acaba de s9r ~Ido. 
Os Srs. Deputados que forem:> favorave1s !l~ 
mesmo, queiram se levantar. (l ausa). - l'OI 
aprovado. 

O SR. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, pec,~o a palavra pela ordem. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SH. ALBEHTO DEODATO -Sr. Pre-
sidente. 

Sôhrc o telegrama que acaba de ser lido, 
a minha impressão é que o assunto de que 
trata .deve ser examinado com detalhes. I) c-
diria então a V. Exeia. a nomeação de uma 
Comissão para estudar o assunto mais deti-
llamenlc. para daí deecwt·•·•· .., nossa Oilinião. 

O SH. PHESIDENTE - O pedido do Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Es-
tado do Hio Grande do Norte mereceu apro-
vação dos Srs. Deputados. Entretanto, a Mesa 
vai nomear uma Comissão' para redigir um 
telegrama, que deve ser enviado às autorida-
des indicadas no despacho que recebemos, 
julgando assim que fica atendido o pedido de 
V. Excia. 

A !\lesa nomeia, para fazer parte .Ua Co-
missão que redigirá dito telegrama os Srs. 
Alberto Deodato, Tancrcdo Neves, llolivar de 
Freitas c Lima Guimarães. 

PHO.TETO N.o a 
O SH. FABH1CIO SOARES, pela ordem, 

requer c obtém urgência para apresentar o 
seguinte 

PAHECEH DE HEDAÇXO FINAL 

Comissiio Especial de Lcaislaçü.o 
A Comissão Especial de Legislação, exa-

minando o projeto n.0 3, já aprovado 'Cm 8.~ 
discussão, é de parecer que lhe seja dada, 
como final, a seguinte redação, feita de acôr-
do eom o projeto c o vencido c, soh essa for-
ma, enviado à san~~ão: 

PHO.TETO N.o a 

Verba 025-51 (8202) - Cr~ 20.000,00. 
Verba 025-20 (8243) -Cr$ 320.000,00. 
Verba 025-51 (8252) -Cr$ 50.000 00. 
Art. 2. 0 

- Fica o Poder Executivo' au-
torizado a abrir o crédito suplementar de Cr$ 
390.000,00 (trezentos e noventa mil cruzei-
ros) à verba 037-54 (8249) - Vestuário {<) 

alimentação, do orçamento vigente da Secre-
taria do Interior. 

A_rt_. :l.o - Hcvogarn-se as disposições em 
contrano, c~trando esta lei em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Sessões, 28 de agôsto de 1947 
(a a. ) .T úlio de Carvalho, Presidcn te _..:.. 

Fabrício Soares, Helator - Starling Soares 
- Oscar Corri':a - Tancredo Neves -- Ri-
beiro Navarro - Lima Guimarães - .Tason 
Albergaria - Pedro Braga. 

De conformidade com o art. 200 do Re-
gimento de 1935 que vem subsidiàriamentc 
orientando os traha~hos, da Assembléia, o Sr. 
Presidente submete imediatamente à discus-
são e votação o parecer de redação final, há 
pouco apresentado, sôbre o projeto n." 3, 
sendo aprovado, sem debate. Recebe, então, 
o seguinte despacho: - À sanção. 

Esgotada a hora do expediente passa-se à 

OHDEM DO DIA 
Projeto n.o 1 

Anuncia-se a votação, de acôrdo com o 
parágrafo único, artigo 31, do Hegimento em 
vigor, da redação final do projeto n.o 1, 
contendo o Hegimento Interno da Assembléia 
publicado na ata da 22.• sessão. ' 

O SH. :1\IATEUS SALOl\Ií~ - Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SH. PHESIDFfN'l'E - Tem a palavra 
o Sr. Ma teus Sal o me. 

O SH. MATEUS SALOMÉ - Sr. Presi-
dente. A Comissão apresentou, com funda-
mento subsidiário no Hegimento Interno de 
19:l5, uma emenda que visa harmonizar 0 
conjunto após a votação das emendas· c en-
tão, pediria a V. Excia. que, antes ~lc 'sub-
mc,tc~· à votação a rcda~~ão final, submetesse 
]~rcv1amente esta emenda a aprovação da 
Casa. 

Dita emenda, aliás, .iú publicada no "Diá-
rio da Assembléia" é a seguinte (!ê) : 

Emcnda ao art. 78, parúurafo 1." do Projeto 
de Rcuimento 

Durante a~ suspensão do exercício d 
mandato, por motivo de interdi~~ão t, :' 0 

Deputado direito à parte fixa do ;ub~[d.l· 0 

Sala das Heuniõcs, 2G - 8 _:_ 4 7 10 
• 

Ma teus Salomé, Hclator. · -
.T!lsti{icaçü.o - Como está 

D , no proJeto, o 
epulnttO prêso terá direito à J)artc f' d 

subsídio. Ixa o 
<! Sl_{. {;DILHEHMlNO DE OLlVEIHA 

Sr. l'restdentc, pc~·o n palavra lleh < .• 1 

Canct'lll dotações orçamentárias c abre crédito 
sllplemenlar 

O SH. PHES1DENTE ---Tem~~ 1
lr.t •. cm.' 

::>r· Gnilhcrmíno de Oliveira. ' ·1 .ll,tvi a 0 

O SI_~. GUIL~IEHMINO DE OLIVFIHA :..._ 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
)finas Gerais decreta: 

Sr. Presidente. Consulto a V I~xc1·• ~. 1 J> · t · • · ~ .t. se teu-( o o \eguncn o ]a passado por tôd·ls .1 .' •• 
vota~~ões, tendo sido Ul)l'OVadas as ~;n~I~d~~a~ 
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passado o prazo para apresentação das mes-
mas, estando agora somente na fase de apro-
vação da redação final do Projeto, se é 
possível então apresentarem-se novas emen-
das, o que significará, por certo, modifica-
ção substancial do espírito contido no Hegi-
mento aprovado. 

O SH.. PHESIDENTE - A 1\Iesa enten-
·de que, na fase atual, só poderiam ser apre-
sentadas emendas de rcdaçüo. Entretanto, 
por uma liberalidade e considerando que o 
mterêsse da Casa é fazer o Rc"imento da me-
lhor maneira possível, aceitou oa emenda por-
q_ue é do Relator do Projeto; c, diante da'ques-
tuo levantada pelo nobre Deputado Guilhcrmi-
no de Oliveira, prefere a Mesa ouvir os Srs. 
Def!utados sôbrc a oportunidade da aprcscn-
tuçao da referida emenda. 

Nessas condições, a· Mesa consulta à Casa 
c submete à apreciação dos Srs. Deputados 
se a emenda ao art. 78, que foi lida, deve 
ser submetida à ar>rcciação da Casa c votada 
antes da votação em globo. 

· O SR. MA TEUS SALOl\li'~ - Sr. Prcsi-
•dente, peço a palavra pela ordem. 

O SH. PRESIDENTE -'Tem a palavra 
o Sr. Deputado Ma teus Salomé. 

O SR. MATEUS SALOl\H~ - Sr. Presi-
dente. Para a elaboração do Regimento, foi 
adotado um roteiro em poucos itens, ao fim 
do qual efetivamente :-:e realiza a redaçuo fi-
nal.. E' evidente que suhsidiàriamentc algum 
Regimento há de se aplicar naquilo em que 
aquêle roteiro fôr omisso. 

. Ora, foi pôsto em discussão o anteproje-
to .na Subcomissão c emendas foram feitas al-
terando o seu conjunto primitivo, onde se di-
zia então que o Deputado licenciado, ·doente 

· ou não, mn qualquer circunstâneia, teria di-
reito à parte fixa do subsidio. Isto pareceu 
de certo modo imoral; que um Deputado se 
licenciasse para tratar de negócios c rece-
'hcsse a parte fixa do .subsídio. Em seguida, 
uma outri1 solução foi apresentada, em face 
da qual teria direito à parte fixa do sub-
s.ítlio· o Deputado doente, durante a licença 
para tratamento· de saúde. O Deputado de-
baixo de interdição e o Deputado prêso. En-
controu também da parte da Comissão a al-
ternativa de ou não atender aquêles casos 
de doença ou cntlío a de admitir uma ~10va 
imoralidade que seria o pagamento d_o sub-

. ~ídio ao Deputado doente. Então, deliberan-
do em tese e recorrendo snhsidiàriarncnte ao 
Regimento de 1!J:l5 que vem sendo nplicado 
por V. Excia. scni. reprovação da Casa, foi 
que a Comissão apresentou a presente cmen-

. da. E, de fato, o Regimento de 35 admite que 
a: Comissão apresente aquelas .CI~endas qu_c 
VIsem harmonizar 0 texto, corngn· contradi-
ções c que importem mesmo em modifica-
ções dêle. Desta forma o que se teria a re-
~olver é se suhsidiària;ncntc vai ser aplica-
,do· ou não o He"imento ele 1935, porque so-
mente neste cas~ a emcndn não teria cabi-
mento_. Pediria a v. Excia. que submetesse a 
matcrià a votação. 

\ , ,~ I 
O SR. PHESIDENTE - Tcm1 a palavra o ;::- 1 

sr. '(Jltimo de Carvalho· 1 1 1 1 
O SH. üLTIMO DE CAHVALHO - Sr. i.: 

Presidente. Solicito a V. Excia. ~~e digne ele- ( 
terminar novamente a leitura da emenda apre- l, 1! 
sentada pelo nobre Deputado l\laJcus Saio-

1
· '· 

, I ~ 

rnc. ',' I O SR. PHESIDENTE - A emenda ao : 
art. 78, § 1." do Projeto do Regimento està \. I 
assim redigida (lê) : - "Durante n s~tspcn- \ , 
·são do exercício do manrlato por motivo de 
interdição, terá o Dcputttdo direito à parte 
fixado do subsídio". 

O SR. ALBEHTO DEODATO·- Sr. Pre-
sidente, eu consulto a V. Exeia. se a emenda 
não se refere também nos Deputados pre:o;os. 

O SH. PHESIDENTE - A emenda ~;upri
mc a parte referente aos Deputados presos. 

O SH. THANCHEDO NEVES - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Tancrcdo Neves. 

O SH. TANCREDO NEVES- Sr. Presi-
dente. O nosso projeto de Hcgimento Inter- :' 
no já estava com a sua rcdaçuo final publi-
cada, e tôda discussão sôhrc a matéria c1eve-
ria versar única e exclusivamente sôhrc emen-
das de redt~ção. ,O mc~t nohrc colega Deputa-
do Ma teus .Sal~mc, cstnbaclo no Ilcgimcnto de 
1935, que esta regendo suhsidHn·iamcntc os 
trabalhos da Assembléia, entendeu, no entan·-
~o, de aprcs.cntar _?esta fase a emenda ora oh-
]eto de dchberaçao da Casa. 

'Essa emenda envolve evidentemente 
tc'•r·l· a <l , 1 tt . . ' ' nla-

• < • c su >s ,mcw,. c a sua apresentação é 
pOis, mopc~~·ttma. Entendo, no entanto ., 
a Assemblcia deve tomar conhecimento qtle 
mesma, porque na verdnde o <IUe -.].1 ol · <t.a 

~ d . lt . > v ' l]l' 1-va e a mms a a nnportância vis·mdo 'l'"; 
tclar o dccôr? eles ta Casa. ll<;uv~ 'sem ~!Í·n!~ 
ela, um dcscmrlo d·1 c: 01111·~~:-11l elo' l> . . IVI I ' - · ·' >'"J!lll"nto ntc_rn?, quando permitiu ao Deputud~ p~f·so 
o drrClto n pcrccp6io rl '1 I>'lr·te r,·x·t l .. l ' 1" 0 .. ' ' . ' 1 O "Pll 
sf~Ir>s~r .10. _ P

1
recedcnte, que hoje anui va~~os 

1 m.n' _na o < cvc Wl' reproduzido c;111 . ·• 
opo;tumdadcs _semelhantes. Eneerrt{da ~uj;·ls 
de _:lprcsen.taçno de emendas, outras n; To 
verno s\trgrr, porque do contrúrio l., :t~> ( c- • 
eoncorndo para tumultuar os ll . ~·lVCI cmos lhos. · ossos traba. 

R~quciro •. pois, Sr. Prcsiclcnt 
meta a aprecwçiio dos Senhorc, ri' que sub-
seguinte proposiç1o. ·s~ a C s cputados a c t. , . ,, . ' • .asa consente :n .r, ar na nprecwção da cmenrl, . ,'. > ern 
e .Ta haver_ decorrido 0 pcríod '1• c?r.~o como 
aprcsentaçao. 0 f>,na a sua 
. Votada favoràvelmcntc cst· . 

sou de narceer uue sc.ia cl;t a·e~\1 ~>r?hminar, . O SH. ALBEHTO DEODA'l;O nela; 
srdcnte, pela ordem, pec~o a p·l :- Sr. Pre-

, O SR. PRESIDENTE _ 1~~1' r a· 
o Sr. Alberto Deorl:llo. m a T>al:wra 

. O SH. ALBEHTO DEODATO , 
sul ente. Na verdade jú pas'>on 0 -.Sr. Pre-
as emendas. Entret'·,nto ·1 , t· Peno do T>ara 
''ttnt<> nlt "t · · ' ' r,t a-se de ·' li o scrw d um •ts 
vc. Niio é p,ossr·v'·,l c um assJt)mto muito ,'r·;,· 

O SR. PRESIDENTE - Resolvendo as 
questões. de ordem que foram levantadas; a · 
Mesa vm submetê-las à aprccia~~ão da Casa. 

O SR. ÜLTIMO DE CHAVALHO- Sr. 

· · ~ que •to c t 1 •· '-J>Orquc o Dernrt'l'lc> . ,l Pu H( o J>rêso 
l ' • so poc c ser l>r" · , r c sua eondcnaç1o , r .' eso depois 

pagar a l>'lrt r· ' ' con IIllll n Asscrnbl"•.. . 
Acho ' . c IXa dos seus snhsírlios CI,l a 

' ]lortan to <•tl • · · 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

vemos •tl>r· ' 1 c, na l>rclirnin· ·. ' Ir essa cxc·c":-tc> . .Ir, de morahdad l . · -' "' ,.' P.tra res.·· 1 .. -c r a propna Cmnnra. · s,\ '·1r a 
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Estou de acôrdo com o que o Deputa-. 
1 • t, ·d'to que não pode reger a sua pes-
ao m cr l '·s ou por moléstia, ou por .es-
s~a,., sct~s h e r, br ue isto também não deixa 
hanJamcnto! I? q. t' ti percebendo a parte 
(le Ser moJnsUa con rnt , 

~ ' 1 ·1 pobre c ·llguma cousa 
fixa, po.rquc seiH 0 c e .0• 1, 1•1· 0 'tr·lt'·nncnto 

Entretanto,· como se trata de matéria de 
tamanha . relevância, da qual a Casa tomou 
amplo e minucioso conhecimento, vou subme-
ter à ·sua apreciação, conforme requereu o Sr. 
Tancrcdo Neves: se a emenda deve ser mo--
tivo, ainda nesta fase, de apreciação da Casa. 

Os Srs. Deputados, que forem favoráveis 
a que a emenda deva ser submetida à apre--
ciação da Casa, queiram levantar-se. (Pausa). 

·r·u· o seu pr , • • · para :J.uXI r,D tl•ttlo prêso e condenado com Mas ao ept ' · - 1 
'1 sente~lÇa passada c:n jt!lgado ~a.~ pot c nun-
~a a Assembléia Legrslahva auxrllar ·. 

p ·t· nto por uma exceção, fnsando-~e 

l .?~0'1 f)O~<IUC acho exceção, para que nao 
)e!Il ISS ' • I ll ' . l'. ' <lt' SCllS • ·,l d·l< ui por dwntc, w )UI t ras tu . -
~~~lJ· do; in·ojctos aqui propos,tos, penso que se 
~l~~c aprovar a emenda do ~r. D_eput~Hl~ :Ma-
teus Salomé isto é, que so tentO thrcllo à 
pm:tc fixa tlos ;·encimc~tos os Deputados in-
tPrditos cxelusiVarncnte · . . , ' o Sr. JJadaró Júnior - Alra~, a c~nenda 

- · lo s1• Depuhdo Matcus Salome, mas nao e t · ~ 
da Comissão de Hegnnento. 

o SH. GUILHEHMINO DE OLIVEIHA -
Sr. Prcsidcnt•:, pela onfem, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE .-;Tem a palavra 
0 Sr. Guilhcrmino de Ollvctra. 

O SH. GUILHERMINO DE OLIVEIRA 
Sr. Presidente, eu quero esclarecer aqui ape-
nas que quando pedi a palavra pela ordem, 
para me contrapor à proposta do Sr. Depu-
tado l\Iatcus Salorné, não quis entrar no mé-
rito da questão. Não discuti se a emenda era 
ou não útil. 

Eu discutia sômcntc que, tendo passado 
o período, o prazo para a apresentação de 
emendas, c estando o Hcf~imcnto na !asc t~c 
vobção, à sua redação final não calna rnms 
aprescnta~~ão de emendas. , 

E' certo que a emenda do Sr. Ma teus S~
lomé, aliús, da Comissão, encerra um cara-
ter morfllizador. 

Entretanto, cntcn<lo tamhém que ela não 
(! completa c se aprcscnt~1da an\es,. em tem-
po, aos Depnta<los eahcna o chrcllo de se 
pronuneiar sôhrc ela c apresentar novas emen-
das que viessem tornú-la mais completa. 

Ext1lico-mc: a emenda se refere aos in-
. ., tcr<litn<los, <lcixando de Indo aquele~; Depu la-

dos que acometidos de moléstias pravcs .... 
() Sr. Alberlo Deodato - J a consta rsto 

do Projeto de Hegimcnto. 
O SH. GUILIIEHl\IINO DE OLIVEIH~\ -

; .. também necessitassem do amparo da Casa. 
E como informa o nobre Dcpu!~t<lo A!h~rto 
D~odato, o projeto de Hegimcnto ]a I>rc.vc esse 
caso; certo é que todos. êssc~ _casos _:levwm ser 
previstos num único <ltsposihvo, _nao _havendo 
razões para discussão na rcd:wao fmal, por 
jú haver 2 dispositivos .rcfere_n~es, UHl a mo-
léstias graves e outro a mtcrdtçoes, desde que 
a finalidade fôsse uma só. 
' Assim cselare\,~O que não ~n.trei c não 

·. CJlll"tr ·thsolutamcntc, no mento da ques-qnls , ' ' , 1. . 
tão, mas s(nncntê na prc umnar. 

0 SH. PHESIDENTE - Hcsolvendo as 
, ·tões de ordem apresentadas, a Mesa tem 

~lliC,s .• 1.1'reccr <]UC seus trabalhos vêm sendo 
,\ esc ' > • t 1 C t 'l · t .· • tados 11 clo hcgnncn o ~_a on~ 1 u.m e c 
~~j~n Hcgimcnto da Asscmhlcw Lcgtslatlva de 
1935. . . ' • . 11.1' ' l Como afirmamos de ~mcw, a n cs,l nc 1a 
que, nesta fase, s<'~ devcrao ser apresentadas 

<\ emendas de reda~~ao · 

Foi aprovado. 
O SH. MENDES FEHHEIHA - Sr. Presi-

dente, pela ordem, peço a palavra. 
O SH. PHESIDENTE -- Tem a palavra 

o Sr. Mendes Ferreira. 
O SH. MENDES FEHHEinA -- Sr. Pre-

sidente. Lendo o projeto de Hegirncnto In-
terno, o seu art. 6!) declara, no parágrafo 2.0

, 

que o Deputado licenciado não perceberá suh-
síttios, salvo licença para tratamento de saú-
de, c que terá direito à parte fixa, pelo prazo 
que será determinado, tendo em vista o laudo 
médico. 

O parúgrafo 1.0 declara: O Deputado só 
tcrú direito ao subsídio e njuda de custo, 
àepois de empossado c haver comparecido às 
sessões. . 

Eu entendo, Sr. Presidente, que êste pa-
rúgrafo 2." está em contraüi~~~o cor~1 a emcn-. 
da proposta, quando fala em mtcrdllo. , 

Para mim, no meu modo de ver, c mo-
ralizadora a medida proposta na emenda. En-
tretanto desejava que a Comissão encarrega-

' '1' l • I da da redação conc1 wssc, c e acorc.o com a 
Assembléia, esta divergência existente entre 
o parágrafo 2.0 do aí·tigo 6!) c o artigo 78, pa-
rúgrafo 1.", que declara: durant~ a suspen-
são do exercício do mandato, t~r:.t o Deputa-
do direito à parte fixa do subs1d10. 

Noto Sr. Presidente, uma evidente con-
tradição 'no artigo 78, parágrafo l.o e o ar-
tigo Q!), parágrafos ~-0 _c 2.o. , 

São estas as oh]eçoes que sumeto a apre-
ciação de V. Excia., it primeira vista, numa 
leitura rúpida, que fiz do projeto de Hegimen-
to neste instante. 

O SH. PHESIDENTE - A Casa "~'.i deli-
berar sôbre a aprovação ou não da emenda. 
No caso de ser a mesma aprovada, a Comis-
são de Redação providenciará para que ni\o 
conste do Regimento Interno qualquer eon-
tradic;ão entre seus artigos. 

Vou, então, submeter :\ apreein~~lio da 
Casa, a emenda apresentada pelo rela~or da 
Comissão. 

Os Srs. Deputados que forem pela apro-
vação da emenda, queiram levantar-se. 
(Pausa) . 

Foi aprovada. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

9 SR. 1JLTIMO DE CARVALHO ~ Sr 
Prcsulcnlc, pela ordem, pe~~o a pala, ... ,, · 

Q ~H. PHE~IDENTE- Tem a lH~la~ra 0 Sr. Ultuno de Carvalho. · 
~) SH. úLTHITO DE CAHVALHO ~ s. 

Presidente. Peço a V. Exeia., que fique c~~ •• :_ 
tando, na ata, o mcn voto contra 'I Pmc 1.' 

.. 0 SH. _PHESJ~)ENTE -- O llctlid~ d
1
:\}· 

Exc1a. ser a atcndHlo. c · 
Não mais pedin_do a palavra nenhum S . 

Deputado para a dtscussno da I'C<hc···o r-' 1 
•• l do J) • . t o 1 , I , l ' .. , l 1 n ,, 

,. IOJC o n. •.5-on CI~c o o Hcgimento In-
tel no da Assemhlcra, o Sr. Prcsiclcntc 0 sub-
mete a votos, sendo o mesmo aprova< lo. 
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PROMULGAÇÃO DO REGIMENTO 
INTERNO 

Estando aprovada a redação final do Re-
:gimento Intemo da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, o Sr. Presidente, de 
acôrdo com o art. :l2 do Regimento em vigor, 
assinando-a, com os demais membros da l\le-
. lla, declara promulgado o referido Hegirnento. 

PROJETO N.o 17 

Anuncia-se, a seguir, a 1.• discussão do 
pr~jeto n.o 17, do Govêrno do Estado, que au-
tonza a abertura de um crédito especial de 
Ct:$ 22 .19G,40, à Secretaria das Finanças, pu-
blicado na ata da 24.• sessão. 
· Lido êsse projeto pelo Sr. 1." Secretário, 
não solicita a palavra nenhum Sr. Deputado. 

Submetido a votos, é aprovado, para que 
.Passe à 2.• discussão. 

- Á Comissão Especial de Legislação. 

PHOJETO N.• 18 

Segue-se a 1.4 discussão do Projeto n.• 
18, do Govêrno do Estado, que autoriza a 
abertura de um crédito suplementar .de Cr$ 
3.000.000,00 à verba 025 45 (81i03), do De-
partamento de Compras c Fiscalização, publi-
cado na ata da 24.• sessão. 

Lido êssc projeto pelo Sr. 1.• Secretário, 
nã9 faz uso da palavra nenhum Sr. Deputado. 

Suhmeli<lo a votos, é aprovado, para que 
Passe à 2.• discussão. 

- Á Comissão Especial de Legislação. 

PROJETO N.~ 19 
Logo após o Sr. Presidente anuncia a 

1.• discussão do Projeto n.• 19, do Govêrno 
<d? Estado, que autoriza a abertura de um. cré-
dtto especial de Cr$ 9. GO:l,!JO, à Sccrctana de 
Educação, publicado na ata da 24 .• sessão. 

_ Lido êsse projeto pelo Sr. 1.• Secrctúrio, 
llao solicita a palavra nenhum Sr. Deputado. 

Submetido a votos, é aprovarlo, para que 
'llasse à 2.• discussão. 

- A Comissão Especial de Legislação. 

PROJETO N." 20 

Passa-se à 1.' discussão do Projeto n.0 

20, do Govêrno do Estado, que autoriza a 
ll.~;ertt!r.a d~ t;m crél!ito cspecü~l de Cr~! ... 
7., · 943,30, a Secreta na do In tenor, pubhcado 
na ata da 24.~ sessão. 
11

_ Lido êsse projeto pelo Sr. 1." Sccretúrio, 
ao ~e de a palavra nenhum Sr. Deputado. 

l Su)nnetido a votos,· é aprovado, para· que 1 asse u 2.4 discussão. 
. . - À Comissão Especial de Legislação. 

PHOJETO N." 21 

p . Finalmente, passa-se à 1.~ discussão do 
. roJe~o n.• 21, do Govêrno do Estado, que 
.autonza a abertura de um crédito especial 
·de Cr$ 27. 517,20, à Secretária da Viação c 
?br~s Públicas, publicado na ata da 2,L• 
~essa o. 

_ Lido êsse projeto pelo Sr. 1." Secre~ário 
nao ~o licita. a palavra nenhum Sr. Deputado: 

Su~nnetHlo a votos, é apt·ovado, para que 
Passe a 2.• discussão. , 

- À Comissão Especial de Lcgisla~~ão. 
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ENCEHHAMENTO 

Nada mais havendo que tratar, o Sr. 
Presidente declara finda a ,sessão, designando 
para amanhã, a seguinte: 

ORDEM DO DIA il-9-l!H7 

1.• discussão do projeto n." 22, do Govêrn,o 
.do Estado, que autoriza a abertura de um cre-
dito suplementar de Cr$ 40. 0~0,0~ ao Der~ar
tamcnto de Compras e Fiscahzaçao, publica-
do na ata da 2-1.• sessão. 

1.~ discussão do projeto n." 23, do Go-
vêrno do Estado, que autoriza a abertm:a de 
um crédito especial de Cr$ 20. 426,40, a Se-
cretaria das Finanças, publicado na ata da 
24.• sessão. G • 

1.• discussão do projeto n.• 24, do over-
no do Estado, que autoriza a abertura de um 
crédito especial de Cr$ 47.716,60 ao Def!arta-
mcnto de Estradas de Hodagcm, publicado 
na ata da 2'l.' sessão. 

1.• discussão do projeto 11.0 25, do Go- :':'t 
vêrno' do Estado, que autoriza a abertm:a de 
um crédito especial de Cr8 27 .163,70, a S~
·cretària da Via~~ão c Obras Públicas, puhh-
cado na ata da 2·1.• sessão. 

1.• discussão do projeto n." 2G, do Go-
vêrno do Estado, que autoriza a abertura de 
um crédito es11ecial de Cr$ 1G.2G2,40 ao De-
partamento Estadual de Saúde, rmblicado na 
ata da 24.• sessão. 

1.• discussão do projeto n.• 27, do Sr. 
Hcnó, que transfere a sede da Comarca de 
Pouso Alto, publicado na ata da 25.• sessão. 

Discussão c votar,~ão do requerimento 11.0 

29 do Sr. Hcnó, sôhre representação de mo-
to;·istas do Palácio c da Secretaria do Inte-
rior publicado na ata da 2-1.• sessão. 

'niscussão c votação do requerimento n." 
30, do Sr. Henó, sôbre rcprc~entação de apo-
scnta!los da n. l\1. v.' publicado na ata da 
24.• sessão. 

Discussão e votaçiio do requerimento n.• 
3:J, do Sr. Oscar Corrêa, sôbrc uma J)e\.~a tea-
tral, publicado na ata da 25.• ~;cssã.o. 

Discussão e votação do rcqueruncnto n.o ~ 
:~5, !lo Sr. Fabrício Soares, sôb!·c abertura de 
inquérito em l\lonlcvadc, pubhcado na prc--
sente ata. . • 

Discussão c votação do rcqucnmento ~· 
3G, do Sr. Badaró .Júnior, sf~hrc 1:cstnuraça? 
e criação de agências post:ns acima publi-
cado. . l • 

Discussão c votação do rcqucnmcn. o n. 
:n, do Sr. Antônio Caetano, acima Il~th}!cado, 
sôhre a cmcndú n." 970, aprcscnta!lo a Camara 
Federal. , 

-- Levanta-se a sessão. 

27.• SES.SÃO ORDINÁRIA, EM 3 DE SETErvlBRO DE 1947 

PHESIDfiNCJA DO SH. ALBEHTO TEIXEIHA 
SUl\lAHIO: - Comparecimento --- At_a - .Ex-

Jledicnte: _ Mensagem n." 35 sobr~ ~ns
tala\.~ão do Distrito !lc Benfica - OfiCIOs: 
do Sr. SecrcÚtrio do Interior do Estado 
sôhrc o Distrito de Pindaré, no l\Iunicí-
pio de Pedro Leopoldo; !lo Govêrno do 
Estado da Bahia, agradecendo - Tele-
gramas de funcionários fiscais - D. 1\la. 

I 

\ . 
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ria Inác:i a de Almeida: discurso do Sr_. . 
Antônio '.Caetano e voto d_e pes.ar -. An:-
versário da Rádio In~onfldcncw: drsc~:r: 
. .10 Sr Osc·lr Corre a - Ordem do dra. · so u • · ' · t o 2? autorr 1.• discnssão dos proJe os !1·. ~,. ·. : 
zando a· abertura de un; cred!to esp_ecral: 

o ?'~ .·idem idem; n. 2~, ~dem, ~dem' 
n .• 2~' idem: idem; n.0

• 26~ rdem, rdem; 
n.o 9 7' sôbre transferência d~ sede de C~
n. ~ . .'. p·llavras do Sr. Bollvar de Frer-
rnarc,\. ·cl,ar·ecimentos do Sr. Presidente tas e cs . . . t . . o ?9 _ AproYação dos rcqucrnnen o_s. n. ~. , 
l SI. I'cnó sôhrc reprcsentaçao de mo-

< 0 · ' ' I' ' 't · turistas; n.o :lO, do Sr. .eno, ~o n,~ re-
prescntar~ão de aposentados; n. 3a, do 
Sr. Osca~ Corrêa, sôhrcSuma pe2,

1
a teayal; 

n.o 35, do Sr. Fabrício oarcs, so n·e a >Cr~ 
tura de inquérito; n." 3q, do Sr: Bydaro 
Júnior, sôbrc rcstaur~1çao c , cnaçao. <~e 
w•ências postais; n.o 37, do Sr. Antonro 
ê7tetano, sôhrc a em,cnda n.o 97(!, ap~c
scntada à Cfnnara l'c<~cral - bncerra-
mcnto - Ordem do Dia 4-9-19·17. 
As H horas, compa~e~ern _os Srs. : AJ-

berto Teixeira -- Li~na (Jtnmarae.s.- Valdrr 
Lisboa - Luiz Dormngos - Ermho Vascon-
celos - Adolfo Portela - Alberto Deodato 
_ Amadeu Andrada - Aníbal Gonti.io 
Antônio Caetano - Antônio Guimarães -
Antônio Pimenta - Arlindo Zanini - Au-
gusto Costa - Badaró Júnior - Bolivar de 
Freitas -- Carlos Pratcs - César Sorági -
Chaves Ribeiro - Emílio Silveira - Fabrí-
cio Soares - Feliciano Pena - Geraldo 
Ataídc - Guilherme Machado - Guilherrni-
no de Oliveira - llacir Lima - Jaeder Al-
bergaria - Jason Albergaria - João Cami-
lo - José Augusto - José Carvalhcira -
Joubert Guerra - Juarez de Sousa Carmo -
.Júlio de Carvalho - Lourenço Andrade -
Luiz l\[aranha - Manuel Taveira - Mateus 
Salomé - l\[endes Ferreira - Oscar Corrêa 
- Otacílio Negrão. - Pedro Braga - Rcnó 
- Hondon Pacheco - Simão <la Cunha 
Soares Canedo - Sousa Carmo - Starling 
Soares - Tancrcdo Neves - Uricl Alvim. 

Deixam de comparecer, com causa jus-
'' tificada os Srs. : Castro Pires - Ozanan 

Coelho '- Abreu Hesende - Aluísio Costa 
- André de Almei(la - Armando Zilcr -
Astolfo Dutra _:__ Cftndido Ulihôa -;- D~lerrn[~ll
do Cruz -- Faria Tavares - Frdelcmo Vw-
na - Magalhães Melo Viana - l\·[art~ns da 
Costa - Maurício Andrade - Moacir Rc-
:o;cn<lc - Mourão Guimarães - Simões de 
Almeida - último de Carvalho - Xcnofonte 
Mcrcadante - Wilson Heraldo. 

O SR. PHESIDENTE -- Achando-se pre-
sentes 52 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

MENSAGEM N.• 33 
Belo Horizonte, 1.0 .de setembro de 1947 

. Senhor Presidente da Assembléia Legi~: 
lati v a. 

Solicito de V. Excia. a fineza de in-
formar aos Senhores Deputados. signatários da 
indicação apresentada em 28-4-4 7, no sentido 
de ser instalado o Distrito de Benfica, que não. 
consta dos quadros da divisão territorial do 
Estado a respectiva criação, devendo o a~
sunto ser, provàvelrncnte, incluído na próxi-
ma reforma da divisão territorial a ser ela-
borada por essa augusta Assembléia. 

Sirvo-me da oportunidade para reafirmar 
a V. Excia. as expressões do meu elevado 
aprêço c consideração. 

(a.) l\lilton Soares Campos - Governa-
dor do Estado". 

- Hecehida -com especial aurado. 
Ofícios: o 

Belo Horizonte, em 23 de agôsto de 1947 •• 
Senhor Presidente. 
Helativarnente ao requerimento que no:o~ 

foi encaminhado, contendo silicital,~ão de vá-
rios Deputados a essa Assembléia, no sentido 
de que o Distrito de Pindaré no Município de 
Pedro Leopoldo, Yolte à antiga denominação 
de V era Cruz, cumpre-nos informar a V .. 
Excia., consoante esclarece o Departamento. 
Geográfico do Estado, que o assunto só po-
derá ser considerado pela Comissão que fôr-
designada para estudar a nova divisão ter-
ritorial de Minas, para o próximo quinqüê-
nio, nos têrrnos do artigo 170 da Constitui-
ção Estadual. 

Ao ensejo, apresento-lhe protestos de ele-
vada estima e distinta consideração. 

O Secretário do Interior, (a.) Pedro 
Alcixo. 

- Recebido com agrado . 
Do Govêrno do Estado da Bahia, agrade-. 

cendo a comunicação da eleição, composi-
ção e posse da Mesa desta Assembléia c bem 
assim a promulgação da Constituição do Es-
tado. 

- Recebido com agrado. Arquive-se. 
Tele gramas: 

De funcionários fiscais de Conceição e 
Delfinópolis, de apoio ao memorial enviado 
à Assembléia pelos funcionários da fiscali-
zação em Uheraha. 

- À Comissão competente, oportuna-
mente. 

. Lida a matéria do expediente, o Sr. Prc-
std.er~te passa. a d:u· a palavra aos oradores 
prcviamcn te mscn tos. · 

D. MAIUA INACIA DE ALMEIDA 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Antônio Caetano. 

O SH. ANTôNIO CAETANO -- Sr 
si dente, Srs. Deputados. · Pre-

O SH. LUIZ DOMINGOS (2.0 Secrclúrio) 
Lê a ata ela sessão antecedente, .a qual, 

sem ohscrva~~ão, é aprovada. 

Trago ao conhecimento da Ca~u 'l not' . l f . l " ' 1-~~la ( o alccuncnto ( a yrogcnilora do no 
Ilustre colega, Sr. Jose André de \lmc·Jso 

D. l\Iaria Inúcia de Almeida m·~tron: a·· 
nohrcs virtudes c um -dos orntm~ent~s d.'l 0 

ci?1~nde yo!ltcnov~nsc, .~ de tradici~nall {?: 
nu h a mmetra. hra vmva do sandos s '' 
Custódio Silva, que foi Prcsidcnt~ d·l (:} r. 

EXPEDIENTE 

0 SH. VALDIH LISBOA p.o Sccrctúrio) 
_ Procede à leitura dos scgumte papéis: de minha cidade natal, onde prcstm~ rei~~~~~~ 
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tes serviços. Venho, pois, Sr. Presidente, re-
<Iuerer que conste da ata um voto de pesar 

. ]>elo passamento dessa ilustre mineira. 
O SH. PHESIDENTE - Julgando inter-

pretar o sentimento unânime da Casa, a Mesa 
defere o requerimento que acaba de. s~r !or-
mulado pelo nobre Sr. Deputado Antonio Cae-
tano: (Muito bem!). 
ANIVEHSAHIO DA RADIO INCONFID:f:NCIA 

O SH. OSCAÚ COHHf.:A- Sr. Presiden-
te, peço a palavra. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Oscar Corrêa. 

O SH. OSCAR CORR:f:A - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. . . . 

Transcorre, hoje, o 11.• amv?rsar10 da 
Hádio Inconfidência . .Julgamos, pms, de nos-

" so dever trazer da tribuna a esta Assembléia 
•Um pcn~ament~ que é, sem dúvida, unfmi-
me, e que esperamos seja levado ao conheci-
mento daquela emissora: o das nossas con-
gralulacões c dos nossos votos por que, nes-
sa nov:~ fase administrativa de Minas, a Rá-
dio Inconfidência possa desenvolver papel 
educacional de largo interêssc e alcance, fa-
zendo-se em Minas, veículo de notícias boas ... 
c da -difusão da educação e da boa compre-
ensão entre os mineiros. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter à 
~tpreciação da Casa o requerimento que aca-
ha de ser feito pelo Sr. Oscar Corrêa. 

Os Srs. Deputados favoráveis ao mes-
mo queiram se levantar. (Pausa). 

Aprovado unânimernente. 
Nada mais havendo que tratar na hora 

·do expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Projeto 11.• 22 

Anuncia-se a V discussão do projetei 
n.• 22, do Govêrno do Estado, que autoriza a 
abertura de um crédito suplementar de Cr$ 
40.000,00 ao Departamento de Compras e Fis-

. calização .. publicado na ata da 2,1.• sessão. 
Lido êsse projeto pelo Sr. 1.• Secretário, 

não solicita a palavra nenhum Sr. Deputado. 
Submetido a votos, é aprovado, para que 

passe à 2.• discussão. 
- A Comissão competente. 

PROJETO N.• 23 ,. 

Segue-se a U discussão do projeto n.• 
23, do Govêrno do Estado, que autoriza a 

, abertura de um crédito especial de Cr$ ... 
20 · 426,40; à Secretaria das Finanças, publi-
cado, na ata da 2~1.• sessão. 

. Sçrn debates é aprovado êsse projeto, de-
.Poxs de lido pelo Sr. · 1.• Secretário. 

A Comissão competente. 

PHOJETO N.• 24 

d En~. seguida, anuncia-se a 1.• discussão 
· 0 PrOJeto n.• 24 do Govêrno do Estado, que 
~utoriza a ahert~u-:1 de um crédito especial 
de Cr$ 41.716,60 ao Departamento de Estra-
das _de Hodagem publicado na ata da 24.• 
sessao. , ' 

_ Lido êsse projeto pelo Sr. 1.• Secretário, 
na o 1!sa da Palavra nenhum Sr. Deputado. 

Em. votação, é aprovado para que passe 
·à 2.• discussão. 

- A Comissão competente. 
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' ' ·. , . ~ I 
. PROJETO N.· 251 \•;' I 

' .I 
Logo após o Sr. Presidente anuncln ·a . 

1.~ discussão do projeto n.• 25~ do Gov~rno 
do Estado, que autoriza a abertura de um 
crédito especial de Cr$ 27.163,70 à -:;:.-:_-;c- '' .. 
taria da Viação e Obras Públicas, publicado -, \ 
na ata da 24.• sessão. , 

Franca a palavra, depois de lido o pro-
jeto pelo Sr. 1.• Secretário, não a solicita 
nenhum Sr. Deputado. Em vota~~ão é apro-
V'atlo. 

A Comissão coinpctente. 

PHOJETO N.• 26 

Segue-se a "1.• discussão do projeto n.• 
26, do Govêrno do Estado, que autoriza a 
abertura de um crédito especial de Cr$ ... 
16.262,40 ao Departamento Estadual de Saúde, 
publicado na ata da 2,L• sessão. 

Lido êsse projeto pelo Sr. t.• Secretário, 
não solicita a palavra nenhum Sr. Deputado. 

Submetido a votos, é aprovado, para que 
passe ú 2.• discussão. 

- A. Comissão Especial de Legislação· 

PHO.TETO N.• 27 

Passa-se à 1.• discussão do projeto n.• 
27, do Sr. Henó, que transfere a sede da 
Comarca de Pouso Alto, publicado nu ata 
da 25.• sessão. 

E' lido êsse projeto .pelo Sr. t.• Se-
cretário. -

Sr. O SR. llOLIV AH DE FREITAS 
Presidente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Bolivar de Freitas. 

O SR. BOLIVAH DE FHEITAS - Sr. 

r-\ 

Presidente. Tendo sido promulgado o Hc-
gimen to In terno desta Assembléia, co~s~Ilto 
a V. Excia. se &le não entra automatica-
mente em vigor e, portanto, se a form:~ da 
votação não deve ser invertida, de acord~ 
com os têrrnos do mesmo Hcgirncnto. ' 

O SR. PHESIDENTE - Na verdade, o 
Hegimento Interno foi .promulgado. Ent:~
tanto, não pôde ser ainda publicado no "Dw- ·• 
rio da Assembléia". Eis porque os trabalhos. 
desta Casa estão sendo orientados, nesta ses-
são pelo Regimento da Constitui!lte .C pelo 
Hegirnento da Assembléia Legisla h v a de 
1035. . 

Submetido a votos é aprovado o prOJC· 
to 11.0 27, para que pas~c ú 2.$ discussão. 

- A Comissão competente. 

REQUEIUMENTO N.o 29 

- do reciue-Scgue-se a discussão e vo~aça? , , .•. 
rimcnto n." 29, do Sr. Hcno,, ~oh r~ ~cp~~
senta(;ão de mol?ristas cl.o Pala~w. ? 3:1 24 •• cretaria do Intcnor, publicado n.l ata · •1 

scssiío. S 1 o Se-
Lido êsse requerimento pelo • r· ,1·. l, 
· · · ·ovaclo sem de M c· crctarw, c o mesmo apr • , 

HEQUEHIMENTO N.o 30 

A . . rli'sctJss:'ío c votação nunei'l·SC •t se"tllr a · · · ' . • 1 ' ' ' o s H > o so Jre do requerimento n." 30, do r· en ~~· V 
representação de aposentados_ da H. 1 • ., 
publicado na ata da 2:1.' scssao. 
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S , dcll'ltC é 
1 
aprovado êssc requeri-

em _ • ' . elo Sr 1 o "ecre menta dcpol s de h do P · · "' -
tário. N"'O N o 33 HEQUERIME .l • 

, . 1 0 Sr presidente anuncia a 
J.,m scgmt a, _ 1· ·cc1uerimento no 33 

l . - . vot-tç·to c o I • ' t tsct!ssao c ', _, .. ~. ôlJre uma peça tea-d" Sr Oscar Cor r e.t s •r • _ 
tr~tl, p~hlicado na at~ da tw<>• ~leossSt!~. 1 o Se 

L. l ··ss, rcquenmcll o pe r . • -
.- ~l 0 .c 0' errtcsmo aiJI·ovado, sem debate: crc<arro, c · 

REQUEHll\IEN'fO N.• 35 

I O"O 'liJÓS anuncia-se a discussão c vo-
' '"' ' ' o 3- ·' S I' l .. tação do requerimento n. :J, u.o r; . •a H'l-

cio Soares, sôhre abertura de mc.Jlwnto _ em 
Monlevadc, pubJic,Hlo na. ata da 2b.'' sessao. 

Submetido a votos, c aprovado, sem de-
bate, di lo requerimento. 

HEQUÉIUMEN'fO N.o 3G 

Passa-se à -discussão c votação do reque-
rimento n." 3G, do Sr. l3adaró Junior, sô-
hrc restauração c cria~~ão de agências postais, 
publicado na ata da 26." sessão .. 

Depois de lido êsse requerunento pelo 
Sr. 1." Secretário, é submetido a votos c 
aprovado, sem debate. 

HEQUEHIMENTO N.• 37 

Finalmente, anuncia-se a discussão e vo-
tação do requerimento n." 37, do Sr. Antônio 
Caetano, sôhre a ~meneia n.o 970, apresentado 
à Cfunara Federal, publicado na ata .da 2G.~ · 
sessão. 

E' também aprovado, sem debate, êssc 
requerimento depois de lido pelo Sr. 1.• Se-
cretário. 

ENCEHRAMENTO 
Nada mais havendo que tratar, o Sr. 

Presidente declara finda a sessão, designan-
do para amanhã a seguinte: 

OHDEM DO DIA 4-9-1!).17 
1.' -discussão do projeto n.• 28, do Go-

ví~rno do Estado, que autoriza a abertura de 
um crédito suplementar ele Cr$ 92G. 000,00 a 
diversas verbas orçamentárias, publicado na 
atn da 26.' sessão. 

1.• discussão do pro.icto n.• 29, do Go-
vêrno do Estado, que dispõe sôbrc as Cole-
torias Estaduais, publicado na ata da 2G.• 
sessão. 

Lcvan ta-se a sessão. 
HESOLUÇJ\0 N.o 2 . 

REGil\IENTO INTEllNO DA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 

GERAIS 

ASSEl\InLIUA 
DE MINAS 

A Assembléia Legislativa cstalni c eu 
promulgo a seguinte resolução: 

'flTULO I 

Da Constillliçtio da Assembl.éia 
CAP1TI1UO I 

Das Sessões Preparatórias 
Art. 1." - No primeiro ano de cada lc-

gisln.lura, a doze de marçoJ ús catorze bo-

Art. 2.• ·- Abert:i a sessão c nomeados 
dois Secretários, o Presidente convidará os 
Deputados a en~regarem o~ ·diplomas, organi-
zando-se uma lista dos diplomados e outra 
dos suplentes, que serão lidas na sessão. 

Art. 3." - Verificado o comparecimen-
to da maioria dos representantes, ·eleger-se-á 
a Mesa, por escrutínio secreto. 

Art. 4." - Haverá uma cédula para ·cada 
cargo. Os Deputados, por ordem de chama-
da, depositarão na urna, a sobrecarta fecha-
da, contendo os votos. 

Art. 5." - Se nentlnun dos votados para 
Presidente obtiver maioria absoluta, proce-
der-se-á a novo escrutínio, declarando eleito 
o mais votado, ainda que por maioria rela-
tiva. 

Parúgrafo único - Se em segundo es-
crutínio, dois ou mais candidatos a Presi-
dente obtiverem igual votação, considerar-se-
á eleito o mais idoso. 

Art. G." - Proclamados os eleitos, o .Tuiz, 
magistrado, dando por finda sua tarefa, em-
passará o Presidente ou substituto, que dará 
posse aos demais. 

Art. 7: - Na última sessão preparató-
ria o Presidente, de pé, no que será acom-
pm~hado por todos os presentes, proferirá o 
seguinte compromisso: "Prometo. g~1ar·dar a 
Constituição do Estado c da Repubhca e de-
sempenhar fiel c lealmente o mandato que 
me foi confiado". 

§ 1.0 - Em seguida será feita, pelo 1.• 
Secretário a chamada dos representantes, a 
começar pelos. ~ice-Pr,esi~lentes c ~ema~s mem-
ras no edifrcw propno, reumr-se-ao, em 
ses~ão preparatória, sob a direção do Presi-
dente do Tribunal Regional da .Tusti~~a Elei-
toral, os diplomados à Assembléia Legisla-
tiva. 
hros da Mesa, c cada um, à proporção que fôr 
sendo proferido o seu nome, responderá _ 
"Assim o prometo". 

§ 2." - O Deputado, que comparecer pos-
teriormente, será conduzido ao recinto por 
dois Deputados que o Presidente .designar, e 
prcstarú, em voz alta, o cornprormsso. 

Art. 8." - O Presidente da Assembléia 
eleita a l\Iesa, comunicará ao Governador 0~ 
nomes dos membros desta, hem eomo o dia 
c hora designados para a in~;talação solene 
da Legislatura c leitura da Mensagem Gover-
namental. 

Art. 9." - A instalação solene dar-se-~ 'j 

15 de março, sem dependência de convo';~.;. 
ção c com qualquer número. Se até esta d·~t·í 
não houver sido eleita a Mesa definitiva' ', 
instalação será no dia seguinte ao da clei;~, 

. Art. 10 - No dia da abertura wlcne < ~; 
Lcgr.slatnra, }lara o que se cxpedir::ío conv':' 
tes as altas :~ut~ridacles, nomeará o Presic}(:,. 
te uma cmmssao de quatro Deputados c . -. 
receberá o Secretário de Estado, incu,~bi~I: 
de ler a l\Icnsagem. · 

. § 1:" - O Se~rct.ário de Esta'do será .,._ 
cc1l.Hlo a porta prmc1pal ~lo pa~~o da Ass 1

:. 
hlew, c, tomando assento a Mesa entre 0 p1

'
1 

si(lcntc c o 1." S8cretúrio, fará a lcilt .. 1 
··-

Mensagem, finda a qual retirar-se-:\ 11
,\ da 

mesmas formalidades. · ' com as 
§ 2." - Em seguida, o Prcsidcnt 1 tanrlo-sc, no que scrú m;ompanhado p~r ~v~n

os Dcpul:~dos, declarara solcncrncnlc ins7\~~ 
da a Lcg1slatnra. ,\ ,\ 

·j 
I 
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CAPíTULO II 
Da lflesa 

Art. 11 - A Mesa compete a direção dos 
trabalhos da Assembléia. 

. § 1.• - A Mesa compõe-se de um Pre-
Sidente c !lc quatro Secretários. 
.1 § 2.• - Para suprir a falta do Presidente, 
·la verá dois Vice-Presidentes. 

' § 3.• - O Presidente convidará um Depu-
tat~o Para substituir os Secretários, na falta 
aculcntal de qualquer dêles. 

''Art. 12 - A Mesa eleita, no início de 
cada sessão legislativa, servirá nas sessões ex-
traordinárias e nas prorrogações. 

_ § 1." - O mandato da 1\Iesa terá a dura-
Çao de um ano, terminando com a instalação 
da sessão legislativa seguinte. 

§ 2.• - Nos demais anos da legislatura, 
P!occder-sc-ú à eleição da Mesa c à instala-
çao da _sessão legislativa pela forma prevista 
n? . C.apttulo anterior, sendo Presidente pro-
VI sono o Deputado mais idoso. 

. Art. ~3 - Os rnen1hros da Mesa, inclu-
SIVe os VIce-Presidentes, além da Comissão 
Executiva, poderão fazer parte da Perrna-nente. 

SECÇÃO I 
Do Presidente 

Art. .. 14 - O Presidente é o órgão da 
AssemblCia, quando esta se enuncia coletiva-
mente, o regulador dos seus trabalhos c o fis-
cal da ordem, nos têrmos dês te Regimento. 

, Art. 15 - São· atribuições do Presi<lcntc 
alem de outras previstas neste Hegimento: ' 

1.• - abrir, presidir c encerrar as ses-
sões da Assembléia à hora marcada; 

2.• - fazer observar a Constituiçi\o Fe-
deral e a Estadual, as leis da Hepública e do 
Estado e o presente Regimento; 

3.• - fazer ler as, atas pelo 2.• Secretá-
rio, submetê-Ias ú discussão e votação c assi-
ná-las, depois de aprovadas; 

4.• - fazer ler o expediente pelo 1." Se-
cretário; 

5.• - dar posse aos Deputados; 
6.0 -- conceder a palavra aos Deputados, 

na ordem da inscrição, aos que ~ solicitarem 
verbalmente nos iêrmos do Hegm1ento e ne-
p,ú.Ja aos que a pedirem sem direito; 

. 7.• - interromper o orador que se ~Ies
vwr da questão, que falar contra o ':cnc1do, 
que faltar à consideração à Assembléia ou a 

· ttlgurn dos seus membros e, e,m geral, aos re-
)<~r!scntantes do poder público, chamaydo:o 
\ ordem c ·cassmHlo-lhe a palavra, se nao for ,hedecido· 

8.• -'·chamar a atenção do or~1dor, quan-
:Jo houver esgotado 0 tempo regun~ntal, ou 
,1uando expirada a hora do exp~d1ente ou 
•b o~dem do dia, podendo dar. o .thscurso po.r 
lernnnado, se 0 orador persistir em conti-
nuar a falar; . . 

9.o - anunciar a ordem do dia e o nu-
mero de Deputados presentes~ _ 

10.• - submeter à discussao c votaçao a 
mat~ria .a .isto destinada, precisando o ponto 
a drscuhr ou a vohr" 
· 11." - anunci~1r' 0 resultado das vota-

ções; 
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I alavra r>ara ,cxplica-12 • - concec c r a P ' 1 ' ' I em do dia· . I 'uizo c a ore ' ção pessoa , sem preJ - , torização da As-
13.0 - nomear, por :n.t .. 

. . · - , especiaiS, . semhlew, corm~soes · C'lSO de •:aga ou un-
H.O - dcs1g~ar, ?rr.1 s' ·membros r!as Co-

JJedimento, substitutos ·~0 ·,, 
11
·ya e :i Permu-

• - t l'l'l'IS 'I T· xccu nussoes, cxce.t'' ' . ' ' . . 
nente; .. rular a }'uhhca-

15." promover c .~rí;:.nws c :1tos da 
ção dos debates c dos tr a ' 
Assembléia; . . mblicação <lc ex-

11i.O _ não pcrrmtJr· a ~ ,10 Hcgirncnto; 
I)l·cssões e 'COnceitos vedad~Js P~ •

1 
mnt~ria pa-. . . lcs wn:H • 17 o _ orgamzar e c · · · - sc"tJinte; . D. I·• scssao . ,_, I ra a Ordem do 1:1 ,1 ' :. : • hléia sMne qua • 

18.• _ informar a As~c1 ~~e prútica paria· 
quer ponto de ordem ot . 
mentar; . •ss:'í.o o11 !evanta-

19 o _ suspender n • se. ·c
1
' (•xi!!irem; 

" • 'l'IS ·• • la qu·mdo as eircunstan< '·a. ·olucõcs c meu-
< ' ' • t • j . 'I~ I CS , 20.0 - assmar o< n~. ' ·• 

sagens da Assembléia; . ·cspondência des-
')1 • _ assinar a cor r ; 1 1·1r .. 1 no Govcr-
~. 1 H •pU) .. <' I finada ao Presi<lente < n c. Tribunais c las 

nador, aos Prcsidcn!es do~ vcrnador de ou-
Assembléias Lcgislat:v:•s. (~o c Sccrc!:'lt'ios do 
tros Estados, aos :\luustros ; ti'c•ts · 

· 1 r lorna • · • · · Estado c autonda< es < 1P., .. -cs extr:KJI'<hna-
22.• - convocar ns sesso · 

rias; . . . , 1 iões da Comissão 
23.• - prcsuhr as rem . 1 ,1·~ discussões c 

Executiva, tomar }Jartc. em st ~oto e assinar 
<leliherações, com direito a ' 
os respectivos pareceres; . .:-

0 
Pcrn.anente, 

24 • _ presidir à Connss.t , . 
: . t 1 descmpntc • com <hrcrto a vo .ot ~ c ; tt•rrnos <la Consti-

25.• - suhsti llllr, l< s Estado; 
tuição. o Governm or < 0 t':. . de ordem que 

21i • - deci<lir as qnes oe~ ·s· 
. . I r ntc 'IS scssoe. ' - I . I se suscitarem < .u a '· . n•solueoes e1.ns a-

27 .o - p;omul~~m·1 :!s vl't;;clos 'pele Gover-
tivas c ·os pro,letos de CI ·tÍ tuicão. 
nadm·, nos têrmos da Cons 1. IaiÍc rJr> mcrnl>ro 

A 1(j S ' 1'1 CJll:l H' · rt. 1 - ' 
0 1 ' 1 : o Pn••nrlente 

da Comissfio. Ex.cc~tliv.a, T!?,r~ser;,\ 1 requerirncn-
ofereccr P!'OJeto~. mdJc,~ç · wrtc em <it!alqucr 
tos; podera. porem, tom;1:.! a eadeir:l a seu 
discmsão, desde que Jl·1sse 
substituto. <'scrutínico; :o;ccre-

Art. 17- Sr'unen.t~ ~o~r t'~r:ão, ter.\ o ])re-
tos, 011 para dcsempnt.u ·• ' ) · 
sidente direito a voto. 

SECÇÃO TI 
Dos Vice-Pr·esidenles 

, ue 0 Pr·csidcnte não 
•Art 18 - Sempre q r1'rricrit·ll clo 1' f · · t • 1 I"l rei-, ' n • 

s9 achar no re1c1~ 0
• :1

1 }\rtec-Presidcn!e, Sllbs-
CIO dos trabalws, o · • ,·, 
titui-lo-ú: duran.te. n auscQ~;;~~do o Pr•~sidente 

. Paragralfo .. :mrncJ?occder-sc-ú {]a mc~rna for~ dcrxar a cal cu .1, • 
ma. 

SECÇ:\.0 III 
Dos Secretários 

Art. 19 -- São atrihni~·ões do 1.' Secrc. 
t ·'trio além de outras: c't'Os ' 1.• - fazer a chmnada, nos , . , llrc~ 
vistos neste H~gimcntol;l .... 

1 
•1 íntegrn rios or· 

2 o ler 'l A<;scm) Cl< ' 'l r- l-
o - , •• 1 Ic•· th Hcpu ' I, a e d 

dos das altas :.mton ~ a<. j í~es hem ('orno .. 0 
Estado, dos Tnhunms c 11 ' "li: 

• .. 

I 

l 
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i: 
. \ 

1 rc· HJsicõcs pru·a discussão ou. votação, ~· em 
,
1 

': :- 0 • <IU'll<ruer outro papel do cxped~cnte; surn,nr , ' t > ••• I >ethcnte · 3 " _ despach:tr a ma erra to exr • . , .t:O _ receber ~. fazer a corrcspondencra 
oficial da Ass~mhleii',tc;por's do I>r·csidente as 5 o - assrnar, < , . ' 
, . · ·esoluções da Assemble.ra,. 
.1tas e 1 

· 90 _ Ao 2." Secretano compele: 
Art. ~ · I -o ll'IS 'll'lS e t.• _ fiscah~ar a ret a~~a ' , • 

Jroccdcr à sua leitura; , .. 1 
')o _ assinar, depois do t,o Secretano, 

as r~~olu~ões da Assembléia; .. 
'l o __.:: redir•ir a ata das se~;socs secretas; :1:• _ con'tar o~ Deputados, no ato de 

se verificar a votrwao; , . 
5." - auxiliar o l." SccrctaJ;~o, na cor-

respondência oficial da Ass~mhlcra. . . 
Art. 21 - Os Secrctúnos ?ubshtmr-se-

ão conforme sua uumcra~~ão ordm~~l e, nesta 
mesma ordem, suh~tiluirão o Prcsrdcnte, na 
falta dos J!ice-Presrdcntes. 

CAPITULO III 
Das Comissões 

Art. 22 - Havcrú na Assembléia as se-
guintes comissões efetivas: 

I - Executiva; 
II - de Constituição, Lcgislatição c Jus-

ti~~a; 

III - de Finanças, Orçamento c Toma-
da de Contas; 

IV - de Agricultura, Indústria e Co-
mércio; 

V - de Educação c Cultura; 
VI - de Viar;ão c Obras Públicas; 
VII - de Trabalho c Ordem Social; 
VIII - de Saúde Pública; 
IX - de Segurança Pública; 
X - de Assuntos l\Iunicipais c Negócios 

Interestaduais; 
XI - de Rcclação; 
XII - Permanente. 
§ 1.• - As Comissões serão compos!as de 

cinco membros cada uma, salvo a de numero 
I, que se com}1orú da l\lesa, as de nú!ncros 
II c III, que ser:io de sete, c a de numero 
XII, que terú dezoito membros. 

§ 2,0 
- Os membros das Comissões, cx-

cctm;das as de números I c XII, ~?rão nomea-
dos pelo Presidente da Asscmblera, atenden-
do às indicações das bancadas e, tm~to quan-
to JlOSSÍVCl, :\ rcprcscnta~~ão I>rOporciOnal dos 
parti dos. . . . 

§ :l." - Ató cinco (5~ dr:ts apos a ms-
talação, dos trabalhos legislativos, os mem-
bros das Comissões deverão estar ~omcados, 
podendo o Presidente fazer nomcaçao ad-lwc, 
:r;c alguma das b:mcadas ainda não se hou-
ver manifestado. 

Art. 2:l - As Comissões de números I a 
XI exercem suas funr;ões durante tôd.a .a .scs-
~ > Jc••ishtiva ordinúria ou exlraordmana c sa< o . ' - , 1 . - I , · , s prorrogaçocs, ale nova c e1~~ao, c a ( c nu-

;;;~ro XII súmentc no intervalo das sessões. 
Art. 2-1 - Al<!m_ das rcfcri~la;-;, podcrã? 

~cr nomeadas conn~;socs tcmporanas, ou c~
, , ,·. ·. quer internas, quer externas, as qums 
J>CCI.Ill~I,J"liCIIl I>rc~'nchido o fim a que se des-se ex 1 L, ~ 

tine!§ 't.• _ As Comissões. i!llcrnas,. em que se 
com1irccndcm as dl) inqucnlo, dcslmam-sc ao 
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estudo de determinado assunto sujeito 'à ·dcli-· 
hcra~~ão da Assembléia. • 

§ 2." - As Comissões externas são consti-
tuídas para participar de atos em que a As-
sembléia haja de se revresentar. 

Art. 25 - As Comissões especiais são 
constituídas por deliberação da Assembléia 
segundo o disposto nos parágrafos seguintes; 

§ 1." - O requerimento para ser criada. 
urna Comissão cspl!cial serú escrito e indicará 
desde logo o assunto que eleva ser tratado 
e bem assim o número dos seus compo. 
ncntcs. 

§ 1.0 
- As comissões de inquérito sô-. 

mente poderão ser criadas para conhecer de. 
fatos determinados, mediante requerimento de 
um têrço dos membros da Assembléia e deli-
hera~~ão da maioria, aplicando-se as normas 
do processo penal, quando cabíveis. 

Art. 2G - A audiência de uma Comissão 
especial dispensará a de outra, salvo deter-
minação em contrário da maioria da As-
sembléia. 

Art. 27 - O Deputado não poderá fazer 
parte de mais de duas comissões, alórn da 
Permanente; se fôr indicado para mais de 
duas e caso não excr~~a, desde, logo, o direito 
de opção, prevalecerá a escolha para as duas. 
primeiras. 

Art. 28 - A Comissão Permanente serã 
eleita, no fim de cada sessão ordinária, por 
escrutínio secreto, c terá como Presidente, o 
ela Assembléia. 1 

§ 1." - Em sua primeira sessão. elegerá 
dois secretários, pelo processo previsto nos 
arts. :~.o c 4." dêstc Hegimcnto. . 

~ 2.0 
_ Os mcmhr?s dessa Comi:<>são se-

rão inelegíveis para o mtcrvalo segmntc. 

SECÇÃO I 

Da rcllnião das Comissões 

Art. 29 - Até três dias depois de no-
meadas cada uma das comissões se reunirá, 
em sala própria, c escolherá, por escrutínio 
secreto, seu Presidente c Vice-Presidente. 

Art. 30 - As Comissões realizarão suas 
sessões nos dias previamente combinados, de 
cada semana, ou qÚan do forem convocadas. 

§ l,o - Das convoca~~õcs extraordinárias 
serão avisados os membros das comissões, pes-
soalmente, por escrito ou pelo "Diúrio da As~ 
scmbléia" c, sempre que po~sível, com a an-
tecedência de .24 horas, indicadno-sc-lhes a 
data, hora, local c objeto. 

§ 2.0 
- As Comissões a que se refere o 

art. 22, ns. II a XI, serão secretarias em sua~ 
reuniões públicas vor funcionários da Sccre: 
tarin. 

~ .:l." - Qua~Hlo se d?va ~ratar o assunto 
com ngoroso sig1lo, e nssun ficar clclibcrado 
scrvirú como Sccrelúrio, por dcsignn~~ão d~ 
Presidente, um dos mcm.l~ros ela Comissão. 

Art. :H - As rcumoes orclinúria~; c ex~ 
traordinúrias durarão. o tempo ncecssúrio po-
clcndo ser interronqndas, de acôrclo co'm a 
maioria dos membros r>rescntcs. 

Art. :12 - As Comis_:;õcs n:io se reunirão 
no momento dns votaçoes em l>lcnúrio e 

. I . l ' ' quando anlenormcn .c rcunH as, SUS]lendcrão 
os trabalhos, a fim ele que Ilossam os seus 
membros participar darruelc alo. 
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Art. 33 - O "Diário da Assembléia" pu-
hiicnrá quinzenalmente a relação das Comis-
soes, com a designação do local c hora de 
suas reuniões e os nomes de seus membros. 

5.• - velar pela observância da· Consti 
tuição Estadual; -

Parágrafo único - Dentro de del (10) 
dias após o início de cada sessão legislati-
va, o Presidente da Assembléia apresrmtará 
relatório dos trabalhos da Comissão rerma-
nente, sujeitando-o ao referendum da Casa. 
Para discussão, serú o relatório publicado corn 
antecedência de dez dias. 

SECÇÃO II 
Das atribuições das Comissões 

. Art. 34 - As Comissões têm por objeti-
vo estudar as matérias submetidas ao seu ex~
mc, _e sôbre elas proferir parecer; a denOim-
naçao de cada urna declara, em regra, os as-
suntos que lhes 3ão pertinentes. . 

Art. 35 - A Comissão Executiva com-
]Jcte, além de outras atribui~~ões: 
, 1.o ---; tomar as providências. ne~essárias 
:a regularidade dos trabalhos legislativos; 

2.• - dirigir os serviços· da Assembl~ia 
durante as sessões Icrrislativas c nos seus m-
tcrregnos; "' · 

3.• - prover à polícia interna da Assem-
bléia; 

4.o - organizar o Regulamento da Secre-
taria, fixando o número, os vencimentos, as 
condições de investidura, acesso e as obri-
gações dos funcionários, sujeitando o dito Re-
gulamento à aprovação da Assembléia; 

· 5.• - propor à Assembléia a criação dos 
lugares indispensáveis ao serviço de sua Se-
cretaria; · 

G.• - nomear os funcionários da Secre-
taria e pessoal subalterno, c promovê-los nas 
vagas ocorrentes; 

7.• - assinar os títulos de nomeação c 
promoção dos funcionúrios da . Assembléia· 

8.• - demiti-los, suspendê-los e liccnciú: 
los, nos casos c pela forma prevista no Hc-
gulamento. 

A~t. 3G - A Comissão de Constituição 
e Just~ça compete manifestar-se sôbrc o as-
pecto JUrídico, legal ou constitucional de to-
dos os assuntos, apreciando a conveniência 
dos projetos submeti dos ao seu estudo. 

Art. 37 - A Comissão de Finanças, Or-
çamento c Tomada de Contns compete mani-
festar-se sôhrc qualquer proposição, inclusive 
as que forem da alçada de outra Comissão, 
desde que, direta ou indiretamente, concor-
ram para aumentar ou diminuir a despesa ou 
a receita pública. 

Art. 38 - A Comissão de Redação com-
pete dar reda~~ão definitiva aos projetos apro-
vados afinal, salvo aquêles a que expressamen-
te se refere êste Hegimento. 

§ 1.o - A redação, para 3.~ discussão, 

Art. 40 - Aos Presidentes das Comis-
sões, cabem por ,malogia as mesmas alrihui-
ções do Presidente da Assembléia. Competin-
do-l1hes, nomeadamente: 

1.• - dar conhecimento à Comiss.lo de 
tôda a matéria recebida; 

2.• - designar relatores e distrihuit·-Ihes 
a ·competente matéria; 

3.• - determinar a entrega de cópi:1s dos 
pareceres aos membros da Comissão e deferir 
pedido de vista do processo; 

4.• - assinar os parc'ceres e convidar os 
demais membros a fazê-lo; 

5.• - enviar ú Mesa tôda a matérü1 des-
tinada à leitura em sessão c à puhlicaç~o na 
ata impressa; 

G.• - promover a publicação das atas 
da Comissão no "Diúrio da Assembléia": 

7.• - ser o órgão de comunicação da 
Comissão com a Mesa· 

8.0 - solicitar do' Presidente da Assern-
l>léia a designação de substitutos para os Jllcrn-
hros ausentes ou impedidos de comparecer· 

9.0 - requisitar à .Mesa o pessoal c ma: 
teria! necessário ao bom andamento do ser~ 
viço; 

10.• - requisitar, em virtude de tleli-
heração da Comissão, os serviços de fu_ncio~ 
núrios técnicos para estudo de deternunndo 
assunto, por cspa~~o de tempo prefixado; 

11.Q - convidar para o mesmo fim e na 
forma da letra anterior, técnicos ou espccin~ 
listas, e representantes de entidades ou ~sso
ciações científicas ou de classe. 

§ 1.o - O Presidente poderft funcionar 
como relator e terá voto em tôdns as deJi_ 
herações. 

§ 2." - Em caso de empate, ricar!l a:lia. 
da a votação para outra reunião, na cr~w: ~e 
novo empate houver, o Presidente dccHl!l'a. 

Art. 41 -Ao encerrar-se a sessão lcB"Isln~ 
tiva, os Presidentes das Comissões provHien. 
ciarão a fim de que os seus membros de~ 
volvam à Secretaria os papéis que lhes forc1n 
distribuídos. 

SECÇÃO III 
Dos lraballws das Comissões de ~rojeto emendado em 2.~, será feita pela 

qormssão que o houver :wrcsentado, ou sôhre 
e e ·dado parecer. 

§ 2.• - Quando mais de uma Comissão 
houv.er opinado sôbrc 0 projeto emendado em 
2.• ~Iscussão, designará a .Mesa qual delas de-
vera redigi-lo para 3.• discussão.· 

Art. 42 - O trabalho das Comissões olle~ 
decerá ú seguinte ordem: 

a) leitura, discussão e aprovação da aln; 
h) distribuição da matéria pelos r ela lo~ 

Art. 39 - A Comissão Permanente, além 
:de outras atribuições, compete sempre acl-re-
fererui;Lm da Assembléia: . 

1 .• - elaborar projetos d~ lCI; . 
2. - ~csolvcr sôhre os pcdtdos de licen-

ça para Ill'Isão ou processo de Deputado; 
3.• - conceder licença ao Governador 

para se ausentar do Estado. 
4 • · ' d I . · - ~xanunar as propostas c c1 nos 

cnsos rcfen~os pelos ns. III c IV do art •. 
27 da Constituição; 
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rcs; 
c) leitura dos pareceres definitivamerlle 

assentados; 
~I). leitura c discussiio r} e reque~imen ~ ~s, 

rcl.attor!os ou memoriais, c deliheraçao a I (S~ 
pe1 o. 

§ 1 o A C . d . Iterar cst~t · · - onussão po era a .· , 
ordem em caso de urgênc:a ou de rcqucriille'l~ 
to, de preferência deferido. 

§ 2 o · 0 1 -o ele ata . · - s trahaihos cons ara 
rcsurmda publicada no "Diário da Assem~ 
hléia". ' 



~- Ar! 43 _ Tratando-<e dr mat!•~a! urgCn-
1 · .1 • nsidcrada pelo plcnarw ou por 

. . Att. 51 --:: QuuJciucí· _Deputado poderá as-
s~shr as reun!ocs. c,_ mcdJ~mte. convite do Pre-
~I~lentc da Connssao, thscutir a~;sunlos su-
Jettos ao .exame da mesma apresentar exposi-
ções escntas e su:;crir emendas. 

Í ~e, como. ta co 
0 

Presidente designará rcla-

1
.,11 este Hegunento, d. ·ctmida a Comissão. tor antes mesmo c 1 _ _ 
!' ' As Con1íssoes poderao ter rcla-

Art.. 4! - nte designados para cada um . ~rt. 5.2 - Quando mn membro da Co-
nussao _ rctiVCI_' em seu pod?r, apesar de rc-
clamaç:tO escnta do seu Presidente, papéis que 
a el~l pe1:tençam, :>crú o fato comunicado, por 
escrito, a l\!csa. 

tores J?re;wr.ne . . t . de sua competência. 
dos pnnciptus as:sun os . - . -

A 4r; _ As Coirussoes dehherarao P<?r 
. . ~t · d :J o tos com a prescn~~a ·de m:us 

mmorra c v ' 1bros da metade dos scns merr . . . -
Art. 46 _ 0 memJJro da ~omi~'>~ao. a ~~~!C 

f" . d. strihuído o estudo de qu~lquer . matclla, 
dor I. 'lJ>I'C''CJll'll' dentro de cmco dws pror-cvcra '- ..:J '- ' 1 , . · . ro"áveis por mais três, re atono a respeito, 
ac~mpanhado do ;Jarccer · 

§ 1." - Hclatório c pare~e_r ser:ão .lidos 
em reunião da Comissão c sn]ell.os a di~;cus
são pelo prazo que foi convencwnado. 

§ 2.• _ Lido, discuticl? _c v~tndo, em reu-
nião da Comissão, o relatorw sobre qualquer 
matéria o relator terá o J?razo de quar.er~ta c 
oito h~ras improrrogáveis, pa~·a redigir o 
parecer de acôrdo com o vencHlo. 

Art. 4 7 - Se o parecer não fôr apre-
sentado no pr~1zo ou niio f!?r adotaclo pela 
maioria da Comissão, o Presidente designará 
novo relator, dentre os que constituírem 
maioria, verificada a segunda hipótese. 

§ 1." -- Para a apresentação do novo pa-
t·ccer serú concedido ao segundo relator o 
fll'azo de três dias. 

§ 2." - Na hipótese de aceitar a Comis-
são parecer divcr:;o, o parecer vencido cons-
tituirá voto em separado. 

§ il." - Aos membros da Comissão, que 
pretenderem redigir voto e!n scpanH!o, scrú 
concedido o prazo comum unprorrogavel, de 
dois dias. 

§ 4. 0 - Pura o efeito da contagem de vo-
tós relativos ao parceer, os "vencidos" c os 
"em separado" serão considerados contrúrios; 
scriio considerndos favorúvcis os votos "com 
rcstri~~õcs" c os dados "pelas conclusões". 

Art. 48 - Às Comissões é lícito dividir 
para facilidade de estudo, qualquer matéria 
sujeita ao seu exame, distribuindo cada parte 
11. um relator parcial, cabendo ao relator geral 
elaborar o parecer definitivo. 

Art. 49 - Os pareceres assentados em 
1·eunião da Comi:>são serão lidos na Assem-
hléia pelo respectivo relator c enviados à 
Mesa para imJn·cs:>ão. 

§ 1." - Nas reuniões secretas das Co-
missões, resolver-se-á quanto ú conveniência 
de ser requerida à Assembléia sessão seercta 
para diseus~;ão c vota~~ão dos pareceres ali 
:otsscntados, discutidos c votados. 

§ 2.• - Na hipótese afirmaliva, seriio os 
pareceres c mais papéis entregues em sigilo 
à l\lcsa pelo Presidente. 

§ :l." - Os Presidentes das Cml1issõcs 
poderão ordenm·, para facilitar o estudo da 
m:M~!'ia, se imprimam em avulsos os votos dos 
relatores de qtwl<~uer memhro da Comissão, 
c os documentos lillJlOrtantcs para o caso. 

Art. 50 - 1\s JH'OJ>Osições enviadas às 
Comissões que não tiverem parecer dentro 
de 20 dias seguidos deverão independente-
mente dêle, ser incluídas em ordem do dia 
ex-officio, pelo Presidente, ou mediante rc~ 
qucrimento aprovado pela Assembléia. 

P~l!'Úgraf? único .-- O Presidente da. As-
semhlcw fara um apelo ao Deputado d·mdo 
lhe 24 horas para atender :;? a pêlo.' E;.pira: 
do o prazo s?m q~IC os papeis sejam clcvolvi-
c!os, o Preslt!cntc da Assembléia nomear't 
substituto provi dcnciando a arreead::c~ão irne'-
.diata dos papéis. · 

Art. 5:! - A presidência da sessão das 
Çomissõcs reunidas cahe1:ú ao Presidente m~li~ 
Idoso; na falta dos Presidentes, ao Vice-Pi·e~ 
si dente mais idoso. 

Art. !).{ - A requerimento de cinco Depu-
tados, aprovado JlCla maioria, poderá a As-
sembléia consí:ituir-se cru Comissão Geral 
para o estudo de qualquer assunto indicad~ 
na petição. 

Parúgrnfo único - Em Comissão Geral 
niio se aceitará requerimento para encerrar 
a discussão; todavia, ao Deputado não será 
lícito falar mais de duas vêzcs, no máximo 
por meia hora de cada vez, sôbrc o mesm'o 
assunto. 

Art. 55 - Os pareceres sôhrc as esco-
lhas referidas no art. 2!), n." XI da Consti-
luiciio do Estado c no ad. 8.", § 2.", do Ato 
das' Disposi~~õcs · Constitucionais Transitórias 
c sôhrc outras que por lei pedcnderem de 
aprovação da Assembléia, constarão exclusi-
vamente: 

a) de um relatório completo sôhre o es-
colhido com as informações obtidas pela Co-
nussao, de forma a possibilitar a verificação 
das condições legais c qualidades essenciais 
ao cargo; c 

h) da conclusão sôbre os elementos infor-
mativos, mencionando-se na ala apenas o re-
sultado da votação do escrutínio secreto sem 
que seja admitida qualquer declaração o{l jus-
tifica.çf~o de V?to, exceto com referência' às 
eond1~~oes lcgms. 

. Art. 5f~ -.Serão sempre secretas as rcu-
!llÕ~s <!a Conussão para deliberar sôbre a 
uuhcaçao de nomes para os cargos a que ·se 
rdcrem o.~ arts. :37, ~ 1.0

, U, n.o I c 102 § i o 
ela Constituição do Estado c art. 's." § :) ~ 1' 
At l . J)' . - c . . ' ' "'• (o o < as rspos1çoes onshtucwnais 'l'I"' ,. 
t • · . • ullSI· o nas c outros previstos em lei. 

Art. 57 - As reuniões das Cornis -
salvo resoltw=io em contr:tr1•0 • -·soes, . . . •.• . , ' so scr·w 'I I 
ll!Ih dos os membros da Assernbléh c ~, f' r -
ewnúrios em serviço efetivo. ' 5 un-

SECÇÃO IV 

Da audiência das Comissões 

Art. 58 - Feita a rlistrihui"io 1 péis ·i· Comissões r>elo 1 " s "' < os pa-. 's · · · · · · • ccretúrio scr1o 
no mesmo dw, remclif:os aos resJ>e ·r ' · p: 
sidentcs JlOr intermédio cl·t ~.:o • ~ r_vos 1 c-. ' ' •Jecretana. 

Art. 59 - Distribuída qll'\lquc · 
si~~ão a duas Comissões, dar:1 ~·Hh r propo-
rlar·ecer· em seil'll"l<lo c ern ' ' ' uma seu · ' ' · prazo comum. 
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Art. 60'- Se uma Comissão quiser ouvir 
outra sôbre assunto sujeito a seu exame, ou 
com ela reunir-se para a respeito deliberar, 
o Presidente enviará à Mesa requerimento es-
crito, e dará ciência do despacho aos de-
mais membros. 

Paránrafo único - Deferido o pedido de 
reunião ;onjunta de duas ou mais Comissões, 
serão avisados os Presidentes pelo 1." Secre-
tário. 

Art. 61 - Quando um Deputado preten-
der seja sôbre certa matéria ouvida dctcr-
minad1i Comissão, requerê-lo-á por escrito até 
a 2.~ discussão c a Assembléia deliberará por 
maioria absoluta. 

SECÇÃO V : 
Dos impedimentos e va,qrts dos membros das 

comissões 
Art. 62 - Qualquer membro de Comis-

são, impeuido de comparecer :\s reuniões, 
fará a necessária participação ao Presidente. 

Parágrafo único - Transimtida a comu-
nicação ao Presidente da Assembléia, êste no-
meará, em sessão, o substituto interino. 

Art. 63 - Dar-se-á a vaga de membro 
da Comissão, entre outros casos, no de ex-
pressa renúncia, que será ato perfeito e aca-
bado desde o momento em que seja comuni-
cado à Assembléia, se na mesma sessão não 

fôr retirada. 
Parúgrafo único - Considerar-se-á renún-

cia tácita de membro de comissão, eleito ou 
designado, o fato de não haver comparecido 
a cinco reuniões ordinúrias consecutivas da 
Comissão, sem causa justificada. 

Art. 64 - Nos casos de impedimento ou 
vaga de qualquer dos membros das Comis-

,., sões, o respectivo Presidente solicitarú ao Pre-
s}dente da Asserr}hléia a designação de subs-
tituto, devendo ~~ste estar filiado ao mesmo 
partido do substituído, salvo se os demais re-
p:esent_antcs dêss~ partido não puderem ou 
n:,1o qmserem aceitar a dcsigna(.~iio. Nesta hi-
~otese, a nomeaçiio será feita pelo Presidente, 
livremente. 

Parúgrafo ímico - No caso de impedi-
meu to, cessando ê.~tc, cessar{\ a substituição. 

Art. 65 - Na Comissiio Executiva, a vaga 
serÇt preenchida, dentro de dez dias, mediante 
eiCiç:w, que constituir{\ o primeiro objeto da 
Ordem do Dia para que fôr marcada. 

CAPITULO IV 
Dos Deputados 

Da posse c exercício do mandato 
. \rt. GG - A posse do Deputado dar· 

se-a mediante a prestação do compromisso 
a crne) se. refere o art. 7,0 dêstc Hegimcnto. 

. I aragrafo único - A apresentação do 
diploma poderá ser feita pelo diplomado, 
pess?almcnte, por ofício ao 1.0 Secretúrio c 
Pt ~f mtermédio da bancada de qualquer Depu-auo. 

Art. 67 - O suplente convocado, terá o 
~~tzo l~c 30 dias para tomar posse, podendo 
cs lc IA>r,tzo ser Prorrogado por igual tempo, 
pe a ssemll" · · t • , · · d > eia, a retJUcrimento escnto do m ercssa o. 

Art., 68 - E' dever do Deputado corn-
n.are.c~; 1 as scssõ~s ·da Assembléia, à hora rc-
gnnen .a ' c_:.Jrnpn~do ao 1,o Secretário anotar 
as. falt,1s na o JUshficad 'lS P'lr'l os fins de di-ii'Cito. ,., ' ' 
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Art. 69 - São direitos do Deputado, uma:· 
vez empossado: 

a) tornar parte nas sessões, oferecer ]Jro-
jetos, indicações e emendas, requerer, dis-
cutir, votar c ser votado; . . 

h) solicitar, por intermedw da Mesa ou 
do Presidente da Comissão a que pertenç~, 
informações das antorid:~dc~ eornpetentes. so-
bre fatos de interêsse pnhhco ou que seJam 
úteis à elaboração legislativ:;; _ 

c) fazer parte das Com1ssoes na forma 
do Rcgirrnnto; . . d' 

d) falar quando julgar ncrcssa;w, pe m-
do previamente a p:~avra ::o Pre~Hlente, ob-
servadas as disposiçoes regnncntms; 

e) examinar a todo tempo quaisquer do-
cumentos existentes no arquivo; 

f) requisitar da autoridade competente, 
por intermédio da Mesa ou diretamente, pro-
vidêncins para garantia d ns suas imunidades; 

g) freqüentar a biblioteca; .. 
h) frerriientnr o edifício da Asscmhlma e 

suas dependências; 
i) utilizar-se dos diversos serviços da As-

sembléia, desde cme para fins relacionados· 
com o exercício de suas fun~~ões; • • 

j) rcceher di:'trimncnte, em sua resJden-
cia, o "Diário da Assembléia" c o "Minas Ge-
rais". 

~ 1.0 
- O Deputado só terá direito ao 

subsídio e à ajuda de custo, depois ele em-
possado c de 'itnver comparecido às sessões. 

§ 2.0 
- O Deputado licenciado não per-

eeherá snhsídio, salvo liccn(~a para tratamen- .. 
to de saúde, em que terá direito it parte fixa, 
pelo prazo de que ~erú determinado tendo. 
em vista o laudo médico. 

§ 3.0 - A licenea ou a soma dno; licc!l-
ças para tratar ele intcrêssc particular nao 
poclerú ultrapassar a seis (6) meses em cada 
legislatura. 

§ 4.0 - O Deputado licenciado continua-
rá com os direitos constantes das letras ~ •. 
f, fl, lz c i, dêstc artigo, perdendo os numera-
dos nas demais letras. 

§ 5.0 - Sempre que f.ivcr de ansentar-
sc por mais ele sessenta (lias. hem como nos 
casos previstos pelos artigos 21 e 22 ela Cons-
tituição do Estado, cumpre ao Deputado ~o
licitar licença da As~emhléia. 

Art. 70 - O suplente convocado per-
ceherú suh~ídio inte!!rnl, c ajuda de custo 
pela primeira investidura. 

Art. 71 - Precedendo consentimento es-
crito rh Comissão Executiva, é lícito a crua!-
quer D•~rmtadc1 fazer retirar, mediante rcc~
JJO, cloeumentos do arcruivo ou livro da In-
hliotcca, para dêles utilizar-se em reunião 
das Comissões ou no plenúrio. 

Art. 72 - Falecendo algum Deputado 
durante a sessão legislativa. o Prcsiclent~ co; 
municará o fato à Assernhlôia c consulta-la-a 
~e seus frahalrhos elevem ser suspensos ncs~e· 
dia, dcliherando 0 plen:'trio eom qualqt!cr .nu-
mero. (korrcndo o falecimento nn CapJl:~l, 
o Presidente nomeará uma Comissiio de !rcs 
membros para prestar as homcnagcn~ func-
hrcs, em nome da Assembléia. 

'SECÇÃO I 
Das vagas c licenças 

Art. 73 - As vagas, na Asscruhléía, 'Ye--
rificar-sc-ão: 

(. 
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a) por falccirne.nto; 
b) pela renúncia; 
c) pela perda do mandato. 
Art. 74 - O Deputado pcnlc o man-

,tlato: 
1 _ por infração dos artigos 19 c 20 

da Constituição do Estado; 
2 _ em conseqüência da perda dos d!-

reitos políticos. (Constituição Federal, arti-
go t:l5, parúgrafo 2.o). 

Art. 75 - A perda do mandato de De-
putado poderú ser provocada mediante re-
presentação documentada de qualquer Depu-
tado, de partido político c do Procurador 
Geral <i o Estado. 

§ 1.'' - Entregue à Mesa a representa-
ção a que se refcr? êstc artigo, ~cr~t 5t mes-
ma enviada à Comissão de Constitmçao, Lc-
gisla~~ão e Justiça para opinar se preenche os 
rcc1uisitos legais. 

§ 2.• - O parecer da Comissão, de-
pai:. de distribuído com antecedência de 48 
:horas, pelo menos, scrú submetido a uma 
única discussão. 

§ :l.• - A Assembléia Legislativa pode-
rá mandar arquivar, desde logo, a rcprcscn-
ta~~ão. Se, porém, admiti-la, constitnir-sc-ú 
urna Comissão de Inquórito, a qual, depois 
·de proceder ús diligências que entender ne-
cessárias, de ofício ou requeridas, emitirá o 
seu parecer concluindo por um Projeto de 
Hesolução sôbrc a procedência ou imiH"occ-
dência da representação. 

§ 4." - Para falar sôbrc o parecer, scrú 
eonccdida vista ao acusado pelo prazo de 
cinco dias. 

Art. 7G - O acusado poderá assistir pes-
soalmente ou por procurador, a todos os atos 
e diligências c requerer o que julgar conve-
niente no intcrêssc de sua defesa. 

Art. 77 - O Projeto ele Hcsolu~~ão a que 
se refere o parúgrafo terceiro do art. 75, 
será publicado c será submetido ú Assem-
bléia que delibcrarú por voto secreto c por 
dois têrços de seus membros. 

Art. 78 -- Susvcnde-sc o exercício do 
mandato do Deputado: 

1 - por incapacidade civil absoluta jul-
gad:.l por sentença de interdição; 

2 - por condcna~·ão criminal, enquanto 
durarem seus efeitos. 

§ l.o - Durante a suspensão do e~~ercí
do do mandato, por motivo de interdição, 
terá o Deputado direito ú parte fixa do sub-
:>íclio. 

~ ~:' -- Serú observado, quanto à decrc-
la~~ão da suspensüo do exercício do mandato 
de Deputado, o disposto neste capítulo. 

Art. 7!l - A renúncia do mandato devi' 
ser dirigida, })Qr escrito, it l\lcsa, com firma 
reconhecida, c sàmcntc se tornarú efetiva 
depois de lida no eX}Jcdicntc c publicada 
7w "Diúrio da Assembléia", independente de 
:tprova~~ão desta. 

Art. 80 -- Salvos os casos de vagas por 
falecimento ou renúncia, qualquer outro caso 
de extinção do mandat~ de Depu(ado dcpcn-
,Jcr:í, sempre, para os fms de convocação do 
suplente ou <lc elci~~ão, do Ilrvnunciamcnto 
da Assembléia. 

Art. 81 - A convocação l!_o suplente 
dar-se-á em caso de vaga, s~spei?-sao do ma~
dato licen~~a por mais de GO dias . e _n~s ln-
póte~es dos arts. 21 e 22 da Conshtmçao do 
Estado. 

TíTULO II 
Dos tmballzos da Assembléia 

CAPiTULO I 
, Das sessões 

Art. 82 - As sessões serão preparató-
rias, ordinárias c extraordinárias. 

s 1.0 
- Preparatórias são as sessões que, 

no primeiro ano de cada legislatura e _nos 
tlemais anos ao se iniciar a sessao legisla-
ti v a, procedem a 1naugm·ação <los traüallws 
da Assemhleia. 

s 2." - Ordinárias são as .sessões quo-
tidianas de qualquer sessüo lcgisiauva. 

s a.o - Extraordinárias süo. as sessões 
realízauas em úws ou horas .tll_vcrsas das 
prctixaúas pura as sessões ordmanas. 

Art. Si5 - As sessões ordinárias reali-
zar-se-ao nos dias úteis, terão a uuraçao de 
quatro !wras, uucianuo-se os. seus tr.aoalhos, 
as quatorze HOras, pelo relogw ua casa. 

Art. ti4 _ As sessões extraordinárias, 
tambem de quatro horas, serao omnws ou 
110 m 1·1ws, poúeruo rcanzar-se em qualquer dw, 
mesmo nos propríos tUas das onunanas, an-
tes ou depOis uestas. 

Parúgraro único - A convocação das 
sessoes cxtraordmúrías, que se, !ara pelo l're-
siúcntc, ex-o!/ icw, ou por. dellneraçao da As~ 

· sem!Jlcw determinara o dw, hora c a 01·oem 
~tos traJ;allws, c scrú divulg•tda em sessão, 
ou pelo ··vütrío da lisscmlHcia". Us Deputa-
dos, neste último caso, quando poss1 vcl, scrao 
avísm1os pessoalmente. 

Art. b5 - Quando a sessão ordinária. ou: 
cxtraon!ínúria for suspensa, por íalta de nú-
mero para lieliJJerar, o prazo de espera nao 
prcju~llcarú o tcmvo de trabalho efetivo, mar-
cado no Hcgimcmo. 

Art. (lü - As sessões or<linúrias ou cx-
traordinúrias serão públicas, c seus atos di-
vulgados pelo '•Diúno da Assembléia". 

Art. lí7 - As sessões po(ierúo ser pror-
rogada:; por tempo }lrcfixatto, a requerimen-
to de qualquer Deputado, mediante aprova-
~:ão da Assembléia. 

Art. il8 - Do mesmo modo c por igual 
processo, poderá ser concedido o adimncnto 
da sessão, para o mesmo dia ou para o se-
guinte, ficando determinada a hora do rei-
nício dos trabalhos. 

§ 1." _ Os requerimentos de prorroga-
ção ou de adiamento só poderão ser apre-
sentados ú ~iesa até o momento de o Presiden-
te anunciar a Ordem .do Dia seguinte. 

§ 2.0 
- Se, ao fmdar a hora da ses-

são, houver orador na tribuna, requerido o 
a<liamcn to ou a pror~·o.gação, interrompê-lo-á 
o Presidente, para SUJeitar o pedido a votos. 

\3 3." --: Aprovada a IH'orroga~~ão, não 
podcrú rcstnngu·-sc, salvo depois de encer-
rada a discussúo da matéria em debate. 

§ 4.0 
- Antes de finda a prorroga~~ão, 

Jlodcr-sc-ú, nas mesmas condi~~õcs, requerer 
outra. 
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SECÇÃO I 

Das sessõ~s públicas 
Art. 80 - À hora do início da sessão 

os membros ela Mesa e demais Deputados 
deverão ocuprr seus lugares. 

§ 1.0 - V crifica<la pelo Prc~;idente a 
presença de um tôrço, pelo menos, dos mem-
bros da Assembléia, será declaradu aberta a 
sessão. 

§ 2.0 - Se, não se verificar número le-
gal, o Presidente declurará que deixa t~c ha-
ver sessão, e designará a ordem do dw se-
guinte. 

§ 3.0 - Na hipótese do parágrafo ante-
. rior, o primeiro Secretário despachará o ex-
pediente, independentemente de leitura, e 
dar-lhe-á publicidade no "Diário da Assem-
bléia". 

§ 4.0 A presença dos Deputados serú, 
diàriamente, registrada pela Secretaria da 
Mesa. 

§ 5.o - Se a sessão começar até 15 mi-
nutos depois da hora, o atraso não diminui-
rá o tempo de trabalho marcado pelo Re-
gimento. 

Art. 90 - Aberta a sessão, o 2.0 Secre-
. tário fa.rá a ~eitura da at?- da antcdor que 

se consHlerara aprovada, mdependcntcmentc 
de votaçEo, se não houver impugnação ou 
rcclamaçao. 

~ 1.0 -.Pura retificar a ata, o Deputa-
do so podcra falar uma vez e por cinco mi-
nutos. 

_ § 2.0 - No_ caso de qualquer imptwna-
çao ou rcc~amaçao, o 2.0

• Secreálrio prestará 
os esclarecimentos que .JUlgar convenientes . 
Quam~<? reeonhecid:,t P.ela :Mesa,. ou pela As~ 
semhlew,. a procedencw da _retificação, será 
esta consignada na ata segumtc. 

§ 3. 0 
- A discussão da ata, não exce-

derá a hora do expediente. 
Art. !H - Aprovada a ata, o 1.0 Secre-

túrio fará a leitura dos ofícios do Sovêrno 
dos Tribunais e Juízes; lerá também, em rc~ 
sumo, outros ofíeios, representações, petições 
memoriais c mais papéis enviados à A~scm~ 
hléin, dando a todos o destino conveniente. 

§ 1.0 - Se qualquer Deputado requerer 
por escrito a remessa a determinada Comis-
são de pápéis despachados a outra pelo 1.0 

SeCI·ctúrio, ou destinação diycrsa da que lhes 
foi dada, scrú êssc rcqucnmcnto oportuna-
mente submetido a votos. 

§ 2. 0 - Seguir-sc-ú. a leit~1ra. c a_rrcs~n
tação de pareceres, proJetos, mdwaçoes, m-
terpelaçõcs c requerimentos, sendo pelo 1.0 

Secretário lidos em resumo os que se acha-
rem sôhrc a Mesa c· todos, mandados publi-
car no "Diário da' Assembléia", e em avulsos, 
para distribuição aos Deputados, os projetos 
c pareceres 

§ 3.0 _:_ A leitura do expediente será 
feita dentro do prazo máximo de meia hora. 

§ 4.0 - Se. a discussão d.a ata esgotar 
a ~ora · dp expediente, ou se transcor.rer a 

. n:tcw hora drstiriada à leitura dos papeis, se-
. rao também os não lidos despachados pelo 
1: Secrétftdo c mandados publicar, na forma 
·dês te· Regirrú~ntp: . · · · · . . 
rogÇ~~ef.:o,- A. hora do. cxpcdjente e unpror-
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_Ac, 92: _ Fm~~-~.,:~~----~.---~\1 ~,r 
sessao, passar-se-á à discussão e~;~ot o~a da ·~ I' 
pareceres, requerimentos indic . - açao de ~ 
}wlaçõcs _c, clcpois à l~Úura e açàoe~ ~ in te!- \I ,! 
de redaçocs finais o que não . : Pl.ovuçao ' 1 
16 'horas. ' Ira a em das _ ~.: i,' 

P~trúgrafo único - Finda a ma .. . . • .·'l' :~ :11 !c artigo, serão discutidos c vohd~ tenu des- ,_I ); 
l]~toD.incluídos na scgnn;la part~ ci" o~) vro-
<:? ta, porlcndo ~;eguir-se aind•t a ruem 
çao das redaçfíes finais enFio ' a aprova-

A 
. ., ' apresentadas 

. rt. 9., - No rectnto ;- . · 
hda a conversação em ton~ ll.to SPT:.t }lcrrni-
trf~bnlhos da Mesa e tpert.urh<> que 1 <Vftcnltc os 
a.b.tndes aue, de qualquer I;l~<l < c >ate~;, nem 
t<~I~ a ordem e 0 re•·peit o, ~omprome
lemdadc das sessões.<> .o neccssarios à so-
. Art. 9,1 :- A Ordem d n·. 
Impressa c dtstrihuida 'l todo I,\, que serú 
antes da sesão, omrm·.' . 0 :"' os Deputados 
da de d0ste regimeni~ 0

1zln -sc~-a . nu conformi-
< o segumtc modo: 

PniMEIRA PAHTE 

T . Das 14 às 15 hor,•s. 
.ettura c aprov·t ,;- ·· · Expediente · 1' c;..~o da ata. ' 

- ' me ustvc leitur·t t_açao de nro1• e tos . 1 • ' c avrcscn-1 • · · · • In<liCaç-_o;, c mterpclações. '· oes, reqncrimcn-
. Das 15 ás 16 h . D1seussi'io _?rns. 

• }' - C VO!rJC'10 l m r. H'rJ<'.<>(~S e in teqJcla'~- < e requerimentos 
I ClhT vOCS ' ' • a e aprovac:'ío 1. 

' "' < e rcdar;ões finais. 
SEGUNDA PAI1TE 

Das 1G às 13 horas: 
1 -- 1.", 2.~ e 'l ~ . 

c rcspecti'"lS vot ·.: <hscnssões d '' · açoes. c Projetos 
Leitura e aprov·tc;- .l § 1 o E ' -·10 1 <' rcda -1 • - ~sgobHh' .1 ' • • 'r:oes linai<· 

Jtouvcr consiqnado' ' .mntena r>nra ou' ·:· lo••o t t cet ta 1, 0 ,..1 . e se ,., a ra ar da que se ll1e ~" ,
1 
·: P~lssar-sc-á 

m~, esgota;la a matéria de .,c,.;Uir; assim co-
dem do Dra, no(lcr-~;c-•\ t , t~rn,~ Parte da Or-
da que se achar nout;·a rlat.1tJ' tmediatamctttc 

Art. ()5 _ A ' >ar c. 
~lrtigos antecedentes orddrn. c:;tahclecida . 
mtcrrompida: · po era ser alterada 

11~1~ 
} - para a nosse rl li) 
?- - em caso rlc · · •f, <;. .cru tudo; 
.~ - por l.· Prt ercnci'l' 4 a c wrncnto · ' ' 

- em caso de llrf;i'•n , .. Art. ()(j _ p· ' ' Cl,l. 
ganiznrú o PrcsJ· r_Jlnda_ a hora da S"s -li l · · ente ' · ~. sao or tos < o dia scguint a ordem do: ' -
levantar a ,. 08810 · e, anunciando ., s traha-

. ·• · · ' · -.. antes de 
, . P.m:~~~~rafo único , -

fo1 dtvtduh e · - Sp 'l 0 . 1 
nado à prirncr:. du~~., Part'cs~ 0

1 < crn <lo Dia 
por espapo SliJ>l ''. na o Podcr:t sternpo dcsti-" · cnor ' cr ex 1· Art. 97 a urn quart~ l I eec Ido 
cimento ~\ A- A Mesa, cada , < c tora. 
siio legislativ~"cThléi<t em st;1•110

• <!arú conhc-
A.:t. 9S ' t n~ atividad~s ~l. ~H'lmcira :~cs

r t 'l · 1 · . - Scr-t IS n lll!< os ao. b. ao tmnhérn · 
. ca~l,a reunião < s . cpt!tados, no lll!Jl~cs~os e 
hlcw, que ilc' , lr~hnarta os A .Pnneirno de · 1 · · · 'ct··1o ' n~ns da A 
Sll ente, c •'s at' . conter 0 rclat'· . ' ssent-
pal-eecrcs1 l:T~· .as no r ordem ~r o no. d.o Pre-
d~scüssõcs c ~~fs, _ indi~~\~~õcs ~n?l<!mca, os . . l.l~oqs. c lcspcctivns. 
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SECÇÃO li 
Das sessões secretas 

Art. 99 -- A Asscm~léia poderá r~ali
zar sessões secretas,. se for assim resolvido, 
a requerimento cscnto. de qualque~ Deputa-
do com indicação precisa do seu obJeto apro-
vado por maioria absoluta. 

§ 1.• _ Deliberada ~~ realizaç.ão da ses-
são secreta, fará o PI:esidentc sair da s~1la 
das sessões, das ~plenas e. suas. dep~ndcn
cias, tôdas as pessoas ~stranhas, Inclustvc os 
encarregados dos scrv1~~os de. apanhamcnto 
c reda~~ão de debates e demais empregados 
.da Casa. 

§ 2.• - Se a sessão secreta tiver de in-
terromper a sessão pública será esta sus-
pensa para se tomarem as providências do 
parágrafo anterior. 

§ :l." - Antes de cnccrrmla a sessão se-
ereta, resolYerá a A~;sernhléia, sem debate, se 
deverão ficar secretos, ou constar da ata pú-
blica os nomes dos requerentes, a matéria 
vcrsdda, o mHlamento c a solução que teve. 

§ ,t• - Aos Deputados, que houverem 
tomado parte nos trabalhos, será lícito re-
duzir a escrito seus discursos, que serão 
arquivados com os documentos referentes à 
sessão e com a ata que será redigida pelo 
2." Sccretúrio. 

CAPiTULO II 
Da preferência e dos destaques 

Art. 100 - As proposições terão }n·cfe-
rência, para a di~;cussii.o e votação, na se-
guinte ordem, que poderá ser alterada por 
deliberação da Assembléia: 

a) matéria orçarnentúria; 
h) prorrogação d.a sessão legislativa; 
e) reforma constitucional ou regimental; 
d) adiamento da sessão legislativa; 
c) matéria considerada m·gcnte; 
f) projeto de fixação do efetivo da Po-

lícia l\lilitar; 
g) qualquer outro JH·ojeto periódico. 
§ 1. 0 - As matérias <lc discussão en-

cerrada em sessões anteriores terão prefe-
rência para a volnção. 

§ 2.• - As emendas supre~~sivas prefe-
rirão, na vota~~ão, its demais; m; substituti-
vas, aditivas e modificativas, preferirão à 
proposição a que se referirem. 

~ 3." - As emendas das Comissões te-
rão r>refcrêneia, na ordem do parúgrafo an-
terior, sôbre as dos Deputados. 

§ 4.• - Os requerimentos de adiamen-
to de discussão, ou de votação, serão vota-
dos de p!·eferência aos assuntos a que se 
reportarem. 

,§. 8.0 
- ~ão se_ adn;itirá preferência de 

matena em dtscussao sobre assunto em vo-
tação. 

Art. 191 - q requerimento de desta-
que d~ a~tigo~ paragrafo ou emenda, ou de 
pr~ferenew. destes, na votação, sôbre outro 
artigo, paragrafo ou emenda, deverá ser for-
mulado, até se anunciar a respectiva vota-
çfío, podendo a Assembléia deliberar ern se 
tratando de projeto ext_enso c com' rnuit~s 
en~cndas, c!u.e os ~·equerunentos de de:;taquc 
seJam adrmhd?s. ~omente quando formulados 
antes de ser. tmcwda a votação do capítulo 
a qne se refira. · 
. § _t.• - A preferência de que resulte 
m_vers:~o tot;tl, ou d~ metade da Ordem do 
DH~, ~o sera co~cedtda por: deliberação da 
mmona,. a Eequenmento e sento d? Presidente 
da Cmmssao, do relator d? proJeto, de um 
membro da Mesa, ou assmado por cinco 
Deputados. 

§ 2.0 
---;:- N_a votação, o Presidente poderá 

dar prefere~cta a ;certas emendas; em caso 
de reclamaçao, sera esta submetida à Assem-
bléia. 

CAPíTULO III 
. Da urgência 

Art. 102 - A dispensa de formalidades 
legais, salvo as de número, de parecer e de 
interstício entre as discussões, poderá ser 
concedida por deliberação da maioria para 
que determinada proposição seja considera-
da irnedintamcn te. 

§ t.• - Os requerimentos de urgência 
que poderão ser apresentados em qualquc; 
momento anterior à leitura da Ordem do Dia 
seguinte, devem ser assinados por cinco Depu'-
ta<los, ou pelo Presidente da Comisão, ou 
relator do projeto ou por um membro da 
l\Iesa. 

§ 2.• - A nenhuma proposição serú con-
cedida urgência, enquanto se estiver tratan-
do de outra assim considerada. 

§ 3. 0 
- Será considerado urgente todo 

assunto cujos efeitos dependam de deliher·l-
ção imediata. Quando faltarem apenas vinte 
dias para o encerramento dos trabalhos ler~is
lativos, consid~rl~r-se-i\o urgentes os proj:t~s 
concedendo cretlttos ao Govêrno. 

CAPíTULO IV 
Do intcrsticfo 

Art. JO:~ -- Entre as três discussões de 
cada pr?JCto de lei ou resolução mcâi· , · 
sempre mtcrvalo nunca menor· de v· t :u a 
quatro h~ras, <lc modo que niio ~;c f·~~\c e 
me~~no cha uma votação c a discu -~:-' ' . no :sequentc. Su,\0 sub-

§ 5.o - Quando ocorrer a aT>rescnta-
ção simultfmea de mais de nm rct]_ucrimcnto 
verhal ou escrito, tcrú prefcri'mcia a matéria 
que :\ Assembléia se afigurar mais impor-

Art. 10:! - A exceção dos C'lSO'' l . 
pensa de interstício previstos T>clo' 'p ·:, ~c ths-
os projetos periódicos só ser~o · .\1C~~;ncnto, 
O ' lllc Uluos em 

rdcm do Dia 48 horas dcllois . . tante. 
§ ().• - Quando ocorrer a apresentação 

<lc 11\nis de um rcqucrirncr!to . dos dependen-
tes de discussão, a prcferenc!a scrú regula-
<h pela ordem de aprcsentaçao. 

' § 7." -- Na !hipótese do parúgrafo antc_-
rior' apresentados simnltâncamcnlc requeri-
mor{tos que visem ao mesmo objetivo, a !>re-
ferência será regulada pelo Presidente. 

huição dos. pa_reccrcs; para os · rd:\ thstn-
muns, aquele mtcrvalo scrú d, ~ 1 O]etos co-

§ 1 " - N=io porlcr=io , . cl. ~' horas. 
intci~stí~ios I>'ll:'l 'l disc:ls ,;ci lt Ispcnsados os. 

. , ' ' ' ' ' ' S<IO < C llrO. t sejam enviados às Comis .-,. JC os que · 1 · soes llara rc<laç:-to do VCnCH o. ,, 
§ ') 0 s • l A . ~: - c~ra <.c "'8 horas o P , . d 

hnado a rcdaçao para nova discus~~~~ · cs· 
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§ 3.• - Tendo em vista a extensão do 
projeto e o número das emendas que lhe de-
sidente poderá prorrogar o prazo designado 
vnm ser incorporadas, na redação, o Pre-
às Comissões para essa redação. 

CAPíTULO V 
Das questões de ordem 

Art. 105 - Tôdas as dúvidas sôhre a in-
terpretação dêste Regimento, na sua prática, 
constituirão questões de ordem. 

§ 1.• - Tôdas as questões de ordem, cla-
ramente formulalas, serão em definitivo rc-
solvadas pelo Presidente. 

§ 2.• - O prazo improrrogável para o 
Deputado formular uma ou duas questões de 
()rdem, somente uma vez poderá falar cada 
de seus pares. 

§ 3.• - No momento das deliberações, 
o prazo que tem cada Deputado para en-
caminhar a votação, é de dez minutos, que 
se reduzirá a ci.nc~, se se tratar de leis pe-
riódicas. 

§ 4.• - Quando se úiscutir ou votar a 
redação final, só poderão falar "pela or-
dem", além do relator da proposição, dois 
oradores de cada urna das correntes de opi-
nião definidas na Assembléia, pelo espaço de 
dez minutos cada um. 

§ 5.• - Sôhre uma mesma questão de 
ordem é de dez minutos. 
Deputado. 

§ 6.0 - O Presidente, em qualquer mo-
mento da sessão, observado o disposto neste 
artigo, não deverá recusar a palavra ao Depu-
tado que a solicite "pela oruem", mas, pode-
rá cassá-la desde que o orador não indique 
desde logo o artigo regimental que está sendo 
desobedecido na marcha dos trabalhos. 

CAPITULO VI 

Da explicaçcío pessoal 
Art. 106 - Em breve discurso, que não 

poderá exceder de 10 minutos, o Deputado 
poderá exp1icar o sentido da estensão de pa-
lavras por êle proferidas no decorrer dos 
debates c que, a seu ver, tiverem sido rnlll: 
compreendidas, pcl~ Casa ou por qualquer 

CAPíTULO VII 

iJas atas 
Art. 107 - De cada sessão, lavrar-se-á, 

além da ata que se destina à divulgação pelo 
' "Diário da Assembléia", uma outra dactilo-
grafada, com cxposi~~ão sucin~a dos trabalhos, 
para ser lida, votada c assmada na sessão 
seguinte. 

Parágrafo único - Quando não houver 
sessão, por falta de número, uma ata de sim-
ples reunião mencionará o nome dos Depu-

, tados que tiverem comparecido, dos ausen-
tes, c o expediente despachado. 

Art. 108 - A ata destinada à publica-
ção no dia seguinte no "Diário da Asscm-
bléir", conterá tôdas as minúcias dos traba-
lhos da sessão ou da reunião havida. 

Art. 109 - Os documentos oficiais li-
dos na sessão serão exarados, em resumo, na 
ata datilografada e transcritos na ata im-
pressa. 
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§ 1.• - Os discursos proferidos durante 
a sessão COilstarão da ata impressa, por ex-
tenso ou em resumo, conforme a preferência 
do orador, manifestada oportunamente ao re-
dator de debates. Se o orador não devolver 
o discurso, isto mesmo constará da referida 
ata, sem prejuízo de posterior publicação. 

§ 2.0 - As informações e os documentos 
não oficiais, lidos, em resumo, pelo 1." Se-
cretário, à hora do expediente, serão sómcn-
te indicados, na ata impressa, com a decla-
ração do objeto a que se referirem, exceto 
deliberação em contrário, ou se a Mesa, de 
ofício, ordenar a publicação. 

§ 3.0 
- As informações oficiais de ca-

ráter reservado, nfio se darú publicidade. 
§ 4.0 

- Em qualquer das atas não será 
exarado nenhum documento sem expressa 
permissão da Mesa ou da Assembléia, salvo 
quando, incorporado a !tis curso. 

§ 5.0 - Será lícito a qualquer Deputado 
fazer inserir na ata impressa as razões es-
critas do seu voto, vencedor ou vencido, re-
digido em têrmos concisoS' c sem alusões pes-, 
wais, que infrinjam disposição dêste Hegi-
mento. 

Art. 110 - As atas das sessões secre-
tas serão redigidas pelo 2.0 Sccrctúrio, apro-
vadas Ilela Assembléia, antes do levantamento 
~a ~essão, assinadas pela Mesa, fechadas em 
mvolucros que serão lacrados c rubricados 
P?lo 1.• e 2.:• Secretários, com a menção do 
d1a ~la sessao, do lado de fora, e assim re-
colludas ao arquivo da Assembléia. 

. , A_rt. 111 - A ata da última sessão or-
umana ou extraordinárb scrú redigida a 
tempo_ de, se: 'SU1H_31Ctida, antes de levantada 
a scssao, a dtscussao c aprovação, que se fará 
com qualquer número. 

CAPITULO VIII 

Da Polícia 

• Art. 11?. - O policiamento do edifício 
da Assernbicut compete, privativamente : 
Mesa, funcwnando corno Comissão Exec~lti~ 
va, s?b a suprema dirc~~ão do seu Presidente 
sem mtcrven~~ão de qualquer outro poder. ' 

, Parúgn~fo único _ l~stc Jloliehment det"t ser f t o f' o ' o IlO-~ •• Cl <~ por orça pública c a••cnles d' 
pohcw, rc~rm~Itn~los ~1o Govêrno Jl,~l· ~I,.? 
c postos a mtetra c exclusiv·t 1. '1 1• c~.t desta. · ' < Isposrçao 

Art.. 113 - Scr:t permif d 
pc~soa,, decentemente' vestich 1

, .~·.a .. qualquer 
len·,~ a sess:-1 0 <l , • 1• .ts.)rstn das !!a-

"~ . . . , ' . esue que , • I " c guarde o lll'\ior· · .1, . se ac te desarmada , st Cll<'lO sem d . I l aplausos, 11cm de repro ', ::- · , ar sma < c 
sar na Assembléia. vapo, ao que se pas-

§ L" - No reei 1t 
dos à Mesa dtlr'\ t 1 0 c no~ lugares destina-. · 1 ' • n c 'ts sessoc · · - 1 nuta os os Deput 1 ' · · · s, so scnw :n -
Secretaria; em . , ~l ?:~ c os f~mcionúrios da 

set Vtç,o cxcluslVo d·l sess~o § 2.o - H· , ,. . . , ... , . 
senhoras mcmí1vct. a tnl~~mas reservadas para 
deral aitos f lr?s <~a. Camara ou Senado Fc-

' . llllC!Oll 'I !'lOS e Jl'l • ' · dois reprcscnt· t ' · • I a no maxuno 
c ia tclcgráÍica :111 es de cada diário ou agên-
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§ 3.• _ Aos jornalistas e .representantes 
de agência telegráfica ~rede~cwdos . e po~ta
dores de carteira de Hlen~~dade, . fornec~d.a 
pela Secretaria da Assemblew, sera permlh-
do 0 assento na bancada da I_mprensa, ~enqo
H , facultado livre acesso ~s dependenews 
d~esAsscrnbléia, exceto no recmio, durante as 
sessões. f · · · .1 • t t § 4.• _ A Mesa an~ sair liilCuia amcn e 
d difício da Assemhléw. o . e~pectador que 
p~rt~rhar a sessão, sem prcJUIZO de outras 
penalidades. . • 

§ 5." - Quando, P?r s11nple~ adyerten-
cia na forma dêste Regunento, nuo for pos~ 
sív~l ao Presidente manter a ordem, podera 
suspender ou levantar a sessão. 

Art. 11<1 -- Se algum Depnt.~do cometer, 
dentro do edifício da Assemh!ew, qualque~· 
.excesso, que deva ter rep1:essao, conhecera 
do fato a Comissão !~x_ccutlva, q~l.e, em ses-
são secreta, o cxpora a Asscmblma que de-
cidirá a respeito. . , . 

Art 115 - Quando no ·e(hfww da As-
semhléi~ se perpet~·m: algum d_elito, c~ctua~·
se-it a prisão do cnnunoso, ahrmdo-sc mquc-
rito, soh a direção de um dos membros da 
Comissão Executiva. 

§ t.• - Servirú de escrivão, o funcio-
nár'io da Secretaria que fôr, para isso, desig-
nado pelo Presidente. 

§ 2." - O inquérito, que terá rápido 
andamento, será enviado com o delinqüente 
à 1'1Utoridadc judiciúria. 

TITULO III 
Da elabomçüo legislativa 

CAP1TULO I 
Do processo de reforma constitucional 
Art. 11 ü - A reforma constitucional so-

mente poderá ser proposta se o projeto fôl' 
apresentado por um têrço, pelo menos, dos 
Deputados ou quando solicitada pela maioria 
dlt totalidade das Cfunaras Municipais. 

Art. 117 - Dar-se-á por aceita a re-
forma: 

I - se aprovada, em duas discussões, 
pela maioria absoluta da ~ss_m!Ihléia Legisla-
tiva, em duas sessões ordmanas c consecu-
tivas; 1. _ , t' n - se em duas t 1scussoes, on 1vcr 
0 voto (]e dois têrços dos membros da As-
sembléia Legislativa. 

Art. 118 - O projeto não scrú ~nclní~o 
em Ordem do Dia, para qualque:· d1scussao 
de qualquer dos dois ~urnos, sc1~ao qum:cnt_a 
c oito horas, I!O ll!Íl1lillO, ucpOlS de dlstn-
huidos os avulsos impressos da proposta ou 
desta com as emendas c do parecer profe-
rido .•;ôhrc a matéria. 

Art. 119 -- Em caso algum serão acei-
tas, durante as discuss<Jes, emendas sôhrc 
matéria não contemplada ~Ia proposta, . c, 
tampouco, emendas_ que nao , li verem s1do 
suhseritas por um terço do numero total de 
Deputados. 

§ 1." - A segunda discussão da 1n·imeira 
.scsscio a que ~c refere o n." I do art. 117, 
J>Odcrá ser . fcll:t durante a prorrogação do 
pcrío1Io legislativo. 

§ 2." _ Em segundo t~Irno, a discussão 
pod~ encerrar-se a requcl?J~lcnto, sómcntc 
depois de dis.cntida a matcna em duas scs-
:5Õcs consccuh v as. 

§ 3.0 
- Para o efeito da terceira dis-

cussão, a Comissão redigirá a matéria ven-
ciua em se7unua discussão do segundo turno. 

Art ~ 120 - Aprovada a proposta e redi-
gida afinal, será promulgada e publicada pela 
Mesa, com a assinatura do Presidente c S~
cretários, para ser anexada ao texto da Cons-
tituição. 

Art. 121 - Quando as propostas forem de 
iniciativa das Câmaras Municipais, dever:"to 
ser elas absolutamente idênticas no fundo' e 
~la ~o~·nw:.. sendo livr~ a cada Câmara apenas a 
JUShflcaçao da medida, computando-se para 
a contagcn~ da maioria únicamente as propoJ-
tas que tiverem observado aquela identi-
aade. 

Art. 122 - Recebida a proposta, à Co-
~nissão de Co~stituição,. Legislação e Justi~~a 
1ncurnhc rcduz1-la a proJeto, para encaminhá-
lo na forma dos artigos anteriores. 

Art. 128 - Em tudo quanto não contra-
riarem estas disposições especiais, regerão 0 
processo de reforma constitucional as mes-
mas disposições reguladoras dos projetos pe-
riódicos c mesmo dos projetos comuns. 

CAPiTULO II 

Das proposições 
Art. 124 - Proposição é tôda matéria 

sujeita à deliberação da Assembléia, compre-
endendo projetos de lei ou de resolução 
emendas, indicações, interpelações, requeri~ 
mcntos e pareceres. 

Art. 125 - A Mesa só aceitará proposi-
ções sôbre assunto da competência do legis-
lativo, redigidas com clareza c obedecendo ao 
estilo parlamentar; excetuado os casos ex-
pressamente previstos, nenhuma proposição 
passará a segunda discussão, sem a· necessá-
ria audiência da comissão competente. 

§ 1." - A proposição destinada a apro-
var contratos ou concessões, para ser recebi-
da, deverá transcrevê-los por inteiro. 

§ 2." - A proposi~~ão que contiver cita-
ção de lei ou de artigo, fará a transcrição 
da parte citada. · 

Art. 12G - As proposições que não ti-
verem solu~~ão até ao fim de cada legisla-
tura, salvo os projetos de reforma constitu-
cional c os trahaHws da Comissão Permanen-
te, serão considerados findos e arquivados 
não prevalecendo os pareceres, as discussõ~~ 
c votn~~ões porvcn tu r a havidos. 

!>ar~tgl'.:tfo ~mic.o - A qua~qner Deputado 
ou Co~mssao f1~a~a salvo o d1reito de reno-
var ta1s vropos1~~oes. 

SECÇÃO I 
Dos projetos 

Art. 127 - A iniciativa dos proJ'etos de 
lei cabe: 

a) ao Governador; 
h) a qualquer membro ou Comissão da 

Assembléia; 
c) tts ~f~maras Municipais em número de 

dez, no mmmw; 
d) aos eleitores, em número de de7. mil 

pelo menos. ' 
. Art. 128 -- Os proj_ctos de lei deverão 
ser aprcs_cntados na devula forma em arti-
gos concisos c cl:~ros, dcvidamcnl~ numera-
dos, datados c assmados pelos autores. 



Parágrafo ímico - À Comissão de Le-
gislação serão previamente enviadas as pro-
posições das Câmaras Municipais, ou as dos 
eleitores; depois do necessário exame, a Co-
missão dirú se o projeto obedeceu aos rcqui-
•sitos da lei, ajustando-o às prescrições . regi-
mentais. 

Art. 12!) - O projeto da iniciattva de 
qualquer Deputado será lido à hora do ex-
TJcdientc pelo apresentante ou, se estiver sô-
hre a mesa, pelo 1.• Secretário; cmando se 
P~ssar à ordem elo dia, a Casa decidirá, sem 
d~~cussão, se o projeto apresentado é, ou 
na o, objeto de deliberação. 

§ 1.• - Considerado objeto de delibera-
ção, poderá ser incluído, para a primeira dis- · 
cussão, nu ordem do dia seguinte; nesta hi-

. pótese, será numerado, impresso em ata c 
em avulsos que serão distribuídos aos Depu-tados. 

§ 2.• - Decidido não ser objeto de deli-
beração, ficará o projeto rejeitado, e não po-
derá ser reproduzido na sessão do mesmo 
ano. Esta proibição será aplicável também 
aos pro,jetos rejeitados em qualquer das dis-
cussões, salvo o caso de proposta ela maioria 
absoluta ela Assembléia. 

§ 3.• - Indepenelerão dêsse apoiamento 
preliminar, sendo logo considerados objetos 
de ·deliberação, os projetos das comissões, os 
da iniciativa do Governador, d.as Cfunaras 
<Municipais, do eleitorado e os assinados por 
cinco Deputados, no mínimo. 

§ 4.• - Do projeto serão extraídas as 
.. necessárias cópias para a publicação e for-

-~ mação du duplicata do respectivo processo, 
duplicata que ficará nu Secretaria, para con-
sulta, até a solução final do projeto. A ela, 
sempre 'que possível, se juntarão, por cópia, 
toelos os despachos proferidos pareceres e 
·documentos elucidativos, de ~odo que, em 
qnrrlqner momento, se lhes possa conhecer o 
conteúdo e o andamento do projeto. 

Art. 130 - Os projetos c respectivos 
pareceres irão a imprimir na ata dos traba-
lhos da Assembléia, e em avulsos, que serão 
distribuí dos aos Deputados. 

§ 1.• - Sômcnte depois dessa distribui-
ção será o projeto incluid? em .ordcr~ do dia, 
para a segunda ou terce1ra ~hs~ussao. . 

§ 2.o _ Em caso de. urgcncw, ofe~ec1do 
o parecer, poderá o. pro.1~to !ier logo lll<~lu.i
do em ordem do dw, el1spensada a prcvw 
impressão e distribuição. se al.gurn Deputa-
do o requerer e a Casa o qerenr. . . 

§ 3.• _ Poderá o proJeto se~ lmedwta-
mente incluído em ordem do d1,a~ sempre 
que a Comissão se limitar a oferece-lo para 
a discussão. 

Art. 131 - A requerimento t~~ dez Depu~ 
taflos, aprovado pela Assemblew, podera 
qualquer projeto de lei reger-se p~Ias mesmas 
normas e prazos a que estão SUJeitos os pro-
jetos peri(>djcos. 

SECÇÃO I 
Dos projetos vetados 

Art. 132 - Os projetos vetados pel? Go-
vernador do Estado serão distribuídos a Co-
missão, de cinco membros que a Casa eleger 
nnra emitir parecer, dentro de oito dias, a 
<~ontar. da data do. recebimento. 

'' 41,0 

§ 1.0 
- Dentro de trinta dias contnõos 

da devolução ou da reahertur~ <~os trabalh~~~ 
com ou sem parecer da Cormss.~o, os pro] -
tos remetidos serão sujeitos, em globo, a uma 
só di;;eussão, eonsiclernnclo-se. aprovados, se 
obtiverem o voto de dois terços dos pre-
sentes. 

§ •> • Re1·~ihdo o veto. serão devolvi-
~. · ' 1· l I da dos ao Governador, para a forma H :!c e ho-

promulMação, dentro de uuarent;'l c. o~ to, da 
r as; se não fôr promulgado, o I residente 
Assembléia o farú em igual prazo. 

SECÇÃO III 
Dos projetos periódicos 

Art. 133 - Leis on resoluções .periódi-
cas são as que deixam ele vigorar, m.depen-
dentemente, ele revogac;ão expressa, fmdo o 
prazo para o qual foram votadas. . . . 

1
. 

Art. 134 - Os projetos de le1s perwc 1-
cas terão preferência a qunisqu~r outros; ~~
rão incluídos em ordem do cha, . pa;a .cl~:,:'>
cussão imediatamente depois da chstnlnuçao 
dos avulsos. 

Art. 135 - Anrovado o projeto em .fl\"1~ 
meira discussão, ficarú sôhre a mesa, )Jclo 
prazo de cinco dias úteis, para rccchcr emen-
das por escrito. 

§ 1.• - Findo o prazo. serão ~~s emen-
das e o projeto enviados à Comissão par:ot 
proferir parecer. Com t•ste, a Comissão po-
·derú, nor sua vez, oferecer emendas, durante 
oito dias. 

§ 2.• - Quer para segunda, ou para ter-
ceira diseus-;ão, o pro,ieto c emendas só se-
riío incluídos em ordem elo dia quarenta e 
oito !horas depois de distribuídos os avnl-
sos. 

Art. 13G - Em sernmcla discnsiío, con-
forme a Assembléia o deeielir, o pro.icto ~e-

.1·ú debatido por títulos, enTlítnlos, scec;õe<;, 

!,· 

ou grupos de artigos, enqlohadmnentp ·eom 
as rc<;pectivas cwendas. E1~cerrada n cli~cus
são, proceder-sc-ú à votncão, em globo ch 
p~1rtc do projeto já dehaticla; em segui ela', ~t:
rao vot.:·Hlas a:" .~menclas, uma a umn, !;e a ., 
Casa na~ .dr;cHhr pela votação, hmhém em 
globo, rhv1dtdas em grupos, conforme tive-
rem tido parecer favorável ou contrúrio. 
.. Art. 137 - .Dc:pois de ser o projeto rc-

d.undo pel:~ C~nnssao, de neônio eom 0 ven-
eldo, h cara sohrc a mesa, r>ar cinco r .. 
r>ara t·cceher emendas ele terceira cliset .< ~<ls, I ;o-ln elo O ""I' "'0 S - · t - ' · lSS,IQ. . •: ;.,, • : er~\0 ])l'OJC o e cmetHlas r"-
mchdos, a Cormssao, para <hr P"rc , : 1~ d •t• . ' " CC! C e mo o a nerrm tr a mclusão em ordem 1 ' r c1cntro dos mesmos prazos c com 'ls < 0 , 1 Ia, 
formalidades da segunda discussão:, mesmas 
. Art · 131l -- Em lere eira discussão 

0 
. 

Jeto c as cmendns scriio cliseutidos c !>\o-
dos, em glcl>ho, salvo as matérias tlest·\c'.,c(>l·:l\;. 
c as emc1u as. ' · " ·" 

Art · 139 - O cncerr·nn • t 1 1 discussão do - ·, • . ~n. 0 c c ~llla quer 
cido ficará s •• r~OJelos r>cnochcos :<>o se T>o-
scssÕcs. so H c a mesa ,por cmco dias, 

§ 1.• - A Mes·1 ·o f poderá detct' . . , , ' e r~ orrnc a· nrg~nch 
lllmm· e r:-o{ftcio 01 - '' mento, ai>l'ova 1 . · . •. t a rcqucri-

taç~o d < o a uncchata ellscussiío ou 
' '' . ~ qualquer projeto p, ,·, d · , vo. 

pretençao da ordem do dia. elw tco, (;Ollt 

ll. 
1 ' 

l: ~~ 
i ·~ 

l 
~· 
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§ 2,0 _ Na hipótese .do parágrafo ante-
rior, só poderá ser requendo o encerr!'mento 
da discussão, após terem falado dms ora-
dores. 

Art. 140 - Poderá qualqt~er D~putado 
falar: em primeira e lercerr~~ drscussao? urna 
só vez, pelo prazo irnp~orr~ga::el .~ie .~l~ra. 1~<?
ra. e em segunda, uma ::ez sob r e cada ai tl-
' ' tÍtulo capítulo, secçao ou grupo de ar-
Yi~;os, de ~nodo ~rue o te1!lpo total de sua per-
m':'mência na trrbuna, nao exceda a uma ho-n;, o relator usarú da palavra como nos pro-

§ ~.o -.Findo o prazo de permanência' 
do projeto sobre a mesa paar emendas, quer 
da segunda, q~tcr da terceira discussão, se-
rão elas publicadas em atas, devidamente 
classificadas, pela o~·dcm dos artigos e capí~ 
tulos a que se referrrcrn. 

§ 2.0 
- O Presidente darú também pu-

blicidade, em. sep.arado, a tôdas as emendas 
que, por anh-rcgunentais, haja recusado ou 
eliminado, indicando sempre o fundamento 
da sua decisão. . 

jetos comuns. 
§ 1." -- O encnmin~wn~cnto. da ;ro.tação 

poderá ser feilo pelo pnmcrro SI[~na~ano da 
emenda ou pelo relator da cormssao, pelo 
espaço de cinco minutos cada um,. podendo; 
para hso, o relator falar, tanta~> vezes quan-
tos os oradores, após cada um dêlcs ou de 
uma só vez. 

Art. H 1 Aos projetos periódicos s~-
rão aplicáveis os dispositivos que regem os 
pro.ietos comuns c. <JUe não colidir:em com as 
disposições cspecrms referentes aqueles. 

SUBSECGXO I 
Da fb:açdo do efetivo da Polícia Militar 

Art. 142 - A Comissão de Scgurànça 
Pública compete dar parecer ao projeto que 
fixa, para o período de um ano, o efetivo· da 
Polícia Militar. 

§ 1.0 - Se, quarenta dias depois do iní-
cio da sessão ordinúria, o Poder Executivo 
não o houver feito a respeito, a Comissão, 
<lcntro de oito dias aprcscntar:'t projeto à 
l\Icsa. 

§ 2,0 - Se, até então, não houver a l\lesa 
recebido o projeto da Comissão, farú as in-
dispensáveis motlifica~~ões na lei em vigor, 
incluindo-a em ordem do dia, em forma de 
projeto. 

Art. 143 - A votação do projeto não 
pode ser adiada, em virtude de requerimen-
to, por mais de quarenta c oito horas. 

Art. 144 -- Quando faltarem apenas vin-
te dias para o encerramento dos trahalhos 
legislativos, o projeto será incluído em or-
dem do dia, indcpcn<lcntcmenlc de distribui-
ção de avulsos, de impressão c até de pa-
recer. 

SUBSECÇÃO II 

Do orçamento 

Art. 145 - Hcccbido o projeto de or-
çamento, a mesa, independente de sua leitura 
no expediente, rnandarú puhlicú-lo, fazendo 
distribuir, no prazo múximo de cinco dias, 
os avulsos J>clos Deputados. 

Art. 14G - Se, até sessenta dias antes 
de terminar o }Jrazo de sua :;cssão ordinária 
não houver a Assembléia recebido do Gover-
nador do Estat~o o projeto do orçamento, a 
Comissão de Fmmwas, Orçamento e Tomada 
<Íe Contas org~miza~·ú o seu, apresentando-o 
no prazo de 01to tllas .. 

Art. 147 - O pro.)c~o ~lc lei de orça-
mento terú sempre prcfcrcn.ct~l na discussão, 
c não poclcrú conter <hsp~siçoes estranhas à 
Teccila c à despesa do l'.stado, nos tênnos 
<ln. Consti tni~~ão. 

§ 8.0 
- Se o autor da emenda não se 

conformar com as razões da decisão e rc-
elamar, o Presidente devolverá o conheci-
mento da questão à Assembléia, para que es-
ta resolve definitivamente, após rúpido de-
bate, que não passarú de meia hora. Nêlc 
só podcrú falar o rcelamante pol' dez minu~ 
tos, e o relator por igual prazo, podendo o 
Presidente, se quiser, expor mais uma vez, à 
Casa, as razões da cxclustio. · 

Art. 148 - Em terceira discussão não 
serão aceitas emendas que tendam a n~rnen
tar a despesa, salvo apenas quando propuse-
rem o restabelecimento de medidas mencio-
nadas na proposta do Poder Executivo, ou 

·consignarem verba para despesas jú determi-
nadas em lei. 

Art. 149 - Considerar-sc-ú prorrogado 
o orçamento em vigor, nos têrmos da Cons-
tituição, se até ao de agôsto não houver sido 
enviado à sanção. 

SUDSECÇXO III 
Do subsídio e da aj!lda de cllsio 

Art. 150 - A Comissão de l''inanças, Or-
~~amcnto c Tomada de Contas forrnnlarú até 
o dia cinco de agôsto do último ano de cada · 
legislatura, o Projeto de fixação do subsídio 
c da ajuda de custo dos Deputados da legis-
latura seguinte, hem como o snbsítHo do Go-
vernador e do Vice-Governador. 

§ 1.0 
- Se o não fizer a referida Comis-

si'ío, ou qualquer outra, ou ~:inrb <makncr· 
Deputado, até aquela daia, a Mesa inclÍÚrá 
na Ordem do Dia da sessão seguinte em for-
ma ~le propo~ição legislativa, a rcsol~1~~ão rec:-
pcch v a em vigor. 

§ 2." - A Comi~d'ío de Finanr.~as, Orça-
n~ento c. To!nada de Ço~tas terú o prazo de 
cmco. dws unprorrognvc1s para emitir pare-
cer sobre as emendas. 

~. B.o - Aprovado o Pro.icto, a Comissão 
de I•mnnç;as, On;amcnto c Tompd·,1 tl(• (' . 

1 
. ' , .ou-

tas provu ~nc1arú, no sentido de serem pos-
tas, de aeonlo com a Hesoltwão 'I'' 11ecc•· . · . l ';( ' (._ ·" ,c,n-nas ver )as orçmncntúrlas. · · 

. . § 4.o - O saldo da verba do subsídio va-
na':el do .. Deput<~do, aiJrovado mensalnwnte 
scn~ cy~nmrado a parte da receita c desÍ)cs.' 
onlmana da Secretaria da Asscmhléh · 1.:1'\ 
sua Diretoria <la Contahilith1dc ' I" a 

\i 5.o ~ O saldo, de que c'ouih 0 · . . : 
grafo anterior, scrú aplicado co~f<;rm, p,n.t-
posta da Comissão Executiva, no em·l P.r~
mcnto da Biblioteca da A~;scmbléia. queu-

SUBSECÇÃO IV 
Dos projetos ele resoluctío 

Art. 151 -- Os projeto:.; de ;.e. 1 -
gisl:lliva dependerão de J)l'OI>t>st' 'l so l~<l.~ao le-, l ' · ' l'S\TI 'l <lll" sera t istribmda em avulsos· ol ·1'· ~ '' , " · 1. l · · ' ll't Peendo 'I"' 
mcs~nas forma 1( a<lcs dos r>roicto;· -, ', 1 ,· .• ·' 
frcrno três d iscussõcs. ·' < c Cl, so-

,, 



§ 1." - Se o requerer o relator da Co-
·missão e a Casa o aprovar, poderá o pro-
.~cto, antes de incluído na ordem do dia para 
.qualquer das discussões, ficar sôbre a mesa, 
I>ara receber emendas, por prazo fixado no 
requerimento c nunca excedente de três 
dias. 

§ 2.0 
- Na hipótese do parágrafo ante-

rior, as emendas aceitas pela Mesa serão cn-
·.-iadas à Comissão, para proferir o seu pa-
recer, dentro de quarenta c oito horas. 

Art. 152 - Em cada discussão, poderá 
.cada orador falar pelo espaço de vinte mi-
nutos; e o autor da emenda, para encami-
.:ahar-lhe a votação, apenas cinco minutos, 
podendo o relator da comissão responder a 
cnda um pelo mesmo espaço de tempo, se 
não preferir falar de uma só vez, pelo prazo 
.máximo de meia hora. 

Art. 153 - Para o adiamento da sessão 
legislativa, será mister contenha o projeto 
.os' motivos determinantes da medida c a in-
dicação do dia c mês de reinício dos tra-
ha~hos, de modo que os seis meses da sessão 
sejam contemplados dentro do mesmo ano. 

Parágrafo único - Será o projeto reme-
tido à Comissão Executiva e à de Constitui-
ção, Legislação c Justiça, para, em reunião 
conjunta e dentro ·de cinco dias, proferirem 
i>arecer, quer para segunda, quer para ter-
.ceira discussão, sob pena de ser o projeto 
discutido c votado, sem precedência de pa-
recer escrito, por deliberação da Assembléia. 

Art. 154 - As alterações regimentais de-
Jli)ndcrão de proposta escrita, que será dis~ 
trihuída em :'-o'ulsos e discutida, pelo menos, 
.rm dua~; sessões. 

§ 1." - O projeto não será incluído em 
ordem do dia senão depois de distribuídos 
os respectivos avulsos, se a proposta fôr da 
Comissão Executiva, ou os avulsos do projeto 
e do parecer desta, no caso contrúrio. 

§ 2." - A discassão, iniciada na primei-
rA :sessão, prosseguirá na seguinte. 

§ 3. 0 
- Oferecidas emendas na segunda 

~essão, poderá encerrar-se a discussão da 
proposta, não havendo mais quem sôbrc a 
mesma queira falar. Tôdns ~~s emendas serão 
enviadas à Comissão Executiva para, sôhrc o 
assunto, proferir parc~er . d~ntro de cinco 
dias. Nesta hipótese, drstnbmdos os avulsos, 
prosseguirá, vinte quatro horas depoi;'>, a djs-
~ussão das emendas. Encerrada a thscussao, 
proceder-se-á à votação da proposta c das 
.emendas. 

§ 4,0 - Na hipótese do § 3.0
, poderú a 

Comissão Executiva proferir parecer. imedia-
tamente, de modo que as emendas se,1am logo 
submetidas à discussão, conjuntamente com o 
projeto. 

SECÇÃO V 
Das indicações 

Art. 155 - O Deputado pot!?rá provo-
car a manifestação da Asscmhlcra, 0~1 de 
<IUalqucr de suas comissões, sob dctcrnunado 
3ssunto, formulando indicação por escrito 
em Wm1os explícitos e forma sintética. ' 

§ 1." - As indicações serão recebidas, 
li.cm dependência de apoiamento, depois. de 
hdas em resumo c copiadas para publica-
ção, na íntegra, na ata impressa, o Presiden-
te designará ~~ Comissão que deva dar pare-
cer, em dez dtas. 

. ~12 

§ 2.0 - Proferido o J?arccer, escrito ot 
oral, serão as indicações Imediatamente disl 
cutidas _c votadas,. .a r~1c~o~ que a Casa deli= 
hcre se,1a a matena m.c.mda na ordem d 
dh scrruinte ou que so entre em disctiss=-0 

' "' ' l' t 'I . , ao e votação depois da t rs n ltução dos avul-
sos. d' -§ 3.o _ As in rcaçoes estão sujeitas a 
uma só discussão. 

§ 4." _ Se as in(~ic~ções receberem cme _ 
das, tornarão à Corms~ao P::ra novo parece~· 
apresentado êste, a drscussao continu·1r·'t 11 .' 
forma do parúgrafo segundo. ' ' <l 

SECÇÃO VI 

Dos requerimentos 
Art. 156 - Scr~o verbais, ou escrit 

independente de apmarncnto, de discuss=- os, 
de votação, sendo despachados, imedr'at··r'n10 e, 

P 'd t . u en-te, pcl.o. rcsr en c, os requcrunentos em c , 
se sohcrte: rue 

1.0 - a palavra, ou a sua dcsisP .. 
2.o - a posse de Deputado· cncla, 
3." - a retificação de a h.' 
4.o - a inserção de decl~~··v·=-o ele voto ern ata; ':.·<~ 
5. 0 

-- a ohservfmcia ·da distJ . _ mental; osrpo rcgi-
6.o - a retirada do rctru . 

ou escrito; cruncnto verbal 
7 ." - a retirada de prop . _ 

rcccr contrário; ostçao com pu-s.: - a vcrifi.cação de vot· :- . 
9. - csclarccrmcnto sôb , ~Ç,lo, 

trabalhos; rc a ordem dos 
10 - o preenchimento de 1 gos em qualquc_r comissão; ugares va-
11 :- a. leitura de qualque . _ 

a ser, drscuhda ou votada; r Proposrçao 
12 - a remessa de doe . 

publicação. urnento, lrvro ou 
Art. 157 - Podcr1o ser } . 

dos com qualquer núm~ro · in ler >ms e vota-
t~ de apoiamento c de tÚsct~s~~cndentcmcn
rrmentos c1!1 que_ se peça: · 5•l0, os rcquc-

1. - mserr•·1o crn . t· d .. 1 ~' <~ <l c voto I ZIJO, ou c c pesar; l c rego-
'J o 

• w. - rcprcscntar;ão da A. 1 .. 
mcw de corr11' ··s=-10 cxt: · ssern Jlcra por· , ~ .~. ( .._ crua; 

.. .~. - levantamento da . -
ZIJO, ou pesar; , sessao em rego-

4.o - manifcstaeão de r"' ... 
sar, por ofício, tcle;;.ram•t o c,ozrJo, ou Pc-
outra forma escrita. o ' u Por qual<Iuer 

5o I I' ' "D' ~ pu J reação de inforr , -
no . otarw da As~;cmhléia". n.tçoes oficiais 

b. - llCI'Inr'ss:- ' 
o ··.to Para fal· · , 7 · - prorro"'tC':-10 1 .u sentado. Sent. - d "'' ··• t c lH"no ' · · .tçao e Parece" , , ' Para a . . 8 o l' _ ' C C!UC!}(hs. •\{H C-. - t rscussao por p· l ' ' 

tulos, sec~~õcs, snhsccçõc·· .\r c (títulos C'\PÍ 
ou de crncrul·ls). · ,,, grupos de· :\I'l~ -

o '· ' , rgos 
!l. - o requerimento d 

hora da sessão e 0 de 'Hl', e Prorro~ação d, 
Art. 158 p l !. r.nnento dcst· ·l 

pendentes de di:, ?.~ cra,o, se~· Vcr.:.hais ·l.. 
poderão se scuss.to c ·lPoramcnt ' Inde-. r votados com . o, tn '\s · · na absoluta dos D tl .t J>rcscn~~·t (h , .. so 
tos de: c pu ~H os, os r~ ', !llaro-

1 o l' . qucruuen-
clusã~ d-; ( ;s!Jcn:c;a de interstício . 
do dia; detcrmrnada IH'OIJOsi~~ão ~·H·a a in-

2 o • crn orde · - dtspc . I . rn 
quer proposiçfto; ns.t te llllfJrcssão de 
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3.0 - retirada de proposiçao, substitu-
tivo, emenda ou suhemenda, com parecer fa-
vorável; 4,0 _ destaque de emenda apr?v~da, ou 
de parte de proposição, para conshtmr pro-
jeto separado. . Art. 159 _ Serã<_> cscntc~s, independen-
tes de discussão c so. P<,>dcrao ser votados 
com a presen~~a da r~mona dos. membros da 
As•·cmhléia os requcrnnentos de. 

·' 1.o _'demissão de rncm.bros .da Mesa; 
2.0 _ votação das partes, mclustve de ar-

tigos c de emendas; 
3.o - adiamento de discussão ou de vo-

tação; . _ 
4,0 - encerramento de (hscussao: 
5,0 - votação por determinado pro-

cesso· ({o _ remessa, a determinada comissão, 
de papéis despachados a outra; 

7,0 - sessão secreta; 
s.o - inclusão, em ordem do ·dia, de 

projeto periódico, na hipótese do art. 130, 
§1.". - ... , Art. 160 - Sento escntos, su]eltos a 

' apoiamento c discussão, c só poderão ser vo-
tados, com a presença da maioria absoluta, 
os requerimentos sôbrc: 

1,0 - informa~~ões solicitadas ao Go-
vêrno do Estado ou por seu intermédio; 

2,0 -- inserção no "Diário da Assembléia" 
de documentos não oficiais; 

3.0 - nomeação de comissões especiais; 
4.0 

- reunião da Assembléia em Comis-
são Geral; 

5.0 
- sessões extraordinárias; 

6." - quaisquer outros assuntos, que se 
não refiram a incidentes sobrevindos no cur-
so das discussões ou vota~~ões; 

7,0 - audiência de uma comissão sôbre 
determinada matéria ou reunião de duas co-
missões para deliberar sôbre determinado as-
sunto; 

8." - inclusão em ordem do dia de pro-
jeto ou indicação, independente do parecer. 

§ 1,0 - Os requerimentos sôbrc infor-
mações ao Govêrno e os que pedem o com-
parecimento à Assembléia de Secretário do 
Estado, estão sujeitos aos trfnnites das in-

·' dicaçõcs. 
§ 2.o - Os requerimentos sujeitos a 

apoiamento só serão admitidos à considera-
ção da Assembléia, quando subscritos, no mí-
nimo, por cinco Deputados. 

SECÇÃO VII 
Dos pareceres 

Art. 161 - As comissões redigirão os 
pareceres por escrito, em têrmos explícitos, 
concluindo sempre sôbrc a conveniência da 
aprovação ou rejeição da matéria. 

§ l." - Exccr>eionalmcnte, nos casos ex-
pressamente }~revistos no ~legimenlo, os pa-
receres poderao ser verbais. 

§ 2,0 - Salvo disposição especial, será 
de q'uinzc (!ias: co~1lados da remessa do Jn:o-
jcto ou da lll(hcaçao, o I>razo para as cmms-
sõcs proferirem s~~1s parcc~rcs; c, quando 0 
não fa~~am, cnlr.ara o pro:1cto o_n indicação 
em ordem do dia, pa,l'[~ <]Iscussao ou eonH-
nuacão desta, por llllCiatlva do Prcsidcn te, 
ou ;, reqncrirncnlo, aprovado pela Assem-

•·· hléia. 
I 

. _ § 3." :- Quando o~ pm.;eceres de comis-
soes terrmnarem por simples requerimento~ 
como de arquivamento, de audiência do Go~ 
vêrno ou de ou.tra comissão, serão, como em 
geral os requer~mentos escritos, sujeitos ime-
diatamente a discussão e votação única, sal-
vo se algum Deputado requerer c a Casa dG-
liberar se proceda na forma do § 2,0 in-
fine do art. 155. 

§ 4.0 
- Se concluirem em projetos d<il 

lei ou resolução, serüo êstes submetidos aos 
trâmites regimentais por que paso;am a:.; pro-
posições dessa natureza. 

TíTULO IV 

Das discussões e da ordem dos debates 

CAPíTULO I 

Das discussões e das emendas 
Art. 162 - Para discussão de qualquer 

muí:bb. salvo disposição especial, bastará a 
presença de um têrço dos membros da A~
sembléia. 

!Jarúgrafo único - A falta de número 
para votação não prejudicará a discussão da~ 
matérias constantes da ordem do dia. 

Art. 163 - Quanto à discussão dos pro-
jetos, ohservar-se-ão as seguintes condições, 
além de outras já constantes dêste Regimento: 

a) não se discutirá nenhum projeto dG 
lei ou resolução sem haver entrado em or-
dem do dia, pelo menos vinte e quatro horM 
antes; 

b) nenhum projeto de lei poderá ser di11-
cutido se não fôr apresentado, pelo meno11,. 
dez dias antes do encerramento da sessão le-
gislativa, salvo se a própria Asscuibléia, por 
dois tl:rços dos membros presentes, em vota-
ção nominal, resolver o contrário, ou se 0 . 
solicitar o Governador, em mensagem espe-
cial; 

c) salvo quando precedido de mensager• 
do Governador, qualquer projeto de lei, qu•. 
importe acréscimo de despesa, terá o anda--
mento suspenso após a primeira discussão, 
até que seja aprovada a receita correspon-
dente. 

Art. 164 - Versará a primeira discus-
são de um A projeto de lei ou de resolução uni-, 
camcnte sobre as vantagem; ou inconvcnien~ 
tes dêlc, não se a<lrnitindo, por isto, neste dl.l-
hate, emenda ·de qualquer espécie. 

_ Art. 1()5 -- Encerrada a primeira discul'!-
s:.w, s~gue-s? A a . votar;ão; aprovado, será e~
vwdo a amhcnctn da Comissão competente. 

.Art. 1~6 - Quando houver dois ou rnail'! 
pro]ct.os sobre a mesma matéria scr1o ..,'1 
remetidos à Comissão a CJUC c·11'1·>',1m p, c c~ . ' ' ' or sua natureza, a fun de rcpro<lnzí-los em um 'só. 
mas! se algum Dermtado, depois da lcitu~· '1 ' 
proJeto refun(lido, insistir na prcfcrênci:' \ 0 

un~. dos p1:imitivos c assim o decidir .1 A.·~ t 
11 

hlcw, en lrarú êle em discussão, fi~·nHlsem
outros prejudicados. ' 0 0 5 

_:\rt. 1()7 ;-- A~n~eiada a se•.1un<l· l' 
cus~ao, o, 1." Sccr~~tano lerá todo'' 0 ~~ .< I11-
sc tslo for rcqucrulo c aprovado 1 , r> OJeto, 
o relatúrio dn Comissiio que 0 h(;uv>~;n, c~Hll,? 
na<lo c as emendas por ela ofcreci!hs cx.mn-
c aquGlc não tiverem sido imprcs~~~ .se esta' 
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Art.- 168 - Na segunda discussão, de-
. h ater-se-á o projeto, artigo por artigo, a me-
nos que resolva a Assembléia, a requerimento 
de qualquer Deputado, que isto se faça por 
t~tulos, capítulos, secções ou grupos de ar-tigos. 

Art. 169 - Lidas pelo 1." Secretário as 
emendas que ocorrerem, c submetidas a 
apoiamento as que não pertençam à Comis-
são competente, ou assinadas não se achem 
Por três Deputados, serão logo postas em dis-
cussão com o . artigo, ou a parte do projeto, 
a que se refenrem. 

Art. 170 - Pôsto em votação cada ar-
tigo .Uo projeto, salvas as emendas, e apro-
vado êste, serão elas e respectivas subemen-
das, sujeitas à deliberação da Casa, confron-
tando o Presidente o texto do artigo com a 
emenda que o alterar. 

Art. 171 - Quando, pelo número ou 
importância das emendas oferecidas em se-
g~nda discussão, se tornar difícil o proinm-
·Ciarncnto imediato da Assembléia, o Presi-
·dente, ex-officio, ou a requerimento de qual-
, quer Deputado, enviará o projeto à Comissão 
.respectiva para interpor parecer, ficando 
adiada a votação. 

§ 1.• - f~stc parecer, que será impresso 
c distribuído em avulso, não sofrerá discus-
são especial. 

§ 2.• - Se a decisão relativa a um ar-
. tigo, título, capítulo, ou uma das secções ou 
. grupos de artigos, prejudicar a decisão das 
restantes, dependentes daqueles, será o pro-
jeto arquivado. 
. § a.• - Apresentado substitutivo a al-

. gu!n ~rtigo, será aqt~ê~c pôs to em votação em 
· pnme1ro lugar c, reJeitado, fica prevalecendo 
o do projeto, salvo emendas. 

§ 4.• - Quando o substitutivo oferecido 
a um projeto compreender tôda a matéria dê-
Ie, tcr:'t, depois de submetido a apoiamento 
uma discussão prcli!llinar em globo, conjun~ 
!amentc com. o .PrOJeto, na sessão posterior 
aquela em que fôr distribuído o impresso c 
c~1cerrado o debate, será votada a prcfc(ên~ cia. 

. Art. 172 - No correr da discussão dos 
·artigos do projeto, poderá qualquer Depul:a-
t~o mandar a ~lesa emendas substitutivas adi-
hva;~• suprcssivas ou modificativas, as quais, 
apOia~las na forma do art. 169 entrarão Jorro em dtscussão. ' "' 

, ta ;-Art. 173.- T~rminada a rliscussão c vo-
. çt •to dos artigos, htulos, ou capítulos do Pl'<)· Je o a Casa I 'd' · • ' · t ' . ' c CCI Ira se ele eleve P'lss·tr -'t erceira r - ' .. ' ' tl. ' c Iscussao · Se a ·dccis1o fôr •tfl'r·rna v a, ·será e ·., d : C . - ' ' ' -digi-lo fVI,, o .t omissao que deve rc-
dis~ns~ü;~n orme 0 vencido, Para terceira 

Art. 174 S 
o Projeto ti - ,c, pela~ emendas aprovadas, 
Comissão H~~r Sido mmto alterado, ou se a 
impressas c d.ofc_rec~r emendas, serão elas 

. o Projeto sal Istrdi!nndas conjuntmncute con; 
Art. '17~ vo · Ispcnsa. 

ter-se-á 0 D.,r~ 1Na terceira discussão deha-
·om OJe O CIU l l ' ' ' c as ernenu g o w, conJuntamente 
_ Art: 17G _:'~ que Ih~ forem oferecidas. 

·rao acei~~s crnen~~sta d1scu~são, somente se-
ou modthcativas s suprcssivas, ampliativas 
Df:>Va, ou rejeit~da sem cogitar de matéria 
somente a supri'rn· na segunda, visando t:-

10 f 1 tr no p · : , ~r~. os e pa avras . ~OJeto artigos, })ara-
Ideta contida em 'al~odthcar ou ampliar u 

gurn dos S"U t' "' s ermos. 414 

Art. 177 - Finda a terceira discussão, 
por-se-á a votos, - se o projeto .é _apr~vado, 
salvas as emendas - c, se a dccisao for ne-
gativa, é rejeitado o proj~to, ~icanl~o preju-
dicadas as emendas; se for afirmativa, Pas-
sar-se-á itJ votação de cada um~t das e!nendas, 
tendo preferência as suprcs.siVas, sobre ~s .,., 
outras, c, das ampliativas, scra votada em Pl'l-
mciro lugar a que fôr mais lata. 

Art. 178 - Dar-sc-ú o cncerrarncnt~ de 
qualquer discussão, não havendo quém sobre 
o assunto peça a palavra, ou estando ausente 
o orador inscrito, c quando, tendo j{~ r.~:Iado 
·dois oradores de cada corrente de opm1ao, a 
Assembléia assim o deliberar, a requerimento. 

Art. 179 - Adotado definitivamente o 
projeto, será remetido, com as emendas apro-
vadas, it Comissão de Hedação, ou à que fôr 
para isto competente, a fim de o reduzir à 
devida forma. 

Parágrafo único - As indicações só irão 
à Comissão de Redação, quando forem apro-
vadas com emendas. 

Art. 180 - Terão uma só discussão, sal-

' v o disposição especial: 
I - Os pareceres de comissões que con-

cluircm em requerimento; 
II - as indicações; 
III - os requerimentos que por êste Re-

gimento estiverem sujeitos à discussão. 
IV - as redações finais; 
V - o relatório das deliberações da Co-

missão Permanente; 
VI - os projetos vetados. 

CAPITULO II 

Da redação final e da promulgação 
. Art. 181 - Apresentada c lida a redacão 

fmal do projeto ou da indicação, serú ime-
dia~a~~ntc disc~Itida ~ votada, salvo se antes 
de llliCiacla a thscussao, ou mesmo no correr 
desta, algum Deputado requerer c a Assem-
bléia deliberar seja a redação impressa em 
ata ou distribuída em avulsos, para ser dis-
cutida c votada, ou para se JH'osscrruir na 
discussão adiada. "' 

Art. 182 - A discussão scrú restrita aos 
têrmos em que as acharem redigidas as pro- ,:: 
posições, c nela só se admitirão emendas que 
visem à correção de enganos, contradições ou 
absurods manifestos . 

Art. 18:l - As emendas à rcda~·iio serão 
imediatamente discutidas c votadas, depois de 
parecer oral da Comisão; todavia, o relator 
podcrú requerer o adiamento da discussão, a 
fim de emitir parecer c~crito. 

Parágrafo único - O autor da emenda 
poderá falar durante cinco minutos c o r·cl:l-
tor dar resposta por igual tempo. 

Art. 18,1 - Aprovada a redação, salYo as 
emendas, c depois aceitas estas, serão incorflU-
r~.das ao .texto; sem dependência da di~e:Is
s~o csr~ecial, será o projeto submetido à •;;m· 
çao c a promulgação. 

CAPITULO lli 

Da orde·m elos debates 
Art. 185 - Os debates dcvci';-to I'c·•IJ.Z'II'-sc COill Ord , , · ' " " 

t l . enl c ;;olcnui:Hlc c a nenhum l)eJJtJ-at o scra p, ·r 1 , , . , 
11 , , . . c r nu. H o f.tl.n sem que a vala vra 

lc SeJa concedida pelo Presidente. 



§ 1,? _ Qualquer pe~utad? tem o _direito 
de redamar a observancia deste . Hegunento, 
cumprindo ao Presidente atender as reclama-
ções independentcmen~e de deb_ate, salvo _se 
houver dúvida quanto a oportumdade do ths-
:positi v o invocado· 

~)\ § 2." _ Se um Deputado pretender falar 
ou crmanecer nu tribur~a, sen~ que lhe tenha 
. ·ct P dada a IJalavra, ser a convidado a s-entar-SI O • · f l p . se. caso o Deputado. Insista em a ar, .o · rc~H-
dc;ltc dará o seu dis~urso por ternunaüo e, 
nesta hipótese, eessara sempre o scrvir.~o ta-
quigráfico. 

§ 3.0 - No caso de infra~:ão dêste _Hegi-
mento no decurso dos debates-, o Pres1dente 
adverÚrú o Deputado, usando da fórmula: --
''Atenção!" Se esta advertência não bast-ar, o 
Presidente dirá: "Sr, Deputado F., Aleução !" 
Não bastando a advertência nominal, o Pre-
sidente lhe retir.urá a palavra; c, se insistir em 
desatender as advertências assim feitas, o Pre-
sidente, mediante consulta à Assembléia e 

·":< aprovação· da maioria dos presentes, indepen-
dente de número para de-liberar, convidá-lo-á 
a retirar-se do recinto, o que deverá fazer 
j me·diatamcnte. A desobediência a essa dcler-
minaçüo constituirá desacato à Assembléia. de-
vendo o Presidente .su:-~penllcr a scssüo e fazer 
lavrar o respectivo auto, para ter o devido 
destino, consignando-se o incidente em ata. 

Art. 18ü - Os Deputados com exceçüo 
do Presidente, falarüo de pé, 

1

da tribuna ou 
da bancada; só por enfermidade poderá obter 
permissão para falar sentado. · 

Art. 187 - Ocupando a tribuna, o Depu-
tado dirigirá as suas palavras ao Presidente 
ou à Assembléia, de um modo geral. 

Parágrafo único -- Em suas referências 
aos colegas, ou ·quando a êstes se dirigir, o 
Deputado dcvcl"á, de aeôrdo com as praxes 
parlamentares, fazê-lo, dando-lhes tratamento 
condigno. 

Art. 188 - Não é permitido ao Deputado, 
nos seus discursos, vurccercs, votos em scpa-

;). rado, declarações de voto ou qualquer outra 
forma de manifestação do s-eu pensamento 
us.ar de expressões insultosas para com outros 
Deputados, membros do Congrcs:,;o .N acionai 
ou membros dos poderes públicos. 

Parágrafo único - A Mesa provideneia-
.t·á, a fim de que as express-ões, a que se rcfc-
l"C êstc artigo, não sejam publicadas no "Diá-
rio da Assembléia" -c nos Anais-. 

Art. 18!) - O Deputado só po!lerú falar: 
a) para apresentar JHu·cecrcs, projetos, 

indicações, interpelações ou requerimentos; 
b) sôbre proposição em discus-são; 
c) pela ordem; 
d) para encaminhar a votação; 
e) em explicação pessoal. 
.Art. 190 - Para fundamentar projetos, 

indicações, ii~~crpclações _ou requerimentos, 
que não se reflr.a~n a questocs de ordem, de-
verá 0 Deputado mscrever-sc etn Livro a isso 
destinado. 

§ 1.v _ A inscnçao obedecerá à ordem 
.cronológica· em que o fôr pcss-oahnentc soli-

,., citada pelo orador. 

§ 2.Q - Inscrevendo-se. mais de um Depu-
tado para a hora do expediente, terão prcfe~ 
rênci_a à tribun!:' os membros lia Mesa, para 
atenucr a questoes de ontem, ou de economia 
interna da Assembléia, e os Deputados que a 
não· íiverern ocupado na sessão anterior sendo 
dada a palavra aos demais vel qrdem de ins--
crição . , "'-, 

Art. 191 - O Deputado qu~'solicitar a 
palavr.a sôhrc proposi~:ão em discussão não 
podcra: 

a) desviar-se da questão em debate· 
b) falar sôbre o vencido; ' 
c) usar ele linguagem imprópria; 
d) ultrapassar o prazo que lhe compete; 
e) deixar de atender às advertências do 

Presidente. 
Art. 19~ - As explicações pessoais s-õ 

po-derão ser dadas depois de esgotada a or-
dem do dia c dentro do tempo des·tinado à 
sessão, ou na .sessão seguinte, à hora do expe-
diente. 

Art. 1!)3 -Quando mais de um Deputado 
pedir a palavra, simultâncarnente, sôbre um 
mesmo as:,;unto, o Presidente concede-la-á: 

a) em primeiro lugar .ao autor da pro-
posição em debate; 

b) em scgun<lo lugar, ao relator; 
c) em terceiro lugar, -ao autor do voto 

em separado; 
d) em quarto lugar, aos .autores das 

emendas; 
e) em quinlo lugar, a um Deputado de 

cada uma das correntes de opinião 
existentes na Assembléia. 

P.arúgrafo único - Pam a inscrição de 
oradores que se proponham falar s-ôbrc a ma-
téria em discussúo, havcTá um Livro de Deba-
tes, in~c~·içüo que p_uder~ s_er fc~t_a logo que a · 
proposiçao a discutir seJa 1ncl~uua na ordem 
do dia seguinte. · 

Art. 194 - Comp_ete à Illcsa expungir dos 
d_~bates,. a sc~~éiU pt~illlcado~, todas as cxpres-
s-oes. anti-re~uncmms, procurando, sempre que 
poss1Ycl, a este respeito, entrar em entendi-
mento com o orador, podentio mesmo p·u·· 
isto, adiar a publicação. ' • a 

Axt. 195 - Os Deputados só poderão fa-
h~r sobre qualquer proposiçüo em ltebat ,- . 
vezes c pelos prazos au1antc cst-abc-lec1·lio, e,, '1\s v . · . . s, sa-? o;; casos- c:::pecwis Já previstos ne ,1, 1, ,_ 
gunento. s e <e 

- Art. l!)ü - Em primeira e terceira d' ,, , . 
S·to C'tll't D 1) t t l · . ' l.jcus-, • ' ' c u alo pot era ialar apcn· , 
vez, pe_lo pr•azo de uma llora, exceto ~s, um::. 
do J)l'OJcto, que poderú falar duas• vê· , , autor 
espaço total de duas- horas. zcs, pelo 

Parágrafo, único -- Em SC''Und·\ r, -
po~crú o Deputado falar unu~ vez. , ~ ts.cussao, 
,art.Igo, título cai>ilulo secç·-to ~ so n c. caüa . ' ' . , ou ''rur artigos, de modo que o tem{) O tot·ll ,1 o ' 0 . >Ue 

' • < uc SU'l I nume_ncw na tribuna núo exceda d ,, , ~ , )Cr-
ras, unpronogáveis. c unas ho-

Art. 1!l7 - Na discussão únic· 
ccres, indica~~ões c requerhncnt . <l dos. p-are-
Deputado falar por dez Iniiit t o:" vodcra cada 

I C · 1 os, e o •ttltOI' e o rc ator da onussüo, por vinte 1 . ·' 
um, sendo êstes prazos- im . n~nu~os cada IH orrogave1s. 
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h Art · 198 - O relator da Comissão que 
0 °fver dado parecer sôbrc o projeto, ou que 

wuver ':lpresentado poderá falar em qual-quer di•'c , - . ' , ~ ussao, apos cada orador e em res-
posta a este - f · f • 1 · lt' lugar • se nao pre enr aze- o em u l!UQo 

t ' respondendo a todos, contanto que o 
emJJo total d • · · 1 -cxccd e sua pcrmanencw na tn mna rwo 

a de duas horas, prorrogável pelo tcm-
podque, a &eu requerimento a Assembléia con-ce er. • · 

Parágrafo único - O Deputado que hou-ver rclatad . nent 0 , o PrOJeto na Comissão Pcrma-
Voh e, podera discuti-lo e encaminhar-lhe a 
lat~rÇ<t~ nos l'?C~mos casos e prazos que o rc-

d,t Cormssao a que o assunto pertencer. 
~rt,. 199 - O Dc·putado que pedir e obti-

ver <tchantamento de crualcruer discussão de 
l!m lH'oJ' et d · . -lar s. ?• po era, na contmuaçao desta, fa-

lo obre ele mais uma vez quer .se debata em 
g bo, quer por parte&. 
ca §1.9 -São adiáveis a 2.• e 3.• discussão, 

d~ qual duas vêzes. 
§'. 2.9 

- O requerimento de adiamento só 
P_odera ser apresentado 110 correr da discus-
~ao que se pretende adiar e ficará prejudica-
. o, se não fôr imediatam~nte votado, por fal-
ta de número. 

§ 3.o - Enquanto algum Deputado esti-
ver falando sôbre a nüüéria em discussão, não 
será admissivel a apresentação do requeri-
mento .. 

. § 4.9 
- O adiamento da discussão só po-

d~r~t ser concedido por prazo prefixado. Se 
0 for, sem fixaç1io de prazo ou para a legis-
latt~r~ seguinte, considerar-se-á rejeitada a pro-
posrçao. 

CAPíTULO IV 

Dos apartes 

d" 'o de uma 
,§. 1.'> - Encerra~Ia .. a,d.~:t~~~~~~rtc. ú res-

materw proceder-se-a une 1• 'd· d a. ' - - r '1' sido a l:l a pcctiva votaçao, s·c nao .rvc f• It· de oú-
requerimcnto, ou não o for por .~_ ~t .,ciO ter 
mero, ou se findar a hora da scssa "' 
sido prorrogada. r 

t , . UI'''cnlc a se . 
§ '> 9 - Existindo rna cna "' . ·-·í cs-

~. · . poder-~,c • 
votada c não havendo muu.c~~ 0.• , snspeusu, 
JJcrar CJUC o mesmo se vcllflque, ... , lo 

t IJI'C!JX,l< . para isto a sessão, por crnpo , . rara ,ts 
§ 3,9 _ Se, por falta de nún~c~:~ti;. qual· 

votações, se houver pas·sado :~ dr!,Cl , ,1.0 o 
· · 1 · r·r· rrcJtlC num e ' quer matcna, ogo que se vc c ue se 

Presidente· solicitará ,ao Deputado 1 
01·s-. · 1 c> seu achar com a palavra mtcrr?mJJIC a_ ·1, . xna-

curso, a fim de se proceder a votaçao ~ '1:; do 
térias de discussão encerrada, sem preJUlZO 
~cmpo a que tinha direito o orador· . 

- - úeVel'll 
§ •Lo - Durante as vota~:oes, nao _ 

. . t - ''Cl' J>Ol' IJ}O o Deputado sair do rcc1n o, a nao " 
ti v o imperioso. , , 

§ 5.0 - A vota~:ão não se interrox~pcr.a, 
. 1 . I t' 1 . . ·s•"to selll ~xceto se frndar a wra l cs l!lal a a se.·" _ 

ccr sido prorogaúa, ou se llcixar o e nave r. JJt.\ 
lsitero. Nestes casos, ficará a votação adw<h .. 
para a sessão seguinte-, salvante o disposto no 
parúgrafo segundo. 

§ U. 9 - Quando ocorrer a falta de núm~·ro 
durante a votaçüo, serú feita a chamad:t, a Íliil 
de na .ata se consignarem os nomes dos CJU 0 

se houverem retirado, com causa justificada 
ou sem ela . 

Art. 202 -Nenhum Deputado poderú c=-
~usar-se de lomar parte nas vota~:ões :-t? 1_1ao 
fn:cr prévia declaração de não ter as~Jstxdo 
os debates sôbre o objeto em .deliheraçao · 

Parúgrafo único - Em 'iC tratando de · 
causa própria, ou de assunto que tenha interes-
se individual, o Deputado será inibido de vo-
tar, mas podcrit assbtir ú votação. 

r • Art. 200 - A interrupção do orador, por 
mew de 'tp·tr·t · · 't' I d f' 
h ' ' es, so scra pcrnu 1( a quan o or 

revc c cortê&. 

SECÇXO I 

§ 1,9 
- Pata apartear um colega, devcrú 0 Deputado solicitar-lhe permissão. 

§ 2.9
,- Não serão admitidos apartes: 

~~ as palavras do Presidente; 
> I>atalelos aos discursos; 

c) Por ocasião do encaminhamento de 
votação. 

§ 3·
9

- Os ''lJ'lil b d' - · I' Pos1·" ~ " ·, ' cs su o r rnar-sc-ao· as ( 1~1-,.oes rei· t' fôr aJ>l' . a rvas aos debates cru tudo cruc lhes rcavcl, 

TITULO V 

CAPITULO I 

Das votações 
Art. 201 

sem a Presen .-- Ncnl.nuna matéria se votará 
JJros• da Assci:1 ?!1. rnawria absoluta dos mcrn-
votação as pr~ > cr.a, _tendo prioridade Para a 
da na sessão aPot 81?oes de discussão encena-

li erlOr. 
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Dos processos de volaçcio 

Art. 203 - Três são os processos de vo-
tação: 

a) simbólico; 
h) nominal; 
c) o de escrutínio &c ereto. 
Art. 20,1 - O Processo sirnl.lólico praticar-

se-ú com a permanência em seus Iugar~s dos 
Deputados que votam a favor da uwtcna em 
dcliberíwão c com o levantamento elos que vo-
tam contra. 

P.arúgrafo único - Proclamado ? . rcs~l
tado, mesmo em face de pedido de vcnflcaçao,. 
não podcrüo mais votar os Deputados que cnrn-
pareccrem deJ>ois. . 1 Art. 205 - Fat·-se-ú a votnçfio I~ormna,. 
pela lista geral dos Dcpnlado.s>, que scra,o el~t; 
mados pelo 1." Secrctúrio, ao r>asso que 0 • 
Sccrelúrio irú anotando em duas lista: o~ no-· 
mcs ~o:~ deputados quC' forem favora vcrs ou 
contrarros ao que se e:;tiver votando, o.~v~n: 
do os Deputados responderem: "yim" ou nao. 

Parúgrafo único -- O resultado final sera 
p~·ocl~mado pelo Presidente c, depois disso, 
mngucm mais poderú votar. ,, 

T 

-' .• 
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Art. 20G ~ A votação por escrutínio se-' 
ereto se praticará por me~o de. ~édulas írn'pres-
sas ou dactilograf.adas, rccollnuas em um~t ou 
vária~ urnas, que ficarão sôb;c a mesa: . 

Parágrafo único - As ccdulas scra? lan-
çadas dentro da urna pelos Deputados, a pro-
porção que forem. scn

1 
do cha

1 
m~dos 

1 
pel? 1

1
.• 

S .. ,t.;rio. Te.firnna( a a v o. açao, l epors ( e ecr" .. . l t "I l' . l ·ontadas pelo Pres!( en c c por e e· was cac o. 
~ma de per si, i~·a.o sendo .apuradas, tornan-
do os dois Secreta no~ .as, dcvrdas rw!as-, pe~as 
quais, finalmente, se Iara a apt~ra~ao, a fun 
de se publicar o resultado da votaçao. 

Art. 207 - Será por escrutínio secreto a 
votaçiiOo sôbre negócios de interêsse individunl 

SECÇÃO II 

Do cncaminlwmenlo da votaçllo 
Art. 208 - Ao anunciar o Presidente da 

A~sembléia qualquer votação, o Deputado que 
quiser encaminhá-la deverá, para isso, soli-
citar a palavra. 

§ 1.• - Pam enc.rminhar a votação, ne-
nhum Deputado pcderá falar por mais de dez 
minutos. 

§ 2.•- Em se tratando de projetos de leis 
periódicas, se'l'Ú de cinco minutos o prazo 
para o encaminhamento da votaçüo. 

§ 3.0 - Tôdas as qucstiícs de ordem e 
.quaisquer incidentes supervenientes 'll!Scita-
ttos no momento da votação, serüo computados 
no prazo do encaminhamento. 

Art. 209 - As matérias que não têm dis-
cussão, nüo admitirão encaminhamento de 
vota~~ão, nem as que forem discutidas ou vo-
taclas em virtude de urgência, ou tiverem 'l 
encerramento da discussão votado pela As-
$Cmbléia. 

Art. 210 - Ncr.hum Deputado, salvo os 
relatores, poderá falar mais de uma vez, de-
pois de anun'ciada uma votaçüo, a nüo ser 
para lhe requerer a verificação. 

§ 1.9 - Os relatores poderão falar, em 
qualquer discussão, e·ncaminhando a votação, 
sempre que qualquer Deputado houver feito. 

§ 2.9 -Sempre quê' a Assembléia apro-
var um requerimento de votaçüo· por partes, 
o encaminhamento será feito apenas urna vez, 
no ser anunciada a votação da primeir·a parte. 

Art. 211 - O encaminhamento da vota-
ção em segunda discussão, salvo em se tratan-
do de projeto de lei orçarnentúria, far-se-ú sô-
hrc o conjunto dos artigos e sôbre o conjun-
to das emendas, ao serem anunciadas as vo-
tações dos primeiros. 

Art. 212 - Em terceira diseussão, o en-
caminhamento da votação far-se-á, s-alvo em 
se tratando de projeto de lei orçamentária, em 
rélacão ao projeto c ús emendas, em conjunto. 

SECÇí\0 III 
Da veri{icaçlio ele volaçr1o 

Art. 213 - Hequerida 'a verificação (la 
votação simbólica, o Presidente convidar:'! os 
Deputados a ocup~tr. os resv.ectivos ~uga~es. 
Invertendo o cnleno :mtcnor, convidara, a 
se levantarem, os Deputado& IJUe tiverem vo-
tado a favor, pernwne.cendo .de pé até todos 
serem contados c assun fara, a seguir, com 
todos os que houverem votado contra. 

A. L.- 27 

Pará••rofo único - Nenhuma votação ad-
mitirá m~lis de duas verificações. 

SECÇÃO IV 
Do adiamcúto {las votações 

Art. 214 - Desde o momento em que fôr 
anunciada e antes de ser encermda a discus-
são de urn'a matéria pode a respectiva votaçã<> 
~er adiada a requerimento de qualquer Depu-
tado. · 

Art. 215 - O adiamento,. que há de s-er 
por prazo certo e determinado; só poderá sm· 
concedido pela Assembléia, com a presença da 
maioria de seus membros. 

CAPíTULO li 
Da reliraLfa de proposições 

Art. 216 - A retirada de uma proposição 
sujeita à consideração da Assembléia, s6 po-
derá ser pedida depois de anunciado que se 
vai dis-cutir ou votar a dita Ilroj-osi~~ão. 

§ V - A retirada de ~lualqtkJ' proposição 
:só poderá ser requerida pelo respectivo autor .. 

§ 2.Q - Em se tratando de proposiçõe!l 
oferecidas por uma Comissã~, o autor se repu-
tará, para efeito dêste. artigo, o ,r·ela.to:_, e,. 
na su·t ausência o Presidente da Comrssao. 

A;·t. 217 _: Quando fôr soli.citada a re-
tirada de uma proposit~ão que tiver parecer 
contrário, o Presidente deferirá ês-se reque-
rimento; depe·nderá úe consen.ti~nento da As-
sembléia a retirada de proposrr;ao que tenha 
parecer f.worúvel, ou à qual se haja oferecido 
emenda. , 

Art 218 - Só em primeira discussão stt 
poderá ~olicitar a retirada de um projeto. 

TíTULO VI 
Da posse elo Governador e Vice-Governador -
Da conccssilo de licença ao Governador -

Da responsabilidade do Governador 
Art. 219 - Se a Assembléia es-tiver reu~ 

nida no dia designado para a posse do Go-
vern;tdor o Presidente, depois de abrir a ses-' . -são nomeará urna Comrssao, composta de qua-
tro' Deputados para ir recebê-lo à porta do 
paço da Assembléia. Em sessão, o Governa-
dor prestará o compromis-so, nêstes têrmos: 
"Prometo manter, defender c cumprir ,a Cons~ 
tituição Federal c a Constituição do Estado 
observar a:1 Leis c desempenhar, com lealdade' 
as funções de Governador do Estado de Mi~ 
nas Gerais." 

Parágr·afo único - Prestado o compromis-
so, assinado O· têrmo em livro próprio e depois. 
de empossado pelo Presidente, rctir:~r-se-á 0 
G_?vernador, acompanhado pela mesma Cornis-
sao. 

Art. 220 - A'. posse do. Vice-Governador 
ot~ a de seu substit.uto, a~>l.Ican~-sc as regras 
'lCirna, com as nat~In~Is_nwc!Ifrcaçoes, bem eorno 
no caso de substitm~~ao deste pelo Presidente 
c Vice-Presidente da Assembléia. 

Art. 221 - No cas-o ,de pretender 0 Go-
''?rnac~or ausent~r-se, d? Estado, por mais de 
~~~o ~lias, requere-lo-a a Assct~lbléia ou à Co-
nnssao P~rm.ane_nte. O ~·e.querunento serú irn-
P!'esso, (hstnlnw!o c SUJeito a Yotos em única 
cli~ct~ssão, no seiO da As~1cmbléia ou da Co-
rmssao. 
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Art. 222 - Quando a Assmebléia tiver de 
processar c julgar o Governador do :Estado 
(art. 25, n. v da Constituição do Estado) ou 
deliberar sôbre .a procedência ou não da acusa-
ção contra o Góvernador, reger-se-á por lei 
especial que organizará c que será incorpora-
da ao texto do Regimento. 1 

Da .Tomada de Contas 
Art. 223 - Será precedida de parecer 

.d.uso Comissões de Constituição, Legislação e 
.Jus·tiça e de Finanças, Orçamento c Tomada 
.de Contas, a deliberação sôhm tomada de 
.. contas do Governador do Estado (art. 25 -
VIII - da Constituição). 

Art. 224 - Chegando à Mesa, em qual-
truer hora da sessão, a Tomada de Contas, o 
Presidente·, independente de leitura no expe-
diente, mandará publicar o projeto sô!Jrc a 
matéria, com o balanço geral das contas do 
Estado e documentos que o instruem, organi-
zados pela Contadoria Geral do Tesouro do 
Estado e o .parecer do Tribunal de Contas, 
sendo distribuídos aos Deputados os respe-
ctivos avulsos, dentro de oito dias. 

§ V - Durante oso cinco dias úteis, se-
guintes à distribuição doso avulsos, tic.ará o 
projeto em paut•a, para receber emendas e pe-
didos de informações. 

§ 2.Q -Findo o prazo do· parágrafo an-
terior serão as emendas e pedidos de infor-
maçõ~s dentro das quarenta e oitc h0I·as se-
guintes: mandadas publicar. J?Clo Presidente, 
depois de devidamente classificadas. 
. § 3.0 

- Em seguida a Mesa remeterá o 
processo com as emendas às Comissões tlesig-
n.adas no artigo precedente, emitindo. cad1a urna 
delas o seu parecer, dentro dQ. prazo máximo 
de vinte dias. 

TíTULO VII 

Do comparecimento dos Secretários de Estado 

Art. 225 - Mediante requerimento de ~nn 
têrço de seus membros ou de urna de suas Co-
missões e deliberação da maioria, a Assem-
bléia co'nvidará qualquer Secretário de Estaqo 
a comparecer perante ela, ou perante .H Co-
missão· requerente, a fim de ministrar informa-
ções sôbre 1assur1to predeterminado. 

Parúgrafo único - Quaquer Secretário de 
Estado poderá pedir à Assembléia ?u a ~lgu
ma de suas Comissões, que lhe dcs!gnc· d~a e 
hora, a fim de solicitar providências lcgrsl-a-
tivas, em assuntos concernentes à sua Secre-
taria, ou sôhrc êles ministrar esclarecimentos. 

Art. 226 _ () Secretário de Estado em 
co!Ilparecendo à Assembléia, terá -assento na 
pnr~eira bancada, até 0 momento de ocupar 
a tnbuna, podendo se· preferir, falar da ban-
cada. ' 

Parágrafo único _ Em compa~·cc~n~o pe-
rante a Comissão tomar:1 assento a d1re1ta do 
Presidente. ' ' 

Art. 227 _ Não bastando ao Secretário, 
para prestar as informaçõe-s 0 tempo que lhe 
haja &ido ~cs_ervado, 0 prazo será prorrogado 
com pretcnçao de 9ualquer outro ·assunto. 

·---:-. _.... 
:-::----~::-::::--~~~ . 

--.,q 

, Art. 228 - Enquanto na ·Assembléia 
Secretário Hcará sujeito à mestria uiscinltn ° 
que os Deputados ,no tocante aos debates~ 
não deverú, porém, ser intcrromr>i<io con~ 
apartes, salvo p!;qucnas interrupções, no sen-
tido de esclarecer melhor a informação que 
estiver prestando. 

TITULO VIII 

Disposiçüs Gerais 

Art. 229 - O recurso, contra atos do Con-
'Selho Administrativo do Estado c <los Prefei-
tos (art. 8.9 , § V do Ato das Disposiçé')es Cons-
titucionais Transitórias), ~>erá encaminhado a 
Comissão de Constituiçüo, Legisla~~üo e .Jus~ 
tiça, pura dar parecer em dez dias. · 

Art. 230 -Oferecido o parccepr, der>ois 
da distribuição da matéria em avulsos, será 
incluído em ordem do dia, para discussão úni-
ca e vota{~ão. 

. 
-'l,l 

Art. 231 - Da decisão da Assembléia, o ...• 
Presidente remeterá cópia ao Conselho· Admi-
nistrativo ou Prefeito, pura os devidos fins., 

TíTULO IX 

Disposiç6es Fi11ais 

Art. 232 - Os serviços da Assembléia se-
rão executados pela Secretaria e regcr-se-ão 
por um Regulamento especial, considerado par-
te integrante dês te Hegimento. 

Art. 233 - E&te He•rimcnto entrará ern 
vigo1· depois que a resp:ctiva resolução fôr 
.aprovada em três discussões, promulgada e 
publicada pela Mesa .. 

Art. 234 - Nos cnsos omissos, o Presi-
dente aplicará o Regimento da Cftrnara Fede-
dera! c, 1na omissão dêsle, o& usos c r>raxes 
parlamentares. 

Art. 235 - Fica a Comissão Execut_iva 
autorizada a elaborar, dentro de trinta !h:ls, ., 
um projeto de revisüo do Hegulamcnlo da Se-
cretaria, submetendo-o à aprovação da Assem-
bléia. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de HH 7 · · 
- (aa.) Alberto Teixeira, Presidente --: Val-
dir Lisboa, V Secretário - Luiz Donungos, 
2.9 Secretário. 
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As 14 horas, comparecem os Srs. : Al-
berto Teixeira --- Lima Guimarães -- Valdir 
Lisboa - Luiz Domingos - Emílio Vasconce-
los - Adolfo Porlela - Alberto Deodato --
Amadeu Andrada - Aníbal Gontijo - Antô-
nio Guimarães - Antônio Pimenta - Arlindo 
Zanini - Augusto Costa - Badaró .Júnior --
Dolivar de Freitas - Carlos Prates - César 
Soragi - Chaves Hihciro - Emílio Silveira 
_ Fabrício Soares - Fcliclano Pena - Ge-
raldo Ataíde - Guilherme l\Iachado - Gui-
Iherrnino de Oliveira -- I!acir Lima - .Jacdcr 
Albergaria - .Jason Albergaria - .João Cami-
lo - .José Augusto - José Carvalhcira --- Jua-
rez de Sousa Carmo --- Júlio de Carvalho -
Lourenço Andrade - Luiz l\Iaranha -- i\Ianucl 
Tavcira - l\Iatcus Salomé - Mendes Fcrreir;l 
--- 1\fourfto Guimarães --- Oscar: Corrêa - Ota-
cílio Negrão - Pedro Braga - Henó - Si-
mão da Cunha - Soares Canedo - Sousa 
Carmo - Starling Soarr;s - Tancrcdo Neves 
-- Uriel Alvim. 

Deixam de eomparcccr, com causa jus-
lificada, · os Srs. : Castro Pires - Ozanan 
Coelho - Abt·cu Hczcndc -~- Aluísio Costa -
André de Almeida - Antônio· Caetano 
Arn:ando Z~ler -- Astolfo Dutra - Cfmclid) 
Ullto,~t -. Dilcr!nando Cruz - Faria Tavares 
-- I~Hlclcmo Vt~ma - .Joubcrt Guerra --- Ma-
galha~s. l\Iclo Vtana -- Martins da Costa _ 
Ma.uncto Andrade - Moacir Hczcnclc --- Hi-
llctro Na_varro --; Hondon Pacheco _ Simões 
~lc Alrnetda -- Ultimo de Carvalho - Xcno-
.onlc Mcrcadantc -- Wilson Heraldo. 

O SH. , PHESIDENTE - Achando-se pr~
!lcnlcs 48 Srs. Deputados, declaro aÍJerta a 
sessão. 

ATA 

O SH. LUIZ DO:l\IINGOS (2.0 Secretário) 
Lê· a ata_ da .sessão anlcccdcntc, a qual, sem 
ohservaçao, c aprovada. 

EXPEDIENTE 

Acha-se sob a mesa o seguinte requeri-
mento : 

HEQUEHI.i\IENTO N. :lS 

Sôbre representações de auxiliares de 
Coletoria.~ 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
~islativa. 

Hcqucremos a V. Excia. se digne de por 
intermédio da mesa, cneaminhar ;\ Comissão 
Legislativa as presentes representações dos 
Auxiliares de Coletorias da Capital, de l\fatia> 
Barbosa c de Lima Duarte, na oportunidade 
da revisão do rcajustmncnto elos vencimen-
tos do pessoal de Coletorias, constante do 
Projeto n.o 2!1 remetido em Mensagem do Sr. 
Govcrnaclor do Estado a esta Casa. 

Sala das Ses~;õcs, 4 de setembro de 1!H7. 
--- (na.) Hcnó -- Starling Soares - Chave:'. 

~ Hiheiro - Luiz Maranha -- Adolfo Porlela. 
- A Comissão de Finanr~as. 
Lida a matéria do expediente, o Sr. Pre-

sidente, JlHSSa a dar a palavra ao orador 
previamente inscrito. 

CASSAÇAO DE .i\IANDATOS 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Simfto da Cunha. 

O SH. SIMÃO DA CUNHA -- Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

Heccbi, hoje, o seguinte telegrama: (lê) : 
"Deputado Simão <la Cunha --- Assem-

bléia Legislativa --- Hogarnos ao destemi•1o 
defensor Iiherdadcs públicas seja o interme-
diúrio jun i o aos seus pares lendo tia tribun.l 
da Cftmara o angustioso apC~lo do Movimento 
de Vigilância e Hesistência Dcmocrúlic•1 
Eduar~lo Gomes, no sentido de que não seÚ1 
desfer1do contra democracia brasileira gol-
pe tão mortal, qual seja cassa~~ão mandato de 
um Dcp'lltado, eleito tanto quanto qualquer 
outro, pelo voto livre de uma parcela do 
povo. Saudações Cordiais. - (a.) Danilo 
Andrade, Presidente." 

Era o que tinha a dizer. (Palmas) . 

DESASTRE Ei\I .JUIZ DE FORA 

O SH. A BLINDO ZANINI - Sr. Presi-
dente, pc~~o a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a Pfllnvra 
o Sr. Arlindo Zanini. 

O SH. AHLINDO ZANINI - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. .,.,, 

O que me traz à tribuna, no dia ''de hoje, 
é a apresentação de um requerimento que 
conste da ala de um voto de pesar pelo de-
sastre que ocorreu, domingo último, no Mu-
nicípio de Juiz de Fora. Nes~;e dolorosa 
acontecimento o povo de Juiz d~ Fora foi en-
lutado com a perda de sete filhos daquele 
grandioso i\Iunicípio, onde se encontram tam-
bém dezesseis feridos, em cst_ado gravissimo. 

Eu pedira a esta ilustre Casa que, junta-
mente com o povo de .Juiz de Fora, sentisse 
o pesar daquele luluoso ~acontecimento. 
(Muito bem !) . 

í~ enviado à mesa o seguinte 

HEQ UEHil\IENTO 

Ex mo. Sr, Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Requeiro, ouvida a Casa, que seja con-
signado em ata um voto de pesar pelo do-
loroso desastre ocorrido no Município de Juiz 
de Fora, no domingo último, do qual resul-
tou a morte de 7 pessoas, comunicando-se a 
rcsoluçfto da Assembléia Legislativa ao Sr. 
Prefeito i\lunieipal de Juiz d_, Fora. 

Sala das Sessões, '1 de setembro de 19<17. 
-· (a.) Arlindo Zanini. 
. O ~n: PHE~IDENTE --.Vou suhmeier 
a aprecwçao da Casa o rcqucnmento que 'H"l-
h~l .de ser apresentado pelo Sr. Arlin<lo • z~
nrm. 

Os ~~t·s. Depuln.clos que fm:em favorúvcis 
ao rcfcndo rcqnenmcnlo quetrarn levantar-
se. (Pcmsa). 

Foi aprovado unfminwn te. 

POSSE DO SH. AUGUSTO BATISTA 
DE FIGUEIHEDO 

O SH. STAHLING SOAHES _ Sr. Pre-
sidente, r> c~· o a pala na. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Starling Soares. 

O SR. STARLING SOARES - Sr. Pre-
sidente. 

Estando presente, nesta ilustre Assem-
bléia, o Sr. Augusto Batista de Figueire~o, 
suplente recentemente convocado do Parlldo 
Social Democrático, cu pediria a V. Evcia. 
que nomeasse uma Comissão, a fim de ~on
duzir à Mesa, para que preste o cornprom~sso 
regimental do cargo para o qual foi eleito. 

O Sll. PHESIDENTE - Nomeio os Srs. 
Starling Soares e Emílio Vasconcelos para, 
em Comissão, introduzirem no recinto o Sr; 

_Augusto Batista de Figueiredo, que devera 
prestar o compromisso legal. · . . 

Acompanhado da Comissão nomeada, lll-
gressa no recinto, sob palmas, o Sr,. August~> 
Batista de Figueiredo que, dirigmdo-se a 
Mesa, presta o cornpr~misso regimental, sen-
do, a seguir, muito cumprimentado. 

Nada mais havendo a ser tratado n.l 
hora do expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

P!Wr1BIR1i DISCUSSJO DO PROJETO 
N. 28 

Anuncia-se a primeira discussão do pro-
jeto n.9 28 do Govêrno do Estado, que au-
toriza a al;crtura de um crédito suplementar 
de Cr$ 5. 926.000,00 a diversas verbas orça-
mentárias, publicado na ata da 26.• sessão. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1.9 . Secretário, 
não solicita a palavra nenhum Sr. Deputado. 

Submetido a votos, é aprovado, para que 
passe à segunda discussão. 

- À Comissão de Finança. 
O SR. FELICIANO PENA - Sr. Presi-

dente, pela ordem, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 

o Sr. Feliciano Pena. , 
O SR. FELICIANO PENA - De acôrdo 

com o novo Regimento em vigor, parece-me 
· <IUe o sistema de votação é ao contrúrio: os 
Deputados, que votam a favor, devem fic!lr 
assentados. 

Informo a V. Excia que se trata do art. 
20·1 do Regimento Inter1~0 • 

' O SR. PRESIDENTE _ O Sr. Filiciano 
Pena tem raz:ão na questão de ordem le-
vantada. 

I 
. O art. 204 do Hcgimento em vigor dete,·-

mma que os Srs. Deputados que votem a 
favor, devem permanecer eril :.,cus lugares· 

Entretanto, a mesa deixa de submeter a 
no.va_ vota2ão o projeto, por ter sido unfmime 
a dptovaçao da Casa. 

PRIMEIHA DISCUSSÃO DO PHOJETO 
N.0 29 

Segue-se a. primeira discussão do p~·o
jeto n:9 29, do Govêrno do Estado, que. dis-
põe sobre ~s Coletorias Estaduais, pubhcado 
na ata da 26. • sessão. 
_ L~do êsse IH ujeto pelo Sr. 1.• Secrctürio, 

na o usa da palavra nenhum Sr. Deputado. 
· Em vota~ão, é aprovado para que passe 

il segunda discussão. 
- A Comissão uc Finanças.' 
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'"'' ENCEHRAMENTO 
.( 
t.i Nada mais havendo ,que tratar, o Sr';:_. 

Presidente declara finda a sessão, designan:. ,: .1, · , . 
do para amanhã a seguinte 

OH.DEl\1 DO DI9 fi-9-Hh7 

Hcgimental. 
- Levanta-se a sessão .. 

. . . ,. 
ATA DA 6.• HEUNIÃO DA COMISSJ,O 

ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO 

Aos vinte dias do mês de agô0to do an€> 
de mil novecentos e quarenta e sete, na Sal:t 

das Comissões da Assembléia Legislativa, pre-
sentes os Srs. Deputados Júlio de Carvalha; 
Starling Soares, An<lré de Almeida, .T ason Al-
bergaria, Armando Ziler, Fabrício Soares, 
Oscar Corrêa, Lima Guimarães c Pedro 
Braga, sob a presidência do primeiro, reu-
niram-se os membros da Comissão Especial 
de Lcgisla(;ão para os seus trabalhos. Com 
causa justificada, deixaram de comparecer c•;;, 
Srs. Deputados Xenofonte Mercadenlc, Olací-
lio Negrão, Hibciro de 'Navarro, Tancredo· 

Neves, .Juarez de Sousa Carmo e César Soragi. 

Lida a ala da reunião, anteri9r, foi :t. 
mesma aprovada. Franqueada a palavrn c 
dela ninguém usando, o Sr. Presidcn te dh-
tribuiu ao Deputado Oscar Corrêa o Projclt)· 
n." 11, que modifica dispositivo do Regula-
mento d·e promoção de Oficiais da Fôrça Po-
licial do Estado de Minas Gerais. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pr~
sidentc encerrou a sessão, marcando :1 pro-.. 
xima para o dia vinte c um, :'ts quinze horas· 

(a.) Júlio de Carvalho, Presidente. 

ATA DA 7.• HEUNIÃO DA COMISSAO 
ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO 

Aos vinte e um dias do mês de agústo 
do ano de mil novecentos e quarenta e se!e• 
na Sala das Comissões da Assembléia, ~,egJs
lativa, presentes os Srs. Deputados ;Tuh~1, de 
Carvalho, César Soragi, Oscar Correu, I an-
credo Neves, Lima fiuirnarães c Arrnanrl.o 
Zilcr, sob a ]1rcsidência elo prirnciro, ~eun I- \~ 
ram-se os membros ria Comissão EsTJecwl rlc 
Legislação para os seus trabalhos. Com Cl~nsa ' I 
justificada, deixaram de comparecer os Srs. · 
Deputados Jason Alhergnrin, André de, Alr:a:J-
da. Pedro Braga, Starlin.~ Soares, I;

1
:!hnci,o· 

Soares, Xenofontc ·l\lercaclentc, OtaeJ.Jc:. N~:;. 
grão, Ribeiro de Navarro e Juarez de .~ous. 
Carmo. 

S Prcsi-Por falta de número legal o r· 6 ' · 
t - ](l 'I J)r X.J-dcn c encerrou a sessao, nwrcan<. ' r a:> 

ma pura o dia vinte e dois, às quinze ho · · 

(a.) .Júlio de Carvalho, Presidente. i 
·; ! . t ,: 

l 

I 
'I 

I 



..... 

ATA DA 8.• REUNIAO DA Cü:\USSÃO 
ESPECIAL DE LEGISLAÇAO 

Aos. vinte e dois dias do mês de agôsto 
do ano de mil novecentos e quarenta c set<!, 
ua Sala das Comissões da Assembléia Lcgisln· 
uva presentes os Srs. Deputados Júlio de 
Car~alho, Tancredo Neves, Starling Soares, 
Armando Ziler, Pedro I3raga, Otacílio Negrüo, 
Oscar Corrêa, Fabrício So::~res, Lima Guima-
rües c André de Almeida, sob a presidência 
tio primeiro, reuniram-se os membros d:1 
Comissão Especial de Legbla~~ão para os seus 
.trabalhos. Com causa jusiifieada, deixaram 
de comparecer os Srs. Deputaclos César 
.Soragi, .J ason Albergaria, Xenofonte 1\lerca-
dantc, Hihciro de Na varro c Juarez. de Sousa 
Carmo. 

Lida a ata da reunião anterior, foi a me.s-
ma aprovada. 

Tendo voltado ü Connssão, já aprovado 
~m segunda discussão ,o suhstituti.vo ao pro-
jeto n." :l, mandou o Sr. Presidente que fôs-;e 
o mesmo ao relator, Deputado Fabricio So:t-
rcs, para os devido~; fins. Em seguida o Sr. 
!)residente franqueou a palavra, tendo usado 
da mesma o Dcputa~o Tancredo Neves, que 

leu o s~u r>m:c~cr sobre o projeto n.'' 5 e, 
~ogo apo:>, emlttu a sua opiniüo sôbre 0 pro-
J~to n.o ~. de que havia pedido vista. O Pr~
Sid~I~ te consultou it Comb;são se se achava 
l1alnht~~da a discutir c votar os dois parece-
res; ~endo negativa a resposta, determinou 
ü I residente que fossem publicados ambos os 
}Jareccres, do projeto n. • 2 e do projeto n.'' 5, 
para <t«e, q~tarenta c oito horas depois, fos-
sem submetidas a discussão e vota~~ão, po-
dendo, nessa oportunidade, ser aprasentan-
das emendas. Continuando franca a palavr1, 
dela usou o Deputado Fabrício Soares, qui!, 
como relat~n· do yrojeto n.• a, jú aprovado em 
segm.tda dr~o.;eussao, emitiu seu parecer, nos 
segumtes termos: "Niío foi apresentada ne-
nhuma emenda .. Estou pelo substitutivo, sem 
~rualqucr correção". Pondo em diseussiio 
.:stc parecer, ninguém sôhre êlc se manifes-
tou. Em vota~~ão, foi o mesmo aJn·ovado 

.unanimemente. Determinou então o Sr. Presi-
dente que fôssc o processo remetido no Sr. 
Prcsiclentc da Assembléia, por intermédio da 
Secretaria, para os fins de direito. 

Nada mais havendo a tratar, foi suspcm~ 
n sessão c com'( ~a da a próxima para o dia 
:vinte c cinco, ús quinze horas. 

(a.) .Júlio de Carvalho, Presidente. 

ATA DA 9.• HEUNL\0 DA CO?IIISS,\0 
ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO 

Aos vinte. c cinco dias do mês de agi'lslo 
.!lo ano de nn! n~vc~cnlos c qtwrenta c sele, 
na Sala das Com1sso~s da Assembléia Lcgi~-

\ JatiV~l, presente~ os Srs. _Deputados .Júlio de 
Carvalho, An<lrc de Almeida, Hihciro de N·l-
varro, Lima Guimarães, Starling Soares, ()';-
car Corrêa, Pedro Braga, .Tason Albergaria <') 

Tancredo N_eves, sob n presidência do pri-
meiro, retiniram-se os membros ela Comiss:'í1> 
l':spccial <lc' Legislação vara os seus trabalhos. 

Com causa justificada, deixaram de com-
parecer os Srs. Deputados Armando Ziler 
Otacílio Negrão, Fabrício Soares, César So~ 
ragi, Juarez de Sousa Curmo c 'Xenofonte 
Mercadante. 

Lida a ata da rcunifio anterior, foi a 
mesma aprovada. 

Franqueada a palavra, dela usou o Depu-
tado .Tason Alhergarih, que leu o ~;cu pare-
cer, como relator do projeto n." 7, que fixa o 
subsídio <los Deputados e a verba mensal de 
rcprcscntaçüo do Presidente da Assernhléi::t. 

Terminada a leitura, determinou o Sr. 
Presidente que fôsse publicado o parecer qui! 
quarenta c oito horas depois, ser <liscutid~ 
c votado. Em seguida, falou o Deputado 
Starling Soares, que, como relator do pro-
jeto n.o 8, que fixa o subsidio do Governador, 
Vice-governador c Sccrctúrios de Estado, leu 
o seu parecer. O Sr. Presidente mandou 
que fôsse também publicado o IJUI'cccr par,1, 
quarenta c oito horas depois, ser discutido e 
votado. 

Passando-se ü segunda parte da Ordem 
do <na, foi pôsto em discussão e votação u 
parecer do Deputado André de Almeida, re-
lator do projeto n." 2, que fixa o número de 
V·erea<lore~; das Cfnnaras Municipais. Depois 
de falarem todos os Deputados presentes, foi 
aprovado, com rcstri~~õcs OJlO;<;tas p~l?s Depu-
tados Tancredo Neves c Lima Gmrnarãcs. 
O Sr. Presidente determinou que fôsse en-
viado ao Sr. Presidente da Assembléia, por 
intermédio da Secretaria, o projeto n.9 2, 
acompanhado de parecer da Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a scssüo ·e marcada a próxima para o 
dia vinte e seis, üs quinze horas. 

(a.) .Júlio de Carvalho, presidente. 

ATA DA 10.• TIEUNUO DA COMISSÃO 
ESPECIAL DE LEGISLAÇAO 

Aos vinte c seis dias do rnôs de agôsto 
do ano tic mil novecentos c crnarcnta e ~etc 
na Sala das Comissões da Assembléia Lcvis~ 
lati v a, IJrcsentes os Srs. Deputados .Júlio" de 
Carvalho, Starling Soares, Pedro I3ra"a Os-
car Corrêa, Hibeiro ele Navarro, Lirr;:'l' Gu•-
marães, Tancredo Nens c Fabrício Soares. 
sob a presidência do prir:\. ~iro, reuniram-se ~~ 
membros da Comissiio Esr~ecial de Lcgislaeão 
para ~s seus trnhalhos. Com causa justifica-
da, clctxaram de comparecer os Srs. Deputa-
dos Xcnofontc Mcr~adante, André de Alrn~i
da, ~ason A}bcrgana:. Armapdo Zilcr, Juarez 
de >'l_?usa Carmo, Ccsar Soragi c Otacil" 0 Ncgrao. 1 

Lida a ata da reunião anterior, foi a 
mesma apnJVacla. 

Francit~cad:\. ~ .· p~lavra,. ~lei:~ · ningu(~m 
~lslu. r? ?I> I~ esHlenlc chs~nbmu ao Depu-
ta< to 

1
·a n·

1
1e10 om

1
·cs o. 

1
J_n·oJcto 11 :1 1:l, que 

ra a c c a Jcrtura < ? crc< Ilo especial d, .1_ 
trocentos mil <' .. ~!ZCiros, para ocorrer .1°. du .. _ 
}lesas do T!·ib~mal Hegional Eleitoral~ ~~~) 
Deputado Htbeiro <lc ~:~varro, 0 }lrojcto 11 .o 
H, que estende aos lllihtarcs cl·\ .1t1·v.1 , 1.1 . l" (_ (. (. c ( ... , 
ressrva que I:csu ~am em l\linas Gerais rio 
penodo anteriOr a tlcclarnção de guerra 1. 
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que, incorporaclos : I Iwjam r>rcst"c,lcJ. . riS ~· asses nrmaclas do P"J's· · " <.crvtr-o 1 " · • 
Por mnis de um ~nn -1 l(e nature~a rnilit:Jr 
rnl, a bordo de na vi~ c c .'J 1.2_ a 1 !Hó.J, no lito-
merenntes, O:> lwa •f' . .ou <lVIao de guerra ou 
cdrcto-lei EstaduaÍ I~ olc;o~3'~le lque trnta o De-

e 19-16. · · ~, c c 16 de jan~ii·o 

f . Nenhum parcc·•r t • 1 . OI encerrada a '~ess1cnc o Sldo apresentado, 
Parn o dia vinte ~· ~1 itoo ,.C, co!lvocada outrn 

(a·) Júlio de c ' 1<~s qumzc horas 
nrva ho, Pre~idente: . 

11.• REUNIÃO D \ ' COMISSÃO ESPECIAL 
DE LEGISLAÇÃO 

Aos vinte e oito r· A do ano de mil novec < 1,\s do mes de agôsto 
~resentes os Senho;·~~lto~ c quarenta c sete, 
S'\rvalho, André de Àl D~uutadc~s Júlio •le 
riaes, Jason Albergaria nnl~lHJ~, L;ma Guima-
< ro Braga Oscar C 'A 1 Jetro :r-,avarro PP-
Starlinrr 's0' "res · l orrea, Fabricio Soa{.cs "e 

" • " . , so) a p · I' · · ro, reuniram-se . rcsH encw do primci-
Pccial de Lcr~isl~~;- ~1cmbros da Comissão E~
Com causa j~I~tiri~·ulRara .os seus trabalhos. 
rcccr os Srs .D ' '' de,xaram de comt>a-. • · · eputados c·,.. s . fonte M·ercadantc O ta ,;l. eNs,lr ·-oragi, Xeno-
z.l J ' 'Cl lO C"l"IO A l 

1 er c uarez de Soti. C " ' ' rrnan< .) . • ~,a ,anno. 
. Ltda c aprovada a . t· d· . ·-

nor, pelo Presiden '1 a . " ! eumao ante· 
Deputado Tancrcdo N~~~ fot dtst_rilmíclo, no 
n.• lG, que revoga 0 ;'"':, 0 Pr.oJ~to de Lei 
ereto-lei n.• 2.162 garr~,r afo muco do De-
outras disposições '0 f~ 10-7 ·19,17 c contém 
Fabrício Soares ~ IH' .c~ vollar ao Deputado 
cela dotação o~çamci~J:C .~ <lc ln.o :1, que can-

. plemcntar. Ao De u ,m,\ e ~ >rc crédito su-
lator. elos projetos 11 ~ t:do Ccsar. Soragi, rc· 
Presidente urna SU"c~l:'í~ 6 e 9, manduu o Sr. 
Aguinalc!o Cleto I~ô~t~ ' aprescnt~da pelo Sr. 
cl~sse do. Estado de n'u~~cn~ ~!~cal ,de 1.' 
gmda, foi franqueach ,1 s erms. Em se-
o Deputado Fabrício' 's pal.avra, dela usando , • oares (Itle <1 parecer sobre 0 projeto n ; , cu o seu 
a abertura de um crédito C~J ~·1; 1qtlc oulorg,l 
400.000,00 (quatrocentos rr{U>ecw <.e Cr$ •.• 
custear despesas do Tt;ilmwtlcrnze~ros), para 
tora!. Pôsto em discussão c, vot er~wnpl Elci· 
reccr, foi unfmimcm, t . aç .. o este pa-
r 'd • . en c ,arn ovado, sendo (Jp. 
en o o pedido de urgen"i•t f ··t . 

]ator. Determinou o Prcsfd~~teel(lo I>f}o rc-
aludido projeto remetido· .10 Sr I;· (!sse I) 

da Assembléia, por interrné;lio ·d·!· S I esltde!Ite 
E 

, · l • • ecrc ana 
m scguH a, usou da r>ahvra o Det>tita I I : G · - " < , {o _,J .. 

D
ma mmaraes, que, apreciando o parecer do 

ep_utado Jason Albergaria, emitido sôbre 0 
prOJ~to n.o ~'.que_ fixa o subsídio dos Depu-
tados c wattfica~~ao mensal do Presidente da 
Asscmblct.a, Jcu o seu voto, que foi aprovado 
pela Cormssao, com exceção do Deputado .T:J.-
so~ A.Ibcr~aria, que julgnva ncccssúrio vi 1• 
pnmeiro, a Assembléia, o Orçamento do Es. 
tado, r>~~ra. o exercício de 1948. Vencido n~!S· 
ta prchmmar, voltou-lhe •) processo, como 
relator, para apreciação do projeto. Conti-
nuando fr.m:ca a palavra, rlcla usou o Depu-
tado FabriCIO Soares, que, l.'orno relator, apre-
sentou o seu p~recer ao projeto n. 0 a, apro• 
vado em 3." discussão. Foi unflllimcmcntc 
aprovado o seu parecer, determinando o Sr. 
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Presidente que voltasse o mesmo à Prcsi· 
dencia da Assembléia, por intermédie> :la 
Secret:1ria. Em scnlÍda o Sr. Prer;idcn!c 
maneJou, ao Dcputa;io André de Almeida, re-
lator, o projeto de n." 2, ~;óbrc o rrÚ}llero rlc 
Vereadores ús Cfnnaras MunicirntJs. cnrn 
emendas apresentadas em PJenúrio. Em <'d!r;-
eussão e votaçiío o parecer do Dc;mtnrlo ,,tyr-
ling Soares, sôhre o projeto n.o R, que Íi':'t 
subsidio do Governador e Vice-Gcl\'ern:\'! 0

:·. 
JlCcliu vista do mesmo o Deputado Límn r.n:-
m_ariies .. LO f! O após, foi lirlo pelo ?c~~:~~·~~ 
Lnna Gunnaraes, relator, o seu p:Jrecci ·:-J.L c 
o projeto n. 0 12, que trata <los a'licinn:u~-; il•~ 
10% aos funcionúrios: pediu vista do TI\I'·:-
mo o Deputa elo Oscar é:orrrn. Peclindo n p:l-
lavra, pela ordem, 0 Deputado Pedro Br:J~1.\ 
disse que, tendo jú sido publicado o parecer 
do Deputado Tancredo Neves, relator, ao r~ro
jeto n.9 5 c, corno êstc só na sessão scgm:tt'~ 
podcrú ser discutido fJCclin vista do procc1·~'r'

0 • , I"" • ( ~~ (~ 

J>orquc descia apresentar emenda. ' 01 
• -· . l . 1' 1 ··eJHh rH o, pelo Sr. !~residente, o J!Ct 1; •

0
• ·' Jr" _ 

encammhado, assim, ao Deputa no I edro I · '1 

ga, o referido processo. 
Esgotado o assunto, 0 Sr. Presidente ~!1 • 

cerrou a sessão, devendo r. i1róxirna reunJn.o 
ser marcada para 0 dia :: de setembro, a-; 
quinze horas. 

(a.) .Júlio de Carvalho, Presidente· 

29.' SESSÃO ORDINÁRIA, EM 5 DE SETEMBRO DE l:l47 

Presidência do Sr. Alberto Teixeira· 

SUMARIO: - Comparecimento - Ata -- Ex_ 
pedi ente: - Projeto n.9 BO, eom · !' M·~n
sagem n.9 :34 c n cxnosi~~ão de rnotn·o·; rlo 
C' s . . 1 I'' o A lJl''' '\ .,lJ .. , .. .~r. ecretano ~ n.s • JIJanc:n~, ~:J · ;1 ' 1 c·-

tura de um ererhto r! e r.rS 7:J0 .00 .o) 
Telegramas do Sr. Prcsiclcnte d:1 /l·:~nn
hléia Legislativa da Pnraihn, ngrndcc!~n:lo; 
do sr. prefeito munic.ipal de fiunnh;'"c, 
convidando; da Soeieclade T~t~r:~ l de. <C~~·
velo, solicitanrlo; de funcionarJ(?S f•/:<~Is 
- Ofício do Instituto de Pcsqtll;';ns l C('_ 
nológicas de São Paulo - Mcrnorwl. d~> ~a·. 
0rlando Vieira da Costa. de :Munn;. -
Heprcscntação do sr . .José ela l\Iata J mto 
Júnior, de Fruta] - Convites do ~~(:r:tro 
Aenclêmico "Pedro Lcssn" c elo < ... rc:n i o 
"Djalma Andrade", convidando ---- :'-Jo_ 
meação das Comissões efetivas da As~<·Jn_ 
hléia - Homenagem ü memória dn h·~~
sidcntc Antônio Carlos: discurso elo ~~· 
Radaró Júnior - Falecimento elo sr. J,1i'io 
Lisboa: palavras c requerimento do ~1'. 
Lima Guimarães - Levanta-se a scssii 0 

- Ordem do Dia 6-9-1947. 
As 1·i horas, comparecem os Srs.: Alhnto 

Teixeira - Lima Guimarães - Luiz DoHiin_ 
gos - Emílio Vasconcelos - Adolfo Porlel;\ 
- Alberto Deodato - Amadeu Andrada --
Aníbal Gonlijo - Antônio Caetano --- f.r:t1i_ 
nio Guimarães - Arlindo Zanini - Armando 
Zilcr - Augusto Costa - Augusto de Figuei_ 
rcdo - Badaró .Júnior - Bolivar de Frcitn~ 
- Carlos Il!·ates - Ccsar Sorúgi ·- Chav<':-:; 
Hiheiro - 'Emílio Silveira -- Fabrício Soar<'~: . , 'I 

o l 
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- Fcliciano Pena - GeraldO Ataíde - Gui-
lherme Machado - Guilhermino de Oliveira 
-- llacir Lima - Jaedcr Alhergarh1 -- Jason 
Albergaria - .João Camilo - José Augusto 
-- .José Carvalheira - Jm~b.ert Guerra -
Juarez de Sousa Carmo - Jul_w de Carvalho 
_ Lourenço Andrade - Lmz ~!aranha -;-
Manuel Taveira - l\Iateus ~alOJ_ne - Maun-
cio Andrade - Mendes I•erre1ra - Oscar 
Corrêa - Otacilio N cgrão -,Pedro praga -
Henó -- Soares Canedo - Sousa Carmo 
Starling Soares - 'l'ancrcdo Neves - Uriel 
Alvim. 

Deixaram de comparecer, com causa jus-
tificada, os Srs.: 

Castro Pires - Valdir Lisboa - Ozanan 
Coelho - Abreu Hcscndc - Aluísio Costa -
André de Almeida - Antônio Pimenta - As-
tolfo Dutra - Cfmdido Ulhôa - Dilcrmando 
Cruz - Faria Tavares - Fidclcino Viana -
J.\lngalhiícs l\Ielo Viana - l\!artins. da _Costa 
__ Moacir Resende - l\lourao Gmmaracs -
Tlihciro Navarro - Hondon Pacheco - Sirniío 
ri;J Cunha -- Simões de Almeida - último de 
Carvalho - Xcnofonte 1\Iercadantc - \Vilson 
Heraldo. 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 49 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 
O SH. ARLINDO ZANINI (servindo de 2.Q 

Sccrclúrio) - Lê a ata da sessão antecedente, 
a qual, sem observação; é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. LUIZ DOMINGOS (2.Q Secretário, 
servindo de V) - Procede ú leitura do::; se-
guintes papéis: 

PROJETO N. 30 

Autoriza a abertura de um crédito suplementar 
d c Cr$ 750.000,00, à verba Oll2-75 (994), da 

Secretaria elas Finanças 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta e cu sanciono a seguinte 
lei: 

Artigo l.Q -- Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir um crédito :;uplcmentar de 
Cr$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil 
cruzeiros), do or~~amcnto vigente da Secreta-
ria das Finanças - Publicida!le, Turismo c 
Hospedagem. 

Artigo 2.9 -- Esta lei entrarú em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as (lis-
posições em contrário. 

l\lamlo, portanto, a tôdas as autoridades, 
a quem o conhecimento c execução desta lei 
pertencer, que a cumpram e fa!.~am oumprir 
tão exatamente como nela se contém. 
, Dado no Palúcio ria Lihcrrhuic, em Belo 
Horizonte, aos ... de ... de l!H7. 

.l\lENSAGEl\1 N. 34 
Em 27 de agôsto de 1947. 
Sr. Presidente, 
Tenho a honra de passar tts mãos de V. 

Excia. o incluso projeto de lei, destinado a 
~berl.ur:l. dg um crédito suplcrnentn.r d'~ CrS:. 
750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil cru-
zeiros), ú verba 062-75 (!)!)ti) - Publicidade, 
Turismo c Hospedagem, do Orçamento vigente 
da Secretaria das Finanças. o qual solicito 
apresentar à consideração dessa ilustre As-
sembléia. 

Nesta oportunidade, apresento a 'V. 
Excia. os protestos de elevado aprêço e con-
sideração. 

(a) MILTON SOARES CAMPOS - Go-
vernador do Estado. 

- Publicada com o projeto e distribuí-
dos os avulsos, inclua-se o mesmo em Or-
dem do Dia. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Em 27 de agôsto de HH7. 
Ex mo. Senhor Governador. 

A verba OG2-75 (!lH) -"Publicidade, Tu- , 
rismo e Hospedagem", foi dotada no Orça-
mento dê~;ic ano corn a importância de .... 
Cr$ 500.000,00. 

Nos últimos exercí.cios, essa mesma ver-
lnt tinha uma dotação nunca inferior a ... 
Crf;i 2. 500. 000,00. 

f:ste ano, entretanto, a citada verba foi 
reduzida para Cr~ 500.000,00 e o seu saldo é, 
nesta da ta, de Cr$ '16. 5:~8,20 · 

Lo"o à primeira vista, vcrific~-sc que, s.c 
a rcdu~ão da dota~·ão foi cxccs~1va, ~?~t~fl
ciente será o seu saldo de Cr.p 46 · OJ38,20, 
para ocorrer ao processam.cn to dos paga-
mentos alé 31 de dezembro vmdouro. 

A propósito, convém salient!lr que, coe-
rente com os princípios defendidos por V. 
Excia. na l\Iensagem envi?da à Asscml}léia 
Legislativa, os atos de Govvnw, nos. reguu~s 
democráticos, devem ter ampla d1vulgaçao 
mediante puhlica(;iio de mensagens, relatórios 
c halan~~os, com o objetivo d~ tr::zer o povo 
a par das iniciativas e rcahzaçoes dos ad-
ministradores. 

Ante o exposto, totna-se necessário o rc-
fôrcn da verha acima citada com a quantia 
de ·Cr$ 750.000,00, que reputo suficiente para 
fazer face às despesas a se verificarem ainda 
êstc ano. 

Assim. tenho a honra de submeter :\ apro-
vaçfto de V. Ex e ia. o incluso projeto de Lei 
que autoriza a abertura de um crédito sup;;.--
rnentar de Cr$ 750.000,00, à verba "Publici-
dade, Turismo c Hospedagem", o qual soli-
cito seja encaminhado ú Assembléia Legisla-
tiva do Estado. 

Neste en~;ejo, renovo a V. Excia. os pro-
testos de elevado aprê~~o c consideração. 

O Secrclúrio das Finan~·as -- (a.) José 
de Maualhiícs Pinto. 

Telegramas : 

Do Sr. Presidente da. Assembléia Legis-
lativa do Estado d~~ J>armha, agradecendo a 
eomuniea~·iío da ele1çao c posse da Mesa des-
ta Assembléia c hem assim a remessa de um 
exemplar da Constituição do Estado. 
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. - I-lecchido com agrado. Arquive:_Se. 
. .M · , · 1 de Guanhaes, Do Sr. Prefeito • u~Icipa da exposição 

convidando para assitir a s~gun. d'ade de 7 a 
agrícola, a realizar-se naque a CI ' 

14 do corrente. d Agradeça-se. 
l 'ecebido com agra 0 • 

1
. . 

- ' lo" so ICI-
Da "Sociedade Rural dt~ttC1}11e:vdos. b;mcos, 

d 'd' ch contr·1 a I ' · · tan o provi en • 1 't•t los dos pecuans-relativa a protesto ( e I u 

tas. - À Comissão de Agricultura, Indústria 

e Comércio· . d Itamb·Icurl · · · · r· sca1s e ' ' ' Dos funcwnarws L •1 • e Ituiutaba, · s 1 · Passos Hu Hm · A Franc1sco a e~,, · ·' · 1 enviado a s-
de solidariedade. ao . mcmorhw . 

1 
,1 I I" 1 · fiscal'' de lJ er.t J, • • 1 sem l ew pe os · · ·' 't · ;- 0 Lcgis a-- J\ Comissão de Constl UlÇ.l ' 

ção e Justiça. 

Ofício : 
· T ló"icas", Do "Instituto de Pesqmsas ecno "' g s-

. · d folheto com su e de São Paulo, envwn. 0 · ;-
0 

muni-. . to lie I CI de orgamzaça tões ao proJe ' 
cípal. . _ · tos municipais e - À Comissao d~ assun . 
negócios interestaduais. 

Memorial : 

Do Sr. Orlando Vieira da. C,osta, .m~xiliar 
C l t ·a I~stadual de Munae, solicitando da o e on, •· · · t 1 d'f' · · melhoria de ve!lcimentos a VIS a tas 1 1ce1s 

condições de vula. . . -
' -· A Comissão de Constltmçno, Legisla-· 

-ção e Justiça. 

Hepresentação : 

Do Sr. José da Mata Pinto .Júnior, partidor 
judicial da Comarca de Frulal, pleiteando 
melhoria de vencimentos. 

- A Comissão de Constituição, Legisla-
ção e .T ustiça. 

Convites : 

Do Centro Acadêmico Pedro Lessa, da 
Faculdade de Direito, para a sessão de hoje, 
ús 20 horas, constante de uma conferência do 
professor Alberto Deod::to. 

-- Recebido com ag;·ado. Agradeça-se. 
Do Grêmio Cí.vico Djalma Andrade, para 

as solenidades do dia da Pútria, marcadas 
para o dia sete do corrente na sede daquela sociedade. ' 

- A Assembléia será representada. 

COMISSõES EFETIVAS 

O SH. PBESIDENTE - Atendendo às 
indicações das bancadas, feitas à Mesa por 
seus rcspcvtivos líderes, nomeio os membros 
das Comissões efetivas da Assembléia, de que 
trata o art. 22 do Regimento Interno, fi-
cando as mcsmús assim constituídas: 

Comissão de Constituição, Legislação e 
Justiça: Cândido Ulhôa - Júlio de Carva-
lho - Faria Tavares - .Juarez de Sousa Car-
nU1o. - Pedro Braga - Starling Soares -ncl Alvirn. 
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Comissão tle Finanças, Orçamenao e To~ 

ma da de Contas: Alberto Deodato - Augus-
to Costa - Fcliciano Pena - Guilherme Ma-
chado - Mauricio Andrade - Rennó - Tan-
credo Neves. 

Comissão de Agricultura, Indústria e Co-
mércio: Adolfo Portela - Armando Ziler 
-- Dilermando Cruz1 - l\Iendcs Ferreira -Uriel Alvim. 

• Cm_ni.ssão de Educação c Cultura: Arlin-
do Z~n1111 - Augusto Figueiredo - .José Car-
valhelra - Emílio Silveira - Hondon Pa-checo. 

_ Co!nis~ão de Viação c Obras Públicas: 
Jou? Cannlo - .José André de Ahncidn -
Jo~c Augu~to - Matcus Salomé- Otacílio Ne-grao de L una. 

Comissão de Trabalho c Ordem Social: 
Adolfo Portela - Bolivar de Freitas - Ge-
raldo Ataí.de -- llacir Lima - Starling Soa-res. 

Comissão de Saúde Pública: Antônio Cae-
tano - Antônio Guimarães - Fidclcino Via-
na --: Ja~d~r Albergaria - Luiz l\Iaranha. 
, Cormssao de Segurança Pública: Aluízio 
Costa - Amadeu Andrada - Antônio Pi-
menta - Chaves Hibeiro ~ Jason Alberga-ria. 

. . Comissão de Assuntos Municipais c Ne-
gocws In~eresl,a~uais : Carlos Prates - Cé-
sar Sorag1 - Gmlhermino de Oliveira - Lou-
renço Andrade - Manuel Tavcira. 

Comi,ssã? .de Hcda~~ão : Abreu Resende 
- Badaro .iunwr - Chaves Hibeiro - Oscar 
Corrêa - Simões de Almeida. · 

A seguir o Sr. Presidente convoca todos 
os elementos das Comissões, que acabam de 
ser nomeados, para se reunirem amanhú, às 
H horas, na Sala das Comissões. 

í~ dada a palavra ao Sr. Badaró .Júnior, 
único orador inscrito. 

HOII-1ENAGEM 
PimSIDENTE 

A l\IEMóHIA DO 
ANTóNIO CAHLOS 

O SH. DADAHó .JONIOH - Sr. Presi-
dente. 

Hú sclcnla c sete anos, na dala de hoje, 
na~;cia na cidade de Barhneena, aquêlc que 
em viria se ehamaria Antônio Carlos Hibciro 
de Andrada. 

A Assembléia Legislativa de ~Tinas Ge-
rais, a que êle ~;crviu dcvotadamcntc, rcfugi-
ria aos imperativos rnais cnérgieos de sua 
conseiência, se não rn·(;:;lassc ú memória dês-
se grande vulto de no:;sa Pútria a homena-
gem a que tem direito. 

Sr. Presidente, não estamos na altura de 
evocar os traços hiogrúficos do ilustre An(h·a-
da, tarefa por demais difícil, tal o vulto de 
sua porsonalidaclc. 

Prclcndcmos, isso sim, fixar no dia de 
hoje, n grande obra de democracia realizada 
por êle. No seu govêrno nenhum problcr!w, 
que de pcrlo entenda com a vida matcnal, 
moral c intelectual 1los mineiros, deixou de 
ser atacado. 

O IJrohlcma da educação poiJular no seu 
govêrno foi, talvez, urna de suas grandes oht·as 
de democracia. 

li 
'i 

1 ( 
I ; 



De uma feita, escreveu o ilustre Andra-
·da : "que não pode existi~· dcmocraci~ sem 
educação. Nada v!lle t~m srstema perferto de 
instituições, sem cHl.~~daos na _altura de com-
preendê-las, c manc!a-las. Nao vale a pena 

· empreender a solupw de outros problemfl:S 
capitais para a vH~a. e para o clesen':olv~
mento de uma coletrvrdade, sem que pnrner-
r·o se efetue a educação do povo, a q_nal tem, 
nas suas mãos, a5 cl~a~es de t?do~ eles .. A 
profilaxia rural, a lugrene, a JUstiça, a nu-
prensa, o voto, a agricultura, o _alcooli~mo, 
dependem diretamente da formaçao da mte-
ligência e do carúter do povo. Todos os es-
forços, continua Antônio Carlos, no sentido 
de resolver tais problemas, não deixam de 
dar frutos mas não os resolverão definitiva-
mente, senão através da educação das mas-
sas. 

Nunca nos devemos esquecer de que um 
regime de liberdade só pode estabelecer-se 
dentro de um regime de igualdade e de fra-

··'! ternidade e que, para que os cid~Jdãos sejam 
irmi\os e iguais, preciso é que o Estado ofe-
reça a todos êles, sem exceção nem privilé-
gios, igualdade de oportunidade para o seu 
desenvolvimento. E~;sa é a lição da experi-
ência, porque uma democracia de modo al-
gum se manterá, sem que os seus cidadãos 
tenham uma nítida noção de seus direitos e 
de. ~eu~ 1}cvcrcs c a precisa coragem para 
rctvmdJca-los. A educação pública lem que 
ser por muitos anos o grande problema na-
cional e hú de preocupar intensamente quan-
tos brasileiros de boa vontade detenham, en-
tre nós, uma parcela <le poder, visto que, não 
é demais acentuar, tudo o mais que se tente, 
aparelhamento jurídico, político ou econô-
mico, redundarú, sem ela, em autênticos jar-
dins suspensos, destinados a conciliar aplau-
sos do· momento, mas que passarão da me·· 
mória dos homens para a memória dos pa-
piros, como exemplo dos caprichos dos reis. 

A educação pública foi a preocupação 
dominante do seu Govêrno; nêlc concentrou 
o melhor de seu csfôrro. Hcforrnou o ensi-

·,:"l no normal c primúrio. Fundou 19 escolas 
normais e refundiu, de todo em todo, as 
duas únicas escolas normais, oficiais, então 
existentes. Criou c instalou 3. 662 escolas 
prirnanas, o que quer dizer, que foram mul-
tiplal;adas por três as escolas que encontrou. 
Fundou c instalou 4 Ginásios. Fêz :;eguir 
para os Estados Unidos um grupo de profes-
sôrcs para que ouvissem, por dois anos, os 
especialistas ua matéria. Contratou na Suí~~a, 
I•'rruwa e Bélgica profcssôrcs de nomeada 
para o aperfeiçoamento de nosso ·professo-
rado. Instituiu uma Escola de Aperfeiçoa-
mento, destinada a recolher professôras de 
tôdas as regiões do Estado, a fim de que num 
curso de dois anos, com mestres experimenta· 
dos, se tornassem em verdadeiros técnicos de 
ensino. Promoveu dois cursos intensivos de 
apcrfci~~o:uncnto ~>a~·a o profe~s?rado em ge-
ral vcrsan<lo os top1cos cssencuus da metodo-
log'ia. Promoveu dois curs.os intensivos de 
aperfeiçoamento JW_ra os assistentes técnicos, 
cstimuladorcs c. on~ntadorcs do movimento 
pedagógico no Inlcn~n·. ,P;romovcn :l cursos 
intensivos de cducaçao frsrca para o profcs-

,,. sorado em geral, além do curso cspceial que 
tiveram os assistentes técnicos, c o que nor· 

malmente se verifica na Escola de Apei'feiçoa-
m:nfto., PromoEveu, 

1
parNa aper~eiçoamento, das 

PIo e~so1 _rasd as 'sco as ormars, vários cursos 
cspccw r~a ~s,_ versando modelagem, desenho 
e _edtdicaç[1t~bf{:"tfa. Provocou e animou a cria, 
ç~o . as H w ecas escolares, organizando as 
lnblwtecas dl!-s e.scolas normais, para cada 
uma das qua~s fez encaminhar cêrca de m·l 
obras, exc~us1vamente pedagógicas. Amne~
to~r ?-e mmto o trabalho dos professôres p .· 
manos, com a exigência do caderno d · ~ l-
paro de lições, com as reuniões de IJroefc~~ ~-
1, •s t" "d 1 sso-e., ~om as a 1v1 ac es escolares, com 0 di 
de leltnra c co:n outras disposições regulamc ~ 
tarcs, no sentt~lo de ampliar-lhes a cultura n 
n~clhorar o cnsmo. Tudo isso Antônio Carl ~ 
fez ~~~ltro. das P?Ss~bilidad?s ?-o Estado. Qua~~ 
do dss~Imrf~l _o . Gove

1
rn.o ex1sham duas escolas 

normms o !cuus, a c e B. Horizonte e Ouro Fi 
quando ,detxou o Govêrno êsse número se ek~ 
vava a ~1, com a rna!rícula de a. 892 alunos.· 
No come~~o dt; seu Govêrno o Estado tinha 
q,\Iai~t? ao. cn.smo secundário, o externato d~ 
bmas10 l\Imctro desta Capital e o internato e 
c~ternato de Barbacena, quando deixou 0 Go· 
v_crno contávamos com mais '1 Ginásios, Joca-
l~zad_os em ~[uzm?binho, Teófilo Otoni, Uber-
landta c Uba. Encontrou 182 grupos escola-
res c 2<1 grupos distritais; êsse número foi el~
vado .no seu Govêrno para 265 grupos. En-
controu 70ü escolas rurais e aumentou êsse nú-
mero para 3. 656. .(I. matrícula era de 239.878 
alunos, q~umdo deixou o Govêrno êssc nú-
mero sub ta. a '188. ~10, sem incluir a matrí· 
c~Ila de r:uus de mtl estabelecimentos primá-
nos particulares. 

~ão foi esquecido o problema das cous-
truçoes escolares. Concluiu a edificaça-:-0 . 1' · 
80 · 1· d · · c e 
1 

!~rctdtos,, 8 e1
3
xa

1
ndo c1r: andame1:to a cons-

ruç .. w e '• , < os qums se destmava a 
colas normais, 26 grupos escolares '<l ~) es-
!as isoladas. Adquiriu 80.000 ca~·t:i~~~-
2. 000 quadros negros. Durante 0 seu G ' 
Vêrno foram fornecidos 4 73. 27'l }" • , O• l· . '" ')1 3')8 1" ' tvros esco-
<~r_e.,, ~ . ~. tvros de escrituração 19 374 
c~~n~a~ de giz branco, entre outros t'nat · .. , 
d tdaticos. • enms 

Hcgulamcntou 0 sen·1r,:o • ,·, 
médico-dcntúria, inawrm··mdo ~;s,~ d.'~SSI!>I::J>~t>Ja 
da Capital, Juiz de r~'or·; S~r J. f''llS~lerll')l'~r:o~ It· . 1 , N- <' 'v "O ue - u'l C 

. clJ~l w. ao esqueceu o ensino té . . ··. 
ftsswnal. Fêz vir a csh C li>il· J cmc?-I~ro. 
professor Omcr nu· s, \ 'ú :<1 1? cck~;n·c 
Traba!ho do Charle~;)f,' ~~dl Br.)D'll~~~rs~daf~lc do 
Or'''lll!Zai· ] J 0 

. ' ' ,) llH de t>' • o Pano gera qtw C'mvinh· 
tado, respeitadas as condiç-ões·· J):· ~·~ ser alio-. · · •.;cu tarc..:: 

Criou a Universidade de Min•t" G. ~· . 
lançou as bases sôhrc a~; quais ' , ·>I er~us . e 
c se aperfeiçoaria o instituto A. l;.e levmrt·J.na • . . , . em c os p ,. · 
momos malienúvcis otltorn•Hlc>·· 1 · 1 .' '111'1• 

I I · "'' · ,, nr 'l e1 a 1 nr~Ia < as ~scolas que compõem .; ,·í' · '. ~ 1c a 
foi instituído um fundo cspechÍ ~-nrvcrs\dactc, 
ihões de cruzcirw J)Ura . o '11: u~cl• quatro mi-U · · · " ' < 'a".~ 1 l'tmcnt d IliVcrsidade. Por contrato ctn~ ·, · \ . 0 . a 
Loteria de l\Iinas Gcr·"t"s fr"co I • '' Companlna 
1 

. , . .. . u ,,..,... r , 
0 )l'lgada a prestar ~\ Uni ver.· 1:· ;'" '-Illpresa ,, ' - Sll auc 'tlrll'l , rb • cnçao anual. Doou o ter•·cn · ' ~t -
U · · · ·· 0 Jl~r·1 serle ci·• mvcnadade,. aumentou de :10 000 · -. . " 
do valor nominal de Cr$ 1 OüO · _apohccs 
[>u;,, o patrimônio do lnst;'l.ll ,Otl>l c Juros de · · "· o rocurou a· smt, o ''randc br·tsilciro cl ,· : 's-n ' · CIX'lr 'lSSC"'Ul" l 
materialmente o êxitn <lo ~!.;1;11 ~:;c'1~àir~ten'~~ ~ 
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A Universidade está .vivendo dias atr:lm-
lados, mas os bons mineiros, tudo hão rle fa-
zer para que se não desbarate tanto esfôrço 
c que ela realize completJmente o sonho de 
Antônio Carlos, ·• a aspiraçí.io de se criar no 
cerne brasileiro um centro de elaboração e de 
irradiação de cultura". · 

Não houve setor da a<lrmni:;'ração públi· 
ca que não recebesse o influxo bcnéfic<l de 
seu govêrno: - Segurança Püblica, Fôrça 
Pública, Assistência a AlieaurJ os, A:~ricultura, 
Finanças. 

:Dono de um grande coração, não c•;que-
ccu os menores abandonados e delinqüentes. 
me sabia que a ·infância aband<mada é hem 
um fato sodal, existe porqtw existe a vida 
social, como o delito c a prosti!uição. Tra-
ta-se, como o chama um socióbgo "de ver-
dadeira secreção da vida coletiva": nunca dei-
xará de haver em tempo algum, e em País 
algum, mort[tlidadc infantil ou n:c.nores aban-
donados ou .criminosos, corno nunca deixará 
de haver crimes, enquanto o hom~)m vive1· em 
sociedade. 1\las, nem por isso, dl'ixou o pro-
·hlcrna de constituir sempre motivo de séria 
preocupação, por parte do seu govêrno. De 
sua atenção a êste problema acalHJ o govêrno 
do ilustre Sr. Milton Campos de dar público 
testemunho do Decreto n.• 2. 4()7, de 2'1 de 
agôsto findo, que criou uma CSC'Jla ele refor-
ma, a que deu o nome de ''Escola de Hcfor'n'l 
"A t• . C 1 ·" "· "d ' ' n onw ar os - cons1 eran.do que em 
seu govêrno dedicou particular atenção ao 
problema de menores abandonados c drlin. 
qiientes: - Obra administrativa de tal mag~,i
mde n~ostra , de . que porte fci o Prcsh1~ntc i8;o _Mmas Gerais teve no c1ual !'iênio 1926• 

. Não mcp~s i~tcressai}te foi a vida polí-
ti~,a de An~on_w Carlos: .Ele, di'" um de seus 
blo~{rnfos, wz1a da polltiC:t uma arte, a arté 
de conciliar os homens, de encaminhá-los a 
fins determinados com o mínimo de clJO!}Ue, 
como um guia .que conhece as defesas c pi-
·cadas e sabe que não é possível atravessil·ll!s, 
impunemente, sem arranhões c ú·rülas. 

O ilustre Sr. Afonso Arinos dt) ;\i elo FI <:n-
co num estudo muito interessante sôbre o An-
drada da Hepública, assim se refere a êle: -'-
"Com a 'morte do segundo Antôuo Carlos -
c quando digo segundo refiro-me a projeção 
llacional do nome, visto que, do p.·nto de vi~·ta 
genealógico, o grande mineiro u a o 3." ou 
4.", assim chamado -- perdem o Brasil e ·l\Ii-
nas Gerais um estadista de alta c i asse, o der-
radeiro representante de um cc) to estilo po-
lítico republicano, hem típico t1c Mina<>, c 
'condicionado por certos f~tores histórico<; c 
culturais. O penúltimo represdJtaÍltc desta 
classe e dêste estilo de homens de Estad.; que 
:'.linas deu à Hcpública, é ainda Arinos quem 
o diz, foi um grande amigo de Antônio Car-
los, falecido como êle ao xaiar de um Ano 
iNovo: foi Afrftnio de :Melo Franco. Tanto 
Afrânio como Antônio Carlos, c0mo todcis os 
l>Olíticos mineiros do mesmo feitio, eram re-
presentantes da velha cultura rniJtd·adora en-
<[Uunto que os homens t1omi:1ndores, ti}JO 
llcrnardcs, Haul Soares ou Carlo> Peixoto, fo. 
rarn e são expressões de uma nr.' a econ< mia 

426 

. . : ~:'.~ ;·=----' ~ = ,·i 
a,grícola c pioneira do café d~ ·Zona d· M· · 
hconomia detcrmin·tntc de nov··" vual • ata. . . . . (. ' ·-·· (1re::; e 
ctlcas poht1cas. Os acontecimentos (], · 
~ltlca mmc1ra estão a mostrar qL,ao a c~ .. :po.. e a · ., l . . . u 1<~\l~t ?Pllll.\0 to Ilustre cnllco e cnsaist , 
Classlt.I·c - d 1',. . . .\ na . açao os po lLicos nune1ro. Ant •• · 
C·trl · f'" . , ou1o ' os c urna tgura lnesqueclvcl na vi·h J · 
blica brasileira. · ' lll· 

0 ponto culminante tla Vltb politiCl <Ja. 
<ll~~~~' .. ~~ojc .cognom~n~tdo o "And ,·a da 'la He-
P~tl~hca , fo1 sem duv1da o ;,;rande movime·tto 
ctv,lc;o iniciado e~n. Hl2B - a Ahtnça L;h~ntl 
e cuJo desfecho lo1 a revo:llçi'.o ti e 1 !l3G. 
, . De fato, eleito Presidente llu E:>l:.do <1c 
·'!mas em 11!2G e profundo conlwecdor do- · ·. 
lllet· . d f 't d I> , . s llllt· . . os e er os a <Cpubhca, teYe noç::o per-
feita da enorme rcsponsahiliüadl: que h, ., I . ' . l) . l ' . ~ C.l-l,l.t como reste ente do I::;;;tado "lcad~r" •, 
l'cderaçüo, para que pudessem ~er sanac~~ 
os gr~t~cs erros da nossa mc,ph;nie v;da de. 
mocrat1ca. 

Democrata sincero, con1 vis<to an.inl't do 
I,>anorama político nacional, desde logo veri-
ucou que se os governanles n~;o wo,1ifH"'''· 
:;em' os velhos hábito's que n.:1cuwvan. o ;:~. 
gu~lC,. ccrta:nenle_; o povo o farla JHn· Slias 
JH"O]l~'las ma os. E lançando a fra~t., que llO\ll'~' 
dq~o1s se tornou o s/,ogun daqui.!ks qul) com. 
hatwm a hipertrofia do p0der central "b1 (~a
~nos. a. !:evolução, antes que o p.,vo a f"ç;:'', 
el~ _mtcwu a campanha política, que con::;ti-
Lmna. um marco na história pútri<t, cor1hecHla 
c bat1zada pelo povo com o nowe de ~lianç· 1 
Libe1 al. Os princípios, então lll·egad•>s llel;1 

extraordinário estadista, c;·am o" mais súo:; 
os mais dignos c os mais clcHlO•'~·útícos, Imi~ 
vi:;avam c:;tiqwr do regime os ddcilo:; que 
até aquela época o tornavam inopei ante. 

Assim é que a hipertrofin !l~. J;úl'eJ· Lxe. 
eutivo· central instaurou como n•_,J'wa, at~ cn. 
tão pacífica, a inlcrú:rcneia direta d( l';·"~:i
denic, ,da Hepúbliea_ na e:,coli~a. do ~;l.:L :a~t:P~
sor. 1 otlos os movimentos e1 VL~< s lk rc,w!m 
que, na Hepúbliea, se esbo~'a:·a:n colllt\\ "!al 
norma an tidemocrútica, 1 i ver:t.:l r e ;uli:~\lo:; 
negativos. 

A campanha civilista e, postei im llll'lJtc 
a campanha nilistn, são eX(;IIIJll0s dar,,.., <~:; 
verdade desta minha afirma ti v a. 

Tal procedimento dÍJ Govêrno d:1 Hc;Jít. 
blicn, que controlando os Govêrno~~ ~s::H.ll!;lis, 
os quais, por sua vez, tinham decl:;Iv:t lllflu-
ência sôbrc os políticos municipais, le1ava ;10 
llOVO a convicçilo ele que qualquer ca<Jclirlato 
ao 11ôsto supremo, por mais ilustre t di;~no 
que fôssc, estaria fadado ú derrotn, ~:\:! não 
contasse com as boas graças do Cate te. 

Em contraposi~~ão a essa n?n.na P~·oftm
damentc antidcmocrútien, i\nt:JIJJ° C:1r1<,s, 
f:1zendo a sua voz atravessar desde os ri11. 
côcs do Hio Grande até :co~; confins _do Pm·ú, 
}Jrcgou bem alto que tal intcrvenr~: 111 rlr:via 
deixar de cxistii·, sob pena de e~JJJLlllUatnlos 
a ser, tão sômen te uma demoeraew <h fae.ha. 
da. E surge o p{.incípio, que iria d:\t·_ Vida 
it campanha iniciada: a não in terveJtr;:lo !lo 
Presidente da Hepública na escolha d~; Stll 
sucessor. ( 



.Mas, não é só: a Aliança Liberal iria 
trazer ao povo brasilci~o, já (~Ue o povo mi-
neiro o possuía, por lei, sanciOnada por An. 
tônio Carlos, esta grand~ arma da dernocra-
cia: o voto secreto, med1d~ (~Uc contou com 
o nosso voto na Cfunara .Mme1ra. 

Com êle, seriam varridas, _corno foram, 
das eleições 1>rasilciras, a oprcssao, o suborno 
c a corrupção. Hcsguardado pela cahi.nc in· 
devassável, o eleitor brasileiro teria oportu-
nidade daí por diante, de manifestar livre-
mente 'o seu pensamento. E êste foi o segun-
do beneficio que Antônio Carlos prestou ú 
democracia brasileira, através da pregação ci-
vica da Aliança Liberal. 

Decorrência natural do voto secreto, c 
prindrJio prcgt~do pelo .grande Afl:dl:a~a, foi 
:; r>roporcional!dade eleitoral partitlarw, em 
co 1~trapo:;ir~üo à maioria absoluta que, até cn-
tüo só lc~ava aos parlamentares brasileiros, 
os 'amigos do Govêrno. 

E como conscqucncia última, a promessa, 
lo''O transformada em realidade, da Justiça 
El~itoral, que fazia desaparecer do Brasil a 
vci'''Ollhosa '' vcrificaçüo de poderes" pelo Co n-

o . l gresso Federal, CIUC sempre Importou na c c-
puração da vou ta de popular. 

Estribado em tais princípios, foi feita 
a gloriosa campanha, a qual, infclizmcnlc, pela 
dureza dos governantes da época, não teve o 
desfecho }JUCíflco que todos desejavam c êles 
tiveram que ser impostos ao Govêrno pela 
fôrça das armas, na revolução de 1930, que, 
hoje, apesar de outros reivindicarem as gló-
rias, a história, amanhã, no seu julgamento 
imparcial, darú a paternidade dos princípios 
c da ação ao glorioso Andrada. 

Instaurado em 1!l3:l, no País, o regime 
legal c eleito Deputado ú Constituinte, pouco 
depois elevado vela confiança de seus pares, 
ao alto pôsto de Presidente da Assembléia 
Constituinte de lll:ll, bateu-se bravamente o 

~, velho Andrada vor que na nova Constituição, 
que se ia clahorm·, fôsscm consagrados os 
vrincípios pregados na camvanha de l!l2H, 
a fim de que o povo brasileiro pudesse au-
ferir as cxtraordinúrias vantagens do voto se-
creto e a certeza de C!UC a sua vontade sobe· 
rana seria respeitada, através ela livre mani-
festação da justiça eleitoral. 

Afirma um de seus biógrafos "que a dala 
de 16 de julho de lH:H foi um dia de rara 
felicidade para Antônio Carlos. O Drasil re-
tomava o caminho da legalidade do qual se 
havia afastado por fôrp de circunstfmcias 
inevitáveis c das quais era êlc um dos prin-
cipais responsáveis. 

Traduziu, neste momento sua incontida 
alc•rria nas seguintes palavras pronunciadas 
<iU;nd~ assinava a Con~tiluição: "Sinto-me 
jubiloso porque conscguunos dotar a Pútria 
de um código ]>olítico it altura de sua civili-
zação, digno dos hnnino~os dcslii~os de um 
}>ovo livre c com a precisa capaculadc para 

., ahr·ir ao Brasil novos c largos horizontes de 
cultura c de progresso". 

Em 1937 a política mineira sofre grnnde 
transformação c .\níônio Carlos deixa a Pre-
sidência da Câmara para, corno simples De· 
putado, assistir ao golpe de Estado de 10 
de novembro. 

Antônio Carlos coerente com o seu pas-
sado, afastou-se da vida pública, de vez qüc 
o clima das ditaduras não comportava o seu 
espírito li.beral. Saiu dêssc isolamento para 
a morte. 

l\luita coisa teria ainda a dizer dêssc ex-
traordinário homem, que tanta falta tem feito. 
ao Brasil e a l\Hnas Gerais, principalmente 
nos dias que vivemos. · 

"Não é só da sua própria expressão par-
ticular de homem inteligente c cheio ele tato 
(Illc se sente falta, e:;creve o prestigioso "Cor-
reio da Manhã". É de coisa mais profundu. 
i~ do próprio feitio de stu pcrs<il1alidade pú-
blica, de sua natureza crnincntcmcntc polí-
tica, ·no sentido aristotélico do termo, se nos 
perdoem o pedantismo. 

A alma política do último Andrada, eis. 
o de que precisamos hoje nesse Brasil carre-
gado de vasa, de demagogia e dcseducaçiio, 
em todos os sentidos ... " 

Posso, Sr. Presidente, encerrar estas mi-
nhas palavras sôbrc a personali?adc de An-
tônio Carlos, com a frase de Rm, ao fazer o 
elogio de .Tos é Donifúcio, o Moço, c referin-
do-se ao Duque de Guisc, em frc_nte ao at~údc 
de Napoleão: morto, parece mawr que VIVO. 
(Mllilo bem! Mllílo bem!) 

FALECIMENTO DO SH. JOÃO LISBOA 

O SH. LIMA GUüiAlL\ES - Sr. Pre-
sidente, pc~~o a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palnvra 
o Sr. Lima Guimarães. 

O SH. LBIA GUIMAHÃES - Pcc1i a pa-
lavra, Sr. Presidente, para encami;1lw.r a .V. 
Excia. o scguin te rcqnc!·ime;1to (I~) : 

HEQUEHI:\1ENTO 

Sr. Presidente da Assemhlda Legisla ti vn. 
Acaha ele chegar a esta A~;semlJléin a no-

tícia infausta do pn:;samcnto do ilustre mi-
neiro Dr . .João Lisboa. ,, 

O saudoso morto, que durante sua pro-
veitosa existência prestou a .11'1lnus os mai:; 
assinalados serviços em tôdas as posiçõ~s que 
lhe foram confiadas, especialmente como 1·•.:-
prcscntanle do JlOVO na Cümara Federal " 
na Assembléia Estadual, onde exerceu a ele: 
v a da fun~~ão de Prcsidcn te, c última mente 
como Presidente do Conselho .Aclminist1·ativo 
do Estado, m~I.'ccc um.a homenngcm CSJlccial 
~lcsta Asscmhlc1a ClllC ele soube cnriquece1 c 
Ilustrar. 

. Assim, os Dcin~ta~l~Js infra-~:ssina<los, rc-
1~1 ?scntan<~o. a unnmm1mHlc das correntes po-
h~I~as, solicitam, em ~lol:~enagc:n no nobre cs. 
JHI'I~o do saudoso mme1ro, SeJa levantada a 
scssao, nomeando-se uma Comissão que 1 
aco:np~mhc, à últ!I~Hl moracl.a c aprescn te eon~ 
dolenc~as a fanuha, cspeewlmentc '\0 Po····o 
colc7a~ nobre Deputado Valdir Lisbo~ 1 , 1.: ·;;~. 
e,r·ctarw c um dos belos orna1ncntos desta 
Casa. 
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Sala das Sessões, 5 de setembro de 19:17. 
(a. a.) Lima Guimarães, Starling Soares, 

~"-lherto Deodato Feliciaíw Pena, Cesar So-
~ragi, J uson Albe~·garia, Otacílio N egrão, Júlio 

·.de Carvalho, Armando Zíler. 

- Submetido a votos, o requerimento su-
'IH'a ó aprovado unünimcmentc. 

O Sr. Presidente nomeia a seguinte Co-
'nissão, para apresentar à farüília enlutada as 
condolências da Assembléia: José Augusto, 
Sousa Carmo? Aluísio Costa, Arlindo Zanini, 
·Otacílio Negrão, Cesar Soragi, Jason Alher-
caria, Armando Ziler e Antônio Canedo. 

Declara o Sr. Presidente que, atendendo .-o requerido unânimemen\c c tllH'OVtH..lo pela 
Casa, levanta a sessão. 

Para a sessão de amanhã, designa a se-
(U~nte 

OHDEM DO DIA 6-9-19,17 
I 

1. • discussão do projeto n.o 30, do Govêrno 
do Estado que autoriza a abertura de um 
ct·édito su~lcrnentar de Cr$ 750. 0_00,00 à Se-
cretaria das Finanças, acima puhllcado. 

REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 6 DE 
SETEMBRO DE 1947 

PHESIDf.:NCIA DO SH. LIMA 
GUIMAIUES 

Às 14 horas, compareceram os Srs.: Li-
ma Guimarães - Luiz Domingos - Adolfo 
Jlortcla - Alberto Deodato - Amadeu An-
drada - Arlindo Zanini - Armando Zilcr -
Augusto de Figueiredo - Augusto Costa -
Badaró Júnior - Emílio Silveira - Fclicia-
no Pena - Guilherme l\Iachauo - Guilher-
mino de Oliveira - Jason Albergaria - Jua-
rez de Sousa Carmo - Júlio de Carvalho --
Lourenço Andrade - Pedro Braga - Uriel 
Alvim. 

Deixaram de co~npareccr, com causa 
justificada, os Srs.: Alberto Teixeira - Cas-
tro Pires - Valdir Lisbôa - Emílio Vascon-
-cel~s.- Ozanan Coelho - Abreu Hesende -
-'\lms~? Costa - André de Almeida - Aníbal 
Gon~IJO - Antônio Caetano - Antônio Gui-
maraes.- Antônio Pimenta - Astolfo Dutra 
C· 13oltvar de Freitas - Cândido Ulhôa -
1 ~;los Pratcs - Ccsar Soragi - Chaves IU-
lCl\~ --;-- Dilcrrnando Cruz - Fabrício Soares 
:- 'una ;r a vares - Fidclcino Viana - Gc-
1,:'1~? Atmd~ -: llacir Lima - J acdcr Albcr-
~~~~a i!}.oao Camilo - José Augusto -José 

a va tcna - Joubert Guc1Ta - ht1'z ~·I· ranha l\l • · n ,\-
da Co;- · agalltães de Melo Viana - Martins 

1 a - Mendes Fe1Teira - Moacir He-
licn~~. -:1.1\Io.Nurão Guimarães - Osca1· Con·êa 
-- '

1
c

1 10 
egrão - Hcnó - Hiheiro Na-

. Tarr~ --: Hondon Pacheco - Simão da Cunh·t 
- Snnoes de Almeida - Soares Canedo ~ 
Sousa Carn~o .- Starling Soares - Tancrcdo 
Neves --- Ultnno de Carvalho - Xcnofonte 
Mercadantc Wilson Beraldo. 
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Estando presentes apenas 23 Sr_s. Deputa-
dos o Sr. Presidente declara que dcrxa de ha-
ver, sessão, por falta de quorum, na forma d? 
que dispõe o parúgrafo 2.", art. 89 do Hegt-
mcnlo Interno, {Jrevalcccndo para seln~nd~~ 
feira próxima a mesnu~ Ordem <lo Dra Ja 
anunciada, que é a scgumtc: 

ORDEM DO DIA 8/9/1947 

. - 1 · t n o ''O do Go-1.~ thscussao to prOJC o . " , • 
vêrno do Estado, que autorizp ,a t~hcrtnra d? 
um crédito suplementar de C r;:; 7 aO. 000,00 .t 
Secretaria das Finanças, publicado na ata da 
29.~ sessão. 

30.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 3 DE SETEMBRO DE 1947 

PHESIDf.:NCIA DO SH. ALBEHTO 
TEIXEIHA 

SUMARIO: - Comparecimento - Atas -
Sôbrc nomca~~ão de Comissões: palavn~s 
do Sr . .Júlio de Carvalho c do Sr. Presi-
dente - Expediente: Projeto n.o 31 c ex-
posição. de motivos, com a Mensagem 
n.• :l5, sôhrc concessão do Serviço de Lo-
teria do Estado - Hcquerimcnto n.o 39, 
do Sr. Uricl Alvim, sôhrc pedido de cré-
dito para publicidade, turismo c hospe-
dagem - Parecer para 3.• discussão do 
projeto n.o 13 - Telegrama - Oficio -
Memorial - Redistribuição de projetos 
- Situação de pecuaristas: discurso do 
Sr. Lima Guimarães - Verdadeiros pe-
cuaristas: discurso do Sr. Otacílio Ncgrão 
- Dia da Pátria: discurso c requerimen-
to do Sr. Soares Canedo - Ordem do 
Dia: 1." dü;cussão do projeto n.0 30 _.:. 
Encerramento - Ordem do Dia 9/9/194 7. 

.•\ ,. 

As H horas, cornparcccrmn os Srs. Al-
berto Teixeira - Lima Guimarães - Luiz 
Domingos -- Emílio Vasconcelos - Ozanan 
Coelho - Adolfo Portcla - Alberto Deodato 
- Amadeu Andrada -- André de Almeida -- ,·~· 
Aníbal Gontijo - Antônio Caetano -- Antô-
nio Guimarães - Arlindo Zanini - Arman-
do Ziler - Astolfo Dutra - Augusto Costa 
- Augusto Fit4Ueiredo - Badaró .Júnior --
Bolivar de Freitas -- Carlos Pratcs - Cha-
ves Hibciro - Emílio Silveira - Fabrício 
Soares - Feliciano Pena - Guilhermino de 
Oliveira - llacir Lima -· .Taedcr Albergaria 
- .Tasorn Albergaria --- .João Carnilo ·---.José 
Augusto - José Carvalhcira -- .Touhert Guer-
ra - Juarez de Sousa Carmo - .Júlio de Car-
valho - Lourenço Andra<le - Luiz l\lal'anha 
- l\Ianuel Tavcira -- l\Iatcus Salomó - Mau-
rício Andrade - Mendes Ferreira - Mourão 
Guimarães - Otacílio Ncgrão - Pedro Bra-
ga - Hcnó - Hiheiro Navarro ·- Soares Ca-
nedo -- Sousa Carmo - Starling So~rtcs -
Tancrcdo Neves - U1·icl Alvim -·-- Xcnofon-
tc l\Icrcadante. 

Deixam de comparecer, com causa justi-
ficada, os Srs.: Castro Pires -·Valdir Lis-
hôa - Abreu Hcsendc - Aluísio Costa - An-
tônio Pimenta - Cfmdido Ulhôa -- Cesnr 
Soragi - Dilcrm:mdo Cruz - Faria Tava-
res - Fidclcino Viana - Geraldo Ataide --. 

l 

'I 

f 

( f 

·'· 

r{ 
I 



Guilherme Machado - rviagaÜr~es Melo Viana 
- Martins da Costa - Moacir Rezeng~ :-. 
Oscar Corrêa _ Rondou Pach.eco - ~H.nao 
da Cunha _ Sim~cs de , Al,meida - Ultimo 
de Carvalho - Wilson heraldo. 

O SR PHESIDENTE - Achando-se prc-
t ·~ 1 · Sr·s Deputados, declaro aberta a sen cs " .. 

sessão. 

ATAS 

o Sr. Ozanan Coelho ( 4.9 Sccretúrio, ser-
vindo de 2.0

) lê as atas das s:ssões_ precedep-
tes, as quais são postas em discussao pelo Sr. 
Presidente. 

SôBRE NOl\lEAÇÃO DE COMISSõES 

O SR. JúLIO DE CAHVALHO - Sr. Pre-
sidente, peço a v a lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
, "') 0 Sr. Júlio de Carvalho. 

O SR. JúLIO DE CARVALHO - Sr. Pre-
sidente. 

Consta da ata a nomeação das comissões 
previstas em o nosso Hcgimento, achando-
se o meu humilde nome como fazendo parte 
da Comissão de Constituição, Legislação c 
Justiça. 

Data venia, não aceito a nomeação feita 
por V. Excia., nem devo. Por isso, falo neste 
momento, porquanto, se aprovasse a ata tal 
qual redigida, estaria, implicitamente, con-
cordando em figurar nessa ilustre Comissão. 
E corno não desejo, depois, renunciar ao car-
go, venho, neste momento, decla;ar os. moti-
vos por que, com o devido respeito, d?rxo de 
aceitar a nomeação, aliús honrosa, fe1ta ])Or 
V. Excia. c por indicação do ilustre líder da 
U. D. N. 

O nosso Hcgirnento, em o art. 22, pará-
grafo 2.0

, declara o seguinte: "(!s membros 
das comissões, excetuadas as de numero _1 e 2, 

~ ... isto é, a executiva c a permanente, ~~rao no-
meados pelo Presidente da Asscmblcia, aten-
dendo :is indica~~ões das bancadas c, tm~lo 
quanto possível, :i representa~~ão proporcw-
nual dos partidos." 

Ora, Sr. Presidente, lendo êsse dispositi-
vo dei a interpretação de que os membros 
da's comissões são indicados pelas bancadas 
desta augusta Assembléia. 

E' pacífico, tendo já transitado em jul-
gado, que a ala diss~(lc.nlc d? P. S. D., de 
que fu~·o part~~, co~slrlm, :.Hilll, urna bancada. 
Por isso, pedi ao Ilustre hdcr dessa bancada 
que não indicasse .o. meu n?m?, !Jorquc sou 
partidúrio do rotahvi~mo . .Ta fiz yaElc, com 
grande honra JJar:~ m.Im, d~1 C~nn:ssa~ Co~s
titueional c, lambem, ~a . Couussao Es~ecral 
.l Jegl.shç~ão. Na ala dissidente do P. S. D., 
( c ' · ' · · 1 r· · outros hú com chrerl? c e Ig.urar nas co~ms-
.- • • 1 .. 1z.·10 lJOI' que fiz o JJcchdo ao meu Ilus-socs, • ,, . s l\1 .:- (' · - A trc colega c h der, . r .

1 
I m

1
n .to ~~~unaracs. 

res Jeito do meu moc ? ( e pensar, quant? 
ao r rolntivismo, peço licença para trazer a 
Casa fatos alheios à mesma, mas que o com-

:··provam. 

O Sr. Lima Guimarães - O rotativisíno,, 
no caso não deve ser aplicado. Sabemos qutt· 
hú sessenta c tantos lugares nas comissÕC:!i 
c somos apenas 72. Não é caso 'de rotativi~ 
mo. Temos que aproveitar os mesmos Sr:o~ .. 
Deputados para eleições futuras. 

O SR . .JúLIO DE CAIWALHO - Ma11,, 
na minha bancada, outros há que ainda não. 
fizeram parte de nenhuma cmÍ1issuo. · 

Como ia dizendo, vou trazer fatos que-
não tendo relação com a Assembléia, dernon 11~ lraram o meu rnodc de Ilensar. 

Fazia eu parte, como ainda hoje faço, do 
Instituto da Ordem dos Advogados de Minas 
Gerais. Introduziu-se nos respectivos estatu-
tos um dispositivo, pelo qual o Secretário 
Geral seria o titular do cargo, enquanto sócio, 
do Instituto. E fui eleito por meus ilustrc1. 
companheiros pnra êssc cargo. 

Servi no primeiro ano, mas, quando ia 
proceder-se à nova elei~~ão, não aprovei, abso~ 
lntamcntc, que todos os meus companheiro~! 
perdessem o cargo, com exce~~ão da minha 
pessoa. Propus, então, no ano seguinte, a re-. 
forma dos estatutos, a fim de que também 
pudesse concorrer às cleiç.ões, em igualdade 
com os demais companheiros. Infelizmente, 
por unanimidade, foi rejeitada. a m~n.ha erncn~ 
da c prevaleceu, portanto, o (hspos1tlvo a que. 
me referi isto é, que o Secrctúrio Geral seria 
o titular 'do cargo, enquanto sócio do Insti-
tuto. E cu, com grande pesar, para que pu-
desse, satisfazer-me, exonerei-me do Institu-
to, para que, depois de eleito o novo Secrc-
túrio Geral, retornasse ao sei.o daquele dou-. 
to sodalício. E assim procedi, porque, ufa~ 
tando-me, autornàticamen~c, deixava. ~e ser 
o Secretário Geral e, assun, consegmna rea-
lizar o que tinha em mira, isto é, o rotativb-
mo, de que sou adepto. 

Como Secretário Geral do Instituto dos 
Advogados de Minas Gerais, organizei, por 
dispositivo legal, a Ordem dos Advogados do 
Brasil, Secção de Minas Gerais, e, quando da. 
eleição de sua primeira diretoria, pedi qu~ 
o meu nome não fôsse incluído tendo indica-
elo quatro colegas, que, sem trabalho algum 
porque expoentes da advocacia, foram esco: 
lhidos para os cargos. Foram êles, o saudoso 
profcssm· Estêvão Pinto, como presidente., 
o Dr. l\lilton Campos, como 1.0 Secretário-' 
o Dr. Alberto Deodato, como 2.0 Secretário' 
c o Dr. Ovídio Andrade, corno Tesoureiro. ' 

E' o ponto de vista que sempre tive e 
portanto, não podia, agora, adotar diferente: 

Assim, Sr. Presidente, retornando ao a~
sunto q~IC me trouxe .a esta tribuna, repito 
que ycd\ ao. nohrc líder da ala dissidente do 
Partido ~oc1al Dcmocrútico que não incluísse 
o 1~1cu nome para qualquer das comissões e 
designasse outros colegas. Lidos os nomes do 
nomc:ados por V. Excia., imediatamente 

0 
no~ 

hrc h der da U. D. N., o ilustre Deputado Al-
berto I?eoclato, me proct~rou dizendo < ue 
n~cu, d1gno e~)lcga ~ amigo, Deputado I~ahrf 
e10 Soares, nao acertava o cargo c ClllC' . . 1. 1 . o meu n~m~ scna rnl rcm o para substituí-lo 

11
• C 

rmssao ele Constituição, LesgisJa,~:to c J <l 
1 
.• ?-

Or - · 1 ' • ns 1ça a, !lao era ]Jossn·c que cu eoncord· .. ,. , , · 
sul~slttui-lo, como_ dcc!arei ao Dcput;~~'i~ A;~· 
her lo Deodato, na o so em virtude do met 
ponto de vista, como também lJorque Fahri~ 
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'cio Soa •, · . . Assembl~~s e, um dos rumores valores desta 
vaçõe er_a. S~Ipus que, com as minhas obser-
os 

1 
s, bao fosse o meu nome incluído entre 

gisl:1e;n ros da. Comissão de Constituição, Le-
scss~~<to e J~Istlça. lV!as V. Excia. depois da 
t 

. , lambem me chssc que o meu nor1·1e cs-
av•t m 'l 'd p d' · seg'. te m 0 ; c. t que fôssc retirado. No dia 

um c porem l1 110 "D' · · l " , , . _ , , 1ano c a Assemble~a" 
,, composl"'tO cl·l~ , . - , na de , .,., . : ~ conus~ocs, _com o meu nome 
, Conshtmç.,tO, Lcg1sla~~ao c Justiça. 

·qu Mas, Sr. Presidente, de acôrdo com o 
po~ exp~~! ·devo declarar a V. Excia. que não 
de ~~0~?.elt~r .. 0 c~rgo p~ra o qual, com gran-
b.á de 1 a par a mun, ~m nomeado. V. Excia. 
, t d concordar comrgo que se trata de um 
a o e vontade c'o d 

0 1 
, 1 nomea o c, se aceito o car-

g <c um ato do renunciante. 
.
1 

O Sr · 1'ancredo Neves - Lembraria ao 
l ustre Deputacl I> • V E . ' 0 que o . S. D., ofc·rcccu a 

· 'xcra. um lugar na Comissão de ... 
l O SR · JúLIO DE CAHV ALHO - E' ver-

< ade e vou fazer referência a essa passagem. 
t De manc:ira, Sr. Presidente, que não acci-
So. a nomeaçao, para que seja substituído pelo 

r. Deputado Fabrício Soares anteriormente 
. nomeado. ' 

Devo ~i~cr que não foram só o Sr. Depu-
tado Fabnc10 Soares c o ilustre líder Sr. Al-

berto Deodato qu~ vieram trazer-me um lugar 
.em uma das Comissões. Tamhí~rn o nobre De-
putado Tancredo. Neves, meu querido ami-
go e. colega, v~10, imediatamente, a mim, 

·querendo renuncw: o seu cargo para que eu 
. o. ocupas~e. ~amhem os nobres Deputados 
~~u~a Guunaraes c Otacílio Negrão manifes-
ara~n ? seuS_pesar, ,vela minha ausência nas 

cormssoes. ao gentilezas de Cit :-, quecerei. te nao me es-
Senti-me honrado com a atituclc' d .1 

tres De t t d 
, os r.us-

p l a ?S que supunham ter sido O meu 
nome esquecido, quando efetivarnente t·l _ 

d I, · 1. 1 ' , a nao 
se eu. '01 a per H o meu ao distr'nto , 1 
S ... 1 - (' . - co ega r. "' ourao xmmaracs que não ft11· I'n 1 'd . d' - r· c m o nas m I caçoes que ez. 

Era o que. tinha a .di~e~, Sr. Presidente, 
_para qu~ s~ de a ~ubst~tu~~~~o de meu nome 
na .Conussao de Conshtmçao, Legislação c 

-,Justiça. (Ptllmas). 
O SH. PHESIDENTE - Devo esclarecer 

ao nobre Deputado .Júlio de Carvalho que 
efetivamente, esta Presidência procedeu ú no~ 
meação das diversas comissões, por indica-
~ão dos líderes de tôdas as correntes polí-
ticas representadas nesta Casa. 

Embora esta Presidência renda preito de 
sua admiração aos conhecimentos jurídicos e 
ao brilhantismo, que sempre demontraram, 
no desempenho de suas funções, os ilustres 
deputados Júlio de Carvalho c Fabrício Soa-
res, não pode, nesta oportunidade, se não 
deferir o requerimento que acaba de ser feito 
pelo Sr. Júlio de Carvalho, por tratar-se de 
resolução unilateral, em que a solu~~ão da 
questão depende apenas da vontade do Sr .. 
Deputado nomeado. 

Atendendo a indicação que acaba de ser 
feita ~t Mesa pelo nobre líder da bancada da 
União Democrática Nacional, nomeio, em su-
bstituição ao Sr. Júlio de Carvalho na Comis-
são de Constituição, Legislação e Justiça, o 
Sr. Fabrício Soares. 
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As atas continuam'em discussão. (Pausa) 
Não havendo mais nenuhum Sr: Depu: 

tudo, que queira qualquer outra rehficação 
ás atas dou-as por aprovadas. (Pausa) . 

EXPEDIENTE 

o Sr. Luiz Domingos • (2.o. Secretário, ser-
vindo .de Lo) - Procede a !-mtura dos seguin-
tes papéis: 

PHO.JETO N.o 31 

Autoriza a concessão do Serviço ~e • Lo.teria 
<lo Estado e contém outras Provzdencw.~ 

Art. 1.o _ Fica o ~oder Exccut!vo. auto-
rizado a conceder, rne<har;te con~orrencta PÚ-
blica, 

0 
Serviço de Lotena do Estado de l\Ii-

nas Gerais. 1 d' Art. 2.o - Serão assegura< os os Ireitos 
e garantias de que gozarem os empregados 
desse Serviço· . , . Art. 3.0 - Esta Ie1 entrara em vrgor na .,.,, 
data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário . 

Exposição de motivos 

Excelentíssimo Senhor Governador, 
Temos a honra de aprcsentm· à conside· 

ração de vossa excelência o projeto de lei 
que autoriza a concessão do' Serviço de Lo-
teria do Estado c contém outras providêneias . 

O presente projeto encontra a sua justifi-
cativa principalmente no fato de que, em fa-
ce do regime atual, ao Govêrno não convém 
explorar diretamente o serviço de Loteria. 

Cumpre-nos salientar tambén~ q~IC o Esta-
do no momento, não pode prcscmdrr da ren-
da' relativa ao serviço de Loteria, a despeito 
de não constar esta de nossos orçamentos 
anuais, o que, é óbvio, foge às normas de cen-
traliza~~ão financeira. 

Nos editais de concorrência o Govêrno 
pretende resguardar convenientemente ?S in-
terêsses financeiros do Estado, que sen1o as: 

. segurados no contrato de arrendamento. . ,, 
Adernais, delegando o Estado a execução 

dêsse serviç.o a llarticularcs, espera-se. q~Ic ha-
ja maior desenvolvimento de suas allvrdadcs 
o que resullarú fatalmente em aumento de 
rendas. 

A concessão que se pretende dar não pre-
judicarú o plano de assistência social c o re-
gime de subvcn~~ões atualmente a cargo ria 
loteria, dado que cstú nas cogitações do Go-
vt·rno mantê-los, arnpliú-los, se possível. 

Na conformidade do disposto no artigo 
2.0 do anteprojeto, serão assegurados, os di-
reitos c garantias de que gozarem os atuais 
empregados da Lolel'ia. 

Apl'oveitamos a oportunidade para reno-
var. a Vossa Excelência os protestos ,do nosso 
mars profundo respeito. __ (a.) .Jose de Ma-
galhães Pinto, Secretário das Finanças· 

1 
I 
ir 
! 

:i 
;; 

MENSAGEMN.Q 35 · 

Belo Horizonte, 5 de sctcrnhro de 1 !H 7. /~-
Sr. Presidente: 
Tenho a honra de solicitar a Vossa Ex-. ~:' · 1 I. 

í ~ ' 
'i 



celência se dirrne rlc submeter à elevada apre-
ciação dessa "Augusta Assembléia Legislativa 
o projeto lei sôbrc co~cessão do Servi~~o de 
Loteria do Estado. . _ . 

Na inclusa exposrçao de motivos do Sr. 
Secretário das Finanças acham-se consubs-
tanciadas as finalidades do presente ante-
projeto . 

Neste ensejo, reitero a Vossa Excclên-
ci·t c aos demais dignos membros da Asscm-
bi6ia Legislativa. o~ prostcs~os da_ minha ele-
vada estima c drshnta consrdcraçao. 

(a.) l\Iílton Soares Campos, Governador 
. do Estado. 

-·- Publicada com o projeto, c distribuí-
dos os avulsos, inclue-se o mesmo em ordem 
do dia. 

Stlúre 

HEQUERIMENTO N.o 39 

pedido de crédito para publicidade, 
turismo e hospedagem 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
J .cgislativa. 

O Govêrno do Estado acaba de submeter 
à consideraçüo da Assembléia Legislativa um 
}Jrojcto ·de lei, que recebeu o n.o 30, solici-
tando a abertura de um crédito suplementar 
de Cr$ 750.000,00 à verba Oli2-75 (994), da 
Secretaria das Finanças, crédito êsse que se 
destina ao rcfôrço da verba de Publicidade, 
Turisnto c Hospedagem. 

A fim de permitir um amplo exame das 
reais necessidades de suplcmcntaçüo da do-
tação orçamentária em referência, venho so-
licitar de V. Excia, depois de consultar o 
pronunciamento da Casa, sejam solicitados 
do Poder Executivo os seguintes elementos 
informativos: 

a) Hclação discriminada de tôdas as des-
pesas já efetuadas pela verba em apreço, se-
jam elas relativas à publicidade, turismo ou 
hospedagem; 

b) relação dos clivcrsos pagamentos já 
,., efetuados à Sociedade Anônima "Fôlha de 

Minas", desta Capital, com a informaçüo das 
respectivas verhas orçamcntúrias pelas quais 
foram os mesmos processados; 

c) relação das despesas de publicidade 
do Govêrno do Estado em órgãos da imprensa 
da Capital da Hcpública e de outros Estados 
da Federação. 

Sala das Scssôcs, 8 de dezembro de 1947. 
(a a.) Uricl Alvim - Guilhcrmino de Oli-

veira --- Dadaró .Júnior - Carlos Pratcs 
Emílio Vasconcelos - Adolfo Portcla 
João Camilo. 

--- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

PAHECEH PAHA 3.' DISCUSS.\0 DO 
PHO.TETO N." 13 

Comissão Especial de Legislaçcio 

A Comissão Especial de Legislação, exa-
minando o Projeto n.Q 13, aprovado em 2.' 
discussão sem emendas, é de parecer seja o 
mesmo s~lnuclido a :t' discussão c aprovado, 

-,. tal como se acha redigido. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 
1947. 

(aa.) Júlio de Carvalho, presidente 
Fabrício Soares, relator - Oscar Corrêa 
Starling Soares - Juarez de Sousa Carmo 
Jason Albergaria - Ccsar Soragi - Otací-
lio Negrão - Tancredo Neves - Luiz Guima-
rães. 

- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

Telegrama: 
Do agente fiscal de Januária de 'apoio 

ao memorial apresentado à Assembléia pela 
fiscalização de rendas de Uheraba . 

- A Comissão de .Justiça. 

Ofício: 
Do Presidente do Sindicato do Comér-

cio Varejista de Uberlândia, convidando pa-
ra o 1.• Gongresso Hegional, a realizar-se ali, 
de 14 a 16 do corrente. , 

- Hcccbido com agrado. Agradeça-se. 
Memorial: 
De funcionários fiscais de Belo Horizon-

te, pedindo seja mantido o. pro~cto _do Govêr-
no relativo à reforma da frscahzaçao de ren-
das do Estado. 

- A Comissão de Justiça. 

HEDISTIUDUIÇÃO DE PROJETOS 

O Sr. Presidente informa à Ca~a que, com 
a constituição das comissôcs efetivas da As-
sembléia, cessaram, autornàticarne!lte, _as fun-
çôes da ·Comissüo Especial de Legrs_laç~o .. V_ol-
taram, por isto, à l\Iesa, para redrstnbu~çao, 
os projetos abaixo, que recebem os segumtes 
despachos: 

Projeto n." 2 - (organizaçü<? !nu~icipal) 
- A Comissão de Assuntos Mumcrpms; 

Projeto n." 4 - (abono de família) --
A Comissão de Finanças; 

Projeto n.9 5 - (organização municipal) 
- A Comissão de Assuntos 1\lunicipais; 

Projeto n.o 6 - (abono de família) -
A Comissão de Finanças; 

Projeto n." 7 (subsídios) - A Comis-
são de Finanças; 

Projeto n.o 8 (Subsídios) - A Comis-
são de Finanças; 

Projeto n." !) - (abono de família) -
A Comissão de Finan~~as; 

Projeto n. 9 10- (açôes da S. A. Fôlha de 
Minas) ·- A Comissão de Finanças; 

Projeto n.o 1l - (promoções na Fôrça 
Policial) -- A Comissão de Segurança Pública· 

Projeto n." 12 - (adicionais) - A co: 
missão de Finan~~as; 

. ;Projeto n." H - (benefícios do decreto-
ler n.9 1. li32) - A Cornissüo de Finanças. 

Projeto n." 15 -- (modifica o decret~-lci 
n.o 2.H!i) -À Comissão de Justica· 

Projeto n." 16 - (FiscalizaçÚo' de !len-
das) -- À Comissüo de Finanças; 

Projeto n.9 17 - (crédito especial} _ 
A Comissão de Finanças; 

Projeto n." 18 - (crédito suplementar) 
- À Comissão de Finanças; 

Projeto n." 1!) - (crédito especial) 
À Comissão de Finmwas; 

Projeto n." 20 - (crédito especial) 
À Comissão de Finanças; 
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Projeto .n,Q 21 - (crédito especial) 
À Comissão de Finanças; 

tencionados, dignos de auxílio e ~poi~, que 
~ ~e envolveram em aventuras . f;sse O· 

SITUAÇ,\0 DE PECUARISTAS 
n,lo " 1 t , "Or'l eu quero mostrar ao texto < a c ar a. n, • ' d · 
Sr Presidente c aos Srs. Deputa ~~s os meios. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr, Deputado Lima Guimarães. 

O SH. LIMA GUIMAHXES - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

1 
Numa das primeiras sessões da seman.a 

passada, tive oportunidade de ler, desta tn-
, huna, um telegrama que me foi enviado pela 

Sociedade Rural de Curvelo, fazendo comen-
tários a respeito da atitude do Banco l\linciro 
da Produção naquela zona. 

Dias depois, tive a honra de. receber a 
resposta, por intermédio do ilustre líder da 
Coligação, Sr. Deputado Alberto Dsodato: que 
leu desta tribuna uma carta dos Srs. Direto-
res daquele estabelecimento, Drs. Martins Pra-
tes c Valdemar Costa, em que êstcs ilustres 
lHmqueiros afirmaram que cu teci aeres c~
mentários à atitude tomada pelo Banco 1\h-
neiro da Produção, S/ A. , 

Na realidade, não fiz aeres eomcntários 
à atitude do Banco. Limitei-me apenas a ler 
\lm telegrarna-reclarnaçüo, da Sociedade Hural 
de Curvelo contra a atitude daquele Banco. 
Mas na ca~·ta que os diretores do Banco en-
via~am ao ilustre líder da Coligação, êles afir-
maram: _:_ "nüo tivemos o desprazcr de en-

' · viar a protesto títulos de clientes nequcla 
"Ollll". 

Conheço hem, Srs. Deputados c Sr. Pre-
sidente, os ilustres banqueiros, Drs. Martins 
l)rates c Valdemar de Oliveira Costa, aos 

. {JUais rendo e sempre rendi as homenagens do 
meu respeito c da minha admiração. 

O Sr. nadará Júnior - Que êlcs mere-
cem in tcgralmcnte. 

· t v·llido o Janco, para amistosos de que. se ~m ', clientes bem in-
"normalizar a 1atua~~ao de , . '1 oio que 
tcneionados, dignos de ~:u~Ill? .• ~ ~o quero, 
não se envolveram em aven ur.t:i.: pc·sSO'lS a , . l . t, 0 nmne udS · · '· • Srs. DepuL1t os, c r l . , "Hhs · •;ena 
quem as em·tas fon~m cn<, ~I 7ç' F'·lt'ret;mto, 
~l?U~o·t·c~e~~ntclo diL~~~1l~~ii{~t:~c ~la 'i)ro.dt!çií?: 
.ts c.~ I ,3\so "o.t(?r < 30 OGG c 30. OG7' eom as m.ICms 
de ns. · · >:>, • , 1 21 (]c JUlho .T.1l.V.H., datadas de Curve o,, .. 
de 1 !H 7. Eis o teor ue1iSUS cart.lS. 

"Prezado senhor: 
TD ce 8257' C r:); 80. 000,00, v\28:3-4.7,' 
Pedimos o seu urgente pr<?nuncinrncilto 

quanto à regularização do margmado · 
Comunicamos-lhe, outrossim, que por de-

lerminaçtío superior o referido título s\ r~~
ponsahÜidade direta scrú entregue a c_artó~~~ 
para o respectivo T?_rotcst.o, ~c o. pc(hd?. ,j_ 
por nós feito não for satrsfeilo, nnpretcr.rvc. 
mente, até o dia 2f> do corrente. Atencw~a
mcnte, 

Banco Mineiro da Produçiío S. A."· 
Eis a maneira amistosa por que n dircçfío 

da Agência do Banco de Curvelo entendeu de 
resolver os negócios eom os seus clientes na-
quela zona. Os destinatários das eartas são 
pessoas do meu conhecimento, são pessoas de-
finidas na carta <los banqueiros corno sendo 
"nossos clientes hem intendonados" c, real-
mente, süo pessoas da mais alta rcprc:o;entn-
ção social daquela cidade. 

Do mesmo teor é a earta seguinte, núme-
ro 30. OGG e ainda do mesmo teor a de núme-
ro 30.067. 

O comentário que aqui fiz foi apcna5 e:o~
tranhando que, numa ópoea em que nós pro-
curamos amnarar os elementos da pro<lução, 
um Banco ofieinl, diante de uma lei de mora-
tória, que ampara os pceuaristas, procede des-
ta forma, exigindo, sob ameaça de protesto, 
o pagamento de títulos que ainda não estão 

. ' ,, 
~ 

' i 

O SR. LIMA GUIMARXS - Hcalmente· 
merecem. Entretanto, o que me parcee é que 
t:~stes ilustres banqueiros não estão hem in-
formados do que se passa nas suas agências 
do interior porque aquela Sociedade leve no-
tíeia da carta e enviou-me certidão do Cartó-
rio de Protesto de Curvelo, nestes têrmos: -
"Certifico que, revendo em meu poder c car-
tório os livros de apontamentos c de protes-
tos de títulos de dívida, dos mesmos constam 
os apontamentos e protestos de urna nota pro-
missória no valor de Cr$ 3. 800,00 emitida por 
Ideal Carvalho Barbosa, avalisada por Hai-
mundo Teixeira de Oliveira c .José Goneal-
ves Filho c hem assim o apontamento de t{ma 
~rornissória no valor de Cr$ 12.000,00 emi-
hda por Geraldo Carvalho Freitas, com aval 
~e Manuel Clarindo da Costa c Hafael Carva-

vencidos, em virtude da mesma moratória. f; 

10 Freitas, a favor, respectivamente, do Ban-
e? Mineiro da Produção S/ A. c Banco de Cré-
3Ito Heal de Minas Gerais S/ A. Dada c rwssa-

a nesta cidade de Curvclo, aos três dias 
. setembro de mil novecentos c quarenta c sete". 

Pois bem, Sr. Presidente, aqui está a 
c~rti.dão comprovando pelo menos a cxis-
tenc~a dêsses dois protestos. Mas não b só. 
?s Ilustres banqueiros afirmaram ainda na 
~ua carta que "ternos por enquanto nos limi-
~uo ~ proeurar amistosamente normalizar a 
~ntuaçao de alguns clientes nossos, bem in-

l\Ins o que hú de lamentável ainda é o se-
guinte: se hem que mais suavemente, o J3anco 
de Crédito Hcal cstú com a mesma preocu-
pação de liquidar negócios com seus clientes 
de· Curvei o, apesar da moratória que ampara 
os pecuaristas. 

O Sr. Ofacílio Negr{ío -·-V. Excia. per-
mite urn :qn1rte'? 

O SH. LIMA GUIMAHÃES - Perfeita-
mente. 

O Sr. Olacílio Ne!Jrrio -- Diante da lei 
da moratória, o projeto é ou não pcrmissivell · 

O SH. LIMA GUil\IAHÃES - Mas não se 
trata de ser on não permitido; o protcglo é 
sempre uma desmoralização . 

O Sr. Mendes Ferreira ·-- nlc rcsgnard~t 
o direito dos Baneos. 

O SH. Lll\IA GUil\IAIC\ES - O único di-
I'eito que poderia resgnardtT seria o de juros 
moratórios de G%. éJra, êstcs juros jú são 
assegurados pelos IJnetos adjcctos às promis-
sórias que os Bancos exigem. De modo que a 
única garantia que o Baneo tem é o rendi-
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mento de juros de 6~; Çra, _nós sabe~.nos (itr~, 
pelo contrário, êlcs JU tem. J!lros mmorcs; e, 
portanto, absolutamcn~e uuquo o pr?test_o, 
que só tem por finululade a desrnorahzaçao 
dos devcdore~;. 

E' justamente por êstc lado moral que a 
Sociedade Hural de Cm·ve_lo q~ter amparar 
seus associados, para que na o . s~J am desmora-
lizados e para que possam nhhza!·-sc d(~ <_itlC 
mais precisam no momento, q~lC. c o cr:edüo, 
para a realização d~ seus ncgocr.os, ~ fun de 
que possam curnpnr suas ohngaçocs para 
com os Bancos. 

() Sr. Olacílio N egnío - V. Exeia in c 
permite outro aparte? 

O SH. LIMA GUü\IAHi\ES -- Com muito 
gôsto. 

O Sr. 0/acílio Nconio - Esta dívida foi 
contraída para fins da pecuária'? 

O SH. LIMA GUIMAHÃES - Isto nüo fi-
gura nas c~1rtas que recebi. 

O Sr. Otacílío Nc{]l'ão -- Então, dcve.flos 
esclarecer êste ponto, porque não é po:;~;ível 
que se crie para a classe de qne fa~·o parte, 
um privilégio incrível: comprar e não pagar. 

O SR. LIMA GUil\IAlUES - A lei ni'o 
faz exceção, nem Jlrocuramos saber o emprê-
go que os pecuaristas rlcrmn ao dinheiro. 

Os pecuaristas estilo em moratória, logo 
t:Jes ni':o siio obrig:Hlo:>, ~;enão no vencimento 
dessa moratória ,a pagar ~;nas dívidas. 

O vencimento de ~;ua~; obrigações foi 
prorroc~ado para o fim da morató'ria, quais-
quer que :'cj:lm t\~; origens da dívida. 

O Sr. Olacílio Negríio -- V. Exeia está 
em contradição com o Sr. Levi Carneiro. 

O SR. LIMA GUIMAHXES - Lamento 
isto, mas em todo caso entendo que moratória 
é meramente, uma prorrogação do prazo de 
vencimento. 

O SI·. O!acílio Ncgrüo -- A lei d:' mora-
tória só ~;uspcndcu a execução das dívidas re-
ferentes à pectüria c não o protesto. 

O SH. LIMA GUIMAHJES - V. Excia. 
fala como banqueiro ou corno pecunrista? Eu 
falo como representante dos pecuaristas, e 

t'- V. l~xein. fala cotno rcpre~;entante dos ban-
queiros. (Palmas das galerias) . 

O Sr. Otacílio Ncgrão - Iloj.~ V. Excin. 
agradece os aplausos d.a nssistência; da outra 
vez, no entanto, V. Excw. rcclamavs contra os 
mesmos. 

O SR. LIMA GUil\IAH?\ES - Que disse 
eu da assistência'? Eu nunca reclamei contrn 
os aplausos que ela merecidamente deu a to-
dos os Srs. Deputados aqui. O que reclamei 
foram as vaias injustas que, muitas vêzes ti-
vemo:; o desprazer de ouvir para desc.rédito 
desta Assembléia. 

O Sr. Carvalheira Ramos - V. Excia. 
permite um aparte, como advogado? 

O SH. LIMA GUIMAHÃES - Como advo-
g·ulo? perfeitamente. 
' o Sr. Carvall1eira Ramos - Perguto a V. 

Excia. se o protesto n~? .garante também o 
direito do •:re(lor camlnano contra o endos-
sante. T~l•I> -rEs • o SH. LIMA GU u n \i\ > - f:ste é obn-
gatório, com relaçiío, ao endo:<>so; niío se trata 
porém aqui de endosso; aqm se trata de ava-

·;. listas, 'porque li claramente, nas certidões, os 
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~baix,o-assinados fulano, cicrano e beltrano., 
Sabemos que, no caso de cndôsso ~e im-

põe o pro~esto no dia seguinte ~o vcn~ir~lento, 
mas_ nao c .o caso do Banco. Mmeiro da Pro-
r~u~~ao; aqUI se trata de avalistas, porque ava-
listas e endossantes são dua~; figura~; absolu-
tamente diferentes. 

, A!~ora, o . qu.c quero salientar é que não 
so o Banco l\h~er.ro da Produção, mas também 
o ilaneo de Credit~ Heal de i\Hnas Gerais, cm-
~.~r;a c~rr~ exprcssoes mai.s delicadas, também 
c.-,t,t exrgmdo dos pecuanstas daquela zoua 
lil'Onto pagamento d~ suas ohri1.raçõcs 11 :- 0° ltt l .>. •<I o )S an c o :m_!JH1ro < a mor:üóritl que prorro-
gou esta~ dr~?das. para o fim de dezcmhro. 

, .Aqu1 csta,o tn.::s memorandos: um até tele-
graftco, de Herculcr;, que é o cndcre,~o telc"rá-
fico do Banco de Cr6dito Heal. ., "' 

Diz o ~;eguinte: 
"Título sua emissüo vencido nove agôs-

to foi CJ1Viudo cariório." 
f:ste já é do Danco Crédito Heal· c mais 

dois avi~;os exigindo pronto pagarnc'nto dos 
títulos. · 

Ora, Sr. Presidente, Sllbcmos que estamos 
em vé:;pera de recebc1· um plano de fomento 
da produç:ío. Nús sabemo~; que, para fomento 
da }Jroduçiío, o principal elemento é o crédi-
to, porque os nossos homens do interior· não 
dbpüem absolutamcnie de fortuna para que 
po:;sam produzir na medida das no:;.';ns ne-
cessidades. 

Estou certo mr~:;mo de que, d~tltro dêste 
plano, que, por infelicidade nos:sa, ::üncb não 
apareceu, mas, que confiantes aguardamos 
ôssc plano, e que nêlc hú de figurar, sem dú-
vid<1, medidas suph:mentares, tendentes a mn-
pliar o crédito, c a abertura de Bancos Hurais 
Tudo isto cu espero ver nêssc plano, sem ~. 
que não terá as finalidades que dêle esperamos. 

Por isso é que é de se e~;tranhar que Ban-
cos oficiais, Dancos pertencentes ao E:;tado, 
queiram restringir, desta forma, o crédito. 
queiram desmoralizar seus clientes pccuari"~ 
tas que são, sem dúvida, uma das nossas mai~
res fontes de produ~~üo. (Palmas) . 

VEHDADEIROS PECUARISTAS 

O SH. PHESIDENTE - Tem a r>ahvra 0 Sr. Otacilio l\egrâo. ' ' ' 
O SH. OTAClLIO NEGHÃO - Sr. Pre-

sidente e Srs. Deputados. 
Quando defbgrou a crise da Ilectl ... · 

Uln 'l d·ts Il'tl'lV · · · · ·<lia, ' • · ' ' 1 ~~.s nuns smceras, embora fôs-
se. a mc~10s eloquente qu:: se Mlviu nesta C· ,.: 
fm precisamente a minha, c nonhum•t t ::"'d, 
excedeu em sinceridade e entusiasrn~ ou la a 

Sou dos que, com entusiasmo c ca.lo" 
fendem os verdadeiros pecuaristas. '' de-

. A~ontecc, porém, senhores, que 0 corret· 
d?s thas vem provando que, dentre . 
l'Istas sinceros e devotados a' . os Decua-. . . sua C'\U<''l • ' Imiscmram pessoas de má fé , . '. "' • se 
ap · "t l d I · ' '1s qu·uc cst:-10 1 ove1 anr o-se a e1 do crédito e ' ·• ' 
que o Govêrno concedeu P'tr'l 1 1 do abono, 

• .' ' ' < c a abusar. 
_ lia, senhores, supostos pccuarist· 

ta o procedendo como delJ · , . • ,\s que cs-
d osltanos i f' , ven cndo as mercadorias , · n leis> 

Banco do Brasil. Cillpenhadas no 

433 



.' 

--- ~--:.'-:~~~---~-"--:-- ···-·---~--::;..:::,;;--.~ ---~- -- - ... -~--~=--::'r"'.:;-. ___ __,,~ .... ., ........... ..... 
-- ~---. ···-. . ·-··------ -- -------- --·· ....... ----- ---

• (J Sr. Lima Guimarães __:_ V. Ex c ia. dá-me 
licença para um aparte? 

O SR. OTACtLIO NEGRÃO - Perfeita-
mente. 

_O Sr. Lima Guimarães -Neste caso não 
esta o os destinatários das cartas que li aqui. 
Posso asseverar a V. Excia. e confiar-lhe as 
cartas, para verificação. 

. O SR. OTACíLIO NEGRÃO -Peço à ta-
(mgrafia que registre o aparte do nobre co-
ega, com o qual estou de pleno acôrdo. 
" N e~te pon.to de vista, portanto, Srs. Dcpu-

t."clos, e preciso que, dentro desta Casa, se 
resguarde o seu decôro c a sua majestade. Não 
pod:_mos fazer desta tribuna veículo de difa-
maçao· de quem quer quer seja, desprestigian-
do os ll~mcos. oficiai~ e os Bancos particulares. 

O Sr. Lzma Gmwarãcs - Esta tribuna e 
~voz ~o povo. O povo fala desta tribuna por 
llltermedw de seus representantes. 

O SH. OTAClLIO NEGHÃO - Perfcita-
l~entc. Esta trihunn é a voz do povo, sem dú-
VIda. Mas a voz do· povo é a voz da Justiça, 
é a voz de Deus, é a voz da Verdade. (Palmas) 

Aqui estamos, Srs. Deputados, para de-
fender uma classe digna de Hossos aplausos, 
de nosso apoio: a classe dos pecuaristas. filas 
não estamos aqui para defender aquêles que 
compram com o intuito de não pagar. Atual-
mente, Srs. Deputados, esta classe está sofren-
do uma crise maior do que a da suspensão do 
pngamento de suas moratot:as. Estão sofreu-
, do a crise da desmoralização ilc elementos es-
tranhos, infiltrados na classe. Cito um ex em-

i · plo: chegam pessoas de Minas e de São Pau-
lo ao Hio de Ja~eiro; fazem compras; rccc-
.hcm a. mercado na,_ c depois dizem que são 
pecuanstas, para na o pagar. 

E' preciso que isto cesse. E' preciso que 
n v o~ da V crdadc se levante, que Minas fique 
de p~ defendendo, d_e fato, os verdadeiros pe-
cuanstas, mas ahomr;.audo os depositários in-
fieis. 

Era o que eu tinha a dizer. (Palmas) . 

DIA DA PATIUA 

O SH. SOAHES CANEDO - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Soares Canedo. 

O SR. SOAHES CANEDO - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

Antes do encerramento dos nossos traba-
lhos, não poderia esta Assembléia deixar de 
render uma homenagem à grande data na-
cional de 7 de setembro, que o povo brasilei-
ro, por entre as maiores demontsrações de re-

, gozijo cívoco festejou no dia de ontem. 
Se outros motivos não existissem para 

isto, c os há de sobra, o falo de Min~s iniciar, 
com os heróis de Vila Rica, o canunlw pela 
liberdade da Pátria, justifica!'ia plenamente a 
homenagem solicitada. . . 

· De fato, Sr. Presidente, o n~mor <lia q~IC 
um povo pode 'inscrever nos anrus de su~ h~s

, tória é certamente o da sua independencw, 
Nêss~ dia devemos 'cultuar a memória daque· 

Ies que foram os· heróis da nossa en;ancipaçü() 
política, devemos rememorar os feito;, as lu-
tas e os trabalhos daqueles que c~n;;oliuaram 
est~l realidade e acumularam d~. ~~onas, trans-
ferindo-nos, com o grande Dr ,tsll ?: nossos 
dias, a missão indeclinável de torna-.o ainda 
maior. ·1 t 1 · Celebramos, Sr. Pres~r cn ~·. dia Poucos 
dias o transcurso do 5.0 axnversano. a et~trada 
do Brasil na guerra con~ra o nazi-t~scrsmo. 
I~ . ' . IJreservar a liberdade dos Povos 
. OI pma · · nossa I>·· · oprimidos c para presc:rvm a · · IDI>l'la li-
herdade que aceitamos a guerr~ que nos foi 
imposta, contrariando, embora, os ny:;~;os tradi· 
cionais sentimentos de povo paciilsla. 

1 rt·rmos ao lado das Nações U n!das, co-
labor~~ndo com o esfôrço de guerra cornmn e 
lutamos também ombro a ornb~·o. com os cxér~i
tos aliados nos campos de. bat,1lha d~ I>exnn-
suln italiana, para que a hberdade mo desa-
parecesse da face da terra e para ~rue a civili-
zação não fosse golpeada com a lllli~l~1ntação 
de uma nova ordem, baseada_ no_ re~::unc da 
fôrça, do arbítrio e da cscravizaçao. 

Felizmente, Sr. Presidente, o dia da Pú· 
tria em 194 7, veio encontrar o nosso Pais 
tral;alhando patriôticamentc pela sua recons-
tru~~ão econômica, social e. política. 'l'odos os 
brasileiros sentem a gravidade da lnra I>re-
sllnte. O profundo zêlo que temos I> elas ins-
titui~~ões democrúticas nos faz com]>roonder 
que o momento nuo comporta res~;enthnentos 
nem ódios pessoais, divisão política mm ideo-
logias totalitárias, demagogia nem pessixnisxno. 

O momento, Srs. Dcpul11dfls, é Jc reno-
vação, de trabalho, de civisn~o, de renúncias, 
c de confian~:a nos regimes livres c <lernocrú-
ticos, dentro dos qun.is poderão. os Povos 
construir a sua grandeza c prospendaJe e rea. 
lizar os seus anseios de paz. 

Dai a grande significnc;ão, para ~~ 1nnna-
nidadc, da Confcrh1eia Inter-Ame~·lcana ele 
Paz c Segurança, 1 ealizada em Pctror>olis, ao 

t término da qual o Presidente Truman, <Hll no-
me da maior democracia elo mundo, Pronun-
ciou mcmorúvel discurso, afirmando que no 
dia em que os direitos húsic~s fumbxnentais 
do homem forem resr~eitados c~te mnH!o serú 
um mundo de paz, prospero c livre. 

São êstcs sentimentos, Sr. Presidente, que 
devem brotar dos corações dos homens, ao en-
i;ejo das comemorações das grandes tintas de 
seus países. 

Assim, requeiro á Casa, a inserç~) elll nta 
ele um voto de homenagem aos hcro:s da in-
dependência e de confiança nos <lest.nos glo-
rioso do Brasil. (Muito bem f Palmas) 

O Sr. Presidente declara que, intcrpre. 
f ando os, sentimentos patrióticos de todos os 
Srs. Deputados, defere o voto de homenagem 
requerido, associando-se ao mesmo a Mesa da 
Assembléia Legislativa. 

Nada mais havendo a ser tratado na hora 
do expediente, passa-se à 

OHDEM DO DIA 

1.' discussão d.o Pl'ojelo n. 30 

Anuncia-se a 1.' discussão do Projeto· n. 

.,., 
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:10 do Govêrno do Estado, ·~ autoriza. a 
.ab'ertura de um crédito suplementar de Cr$ 
750.000,00 à Secretaria _das Finanças,· publi· 
~a do n~ at~ da 28.• sessao. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1.• Secretário, 
não solicita a palavra nc,nhurn Sr. Deputado. 

Submetido a votos, e aprovado, para que 
passe à 2. • discussão. 

À Comissão de Finanças. 

ENCEHRAl\IENTO 

· Nada mais havendo que tratar, o· Sr. Pre-
sidente declara finda a sessão, designando 
para amanhã a seguinte 

OHDE:\I DO DIA 9-9-1!),!7 

Primeim parte 
Das 14 ús 15 horas: 
Leitura c aprovação da ala. 
Expediente, inclusive leitura c apresenta· 

ção de projetos, indicações, requerimentos c 
interpelações. 

Das 15 ús lG horas: 
. DJscuss.ão c \•olação de requerimentos, in-

dicaçucs c Intcrpclaçfies. 
Leitura c aprova~~ão de reda~~fíes finais .• 

Segunda Parte 
Das 1G ús 18 horas: 
1.' discussão do !H"újcto n. :n, do Govêr· 

no do Estado, autorizando a concessüo do Scr-
vi~~o da Loteria do Estado, acima pulicado. 

. :l. ~ discussão do vroj c to n. 1:~, que auto· 
nza a abertura de um crédito especial de Cr$ 
400.000,00, vara custear despesas do Tribu-
nal Hcgional Eleitoral. 

Discussão c votação únicas do requeri· 
mcnto n. 3:1, do Sr. Uriel Alvim d<;vidmnen-
te apoiado c acima publicado, p~dindo infor· 
maçües relativas ao projeto de lei n. 30, sôhre 
o crédito para publicidade, turismo c hospc· 
dagcm. 

Levanta-se a sessão. 

HEUNiõES DE CO.MISSõES 

Convocações 

COl\USSi\.0 DE EDUCAÇ,\0 

Convocam-se os Srs. Deputados Arlindo 
Zanini, Augusto Figueiredo, José Carvalheira 
Emílio Silveira c Hondon Pacheco, para um~ 
reunião hoje, !) de setembro, ús H horas no 
edifício da Assembléia. . ' 

COMISS,\0 DE FINANÇAS 

Para uma reunião ús 15 horas de hoje, 
das Comissões da Assembléia, são convocados 
os Srs. Deputados Alberto Deodato Aurrusto 
Costa, Feliciano Pena, Guilherme 'Machado, 
Maurício Andrade, H c nó c Tancrcdo N cvcs. 

COl\HSS,\0 DE JUSTIÇA 

Para uma reunião ús 15 horas de hoje, 

9 de setembro, no edifício da Assembléia, são 
convocados os Srs. Cândido Ulhôa, Fabrício 

' Soares, Faria Tavares, Juarez de S. Carmo, Pe-
dro Braga, Starling Soares c Uricl Alvim. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira- Fn.::-;idente; Lima Gui-
marães - 1.• Vice-Presidente; Castro Pires -
2.• Vice-Presidente; Valdir Lisboa - 1.• Se-
cretário; Luiz Domingos 2.• Secretário; 
Emílio Vasconcelos - 3.• Secretário; Ozanan 
Coelho - 4.• Secretário. 

COl\HSSlO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇAO 
E JUSTIÇA 

Pedro Braga - Presid<mte; Juarez de 
Sousa Carmo - Vice-Presidente - Cândido 
Ulhôa - Fabrício Soares -- Faria Tavares -
Starling Soares - Uricl Alvirn. 

Heunifíes ús têrças e sextas, ús 15 horas, 
na Sala d.as Comissões. 

COMISSÃO DE FINANÇAS OHÇAl\IENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente; Hcnó __: 
Vice-Presidente· Alberto Deodato; Augusto 
Cosla; Felician'o Pena; Guilherme Machado; 
Tancrcdo Neves. 

COl\IISSAO DE AGHICULTUHA, INDúSTRIA 
E COJ\mHCIO 

Udel Alvim - Presidente; Mendes Fer-
reira - Vice-Presidente; Adolfo Portela; Ar· 
mando Zilcr; Dilcrmando Cruz. ' 

CO.MISSAO DE EDUCAÇ,\0 E CULTURA 

Emílio SÚveira - Presidente; Hondon 
Pacheco - Vice-Presidente; Augusto de Fi-
gueiredo; Arlindo Zanini; José Carvalheira. 

COl\USSi\.0 DE VIAÇÃO E Oin~AS PúBLICAS 

Otacílio Negrão - Presidcnteé André de 
Almeida- Vice-Presidente; João Camilo; Jo-
sé Augusto; 1\Iateus Salomé. 

COI'iliSS;W DE THABALH.O E OHDEM 
SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente; Adolfo Por-
tela - Vice-Presidente; Bolivar de Freitas. 
Geraldo Ataídc; Starling Soares. • 

COMISSl\0 DE SAúDE PúBLICA 

, . Antônio c::~tano -: Presidente; Antônio 
Gunnarães - VICc-~reside_nte; Fidelcino Via-
na; Jacdcr Albergana; Lmz 1\Iaranha. 

COl\USSÃO DE SEGURANÇA POBLICA 

Amadeu Andrada - Presi(lentc · Chaves 
Hibciro- Vice-Presidente; Aluísio C~sta· An-
tônio Pimenta; J ason Albergaria. ' 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
NEGóCIOS INTERESTADUAIS 

Cesar Soragi - Presidente; Guilhcrmino 
de Oliveira - Vice-Presidente; Carlos Pra-
tes; Loürenço Andrade; Manuel Tavcira. 

COMISSÃO DE HEDAÇAO 

Abreu Rezende -· Presidente; Oscar Cor-
rêa - Vice-Presidente; Badaró Júnior; Cha-
v~s Ribeiro; Simões de Almeida. 

, 31.~ SESSÃO ORDINÁRIA, EM 9 DE SETEMBRO DE 1947 

PRESIDf:NCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIHA 

SUMARIO: - Comparecimento - Ata - Ex-
pedientE:~' mensagem n. 36, com esclare-
cimento do Sr. Secretário do Interior -
Telegramas do General Cesar übino, cTie-
fe do E. M. do Exército, agradecendo; 
de funcionários fiscais - Ofícios do sr. 

.J: Ministro da Agricultura, sôhre a Com-
panhia Sul Mineira de Eletricidade; do 
Sr. Comandante Geral da Fôrça Policial, 
sôbre usn de uniforme de oficial ila Fôr-
ça Policial; dos senhores Governadores do 
Maranhão, Hio Grande do Norte c do 1.0 

Secretário da Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do Norte, agradecendo; do 
Sr. Presidente da Comissão de Metrolo-
gia - Memoriais de hahitaú.tes de Patro-
cínio do ~luriaé, do Sr. José Lauoeiro, de 
Buenópolis, e do Sr. Antônio Hei mão de 
Melo - Pequenas propriedades rurais. 
Agua potável de Delo Horizonte: discur-
ISO, projeto n. 32 c requerimento n. '10, do 
Sr. Otacílio Negrão· _ __: Aquisição de um 
automóvel: discurso do Sr. Lima Guima-
rães - Ordem do Dia: apoiamento ao 
projeto n. 31 (Serviço de Ln~:;.la do Es-
tado) - 3.• diseussão d.v proj c to n. 1 a, 
( des~esas l~o Tribunal Hcgional Eleitoral) 
- D1scussao do requerimento n. 3!.1 do 
sr: .Uriel Alv~rn, sôhre o crédito par; pu-
hhcr~ladc, tunsrno e hospedagem; palavras 
do ~r. ~Iat~us Salomé; esclar;;cj mcntos 
do ~r .. I rcs1drmte - Falecinwnto do Sr. 
Venancw Mach.ado. - Voto de Pesar: dis-
curso e r~qu~runcnto do Sr. Alberto Dco.-
d.adtod- Subvenções a institniçücs de ca-
n a e - FnJlCI.ona'I'I·o · · l · . ) murncrpa <hspen-sa~o - I alavras c proJ'eto 11 'l'> (-lo ·~r Unel AI ' · • ·> "' • 
0 1 vun °. recurso - Encerramento -

rc em do, cha 10-!l-19·-l 7. 

~·s .14 hora~, co~I~are~~m os Srs.: Alber-
to TeiXeira - Luna Gmmàraes - Emílio Vas-
co1ctelos - Ozanan Coelho - Abreu Hczcn,dc 
- olfo Portela - Alberto Deodato - Ama-

<!eu ~ndrada - André de Almeida - Aníb·
1
1 

Gon~IJO - Antônio Caetano ~ Antônio Gn'i-
. maraes - Arlindo Zànini - Armando Ziler _ 
Au~usto de Figueiredo - Badaró Júnior _ 
Dohv~r de Freitas - Carlos Prates - Ct~sar 

. ~ora~r.- Chaves Hibciro - Emílio Silveira _ 
~hncio Soares - Feliciano Pen·1 - Guillicr-·lUlno d Ol' · ' 

· 8011 e. . .1~erra - Jaeder Alber~aria - Ja-
to ~l~er~ar}a - Jo.ão· CaniUó -José Augus-

. ose Carva1herra - Joubcrt Guerra _ 

.. >-<·~-.. - .. "'- • ":.c·'":'~~~----~~~:::. ~c:--:-:-..:---· :~1\. ~ 

\ !i 
· Juarez de Sousa Carmo - Julio de Carvalho 

·--· Lourenço Andrade - Luiz i\laranha - Ma-
nuel Taveira - Mateus Salomé - Maurício 
Andrade - Mendes Ferreira - ::\Iour:lo Gui-
marües -- Oscar Corrêa ·-- Otaeilio Ncgrão -
Pedro Braga - Henó -~ nibeiro Navarro -
Simões de AhncLdn - Soare:; Canedo ···- Sou-
sa Carmo -- Starli:1;; :)oares - Tancrcdo Ne-
ves - Uriel Alvirn -~ Xcnofoutc i\ícrcndante. 

Deixam de eomparcecr, com eausa justi-
ficada, os Srs: Castro Ph·e;; - Valdir U:;hoa 
Luiz Domingos- Aluísio Costa-- Aut[,nio Pi-
menta - Astolfo Dutra - Augusto Costa -
Cii.ndido Ulhôa - Dilermando Cruz'· -
·-- Faria Tavares - Fidelcino Viana ..... (lcral-
<lo Ataíde - Guilherme l\lnehado - Ilacir 
Lima - Magalhães de l'llelo Viana - Martins 
<la Costa- Moacir Hl:zende - Hondon Pache-
co - Simão da Cunh:.J -- lJltimo, de Carva-
lho -- Wilson Deraldo. 

O SH. PHESIDENTE - A"ehanllo-:;e pre-
sentes 51 Srs. Deputados, declaro al>erta a 
sessão. 

ATA 

~ SH. OZANAN COELHO (4.0 Secretário 
Hcrvmdo de 2.") - Lê a ata da sessão antccc: 
dente, a qual, sem observação·, é avrovada. 

EXPEDIENTE 
.. ~: ~~· !~~l.t.LIO DE V.ASCONCELOS (3 .• Sccret<1no, SU\IIHio de 1.') - Proecd,: 1,·. 

tm·a dos seguinte:; papéis: c <~ er 

MENSAGI~i\1 N. :3G 

P:elo Horizonte, 5 de setembro de 1947. , 
Senhor Presidente. 

Atendendo uo requerimento núm·'!'o 27 
aprr~se.utado em •;css~10 cle '>" r! • l " ' r : · · ' -0 e agos o próxi-I,n~ .md? ~ r:eiatrvo aos fin:; a que se destin; 
credito ,l(lJCIOnal de Cr~:; 5'3 soo 00 ' r . o 
pelo Prefeito de Ln''O,'l r)<;~ll .. l;h' srl tcitado 
tnnsrr1't· " ' ' · • apraz-rnc 
, • · I 1r a vos~ a cxeelência crn crÍJJI., . . 
fül'Ili"'P;-) · f J ' ,J, <l lll• ~ •• , . .t( J>! cs a c a pelo Secretário do lntcrior 
. V Sr.~·v<~:me ~la ?Portunidadc para reafirmar: 
.l. oss,t I:xcclencw ns expressões elo meu dis-
tmto apreço e elevada consideração. 

"(a.) Milton ~oaz·cs Campos-·- Govcrnarjor do x;stado de Mmas. 
,--Hccd~ido com especial agrado. 

Senhor (~overnador. 

. ~Tenho a honra de submeter á eonsidc-
1. ~lÇ<~o de ~ossa excelência os c~;elarecimcntos 
s~ln c os fms a que se destina o eréd i! o 'ldi-
f:?tl~ de C~·B. 5il. 500,00, solicitado pela Ílre-
ei ~r.t Mumcipal de Lagoa Dourada c que 
~ohvou o requerimento n.• 27 de autorh de 
<Jt~!t>1t:tados da Assembléia L~gislativa Ústn-

Informo a v Fx<'h . 1. d' ciOil'll de Cr$ 5.1 ·~ ~ ~ • · que o crer 1to a 1-
,D . · · vOO,OO, da Prcfcitm .. , de I ·t-goa onrada cor f , ' " 4 802 t, ~ ' . 1. orrne processo número 

v~rba~ rf{~~r1Ín ~~~~al1ulade de . suplementar as 
r, • llll,H as a scgmr: 

8 v3 1 - 0 . . d t . . 1 d pcrariOs o serviço de elc-
liCI~ ao·~ 3 telefone - Cr$ soo,oo. 

c tel 'f • - Para o serviço de clclricidade c onc - Cr$ 800,00. 
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8 81 4 - Transportes de .mat.eriais para 
0 serviço de ruas, praças c Jardms - Cr$ 
1.000,00. . . ·' . d 8 82 1 - Operarws "uo serviÇO e es-
tradas c pontes - Cr$ 3<>. ~00,00. 

8 82 3 _ Para o serv1ço de estradas e 
pontes - Cr$ 3. 000,00. 

8 8? 4 _ Construção c Conservação de es-
trada; e pontes -- Cr$ 5. 000,00. . 

8 82 4 -- Transporte de matenal e pes-
soal para o serviço de estradas e pontes -
Cr$ 1. 000,00 · 

s 85 1 - Operários do serviço de lim-
peza pública - Cr$ 800,00. 

8 S!l 4 - Contrihui~~ão para Caixa de 
Aposentadoria c P~nsões de. Serviç~.s Públi-
cos do E:>tado de Muws Germs - Cr$ 100,00. 

8 99 4 - Despesas imprevistas - Cr;Jl 
2.000,00. 

8 81 1 - Operários do serviço de ruas, 
praças c jardins - Cr$ 4. 000,00. 

Soma - Cr$ 53. 500,00. 
Prevaleço-me do ensejo para renovar a 

Vossa Excia. os meus protestos de elevado 
'aprêço c invariável estima. 

O Secretário do Interior, (a.) Pedro 
Alcixo. 

Telegramas: 
Do general César Ohino, chefe do Estado 

Maior, agradecendo as homenagens prestadas 
pela Assembléia ao Exército Nacional. 

- Hecebido com agrado. Arquive-se. 
De funcionários fiscais de Fruta!, Medi-

na, Esmeraldas c Uhcrlândia de apoio ao me-
morial apresentado à Assembléia pelos agen-
tes- fi~cais de Uberaha. 

- A Comissão de Finanças: 
Ofícios: 

Ministério da Agricultura, em 3 de se-
tembro de 194 7. 

Sr. Presidente: 
Em ofício datado de 9 de junho dêste 

ano, houve por bem V. Excia. enviar cópia 
do requerimento em que Deputados a essa 
Assembléia pedem a revogação da portaria 
n.• 553 de 12 de agôsto de 1H16, que diz res-
peito ft Companhia Sul Mineira de Eletrici-
dade. 

Sôbrc o assunto, tenho a satisfação de 
informar a V. Excia. que o mesmo foi devi-
<hmenle estudado por téenieos da Divisão 
d~ Aguas, dêstc Ministério, . de cujos parece-
res envio cópia para conhccnncntos dessa Co-
lenda Assembléia. 

Aproveitando a oportunidade, reitero a 
V. Excia. meus protestos de elevada estima 
e distinta consideração. 

(a.) Daniel de Carvalho. 
- Hccehido com especial agrado. Pu-

blique-se. , _ 
Informaçao: 
A abolição do regime de {or{aii é medi-

da de cm·úlc~ geral c au.tori,zada pelo Decre-
to-lei n.o 5. 7h4 de 19-B-~3 (§ 1.• do art. 5.~), 
em 0 qual ficou cstalmda entre outras <lls-
posições c sub-rognç~? n?s. t;onlratos <!os pm-
nicípios, I~sla~los c. ! cr~;~onos pelo Governo 
Federal Ui 1. do ,\l t. w• ) • 

Quer isto dizer que os antigos contratos 

assinados pelo poder municipal, ou estadual 
são tidos desde 19-8-43 como assinados pelo 
Govêrno Federal que já era, mercê. do Có-
digo de Águas, o único Poder autorizado a 
estipular tarifas e condições de suprimento 
(arts. 178 e 180 do Código de Águas). 

No caso presente, observa-se o seguinte 
(Dag. 1.346/46): 

1 - As instalações a {ortait são na 
sua grande maioria de 2 lâmpadas de 15 
watts pelas quais pagava o consumidor Cr$ 
9,00 mensais c, após o decreto n.• 7. 524 que 
autorizou a aplicação da taxa adicional de 
10% às contas de fornecimento de energia 
em todo o País, Cr$ 10,00 (atualmente). 

O mínimo estahclec1.jo para o consumo 
medido é de Cr~ 15,00 correspondente ao 
consumo de 17 kwh a Cr$ 0,88 válido para 
tôda a zona servida pela Sul Mineira (Por-
taria n.O G01 de 2G de agôsto de 1946). 

2 - O fornecimento a {or{ait é feito· 
sôrnente durante a noite (até 2 pendentes) e 
não permite a utilização de pequenos apare .. 
lhos (rádios, ferros de engomar) de uso ge-
neralizado. 

3 - A trôco da possibilidade de utili-
zar a corrente durante 24 horas diárias, c de 
poder utilizar êsscs aparelhos, com direito a 
utilização de 15 kwh mensais. 

4 - Finalmente, neste como em outros 
casos, fica patente a m,odicidade de energia 
elétrica no Brasil que, pela alta desabalada 
das demais utilidades é hoje em dia a mais 
barata. 

Em 11-7-47.- (a.) Flávio Guilherme 
Coimbra da Silva - Eng. cl. "K". 

De acôrdo com a informação. 
Julgo conveniente organizar ''linuta de 

ofício, nos têrmos do parecer acima, acres~ 
cenlando ainda que a Central Elétrica de IUo 
Claro, como esclarecimento, conseguiu au-
mentar a sua capacidade em, kv-.r com cêrca 
d!.' 15%, como conseqüência da suspensão 
do fornecimento a {or{ait. 

Em 17-1-4 7. ~ (a.) Torn,é Salgado Reis. 
Belo Horizonte, 5 de setembro de 194 7 

Senhor Presidente: • 
Tenho :1 _honra ~le responder, com o pre-

sente, o oficiO n.9 628, de 5 de agôsto últi-
mo, em que o Exmo. Sr. 1.• Secretário enca-
minha cópia de um requerimento de Dt:pu-
tados, solicitando estudar a possibilidade de 
ser revigorado o art. 27, da portaria n.~· 25 
de .iulh? de 19,~3, que facult.a aos suhtcnente~ 
d?sta Corporaçao o uso de uniforme de ofi-
cwl. 

. A portaria ,.n·· 25, elaborada pela Admi-
n~slra~~ao ~la. I• orça para prescrever em ca-
rater rn~ecarw _os un_1formes dos subtenentes 
graduaçao entao cnada recentemente, esta: 
l~clecet~ realmente ~~a;a aquelas praças 0 ~tso 
H? U1~1forme de ohcwl, com algumas modi-
dicaçoes. 

A comissão' ~ncarregada de elaborar 0 
atual vlano de t~mform~s dos oficiais e pra-
ças dt~ C_?rpora~~ao, porem, tendo em vista 0 
q~lC dlSJH>~Ifl os ;eg_u~amcntos do Exército em 
VIgor na I• orça ! oh~1~l \Quadro n." 1 do Re-
gulamcnl~ de Con,t;nencias, Honras e Sinais 
tte Hespe1lo das 1• orças Armadas c art. 310 
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do Regulamento <Interno e dos Serviços Ge-
rais) t' ainda' o decreto federal n.• 21.590, 
de 7-8-46, que alterou o pla·no de. uniforme 
do Exército e das Polícias M'ilitarcs, equi-
parou os uniforme dos subtenentes aos dos 
sargentos.. 

O plano assim elaborado, foi submetido 
à aprovação do ~Iinistéri.o da Guerra, por in-
t~rmédio do Ministério da Justiça, sendo 
amda aprovado pelo atual Govêrno do Es-
tado, nos têrmos do Decreto-lei n.• 2.457, de 
22 de abril do corrente ano. 
• Destarte, a <Administração da Fôrça está 
Impo~sibilitada de revigorar a portaria. n.• 27, 
lnenci.onada neste expediente e já tornada in-
subsistente <Pelo dccre\o n.• 21.<157, scntin. 
do-se ainda inihiua de propor aos órgãos 
c~mpetcntes a ~nodificação pleiteada, a qual 
nao se harmomza com os dispositivos re!'u. 
lamentares enunciados. '' 

Nesta oportunidade, tenho o prazer de 
renovar a V .. Excia. as minhas expressões. 
do maior aprêço e distinta consideração. 

(a.) Coronel José Vargas da Silva, Co-
mandante Geral. 

- Recebido com agrado - Publique-se. 
Dos Srs. Governadores dos Estados do 

Maranhão e Hio Grande do Norte, agrade. 
cendo ·a comunicação da eleição c ·posse da 
Mesa desta Assembléia e hem assim a remessa 
de um exemplar da ,Constituição do Estado. 

- Hecebidos com especial agrado -
Ar·cruive-se. 

Do Sr. 1.• Secretário da Assembléia Le-
gislativa do Estado, do IUo Grande do Norte, 
expressando agradecimentos pela comunica. 
ção da promulgação da Constituição do Es-
tado e pela remessa de um exemplar da 
mesma. 

O SR. OTAC!L[O NEGRXO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

t comum ouvirem-se quei.xas amargas: 
contra a carestia da· vidtt. 

Na verdade, a linha ascencional, rcpre. 
sentativa dessa carestia, de 1939 a_ esta. part:~ 
tem uma inclinação superior tt 'lv%, Isto e, 
aproxima-se da vertical. 

:Muitas são as soluções .que se apresentam 
para resolver êsse grave problema. 

Alguns aconselham a diminuição dos il~l
postos. Como diminuir os impostos, se, dm 
a dia, as neccssida.des do Estado são mais 
imperiosas ? 

Outros reclamam a redução das tarifas de 
transportes. Como reduzir os fretes se, dia 
a dia, as nossas estradas de ferro, que são. 
verdadeiros calhambeques, estão a. exigir re-
formas e melhoramentos, para que não se 
acabem definitivamente ? 

Outros ainda há que lembram a para-
lização das obras públicas. l\las, paralisar 
obras públicas é estancar a fonte do pro-
gresso. 

Há alguns Srs. Deputados que culpam 
a situação premente em que vivemos à falta 
-de transporte. E se isto fôr verdade, levan-
tem?;'> t.odos as .mãos para o céu, pedindo 
r>acwncia:.. c rcs:gnação, porque nossos pro-
hlem::s nao. teruo, então, solução rápida: a 
soluçao ser a dem(~rada; não alcançará, mcs-
1~10, nenhum de nos outros que estamos nesta 
Casa, nem mesmo as gerações que vêm afio. 
rando. 

- Recebido corn agrado - Arquive-se. 
Do Sr. ·Presidente da Comissão de :Me. 

trologia, pedindo seja encaminihado à comis-
são competente um folheto com estu~o~ re-
lativos à lei de organização mtlll.lC}f>a.l. 

- À Comissão de Assuntos ~Imucrptns. 

Há muitas e variadas soluções para en-. 
frentar, o problema da carestia da vida. Uma 
delas. e a preconizada pelo Papa Pio XII 
~\traves. da. "~ôlha de Minas" de hoje: É ~ 
]ust.a dzstrzbmçcío. 
. Diz a "Fôlha de Minas" que Sua San-
tl~ade o P~p~l ·preveniu: "Os católicos con. 
tra o matenahsmo crasso, e os exortou a ll"t-
h~llhar por uma mais justa distribuição tl'a 
<rHIUez"" C "'cOilt · ' ' 

Memoriais: 
. ,. De habitantes de Patrocínio do :XIuriaé, · 

. 'Pedindo seja aquela vila elevadtt à eategoria 
de cidade. 

- A Comissão de .Assuntos l\hmicipais · 
Do Sr. José Lagociro, auxiliar da cole-

toria estadual de Bucnópolis, pedindo a a~en
ção da Assembléia para o art. 14 do pr~l]et.o 
n.• 29, relativo à percentagem dos funcwna-
rios fiscais. 

- À Comissão de Finanças. 
Do Sr. Antônio Heirnão de :Melo, agente 

de fiscalização em I·~aria Lemos, apelando 
para a Assembléia no sentido de serem rea-
justados os vencimcn tos dos funcionários da 
fronteira. 

- À Comissão de .Justiça. 
A scguk, 0 Sr. Presidente .dú a pala.vra 

aos oradores previamente inscntos · 

PEQUENAS · PROPmEDADES HUHAIS 
Agua potável em Belo Ilorizonie 

O SH. PRESIDENTE Tem a ·palavra 
o Sr. Otacílio Ncgrão. 

438 

. . " ra a mtopc especulação, c m 
~~~\~I.cas ·que fazem mal a ·populações in Fei-

Peço a especial atenção dos nobres Srs 
Deputados para o período liUc se s:e,;tle.: "O, , t . , " • . : !! acm~ ecrmcntos naturais causam dis 
tnbmpto. desigual dos bens do mundo" r':: 
Sua Santidade, "mas, a I"reh esl"\ c ' tt tssc 
acumulação dêsses bens er~l n1':-105' t'l on ra a 

I · · . c um ''l'll po re atiVamente pequeno e ex . <> -
· t ' CeSSlV'llllP!ll nc?, enquan o camadas mais arnpl· : 1' ' c . 
c~tao con~e~ada~ ao I>aU]Jerismo ~s / 0 ]Joy? 
çao econonnca mdígna de sê r,, 1 '1 COlHh-

, · . · es nunanos" 
Esta e, smceramente Sr·· D · · 

urna das ma~s interessantes' s~lt; :-,, eputados, 
frentar a cn.se econômico-fi11 ,1 ço~s llara en. 

.. t t • llCCII''\ , sequcn ernen c, a grave situa ·ão : ' , :, con-
nante. ç soc1al rei. 

De certa feita, tive ncccs ,· 1, 1 . • • t . Slt ,\(e <le mmar um.1 JUs a reclam·1 ,;- 1 exa-
classe de trabalhadores mi~~~·~~ ,te laboriosa 
de se lhe. ~tmnentar o Jlrove ~s, no sentido 
então, ve.nflquei que 110 qtni\ ~1 .mensal. E 
Belo Ho~·r.zonte _ Sã~ Paul ~ \VItcro sociai 
de Janerro, o índice do cu~to ., .m.tos -- Hio 
úerado o ano de 1930 cm;t~ 1 , y~;- VIda, consi-

l,llt .to, exllrhuia. 

'. 'I 
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se por 295, para Santos: ~03, para São Paulo; 
308, para o Hio de Janeuo e 312, para Belo 
Horizonte. 

Vivemos, pois, Srs: Deputad?s, numa ci-
dade em que a vida e verdadeiramente ca-
ríssima, custosa, penosa· 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS -V. 
Excia. dá licença para_ um aparte? E' ape-
nas para uma informaça_?. . 

o Sr. Otacílio N egrao - Perfeitamente. 
O SR. BOLIVAR DE FHEITAS - qu~

ria saber se V. Exci~l .. se ~e fere ao relaton? 
dos jornalistas profi~SlOlla!S (~C. Belo n?:,l-
zonte, quando V. Excw. era l\hmstro do 'I r a-
balho. 

O Sr. Olacílio Neurão ~ E' verdade. 
Refiro-me aos dados referentes a êsse rela-
tório, colhidos no Ministério. . 

Até aqui, Srs. Deputados, os legislado-
res e 0 Govêrno enfrentan~ os proble!nas eco-
nômicos, sociais e financeiros, por vw de au-
xílios indiretos. 

A hora do auxílio indireto j ú passou. E' 
az~ulo o momento para o a~1~ílio direto, a sa-
ber: levar o consolo ao aflito, o trulamcnto 
ac doente, o trabalho ao dcsocupaüo, o püo 
ao faminto c a casa ao sem teto. 

O projeto de lei que vou ter a honra de 
submeter ao plenúrio não tem, para apoiá-lo, 
r; massa expressiva de grande número de De-
putados, êle cstú assinado por dois Deputa-
dos, que são duas vozes isoladas neste con-
cêrto de brilhantes inteligências: o nobre 
Deputado César Soragi c o orador que ocu-
pa, no momento, a atenção desta Casa. 

O projeto de lei diz o seguiilt'!: (lê): 
"Estabelece possibilidade para a compra 

e explóração de pequenas propriedades ru-
rais". 

Assim enunciado o objeto da lei, três per-
guntas poderão ser feitas: onde'? a quem? 
como? 

O art. 1.9 do Projeto responde à primei-
ra pergunta: 

Art. 1." - O Govêrno estadual facilita-
rá nos têrmos desta lei, a compra, o prepa-
ro' c o primeiro cultivo, em bases técnicas, 
de proprlc<lat!cs rurais, até o máximo de 100 
hectares, nas vizinhnn<.,~as dos centros popu-
losos do Estado". 

l~ste artigo, Srs. Deputad_os, visa, d~ u~ 
Indo, a contrabalançar o efeito da cnren~w 
de transvorle, c, por outro lado, proporciO-
nar maior desenvolvimento it agricultura de 
alimentação, deixando aos podcrows a cha-
mada agricultura rica. 

A quem se dará preferência para com-
pra de pequenos proprictlades rurais'? ncs-
ponde o arligo 2.0

: "O candidato ;\ compra 
da Jlropricdade rural dcvcrú ser ou ter sido 
a•'ricultor, ou cmJJrcgado de fazenda ou di-
rJÍ'omado Clll agronomia. Devcrú ainda pro-
var ter boa saúde, bo~1:; antcc~dentcs c idade 
conveniente nos serviços agncolas c pasto-
. " 

l'lS • . l' l !\ ' ' Estão pms rc:;potH H as - prunc1ra c a 
sc"lltHla pergunta~: 

"' H esta a terceira. . 
Como'? Como podcra o Govêrno criar 

possibilidade par:~ a compra de Jlequenas 
propriedades runus? 

Responde, o art. 3.•: - "Os Bancos vin~ 
cul~~os1 ao 'I esouro . do Estado e os Bancos 
P?r 1.cu adrest qt

1
re. qtfieiram submeter-se às exi-

genc!a~ e.s a e1, ornecerão os recun;os ne-
cess.ariO~ a compra, preparação e primeira 
culllvaçao dos terrenos mediante as d' - f · ' ' con I-çoes que ore1bn.

1
?JUstadas, assumindo 0 Esta-

do a resi?OI~sa I Idade de pagamento de 50 o/c, 
do emprestnno contraído". 0 

Corno_ es.tú redigido o projeto de lei 
Estado nao mverterú nurnci"'trio nas t ' 0 
. - , ; f L L ransa-çoes, porem, apenas orncccrá créd1'to a' 
t . t d L quem Iver von a e e competência c não dispusei· 
de recursos 11ara comprar, preparar c tr, b _ 
lha r o terreno. a a 

Arriscarú o Estado altas importâncias 
nesta opcnwiio '? Responderei que não. o 
rcprese:ltantcs do Estado e do Banco far;- s 
opera~~oe:; seguras. E se o primeiro cang~ 
dato fracassar, o Estado e o Banco pas"'U';-
c terreno a outrem. < • '" ,w 

O. Esta(! o nad~ perderú a meu ver c rc-
S?lvcra uma qucstao social, além de possibi-
litar o aumento da produção c a conseqüente 
rcdu~~iio do custo da vida. 

Nii~ seria .i~tst~ .uma lei. nestes têrmos se 
os a~ums IH~opnetanos rurms, nas condi\~ões 
prcv1~ta~, nao pudessem obcter o necessário 
cmpresllmo para preparar e cultivar a sua 
terra. .A esta neccss.idnde acode o artigo 5.9 
do IJI'OJCto. No artigo 4.\ o projeto prevê 
que: ".Junto a cada Banco financiador fÚn-
cionarú o Fiscal c Representante do Estado 
que participará das negociações c entendi: 
mentos relativos ú concessão do empréstimo 
assinando com o Banco finaneiàdor as escri: 
mras e os documentos precisos". 

Com êste dispositivo, procura-se facili-
tar a rapidez da operação. 

Di~ o ar~. 6.Q: ----: "Nos documentos da 
operaçao, senw prescntas as penalidades que 
serão impo~tas it parte inadimplente". 

Passo agora ao artigo 7.Q: - "Os Ban-
cos, vinculados ao Tesouro do Estado cons-
tituirão . recursos. para aplicação nos 'têrmos 
desta le.I, a partir de l.o de janeiro de 1948 
da scgu~nte forma: - 5% dos depósitos t{ 
prazo fixo - 20% das re:;crvas, excluída a 
reserva legal''. 

Com êstes recnrso:;, no mcn modo de ver, 
ficarú assegurado o sucesso da3 operações 
iniciais. 

Vem afinal o art. 8 o· "l<'I.C',' 0 Go ' 
~ . · · ' vcrno d,o h~tado antonztHlo a estabelecer , , 

Carte1ra Industrial e An·ríeoh do D· com 1" 
I-, 'I " L .n1co t 0 Hasi ou com o organismo (I'lC ve1111,1 l 
t 't · I· · ' L a su ls-1 m- ,\ o:; cntcnduncntos ncc"s,-:, 1•1·0 ,. I 

I · v• .>c, ,, 'lO te 
senvo \'lllll)nto !las operações bane: .·,'. -
vistas ne:;ta lei". clllds pre-

0~; Bancos c o Gov0rno do Estado 
:\ndo-sc no Danco do Bra::il, te1.;10 ' apoi-
1 1 1 1. f - tranqüi-
H at c uast:mte J)ara en rcntar as dificuldt"lcs 

que possam aparecer. " 
I".:stc {_~ o projeto rlc lei que 0 1, 1 . pulado Cé~:ar Soragi c eu lemo•· . t H c Dc-

snlnnctcr :\ decisão desta Casa. ·> .t lonra de 

Passo, em ::egnida, a cxamin·n· . 
snnto que motivou um l'CllllCi'l.ll , L outro as-
I 1 , lCU O <ll'C UC'l-
)0 (e entregar :~ ~lesa. · c 

<13!), 



O SR. BOLIV AR DE FREITAS ~ V. 
ExCia. dá licença para um aparte. Desejo 
que neste discurso, em qüe V. Excia dá tes-
temunho da verdade dos dados contidos no 
relatório apresentado pelos jornalistas pro-
fissionais ao Ministro do Trabalho de então, · 
conste também, em aparte meu, a seguinte de-
claração: O Sr. Deputado Agripino Castelo 
~ranco desconhece a verdade revelada pelos 
oados contidos naquele relatório e é porque 
~ desconhece que procura desclassificar os 
Jornalistas profissionais de Belo Horizonte 
no substitutivo que apresentou ao projeto qu~ 
reg~tla a clas~if~cação c remuneração dos jor-
nalistas profiSSionais de todo o Brasil. 

· Desejo apenas que êste meu aparte fique 
c~nstando do mesmo discurso em que V. Excia. 
dr~ testemunho sôbre a verdade dos dados 

, d~quele relatório referentes às condições de 
VIda em Belo Horizonte. 

O Sr. Otacílio Ne[Jrcio - Agradeço o 
aparte com que V. Ex c ia. me honra. 
, . O SR. PHESIDENTE - Informo ao no-
bre orador que o seu tempo ju se acha esgo-
tado. 

.o SR. OTACtLIO NEGRÃO - Peço a V. 
~XC Ia. se digne de informar-me qual o ora-
uor seguinte. 

. O SH. PRESIDENTE - O orador ins-
Crito é o Sr. .J uarcz de Sousa Carmo. 

O SR .. JUAREZ DE SOUSA CARMO -
Sr ·. Presidente. Desisto da palavra em favor 
no nobre colega. 
t O SR. PRESIDENTE - Neste caso, fica 
t~an~ferido para o nobre orador o tempo dcs-
c~:mo ao discurso do Sr. Juarez de Sousa o, 

to a OVsn., 0?-'ACtLIO NEGHÃO -Muito gra-
D. · Exc1a. Sr. Presidente, e ao nobre 

cputado Juarez ue Sousa Carmo. 
da 1 Yo~r passar agora a outro assunto que é 

nst~na de Belo Horizonte. Não posso ter 
de~t~tnl:lllcia de falar sôl>rc a história alegre 
lho .. cahfdc porque alguém, com grande hri-
fat~ lf a . az_; !!las, permito-me falar sôbre um 

~a hrstona administrativa desta Capital. 
feitur·~d19~ 1cra cu diretor de águas da Prc-
com < e c o Horizonte. Vivia empolgado 
1914_1°9\{csultados alcançados na guerra de 
cida com o tratamento da úgua fornc-
grand~o~n~on!hatcntes. De um lado, sentia 
dos De 

0
llsiasmo. Pelos resultados alcant~a

da Do h. ;- utro, v.Ivia sob o constante temor 
lavam ~I\ao ~las aguas desta cidade que cs-

• . 1\.T 
0 

J rmnha direta fiscaliza\~ão. 
·~o exame l , t . I' . f . Potáveis · Jac cno ogrco cito nas úguas 

mero d' 1!aqucle ano, verificou-se que 0 nú-
de 3 00~ genncns por centimetro cúbico cr·l 

'À!, ~. qua~do não_ devia exceder de 100: 
deirr~ l,llem dtsse, entao com ares de brinca-
gua ~oc~u? o belo-horizontino em cada cor>o dÓ-

' :::cre~ , 1 v:a novecentos mil germes. Cumpre 
tde ~r~en r~r que o cxam;c revelou não serem 

Igern Patogênica. 
·' . c cu~~as.·? núm,cro era, realmente, excessivo 

p rn I<t. que esse mal fôssc debelado. 
gado;nt~siasmado com os processos empre-
car ~ 11f guerra mundial, resolvi, então apli-

440 
c oro ou seus derivados no tx·atamento 

das águas de Belo Horizonte. Cuidadosamen-
te porém, estudei o assunto, e verifiquei que 
não, poderia dar-lhe solução rápida, como de-
sejava. E' que o cloro ataca o chumbo das 
e;analizaçõcs, formando sais de chumbo, que 
~ão venenosos. A maioria dns casas desta 
cidade, usava canalizações de churnh<;>. Em 
princípios de 1930, ao lado do Prefeito Al-
cides Lins redigi um regulamento novo, em 
virtude do qual as canalizações de chumbo 
domiciliares fôsscm substituídas por ferro 
galvanizado. 

Quis a roda da vida, que cu voltas~;e ct~l 
1937, à Prefeitura como Prefeito. Julguei, 
então, oportuno, aplicar o tratamento por 
meio do cloro. E, com pesar, verifiquei que 
o Regulamento do Prefeito Alcides Lins feito 
com i1 colaboração do seu Diretor de Aguas, 
não havia sido escrupulosamente cumprido. 
Havia ainda, inumeras casas de Belo H?ri: 
zontc com canalizações de chumbo. Dcrxei 
por isso de fazer o tratamento das águas com 
o cloro ou derivados. 

Veio o ano de 1939 c fiquei verdadeira-
mente angustiado ao saber que a Prefeitura 
lançava cloro em profusão nas águas potáveis 
de Belo Horizonte. Em 1929, corno disse, 
achei que o tratamento com o cloro deveria 
ser precedido de alguns exames cuidadosos . 
Eu próprio, c não outro, fiz o exame conve-
niente do assunto. Passei úguas cloradas 
através de tuhos de chumbo servindo essas 
óguas a três coelhos, que, meses depois, apre-
sentaram lesões visíveis no estômago c nos 
intestinos. Foi essa a razão pela qual não 
empreguei o cloro nas águas potáveis de Belo 
Horizonte, em 1929. E foi essa a razão por-
que não o fiz também, em 19:17. p 

O eloro, como disse, ataca o chumbo, 
formando os sais de chumbo, que são tóxicos, 
capazes dê ferir o organismo, abrindo cmni-
r:ho para m.uitos males. 

Tive, na minha família, de 1939 para cá, 
4 casos de úlceras, das quais um fatal. Até, 
então, o mal era desconhecido entre os meus. 
Atribuo o aumento do número de cancerosos 
em Belo Horizonte ao cloro, em excesso. 
Essa questão exige a atenção do Govêrno, da 
Saúde Pública c da Municipalidade. Esta a 
razuo do requerimento que acabo de entregar 
u Mesa. 

Fat~o, sohrctudo, um apelo à cla~s~ mé-
dica hclo-hol'izonlina que e~;tú se prestigiando 
cada vez mais aos olhos da população de 
Minas c desta ci•ladc, como verdadeiramente 
dedica rio à, sua missão que é apostolar. Es-
tendo êste apelo aos médico:; desta Casa para 
que voltem seus cuidados para êste assunto 
c peço, ain(la, its famílias de Belo Horizonte, 
que tenham canalizaç-ões de chmnho em suas 
I esidências que as fnt~am substituir imediata-
mente. 

Não serú esta lima púgina de "história ~~1~
grc" rlc Belo Horizonte mas é uma "histona 

l I . " , vcn ac en·a . (Palmas) . 
Vêm a l\lesa os seguintes papéis: 

PHOJETO N." ~12 

Estabelece ]Jossibilidadcs para a compra c 
explomçüo cl e pequenas Jll'O ]Jri edad es mrms 

Art. 1,9 
- O Govêrno Estadual facilita-

, I 
'I 

•' 

" I' 
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•'. 

rá nos têrmos desta lei, a compra, o prepa-
ro' e o primeiro cuHivo, em bases técnicas, 
de propriedades rurais até o máximo de '1UU 
hectares nas vizinhanças dos centros populo-
sos do Estado. 

Art. 2.• - O canr!idato à compr:; da pr~- · 
priedade rural devera ser ou ter s1d? agn-
cultor ou empregado de Fazenda ou rhploma-
do en; agronomia. 

Deverá ainda provar ter boa saúde, bons 
antecedentes e idade . conveniente aos servi-
ços agrícolas e pastons. 

Art. 3.• - Os Bancos vinculados ao Te-
souro do Estado e os Bancos particulares que 
queiram submeter-se às exigê~~ias , desta lei, 
fornecerão os recursos necessunos a compra, 
preparação c primeira. c~Iltivação dos te~Te
nos mediante ag cond1çoes que forem HJUS-
tad;s, assumindo o Estado a rcspo!lS~\bilidade 
de pagamento de 50% do emprestimo con-
ti aí do. 

Art. 4.• - Junto a cada Banco financia-
dor funcionará o Fiscal e Hcpresentante do 
f..stado que participará das negociações c en-
tendimentos relativos i~ concessão do emprés-
timo, assinando com o Banco financiador as 
escrituras e os documentos precisos. 

Art. 5.• - Os proprietários de terras ru-
rais nas condições previstas nesta lei, pode-
rão obter o empréstimo necessário à prepa-
ração e cultivação de suas propriedades. 

Art. 6.0 - Nos documentos da operação, 
serão prescritas as penalidades que serão im-
postas à parte inadimplente. 

Art. 7.0 
- Os Bancos, vinculados ao Te-

souro do Estado, constituirão recm·sos para 
aplicação nos têrmos dcsr;a lei, a partir de 
l.• .de janeiro de 1H3 1l, da seguinte forma: -
5% dos depósitos a prazo fixo - 20% das 
reservas, excluída a reserva legal. 

Art. s.o - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a cstahclcccr com a Carteira Indus-
trial c Agrícola do Banco do Brasil ou com 
o organismo que venha a substituí-la os en-
tendimentos necessários ao desenvolvimento 
das o]leraçõcs bancárias previstas nesta lei. 

Art. !).9 - Hevogam-sc as disposições 
em contrúrio. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1947. 
(a a.) O ta cílio N e grão - César Soragi. 
- Impresso c publicado, inclua-se na 

ordem do dia. 

REQUERil\lENTO N.9 40 

Sôbre cloração de CÍ!JWZ e canalizações em 
Belo li orizonle 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. . 

Hcqucrcmos, ouvido o plenúrio, seja per-
gunta<lo ao Sr. Prefeito de Belo Horizonte: 

1.'' - Continua o tratamento das úguas 
potúvcis pelo , cloro ou. seus. derivados? 

2.'' - Em caso ahrrnahvo, qual a dosa-
gem empregada? 

3,9' _ Qual o processo .d~ mistura, a sa-
ber: por aparc.lhagem m~camca de rigorosa 
preeis:io ou nustura semi-manual'? 

4.9 - Há instalações domiciliares de 
água potável com tubos de 'chumbo? No caso 
a_firmativo.' qual a solução qt~e . a Municipa~ 
hdade vm adotar para substltm-las por tu-
bos de ferro galvanizado? 

5.• - O. exame bacteriológico das águas 
de Belo Horizonte continua sendo feito? Em 
~aso. afirmat~vo, quais os índices médios de 
Janeiro a agosto de 194 7'} 

Sala das Se~s.ões, 9 d~ setembro de 1947. 
(aa_) Otacilw Ncgr~w - César Sorági 

. E~mho Vasconcelos - Guilherm:ino de 
Oliveira - Mcnd.es Ferreira. 

À Comissão de Saúde Pública. 

AQUISIÇÃO DE UM AUTOMóVEL 

O S~. PHE~IDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Lmta Gmmarães. · 

. O Si!. UMA GUIMARÃES f- Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

.. Numa das passadas reuniões da Assem-
hleia, o zeloso c nobre Deputado Mateus Sa-
lomé defendeu um requerimento apoiado por 
mais quatro senhores representantes da União 
Democrática Nacional, em que solicitavam 
informações sôbrc a compra de um automó-
vel r> ara uso da Presidência desta Casa. 

Moveu os ilustres Deputados o respeito 
devido à opinião pública que, no entender 
dos nobres parlamentares, já com·entava ma-
liciosamente o fato. Com aquela franqueza 
e elegância que o caracterizam, o Sr. Pre-
sidente deferiu imediatamente o pedido e 
informou que o carro foi adquirido pelo 
preço de Cr$ 90. 000,00, dando a forma e os 
motivos da operação. 

Se censura houver, nesta transação ca-
be-a tôda :\ Comissão Executiva que deu' voto 
unfmimc para a realização do negócio. 
. . ~omo membro desta Comissão, quero 
JUstifJ.car meu voto para ser devidamente 

. aprccwdo pelos meus 11arcs c pelo povo em 
geral. 

.T á ? Sr. Presidente expôs ao ple~ário 
c aos dign?~ requc~·cnt~s a informação que 
a Assemblew Legislativa. não dispunha de 
um carro para seu serviço. 
. . O que scrvi~1 durante o período da Cons~ 

htmnte pertencw ao Palácio do Govêrno 
reclamava urgc.·ntes reparos. Lev·lrlo ; r·e · · r· · 1 ·r· , <l o l-ema o 1cra , ven 1cou-se a imprestabilidade 
~I c .s.~~~ n:otor,. que. ex1g~a . substituição. 0 conse1 to se to1 nou unpratlcavcl J)Ol' 11:- d' 

f . · ao Is-por a o I ema da peça necessária. Por ., 
tempo o nosso honr·tdo Pr, ··d este . , csl ente 'llldava 
por a_1 a pé, ou tomando carro d, .\ ' ' 
se qmscsse, mas à sua custa. e '1 uguel, 

Diante desta circunstância c ., 
que o Poder Fxecutivo tem S,lbcndo 

• · · 1 • ' a sen servi'ço m,w, ( c 20 carros, que o Poder J '. . . . 
dispõe, J)e)o menos, de dois ' u.dtclariO 
m' C . - I' . ., entendt c co-.Ir,o a onussao ~xceutiva que 0 p •1 1 gislativo tinha o direito d: . 1 .. oc er ~e-e ,,c (llllnr ao me-nos um para a sua rcprescnh .;- A 
hrcza de função reclamav·1 m·,i ~~'10 • • no-
dignidade do cargo exigia' ma'1. ,. s . cl~nforto,S a 
l 1 c · ·· ·> 1 c evo .,_ )en( o a onnssao Executiv·1 l . · • ': 
de um carro (}Uc ÍÔI" f', : ~a cxistcncla 

<~ ° Cl ee1do ao Gover-
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n~dor e que se achava à venda, entendemos, 

,~.:~:,~~~:=:::~~:=-~=: _--:- ~::~~:-:-::~:~==--=-=;).1 I 
\

1\ ' ! ' 
I ' rentes. Estou certo de que a Mesa nã<_> se 1• , 

furtaria como não se furtou, de dar, 1mc- \~ 
diatamdnte, a informação solicitada. :\\ 

Também por ai se diz que a lJ. D: ~. , 

os membros da Comissão, de autorizar a sua 
aquisição sem concorrência pública, aten-
dendo ao fato de tratar-se de uma utilidade 
que tem preço tabelado e para adquiri-la 
impõe-se requisiçãd prévia, que é encami-
nhada 'por órgãos competentes à encomenda 
no exterior. Não é como qualquer outra 
mercadoria exposta à, venda, sujeita, a rápi-
das oscilações de preço, e sôbre a qual se 
possa regatear. 

conta, internamente, com uma dtvergenciU ;1,, 
de opiniões, c que dois grupos se revela- ,\ 
ram. \~i 

Para êste artigo não se justifica a con-
corrência pública. Acresce a circunstância 
de ser feliz a oportunidade da existência de 
um carro já importado que vinha satisfazer 
a uma necessidade urgente. Daí o meu voto 
favorável, e o de tôda a Comissão para a 
efetivação da compra. Dada esta explica-
ção que deve satisfazer a exigência da re-
clamação, não quero ficar distanciado dos 
ilustres reclamantes no respeito it opinião 
pública. 

O mesmo vozerio das ruas que lhes trou-
xe a de:oconfiança da honestidade da com-
pra do automóvel nos veio também em hor-
borinho, numa crítica tão insensata como a 
que lhes fizeram, e respeitante it atitude dos 
nobres Deputados. 

Imagine-se que à "bôca pequena" assoa-
lhou-se que a interpelação, que aqui se fêz 
· sôbre o carro da Presidência, outra finali-
dade não tinha senão diminuir, perante o 
povo, o prestígio da Assembléia, e princi-
palmente, da sua Comissão Executiva, orga-
nizada it revélia da União Democrútica Na-
cional. Bem vêem os nobres Deputados que 
nem sempre o susurro das praças tem razão. 
Também por aí se diz que a União Demo-
crática Nacional conta inteiramente com urna 
divergência de opiniões e dois grupos se re-
velaram: um que obedece a orientação po-
lítica dos Srs. Milton Campos c Pedro Alei-
xo, outro que se orienta, pela vontade do Srs. 
Virgílio de Melo Franco. 

O SR. l\IATEUS SALOl\H~ - V. Excia. · 
dá licença para um aparte? 

Em matéria de respeito ao Parlamento, 
a U. D. N. !u!da deve ao partido chefiado 
pelo Sr. Getuho Vargas; isto vem crr~ pri-
meiro lugar. 

Em' segundo l.ugar, não foi um rcqueri-
men.to de d~seonfrança: fizemos um pccli<lo 
d~ mformaçao c quisemos que um ne,róeio 
auHla mc,sm.o quando honesto, seja cm7hcci~ 
do do publico. , 

. , ~ão . terá_ autoridade esta Casa, para pc-
<~ll. ~nfo.Imaçoes ao Govêrno, ao Poder Exc-

' ~-~lti~ 0 • se po~ acaso não receber com sereni-
llLidc 0 yroprw pedido de informação que se 

IC pedrr (Palmas dos qalerias) . 
O SH. _LII:IA GUil\1All2\ES - O ilustre De-

putado tena mteira razão, se êssc pedido de 
mfonuaçao não viesse antes de justificado 
como sendo um meio de dar uma cxplicaçã~ 
ao povo. 

_O Sr. Mberlo 'Deodato r- Essa justifi-
caçao foi feita por êlc. 

" O SH. LIMA. GUil\IARXES- De modo que 
~>ar.a dar cxphcnção ao povo" ou "por um 

dtrelto desta Assembléia", são co usas dife-
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O Sr. Oscar Corrêa - Com,o memh:o ""1 

de uma dessas correntes, que, como se dtz, 
estão cindidas, cu peço a V. Excia. desmen-
tir isso dessa tribuna. 

O SH. LIMA GUil\IARXES - Pcrfcit:~n~':n
tc. Correntes com divergências de opuuao. 
V. Excia. diz ser de uma dessas corrente~, 
deve haver duas, portanto, com opiniões dt-
vcrgcntcs. 

O Sr. Oscar Corrêa. - Eu digo a V. 
Excia. que não há divergência. 

O SH. Lll\IA G:Ull\IAIUES - Divergên-
cia apenas de opinião. 

O Sr. Oscar Corrêa - Bem, pensei que 
V. Excia. estava dizendo que houvesse cisão. 

O SR. LIMA GUii\lARXES- A. U. D. N. 
conta, internamente, com uma divergência 
de opinião c dois grupos se revelaram: um, 
que obedece ~\ orientação do Sr. Milton 
Campos c Pedro Aleixo, c outro que é ori-
entado r> ela vontade do Sr. Virgílio de l\Iclo 
Franco. 

O Sr. Oscar Corrêlt -- Peço a V. Excia. 
fazer o favor de desmentir êsses boatos. 

O SH. I~ll\IA GUIMAHXES - Então fi-
cam desmentidos para todos os efeitos. 

Um, cha~nado "Progresso !la Cidade"· 
m~t~o. d~nommado "Hesistência da Etcrn; 
V1gllancta". 
r '. ~ste. último. vem justificando, seu lema: 

\ tgllancw. Mu:_to louvável esta atitude, mas 
<> o~ltro grupo nao se sente muito seguro com 
a ngorosa. ap_Iicação do método, que às vêzes 
s~ torna meomodo. Cumprindo ação fisca-
lizadora e ~:ozando da intimidade do Govêr-
no, dcscobn~·arn c apregoaram os vigilantes 
<l~lC numa vwgem do Governador a Itahira 
vragcrn .que durou menos de 2,1 horas, foran~ 
consumulos em despêsas, só no carro res-
taurante, vinte mil cruzeiros. 

O Sr. Alberto Deodato - Foram cobra-
d~ts estas dcspêsas, corno se estivéssemos na 
ditadura: de ~c pagar o que não se gastava, 
de pagar aquilo que niio era consumido. E 
foi isso que aconteceu: o homem do restau-
rante ~stava aeoslunwdo a assim proceder, 
c,. por rsso, mandou aquela conta para o (;o-
vemo rlo Estado, conta esta que êlc niio 
pagou nem pagarú. 

O SH. LI I\ L\ (; UE\L\H!.ES - V. Exeia. ,I 
n~ande o ~:eu aparte para a Eterna Vigilún-
cra. 

O Sr. Alberto Deodato - Eu mnndo a 
aparte lHll'.a V. Exeia., vontue V. Excia. 
repele, aqm, o que andam dizendo na rua. 

O Sr · Me neles Ferreira - Eu devo in-
form~n· a V. Excia. que o Sr. Secretário do 
Intenor mandou abrir incruérito, para pro-
cessar o autor da con la apresentada. 

O SH. Lll\IA GUil\L\HÃES - Perfcita-
r~tente · Não tenho rwcla com as questües in-
llma~ c~o Palúcio. . . V ou resporuler a V. 
V. bxcras continuando a leitura do meu dis- I: 
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curso. "Não sei aonde pode chegar a ver-
dade da denúncia. . . Vêem que não sou vei-
culador de boatos". Não conheço a vida ín-
tima do Palácio. 

0 S 1•• Feliciano Pena - Per~ite-me Y. 
Excia. um aparte? Nesta qu,est:w da VI?--

,., gem a Itabira, afirmo a V. hxcw. que fiz 
parte da comitiva, c p~sso. dar o meu }e~te
rnunho, de que tudo foi feito com a maxuna 

. .., 

economia. • o Sr. Alberto Deodato - Saiba também 
v. Excia. que o dono do restaurante estava 
acostumado a prestar co.~tas e cob~·a.r o que 
cobrava no tempo da dHadura. I•or aberto 
inquérito para processar quem estava acos-
tumado a cobrar, do Estado, despêsas que 
não eram efetuadas nos trens especiais. 

O SR. Lli\IA GUIMARÃES - V. Ecia. 
deve me agradecer a oportnnida<lc de expor 
ao povo o que realmente ~e- pa~;sou, de, m?do 
que devo merecer a gratrdao de V. Ex era., 
c não a irascibilidade com que V. Excia. 
me assaltou com os seus gloriosos apartes . 

0 Sr. Bolivar de Freita.~ - V. Excia. 
me permite um aparte? Aliús, a grande voz 
das ruas não é esta; a grande voz das ruas 
.._ <tllP • ..._ L<..tn no'>. <'s.tiío tnucl:ulas.. 

O SH. LIMA GUIMAIUES - Talvez com 
o surgimento ele V. Excia. 

O Sr. Boliuar de Freilas - Talvez com 
meu surgimento, não; mas ccrtmncnlc com a 
eleição do Sr. l\lilton Campos para Governa-
dor do Estado de l\linas Gerais. (Palmas das 
galerias) . 

O Sr. Fabrício Soares - V. Excia. dá Ji., 
ccnça para um aparte? Não acredito que nós 
devamos ser gratos a V. Exoia., porquanto o 
povo de Minas Gerais evidentemente não acre-
dita em tais boatos, que V. Excia. veicula dcs-
s:.>. tribuna. 

O SH. LIMA GUIMAIUES - Estou di-
zendo que os boatos correm pelas ruas c que 
a opinião pública merece alguma consideração 
nossa, c que o assunto que corre na opinião 
Jlúhlica é êstc: o slogan da Eterna Vigi-

• .lfmcia. 
O Sr. Fabrício Soares - V. Exria. con-

funde mexerico com opinião vública. 
o Sr. Alberto Deodato- Vou colher lam-

bem boatos, c V.' Excia. vcrú que não são 
bons. 

O SH. Lll\IA GUIMAHXES - A meu res-
peito V. Ex c ia. não cncontrarú hoatos. 

O Sr. J1lberto Deodato - Absolutamente. 
V. Excia. é perfeito. 

O SH. Lll\IA GUil\IAHJí..ES - Sou perfei-
to mas não sou prefeito... Se a êssc boato 
fa~~o rcfcrêneia, é porque o pregão dos vigi-
lai\tes despertou a OJlinião pública c, por in-
tcrrn{~<lio dela, fiquei snhcdor dos fatos. 

O SH. PHESIDENTE - Faço um apôlo 
aos Srs. DcJllltad~ls,_ no sentido de solicitarem 
do ora(lor pcrnnss:to para seus apartes. 

O SH. LI1'.lA GUil\IAHJí..ES - De minha 
parte, dou Jlcrmissão antecipada a todos os 
meus colega~;, para me apartearem. 

Nenhuma cen~mra pretendo. fazer ao Che-
fe do Govôrno, nem ao .n.wno~ mtcrpelú-lo sô-

< hrc 0 assunto. l\lcu cs]Hrllo hhcral entende, c 

comigo o povo mineiro, que o Govêrno SC· 
quer bem comido e hem bebido para ,suportar 
o pêso da responsabilidade que recai sôbre-
seus ombros. Também, pela mesma fonte in-
formativa, tem o povo conhecimento de que 
a divulgação da Mensagem que o Governador 
dirigiu à Assembléia Legislativa custou aos 
cofres públicos cêrca de quatrocentos mil 
cruzeiros. Não censuro nem reclamo. 

O Sr. Alberto Deodato - V. Excia. de-
via reclamar, e pedir informações ... 

O SR. LIMA GUil\IAHÃES - Tenho em· 
alta conta o Sr. :Milton Campos ... 

O Sr. Alberto Deodato - Então não de-
via falar. 

O SH. Lll\IA GJ)Il\!ARÃES - Falo para 
dar satisfa~~ões à opinião pública. Foi ela in-
vocada aqui, quando se tratou do automóvel. 

O Sr. Alberto Deodato - Mas V. Excia~ 
devia requerer ao Govêrno informações. Bc-
queira que será atendido. 

O SR. Lil\IA GUIMAIUES - Eu tenho 
em alta conta o Sr. 1\Iilton Campos ... 

O Sr. rllberlo Deodato - Já lhe disse: 
então não devia falar. 

O SH. Lll\IA GUIMARÃES - ... que 
possue bastante critério para sahcr quanto 
deve e quanto pode gastar neste momento de.· 
crise, com tal divulgação. 
, O Sr. Male11s Salomé - Se V. Excia. o. 
tem em alta valia, não faz favor nenhum; é 
um dever de justiça por narte de V. Excia. 

O SH. LIMA GUE.IAIL\.ES - E nem que-
ro fazer favor; estou fazendo justi~~a. 

O Sr. Mateus Sa.lomé - Se' V. Excia. tem 
em alta conta a opinião pública c se ela está 
exigindo, V. Excia. devia pedir informação, 
ao Govêrno. 

O SR. LIMA GUIMARÃES Acredito 
que não seja preciso pedir essas informaç;ões 
porque VV. Excias. estão aqui para dar tô~ 
das as informações pedidas. 

O Sr. illberto Deodato - Nós desconhe-
cemos estas versões, V. Excia. que as conhece 
devia pedir as necessárias informações. 

O Sr. G11ill!ermino de Oli~eim - Se os 
Srs. Deputados c se V. Excia. lessem o "Diú-
t"io da Assembléia", de hoje, verificariam que. 
as informa~~ões jú foram pedidas. 

O SH. LIMA GUIMARi\ES - Pois enFio 
estão atendidos meus nohres colegas.· ' 
. O Sr. Alb~rlo Deodato - Entuo o orador 
Ignora O IJCdHJO? 
. O Sr. Ua/cus Salom;~ - ?vias uma eousn 
e _uma pergunta c outra c a afirmativa de que 
so custou 400 contos. 

O SH. LU.IA GUI.l\IARÃES -- En nBo ,,_ 
top fazciulo. nenhuma afirmativa; clis:;~ e.\ 
consta llOr m. . . E se me referi ao:; falos qt~ 
apenas IJara JH)r em relevo a flCrtill'' ,:, ·'. f.~l I· I 1 1' . A • - .lCI<t Vl!'l· ,111 c .( a \esistencra, que tudo CIUer , , , ' 
clarccrdo. 'e1 cs-

. O Sr. ill.bc~·lo _Deodato - V. Excia . ,,, 
ra c da Hcs1stencw? ., <l,0-

0 SH. LIMA GUIMAlt\ES -- F · 
<lendo a ôssc utilíssimo 11onto de v···t· 01 at~n
tr:\zer de público as razuc~; do n~~u,t ;rue VIm 
compra do automóvel para a \ "'', '?~0 • na gislativa. l.,,.,emhlew L c-

O Sr. Oscar Corrêa - A nc,·is'. . 
~ccc a V. Excia. (J>almas). ", tcncw agra-
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Nada mais havendo· a ser tratado na hora 
· ·do expediente, passa-se á 

' ORDEM DO DIA 

Apoiamento ao projeto n.o 32 

Declara o Sr. Presidente que .o art. ~2~, 
do Regimento Interno, diz: "O p~OJ~to ~a Ini-
ciativa de qualquer Deputado scra lldo a l~ora 
do expediente pelo apresentan~c. ou, se estiver 
sôbrc a mesa, pelo V SecretariO; gu,a~do se 
passar à ordem do dia, a Casa deci.dira, s~m 

' discussão, se o projeto apresentado c, ou nao, 
objeto de deliberação". 
· Por isto, o Sr. Presidente consulta à Casa 
se dá apoiamento ao projeto n.o 32, sendo obti-
. do pronunciamento favorável. 

1.' DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 31 

Anuncia-se a 1.• discussão do projeto n.o 
'31, do Govêrno do Estado, autorizando a con-
cessão do Serviço de Loteria do Estudo, publi-
cado na ata da 30.• sessão. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1.9 Secretário, 
não solicita a palavra nenhum Sr. Deputado. 

Submetido a votos, é aprovado, para que 
passe à 2.• discussão. 

3.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 13 

Segue-se a 3.• discussão do projeto n.o 13 
'que autoriza a abertura de um crédito especial 
de Cr$ 400.000,00, pura custear despesas do 
Tribunal Hegional Eleitoral. 

Não havendo sido apresentada ao referido 
/ projeto nenhuma emenda, nesta fase, é o mes-

mo submetido a votos e aprovado, depois de 
lido pelo Sr. 1. o Secretário. 

- À Comissão de Hcdação. 

DISCUSSÃO DO HEQUEHIMENTO N,9 39 

'A seguir o Sr. Presidente anuncia a discus-
sã~ e vot.ação d~ requerimento n.o 39, do Sr. 
Uncl Alvun, devularnente apoiado c publicado 
na. ata da 30.• sessão, pedindo informaçlícs re-
lativas ao projeto de lei u.o 30 sôhre crédito 
para publicidade, turismo c h~spedagcm. 

O SR. MATEUS SAL O ME' -..,. Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pura uma questão de .ordem. 

O SH. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Mateus Salomé. 

Ç) SH. l\IATEUS SALOl\IÉ- Sr. Pl'esidcnte. 
Hste requerimento foi objeto de parecer 

da Comissão, ou não? 
C? SR. PHESIDENTE - Este requerimen-

to .fOI apresentado, ontem, pelo Sr. Deputado 
Unel Alvirn, não tendo ido ú Comissão. 
. ' O SH. MA TEUS SALOl\IÉ - Então deseja. 

r.Ia le":[~ntar a seguinte questão de ordem: o ar-
tigo b:> do Hegirnento Interno, parece-me, tru-
ta do processo das indicaçôes. O artigo 160 es-
h~bclcce q:IC os pe<liclos de informações ao Go-
vcr.no ;'>era_? processados da mesma forma que 
as HHhcaçoes e, como estas sujeitos a um pa-
recer da Comissão, que, ne~te caso, serü1 a de 
Finanças. 

~ SR. PHESIDENTE - ~csol.vcn,lo a 
questuo de ordem levantada pelo Sr.· Natcus , 
Salomé, de acôrdo com o parágrafo 1.o, tio ar. 
tigo 155, combinado com o § t.o do artigo 
160, a Mesa remeterá o requerimento n • 39 à 
Comissão de Finanças, para emitir parecer. 

FALECIMENTO DO SH. VENÃNCIO 
MACHADO 

Voto de pesar 

O SR. ALBEHTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, nobres Deputados. 

Ocupo a tribuna para pedir à Cma um 
voto de pesar pelo faleeimento, no dia de 
ontem, do pai do Sr. Deputado Guilherme 
Machado, o Sr. Major Vcnàncio 1\Iach:do . 

Já é de praxe nesta Casa esta prova de 
carinho,· aprêço c ternura pelos comr:anhci-
ros cujo teto é surpreendido e dilacermlo pc-
lo passamento do chefe da família. E' o que 
venho pedir à Casa. (Muito bem!). 

O SR. PHESIDENTE - A Mesa, julgando 
interpretar os sentimentos de todos cs Srs. 
Deputados, defere o pedido que aeuba rle ser 
formulado pelo nobre Deputado. 

SUBVENÇÃO A INSTITUIÇõES DE 
CAHIDADE 

O Sr. Uriel Aluim - Peço a palavra 
Sr. Presidente. ' 

O SH. PHESIDENTE - Tem a Jlalavra 
o Sr. Uriel Alvirn. 

O SR. URIEL AL VIM - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

Desejo submeter à consideraç~o dos no-
bres Deputados um projeto de lei que estú 
vazado nos seguintes têrmos (lê) : 

PROJETO N.o 33 

Concede subvenção a instituições de cart-
dade 

, A Assembléia Legislativa do E~;ta:lo de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 
- Fica concedida, a partir do 

ano de HJ48, a subvenção anual e ordinút·in 
dé dez mil cruzeiros, a cada urna das se-
guintes instituiçücs: -- Escola PI:ofi~:~ional 
Delfim l\loreira, de Pouso Alegre; I;~co a })0 _ 
mestica Santa Teresinha, de Pouso ,\legrc; 
Orfanato Nossa Senhora de Lourdes, d~ Pou. 
so Alegre; Asilo São Vicente de Pauto, de 
Pouso Alegre; Asssistência Bom . .Te;> 11;'>, !lc 
Pouso Alegre; Santa Casa de 1\hseri<'ordia, 
de Parreiras; Sociedade Siio Vicente r.le l•anlo, 
de Parreiras, e Casa de Caridade, cw l><II'ai-
sópolis. 

Art. 2,9 - A presente lei cn,trarú Cll} 
vigor no dia V de janeiro <!c. 1!) Ih, r~vo~::n
d;s as disposições em contrariO· 

Juslificaçâo: 
Escola Profissional Delfim l\Iorci r:1, de 

Pouso Alegre. . 
, ,, ,·z·w'io dcdJp.l I Trata-se de urna 01 L·lll ·'. ··' :'c a 

ao ensino profissional gralmto a IllOIJno3 
pobres. 
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In:.l'Ugurada em 1917, vem func~on~ndo · 
até hoje ininterruptamente, com os mms lison-
jeiros resultados. . 

Encontra-se presentemente mstalada em 
edifício próprio, novo ~ es~açoso. , 

A Escola dispõe, alem d~sso, <~e uma are~ 
I 'l" r.oo 111 9 de terra, cuJa mawr parte e ( e "'o.:> ~ - , I l . 

• r"' h su·J sccçao agnco a, < enomi-ocujlaua •. ~ ' · ' · · 1 I'd · ·d d • 1. "'l>rendizado Agnco a :<.. uar o o n,H ,1 " l 1'1" . . . I 
A • . l" No corpo <o e< 1. 1cw r>nncipa 
.m<~rd · · · · 1 · funciorwrn os :urso~ pnmm·!o e 

1
< e lapi efr~-

1·. , ._.11·tífices e~te ultiino drspOJH o < e o r-
< 1zes < ' • lf · t · f c i na tipogrúfica, marcer:an:~; a aC!a art~:t1, . e.c. 
A Escola pertence ao Bis)~auo. ons I m or-
gani:wção regular, possmndo estatutos . re-
gistrados. Presentemente ?ncarrega-se do 
encaminhamento de '10 .memnos !!obres, em 
regime de internato, alem tlc mmtos outros 
externos. 

Escola Doméstica Santa Teresinha, de 
Pouso Alegre. . . . 

Instituição dcstmada ao ensmo de nus-
teres e prendas domósticas :'ls mocinlH1s po-
bres. 

Constitui mais uma obra do Bispado, ao 
qual pertence. Funciona em prédio próprio 
c espaçoso, construído de acôrdo com as exi-
gências técnicas do ensino e os reclamos da 
higiene. 

A Escola Doméstica funciona em regime 
de externato, por <lcfici0ncia de rer~urso, con-
tando, atualmente, eom ()() alunas. 

O cun;o compreende 3 ant)S e se consti-
tui do seguinte programa: 

Heligiuo, portuguê~;, aritmética, noções 
de ciêneias, histórias do Brasil, desenho, rnú-
~;ica vocal, economia domó:;tica, arte culiná-
ria, indústrias domé~;ticns, costura, bordado, 
lavngem c engomagem de roupa, higiene, 
medicina doméstica, puericultura, horticultu-
ra, floricultura c avicultura. 

E' interessante ressaltar que essa Escola 
snrgiu por instigaçiio do próprio Estado, em 
virtude dos favores estabelecidos para tal 
fim pela lei mineira n." 1. 028, de 1928, mo-

- dificada pela de n.9 1.108, do ano seguinte. 
Foi uma das três primeiras organiza~~õcs no 
gênero, em todo o Brasil. 

l\Ias, alguns anos depois o Govêrno do 
Estado deixou ao desamparo a organiza~~ão 
que, por isso mesmo, se esbate com as mais 
sérias dificuldades. 

Orfanato Nossa Senhora de Lourdes, de 
Pouso Alegre. 

Notável organização que funciona em 
amplo e magnífico edifíeio de tr&s andares. 
Destina-se a recolher e educar orfãs, dando-
lhes instrução primária e educação profissio-
nal em artes domésticas. O Orfanato é di-
I.J."ido pelas Irmãs da Providência c conta b • 
presentemente com 30 mternas. 

Trata-se de uma organização leiga, pre-
sidida pelo Sr. Bispo Diocesano. 

Asilo São Vicente de Paulo, de Pouso 
Alegre: 

Constitui igualm~ntc ~una ?rganização 
leiga presidida pelo Sr. Dispo Dwccsano. o Asilo, que possui e_difício P.r~prio c 
confortável, apresenta secçoes especw1s para 

administração, capela, escola, refeitório, bem 
como dois pavilhões para dormitório, divi· 
<lidos em 22 quartos e instalações correlatas.· 

Presentemente abriga apena~ 20 in.ternos, 
porque luta com dificuldades fmancetras. 

Assistência Bom J csus, de Pouso Alegre: 
Essa organização que vem desde 1_924 ~o

correndo famílias que se encontram a beira 
da mendicância, é m.antida pelas senhoras 
da sociedade de Pouso Alegre, sob a presi-
dência e orientação direta do Sr. Bispo Dio-
cesano. Anualmente socorre mais de 150 
famílias com pequenos recursos de emergên-
cia. 

Dcspendc, por ano, importfmcia superior 
a Cr$ 5(). 000,00. 

StÍa atuação tem !>ido notúvcl no meio 
social de Pouso Alegre, como instrumento de 
combate à mendic:lneia. 

Santa Casa c Sociedade São Vicente de 
Paulo de Parreira: · 

1Únda como continuação da obra de he-
nemcrôncia do virtuoso Bi!;po de Pouso Al~
''re fol"l!Il organizadas na cidade de Parrei-v ' (, . . , j" <.." • ras a Santa Casa de l\h~;encon Ia e a ._,ocre-
dade São Vicente de Paulo. 

Em ambos os casos, o Gr.an.dioso trnh~
Jho coube ao cônego João Anstldes de Oli-
veira, figura exponencial da diocese de Pou~ 
:-;o Alegre. 

A Santa Casa po:;;!)ui, hoje, um nu1je:;toso 
edifíeio de dois pavimentos com amvlas c 
confortáveis acomodnçõe~, aulas ~!~ opera-
r~õcs c curativos, laboratório, fa~rnacw e ca· 
pela hem como duas enfermanas, compor-
tando ao todo 30 leitos, além de quartos par-
ticulares. 

A organização é adrnini.st.r:~da por uma 
irmandade e dirigida por rehgwsas. 

Trata-se de uma ohra (fiiC te~n prestado, 
n1o somente ú eidade de Parreiras, mas a 
diversos municípios da rcgiúo, os mais assi-
1n!ados serviços humanitários, suprindo, 
p~is, nesta parte, a ação do Poder Púhlico.1 

A Sociedade de São Vicente de Paulo, 
outra soberba realização de amparo social, 
que funciona c prospera, de ano para ano, 
conta ho.ie com :30 casinhas para recolhimen-
to de desvalidos. 

Apesar disso, tnis instituieões niio têm 
con!ieguido cumprir a contento suas verda-
deiras finalidades, porque lutam com grande 
falta ele recursos fiilaneeiros, nenhum auxí-
lio percebendo da parte do Poder Público Es-
tadual. Uma c outra constituem entidade 
jurídica regularmente constituídas. 

Para tôdas essas obras do estimado e 
virtuoso Bispo de Pouso Alegre, D. Otávio 
Chagas de Miranda, pede sua Excia. Revma ., 
uma J}equc:w subv.enção dentro das dotações 
para, esse fun destinadas no orçamento anual 
do hstado. 

Npo v?mos co:n.o se possa negar ampa-
ro a esse JUSto apelo, l!Orque o conhccimen· 
to da grande ol~ra social que se vern reali· 
zando naquela dweesc, coloca em alto relêvo 
a personalidade do seu. gr!lllcle chefe espiri· 
tua!. Pouso Alegre, pnncipahnentc tem rc-
cehiclo os. mais a~lrniráveis serviço~ de seu 
grande Btspo, assun no setor da educação, 
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' \~ .•. ~. 1:· . . como na esfera da assistência social, pro-
priamente dita. 

Por tudo isto, parece justa. e merecida a 
pleiteada subvenção. 

Nem se argumente que a verba destina-
da a subvenções seja normalmente votada em 
_globo no Orçamento , Gera~. Isto representa 
mais propriamente a configuração de um fe-
nômeno contábil do que de técnica legisla-
.tiva. 

As subvenções, dep_ois de concedidas por 
leis especiais, são reumdas no Orçamento de 
modo global. 

Tal a razão de ser do presente pedido 
.do projeto de lei que ora submetemos a ess~ 
insigne Assembléia Legislativa. · 
. Com o proi_~to supra, oferecemos a esta 
.Ilustre Asscmblew. um album dos institutos 
·de ensino e de caridade de Pouso Alegre . · 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1947. 
(aa.) Uricl Alvim - Simões de Almeida 

.:......... Abreu Hescnde - Carlos Prates - Jacder 
Alberga ri a - Augusto de Figueiredo. 

- Impresso e publicado, inclua-se em 
ordem do dia. 

Sr. Presid?nte, aproveitando minha pre-
. sença nesta tnbuna trago ao conhecimento 
da Çasa~ p~~lindo. s_cu encami~1hnmcnto a s. 
Excw. Sr. .:~ecretano do Intenor, um recurso 
I!roced~nte d? munic}pio de S. Gonçalo do 
S~lPU.c~I, no s.u~ do Estado, em que um fun-
cwnarw r~umc1pal, honcst?, capaz, discipli-
nado e disposto a cumpnr severamente as 
o~dens do Prefeito Municipal, acaba de s~~· 
~I~PCI~sado de suas funções, sem a devida jns-
hft~ahva c. sem que um processo adminis-
trativo s~ fizesse. r~n tcccdcr a êsse injusto ato 
·do Prefeito .Mumctpal de S. Gonçalo do Sa-
pucm. 

O recurso é dirigido ao Sr. Pedro Alci-
xo, dd. Secretário do Interior c vazado nos 
seguintes têrmos: - (Lê): · 

i Ex mo. Sr. Dr. Pedro Aleixo - DD 
. Secretário do Interior. · 

Diz José Brasileiro, funcionário muni-
cipal, .pelo advogado infra assinado, eo 1~for
me I?rocuraçiio junta, que. sob ac~n~uada per-
segUição do senhor PrcfCito Mumcipal, coro-
ne.l Francisco de Andrade Vilela, acha-se de-
mitido do cargo de Fiscal Geral da Prefei-
. tura, pelo fato que passa a narrar: 

estava de licença o aludido funcionário 
e esgotando-se a mesma, solicitou uma pro-
rogação por mais um mês a qual lhe fôra 
negada; em virtude de não conseguir a re-
novação da licença solicitada, apresentou-se 
ao senhor Prefeito pedindo ordens para· tra-
balhar debaixo das instruções do funcioná-
rio Pelúgio Corrêa Nogueira; com. essa or-
dem, o suplicante em tom respeitoso, fêz 
sentir ao senhor Prefeito que era inimigo do 
referido funcionário e por isso pedia que o 
•pusesse sob suas determinações ou de outro 
·qualquer funcionário, uma vez que temia pu-
-desse haver choque que viesse perturbar tra-
balhos municipais; 

o senhor Prefeito mantendo sua ordem 
disse: pode se retirar que irei demiti-lo; re-
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tirando-se em tit , . ·· 
suplicante "faç~- ude pacihca, respondeu , 

quand . se a sua vontade". o 
te do senho~ rpesm? se :etirava d~ Gabine l t 
f!lt~cionários An[.ef~ttoN fora agr~dido Pelo; , l 
~unnarães com O~IO e.der e Joao Machado I 
fosse a interv !I ases msultuosas e se 11;- . s . ençao de t . ao •,' ·ena agredido f ' erceiros, o suplicante 
funcionários qu I~Icamente pelos referidos 
nhor Prefeito e, <l porta do Gabinete do se 
~~s? que fôra' 1~?~~~~~~~3m a solução dêss~ 
.anos da Coletori ' o Por altos funcio-

Cio Gomes C . a. Estadual senhores 'I' · o t e csano C . l . .r Ipa-u ras Pessoas que . otm Jra c ainda por 
. que voltand uh ~e encontravam; 

â~a~o!rabalhos, oen~~~n~~~u s~1~lin~,e para ini· 
urne uma p t . Ixnua no lugar anunciada e or arw em que se li ' 

O ato do Premeditada exoner:açãoa a sua 
Dr. Seerctúri senhor Prefeito, Exm~ S 
~~l:Õ~s dadas ~~~o vlnt~ri~~·· destoa das' h;.,~ 

r ~ferto coronel Fr· . ~XCI<t, ao nomeá-lo. O 
~sstm procedendo anctsco de Andrade Vilela 
uade c , cometeu l · b' ' , um perfeito una ar Itrarie- :·.:, 
eontrando arrimo o gesto político, não cu-
eretos sctn 1 seu gesto s -s 1 · va or u ,1 • • cnao em dc-
2, 8! e abril de 193'9. m uc nümero 1 '>!)'> I d • ,outr 1 · -~~, cc 
Í'lce e d outubro de 1942o \e numero !HH de 
t~Icion·~ que dispõem 'I~ ~ ~crct?s nulos, em 
Gcrais'~Is transitórias 'âo ~~~~s\çõcs con~;ti-

Por tu-' . ~., ac 0 de l\linas 
I · 't uo Isso e · ,, 
Hn o de jusli .: ·' amua Pelo 1 atos de V E ça. uemoerútic·l e evado es-. · xcta ' que nobil't ordem P'lra · ·, requer 0 SUI>l' I a os . . . ' ' que seJ· .1 • • rcante un . c_ronano dcrnit' 1 ' rCintcgrado .".. l<l 
hvo. H o sern Processo . le.,~c . fun-

at munstra-
Peue-se J'ustt'ça s- , . , 

1947:ao Gonç~o do Sapucai 2 ~ • I 
, ue ngosto de i 

l (a.) .Túlio de Sou· . . I 
c os Advogados Bra'sr'l ~a l\Ieireles, ch Ot· l ~~ .. '· erros ' c em 

l;s~;e recurso s . · ·. 
Punhado de J • ' 1 · Prcsrdente , . cida (P l ll oem·ação com f , esta a com-

, · a _mas) • Irma r.econhc-
A. Conussão de A 

ssuntos Municip . HlS, 

ENCimRAl\IENTO 
Nada mais h 

Presidente dc~lara a~cn;Io que . trata, ' 
para ~manhã 'I fr!ld,\ a sessão d, ~.' o Sr. ' scgurnte: esJgnando 

OHDEM DO DIA.· 10-9-1!)4 7 
p• 

rzmeira Parte 
Das 14 às p: 

Leitura e · il horas: 
Expcdien ar~rovação d 

tação de llr !e, Inclusive I a. ata. 
e int OJetos i I' ertur·l c~pelações , IH Icações ' c aprcscn-

LeitUI·a e . . , requerimentos 
aprova ;- · ç,w de reI· -

' < <IÇocs finais. 
Seaunda Parte 

1 ~Das.tG às 18 
OtaciÚo ~~seussão dhoras : 
l I ·~C[.(!';- o I>rojet 
Je ece Pos . ."?• acima ~ 11.9 32 
ração d Slb!hdaue PUbhcado ' do Sr. 

c Pequen Para a co , que esta-
as Propricd·tdllJ>ra c expio-

' es rurais 
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1.• discussão do projeto n.• 33, do Sr. 
Ul'iel Alvim, acima. pyblicado, que concede 
subvenção a institmçoes de candade. 

ATA DA 12.• REUNIÃO lJA CAMISSÃO 
ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO 

Aos dois dias do mês de setembro do ano 
de mil novecentos c quar~f.lla e ~etc,. na Sala 
das Comissões da Asscmbleu~ !,egislatlva, pre-
sentes os Srs. Deputados Julio de Carval:1?, 
Lima Guimarães, Taneredo Neves, Otacllw 
Ncgrão Cesar Soragi, J ason Albergaria, Jua-
rez, de' Sousa Carmo, Starling Soares, Fabrí-
cio Soares, Oscar Corrêa, Pedro Braga, sob 
a presidência do . p~ime!ro, !·euniram-sc. os 
membros da Cormssao hspcswl de Lc~Isll~
ção, para os seus trabalhos. Com ct~usa JUSti-
ficada, deixaram de comparecer os Srs. Depu-
tados Hibciro Navarro, Xenofonte l\Iercadan-
te, André de Almeida c Armando Ziler. 

Lida a ata da reunião anterior, foi a mes-
ma aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente, 
lembrando que já estava promulgado o Hegi-
mcnto Interno, consultava à Casa, se a Comis-
são Especial de Legislação devia continuar a 
funcionar ou se estava, automàlicamcntc, dis-
solvida. Hcsolvcu a Casa, contra o voto do 
Deputado Lima Guimarães, que a mesma cs- .. 
tava extinta c que, por isso, nenhum parecer 
deveria ser mais emitido e nem processo ser 
distribuído. A vista desta resolução, os Srs. 
Deputados devolveram os vroccssos seguintes: 
o Deputado Oscar Corrêa devolveu, com o 
parecer, o projeto n.• 11, que trata da mocli-
ficação do Hegulamcnto da Fôrça Policial, c 
o de n.• 12, elo qual havia pedido vista, em 
sessão de vinte c oito do mês findo; o Depu-
tado Cesar Soraggi devolveu, sem parecer, os 
projetos de ns.• 4, G c 9 c uma sugestão de 
Aguinaldo Cleto Pôrto, sôhrc abono de famí-
lia. Declarou que deixou de emitir parecer, 

c' por ter viajado c só agora retornado. O Depu-
tado Tancredo Neves devolveu o projeto de 
n.o 15, sem parecer; o Deputado Jasom Al-
bergaria devolveu o de n.• 7, com o parecer 
sôhre emenda ao projeto; o Deputado Pedro 
Braga devolveu o de _n. 10,. sem parecer, c o 
de n. 5 do qual havw pedido Vista, em ses-
são de ~in te c oito do mês findo; o Deputado 
Lima Guimarães devolveu o de n.O 8, do qual 
pediu vista, em sessão de vinte e .oil? do mês 
findo, acompanhado de um suhstlluhvo; pelo 
Deputado Otacílio Ncgrão, foi devolvido o de 
n. 16, sem parecer; o Deputado Hibciro de 
Navarro devolveu o de n.• 1, sem parecer. 
O Sr. Presidente determinou que todos êsscs 
processos fossem devolvidos à Presidência 
da Assembléia, por intermédio da Secretaria, 
assim como um ofício c~o Sr. Osyaldo Pinho 
Tavares, escrivão do crunc do termo de Sa-
hinópolis. 

Em seguida, agradecendo a valiosa coopc. 
ração de tod~s os .membros da Comissão, de· 
clarou esta dissolvHla c encerrou a sessão. 

, Sala das Comissões, 2 de setembro de 
' '' 1947. _ (a.) Júlio de Carvalho, Presidente. 

ATA DA V REUNIÃO DA COMISSÃO 
DE REDAÇÃO 

Com a presença de todos os seus mem-
bros, aos nove dias do mês de setembro do 
ano de mil novecentos ·e quarenta c sete, reu-
niu-se a Comissão de Redação, a fim de ele-
ger a Mesa que deverá presidir os seus tra-
balhos. 

Logo após a eleição, que se fêz por escru-
tínio secreto, constatou-se, de sua apuração 
o seguinte resullado: para Presidente, Depu~ 
tado Abreu Rezende e, para vice-Presidente 
Deputado Oscar Corrêa, ambos eleitos po; 
maioria de votos. 

Em seguida foi levantada a sessão, deven-
do realizar-se a próxima reunião em data 
oportuna. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 
1947. 

(na.) Simões de Almeida - Oscar Cor-
rêa - Chaves Ribeiro - Badaró Júnior e 
Abreu Resende. 

ATA DA V .REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 

INTEH-ESTADUAIS 

As quinze horas c quinze minutos do dia 
(j de setembro do ano de mil novecentos e 
quarenta c sete, reuniu-se, com a totalidade 
de seus membros, a Comissão de Assuntos 
f~Iunicipais c Negócios Inter-Estaduais, para 
proceder à eleição do seu Presidente e Vice-
Presidente. 

Observando o He'gimcnto Interno da As-
sembléia, procedeu-se à referida eleição, cujo 
resultado foi o seguinte: para Presidente, Jo-
sé Cesar Soragi, com três votos; para Vice-
Presidente, Lourcn~~o de Andrade, com três 
votos, sendo constatados, em branco, dois 
votos. 

Na da l11(ÚS havendo a tratar, a sessão 
foi levantada, devendo, a próxima reunião 
ser marcada oportunamente. ' 

Sala das Comissões, ü de setembro de 
19-17. 

(a.a.) Cesar Soragi - Lourenço Andra-
de - Carlos Prates - Guilhermino de Oli-
veira - Manuel :r a v eira. 

ATA DA V REUNIÃO DA COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO E CULTUHA 

t\os oito dias do mês de setembro do 
11 de nul novecentos c quarenta c sete 1 ° 

d~ls Comissões da Assembléia Lcgislati~: Sala 
n~ram-sc os membros da Comissão de E''lre:l-
<·ao c C ll r· d I c uca-"' u ura, a im e c cgcrern 0 Prc 'd 
te c Vice-Presidente da Comissão. Sl cn-

. . Presentes o.s Si:s. Deputados Arli • 
mm, Batista Figucuedo, Carvalheir n~? Za-
e Emílio . Silveira, p:occdeu-sc t a tmr;_os 
s.endo eleitos, por unammidade \ :?taçao, 
h o Silveira c Hondon Pache~o os • 1 s. E.mi-
m~n~c, PI"esidcntc e Vice-P1·eside rtcspdechcva-
missao. n e a o-
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, Com causa justificada, deixou de com-
parecer o Deputado Rondou Pacheco:. 

Em seguida, foi encerrada a sessao, sen-
do a próxima marcada para data oportuna. 

Sala das Comissões, 8 de setembro de 
1947. . d z . 

(aa.) Emílio Silveira :- Arh~ o :mmi 
- Batista Figueiredo - Carvulhmra Hamos. 

ATA DA 1.~ HEUNilí.O DA COMISSÃO 
DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E 

CO Mim CIO 

Aos seis dlas do mês de :;etembro do 
· :mo de mil novecentos e quarenta ~.sete, p~c
sentes os Srs. Deputados Arm:mdo Zllcr, Une! 
Alvim c Adolfo Portela, rcumram-se ?s !ncm-
·bros nomeados par~ compor, a ~onns~ao de 
Agricultura, ComérciO e Ir:du~t~w, derxar!do 
de comparecer, com cau:;~ JUshhca~a, os Srs. 
Deputado:; Mendc3 Ferreira e Drlermando 
Cruz. . 1 . -

Inicialmente, foi feita a e er~a?,,Por escru-
tínio seereto, da Mesa que presidira os traba-
lhos da Comissão, sendo c.onstatado pelo.s 
Deputados prese?ies que servr:a~n de es~ruh
nudorcs, 0 segumte re~ultndo .p.1ra Prc.srden-
le: com dois votos, ~ Sr. Dcputad?. Uncl AI-
vim e, com um, o ;.')f, Armando Zllcr; pura 
Vice-Pre:;idenle, o Deputado Mendes Fcrrei-
·ra, com três vtos. 

Proclamados_ os eleitos, foi, em seguida, 
encerrada a sess:.IO, devendo ser, a próxima 
marcada para o dia e horu, oporiunamcntc. ' 

, (aa.) Uriel Alvim - Armando Ziler -
Adolfo Portela. 

ATA DA 1.~ REUNIÃO DA CO!IIISS:\0 
DE Í<'INANÇAS, ORÇAMENTO E 

TOMADA DE CONTAS 

'Aos seis dias do mês de setembro do ano 
de mil novecentos c quarenta c sete, presentes 
os Srs. Deputados Alberto Deodato, Feliciano 
Pena Guilherme Machado, Remuzadt Henó, 
MaurÍcio Andrade, Augusto Costa e Tancredo 
Neves, reuniram-se . o~ mcm!~ros nomcaclos 
para compor a Corms~ao de l•munças, Orça-
mento c Tomada rle Contas. 

, _ Inicialmente, foi aclamado. o. Sr: Dept~~a-
do Alberto Deodato, para 1:rcsuhr a ~·cumao 
destinada à eleição de Prestdcntc c VICe-Pre-
sidente da Comissão. 

- Proc"dendo-se a referida elei~~ão,. por es-
crutínio secreto verifica-se o segumte re-
sultado: Para 'presidente - os Deputados 
Maurício Andrade, com qu~tr? yotos ;- Alber-
to Deodato um voto - I•ehciano I. ena, ur!l 
voto e um' voto em branco. Para VICc-Pt·es~
dente - Remuzadt Rcnó, quatro votos, Gm-
lherme Machado dois votos c um voto em 
branco. . 

Nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a sessão, devendo a próxima ser marca-
da oportunamente. _ 

Sala das Comissões, 6 de setembro de 
1947. ~ (na.) Tuncredo Neves- Augusto Cos-
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' ta - Mauricio de Andrade "7'" Alberto Deo. 
dato - Feliciano Pena - Guilherme Nacha--
do - Renó. 

ATA DA V REUNIÃO DA COMISSI\0 
DE CONTITUIÇi\.0, LEGISLAÇÃO 

,; 

E JUSTIÇA 
l I 

~ ') \ ~-

Presentes os Srs. Deputados Juarez de 
&lusa Carmo, Antônio Pedro Braga, Geraldo 
Starling Soares c Uricl Alvim, aos se[s dias 
do mês de setembro do nno de mil n<JVCccn-
tos c quarenta e sete, reuniram-se o~; mem-
bros nomeados para comporem a Comissão 
de Constituição, Lcgislaçüo c .Tustiç:\. 

Foi feita, inicialmente, por escrutínio 
secreto, a eleição ela Me:;a que pre·>i{lirá os 
trabalhos da Comissão, sendo constatado, pc-
los próprios Deputados presentes, pan servi-
rem de escrutinadorcs, após a vota~·i:io, o se. 
guintc resultado: Para Presidenfe: Deputado 
Antôni? .Pedro Brn,!a, com três votos c Depu-
tado Juho de Carvalho com um voto; para , ? 
Vicc-Preddente: Dcput;Hlo Juarez de Sousa. 
Carmo, com três votos c Geraldo Stm·ling So-
ares, com um v o lo. 

Proclam~Hlos eleitos os Srs. Antô:1io Pc. 
clro Braga e Juarez de Sousa Carmo, re:;pec-
tivamentc, Presidente c Vice-Presidente da 
Comissão .foi, em seguida, encerrada a se:;são, 
sendo, por:::, a próxima rcun iüo, marca:!;., na r a 
o dia nove às quinze hora~. 

Sala das Comissões, {\ de setcnhro de 
l!H7. - (aa.) Uricl Alvirn - Antôni') Pedro 
Braga - .Juarez de Sousa Carmo - Geraldo 
Starling Soares. 

ATA DA 1.' nEUNUO DA Cül~IISSi\0 
DE SAúDE PúBLICA 

Presentes os Srs. Deputados , L_u:z ~Iara
nha, Antônio Caetano, Antônio Guunarae:o; c 
J aedcr Albergaria, aos oito clias do lllês de , .. , 
setembro do ano de mil novecentos c :Inarcnta. 
c sele, reuniram-se os membros ,!u~rncaclos 
para constituírem a Comissão de ,)~:nele Pú. 
hlica, deixando de eornpare~er, c?tn causa. 
justificada, o Deputado Fidelcmo V una. 

Procedendo-se, inicialmente, à ~lcição 
por escrutínio secreto, tla ~le~a qt~c deverá 
dirigir os trabalhos da Corrw;sa~ foi apurado 
o seguinte resultado: para Preszdenle, Depu. 
lado Antônio Caetmw com quatro • V~tos e 
para Vice-Presidente, Deputado Antonto Gui: 
màrães, com três votos, sendo const~ltado uru 
voto em branco. 

Após serem proclamados e~eit_?l, PJ·esi-
dentc c Vice-Presidente da Conussaú t·esi>ec. 
tivamcnte, os Srs. Antônio Caet:~no c, Antônio 
Guimarães, foi levantada a sessao,_ m,~t·cando. 
se a próxima reunião para amanha, <ha nove 
às quatorze horas. ' 

. Sala das Comissões, 8 de sctCillhro cÍ 
194 7 - (a a.) Antônio Guimarães - .L~tiz ~la e 
ranha - Jacdcr Albergaria - ;\nton1o Cac: 
tano. 
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DE SEGUHANÇA PúBLICA 

Presentes os Sl"S. Deputados Amnd~u !·Ii-
drada, J ason Alber;;uria e, C~1aves Ribeiro, 
aos oito dias do mcs de sc,emnro do ar~o de 
mil 11ovecentos c quar~nt~1 c se,le, reuHiran~
se os membros da Conussao de ~cgurança Pu~ 
blica a fim de elcgct:cmCa l:Ic~a que devera 
dirigir os trabalhos ua onn,ssao. , . 

Após a votação, que se f~z. em escrutmw 
secreto, foi apurado o segumtc resultado: 
para Presidente: Deputado. Amadeu Andrad:l 
e para Vice-Presidenle: D,eQil'ado Chaves HI-
bciro, sendo constatados ums votas em bran-
co, um para presidente c outro para o cargo 
de Vice-Presidente. 

Proclamados eleitos os ~)rs. Amadeu An-
drada c Chaves Hihciro, Presidente e Vice-
Presidente, respccti vamcn te, foi levanta da a 
scss:ío, ficando a próxima reunif:o para ser 
marcada em data oportuna. 

Sala das Comissões, 8 de setembro de 
19·17 - (na.) Amadeu Andrada - Jason Al-
bergaria - Chaves Hibeiro. 

ATA DA 1.' HEUNL\0 DA Cüt\IISS:\0 
DE VIAÇ,\0 E 0!3HAS PúDLICAS 

Aos oito dias do mês de setembro do ano 
de mil novecentos e quarenta e sele, na Sala 
das Comissões da Assembléia Lcgh;lativa, :reu-
niu-se com a totalidade de seus membros, a co-
Comissão de Víaçüo c Obras Públicas, a fim 
de eleger a 1\lcsa que dcverú presidir os seus 
truballlos. 

Procedeu-se, inicialmente, à eleição, que 
se féz por escrutínio secreto, sendo constata-
do, após sua apuração, o seguinte resultado: 
para Presil,entc, Deputado Olacílio Ncgrão de 
Lima, com quatro votos c, para Vice-Presi-
dciile, com quatro votos, o De1mtado José 
Augusto, sendo apurados dois votos em 
branco. 

Em seguida foi encerrada a ses:;ão, de-
vendo a próxima rcuuiüo ser marcada para 
dia oportuno. · 

Sala das Comissões, 8 de setembro de 
1947. 

(aa.) Matcus Salomé - ,José André de 
Almeida - João Camilo - José Augusto 
O ta cílio Negrão. 

ATA DA 1.~ HEUNL\0 DA COMISSl\0 
DE THABALIIO E OHDEi\l SOCIAL 

Aos oito dias do mês de setembro do ano 
de mil novecentos c Í1uarenta e sete, presen-
tes os Srs. Deputados Ilacir Pereira Lima, 
Adolfo Portela c Starling Soares, na Sala das 
Comissões da Assembléia Legislativa, rcuc 
nirarn-se os membros norueauos para consti-
tuircm a Comissão de Trabalho e Ordem So-
cial. 

Inicialmente, procedeu-se à eleição, por 
escrutínio secreto, da Mcsil que Pn•sidirá os 
trabalhos da Comissão, sendo const~tudo, JlC~ 

A. L. - 20 • 
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los próprios ~eputados vrcsentes, que servi~ 
ram de cs?rutmadores, o seguinte resultado: 
para Presulente, Ilacir Pereira Lima com 
dois votos, e Bolivar de Freitas, com un~ voto· 
para Vice-Pre.~idcnte, Adolfo Portcla co~ 
dois votos e Geraldo Atai de, com um' voto. 

Logo após terem sido proclamados elei-
tos Presidente c Vice-Presidente da Comissão, 
respectivamente, os Srs. Deputados Ilacir Pe-
rcir:: Lima c Adolfo I:o~·tela, foi levantada a 
scssao, devcr:do a proxnna rcuniilo realizar-
se em data oportuna. 

Sala das Comissões, 8 de setembro de 
1!147. 

(aa.) Starling Soares - Ibcir Pereira 
Lima - Adolfo Portela. 

COMISSÃO DE FiNANÇAS 

CONVOCAÇÃO 

Sfto convoc[;dos os Srs. Alberto Deodato 
Augusto Costa, Feliciano Pena, Guilherme Ma'-
chado, Maurício Andrade, Renó c Tancrcdo 
l.Tcves, rwra uma renniuo dia 12 do corrente 
:\s 15 horas, na Sala das Comissões. 

CDri1lSSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira -- Prcsi dente 
Lima Guimar:i.es -- 1." Vice-Presidente 
Castro Pires - 2." Vice-Presidente 
Valdir Lisboa - U Secretário 
Luiz Dominaos - 2.Q Secretário 
Emílio VascÕncelos - 3.Q Secretário 
Ozanan Coelho - 4.Q Secrctúrio 

COMISSÃO DÉ CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Antônio Pe<lro Draga - Presidente 
Juarez de Sousa Carmo - Vice Presidente 

Cfmdido Ulhôa 
Fabrício Soares 
Faria Tavares 
Stm·li ng Soares 
Hiheiro Navarro 

Hcune-se ús terças c sextas, :\s 15 horas, 
na Sala das Comissões. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, Ot1ÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente 
Henó -- Viec-Presidcnte 
Alberto Deodato 
Augusto Co~.;ta 
Felieiano Pena 
Guilherme Machado 
Tancrcdo Neves 

Cüri1ISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
. E COMÉRCIO 

Uricl Alvim -:-- Presidente 
Dnar Mcnllcs - Vicc-Presi<lcnle 
Allolfo Portcla 
Armando Ziler 
Dilm;mando Cruz 
Abreu Hesendc --,.,- Presidente 

, ' ' ' '• ' I' '' '' • 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente 
Augusto de Figueiredo 
Arlindo Zanini 
José Carcavlheira 

COill!SSÃO DE VIAÇÃO E OllRAS PúBLICM' 

Otacílio Negrão - Presidente 
José Augusto - Vice-Presidente 
André de Almeida 
João Camilo 
Mateus Salomé 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente 
Adolfo Portela - Vice-Presidente 
Dolivar de Freitas 
Geraldo Ataíde 
Slarling Soares 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente 
Antônio Guimarães -- Vice-Presidente 
Fidelcino Viana 
Jaeder Albergaria 
Luiz Maranha 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente 
Chaves Hibeiro - Vice-Presidente 
Antônio Pimenta 
Jason Alhe:r;garhy 
CÚ-~.WJ..(\;0 !Getl).:~ . 

COMISSÃO dE ASSUNTOS l/IUNICIPAIS E NEGóCIOS 
. INTERESTADUAIS 

César Soragi - Presidente 
Lourenço Andrade - Vice-Jlresidente 
Carlos Prates 
Guilhermino de Oliveira 
Manuel Taveira 

COMISSÃO DE, REDAÇÃO 

Abreu Hesende - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró Júniü'r 
Xenofonte Mercadante 
Simões de Almeida 

32.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 10 DE SETEMBRO DE 1947 

PRESIDf:NCIA DO SR. ALBERTO TEDCEIHA 

SUMARIO: _ Comparecimento - Ata: retifi-
c.ação do Sr. Lima Guimarães à ata dac-
hlograf~da _ Expediente: telegran~as do 
Sr. Jose Brantes Tôrres de Alto Hw Do-
ce, c de funciüinúrios fis~ais de Capelinha 
c Jequeri - Convite do Clube Coqueiren-
~e, da _Vila do Coqueiral - Hecurso do 
Sr: J o ao Jurandir de Matos, de Carnhu-
qmra - Comissões de Justiça e de Heda-
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ção: Substituições - ,Heque;imcnlcls n. 
41, do Sr. Alberto Deouato, sobre dénotni-
naçfío do edifício da. Assemh,léia -:- Rc~ 
·distribuição de papeiS - Lassaçao (lc 
mandatas: discurso elo Sr. A':mando Zi-
ler _ Classes prodt!toras, ele .~Imas Gerais 
discurso do Sr. An!l!al (,ontiJO.- Onl~m 
do Dia: 1.• discussao do p_roJeto n. J2, 
(pequenas prcpricdat!_es rur:us)_., c. d? pro~ 
'eto 11 • 33 (snbvcnçoes a m:;litn;roe:; de 
~~aridaclc) -Em defesa ~la ho_ncstHiar!c do 
dato _ Scrvi~~os de Jw>ll<.;a chscur~o c re~ 
Covêrno: chseurso do Sr. Albreto Deo-
c;uerimento n ._ 42 do Sr. F:lbrí.ci~ Soares, 
sôhre nomeaçao de urna Conu:;sao. espe-
cial - Questão de cnlem: eselarccuncn-
to do Sr. Pre:;idenlc - Hcsposta ao sr 
Alberto Deodato: discurso do Sr. Lima 
Guimarães - Encerramento - Ordem 
do Dia 11-9--19,17. 
As 14 horas, comparecem os Srs. Alberto 

Teixeira-Lima Guimarães - Luiz Domingos 
Ozanan Coelho - Abreu Hesendc - Adolfo 
Portela - Alberto .Deodato - Amadeu An-
drada - André tle Almeida - Anihal Gonti-
jc•- Antônio Guimarães - Antônio Pimenta 
- Arlindo Zanini - Armando Zilcr -- ;\u-
gusto de Figueiredo - Ballarú .Júnior - Boli-
var de Freitas - Carlos Pratcs -- C<~sar So-
Fabricio Soares - Faria Tavares - Feíkiano 
rad - Chaves Hihciro -- Emílio Silveira --
P~iw - Guilhcrmino de Oliveira - ,Jacder 
Albergaria - Jason Albergaria - .João Ca-
milo - José Augusto - Jo,sé Carvalhcira -
Jouhert Guerra - Juarez de Sow;a Canno -
Júlio de Carvalho - Lourenço Andrade -
Luiz !I'Iaranha - l\Ianucl Tavcira - l\lateus 
Sulorné - Maurício• Andrade - i\Iendcs Fer-
reira -- Oscar Corrêa - Otacílio Ncgrão 
Pedro 1l3raga - Henó - Hibeiro Nava_rro -
Hondon Pacheco - Simões de AlmeJCla -
Soares Canedo -Sc·nsa Carrno - Starling 
·soares - Tancredo Neves - Uriel Alvirn -
Xcnofontc Mcrcadantc. 

Deixam de comparecer, com cansa jus-
tificada, os Srs.: Castro Pires - Valdir Lisboa 
- Emílio Vascrmcelos - Aluísio Cosla - An-
tônio Caetano - Astolfo Dutra - Augusto 
Costa - Cândido Ulhôa - Dilcrmando Crur. 
Fidelcino Viana - Geraldo Ataidc Gui-
lherme Machado - Ilacir Lima - Magalhães 
de Melo Viana - l\Iartins da Costa - l\Ioa-
cir Hesende - l\Iourão Guimarães - Simão 
da Cunha - Ultimo de Carvalho·- :Wilson 
llcraldo .. 

O SH. PHESIDENTE- Achando~se Pre-
sentes 52 Srs. Deputados, dechtrc• aberta a 
sessão.: 

ATA 

O SR. OZANAN COELHO - (4.9 Secre~ 
tário, servindo de 2.9 ) - Lê a ~1ta d:: sessão 
antecedente, a qual é posta em d1scussao. 

O SR. LIMA GUIMAHJí.ES - Sr. Presi-
uente, peça a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a Palavra 
o Sr. Lima Guimarães •. 
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dente. Figura na ata dactilografad~~ de nosso~ 
trabalhos de ontem, que o I~let~ di~curso. fo1 
proferido em nome da Com~ssa? Executiva. 

Declaro, entretunto, .. que fale1 em meu no-
m individualmente; hz apenas uma decla-
rt~·~~ de voto, nüo fala~1do portanto, em no-
1~~< da Cornissüo Executiva. 

Por êste motivo! yeço_ a '!. Excia. se dig.nc 
de ordenar esta retlfwaçao a mesma ata. Era 
0 que eu tinha a dizer. 

O SH. PHESIDENTE - V. Excia será 
~ttendido. 

Em seguida é aprovada a ata. 

EXPEDIENTE 

O SH. LUIZ DOMINGOS (2.'' secretário, 
servindo de 1.") - Procede ú leitura <los se-
guintes papéis: 
:telegramas 

Do Sr. José Brantes Torres, pedindo a 
alençüo da Assembléia para o l'!.'cnrso inter-
posto contra alo do Prefeito l\lunicival de Alto 
Hio Doce. , · 

- A' Comissão de Assuntos J:viunicipais. 
Dos funcionúrios fiscais de Capeliniw c 

Jequeri., de arwio ao wcmorial encaminhado 
à. As:.;embléia pelos ugcntes fiscais de Uheraba. 

- A' Comissão de Finanças. 
C,onuile 

Do Clube Coqueirensc, para a ccrimoma 
de iuaUJllraçüo uo CampD de pouso, em Vi-

la de Coqueiral, a realizar-se uõ dia 21 do 
corrente. 

- Hccebido com agrado. Agradeça-se. 
Recurso 

Do Sr. João Jurandir de Matos, contra ato 
o Prefeito Municipal de Camhuquira. 

- A' Comissão de Assuntos l\lunicipais. 

COJ\IISSõES DE JUSTIÇA E DE REDAÇÃO 

Substituições 

Estão sôhre a mesa os seguintes requeri-
mentos qíue são lidos pelo sr. V Secretário: 

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia. 
Havendo sido designado para integrar as 

Comissões de Legislação e Justi~~a, c Agricul-
tura, Indústria c Comércio, venho trazer ao 
conhecimento de Vossa Excelência que resol-
vi optar por esta última. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1947. 

(a.) Uriel 11luim. 
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia: 
Havendo sido designado para iicgrar as 

Comissões de Hcdação e de Segurança Públi-
ca, venho trazer ao conhecimento de Vossa 
Excelência que resolvi optar por esta última. 

Sala das Sessõc§, em 10 de setembro de 
19<17. 

(a.) Chaves Ribeiro" 
-Deferindo os requerimentos supra, o 

Sr. Presidente nomeia para as vagas dos Srs. 
Uricl Alvim c Chaves Hibeiro·, nas Comissões 
de Justiça c de Hedação respectivamente, os 
Srs. Hibeiro Navarro c Xcnofontc l\Iercadantc. 

· _ Acha-se sôbrc a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO N. 41 

Sôbre denomi11ação do edifício da Assembléia 

. ~xrno. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. . 

0~. abai~o assinados, Deputados a esta As-
sembleia, vem requerer a V. Excia., ouvida 
:~ Casa, s~ja dado ao ?difíc!o d_a Casa Legisla-
tiva do Estadu de Mmas Gerars a dcnorn1·n _ 
- l "') I' . ! I . , . a çao (c. • a ac10 < a nconfldencw", que irn-

portura numa homenagem permanent" .1 li 
l . j . • ~ ' 111 

< os 1:1a~s g onosos p()nodos da nossa histó-
ria vatna. 

Out~o.ssii~l, não vai nesta iniciativa qu;l-
<~t~er ongmali<ia_<!.~·. de vez que em Süo Paulo 
io1 dado, ao ediiicio sede do Legislativo da-
quele Estado, o nome de "Palúcio !) de · Ju-
lho", e. na Capital Federal, denomina-se "Pa-
lácio Tiradentes", a tradicional Casa Legisb-
tiva do Brasil. · 

Sala das Sessões, 10 ele setembro de 19-17 
(aa.) - Alberto Deodato -- Faria Tava-

res - l\Ianocl Taveira - Júlio de Carvalho 
- Guilhermiuo de Oliveim -- Lima Guima· 
rãcs - Simões de Almeida - Tancredo Ne-
ves - Joubert GtWITa - Hibeiro Navarro -
Pedro Braga - Uriel Alvim -- Augusto d"-
Figucir.::do - Mendes Ferreira -- Carlos P1·a.~ 
tes - Armando Ziler - Adolfo Portela -
Abreu Hesende -- Starling Soares - Antônio 
Guimarães - André de Almeida - Ozanan 
Coelho - Mateus Salomé - Sousa Carmo -
Oscar Corrêa - Jason Albergaria- Luiz Do~ 
miugos. 

- A' Comissão de Justiça. 

REDISTHIDUIÇÃO DE PAPBIS 

Em virtude da recente constituição das 
comissões efetivas da Assembléia, o Sr. Pre-
sidente rcdistribui os seguintes papéis: 

- A' Comissão de Finanças: 4 tclerrra, 
mas de funcionários fiscais de ltuiutaha F;an-
cisco Sales, Harnbacurí, Passos, Hubirn, Janu· 
át'ia c Mutum; 

Hecursos de Muriaé (Orlando Vieira da 
Costa), Del o Horizonte (Aloísio Ladeira c ou-
tros) e Fruta! (.José da Mata Pinto .lúnior). 

- A' Comissão de Assuntos Municipais. 
recursos de Pequi (Antônio Gonçalves de San: 
tana), Dorba Galo (Alexandre Herculano Dru-
mond Alvarenga), Frutal (Maria Angelo Ta~ 
zio) e Minas Novas (Arlindo, Vieira dos San-
tos); 

- A' Comissão de Trabalho c Ordem So-
cial: - memorial do sr. Fclinto Bulo ta d 
Carvalho Sampaio,. de Salvador com ''nexe 

. d l' I' . 'I' J' · ' " 0 
assma o por 'c 1c10 erra umor, de lpiran-
ga. 

A seguir, o Sr. P:c~idcnte concede a pa-
lavra aos oradores prcvwmcnte inscritos. 

-
CASSAÇÃO DE J\IANDATOS 

O SH. PH~~IDENTE- Dou a palavra ao 
Sr. Armando Ztlcr. 

O SR. ARMANDO ZILEU - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 
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Do contacto que uve, em minha recente' 
viagem ao Triângulo, com cidadãos de tôdas 
as camadas sociais e de tó<ias as correntes 
políticas trouxe duas impressões muito vivas: 
uma, ba~tante penosa -- é ~ <i~ que se agrava 
realmente a situaçào econormca;. outra b_er:1 
animadora - é a de que o esp1nto de VlfW 
lâncía c defesa da democracia e da Consti-
tui~üo é cada vez mais forte em tôdas as ca-
ll1a<las do nosso povo. 

Com efeito Srs. Deputados, homens do 
P.S.D., da U.D.N., do P.H .•. do P.T.B., de 
todos os partidos enfim, pr?fhg_amr?-, ao rne~l 
lado, os projetos anticonst1tucwna1s e anti-
democráticos da cassação de manda~os, da 
Lei de Segurança, etc., re~lamando, :u_n<i.a, o 
retôrno do Partido Comumsla do Brasil a le-
galidade. 

Por um lado isto· vem demonstrar que, 
efetivamente os ~ossos partidos políticos ain-
da uáo têm Íwmogeueidade .· Como dizia o Ma-

' nifesto Mineiro de 194ij, ainda süo conglome-
l'ados de homens de tendências as ma1s di-
versas. Por isso mesmo, é possível encontrar 
homens progressistas e a~é r~n~ito ayançados 
em partido de düeçüo reacwnana e VIce-versa. 
Por outro lado um grande benefício prestam, 
·sem dúvida a'o país, apesar de tuclo, essas 
. campanhas :1ue a ala mais reacionária do par~ 
· liúo majoritário vem desencadeando contra 
a democracia, servindo-se do comunismo pura 
mascarar seus verdadeiros propósitos: o de 
separar nacionalmente o joio do trigo. 

Na verdade, o projeto Ivo de Aquino que 
alguém já batiZOU de projetO "eqÜi110", I Velll 
colocar os nossos homens públicos, tais co-
mo são, à vista do nosso povo, vem polarizar 
poderíamos dizer, as fôrças realmente demo-

' cráticas, sep~rmH)o-as das fôrças retrógradas, 
em nosso Pms. Na U. D. N., notamos êsse 
processo: O Sr. Osório Tuiuti, o Sr. Juraci 
Muga!hães, por exemplo, demonstra que real-
mente se esqueceram da origem de seus mau-
uatos. O último, chega mesmo a afirmar que 
fala como membro do Estado Maior do Exér-
cito c nao corno Deputado, baiano, o que além 
do' mais, não significa absolutamente que de-
v,esse falar corno reacionário. 

No P ~S. D., as fôrças também vão se se.-
parando de acôrdo com o espírito democrá-
tico· ou antidernocrático, de seus componen-
tes. No Partido Hcpublicano o mesmo acon-
tece, existindo hoinens ali como Lino Ma-
ch_ado, · tárnbérn do nosso Exércit.o <iue está 
realmente·· Iiá' vanguarda da luta pela demo-
·cracut ao lado entretanto de outros homens 
~ue POderiam' ter vivido há um século atrás, 
m.~s ll~O nos dias de hoje. . 

: Estt) já, é. Úm fato positivo que resulta da 
batalha. COI)tra mandatos da batalha contra 
fh~egah~~~~ do. Partido 'çomun}sta, da bata-

tco_n ,ra. a Constituição, movida pelos <:le· 
men os mais reaCioúários. . . 

Assim, entramos na semana em que se 
comer~r~r~ 0 p~irneiro aniversário da nossa 
d~mo~r~h.ca Constituição, · com as fôrças já 
na'O di_vididas ap~nas em partidos, -mas Seguli-
do esta grande linha. divisória qúe separa os 
homens do futuro, dos · h.omens do passado. 

f 

' Nesta mesma semana da C . . 
entra também no Senado o pro· t anstltuiÇa() 
zer 'lp••na. com d" S Je o, para di-I < ~ s o lsse o enauor Lu" 
os Prestes, o infeliz lJrojeto qu lZ Ca~ 
cassar mandatos de representante: Jretende 
I . Apa~·eceu, em conseqüência, mai•;o uiov~., 
no, o Sr · Valdemar Pedrosa que P .. n sa-
o parecer reSJlectivo E' corn'o ,ei petrou 
d c · · · • na Co · ';' .e. onstltmção c Justiça do Senado ·:,'~Issao 
r~hcasse que o projeto lvo d, \ . J., se ve-
fossc rejeitado e quiçá ar e ~ qmno talvez 
CU1"d•1d l"d 1' ' qmvado tev. · o o 1 er < a maiorh S ' c o 
seguir o afastamento do' s~o cnado ~le con-
doso, senador do p S D I.. lodormr Car-
trício, que se dccla~'ll.'l. ,,", gran.d~ jurista l>a-
t b ' " contrano , o, em ora corrcligiona·1•1·0 d ao proje-. · o autor. 

Assun afastado o Sr Cl . . 
a vaga dêsse Scn·ldor f : ' ndotmr Cardoso 
~icação do Sr. I;o de X: ~:~eenchida, por in: 
Sr. Nereu Han1os v· l ~ e nomearoão do 
L • Ice-Pre"l 1 t " lica, Jlelo Sr. Fclint M u' c en, c da Hepú-
constranaedor (TUe 0 r u er · h' doloroso .., 

~ 1. • cousas " teç_am depois da guerr· . como est:t acon-
pois da vitória sôbre ~ ~~~~t-~a o naZismo, de-
dos pomunista.s têm , , _.azi.,mo. Os Deputa~ 
na•· n1;1·o · d ' assnn · o se " . '. s e seu anr, , . • . u mandato 
~m. J.U~Ista da ala re:~~~o~~~~.ercxro, hoje mais 
Jontano... que in f ·I'· , Ia do Partido ma-
a numerosa ah dcme lZI~I~nte ainda domt"ll" d · t ' ocrahca ,, . a c~Is e,_ nesse partido : que, sem dúvi-
tambem, Infclizment ' mas que se coloc 
lerància que é n· d~' mu.na situação ti• ta, . ' a a lllals ' l e o-que uma atitude suieida ;. .nata menos do 
~lamo contra essa P;ssi~· J e1• Porisso que re-
uemocratas do p S D 1 Dl e de muitos I · - . . . em hora F < os. 

Nuo bastam b · <~o grave. , , · . _ o as Inten•·õcs . . 
ensivo' nu o bastam dccl~· , '- espinto aprc-
contra a cassação <los , ar,lçoes reservatlas 
d • d f'" · - llldndato N e e uuçoes, corno , , s · urna hor 
reções dos Partido:sta,, rn~smo-nas altas di~ 
mon~trarn ainda Il;- , ,ha cidadaos <IUe d 
• • - . •lO se tct· , 1. e-
InJUnçoes políticas e Pess .. ~m Ibertatlo das 
D~monstrarn igualmente . oais que os contém 
nao obstante os alt <IU.e também J>'\r'l 'l ·. · . · os p ·t ' , c es as mnmrdades c o m.'·, os os. que ocupax , 
quarta libcrd·•tle li ms, lambem I>'lra "1 u, 
kl . " o sra 1 ' c cs a tn Hoost:velt é , · 1 ru c dcrnocrah 1' 
hertaram ainda d~n;; a um ideal. Nã~ ~~ar 
que pensam, esta é emox: de dizer as c·ous 1" 
metem-se, por I"sso . qu~ c a vcrda<ie .... as · · a mu , · · "-' sub 
mmante dos antid~mocraltot?a audaciosa c' do: F ~. azendo votos I> · ara unam e, enfim , . . que os demo . , 
no ria ousada .' ', enh~nlem essa I>' C! atas se 
tôda a N· .';' <; agresstva que 'l ,, cquena m.i-
ocorra h,~ç:~o' r.azendo voto~ llle<~ça dominar 
triótic~ ~ ;eei~~~s, uma vez ~ n~~~:·:~ <rye isto 
narnos na defes·l tej Para que lo<' o ,apelo Pa· 
nos custou, da i 1~ , < ~ Constitui •1 t s nos reu-
berdadcs I>úbr t;Uhdadc dcm ç: ~ .<Iuc tanto 

. . Icas Clll' . ocrallca I· . 1" a ser ameuçad· ' c, lllms tirr . l .Js I-. d as Pelo · · l.l Vez v 1 Cia e a libcrd· d' s Inunigos I· ' o tam 
C a e. l ·l llcmocra-

om o seu d li der da rn· '. . csembar·1ç 
J·a· a v"t · · •\lona no S • 0 ' cnractcrístx·co • 1 ona do cnndo · , o 
derrota da d · seu Projet ' Proclama desde 
Povo nern d emocraci·.l. . ';'o, na vcrda<iG urn". as ' ' nao hz ' 1 " cráticas. E'' 0,rganizações a' ? 11.~ ~ nern do 
comu· J. a c·an Possível que ca P rlldunas derno· ~ . celar sscrn . poss1vCI, tarnbé am o registro do0l/r~a.nciatos, 

m, que arra . ',u lido. E• nquclll do p 1 ar a-
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mento a lei de Segurança, e, que prossis.am na 
marcha para a ditadu~·a. Saibam, porem, o~ 
inimigos da d_cr~o~r~cw que ~~ democr~~I~ _e 
imortal, que c mutll tentar f,tzer a I-hstona 
andar para trás· . . . . . . 

Ele conhece a luta dos traualhadores fran-
ceses; foi .a~s seus Sindicatos, viu a miséria 
em. que v1v1::m os trabalhadores portuário;, 
e disse que nao teve ftnimo de. falar-lhés antes . 
em Deus, porque o de que eles precisavam 

Poderão dar a urna lei efeito retroat~vo. primeiramente era de pão. ' 
, _Aliás, o pa~::c Le~ret não teve a minuna 

duv1da de qm~llflcar Carlos Marx de genial 
O Sr. lJolwar de Freitas - Apesar uc se~· 

.mtor de uma das mais perfeitas criticas do 
comunismo. 

A Sr. Ivo de Aquino e ao grupo tasctsta, 
?< ucno rnas virulento,, que o ampara e ~~-

t~Clul·l IJoúer:1 ser possiVel, embora seja r.nut-un ., • . . to difícil, obter tal let ~ <hl~--llle ei~lto. retroa-
tivo. Mas à História runguem <lara etelto re-
troativo: nem o Sr. Costa Neto, n~m a ges-
tapo uo Sr. Felinto Muller. Nem Hitler, nem 
Musso11ni o puderam. O mundo marcha 
para frente, nuuc~l ~l ~é! O Iüturo é nosso, do 
x>ovo, e não doe; mmugos do povo. 

Poueriio sem dúvida, afastar-me clêste ce-
náculo, por 'pouco tempo,, porém. V úrias vê· 
zes tenno fala<lo nesta ,_,asa, nos mesmos 
tê nu o:; em que Cristo falava. Pernutam-me 
mais uwa ciwçüo dessas que cabe ao momen-
to como uma luva. A's vésperas <lc sua pri-
são diúa Cristo aos seus úiscípulos: "Ainda 
um pouco e não me ver eis maís; e maí:; um 
pouco e tornareis a v,er-me". 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se por 
um lado vemos sucessivas tentativas contra 
u nossa nascente democracia, por outro lado 
uos ~:;ntu:;iasmamus, sentimo-nos cstunuiados 
~inda mais para a luta, porque, sem duvida, 
a democracia reage c reage, Srs. Deputados, 
em todos os setores. H\~agcm nüo só as cama-
das populares, nüo só a classé trabalhadora, 
mas também as classes produtoras. Todos es-
tamos certos, c cada vez mais, de que somen-
te a uniüo dos esforços de todos poderá sal-
.var o Brasil do caos econômico, para o qual 
estamos marchando. 

Heage ainl}a a democracia no próprio 
setor reugioso. Ainda ontem lem1>raram-sc 
aqui palavras de Pio XII, c cu, insuspeito como 
sou, quero ajuntar àquela lernhrança outras pa-
lavras suas, profcriltas dias antes: "Np rmwdo 
llá lugar para mais de uma ideologia''. Oizia, 
ainda, o Papa que devemos lutar pela paz; 
nfto há razão nenhuma para dividirmos o num-
do em dois blocos agressivos um contra o ou-

O SR. ARMANDO ZILEH - Mas qua-
lificou Marx como . genial . e disse que a ·sua 
cnhc,a tia econonua capltalista era justa. e 
que ele a endossava plenamente. 

O St. Bolivar de Freitas - Sôhre econo-' 
mia política r~usso dizer a V. Excia. que 0 
padre Lebret c autor de um livro da coleção 
"Ecor~omia ,e. Humanismo", no ~rual faz a mais 
pertclt~\ cnilca que conheço a respelto do 
COIIlU11lSill0. 

O SH. ARMANDO ZILER - Mas eu não 
disse que o paúrc Lcbret era comunista. 

O Sr. B.olivar· de Freitas - V. Excia não 
o aisse e se o üissesse, teria dito um absur-
do inominúvel. O padre Lcbret, apesar de 
considerar o comunismo totalitário, é como 
cu também o sou, contra essa campanha anti-
comunista une assume um caráter histérico. 
Mas é preciso tam!Jém que se deixe bem cla-
ro que o comunismo é um regime totalitário 
sendo impossível aos católicos aceitar a mã~ 
que lhes estende o. comunismo. A cooperação 
com os comunistas, entretanto, se explica para 
defender uma causa justa, de interesse ime-
diato, como nos casos de luta por melhores 
salários dentro dos sindicatos ou no esfôrço 
de resistência contra o nazismo, durante a 
ocupaçáo da França, por exemplo. 

O SH. AHMANDO ZILEH - Infelizmen-
te, não posso apresentar aqui, neste mo:.. 
mento ... 

O SH. PRESIDENTE - Informo ao no-
bre ·orador que o seu tempo está esgotado · o SH. AHMANDO ZILER - Peço ao Sr 
President~ <1ue me conceda a prorrogaçã~ 
de praxe . 

. O .SH. P~1ESIDENTE Concedo-Ih 
tro. 

No mundo há lugar para mais de uma 
ideolugia. Isto para Pio XII; mas para o sr. 
Ivo de Aquino parece que nfto há, nem no 

ma1s cmco mmutos. e 
O SH. AHMANDO ZILEH - Muito agra• 

decido, Sr. Presidente. 

Brasil. .. 
E' também eloqüente o testemunho do 

padre Chaillet, que esteve, há pouco, entre 
nós. E' um jesuíta, pertence, portanto a uma 
sociedatlc tilla como ala reacionária da lgre-
ja. Mas o padre Chaillct lutou na resistência 
ao lado de todos os hcrois tranccsc:>, ao la-
do düs comuni:;tas. Na grande conterencia 
que proi'criu a<rui, no Instituto de Eúucação, 
classificou o anti-comunismo que an<la por 
aí cowo um silllj)lcs hitlcrismo, detcnucndo 
•
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' nw.;HWS elcvatta:> iüéias de Vv allace e de 
todoS os verdadeiros democratas. 

O padre Lebrct, dominicano, dizia, rc· 
ccntcmcnie, em conferência que realizou no 
Uo de Janeiro, que mio há nada que nos 

impeça de marchar ombro a ombro com os 
marxistas, qt~an~lo se trata dT resolver os pro-
I?~mas cconom1cos do i) OVO. 

. Como ia dizendo, nüo tenho a(rui . r' 
hzmente, em müos uma <las C<>rll. '· ln. c-. • erenctas 
qnc .o padre Lebret pronunciou no n· d 
J anc1ro, na qual êlc dizia que os ·, 

10
. e 

nüo são totalitários. comun1stas 
O Sr. l3olivar de Freitas _ Fnt:-

qu~ V. Excia me prove o que ac~;ba uâ, esx?ero 
IiOiquc tenho a prelensüo d , e (hzer, 
pensamento do padre Lcbret ~r ~onhecer .o 
·'o ·t f • . l' . cnho se•gut u s 1as con ercncws e 1<10 , , · -
e de tudo (ruanto . ··enlto 11. elos ds;us trabalhos ' o este 1 que concluo é o se"uinte. · lHH re, o " ' o P'Hlre L 1 t eonsidcra o eomunismo como L e ~rc 
materialista c totalihrio um regime 
sonalid·ule hunnna \: c'•. ~lllC absorve a per-(. (. . ., ssc rcniJn-"' . . 't 
do por todos que pertencem .- "l e. c ~·eJ~l. a-. 

• • <t greJa Catohca 
O regime comumsta é 111,1 tfmda c com êle 11 :-1 L n na sua subs-

L o Podemo" ·ol· b .. r apesar de se admitir , . ·' c ,\ ora • que se possa estar n:o 
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lado de seus adeptos num~ ca~panha pela 
solução de problemas de lllterêssc imediato 
como sejam, movimento em prol do aurnen! 
to de salários, resistência contra a ditadura 
ou ~ll~la- resistência c<:m~ra_ urna ocupação rl~ 
terrtlono pátrio por 1mnugos, corno no caso 
da França. 

Esta é a doutrina que admite o padre Lc-
bret e seguida po1~ todos os católicos. Aliás 
V. Excia pelos seus vastos conhecimentos sa~ 
bc muito bem mesmo por que ternos discuti-
do muitas vêzes êstc assunto até altas horas 
da madrugada. 

O SH. AHMANDO ZILER - Esclarecen-
do o longo aparte com que me honrou 0 no-
bre deputado Dolivar de Freitas, devo afirmar 
(JUe o padre Lcbret alertava os católicos pa· 
ra que não julgassem totalitúrios os comunis-
tas. 

Ninguém obedece, entre os comunistas· 
a uma ordem sem discuti-la. Não há urna or: 
dem que não seja resultante da vontade da 
maioria dos membros do partido e, um par-
tido nestas condições não pode ser totalitário. 

O S1·. Albel'Lo Deodato - Discutidas, mas 
com muita reserva c di:;crição ... 

O SH. ARMANDO ZILEH - Discussão 
ampla. Se V. Excia. tivesse a oportunidade 
de assistir a uma das reuniões de células co-
munistas, no tempo em que ainda gozávamos 
de liberdade, V. Excia. poderia verificar co-
mo é que são discutidos os problemas refe· 
rentes ao povo c ao nosso País, dentro do 
nosso partido. 

O Sr. Alberto Deodato - Aquela:; dis-
cussões eram apenas ent1·e comunistas. 

O SH. AHl\IANDO ZILER - Gosb~ria qnc 
os clemais partidos pusessem em prática êssc 
sistema de organizar reuniões entre seus pró· 
prios correligionúríü~, porque dá ótimo re-
sultado. 

O Sr. Alberto Deodat'a - Queria ver urna 
célula comunista adotar o pensamento de um 
liberal lú dentro ... 

O SR. AHMANDO ZILEil - Efetivamente 
não foram poucas as vêzcs que convidamos 
pessoas estranhas para participar de nossas 
reuniões. Muitas vêzes, temos procurado_ as 
demais correntes de opinião para orgmuza· 
ção de mesas redondas a fim de discutir os 
problemas de intcrêssc do povo. E já que V. 
Excia. me proporciona esta oportuníd_ade, 
prononho a V. Excia., a todos os partidos 
a formação de mesas redondas em que vc-
nham.os a discutir, por exemplo, o projeto 
de le1 de segurança do Senhor Costa Neto, 
co~ a I?articipação do povo; que venhamos 
a disc.utu a questão do petróleo. s~ dcvc-
~0 ?os mesmo explorá-lo ou ~ntre_ga-lo ao 
Sr · _ fnunan; que venhamos a discutir a cas-
s~çao de mandatos, a reforma agrúria, as t9--
nfas aduaneiras, a indústria nacional, c mm-
tas outras questões. 

.o Sr._ llolivar de Freitas - Quando VV. 
Excws. sao a minoria ... 

O SR. AlUHANDO ZILEH _ Pcdin nnte11 
a palavra, para um aparte, 0 Sr. Deputado 
Alberto Deodato; portanto, peço descuJpas a 
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V. Excia. (Referindo-se ao Sr. Deputado Bo. 
livar de Freitas). 

o Sr. fllberto Deodato - V. Ex c ia. no a 
convida para um debate em mesa redonda, e 
jú enumerou as teses. Enumerou de maneira 
sofística, colocando os problemas de urna for-
ma que não poderiam se: tra.tados em _mesa 
redonda. Corno vamos discutir a questao do 
petróleo, se V. Excia. coloca a tese da seg~tin
te maneira: "Se devemos explorar o petrolco 
ou entregá-lo ao Sr. Trurnan':? l\Ias, d.esta 
forma a tese já toma um carater de pmxão ' .. política, -de facciosismo. 

O SH. ARMANDO ZILER - V. Excia., 
como sempre, se .revela um advogado de gran-
de habilidade. 

O Sr. 11lberlo Deodato - Neste caso, eu 
não estou agindo como advogado. 

O SH. ARMANDO ZILEH - l\Ias é claro 
que com aquela expressão, usamos de urna si-
nédoque ou metonímia, enfim, urna fkura de 
retórica da qual já não me lembro hem, por 
culpa da luta sindical. O caso é o seguinte: 
Truman aí significa o imperialismo america-
no, a Standar Oil, os banqueiros internacionais,. 
os que querem he!Jer o nosso petróleo. A 
propósito, permita-me rejubilar-me pelo fato 
de que felizmente, o acôrclo que Trurnan trnu-
xc em sua bagagem não foi assinado pelo Pre-
11idcnte da Hepública. Ticfiro-me no acôrdo 
dos famosos 27 itens, pelo qual daríamos aos 
norte-americanos o direito de explorar o PC·· 
tróleo c o que quisessem no Brasil, ao passo 
que, em compensação, teríamos também o di-
reito de exnlorar o que quiscsscrnos em solo 
norte-americano. . . (Risos). 

O SI'. Alberto Deodato - V. E:ccia. sabe 
muito hem que o General Juarez Távora não 
é vendido ao imperialismo arnerica_no; .entre-
tanto, êle acha que os capitais Iwcwnms. não 
são bastantes para explorar o nosso pctroleo. 
E nessas condições teremos for~~osarnente que 
recorrer ao capital estrangeiro para explorar 
o nos~;o petróleo. Neste sentido podemos ter 
urna discussão em mesa redonda, o que seria 
muito interessante. 

O SH. AHMANDO ZILETI - Perfeitamen-
te. Não é outro o sentido da minha sugestão. 
A.liús, o General .Tnarcr. Túvora,. a cuja hones-
tidade c patri0tismo rendo as mml.ws h.Oincna-
gens, ao que dizem, tem cvitnclo chscutlr o as-
sunto com o General Horla Barbosa, que afii·-
m·1 com sua grande autoridade de técnico c 
fu~dador do Conselho Nacional do Petrôlco, 
que os brasileiros são capazes ele explorar as 
nossas jazidas petrolíferas, c grande parte dos 
brasileiros defende essa tese. 

O Sr. Bolivar de Freitas - V. Excia. 
admite esta tese porque quc1· ver o nosso pe-
tróleo inexplorado. V. Excia. precisa <I c ti-
nir a sua posição: admite ou níio V. Excia ., 
o capital estrangeiro para explorar o nosso 
petróleo? Se quer excluir V. Exeia. o capi-
tal estrangeiro é lógico que, na verdade, V. 
Excia. acabará por excluir a própria possibi-
lidade da exploração do nosso petróleo· 

V. Excia. tem rnêdo de que o petróleo bra-
sileiro possa vir a servir aos mnericanos em 
uma guerru contra ll nússia. 

!, 
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O SR. ARMANDO ZILER- V. E::cia. se 
engana, quando se refere a esta questao, nes-
ses têrmos. E o General I;Io~ta Barbosa e as 
centenas de oficiais do Exerc~!o 9ue o aplau-
diram no Clube l\Iilitar, entuswshcamente, te-
riam êsse mêdo? 

0 Sr. Bolívar de Freil?-s -:- Se VV. E:ccias. 
fôssem capazes de abstrmr d1sso podcnamos 
, F 0 discutir os problemas em mesa redonda. 
en ''o SR. ARMANDO ZILER- Então vossa 
Excelência se nega a discutir o problema em 
mesa redonda? 

O Sr. /Jolivar ele Freitas - Não é possí-
vel, porque e:;taria perdendo o meu tempo 
apresentando qualquer argumento contra V. 
Excia. c os comunistas, que jú lcvarimn para 
os debates pontos de vistas definitivos. 

O SH. ARMANDO ZILER - E' tão possí-
vel discutirmos em mesa redonda os nossos 
pontos de yista con~o é possível qu9. o esteja-
mos discutindo aqm, nesta Assembleia. 

O Sr. Bolivar de Freitas - O ponto de 
vista dos comuni::;tas é o mesmo no Brasil, 
como em qualquer país da América, como em 
todos os paí~cs do mundo. 

(! SH. AIU.IANDO ZILEH - 1\hütns vczc:'\ 
temos dado a mão il palmatl>ria e somos talvez 
o único partido (lllC não se cora de fazê-lo. 
Desde que temos eoneiência de que estamo;, 
errados, reconhecemo:; púhlicmncntc o êrro c 
mud~lmo:; de atitude. 

O Sr. lJolivar ele Freitas - Realmente, o 
Partido Comunista muda de direção c quan-
do •• ,, .~ '.'<· 

O SR. PRESIDENTE - Lembro aos no-
bres Deputados que só podem apartear o ora-
do,·, com permissão do mesmo. Ao orador ob-
servo que seu tempo jú se; acha esgotado. 

O Sr. Manuel Tavcira - Sr. Prcsillen te, 
sendo eu o orndor inscrito para falar em se-
guida, peço a V. Excia. r>crmiss:!o para ceder 
a palavra ao orador. 

O SH. AHl\IANDO ZILEH - Muito agra-
deço ao nobre colega. 

Srs. Deputados, dizia cu que a democra-
cia reage por tôtla parte c, continuando, que-
ro ainda cit:n· as cxtraordinúrias conferência:; 
que aqui I>roferiu, por ocasião das comemora-
ções do cinqüentcnúrio <la cidade, promovidas 
pela Igreja Calúlica, o ilustre pensador Trio.tão 
de Ataí<le, nas quais aquêle lidcr católico pug-
nava pela legalidade do Partido Comunista do 
Brasil. 

O Sr. !Jolivar de Freitas - V. Excia. dú 
licença para mais um aparte'] 

O SH. AHi\IANDO ZILEH - V. Excia. 
não me deixa con~;truir um só pensamento ... 

O Sr. /Jolivar de Fl'eitas -- Quero npenas 
terminar um aparte que comecei: 

Ia dizen(lo a V. Excia. que o Partido Co-
munista muda muitns vêzes de orientação, 
qu~;sc ::emp_re em m::té:·ia ::?eu:1dúrh; ad:lpi:~n_
do-se as d1vcrs~u cH·cun:;tancw:;. b:;la tac!ll-
dadc de ndnpt:wiio parece mesmo a própl'ia 
conccpçiío que têm de marxi~;mo, eonsidcraclo 
mais um procc~;so ele fazer voliiica do que 
uma (\outrina política com conteúdo positivo. 

O SH. ARMANDO ZILEH - E' um mé-
todo de análise. 

O Sr. Bolivar de Freitas - E' um método 
de análise c baseado nele o comunismo muda 
muitas vêzes de orientação, como aconteceu no 
caso da participação nos lucros das emprêsas, 
em que V. Excia. era radicalmente contra, lu-
tando com um entusiasmo extraordinário con-
tra a tese, para depois aceitá-la com tôda na-
turalidade, de um momento para outro, porque 
a tese da participação nos lucros das emprê-
sas se fôsse combatido pelo Partido Comunis-
ta poderia trazer corno conseqüência com-
prometer o partido com o operariado que a 
estava aceitando com entusiasmo. Estas mu-
danças do Partido Comunista se explicam mais 
por uma certa confusão de marxismo com 
oportunismo. 

O SH. ARMANDO ZILER - 1\'luito agra-
decido. Eu explicaria a V. Excia. que, com-
batendo a tese de participação nos lucros dns 
cmprêsas, tamhém qucriamos salvar-nos de 
responsabilidade futura, quando o operariado 
verificasse que aquela participação nos lucros 
era um ludíbrio. 

O Sl'. Bolivar de Freitas - Então foi uma 
capitubr;ão. 

O SH. ARi\IANDO ZILER - Nu o, exce-
lência, dissemos ~;empre qll? a participação 
no~ lucros é urna ilusüo; no f.un do nno, o ope-
rúrio pensa receber uma boa gratificação; não 
reclama aumento de snlúrio, cspcr:n~do ~ par-
ticipação ela cmprêsa, e cs~;a part1c1paçao ~e
ria, certamente, tão pequena, que o prolctana-
do se dedludiria da medida c dos que dcf~~
dimn a tese. Achamos que ?;sa tese na p_rat.t-
ca não se realiza; porém, .1a que a mmona 
alH'OVOlHl, vamos lutar por ela. 

O Sr. IJolivar de Freitas V. Excia. 
hoje cstú mudado. 

O SH. r\Hh1ANDU liLEH Hcnovo-ru" 
con:;tantcmentc. o Sr. Bolivar de Freitas - ?vinda demais! 

O SH . AHi\IANDO ZILEH - l\Ias, hú pou, 
eo, V. Ex c ia. di:>se que não poderia discutir 
comigo, porque en não mudo. Eu sou dialé-
tico. Se o advcrsúrio me ataca por um lado, 
volto para ali o meu floreie, mas se o advcr-
súrio muda para outro lado, é claro que não 
vosso continuar como estava; devo tomar uma 
nova posição. Enfim, se a situaçf!o muda, 
nós também devemos mudar. 

O Sr. JJolivar de Frei lo:: - A dialética 
nesses têrmos em que V. Excia. a (}efinc, jus-
tifica todos o~; oportunismos políticos. O que 
VV. Excias, diziam outrora era que a partici-
pação nos lucros das cmprêsas era uma trai-
ção ú classe trabalhadora, e se era, uma trai-
!;Üo se mais tarde VV. Excias. vicrarn a admi-
tir ?ssa lc~;c, o que VV. E}~cias. fizeram foi 
captlular, passando rwra o lado do~; traidores. 
(Palmas nas ualerias) . 

O SH .. AH~IAN_DO ~ILEil - Meu ilustre 
c?lcga, _ereto qnc _nao ha ncnh~tm motivo para 
d_ts_eu~;s~w entre nos. O que <h~Jo é que a par. 
hc1paçao nos lncros das empresas nüo resol. 
v c os problemas do, p_rolctal'iado, é uma lese 
engana(!ora, os ~!l?ranos dcb~arn de reclamar 
a~mcnto de sal~~n.o c~pct~ando tal participa-
~~ao, c essa pm:tlClJlaçao c cluvi(losa. Se cu 
penso isto, scrta uma lraiçüo agir de outro 
modo. 
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. O Sr. Bolium· d F i 
nos lucros foi ''pen:s re tas - A participação 
Para .mostrar ~uais . um e::cmplo que trouxe 
Excelencia rnud , .ts r~~oes porque Vossa 

. a com facthdade. 
- O SR. AIU\IANDO ZIL 

çao, ~ Participação nos E~ - ~:~ Constitui-
maneira cru e ao ope : ·. lu c: os fot mscrita de 
Porque não nos l rano nao pode intcress·lr a . · c eram 0 d · · • • o escr~ta da emprêsa , trctto _?e controlar 

scgmnte: _ E t· · Nos, cntao aclt•tmos 
Por t· · s .m10s contr ' · ' a' a~s. e tais motivos· a a Pat'tlcipação 
.~ar~tctpação; suhr . ' mas a .maioria quis 

lllatona, o que demo neterno-nos a vontade da 
tas, e agora lutamos nstra que somos dcmocra-
vemos estar unid pela participação. E de-
real po . os para que el . . at ·, ' . rque ha muitos - a SeJa efetiva c 
ci e o _Imposto de rencl·a Patroes que sonegam 
~açao dos seus o :'.quanto mais a parti-

Presa. · peranos nos lucros da em-

Mas, o que de . 
n;ento vigoroso d;eJeav~ ~lemonstrar o surgi-
t?das as correntes inc~PI~Ito democrático em 
~Iosas. Isto conf~rta ust:rc nas corrente reli-
Intenção abrir disput e anuna. Não era minha 
os brasileiros a as, mas convocar a todos b I . , • começar 1 . ' ros < esta Casa para h' pe os dignos mern-
men~ que vem dando ~tarmos com êsses ho-
earmnho da d ~assas para a frente n am • cmocrncw de f o arras que quere d , s azendo-nos das 

Ora . m eter-nos ou ·recuar-nos 
' d '1 f ~,.era minha inten :- . , . e a OI Inteiramente çao, e se me desviei 

~ por isso peço d clontra a minha vontade 
h~t.enção, subindo e~ct!s~as t à.}Casa, era minh~ 

OJe, agradecer e ant a n mna, no dia de 
tular-me com o n1o ~s que agradecer congra V' '}' · VIment d ' ', Gigl a~;ta Democrática B ~ e .Resistência c 

\ ornes , pelo telegt·am ngadeiro "Eduardo 
Deputado Sim1o da C a que endereçou ao Sr 
desta tribuna , telcgra unha e pelo mesmo lid~ 
menta Demodrátko s rnt em que aquêle Movi-
jeto de cassação dos~ evantava contra o pro-
um espírito de luta ~e l ~ndatos, demonstrando 
no da mocidade de Mi~ente vdmirúvel e dis-
lar-me ·com êsse pugilo das. enho congratu-
lançam com ímpeto gene e moç~s que assim se 
fesa da Constituiç1o ne rtoso n,\ luta pela de-
comemo ., , . s c momento em que 

I 
ramos o seu pnmeiro anivcrs: .· f 

mu ando votos IJara <Itle v I . olllO, or-' ' en l'llllOS 'I c rar também o seu segundo . : .': •.. omemo-
gi , d l'l <li11VC1S,UIO, em re-
m~ e 1 Jerdade e de ainth rw1is 'ltrlpl· ranhas Q _, ·. . • ' · • as ga-

ços h~b ·, uen,\ congt alular-me com êsses mo-
D t l em pelo telegrama que passaram ao 
c:P~o a~~ federal ~fonso Arinos de1 1\Ielo Fran-

' esmo ~enhdo e que r>eço conste igual-
mente dos An·11s I· .. con r a tu · ' · t ·I nossa Assemhle1n. Queria 

g .t lar-me com todos os lideres do pen-
~amen o brasilei. ll . I" . atitud • 1 o, po ti co c re Igioso, pelas 

es que vêm tornando nu defesa da demo-
fra~Ia c fla Constttmçao. h que na, amua, 
c~:?r.ar que esta Casa, em memorável sessão, 

• 1 11 rnou sua convicção democrática, apro-
vando quase unânirnementc a histórica moção 
ao Congresso Nacional contra a cassação de 
mandatos c em defesa da Constituição, con-
tra, portanto, as intenções dos Senhores Sena-
dores, Nereu Hamos, Ivo de Aquino c outros, 
d
1
os cmco sàbios e do relator Valdemar Pe-

c rosa. · 

c Terminando, renovo meus agradeciment~s 
ap ausos ao Movimento de Resistência c Vi-
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gilância Democrática "Brigadeiro Eduardo Go-
mes", que assim vem se mostrando digno das 
tradições de Minas, como, aliás, os mineiros 
de um modo geral, neste momento grave dn 
nossa História. 

E, assim como de outras vêzes lembrei 
compromissos de homens públicos, na expecta-
tiva de que fôssem respeitados, recordo-me, 
despertado pela atitude dos nossos jovens con-
terrâneos, que, efetivamente, como ~leclarava 
o 1\lanifcsto Mineiro de 19·13 "bem fzxadas as 
marcas características de r{ossa formaçcio e 
das nossas tendências, não poderemos {li!JÍI', 
sem grave dcs{iuumção de ambas, ~10 dever 
de constatar que mio é SllJ!l'Ílllindo a lzberdade, 
sufocando o espírito público, cultivando. o au-
licismo, elimirwrzdo a vida política, amzlamlo 
o cidadiío e impedindo-o de colaborar. nos ne· 
aócios e mzs deliberar;6es do seu G_ov~rno que 
se formam e engrandecem as rzaçoes · 

Por certo, todos concordamos com .êsscs 
lapidares conceitos, de flagrante oportumdade 
hem como com estes outros também constan· 
tes daquele documento: 

"Preconizamos uma reforma ~~mocrálic? 
que, sem esquecer a liberdade espzrztwzl, cogz-
te principalmente da democratização da eco· 
nomia". 

"O tempo do liberalismo passivo já fin-
dou: mio é de fraqueza rermrzciarzte e de tole-
rância cética que a democracia precisu". 

Healrncnte, Sr. Presidente, e Senhores De-
putados, não é de fraqueza ·renünciante nem 
de tolerância cética que a democracia preci-
sa, mas do espírito de luta de vigilância, de 
defesa da Constituição; fo;te espí~ito demo-
crático, afim de impedir que medHlas como 
cassação de mandatos como leis de seguran-

, ça, ou melhor, de 01;ressão, sejam impostas 
ao povo ·brasileiro, que, neste mon,t en to, dli 
demonstrações muito .claras c inequ1vocas de 
seu espírito patriótico e democrático, nas co-
memorações solenes e entusiásticas, do pri-
meiro aniversário da Constitui~~ão, que por 
todo o Brusil, vem sendo levadas a efeito. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas)· 

CLASSES PHODUTORAS DE MINAS GEHAIS 

O SH. PRESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Aníbal Gontijo. 

O SH. ANIBAL GONTJJO - Sr. Pre-
sidente, Senhores Deputados. 

O que me traz a esta tribuna é urna carta 
que recebi da Associação Comercial de Minas 
na qual aquela Associação agradece a esta 
augusta Assembléia a transcrição, nos Anais 
de seus trabalhos, do texto, na íntegra, das 
recomendações da 1.~ Heuniiio Hcgional das 
Classes Produtoras Mineiras . 

A carta a que me refiro é a seguinte: (lc): 
"Exrno. Sr. Deput:Hio Aníbal Gontijo. -

Nesta. - Saudaçties atencio!;as. 
Pelo "Diúrio da Assembléia", de. _:3 1lo 

corrente, tivemos conhecimento da intctativn 
de V. Excia., prontamente acolhida por vá-
rios outros ilustres Deputados c, afinal, J>or 
essa douta 'Assembléia, fazendo transcrever 
em seus Anais c n:tquele órgão, n íntt"..(I":t r!:1.o; 
recomendações da 1 Reunião das Classes Pro-

!. ,, 
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dutoras Mineiras, real~zada nesta Capital entre 
.13 c 16 de agôsto P. ~m.do. 

\ oportuna inicwt~va de V. Excia. teve 
r. . • 1· ·a acolluda no ser' o das classes a mms sunpa rc b .. n • 

rodutoras, que rccc ~~ai • o simpático gesto 
p .. Assembléia Legisla L v a, como uma ex-
dessa. denionstração de aprêço c interêsse pressrva · . . ilustres pares para os problemas de 
de seus · onsUT'1'Hl · nossa ccononua, c • ".' cJauos na rcco-

d' :- 0 dacruelc mcmora.vel conclavc 1nen aç.1 · 
Opormnamcntc ~creJ~I~):~ ainda n ~;atlsfa-

ção de oferecer a \· bxc~a. e aos demais 
·lustres Deputados. hstadtt~us - exemplares 
lmpressos das alucl!das l:ecoi_nenda~~ões. 

Com os nossos mars ~Inccros agradeci-
mentos, extensivos a ess:t Assembléia, subs· 
crevcmo-nos, com elevad~, estillla c aprêço, 
atenciosamente. 

Pela AssocinçÇto C?rmrcinl de Minas. 
(aa.) .José Contmentu.10.· IH·c:>idente. 
Eduardo Simões, sccrelano gerul". 

A \ssoci·Ição Comercial l l\1' S r • ' · D ~e 1 mas • r. 
!Presidente e Senhores ~~Dtltauos •\ Cll~;l te-
nho a honra de pertencer·, nnüt~' t~rn contri-
Jmído para o progresso e_ 0 e n. ''I"IIHlccimcn lo 
do nosso Estado· Pena e n ilo ''t~r sido bem 
cornpreenndida pelos )lO <fereS 'l J'• )Jara 
;melhor ser aproveitada. . pu J rcos, 

{.;, l)()iS, eom mui. ta nl e ,.1•• 1. f -"' la c S'l Is açao <IUC também, externo os llletl . ·' 1 i' }> S SIIICCI'OS a«ra-decilllClltOS ao ( IgllO n~s i 1..\el t' ·' '·t: c';' ·a 
I , Jtol>r·c. 1 c ucs .t as, e a tot o-> os meus ~ e 0 1 

Hcolhi do com simpatia a ltli n 11egl~S,. I~or1 . terem 
· ,, 1 t·· .. ·rn tr· a mrcw lVa, no scntluo <e que ossc <tnse . A . · \ '·l' · . . r' · l'Itas nos nars desta r ssernu c1a, ,1s c;eon:1 , 1 ',- . acima 

I l 'd eJH açoes .a tH 1 as. 
Era o que tinha a il.i Zet· ([1 l ) . l do 'I • a mas . 
Nada mais wven ' ="'et· t t · na hora 

do expediente, passa-se à ra auo 

OHDEM UO 

1.• discussão do Pl·01~eto rz.• 32 
Anuncia-se a 1." clis~tls~~:-- . 

32 l SI. Ol'lcílio Ncgnl) ~to do projeto n.o 
lo • . ' , l) . d t 

1• 31.' scssi\o, que esl:tbel , tlhl!ca ~ ?:1 a a 
~>~l"t a compra c cxplornni_ 0 e e e .poss1lnlldade 
pri~tladcs rurais. qe pequenas pro-

Lido êsse projeto pela S . o , .. 
n:'io solicil'l a palavra n~tlht 1 • 1. Sccrclano, 

' s' I 't. . 'I vo'tos ~ lt:).). Sr. Deputado. ,U)!IlelllO' ... , t\l)t• 
passe à :!.• diseussao. , . avado, para que 

_ A Comissão de h11 41 1 ~as. 
1.• discllssão do :~~·o . 

leto n.O 33 
Sc"uc-sc a t.• dh;clls •. :--
~ l' , \I . ~"' ..... \.() . o 

:13 do Sr. Uriel 1 vrm, l}tq . do IH'OJClo ~· 
.11 •. ··essüo que coneede sl.li ~lt~ado na ata ua • . ·' d .) ,. . . çõcs tlc carida c. ~nção a instllm-

Lido êstc l>rojcto pel() ~ 
1;'j_0 pede a palavra I~tmh~lttl ~ l'. Lo Scerctúrio, 

I ' Pôs lo em. vola~ao, c :.\ l; .t'. Deputado. 
:1 •) • dtsenssao. l. ~va-1 o Jl'\I"l cruc passe ' w< ,. u ' ' ' 

\. Comissão tlc ht). ., -- • " s · l'rcsid ,, ' 11. ' ' Declara o • 1 · · "ltt ~-t\s. 
t · · a ser h· ~ - 1 do mais ma c na :.:t t,\ que, nao wvcn-

tl,, na Ordem do 

Dia, i::ontinuàrá deferindo a palavra ao~ ora-
dores previamente in se ritos. " 

EM DEFESA DA HONESTIDADE 
DO GOVBRNO 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SH. ALUEHTO DEODATO - Sr. I)r~ 
sidcnte, Srs. Deputados. 

O~vimo~,. ontc!n, a palavra, do. Sr. Depu-
tado Lima Guuuaraes, em que, a gmsa de urna 
explicação pes~oa!, como membro da CorniS$ÜO 
Executlva, na questão de seu voto para com-
pra de um automóvel para a Presidência S. 
Ex c ia. desenvolveu uma s0ric de "dizem;, à 
semelhança de pequenos jornais do intcri'or 
que, quando querem mexer com a vida alheia' 
trazem como· título "Dizem", dois pontos, e' 
logo a seguir, em baixo, a rnoxinifada, as alei: 
vosias, as injúrias ... 

Estranhou a Cfnnara a atitude do nobre 
Deputado Lima Guimarães que, em vez de 
fazer o requerimento sôbre as coi.sas g1·aves 
que ouviu dizer, em vez de o requerimento 
á Câmara para I>edir informações, satisfez-se 
em ser o veículo de quem fala, de quem diz. 
e murmura, do que ouviu dizer pelas esqui-
nas. 

Por isso lhe disse em aparte que S. Excia. 
fêz o papel de trapeiro, papel de quem vai 
de casa em easa, percorrendo as portas de 
rua para recolher, para êste parlamento, os 
molambos que encontra na sal'jeta. (Palmas!) 

'.Crês a!irmações fêz S. Excí.a. : a prunci-
ra de ordem política; e as duas últimas, :ilei-
Vt;sias eontra o Govêrno do Estado. A prnuei-
ra foi o ar chistoso de ecnsma atirada à 
U. D. N., querendo fazer ver que o nosso par. 
lido tem duas alas que se degladiam, numa 
ameaça de eisiío. 

u Sr. Lim.(!J Gzzimarcies V. ]·~xcia. 
dá licença para um aparte'? On V. Excía. não 
me ouvm, ou V. E:;: c ia. niio me cntcndêú. 

O SH. ALBEHTO DEODA'fO -- Eu ouvi 
c entendi. Se V. Exeia. quer Llar rnaceha-ré 
então o caso é diferente. (Risos). ' 

S. Excia. não compreende, ou não quer 
compreender êssc movimento üa Uniüo Demo-
crática Nacional. A União Democrática Na-
cional é um partido democrático, ou, mais 
do que isso, mais do que um partido 
d~~nocrútico, .ulfl ruovil~tcrllo <.lc , ítkias c opi. 
nwcs uemocranea:" no J)i asll. La na o existem 
apenas chefes, ehefcs onipotentes, intan ''ÍVcis 
Tudo na Uniüo Dcmocní.tica Nacionai ~e !'~: 
solve e!:m l!laioria, e do _cl!_?que das opiniões 
predomma, se)nprc, a opunao da maioria. ' 

. O :?r. Uma Guimatães -: -~~u afíru:o que 
havra tüias correntes tle O!Hl1lao no 'J''J''t' ·lo 
d \ T }' • V J' . j '-' 1c c . '..XC Ia. c . '..X era. com i6<b.:· '\ . '·'ll'le 

I !
.. ) < ,., •• ' ,, 

pa avras, só vtm eon 1rmar as mini la:-;. 
. O SH. ALBIC:!n'O DEODATO--- V. Exeia. 

afirmou que havra dua~; ala:;, dua:; corrcilles. 
V. ~~xeia., qm~n:Io trouxe esta afirmaçüo para 
aqm, fê-lo m<di~ws:u:!en :c, qnere11 do tJar a cn-
tcnucr que havia crsao ncnlt o da U. D. N. 

i'~ a União Democrática Nacional um mo-
vimento de opinião, c, dentro dela, a patrió-
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\ fica e vibrante mocidade mineira, a heróica 
. mocidade mineira, não tem o senso grave du 
~ Ordem, mas, tem mais do que isso: tem um 
passado de cicatrizes pela redenção do Brasil, 
e um futuro que é o pensamento na grandeza 
da Pátria. A U .D .N. não tem duas alas, não 
ih á ódios políticos dentro dela. Existem, é 
-verdade, duas correntes que se batem pelo 
mesmo ideal, mas que não se degladiam, como 
disse S. Ex c ia. Dentro da U. D. N. não há 
ódios políticos, não há ódios pelos outros par. 
tidos políticos, porque todos os mineiros e 
:brasileiros que queiram amar o Brasil c ser 
dignos de sua Pátria, que queiram, sincera-
mente, a sua redenção, depois de 15 anos de 
, envilecimento da ditadura. a União Dcmocrá-

um de{icit de Cr$ 1. 800.000,00. 
O SH. ALBEHTO DEODATO- Mas t!sse 

ilustre govcmo de Minas atravessou um ~e
ríodo no govêrno de Minas, de . verdade1~a 
pletora de dinheiro, de verdadeira ~ufon.a 
econômica, numa situação de g_ucrra; Se de1. 
xon oitenta milhões de cruzci;·os. c P?rque 
Minas arrecadou de mais e V. E~.c!U. va~ ver, 
com os dados pedidos por esta Camara, e que 
o Governador vai enviar, o que se gastou no 
govêrno Benedito Valadares. 

/tica Nncional os abriga e lhes abre os braços. 
O Sr. Lima Guimarães - V. Ex c ia. está 

sangrando em saú<le. Eu não disse nada disso. 
O SR. ALBERTO DEODATO - Perfei-

tamente, graças a Deus, estou sangramlo em 
saúde. · ' 

Os dóis outros ponto~ cln nfirma~iío de 
V. Excia., do nobre Denutado Limn Gnimn-
rães são in.iuriosos. O primeiro{~ um "dizem", 
P um ""l)ll<;tn". é 11ma rnoxinih<la rle na~>nuins 
de interior. Diz S. ex<'ia. <me dizem nor ai 
"onc n (]ivulrrncão dn Mensfl~(~m <1n Gove1·na. 
dM Mlltnn Campos ficou em mais de Cr$ 
400.000.00. ou melhor, quatrocentos contos 
de rí•is ... ". 

F.m tofioç; os Gl)ví\rnos rb P.Pm'lhli~a. rm 
torlo<; o-; Gov/\rnos dernnPr:itiro<;, rxi~te o Prf~
dito. nrnr> ve1·ha parn (1ivnl«:1r1íf) c nwmn'':ln-
dn. TTmn Mrns1r:em, mw nbre o T>erioclo r.ons-
tih1<'ionnl. uma rnensa«em oue vni mostrar 
a i\Tinns ns snas ne~e«sirla(le<; e as ]inh<"~s nne 
o Govi~rno pretende tra<'nr, ó nn1n ]\Tronsn''"Hl 
qne r]pve ser divnb:ada. n<ío em benefício clí\<;-
se Govêrno. mas em benroneio (]f) nróprio Es-
tado e rlc seu povo. (Mnitn bem!) 

O Govêrno d.o Estado nodia imnrirni1· mna 
edição imensa desta Men~;nr.-:em, m:1s to(los os 
Srs. Denn!ados snhem o nreço fahnlo,;o em 
que in ficar umfl publicação com milhares e 
milhnres de exemnlarc~. . , 

O Govêrno de ~~lmas d1vnlr~on, atrnvps 
de todos os jornais. srrn r>artirlm·ismo nolí. 
tico. in~lusive no "DifJrio do Trabnlho", a 
sua ·Mensa~(em. Quer <h;.cr qn~ mos.tron a t_?-
dos os brasileiros, atn~v~~s dos .10rnms que vao 
a }ul•ares onde núo Ina nun~a um volume 
.da Mensa~~cm. a exata. _n pe~fe1t0, a. concreta 
situaçflo de Minas, :; f,Jtnaç~~o h~rrtv~l c te-
nebrosa em que a <htad.nra :nfel1z d~Ixou o 
Estado montanhês. A sltuaçao das forças ... 

O Sr. Uriel Alvím - V. Excia. dá li. 
,, ccnça para um aparte? 

En queria in formar a V. Ext;ia ·. c à Casa 
que o Sr. Benedito Valadare;<; Ril>eir?, quan-
do deixou o Govêrno de Mmas, deixou em 
cni;~!' (' ·"; 80.000.000,00. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Isto pro-
(linheiro em Minas era tanto que 

va que o · v 1 d res o l · sobrou para o Sr. Benedrto a a a c er-
xar em caixa. . 

0 Sr. U~·iel Alvim _ Qu~ria. mformar 
a V. Excia. que êssc ilustr~ mmeB:o,. ao as-
sumir a Intcrventoria do Estado, encontrou 
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O Sr. UJ'iel 1tlvim -- O Plano de Produ-
ção do Govêrno de ~Iinas c~Lú. parccc~Hlo. <~u~ 
não é mais uo que um paliativo, JlOI que, .1tc 
hoje os representantes do povo nesta Cas~~ 
não conhecem êssc Plano do Govêrno, que c 
mais uma lenda ... 

O SH. ALllEHTO DEODATO- V. Exci~., 
está mudando de assunto. O quo estou dis-
cutindo é o que se gastou no Govêrno de }.li. 
nus. 

O S1·. Mü.Lcus Sulamé - V. E:~ciu. dú !: 
li.cença para um aparte'! O que inkres~;a sa-
hcr c ;quan,o rol que o Sr. Benedito Vala-
dares anccadou. O mal não eslú ctn se gas-
tar, o mal estú em se gastar mal c em não 
se prestar contas. (Palmas). 

O SH. ALllEHTü DEODATO - :Muito hem. 
O Sr. Mal cus Salomé - O Sr. Getúlio 

Vargas gastou milhõc~; corn a sua guar<l,J pes-
soal, gastou mal e, quando não lJrcstou con-
tas do que gastou, Jll'aticou um crime. 

O Sr. Uma Guimatiies - Então V. Excia. 
ponha o S L'. üetúlio Vargas na cadeia. 

O St. UI'iel .i\lvim - Cumpre que êsse 
Govêrno preste cóntas~m llemonstt c as falhas 
nas contas do3 govi!rnos liUe o an teccdcram. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Chega-
rão aqui para V. Excia., dentro de dois ou 
três dias, essa.<; contas que a Câmara jú vc-
diu. Posso a~:segurar a V. Ex c ia. - (Cru-
zam-se aparJ.cs) . 

O SH. PHESIDENTE - A Mesa faz um 
apelo ao~, Srs. Deputados, no sentido de di-
rigirem os seus apm·tes ao orador e com per-
missão do mesmo; vou ler o art. 113 do He-
gimePto Interno, que dispõe o seguinte: "Será 
permitido a qualquer pessoa decentemente 
ve~lida, assistir das galerias i{ sessão, desde 
({ti~ s.e ache desar!nada e guarde o maim· 
silencio, _sem dar smal de aplausos, nem de 
r,eprovaçao, ao qt~c se passar na Assembléia". 
Entretanto, por h!Jcrahdadc ., nlC"'I C!tl > v". 

t . f - ' "' "'' c e com saIs açao o .comparecimento do di~~no 
povo de Belo Honzonte a c'·h C·tsa f 
'li>elo a cs•"t . .· t' . , ., ' '. , ' az urn ' . , · --~ as~.Is encia, no sentido de se 
lllantci denh o dos termos rc,1•111 crrt· .. 

1'1 l' I . <~ ,u~, c, por uma I Jera H arlc ar>en·ls ']JCI'lll'It, .· ·P . · .. ' · • e que a as-
s1s encia rnarulcstc o seu aplauso destiluitlo 
<lc outras expressões. · 

O SI~· ALBEHTO DEODATO - Eu tenho 
~l c~mmucar a V. Exeia. que relativamente, 
as hccnfas yara apartes, esta licença jú está 
dada· Ua c Jlcnnanen te. 

Foi assim, porque é urna tradição dos 
"OVCrll'llltcs ll • ' ' } l .., . ' · • or que c urna neccssH ~~~ c para 
a. P1 opagnn<la do próprio Estado, que o Go-
verno do Estado, além da publicação oficial, 
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em volume da sua' Mensagem, faça a divnlga; 
ção da J\Iei;sagem. De ~.uantQ gastou, prestara 
contas a essa Assembloa · 

A terceira asserção do rn~u ilustre e ~o
bre . cole•'a é relativam.ente a despes~ fclt~ 

oeste de Minas, gastar-se quase duzentos con. 
tos com um edifício na Serra da Saudade no 
meio daquêle deserto, edifício que aind; lá 
está, apenas"para abrigar, por horas, os que 
passavam. E1s, portanto, a verdade dos fatos 

,1, • r~itiva do Governo, quando üe sua· 
(\. p~ !lt co 11 'J ·' de J"ttlho, a Monlevadc. É urna . , VIS! a el ~·t • • 

histói:ia que vou contar e que depois sera 

O Sr. Jtlazzrí'cio Andrade - V. Exeia ." 
dá licença para um aparte? Quanto à refcrên. 
eia que V. Excia. faz a êsse prédio construi • 
do n!l Serra da ~audadc, na estrada que vai 
daqm para Araxa, ·quero explicar que consi. 
dcro perfeitamente justifieável a eonstrução 
de um restaurante numa estrada de quase 
quinhentos quilômetros, onde o turista ou 
qualquer viajante que saia de Belo Horizonte· 
com destino a Araxá ou Ubcraba não tem 

! 

I I 
' 

ilustrada com outros detalhes. 
N dia 2J de julho, o Sr. Go.vernador, 
~1];·•do deiJOis de trabalhar toda a sc-nurn s, '" • . ·' · 1 · 

11 ,1 c ·•o invés de falhar um ula to serviço, ·Ina , ' " I' d · dirigiu-se para Monlcvade, o~1d~: a cn: c :.n.a~I: 
n·urar alguns dcpartamcn tos, lcl encon.ti ar-se 
~om 0 Sr. Secretário do Tesouro dos Estados 
Unidos. 

Os da pequena comitiv.a, de Sec1:et~rios, 
jornalistas c Deputados, sa1ram daqm as 10 
horas da noite, cançados ,todos do trabalho 
duntnlc o dia. Chegaram as 7 horas .da ma-
nhã a Itabira. No rcswnnmtc da Hcdc to. 
maram c :!fé com leite e alguns. l?iscoi.t~s .. De 

~. Itabim, deixando o trem, a c?m1t1va duigm-se 
para ~\lO'llevade, e dat, onnc todos almoça. 
ram, ro.·am para No I" ,.::r a~ l\Í Íil,",ll~m tomou 
mais refeição no trem, a nao ser uma ou ou-
tra pessoa da comitiva, composta de 20 a 25 
membros. Aqui cllet;anl!il, üe volia, ús 5 ho-
ra:> da llWd< ugada de ,e, ça-teira. Além disso, 
o Govêrno, p~1ra mai0r economia, eouse;,(uiu 
a ligação de um carro, ou dois da n .1:\I 'v.' 
à lHlo1a üa Central do l\rasil. Poi:> hem, aqui 
o..:he;latlos, dias <lep01s, o llomem do rcsLal!-
rante, ou, melhor, o conccs:;ionúrio do res .. 
taurante, ilustre figui a do P. S. D de Divinó · 
poli:;, aj,r;,.;crilúU ao Guvêmo uma conta de 
vinte !Jlil cruzeiros, redondos, de despesas no 
seu carro. 

O Sr. Lima Guinwrües - V. Exeia. d:í 
licença para um aparte'! Então não é mentira, 
no IH c colega, veio a nota da despesa. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - .(.; a ver-
dade, sem a malícia de V. Exeia. 

O Diretor da Hêlic Minei.ra de ,Via~~ã?, 
• Dr. Temislocles Barcelos, yedm a .disc!'lllll-
. 

1

11 a~~ão da conta, E veio, entao, a .exphca~~ao de 
Ulll'l eonla de chegar, com perus, pr~sunlos, 

' f'I'CSC'lS C"l'llC',' de }JOrco, frangos, carnes . l- ·' u • 

.ch·unpanhas wisky, etc. E, como, nesta con-
t· 'de chcg:u·, ainda faltava qualquer eousa 
];ara os vinte mil cruzeiros, . cs~rcv~u-~~ .e:!l 
baixo: para arredondar - v1.ntc nnl c1 uzct-
ros. • . . 

Imcdiatarncnlc, o Diretor da H:dc l\lmc.l-
ra de Viação mmHiou. diz~r. quc _ _na~ !>nga,n:t 
, conta c abriu um mquenlo ugot oso para 
~crii'icar a procedência do absurdo, rwra ver 
a realidade das cifras que o dono do restau-
rante apresentara. 

f~sse homem, Srs. Deputados, entretanto, 
_ tem culpa disso. Esse homem estava 

nao ,10 ·\rJnclcs velhos lcmJlOS, em que ·tcostunuh < • 1 J 1 t · 
< • t· . \'inham redondas c ( o H'at as; es a 
'lS COll ,\S [ ' - ' ' · ' , do ·\s velhas passca as, as cxcursocs 
acostum,~ ês's·c homem está acostumado a co· 
do Arax1'

1
' 1 ~ · c tantos contos por uma sim-

ht"tr se cn " i 1 1 · · • t 
< .' , ; inauguraçüo t c um Ja ncano; es c 

onde tomar uma I~efeição. · 
O SH. ALUEHTO DEODATO- Eu aceito 

o aparte do nobre colega, porque tenho a 
certeza de que n une a passou por lá. Eu já 
csti.ve lú .por duas vêzes: uma, quando da 
campanha do Governador Milton Campos. 
~Subi a Serra, que fica distante dois quilôme-
tros do arraial de Melo Viana - c vou dizer 
isto ao nobre colega, que talvez nunca tivesse. 
entrado lá - ao invés de um lugar Ilara re~;
taurantc, ao invés de cozinha, o que tem süo 
dois apartamentos com instalações sanltúl'ias 
de primeira ordem ... 

Eslou ecrto que se o meu nobre colega 
conhecesse a casa, nüo diria isso. Aquilo nuu. 
ca serviria para restaurante. É uma linda 
casa, cercada de varandas, no alto da serra 
da Saudade, dominando o deserto da paba-
gém; ótimo recanto .pura tndo, meno:; para 
restaurante, 

O Sr. Mallricio r\ntlmile ~ Pura de-
cepção de V. Excia., eu llw af!n'lo que co 
nheço a casa, pois jú tive a oportlmidadc de 
visitú-la por diversas vêzes, nas constantes 
viagem que fiz a Ubcra!Ja e Araxú. 

Considero perfeitamente .instiiieúvcl a 
construc;üo do prédio destinado a hotel. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Existem 
dois hotéis lú em Melo Viana; por isto nunca 
ninguém pensou nisto. 

O Sr. Mam·ício ;lwlrade ~ Hot1~is não . 
Lú existem duas pensões vagabundíssimas, em 
que uma pessoa decente nüo se poderá hos. 
pedar sequer. 

O SH. ALBEilTO DEODATO - Eu já me 
hospedei lá. 

O Sr. Mmzrício Andrade -- V. Excia. 
visitou-as exclusivamente, em campanhas 
eleitorais, c cu tive a oportunidade de vi-
silú-las em trabalho, a serviço, e lú estive 
Hmi to mais vêzes do que V. Excia. 

O SH. ALBEHTO DEODATO Estou 
certo tlc que, se meu ilustre colega fôsc;e c;0• 
vêrno, faria daquilo um restaurante. 

l>les ula •1 v1't1 fl'll''l a l'l'IS'""'Clll , mesmo que ' ' ' ' .. ,. .. , 
homem e, 0 

· • , I"Ul"'lção da rodovia do h da comitlva na 111 <n" ' 

_ O Sr. Jr_lrmrícirJ i~n:ln:.de - Se o Govêrno 
nao aproveliou o Jll'C~lo, dando-lhe o üe~>tino 
a que r~almenlc dcvw ser , ~ado, não lenho 
culpa, na? tenho rcsponsabthdadc. o que en 
dctc:Hlo c a . n~ccssHiat~c 1 absoluta da com;-
truçao de prcdws dcslmados a rc:>l:tm·antc:> 
e. a hotéis, em c:'lrarl..as de mais de f> OO qui-
lo metros, onde nao ,ha sequer Ulll ponto ondC' 
se ])ossa tomar cafe. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Pena ó 
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·-que o Govêrno só se tivesse lembrado do.~uêle 
'pon'to para construir aquêlc prédio. 

O Sr. Maurício Andrade -- O ponto a 
'que V. Excia. se refere é um local admirú. 
vel, si.tuàdo especialmente para fins turísticos, 
üonde se descortina um formidável panorama. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Estú fe. 
chado até hoje, e o Govêrno l\Iilton Campos 
vai transformá-lo em escola .pública. Quem 

contas, e ·o outro regime, aquêlc que passou 
onde a imprensa era a vontade do DIP c tôdas 
as portas estavam trancadas à censura, existe 
urn abismo. Não mais cairemos nêle. f:ste 
abismo já estú completamente acabado e de-
finitivmnente transposto. (Palmas). 

SERVIÇOS DE .JUSTIÇA 
. ' 
'' 

está morando Já é um trabalhador da Estra-
da, encarregado da sua conservação. Sr · 

O SH. PHESIDENTE - Dou a palavra no 
Deputado Fabrício Soares. 

. . O Sr. Maurício Andmde - Isto é apenas 
'demagogia. de V. Excia. Cahc então, ao Go-
vemudor ·Milton Campos aplicar ... 

O sn. ALBEHTO DEODATO - 1'-:le vai 
·dar ao prédio caro o destino que não lhe deu 
o Govêrno do Sr. Benedito Valadares. Estava 
fechado durante dois anos, e agora vai ser 
transformado em escola pública. 

U Sr.Maurlclo Andraae - Então que se 
·tranforrne o prédio em um restaurante-hotel. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Não. O 
prédio não serve para restaurantc.Jlwtcl. f.:lt' 
vai transformá-lo em escola. São dois aparta· 
rnentos sem cozinha. 

Pois bem, Senhores, eis aí o que se passa, 
·eis os dois f atos. 

Como vêem os nobres Deputados, justifi-
cável é a despesa com a divulgação ·da Men-
sagem. Quanto à conta da Rêde, em vez de 
ser um i~1dice de desonestidade da comitiva, 
ao contrário, ficou definitivamente sabendo o 

·concessionário do restaurante da Rêde Mineira 
de Viação de que os velhos tempos não mais 
voltarão; de que quem governa está corno ata-
laia dos dinheiros públicos, como defensor 
dos cofres públicos; quem governa sabe mui-

. to hem que, quando pessoas estranhas ao Go-
vêrno vão gozar as delicias das águas miraculo-
sas de Araxá e Poços de Caldas, as suas des-
pesas devem ser feitas à custa própria e não 

··com o dinheiro do Tesouro, que é o dinheiro 
do povo mineiro, que é o seu suor. 

S~nto-~~ à vontade ao fazer esta defesa; 
estou Idenhfrcatlo, em comunhão de idéias em 
sentimento, co~ o. Govêrno do Estado. Fique 

·certo o povo mmc1ro de que a bancada da u. 
~. N. ~ todo~ os . outros Senhores Deputados 
que apowm _9 .:~r· Governador do Estado, sem-
pre aprovara? qu~lquer ·requerimento em que 
s~ peçam ~ahsfaçocs, ajuste de contas ao G -verno do Estado. o 

O Sr. Bolivar de Freitas M .1 1 1 . O SR. ALDERTo DFODAT UI~ Jem ... 
"9Üo trocará a 0 • ·- -: • O - l;sta Casa 
t d I S ' I Pintao IJUbhca, aqui rcprcscn-a a pe os en !Ores Deputados ... 

0• S~ · Guillzermino de Oliveira _ V 
Excelcncia me Permite um aparte? ossa 
. Esl?Cr~ que V. Excia.' espero que a Casa 
façam JUshça, reconhecendo que os S ' l ~·., 
Deputados do p. S D e do p T Tl • en 1o~es empre d · · · · u · tmnbern s . eram a. sua ~provação a lodos os re. 
querrmentos Pedindo mforrnac.~ões dos ato .1 
Governos passados. s uos 

O SR. ALDEHTO DEODATO- Muito hem! 
Eu aplaudo 0 gesto da bancada do P s D do P.T.B. < ·• • • e 

EI~trc êsse regime agora inaugurado 1 
honestidade, de Vida clara, de prcstaçã~ d~ 
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O SH. FA13IUCIO SOAHES - Sr. Presi-
dente e Senhores Deputados. 

E' conhecido de todos os membros desta 
Casa o estudo de deficiência que apresentam 
os serviços de administração de justiça no Es· 
tudo. 

As reclamações pululam pelas ruas c o 
povo se mostra justamente insatisfeito com a 
morosidade de nossa justi~~a e com o seu en-
carecimento cada dia maior. 

E' um fato grave que atinge os fundarnen- ~· 
tos da própria sociedade, porque muitas vêzes 
a justiça tardia é uma das formas de sua de-negação. 

Todos os advogados que militam no Foro, 
t?dos os s_crvcntuários c juízes já têm conhe· 
Cimento ~lesses. fatos e é de se admirar que não 
tenham eles mnda repercutido no seio desta 
Casa, porque, evidentemente, é um dos proble-
rn~s de que _devemos tor~ar conhecimento c que 
exige soluçao pronta e unediata. 

Eis porque, Sr. Presidente, apresentamos 
a esta Asser?h~éia uma indicação no sentido 
de .. se co~shtr~n: uma comissão especial, que 
fl~I a . mt: liHJUen!o amplo em todo o Estado, 
distnht~mdo aos mtercssados, questionários ern 
qu~ seJam apresentadas questões concretas, 
CUJas respostas deverão fundamentar as medi· 
das a_ serem votadas para solução dessa rnagu-

1 qucstao. ' 
. Dc~idamcnte apoiado, apresentamos à con-
srdera~ao dos Senhores Deputados 0 seguil:

1
te requcrnnento: (lê): 

REQUEHIMENTO N. 42 

Sôbre nomeação de uma comissão 
especial 

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Le-gislativa. 

Os abaixo assinados, Deputados a esta Assembléia, 

_considcran.do que os serviços de adminis-
!n~çao da Justiça do Estado se ressentem de 
mumct·as falhas; 

,con:c;iderando que êste fato tem provoca-
~Io germs clamores públicos, em que se fazem 
JUstas acusações :\ morosidade e encarecimen-
to na llrestação dos mesmos; 

.. considerando que compele a esta Asscm-
bleia, tomando conhecimento de tais fatos, 
adot.ar Providências prontas, adequadas, no 
sentHlo de Pôr fim a êssc estado de deficiên-
cia c de rnul estar; 

considcnmdo que o ncgimcnto Interno 
desta Casa (art. 21 § 1.") permite a crin"a:-

0 '
1 e COIUI' " ' ' ' \' 

u ssocs especiais destinadas ao estudo 
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de questões de interêss~ público, em .que se 
inclui, sem dúvida possrvel, a em apreço; 

Neste ensejo, a. Mesa lembra ar'nd 
Srs D t d · . . • a ao• . epu a os que, segundo a ordem d ' .,, 
s<;>s trabalhos, determinada pelo art. 94 ~o nR~~ considerando tôdas essas circunstâncias, 

requerem a V. Excia. seja constituída uma 
comissão especial, composta de (_7) sete mem-

~1men~o Interno, a. oportunidade para · 
sentaçao de requernne t · d' - a apre-. t ·r· n os, 1n rcaçoes ou pro 

bros, <IUe estudará o fato mencwn_?.do., apr.·e-
Ó sentando sugestões para uma soluçao unedra-

J~ os, se ven ICa na primeira parte d -drente. o expe-

ta e concreta. · 
Sala das Sessões, 9 de setembro de 1947. 
(aa.) Fabrício Soares - Manuel Tavei-

ca - Antônio Caetano - Dnar Mendes Fer-
reira - Amadeu Andrada - Oscar Corrêa -
Elias de Sousa Carmo. 

A. indicação. do Sr. Fabricio Soares t : 
o devido encammhamento. er~ 

Sr. Presidente, aproveitando a minha es-
tada nesta tribuna desejo levantar uma ques-
tão de ordem. 

Hcfiro-me, Sr. Presidente, ao discurso pro-
nunciado ontem nesta tribuna pelo ilustre 
Deputado Lima Guimárães. S. Excia. é o 
digno 1.• Vice-Presidente desta Casa e, pare-
cc-me, justificou o seu voto na qualidade de 
membro da Comissão Executiva. O nosso Re-
gimento, porém, declara expressamente que a 
Mesa compõe-se de um presidente c quatro 
Secretários e a Comissão Executiva é justa-
mente a Mesa. 

O Sr. Lima Guimarães - A questão do 
automóvel é anterior à aprovação do Regi-
mento Interno. 

O SR. F ABIUCIO SOARES - Perfeita-
mente. 

S. Excia., o Deputado Lima Guimarães, 
como 1." Vice-Presidente da Câmara não po-
derá fazer parte da Comissão Executiva, por-
que não faz parte da Mesa. Os dispositivos do 
Hcgimento Interno são expressos a respeito. 

QUESTÃO DE ORDEM. 

O SH. PRESIDENTE - Resolvendo a 
questão de ordem, que acaba de ser levanta-
da pelo Sr. Deputado Fabrício Soares, a Mesa 
tem a esclarecer o seguinte: efetivamente, o 
§ 1." do art. 11 do Rc~imento Interno estatui: 

§ 1." - A Mesa compõe-se de 1 Presiden-
te e de 4. Secretários. 

Entretanto, o art. 13 determina que "os 
membros da Mesa, inclusive os Vice-Presiden-
tes, além da Comissão Executh~a, poderão fazer 
parte da Permanente". 

, A Mesa entende que, se o t.• c o 2.0 Vice-
Presidentes ficam impedidos de fazerem par-
te de quaisquer outras Comissões efetivas, é 
porque o espírito do Hegirncnto determina 
que êsses membros - 1.0 c 2• Vice-Presidentes 
- fazem parte da Comissão Executiva, e ape-
nas não constituem, não tomam parte na com-
posição da Mesa que preside os trabalhos da 
Assembléia. Entretanto, não resta dúvida de 
que fazem parte da Comissão Executiva. 

Fica, assim, resolvida, a questão de or-
dem levantada pelo Sr. Fabrício Soares. O 
1.o c 2.• Vice-Preside_nte.s não. tomam assento 
à me:~tt' mas, como sao 1mped1dos de fazerem 
parte das outras Comissões efetivas, é claro 
que os Senhores Deputados ao ~laborarem ó 
Regimento Interno tiveram em vrsta que êsscs 
dois Deputados ~ão efetivamente membros da 
C:muissão ExGCuhv:t. 

HESPOSTA DO SH. ALBEHTO DEODATO 

, O S.R. PR~SIDENTE _ Tem a , I . 
o Sr. Lnna Gmmarães. pa aVI a 

O SH. Lil'1IA GUIMARÃES _ Sr l' . 
dente, Srs. Deputados. · re~a-

Ern aparte ao brilhante discurso que a 
l~a de ser proferido pelo llder da Coli ,, .~a
Sr. Deputu.do Alberto Deodato, tive OJl~'~\.-,V?, 
da de de dizer que s F , · _ 1 un_I-- • • "XC Ia· OU IlaO OUVIU 
ou nao entendeu o meu discurso. 

, Efetivamente, não acusei 0 Govêrno do 
Estado de ter gasto qualquer im})ot·tt1nc· l' l - d · ' lU na c lVU gaçao . c s~ta Mensagem. Sei perfeita-
mente que 1sto e um velho hábito dos Gover 
nos. . A opiJ~ião pública, entretanto, que n~ 
con~eito do Ilustre Deputado Alberto Deoda-
to e um trapo da rua, êste trapo ... 

. O ~r. Alberto Deodato - A opinião i)''t-
hhca nao. ' 

. 9 SH. Lll\IA GUil\iAR.\ES -· A opinião 
publlca que respeito c que o Sr. Deputad) 
Alb~rto Deodato a classifica de trapo, trouxe .. ~l 
aqUI para que el~l fôsse bem esclarecida co 
as despesas de divulgação da Mensagem M m 
o. trapo, d~ opinião pública não foi de.sm ~s~ 
tido pelo h der da Coligação. eu 

Ç Sr. Deput~1do Alberto Deodato at'irm 
que e praxe antiga gastar dinheiro com t o.n 
d' l - N- t . a•s rvu gaçoes. ao rouxe um desmentido f 
mal de que esta quantia tenha chegado a foro-
contos. 

o. SI'. Alber·to Deodato _ Não citei 
quantia, porque espero que o Govêrno d n 
a resposta ao meu discurso. Nisto ma~ 0 

que sou mais prudente do qttc V E X:1o.,tro · • 'XCIU, 
. O SR .. LIMA GUIMAH.\.ES _ No 

d:scurso hve oportunidade de afirmar meu 
~al> censurava e que não reclamav'l ~~ que 
(lovernador Milton Campos f:l t ' . 0 Sr · 
bastante para saber quanto. e " e ena sen~:> 
gast~r. nes~a época de apertu~.l~orno devenu 
cessana d1vulgaç~ l M ' com a ne-n··· ~ •O lU • ~nsagem. 

lsse em aparte no discurso do D 
Alberto Deodato liUe êle cc'·av eputado , 'd ' . " a sangrand 
S<lU e porque nenhuma ofensa r·· . S o em 
vernador do Estado. lZ ao r. Go-

A segunda questão proposta 1 . 
D(;rmtado . é com relação a d , s ?,c o llu~tre 
nul cruzerros com a viager;; Pd'>.\ de vmte 
vernador a Itabira que taml •, o sr~. Go-
(lcs t .d ' )em n· f . men 1 a. S. Excia ·r ·r· <~o oi nest • · · · ea Irmou 'll · ·_c caso, o trapo, a opin F\0 P · l r · IUI, e 
razao, que na verdade aprese~tar~> leu, tinha 
no, uma CQnta de vinte mil cruzeil~o~o Govet:-

- O. Sr. 11lbert.o Deodato _ M . · 
n~o d1ss~ isso. V. · Excia. diss~s V· Exdq,. 
V C ri) o os gastou. · · · que o Go-

0 SH. 'urrÍA GUIMAHJ..ES , 
<Ine se gastou essa importfm~ia - Não disse ' mas para es. 
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clareei !!lento da opnuao pública V. Excia 
deve VIr a esta tribuna e explicar a situação. 
porque tendo sido apresentada uma conta u~ 
vinte mil cruzeiros a opinião pública se' alar-
mou e queria saber a ~erdade dos fatos. Des-
ta forma,. dei_ oportumdadc a V. Ex c ia. para 
urna exphcaçao. 

O Sr. Alberto De?dato - Não é assim 
<In e se dú uma oportumdadc. Dli-se por meio 
de um requerimento. 
, O SH. LlM;\ GUI}'dAHÃE~ - l\las ainda 
que gastassem vmte mil cruzeiros afirmei des-
ta tribuna que o Govêrno se quer hem c~
mido e bem bebido, para que possa resolve1• 
a situação atual. 
. ~) §r. Albe~lo peodato - V. Excia. fa-
lou a toa; se nao tmha necessidade de falar 
por que falou ? ' 

O SR. LIMA GUIMARÃES Para of"-
r:cer a V. Exc~a .. oportunidade de dar ateJ~
çao a que V. Excw. chama de trapo". 

O Sr. Fabl'ício Soal'es - V. Excia rc"-
.peita a opinião pública ? ·' 

O SR. ,LIMA GUIMAIL\ES- Certamente. 
O Sr. Fabrício Soal'es - Admiro muito 

que V. Ex c ia. respeite a opinião pública de-
pois que e~la mostra a sua revulsa pelo au-
mento do subsídio dos Deputados; V. Exci:1 
ainda continua a apoiú-Io. ' 

O SR. 'LIMA GUil\lAR:ms - Não houve 
repulsa da opinião pública. 

O Sr. Fabrício Soares - Foi uma re-
pulsa da opinião pública por todos os jor-
nais da Capital, inclusive em comí.cio. 

O SR. LIMA GUIMAHÃES - Foi comicio 
de uma facção do Partido Hcpuhlicano. E 
se fôsse a opinião pública, seria uma parcela 
mmuna dessa opinião. E cu ainda não dei 
meu voto a respeito do subsídio dos Depu-
·tados. 

O Sr. Bolivar de Freitas - V. Excia. dú 
licença para um aparte 'l Eu agorú quero 
colaborar com V. Excia. Para resolver esta 

-·questão, cu queria sugerir que V. Excia. dis-
se~~c a esta Casa quais os meios que V. Excia. 
ut~llzou para captar a opinião pública. Se 
fo1 através dos jornais, de órgãos de classe, 
·de partidos polítieos, ou de outro meios pelos 
quais a opinião públiea costuma se manifes-
·tar ... 

O SH. LIMA GUIMARÃES - Eu digo a 
V. Ex c ia. que, com relação aos jornais d.l 
terra, êles são francamente favoráveis à si-
·tua~ão,, de modo que êsscs jornais sendo fa-
_v1 oruvc1s à situa~~ão, só podem traduzir. a von-

ade do Govêrno. . . 
.o Sr. Bolivar de Freitas - Permita V. 

Et XCia. que eu contim!e o meu aparte, pres-
ando a V. Excia. a minha eolahoração. Uma 

.Pa~te da questão fica assim resolvida. Os jor 
nars da Capital são favoráveis ao Govêrno, c 
.P~rta!llo, se êles manifestam a opinião públie1~, 
J~ aE'c · ~avorávcl ao Govêrno. Agora continue 
,v· 'XCia. 
• Ç> ~-R. LIMA GUIMARÃES -- Com relação 
n:-opmti?o Pública, naturalmente essa opinião 
nao rvf·s a. apenas dentro do Partido Hepublica-:10 meiro; há outros partidos que rnanifes-
. ~~· pelos. seus órgãos representativos, a opi-
mao que eles representam c nessa condições, 

. . .; .t q 
. ;\~I 

êsscs partidos, que são sem. dúvidà . \:;): .. ):. 
~a_rcela do ~ovo minci'ro, Jambém {~~~ llloio.r • 
Cito de rnamfcstar sua opinião. 0 Ut- •J;\ 1 

r' O Sr. Bolivar de Freitas - Acontece . {>.:. 
em, que o Partido Hcrmblic·mo 'li' 11 • 'Do- -~ S · • ' ·• Ciro h • . .' •, 

·e . manl!c.,;lou sôbrc o que V F" · ·. uo '''I':, atn!Jtii. 1 · · · '"'c1•1 • ~c 1 nt o a opmião pública. De modo 11 '--
01~ argumentos de V. Excw. até agora q11~0 :[·. 
em nenhum valor. Peç~o 'l V T,. ·. ·. <lo 1 ' 'llC!l I· ' . . LXCU. <Itl ' ta ao que estou sU''crindo ···t ·• c <Iig-t <r • . "' , J., o e, qu ., E :.. U?IS .os mci_os __ que, permitiram a v" 
xcw. capt,tr a OJlllllWl publica c•Jm e•·s·1 · 

gur~nça admirável com que V E . · .. ,. ' se-
faze-lo. · XCI,\. ~ahe 

. o sn. Lii\IA GunrAIUEs _ 1 ·t< . 
gredo da minha Jlolíli'"l N~to VOlts JJ' c se-V r . ._,, . ' ( !Zet· 
f 

· ~xc:a · quais são as minhas fon te•; d.c · a 
~lma~~ao. Eu as tenho e el·1s s"o t·~~o ln-dJc• •· '" • Ver· 
1 

,Js. que os fatos que relatei aql'i ··'io . r-
uadeiros. · "' rer. 

f 
Por conseguinte quaisquer <IHe "eJ··1111 ontcs ela< - ' " ' ns . · • •" sao verdadeiras Jlorcillc f, .. · reafu·m·1d·ls · · . ' . · (JI.tnt 

1. _ < <' .tqm pelo Ilustre l!der d·t c Igaçao. · ' o-
0. Sr. Bolivar de Freitw - Só r>rJrl,, aprecwr 0 V'll 1 ~ • · Chios 

1 • ' or l e~:tas fontes deTJOis 1· con 1cce-Jas. · 1 
• te 

0 sn. LIM\ CU"" r,-r,s . ., 1 não vai , ·I· .' _:x lntt\ tA ~. -- J 811 lnlll ou 01 ' c as sao vcnhdcÍI"l;'> vorque fo-
ran~ reafirmadas Pelo ndhrc i~Zler da c

011
• _ 

gaçau Democrática. 
0 Sr. Alberto Deodato -- Fatos Pll 

nados c mudados por V. Excia. , v~nc-
0 S~L Lli\IA GUTl\IAIL\ES - Eu 11 ~ envenenei; cu os Vl)iculo apenas. '10 

. O Sr .. Bolivar de Freitas - Tamhérn e 
OUVI o diseurso do s.·. Deputado Alb> tu 
Deo.dato c tenho ah~oluta certeza de qu~r 0 

ouvi hem c também o eomprccncli, :.~ o sr0 

Alberto Deodato não afirmou ser verdade · 
't opi' ·- · 1 r· · . que ' mao pu l Iea se manifesta eonlruria .10 
gastos do Govêrno, ne!·;fa ou naquela oeasi~o s 

.. O. SH. L~MA GUIMAHAES ---· Nem ct~ 
disse Isso. Disse que era fnvorúvel ... 
. O Sr. _Boli~ar de Freitas - ':· Exeia. diz 
tudo e na o diz nada. V. Excw. rccur ' 

O SH. LIMA ,GUI!IIAHÃES - Eu lmne;1t 
que V. Ex c ia. não Lenha a capaeidadc de n/~ 
compreender. e 

O Sr. !Jolivar de Freitas - Para css·t 
palavras de V. Excia. confesso que não t\s 
nho resposta. c-

O SH. LIMA .GUIMAHÃES - ~fuito obri. 
gado. Mas, cc>ntlmwndo, quero dizer que 
Sr; Deputado Alberto Deodato não ncgon q1 ° 
foi apresentada ao Govêrno uma conta ~e 
vinte mil cruzeiros. O que, entretanto et e 
aparte IJUl' me foi dado aqui pelo l>r/lp/11 

DeputrJ.lo lider da Coligação, Sr. Alberto IJc 10 

dato; êle diz que o Govêrno não Jlng0 .1 °: 
nem paga esta conta. e 

Ora, é uma maneira estranha de resolve 
êssc compromisso. Que se apure o fJllan1 111r 
e"Kato dessa despesa, mas que se pague o riu 1 

se gastou. Isto é jus lo c razoável. e 
O Sr. Guillzermino de Oliveira y 

Excia. dá licença para um aparte ? Ccr11 ' 
colaboração a V. Excia., quero lembrar ? 
C::asa qu~, no livro de impressõe~ do tal ho'l 
mem do restaurante existem consJgnudns co ' 

. ' ~ 
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a letra do Sr. l\Iilton Campos as ótimas im-
pressões de Sua Exeia., pelos serviços .do 
restaurante durante a viagem. 

O Sr. Alberto Deodato - Quando o Go-
vernador c sua comitiva chegaram ao trem, 
veio o !:ornem com o livrinho de impressões, 

o\, quer dizer que isto nada mais era do que 
a premissa da chantagem. 

O SH. Lll\IA GUil\IAHÃES - Lamento 
que V. Excia. com essa explicação venha 
afirmar que o Sr. Milton CampJs foi leviano 
ao prestar uma declara~~ão que não era ver-
dadeira. 

. Um Sr. Deputado - Faltou à verdade 
com a afirmação antecipada antes da pres-
taç~o do servi~~o. 

O Sr. 1tlberlo Deodato - V. Excia. está 
envenenando. 

O SH. LI:UA GUL\IAH,\.ES - Não estou 
envenenando, V. Excia. é que disse que ao 
chegar ao trem, veio o homem com o livri-
nho, c que isto nf:o era mais do que a pre-
missa da chantngcm. 

O Sr. Boliuar de Fr·eilas - V. Ex c ia. d:í. 
licença para um aparte ? Não conheço o 
fato, mas é fúcil imaginar o que se }>assou. 
Certamente o Sr. Milton Campos, solicitado, 
deu, no tal livro, a sua impressão. Mas V. 
Excia. sabe que uma impressao não é um 
juízo definitivo. O juízo, só está autorizado 
a fazê-lo agora. 

O SH. LIMA GUil\IAlUES - Segundo o 
Sr. Deputado Guilhermino de Oliveira êlc diz 
que a afirmação é de que foram ber~r servi-
dos, no restaurante. 

O Sr. Gllillzcrmino de 0/iveim - V. 
Ex c ia. dá licença para um aparte ? Também 
o Sr. Pedro Alcixo consignou as suas ótimas 
impressões pelo serviço do restaurante, c sa-
hc-sc que o Sr. Pedro Alcixo é homem que 
escreve muito bem as co usas. 

O Sr. Alberto Deodato - Quero dar um 
aparte a V. Excia. - Quando os membros 
da comitiva deram as suas boas impressões, 
não disseram que a conta era aquela mesma e 
nem que deveria cobrar vinte mil cruzeiros, 

·' por aquilo que não comeram. (Palmas JZas 
ualerias) . 

A minha opinião é que v. Ex c ia. está 
de tal modo acuado, que estou vendo como 
V. Ex c ia. vai terminar isto. 

O SH. Lll\IA GUIMAIL\ES - Vou termi-
nar naturalmente, como lodo mundo termina: 
calando. O que quero deixar hem claro aqui 
é o que cu afirmei desta tribuna: Houve ra-
zão para que a opinião pública se agitasse em 
tôrno dêsses dois fatos que foram reais: as des-
pesas com o restaurante c as despesas com a 
Mensagem. Agora o quanto foi despendido 
com a l\Iensagem cu não sei, nem o Deputa-
do Alberto Deodato nos informou. As des-
pesas no restaurante também não sei. Sei 
que houve apenas uma conta de vinte mil 
cruzeiros c esta conta está sendo disputada 
entre o Govêrno do Estado c o empresário 
do restaurante. 

Um Sr. Deplllado - Se fôssc no tempo 
do Governador Valadares que V. Excia. 
aplaudiu, já teria sido paga sem discussão c 
com louvor · 

O SH .. LIMA GUil\IAili\.ES - Agora, que-

ro mostrar ao ilustre aparteante ... 
O Sr. Arlindo Zanini - V. Excia. dá li-

cença para um aparte 'l O ilustre Deputado 
Alberto Deodato fala muito em ilegalidade do 
passado. O ilustre Secretário do Interior 
aqui muito falou da Assembléia do sentido 
de acabar com o abuso dos automóveis ofi-
CiaiS. Eu vejo constantemente os automó-
veis públicos de Minas Gerais, que servem às 
repartições em Delo Horizonte, transitarem 
em horas em que essas reparti~~ões não estão 
em serviço. 

O Sr. Alberto Deodato - Dou parabens 
ao Deputado Arlindo Zanini, que entrou a vi-
giar os automóveis oficiais. 

O Sr. Oscar Corrêa - V. Excia dú lice~
ça para um aparte 'l Eu desejo lembrar a 
V. Excia. e agradecer ao nobre Deputado Za-
nini que acaba de engrossar também o nosso 
movimento. Entretanto, o que desejava era 
lêr um trecho do discurso de V. Excia. para 
refutá-lo, se V. Excia. permitir. Diz. (lê): 

"Um o chamado "Progresso da Cidade"; 
outro denominado "Resistência da Eterna Vi-
gilúncia". i;stc último vem justificando o 
seu lema : Vigilfmcia. 1\Iuito louvável esta 
atitude ma~; o outro grupo niio se sente mui-
to sc"~lro com a rigorosa aplicação do mé-.., . ' d c todo, que, ús vêzes, se torna mcomo o. .m~-
prin do açiio fiscalizadora c ~ozando da mh-
midadc do Govêrno, descohnram e apregoa-
ram os vigilantes que, numa viagem do Go-
vernador a llabira na viagem que dunm menos 
de 2't horas foram consumidos em despesas, 
só no carro' restaurante, vinte mil cruzeiros." 

O Sr. Oscar Corrêa - (Depois da lei-
tura) : Eu posso garantir a V. Excia. que 
nós não descobrimos nada, que nós não apre-
goamos nada, c que, porta~! to, isto_ deve ser 
atribuído a outra fonte de mforma~~ao. 

O SH. LIMA GUil\IAILlES - Não hú dú-
vida. A minha fonte de informa~~ão atribui, 
e com muita razão ... 

O Sr. !Jolivar de Freitas - Fonte secreta. 
O SH. Lll\1A GUil\IAR,\ES - ... a êstc 

movimento de vigilância, esta informação 
porque o povo não tem intimidade no Palá-
cio c não sabe de suas despesas. Só os seus 
íntimos é que podem saber destas cousas, que 
são de absoluta intimidade. 

O Sr. Oscar Corrêa - V. Excia. con. 
funde tudo. 

O SH. LIMA GUIMARÃES De modo 
que, pela fonte de informação que tive, pro-
vém dos Eternos Vigilantes. 

O Sr. Fabrício Soares - E' lastimável 
que V. Excia. fale com tanta má fé sôbrc 
tim assunto tão simples, que não merece nada 
disso. (Palmas) . 

O SH. LUIIA GUIMAIL\.ES ~Eu não es-
tou falando com mú fé. 

O Sr. Oscar t:orr_êa- V. Excia. fala sem-
pre em opinião púbhca, mas nunca fala quem 
é a opinião pública. 

. O SH. LIMA GUI}\IAHÃE~ - A oprmao 
publica é uma abstra~~ao .. A optnião pública é, 
sem dúvida, um s_ul!~tant~vo. abstrato; cu não 
posso pegar a opuuao pubhca, trazê-la c di-
zct·: ela aqui está! · 

O Sr. Bolivar de Freitas - V. Excia. des-
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preza a opmwo púÍJ!ica conside~ando-a, desta 
forma. A opinião pública em mews concretos 
de se manifes:ar: são os jornais, são os ór-
gãos de classe, são as associações, são os 
livros ... 

O Sr. Guillzermino de Oliveira - Esta 
Câmara também. 

O Sr. 'Dolivar de Freitas - Esta Câmar~ 
muito bem! tudo ist~l são órgãos pelos quais 
se manifesta a opinião pública. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Pois então, 
eu sou a opinião pública. (Risos.) 

O Sr. Bolivar de Freitas - Mas V. Excia. 1 

não falou em seu nome e quando V. Excia. o 
. O Sr. Bolivar de Freitas - Mas essas 
chamou de opinião pública, conhecida, se-
gundo V. Excia, em fontes secretas que V. 
Ex.cia. não pode revelar. 

_ O ~R. LIMA GUIMARÃES - "Não posso", 
na o; nu o quero revelar, porque não tenho de 

. dar satisfações sôhre quais 'sejam as minhas 
fontes de informacão. 
· 

1 
O Sr. Boliv~r de Freitas -- Mas es-

, sas fontes, Sr. Deputado Lima Guimarães, não 
são fontes de opinião pública, urna vez que 
ós acontecimentos que vêm destas só chegam 
a J!. Excia. Se fôssem fontes seguras da opinião 
pública, os c~nlv~cimentos d.e que elas são 
origem cheganam a todos nos. , 

o SH. LIMA GUIMARXES -:- E se cu 
tivesse a leviandade de dizer à Casa que foi 
V. Excia. que me informou? 

o Sr. Bolivar de Preita,s - Se V. Excia. 
tivesse a leviundade de dizer isto, eu teria 
a coragem de chegar aqui para dizer que V. 
Ex da. não estava dizendo a verdade. 

O SH. LIMA GUIMAHXES 
então, urna 
(Risos). 

convenção entre 
Seria, 

nós dois. 

Mas, Sr. Presidente, eu quero terminar, 
fazendo um apêlo ao meu ilustre colega, ao 
li der da Coligação, Sr. Deputado Alherto 
Deodato, para que êle tome uma nova dire-

. triz neste alto mister de representar uma 

t do O nosso esfôt"O, vamos fazer a punição, o . .. 
dos responsavcis, mas que esqueçamos -o 

do <JUe olhemos para frente; que nao passa • · t : s cousas que nos apeguemos eternamen c a · 
já se foram. 

Isto não é próprio d~ um espírito bri-
E e como os de-lhante como o de S · 'xcw · . 

. . 'tos lJri'lhant"s que existam nesta maiS esplrl v 

Casa. · t · • r> era da co-O Eshdo de :Minas mm o es '. 
' 1 · Não flquemo11. laboração de to( os nos· · · 

eternamente a combater um passado J~'ue~.,~~ 
morreu. Olhemos para o futuro. iniGo Cu Ú· 
o '\pêlo que faço em nome da op(I' I P) 
bli~a. e!n nome do povo de Minas! a mas ·~ 

ENCEHRAl\IENTO 

Nada mais havendo que tratar, ? Sr .. 
Presidente declara finda a sessão, dc~agnan
do para amanhã a seguinte . 

ORDEM DO DIA 11-9-1047 

Primeira Parte 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da ata. 
Expediente, inclusive leitura e apresen· 

tação de parecer, projetos, indicações, re-
querimentos e interpelações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e votação de parecer, requ~ 

rimentos, indicaç.ões c interpelações. 
Leitura e aprovação de redações finais., 

Segunda Parte 

Daso 16 às 18 horas: 
Não há matéria. 

CONVOCAÇOES 

•', 

' ' grande fúcção da opinião pública. O que 
vejo em S. Excia. é que êle, em vez de 
olhar r>ara a frente, está sempre a olhar para 
trás; cu pediria a S. Excia. que, em vez de 

COM.ISS;\0 DE AGRICULTUHA, INDúSTRIA. •· 
E COMÉRCIO 

. ficar fazendo caretas para o passado, desse 
, ', um sorriso para o futuro, para que não fi-

que êle sempré voltado para trás, a fazer 
oposição a um passado que já não existe . 

. Ttr~ha S. Excia. ac:uêle brilho com que po-
demos deséortinar o futuro, com que pode-
mos, resolvçr os nossos problemas que são 
Problema~ aflitivos, e, no entanto, é sempre 

/ 

~~ fant~stna da ditadura q~e o aterroriza. 
E~ o. tem outro tema S. Excw. ; não varia . ., Invariável. · · 

g ~r: Alberto Deodato - Felizmente. 
. . · ::>Il. LIMA GUIMARÃES - As suas a!n mativas aqui nos dão a irppressão de que 

mnda estam.os no 'tempo de combater a di-
tad~ra q~e iá rnorren, no · temlfo · da Esqui-
na d,a SuJ._ula; parece cois[l dc. quem ·quer 
~a~ex; opo~~cao a· um Govêrno que já não 

. ~~Iste.. · .. · · ··· · · 

Eu faço um a pêlo: se houve crhn.es no 
pa:~S;ld_q, vqrv.os. ~M.t~~t; os.' crim,i_no~os, com 

Convocam-se os Srs. Deputados com-
ponentes desta Comissão, para a re.união a 
realizar-se hoje, 11 de setem.bro, as 14,30 
horas, na Sala das Comissões. 

COMISS.\0 DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
NEG'óCIOS INTEHESTADUAIS 

Convocam-se os Srs. Deputados ccmpo-
nentés desta · Comissão, para a reunião, ~ 
realizar-se. hoje, 11 . de setembro, à~ 15 ho,-
rus,, I;l,l:' Sa,~ das Comi.ssõçs. 

COMISSÃO EXECUTI_VA 

.i\ll>crt,o Teixeira -,- Presidente . 
J~im.a Gn~mti.r'ãcs ---,. 1.• · Vice-J>residen~~ 
Castro P1res - 2.• Vice-Presidente 
Valdir 1\sbôn -c:- t,o Seçretúrio · · 
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Luiz Domingos - 2.0 Secretário 
Emílio Vasconcelos - 3.o Secretário 
Ozanan Coelho -, 4.0 Secretário. ·· 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Bra;•1 - Presidente 
Juarez de Sousa Carmo - Vice-Presidente 
Cflndido Ulhôa 
Fabrício Soares 
Faria Tavares 
Starling Soares 
Ribeiro Navarro 

Reune-se às têrças e sextas, às 15 h'oras. 
na Sala das Comissões. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Mauricio Andrade - Presidente 
Henó - Vice-Presidente 
AIJH,rto Deodato 
Augusto Costa 
Feliciano Pena 
Guilherme Machado 
Tancredo Neves 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, UIDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uriel Alvim - Presidente 
Dnar Mendes --- Vice-Presidente 
último de Carvalho 
Armando Ziler 
Dilcrmando Cruz 

Heune-se às quintas-feiras 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente 
Augusto de Figueiredo 
Arlindo Zanini 

· José Carvalheira 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrão - Presidente 
José Augusto - Vice-Presidente 
André de Almeida 
Joiío Camilo 
.Mateus Salomé 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEPYt SOCIAL 

Ilacir Lima -- Presidente 
Adolfo Porte la -- Vice-Presidente 
Bolivnr de Freitas 
Geraldo Ataidc 
Starling Soares 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano -- Presidente 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente 
Fidelcino Viana. 
.J acdcr Albergana 
Luiz l\1aranha 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente 

A. L. - 30 

Chaves Ribeiro - Vice-Presidente 
Aluísio Costa , . 
Antônio Pimenta 
J ason Albergada 

COMISSJ\0 DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
NEGóCIOS INTERESTADUAIS 

Cesar Soragi - Presidente 
I~ourcnço Andrade - Vicc-Preddente 
Carlos Prates 
Guilhcrmino de Oliveira 
Manuel Tavcira 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Abreu Resende - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró Júnior 
Xenofontc Mercadante 
Simões de Almeida 

33.' SESSÃO ORDiiU~.RIA, EM. 11 DE SETE!•1BRO DE 1!>47 

PHESIDI~NCIA DO SR. LIMA GUIMAHAES 

SU1JARIO: Comparecimento - Ata - Expe· 
diente: - Comissão de Agricultura In-
:Iústria c Comércio: requerimento ú~ Sr 
Adolfo Portcla - Projeto n. 34, do Sr.' 
Adolfo Portela, declarando de utilidade 
pública o Instituto Histórico e Geográfico 
de Minas Gerais - Subvenção c institui-
ções de Caridade: discurso e projeto n. 35 
do Sr. André de Almeida - Fa1eciment~ 
de d. Maria Inácia Martins Teixeira. Voto 
de pesar: di~curso do Sr. Luiz Domingos 
- Comarca de Pouso AHo : discursos do~ 
Srs. Emílio Vasconcelos, Alberto Dc~dat~ 
--: Ani vcr~úrio da União dos Varejistas de 
Mmas: thscurso c requerimento do , Sr 
Dnar Mendes - Hcdação Final do 'lroj~ 
to n. 18, do Sr. Abreu Resende ('fribu 
nal .Regional Eleitoral) - Ordem do dia: 
aporamento ao projeto n. ~~5 - Eneerra: 
rnento - Ordem do Dia l2-ü,~1947. 

. A's_ 14 horas,_ comp~recem os Sr::; .. Lima 
Gmmara~s :-- Lm~ Dor:ung.~s - Emílio Vas-
de Almeida-- Ambal bontiJO - Antônio c _ 
concclos - .o~an~n. Coelho - Abreu Hezen~~ 
tano - Antomo Gmmarães - Antôn1' 0 }J1'm _ 
t , ' ·I· I Z . . .en ,t - ni m< o "amm - Armando Ziler ___ A 
- Adolfo Portcla - Alberto Deodato _ p, :t: 
g_usto de ~<'i~ueircdo, -- Uatlaró Júnior _2n}~1 : 
hva~r de h·ettas - Carlos Pratcs _ !' ,~, • 

0 : 
~agi CI n·b · '-•e."n So-',. ;- u~ves ... 1 e;ro. :-- ~nar 111endcs __ Di-
l~t m,mdo Cruz ·- I<..nnho Stlveira --- F·\b , . 
Soares - F·tl'I. 't 1'•tv'li'es I~ r· . , flClo ' ' ' ' -- e lCl'\llo p, 
!Guilhcrrnino tle Oliveira - Ila~ir L:u~a -
J:!cdcr Albct"''\I'l.'l- J·tsOil All . llll.l -. . o• ' ', }Cl'/''ll'l'\ J. -Lamllo - José Augusto _ Jo ,-;"'c' -- oao 
- .Jouhcrt Guern -- .Ju·nez ',1 se c..- ~arvnlhcira 

' ' • •C 00Ur~ C - Júlio de Carvalho - Louren ,0 A'" armo 
Luiz. l\laranha - Manuel Taveir~{· _ n:lr~d~ -
lomc - Oscar Corrêa _ p , M,ltcus Sa-
H'cnó - Hihciro Navarro _ H edro Braga -
Simões de Almeida - So·tr C?ndon Pacheco 

~ ( ~ ' es ancd \.' 
sa Carmo - Starling So:lrcs , 0 -· .,ou-
ves ··~- último <lc Carvalho - ~ancrcdo Nc-
Xcnofontc Mcrcadante. - Drlel Alvim -
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Deixam de comparecer, com causa justi-
ficada, os Srs.: Alberto Teixeira - Castro Pi-
res- Valdir Lisboa- Aluísio··costa -Ama-
deu Andrada - Astolfo Dutra - Augusto Cos-
ta - Cândido Ulhôa - .Fidelcino Viana -
Geraldo Ataíde - Guilherme Machado - Ma-
galhães de Melo Viana - ~Iartins da Costa -
.Maurício Andrade - Moacir Rezende - Mou-
rão Guimarães - Otacílio Negrão - ~imão 
da Cunha- Wilson Beraldo. 

O SR. PRESIDENTE --Achando-se pre-
sente 53 srs. Deputados, declaro aberta a sessão. 

ATA 

O Sr. Ozanan Coelho (4.9 Secretário, ser-
vindo de 2.9

) lê a ata da sessão antecedente 
a qual é aprovada, sem observação. ' 

EXPEDIENTE 

Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio 

Está sôbrc a mesa o seguinte requerimen-
to, que· é lido pelo Sr. V Secretário : 

"Exmo·. Sr. Presidente da Assembléia. 
O Deputado abaixo-assinado, tendo sido 

~omeado para as Comissões de Trabalho e Or-
dem Social, c Agricultura, Indúsh·ia e Comér-
io, vem trazer ao conhecimento de V. Excia. 
(lU e resolveu optar pela primeira. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1947. 
(a.) Adolfo Porlela." 

- Deferindo o requerimento supra, v Sr. 
Presidente nomeia para a vaga do Sr. Adolfo 
Portela, na Comissão de. Agricultura, Indústria 
e Comércio, Sr. último de Carvalho. 

Acha-se sôbre a mesa o seguinte: 

PROJETO N. 34 

Declara de utilidade pública o Instituto l!is-
tórico e Geográfico de Minas Gerais 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas gerais decreta: 

Artigo único - E' declarado de utilidade 
pública o Instituto Histórico c Geográfico de 
Minas Gerais, fundado nesta Capital a 16 de 

' junho de 1907, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 194 7 · 
(aa. ) Adolfo Portcla - Lima Guimarães -
Augusto Figueiredo _ Xenofontc l\Icrcaúante 
=- Aníbal Gontijo Carlos Pratcs - J~ed~r 
A!bergaria - Fabrício Soares - Baúaro Ju-
nior - Cesar Sori}gi - Pedro Braga -:;- .J~
s~n :\lbergaria - Dnar Mendes - Ermho 
Silveira e Ul'iel Alvirn. 

Justificação 

O Instituto Histórico e Geográfico de Minas 
Gerais, benemérita instituição cultur:~l, fun-
dada no govêrno do inolvidável cst~d1sta D!'. 
João Pinheil'o da Silva seu primeiro pt·csi-
dcnte, por concitarnent~ da impr·cnsa ?e cr,~
tão e iniciativa do "Clube Floriano. ~>c1x?to , 
de que faziam parte 0 cof!onel Juho Cesar 
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Pinto Coelho, Drs. Antônio Augusto. ~ 
' Lima, João Luiz Alves, Estevam . de 1\ia{la-

lhães Pinto, Prado Lopes, João Líbano Soates 
coronel Francisco Bressane, Olinto Meireles 
Prancisco Alves Júnior, Pedro Sigaud c ou~ 
tros, vultos tüdos conhecidos e de assinala-
dos serviços à vida inicial desta formosa Ca-
Pital de Minas, vem desde a data do seu er-
guimcnto, a lü de junho de 1907, prestando à!'! 
letras históricas, como guarda fiel das nos1as 
tradições, serviços dos mais relevantes c de 
vasto descortínio não só no tratamento dos 
fatos da História Pátria, como no intercütn-
bio intelectual com outras instituições congc-
ncrcs do país c do estrangeiro. 

Abrindo a sua sessão inaugural em 19,)7 
assim se exprimiu o Presidcrúe João Pinhci: 
ro, seu egrégio patrono: 

"Ao .Estado de Minas faltava, para a siste-
matização completa da sua vida social, a hs-
tituição que üra inauguramos. Coube-me, .Por 
parte dos seus dignos consócios, a honra in-
signe de os presidir, inferior em todo caso, 
à magnífica generosidade q~c a inspirou e 
tão grande qual a minha gratidão. 

A criação do Instituto Histórico Mineiro 
foi urna bela inspiração de seus iniciador~s, 
porque corrcsponde a uma necessidade que 
há muito se fazia sentir - o estudo da Histó-
ria de Minas Gerais, com o i>ropósito dos as-
sociados a ela se consagrarem. 

Aos menos refletidos poderá parecer tltl-
vcz, que tais estudos mais participam dos pra-
zeres intelectuais menos úteis, se é possível a 
sradaçãó, do que das fecundas e positivas to-
gitações da atualidade, na solução premente 
de problemas mais necessários que rcsgllll'-
dem o futuro, melhorando-o. 

Se é certo que o trabalho intelectual QUe 
se exercita no passado traz sempre para o 
coração o consolo dos exames serenos . c. o 
confôrto dos julgamentos em que. as pai~oes 
arrefecidas deixam dominar a beleza <.la JUs-
tiça calma c definitiva, há ai ainda, além do 
puro pmzer intelectual fôrças positivas gover-
nando a atualidade c elementos poderosos sns-
tentando o presente c dirigindo o rutm:o, no 
cnsinat· ao homem que deve confiar somen, 
te nessa justiça, que nunca falta, contra a Qll. 
da das paixões efCmcras e dos interêsses Pás· 
sageiros que desaparecem com o tempo l!Ue 
os criou, para deixar, etcmo c duradouro, ~ 
que foi feito ao ser·viço da Humanidade c tln. 
Pátria, que nunca morrem. _ 

E', pois, fonte tlc inegável clcvaçao para. 
os atos da vida. 

Na Históría, por mais longmquo <It:c se. 
ja o fato que ela registra, de que :wton_daclc 
crescente se reveste êle a cada passo, c ,t ca-
da momento, para as ~lmas de elite ~Inc. ns. 
piram a. doce atmosfera do passado l Co1.1o 
santifica unge e eleva 0 sagrado amor d<l 
llátria c 'a própria materialidade das cousas a 
ela ligadas? 

Quem haverá J>or ai' c1ue ao visitar_ a d:lll· 
' I' n't ils tiga sede da Capitania a mais Jegcn< a ' p .• 

nossas cidades, que viia Bica foi c Ot~1nJ. ,1.~
to é, que não sinta a misteriosa inl uencla, 
ressumbrando de seus vetustos cdifíci.os.', a re-
memorar, por exemplo a épica trag<-:d~a qtte 
foi o primeiro sonho da !ndependêncw l. · · 

.t 
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Se a História santifica a própria materta-
lidadc dos lugatcs que a ela se ligam, também 
nos dá liçiies mais allas e de caráter bem 
mais generalizado. 

E' ela que nos ensina a confiar no Dire~
to, na Justiça, na Libenlade, no .Uem c na VI-
tória detimtiva do:; sagrados prlll,cipiOs da 
consciência humana, vencendo obstaculos en-

Banguentados às vêzes, eclipsados por perío-
dos ma1s ou meno:. 1uugus, na sequeucm uos 
tempos, negado;; e leutauos destruu· neste ou 
naquele ponto da tcna pur usurpauorcs· pode-
rosos e, entretau,tu, vencendo sempre nas lu-
tas milenárias da Humanidaue em marcha. 

Nem se diga que ela assinala também li-
ções de prolongauo aviltamento dos povos e 
nele Q exemplo das dcshonras do homem e, 
por isso, não pode ser a "mestra da v1ua" 

I I \::.', 
O progresso humano, dessas mesmas li-

ções de servidão tim às vêzes lôrças uc rca-
cao tão grandes COlHO foi Q prÓpl'iO aviltamen-
to, e muito mais llurauouras llo que êle. 

li 
De par com O~> estudos propriamente da 

erudição, devem ser feitos, e, principalmen-
te, os que visem a uma utilidade humana, pro-
curanuo, pela Íhlpan:.Lal ol..lstrvaçao uo passa-
do, induzir leis que regulem o presente, para 
que o futuro seja lllcllwr que ambos. 

Ao lado do lraiJalho penoso c multipli· 
cado que os bandeirantes c garimpeiros dei-
xaram pelo solo ime1ro de l\unas c que tes-
temunhamos na~ mumanhas, cujos sews ras-
garam, na profuiulc.:a uos rios que revolve· 
ram, no úesertv q uc J.Jovoaram, nas matas vir-
gens que ue...-a:,~;~ratu e nos temvlos magnífi-
cos que da terra dcvaram para os ccus, mos-
trando com sua fé, o seu poderio, deixaram 
também nos in-follos dos arquivos, nas recla-
ruaçoes dirigüta~> ao guvêruo àe El-Hcl, nas 
respostas de ultramar, nos roteiros, nas infor-
mações dos govemauores sóhrc os descobri-
mentos felizes, co1uo sôbrc as fundas desilu-
sões dos garimpus sem riqueza, nas narrações 

') das próprias lulas cusaugúentalias, tõda uma 
história de audúcias inauditas e de invencí-
veis paciências, nu qual o amor da liberdade 
do sertanista, a sua resistência fisica, a sua 
iniciativa intcn:;a, a uoçura dos costumes na 
aspereza da vidu, são a riqueza moral mcom-
parávcl que nos cUIUJH'e apurar e guar<tar co-
mo as origens da vida desta estremecida ter-
ra mineira. 

Para êsse nobilíssimo fim é criado o Ins-
tituto Histórico. 

A todos os homens de boa vontade se 
depara, nesse pensamento, o ensejo de bem · 
servir a urna causa comum, para que, herdei· 
l'OS de tantas grandezas, nós, os representan-
tes da geração atual, possamos acrescentá-Ias 
para os nossos filhos. 

E para que o futuro, que deve receber 
sempre as boas lições do passado, n~o encon· 
tre falhas nos dias q~c estamos vivendo, para 
a obra do engrandccun~nto de nossa terra." 

Tais foram, em resumo, as palavras com 
que 0 grande Presiden!2 João Pinheiro, inau-
gurou em 1907, o colcndo c benemérito lnsti-
tuto IÍistórico c Geográfico de l\linas Gerais. 

Foram membros do Instituto nessa pri-
meira fase, além de outros ··~lllLOS representan-
tes da intelectualidadc wineinl, homens .corno 
.., v r. AntoniO Augu~to llc Lima, JJesemtJar-
gadores J .J. Fernandes Torres, Francisco Jú· 
lio da Veiga, João llraulio .Moinhos de Vilhe-
na, Amador Alvares da Silva, Edmundo Pe· 
reira Lins, Antônio Luiz Ferreira Tinoco, Car-
los Honório Benedito Otoni, João Emílio de 
Hcsende Costa, José Antônio Saraiva, .Fran· 
cisco Jo~~ Alves de Albuquerque, os lJrs. Au· 
rélio Pires, Benjamin Jacob, Artur Hibeiro de 
Oliveira, Pedro Lessa, Delfim .Moreira da Cos-
Ia Hibeiro, Coronel Francisco Ferreira Alves, 
Henrique Sales, Gustavo Pena, lirial Santos, 
Joaquim Francisco de Paula, Camilo de ~ri· 
to, Manuel Fulgêncio Al~s Pereira, Juscelmo 
Barbosa Virgílio Martins de .Melo Franco, 
Artur d

1

a Silva Be.rnardcs, Tito Fulgêncio 
Alves Pereira, major Antônio Vieira Cristo, 
Artur Joviano Hodolfo Jacob, Joaquim Na.; 
buco Linhare~ Francisco de Assis .Uarcelos 
Correia, Franc'isco :Mendes Pimentel, Antônio 
Benedito Valadares, c ainda outros. 

Mais tarde no govêrno do não menos 
preclaro Presidente Antô!uo Carl~s, recebeu 
o Instituto novos e proveitosos cst~mu~os, en· 
cetando uma segunda fase de reahzaçoes pa-
trióticas pela reconstrução do nosso passado, 
em busca sempre da grandeza do presente 
e da preparação do futuro de nossa terra. 

Em sessão memorável, realizada em f-e-
vereiro de 1!.127, presidida pelo grande Andra-
da com uma assistência numcr~sa e seleta, 
a Íim de se tratar da remodelaçao ~os_ seus 
Estatutos c da formação. das suas cormssoes de 
trabalho depois de vános oradores que enal-
teceram' a obra já entã? acumulada pe!a ve-
neranda associação, assim falou o presidente 
Antônio Carlos: 

"Por Minas, mais do' que por mim, €U vos 
agradeço o acolhimCJ,llo tcrvoroso com que 
me recebeis, ao cons1dc.ra~d~s o r~nasc~Il!-cn
to do nosso Instituto lllstonco c Gcograhco. 

Certo, pessoalmente, muito me desv~ne· 
cem as carinhosas palavras com que, ac1ma 
<.los meus merecimentos, me enalteceram os 
dois rutilantes espíritos, cujos elogiosos con-
ceitos rue confortam € me estimulam. 

Mas é como filho do nosso grande Esta-
do c co;no aquêle a quem está cabendo, nesta 
oportunidade, o zêlo máximo pelo seu presen-
te c pelos seus destinos futuros, que cu vos 
afirmo a gratidão que me inspiram o fervor e 
o entusiasmo que estais deliberados a consa-
grar à obra benemérita da nossa cultura bis· 
tórica. 

Em verdade, descortinando aos olhos dos 
mineiros contemporftncos e da mocidade que 
ora se aparelha para as lut:1s de amanhã, os 
fastos do nosso passado, cflcazrnentc concor-
rereis, pela influência das li~~õcs c do exem-
plo que êles encerram, para que os nossos des-
tinos sigam a linha g!·andiosa que lhes traca· 
ram os ideais c o esforço das gerações a q~e 
estamos sucedendo. 

Procurando reviver os com€tirnentos de 
que, sob tantos c tão altos aspectos foram ca-
pazes as energias dos nossos antepassados, 
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evocando' seguidamente as virtudes dos 'nos-
sos ancestrais, suas iuspirações na ordem mo-
ral e material, sua tenacidade e abnegaçao em 
as realizar, a nobreza dos seus propósitos, sua 
poderosa cnvo1·gadura no esfôrço pela con-
quista da civilização, teremos de nos sentir 

. maiores, c, confiantes no gênio que ucles her-
damos, mais aptos para as grandes construções 
que a tantos respeitos nos cumpre continuar 
e multiplicar nesta opulenta e Iuturosa terra 
mineira. 

Um povo que no seu passado inscreve as 
páginas impressionantes pelo sofrimento e 
Pela vitalidade, que foram as das Bandeiras; 
um povo que ostenta nos seus brazões a epo-
péia que foi o desbravamento e o donnnio do 
sertão e que aí soube e pôde plantar a rique-
za: um povo qut! se fo·rmou c cresceu ao in-
fluxo dos atributos da mais firme austeridade 
moral e que jamais vacilou em padecer na de-
fesa das suas aspirações cívicas e dos seus di-
reitos, é um povo que aos seus d~scendentes 
legou a consciência da vitória nos ernnates 
da vida, desde que êles, amando carinhosa-
mente as tradições herdadas, se e::forcern por 
fortalecer e aprimorar as qualidades de ca· 

, ráter que o atavismo lhes assegura. · 
. O órgão principal para, em benefício das 
gerações futuras, descrever a terra e os ho-
mens dêsses tempos idos, tem de ser êste Ins-
tituto, a cujo renascimento vós cstms empre-
endendo neste momento. 

~. Histó.ria de Minas Gerais está ainda por 
ser fclta. Exce.tu?I~l-sc a obra devida aos ta· 
lentos c ~ pertmuciU . d.e Xavier da V ciga e 
aquela c~Iada pelo esp1nto radioso e nenediti· 
no de Dwgo de Vasconcelos, e não se depa-
rará ao estudioso dêsse asstinto senão a leve 
narrativa de episódios esparsos ou monogra-
fias que, embora meritórias, valem apenas co· 
mo ligeiros lineamentos para as grandes ge-
neralizações quê o historiador do 1uturo terá 
de lançar. 

Ainda que permanet:amos em as simples 
narrativas de episódios, o concurso do nosso 
Instituto, para a obra histórica, que surgirá 
:urá dia, será proeminente na admiração pelos 
homens do passado e pelos feitos que lhes 
.ilustram a vida .•. 

/. Assim pensando c nessa orientação pre-
tendendo agir, só me cabe, neste instante com 
a renoYação dos meus agradecimentos, afir-
mar os calorosos aplausos á vossa iniciativa 
e a segurança do meu constante c decidido 
ampa.ro ao Instituto Histórico e Geográfico 
de l\hnus Gerais." 

As, palavras dos dois grandes Presidcw 
tcs, ditas com tanta precisão c tão alto dcs-
cortínio patriótico não foram vãs nem cons-

, tituiram meras afi~·mativas sem é co. 
A obra já realizada pelo venerando Ins-

tituto nesses quarenta anos de sua profícua 
existência, vivendo embor{l vida mo<icsta e 
~ontanclo apenas com .os minguados recursos 
d.a contribuição dos seus sócios, c de insigni-
hçm~tes subvenções por parte dos poderes 
.Pnbhcos, tem sido realmente das mais me-
ritórias e profícua~. " ' 
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. . Mantendo corres d. ·. .. · 
as sociedades e insúf~~- encla constante·co 
; do estrangeir · · mçoes. culturais d !ll 
Intercâmbio pe o, tem o Instituto realiza~ PUls; 
tclectu·Ilid· l rrnanente c proveitoso I o Unt 
só do Ik '~ti ~ da~ congêneres instÚuic·~~l a i~. 

l 
331 llltl'Iro, como d· , .- çocs, nao 

e < os povos de al' .\s n<~çoes Vizinl em-mar. ~s 

Em su·1s , ress· ' constantes scsoõe . , .mtcs, tem êsse Socl·lli" ,: " s, sempre inte 
confer~ · ' · c1o re·11· -tóri enclas e debates elevado. ; .~zado não só. 
C'\S COS ~Sqtlecidos, corno CO! S uO >-re fatos his• 
r' :t ~e tod~.s as grandes dat· nezno_raçõcs cívi-ei o:, hero1co , 1 ' as nac1o · guerr s < os nosso~; , . nals c dos a, nas letras c <llltcpnss·HJ 
da nossa p:ttrh . na ordem Pol't:' os na . • , . 1 tco·social 
. Atravcs de sua . 
Inaugurada na fa~c' I~tercssantc Hevi• . 
levado aos mais ' de o lia atual diret' ~la, so 
notícia circunst· af_astados centros lona, tem 
rnm os antep~s;~~flada daquilo q~ter ~10~ul~t~ra 
fundo dos arqui . ?s e. que dorrn h ... I L..,a-
nas, sôbre vos, sobre 0 l . ' <~nu a no 
bre tudo en~~us monumentos I l~fsf~~~~ ele Mi-
se Passado fã~ nlu~ fizeram os l~r~~Icos, sô-
ção do n ' c leio de tra l" , - lcns dês-osso elen. 1 't tçoes 11 , f 
na ordem Polít" co t ernográfico . ' .. <~ arma-
nosso Est d lca, social c .1 .' ~ssun como 

" a o. aumunstrativa do 
-Basta assina] 

caç:.\o de seus 'rar <rue, Pelo esr· 
continuamente ~ Igno.s consócin~ orço c rlcdi-
casa do JJensam o Seto tranqiiil~' :r~~~al!Iandu 
urna volurnos•t e!1to, conta H 0 < 08:''\ Ilustre 
parte focaliz~n' dbilf>liografia Íiist .It~stltuto con, 
t t - o cito· l · 0~'Ica n·1 e a uaçao 110 c . s c Iomens 11 ' ' mor 
Estado. enario longínq~to e refulgcn. 

S;- . do nosso , ' <~o assnn o 
Lucio José 1 ;~ Autos da 1 . . 
Gerais e ·A <1fi~t ~ar;tos; A C'a~-~~::fzdência, de-
de Lima J o r.. (;rj,l! dos Dimnante a de Afinas 
pendt~ncia, M;zri •zco e os minei_.~. de Aug. 
ilfaícle llandci ,• ana e sens 1'em r os da hzde-
viârz"o 'llisto'rz" ~ zsnw, Verdade~ l!r;tot ~· o Pintor · co e 1' . " z ~ r1 • r!arza, de Snlom1o lllrzstico da Ód nens, 11re-
S. Jot?o del-Re/ ,<c VasconceJo .. ade,ci.e Ma. 
d~ l!zstória de' Slcl Auf!Usto Vic,;~.' .~o!zcw~ de 
llzstoria da C a >ara, de Z ,,<IS' l~m torno 
r· ll onceiç- i "oroastro p a r o Dutra de M .-a? (e Mato [) · assos~ 
ta •. de Arnaldo , orms; A raça e,nlro, de Ge. 
f{'nl Pira (inéclit~~t~~~!; llistóricz ~~~~ ~c!U?1~z San-
.0 >erto de Vt • Jogo de V as, , zvz zzação 

listas Ustrmzqe}~.concelos; Goletd~~ncelos)' Por 
r~ca. Peter L~uu[os, de Rodolfo .Tae~l (~C 'Ciell-
list~cos e Religi~ .. Monumentos l!i·~~h! ColeiQ_ 
lomnl lJrasi[e·' ·•Os de Mir•as C " or·zcos i\,r-: 
lncon[idêncic·zll·al, de Aníbal ~~I,;'terais, Art~ Co 
Bz • 1 c Fr · "os· Pi -
l ),zelno, o Aclamado anel~'>co f.op' ... s. Ollll·as da. 
. <H r c Pedro V1 r ' ' ll(l 'lllllília ti' . ' lllmfo:r 

Martins de Az ; !.gal; 1\ I? '~Volu '-r a.fJornza, d . 
das, <lc João tio~:~<~e; ?. Padrot~~~ de 11-142, d~ 
pa~la, de Paulo p ~l,ls h lho; De d Os An(Ira~ 
c mtcrcssarlt' t~hfeld, alént l llant,~ e l•', 
Cll CS fi• ''Jt , • ( C OUtt" "s-em a~; su·1 · , ~" 101'las Ir ·t · · '1s lllnit . , 's <~tn~; e 'l, . Is OI'Jcas t as 

fudo isso ·, , .~ sua~; llcvistt~, lllc en· 
ra.doura dos ' c. contribui ,;- .. s. 
lhstórico 1'. (~lll!nentcs cot~·.:1 ? .eficiente c d 

1 - lCOgr ·f" L,ocio" 1 u-cnc lendo as . a Ico de l\f" ·> c o lnstitut 
finalidades , Slllt e clev·\zl•l lHas Gerais Jl o ' ~ o f. < c o c 'l I ' ' I' C· c venerazl!Jo I e.s orço Patr·: !; ~ vez lllnis 

p . nstttuto lobco do I as 
o r êlc têm ll'ls ... l co cn<Io 

, . s,l( o vultos dos 
lllais crni. 

'' ' 
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nentes da nossa cultura, cujo r?l seria ~ongo 
aqui mencionar, bastando po.ren~, :assmalar 
que tem tido e~sa f~lgurante mslit~Içao! de~
de 0 seu início, presidentes cor:w Jo~o ~mhe~
ro d'l Silva desembargador Joao Brauho MOI-
nhos' de Vilhena, senado~ Virgílio de Melo 
Franco DesemDul'gauor Carlos i~OI!Ol"lü Be-
nedito 'otoni, Deseml

1
),arga

1
d
1
.orJAntbon

1
I? ~rnal

d d Oliveira Dr. ,o do o a co , ro,cssor 
A.~ib:l Matos, Dr. Benedito Quintino dos San-
"tos Coronel Herculano da Assunçao; ontl10res 
.cor~o José Eduardo da Fonseca, Diogo deVas-
concelos José de i\lagallwcs Drumunu, e Ho· 
1erto dd Vasconcelos; secretários como Au-

rélio Pires, Luiz Pessanha, Salomão de Vas-
concelos e outros. 

Do seu quadro social nos dá a sua Revis-
ta urna resenha completa, que por longa c nu-
merosa deixamos de aqui mencionar. 

E nao é inoportuno, emrewnw, Insm· que, 
enquanto outros lnstnuws congeneres <to vaís 
têm tido para o seu fomento o indispensável 
·concurso aos favores oncwis, o de M1nas, rca-
lizanuo toda essa obra magnífica, selllpre vi-
:veu modestamente com a ~ó contribuil.~ao dos 
~cus COll::,OCiv:>, :sendo <.tc•e so ulumamenle lne 
têm dcteritto os governos feaeral, eswaual c 
municipal módicos auxílios para sua m:;tala-
çi.to proVI:;óría c para a publicaçüo dos seus 
Anais. 

o projeto ora apresentado visa tão somen-
te trm:.cr a essa Lcn~.;mclHa inslllltl~~ao luaiS 
um esUüllllO }>c~ra o J>ros~~.;guunenw uc :ma alta 
e pmnotica 1inali da de. 

(a. ) Adolfo Portela. 
-Impresso e puolicado, inclua-se em 

Ordcrll ao Dia. 

SUilVENÇOES A INSTITUIÇõES 
!.JJ~ CAH1UrUJC 

ü SH. PHES1DEN1'E - Tem a palavra 
~J Sr. Anuré <le Alll!Clua. 

o ::,H. ii!t'ilJHE Vl~ ALMEIDA- Sr. Pre-
side!llc, ::,rs. Deputados. 

O c1ue 111e traz a esw tnlmua, hoJe, é uma 
soli.clla~:ao que lieseJO wzcr a L.asa, para que 
HUXlhcwos uuus msutmçoes de c a' waue do 
municlplO ue Ponte .Nova. 

Uma 0 Hospital de N. S. das Dôres, 
casa de ~ar·idade ali organizada c que serve a 
tôua a J'~oua ua Mata. h~Le BOS]HLul vem se 
mantenuo quase que únic.J e exclUsivamente 
à custa uo auxílio particular, e, no entanto, 
Srs. Dej>maaos, é do conilccnncn to de _todos 
.a uificuwaüe que vem tendo a populuçao lio 
interwr com a crise que assohcrba o nosso 
Pais nesLes últimos tempos. 

o município de Ponte Nov:l, mumc1p10 
produtor c rico, te1.1do intenso o seu movi-
mento comercial, sol, eu r>n>!tn.ldamente a cri· 
se que avassala o povo brasileiro. 

\ sua riqueza principal cst:l nas lavou-
~·1fceira c canavieira. Sabemos o quanto 

.r~s :otndo a primeira, ucsde longa data e 
tclll s d ·· 1 · " lle ·u· . nenle com o ru e 1:50 pe ·que acaua 
u . 1111

;'1. em virtude do fechamento das tran-Lümgi- ,1, • . 
.sações bancanas. 

\ 

A segunda também foi profundamente 
afetada pela crise. 

A situação econômica do município em 
virtude destes fatos, repercutiu tamner~ na 
vida uas mstltmções ue carhladc a que vou 
me retcnr, porttue o povo que as amparava, 
com granlie cannho, está agor<l senao ol>ri-
gado a dunimur os S(,US auxilias para a wa. 
nutcnçáo dessas instituições de caridade. 

O Hospital N. S. das Dôn·s, de .Ponte · 
Nova, serve a tôda a Zona da Maia. É uma 
grande casa de saúde que rccel>e doentes de 
tôda aquela zona e é assistido por um corpo 
de médrcos de dedicação sem par, dirigido 
por uma Mesa Administrativa ê coadjuvado 
pelas Irmãs Salesianas. Está instalado em 
prédio próprio, no qual também se encontra 
instalado o Pôsto de Higiene t1.o Estado de 
Minas Gerais. 

Nestas condições, um Hospital que tantos 
serviços tem prestado à coletividade, não pode 
ficar desamparado e nem dêle pode se esque. 
cer o Govêrno do Estado na grande obra so. 
cial que vem realizando. 

Também na minha cidade existe uma 
Confraria a de São Vicente de Paulo, insta-
lada no hairro de Palmeiras, Iia cidade de 
Ponte Nova. 

Esta sociedade presta auxílio e assistência 
à população pobre do_ município. Ela vive 
de esmolas da populaçao, e, com estas , esmo. 
las, já conseguiu comprar um~ s~de modesta, 
onde abriga grande parte de mdtgentcs; con-
se•ruiu ainda edificar casebres, numa modesta 
ru~, do Bairro de I~almeiras,. denominada 
Sapé, onde também abnga mendigos. 

Esta sociedade vem lutando com sérias 
dificuldades, mesmo assim, o e~llusiasmo da-
quêle pugilo de homens ded~cados a esta 
Obra conse"niu instalar no Ba!!To das Pal-

'' "'· . ' d meiras uma escola que Vl v e as expensas essa 
sociedade. 

Ela é dirigida por uma confraria sob a 
direção do vigário de Palmeira:;;, padre José 
Alvarenga Freitas. 

A escola está situada na r•ua do Sapé, e 
é exclusivamente para filhos de mendigos 
daquêle · município. 

Eu venho trazer c submeter à apreciação 
da Casa, um projeto peüindo auxílio para 
essas duas instituições de caridade, apresen-
tando-o à Mesa, nos seguintes l~rmos: 

(Lê o projeto n.o 35, pubiicauo na ata 
da :l3.• sessão ordinária). (Ealmas). 

- Vem à Mesa o seguinte 

PHOJETO N.o 35 

Concede subvenção a ins1ilniçãc de caridade 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 
- Fica concedida a partir 

do ano de 1948, a subvenção anual de cem 
mil cruzeiros:. ao Hospital de Ponte Nova, c 
~una .subvcnçao ,~nu;}~ de dez mil cruzeiros, 
a sociedade de Sao \ Iccnte de Paulo do Bair-
ro de Palmeiras, na ci.dade de J>onte Nova., 
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I te lei entrará em Art. 2. • - A prcseJ , , 
4

1) revogauas 
. • 1 o tle JUllell'O ue ~~ ' ' VIgor .uo ü!U • .. no 

~:; Ull:l!JOSJ!<OCS em conua e ~ewmJJro de l!H7. • ;:,essoe~ 11 u ~ala ua~ • . ', • lHiueltla. _ (a.) Jose Alltlie de 

.. Justificação 

Do·r·es é S hora das O Hospital de No:sa . enllülli a os 1orus de ·at·J"aue que uma cusa ue ·C u . 

ClVl!lZa!<UO ülllleira · .... vclmente adtilllllS· 
· auu admu a o apa· ·bem or;;amz ' lo com touo 

tradu e Ulil llUSlHtal mo o e. '·gw e l'auwgt aua, 
' ., o ue cu Ul nu r·eHiarncuw uwuel 1 

. .. • eowpeLCJHe~ e -
· CU1UUUOS ue l' · eXll'UOl'• entre"ues aos 1 aoos lJe as o . <llCOS aUXl 1 manuanos me . ' , . auas. . 

' dmáuas lrmas ::,alesi. toua aquela populosa 
Heccbe oocntcs uc t •. serviços ao .t.sta<..lo 

relevan es 'lllSJVa-zona prestanuo uase que exc 
de ,!{i mas Lterals. V l v e lq r recebendo peque-
mente de auxuw .p~rtic~c~e's públicos e Len~o 
na coutnbUlção dosd Ptl?CIO um posto de lugw-

1 seu e l instalado en · . Gerais. ' 
illC .do nslatlo <..le .Mmas 

1> 1 do Baino Vicente d.e au o . Sociedade São de J>almezras 

· · d' . r'da por uma diretoria . d d ll"lg < • • . . Essa socr.e . a e,. do vigário da paroqma 
leirra sob a drreça?r·r·as vem há vários anos 

· "' ' · de l'allue ' · d ue se do t>allTO 11 ., • desabnga as q · ·endo fam las . socon dicâncra. · 
acham na ~len clusiVamente por donativos 

É mantida ex , . da pela sociedade pon-
particyl~res, ~e a~~~foa'~egateia amparo a esta 
tenovense,. q . i ão de caridade· 
exemplar mstitu l •ebidas conseguiu uma 

Com as esmo as rec d' e J·a· JlOSsui em ·ra sua se e · modesta casa pa b . s do bairro de Palmeiras, 
.uma das ru~~ ~ori~~ os seus mendigos a qu~rn 
casebres on e .~! ' ssistência. Com esfor-

. ministra .a Il?S
81;'t a · mantém uma modesta 

ço inaudito mst~.oué ~aquele bairro, uma es· 
. casa na r~a. do ap , flllws dos mendrgos re-

cola prirnana _on~e d~s 'ntar administrada po~ 
cebem instruçao .m ~~~~ da' sociedade, que c 
professôrcs particular eJ ; Alvarenga Freitas. 
fiscalizada pelo padrebli'oc~~o inclua-se .em or-, · _ Impresso e pu ' 
dcm do dia. 

ARIA INACIA 
. FAÉECIM~~~~~~f fEI~.IRA . 

Voto de pesar 

do saudoso Senador Dr. José Cupcrtino Tei. xeira Fontes. . · 
Essa ilustre e virtuosa senhora teve tôda · 

a sua vida dedicada com patriotismo c amor 
especial, ao município de Hio Ca~ca, onde seu 
marido labutou durante anos a ho, dando ao 
município, aos seus habitant~s .todo o amor 
do seu trabalho, todo o patl'lohsmo que lhe 
ia na alma, a seiva fecunda do seu trabalho criador. 

A extinta era sogra do nosso colega de 
trabalho, Deputado João Camilo. E nada mais, 
justo que esta Casa manifeste o seu sincero 
pesar, fazendo inserir em ata um voto de pe-
sar que traduza o sentimento desta Casa, que 
nada mais é do que a expressão do povo de 
Minas Gerais, sentimento êste que traduz a 
nossa solidariedade para com todos os da fa-
mília enlutada e o nossq carinho para com 
o nosso colega Sr. Deputado João Camilo. 

Requeiro, Portanto, Sr. Presidente, ouvi. 
da a Casa, se insira em ata um voto de pesar 
pelo falecimento da ilustre senhora d. Maria 
Inácia :Martins Teixéira. (Muito bem!) 

O SH.. PHESIDENTE - Interpretando o 
sentimento da Casa, defiro o requerimento do ilustre Dermtado. 

COMAHC'I\ DE POUSO ALTO 

O SR. PHESIDENTE- Tem a palavr·t o Sr. Emílio de Vasconcelos. ' ' 
O SH. El.\ULIO DE VASCONCELOS -

Em Minas, Sr. !~residente e nobres Deputados, 
nos meses de agosto e de setembro, vêem-se as 
primeiras queimadas: o fogo tudo devora; 
troncos velhos Parece-nos que perderam a vi-
da; entretanto, vêm as primeiras chuvas e as 
vergônteas começam a aparecer, plenas de sei-va e de vida. 

E' que êss~s troncos mergulharam as rai-
zes na tex:ra, hrando dela o hurnus e a seiva 
e proporciOnando mna vida seivosa as vergôn-teas que brotaram. 

~e assim n~e _ refi:o ~ Para dizer Utn Pou-
co sobre .a trad1çao nunetra; sôbr<l cida

1
tes ve-

tustas,. ctdades do Passado, da época d . bandetras. as 
. Sr, Pre~idente, Capistrano de Abreu nos 

ensinou o tl'llho pelo qual Passaram os ho·-
m~ns que, como se tives~em urna grande e-
nmra, semearam pelos rlllcões de l\1' . p 
Passa Quatro, Pouso Alto Sumidouro 1Bnas · as d . 011ro Pr">t ~·I · ' , • aepen-

.I, e .o ~ n al'lana. I< azendo do . . . 
1 zllhas Um elast1co e segu

1
.,

1
ndo l 01 de-I a fortes andinos. ' -o nos contra-

o 'SR. PRESIDENTE - Tem a pa avr 

Quero falar um Pouco d . o Sr. Luiz Domingos· NGOS Sr. Pre- tronco, de uma cidade do e urna Cidade-
O SR. LUIZ DOM! do Pouso Alto. Pa,sado, da cidade •idento, e Srs. Deputados. hora "" quo, Ne,to momonto nós a 

1 · Ocupo esta tdbuna numala m~nifestado, um tclog,..ma, uma súl;l" ." ;•mos de l"Ccob., 
por divc"as vê>es, i á tom e Srs Doputados Alto, P«lindo n;

0 
,. de ~'" .' o Povo de Pouso 

em momentos de dôc pam os · que ainda tem, <lcpo]s '''""" a <inõca eon<a 
que compõem c.ta casa. C sa a dolo- ela sofcc no Donto 

1 
do '<!alhamcnto que 

, Tcago ao conhecimento d~ dias passa- a comacca de Pouso' ,1
11

Vlsta adminis!cativo: 
rosa noticia do falecimento, or.ácia Mactins Sabemos, Sr. Pces· r . . 
do!• ~a cxma. "a. d. Mana so Alto a sua com -'<ente, hcar.so de Pou· 
Te1xe1ra. . d scendente de de Mina~, seria tira~:ca, lU;la d_as !lJais velhas 

Essa VJC!uosa 'Onhoca, fr· mincicas, das Igce~as do 00c pc a I• angcnCJa dos sinos 
a das mais tcadicionais Iam ••s ca viúva de São João Del ~ .. eeto, 0~• faz., d"aPace. ~"iamllla Mactins, de Ponte Nova, c "• eco hcar·sc a Votustez 
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d I re'as de Ouro Prêto, era fazer des,aparc~ 
as , g t .l dição dessa Minas que chorou e, amou 

cer a I a 'lia amou e enloqueccu com Barbara 
~~0~1 I\Ja~I . ~r~ tirar-se a beleza daquela velha 
· ~ co 01

. a' "lionária pródiga, brincando 
Dwmantma, mi as estrêlas, jogando-os displ~
com os astros e diamantes do Tijuco; era h-
ceuteme~ltc nl~:.esidente, tôdas as belezas do 
rar-se, , r.· .1 tôdas as tradições da nossa nosso passauo, 
História. · 1 r E neste momento levanto mm lU voz so I-

, ·, corll a de Pouso Alto, com a daquele po-dan,l . . t d l hem próximo da Mantiqueira, cn. o ao on-
;~ as Agulh~ls Negras tapando o honzontc, es-
calando o ceu. . • . 

Que a nossa palavra tenha altissonancra 
das Agulhas Negras e encon~re ncss_a a_ugus· 
ta Assembléia, no ponto de VI~t:1 da JUStiça~ a 
mesma soberba altura do ltatww. (Palmas). 

COl\IAHCA DE POUSO ALTO 
0 SH .. PRESIDENTE - Tem a palavra o 

S Alberto Deodato. 
r. 0 SH. ALDEHTO DEODATO - Sr. Pre-

sidente, nobres Srs. Deputados. . 
Venho fazer minhas as p~:lavras, cheias 

de eloqüência c de beleza, do nobre DC}~u
tado Emílio de Vasconcelos, que produzm, 
agora nesta Casa, uma das mais belas ora-
çócs ~ que tenho assistido nestes últimos tem-
pos. 

Faço com a mesma c talvez mais profun-
da emoção porque foi na cidade de Pouso 
Alto, na v~tusta Pouso Alto, onde iniciei os 
meus passos na vida pública e me armei ca-
' ::1lciro para os grandes combates, e. onde 
aprendi, com mab profundid_ade ~ mais ar-
dor, a amar a grandeza c a v1braçao da alma 
cí.vica de Minas. 

Pouso Alto é para mim a evocação de un~ 
passado, a evocação da juventude, quando sm 
do IUo em busca destas montanhas, c mnd_a 
sinto nos olhos a beleza cspctacnltu· da pm-
sagcm cercada de morros, das ruazinhas i_lu-
minadas c humildes il noite, lin(~a. na poe_I~a 
encarnada de suas estradas, adnnravcl c lln-
ca no seu pequeno rio Pouso Alto, onde na~-

Jl'111"o H.iheiro que cantou em prosa ad~m-
ceu · · l" i· ·· v e l!'I''o rável: a ninfa cnsta ma c esse 110, ' , u 

or êle a braço, e por êl~ domado a I:emo .. 
P Pouso Alto é uma paisagem da rnmha JU· 
cntudc uma grande paisagem evocadora de 

~ias feÜzes. Pouso Alto tudo merece com~ 
cidade antiga, com? ciLlactc tr~nc~, c qu~ .:~ 
dia a dia os seus fllhos emancipa os, a 1c 
sozinha e solitàna, silcnciosai~~~ntc cnveille-
cendo e morrendo, doce c tranqmlamentc, mas 
sempre cívi~a. . . , :- ,. . . , . 

Não sera a Asscmblcw, n.to .,cr?m~)S nos, 
que iremos negar a Pouso Alto o direito que 
tem de continuar a ser ~\ sede da. Co mar~ a. 

Hefiro-mc a um J>I'OJeto de le1 que to1 tra-
zido a esta Casa, pelo meu nobre ~-olcga, Depu-
tado Henó, que transfere para Sao Lourenço 
• sede da comarca. 
a A minha impressão, ~em maiores detalhes, 
• 0 J)rojeto é inconstitucional. Mais do c que . d l 
q ue isso, 0 Projeto d~~ern1~man oA

1
<
1
rue se nnS!~ c 

i <h comurca ue ouso o para , ao 
ai· se< e 0' n1o só fará com que Pouso Alto fi· 
.our.~nç 0'J·ad' a d. a sede da sua jurisdição, como que uesp 

também, e principalmente, porque vai situar a 
sede em ponto muito distante para os que mo- 1 

~ram nos distritos de Capivari c Virgínia, todos 
pertencentes à Comarca. 

Faço, portanto, do fundo· do coração, uma 
evocação à terra que é quasi a minha terra 
natal, cujas maravilhosas paisagens naturais 
ainda se acham dentro dos meus olhos, para 
que esta Assembléia não tome a resolução de 
aprovar o projeto do nobre Deputado Renó. 
(Palmas). 

ANIVEHSAIUO DA UNIÃO DOS VAREJ1STAS 
DE MINAS 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Dnar l\Iendcs. 

O SH, DNAR .MENDES - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

Antes de entrar no assunto que me trou-
xe a esta tribuna, e. diante das palavras pro-
nunciadas pelo nobre Deputado José André de 
Almeida, concernente a auxílios a Casas de 
Caridade de Ponte Nova, também eu, Sr. Pre-
sidente, pretendo apr~senl'ar, no mesmo. sen-
tido, um pedido de auxílio às Casas de Cari-
dade c Llc Ensino, na cidade de Pomba, Mercês 
c Gur..rani. Entretanto, deixo para o tazer co-
mo emenda, por ocasião do orçamento, que 
será. encaminhado a esta Assembléia pelo Go-
vêrno do Estado. 

Venho também a esta tribuna, Sr. Presi-
dente, por delegação de minha bancada, para 
apresentar a esta augusta Assembléia, voto de 
congratulações com a União dos Varejistas de 
Minas Gerais, por motivo do transcurso do 
seu 17.Q aniversário de fundação. 

Esta nobre classe, que tem pelejado pela 
boa distrilJUíç:ío no centro de nosso comer-
cio, merece o apôio c o aplau:;o de todos os 
mineiros. 

O que nós dcvemvs ver nestas entidades 
de classe é a sua união no sentido de trabalhar 
para o progresso de nossa terra e para o pro-
gresso L! o Brasil, 

Esta União é hen! intencionada e todos os 
que mourcjam nos ~cus diversos setores, de. 
vem merecer o apolo c o aplauso d.os rep·re.. 
scntantcs do povo de Minas. • 

. Portm!to, Sr .. Presidente, !'equeiro que, 
ouvida a Casa, se d1gnc mandar mserir em ata 
um voto de congratula~~ões com a União· dos 
Varegistas de M. Gerais, augurando a esta en-
tidade um futuro próspero para o progresso 
de Minas e do Brasil. {Palmas). " 

_ O, SH. P_HESIDENTE -.Está em discus-
sao o requerunento de autona do Sr. Depu-
tado Dnar Mendes. (Pausa) 

. Não . hav~ndo nenhum Sr; Deputado uc 
que1ra discuti-lo, vou submete-lo a votos. q 

. Os Srs. peputados que aprovam 0 reque-
nmento do Sr. Deputado Dnar :Mendes quei-
II'am permanecer em seus lugares. (llausa). 

Foi aprovado unânimcmente . 
A segt~ir, declara· o Sr. Presidente que se 

encontra sobre a mesa o seguinte parecer (•ue e lido pelo Sr. 1.9 Secretário: ' ' 
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PARECER E REDACXO FINAL 

Comissão de Redação 

A. Comissão de H~dação, exn.mi,nand~ o 
projeto n. 13, que autonz~l o Poúe~ ~xecut1':? 

r " a abrir um crédito especial, e venf_lCando Ja 
ter sido 0 mesmo aprovado nas trcs mscu~
sões regimentais, é de pt~recer que lhe SeJa 
dada como final, a redaçao t~ue se segue, tt 

·qual 'está de acôrdo c~m o I~roJet? c o _-yenci-
do. Sob -esta forma, seJa envwdo u sançao: 

PROJETO N. 13 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mi 
nas Gerais decreta : 
. Artigo V - Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir o crédilo especial de C1·~ ... 
400. 000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), para 
atender ao pagamento de despesas com rnaie-

. rial destinado ao serviço do Tribunal Hegional 
Eleitoral, a partir do exercício de 19,17. 

Artigo 2.9 - Esta lei cntrarà em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

l\·Iando, portanto, a tôdas as ~utoridadés, 
a quem o conhecimento e exe~uçao desta lei 
pertencer, que a cumpram e faça!n cumprir 

· tão exatamente como nela se 'co11Lem. 
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1!H7. 

(aa.) Abreu Hesende, Presidente - Oscar Cor-
rêa Hclator - lladaró Júnior - Simões de 

, ·. Al~eida - ·xenofontc Mercadante. 
De acôrdo com o art. llH, do Hegirnento 

Interno, o Sr. Presidente submete imediata-
mente à discussão e votação o parecer tte re-
dação final, hú pouco apresentado, sôbre o 
projeto n. 13, sendo aprovado, sem debate. 

Recebe, então, o seguinte despacho: -
A. sanção. 

Não havendo mais oradores inscritos, 
passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Apoiamento ao projeto n. 35 

Declara o Sr. PresWente que, em vista de 
· ,o projeto n. 35, do Sr. André de Alrnei<la, hú 
pouco apresentado, conter somente uma assi-
natura, consulta à Casa, de acôrclo com o arti-
go 129 do Hegirncnto, se o mesmo deve ser ou 
não considerado objeto de dcliberaçi.io. 

. • A Assembléia se manifesta favorúvclmente 

ENCERHAMENTO 

. Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre-
Sldente declara finda a sessão, designando 
para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 12-9-1947 

Primeira Parte 

Da~ 14 às 15 horas: 
Leitur~ e aprovação da ata. 
Expediente, inclusive leitura e apresenta-

Ção de projetos, indicações, requerimentos c 
interpelações. · 
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D~s 15 às '16 horas: . 
Discussão e vota••ão de rcque . . . d" , - · " nmentos · !Caçoes e lllterpelaçõcs. Leitura · , . ' 1!1~ 

de redações finais. e a~rc,.vaçao 

Segunda Parte 

Das 16 às 18 horas: 
V Discussão do projeto 11 34 , · 

Adolf? . Portcla . acima publicad~ ,', ?0 , Sr · 
de ut~hdadc Publica o Instituto' lt~cla~,lndo 
Geografico de Minas Gerais. lstonc!' c 

. V D_i,scussão do projeto 11 3 r. 
,dre de Almeida, acima pub!ic."d <>,do ~r. An-
subvenções a iustitttt' "o-es d a o~ concedendo 

" c canctau -Levanta-se a sessão. e. 

CONVOCAÇAO 

Convocam-se os Srs D 
n,entes desta Comissão, p~ra ep~tt~~os. compo-
12 de setembro às 13 30 tu~ a 1 eumao noje, 
da Assembléia. c 101 as, no ~>..:.ifícto 

cor.tiSSÃO EXEcunv A 
, . Alberto Teixeira _ ~ . 

Gmmarães _ 1." Vice-I) .. · l res1dente; Lim·t 
2 Q v· I) . ICS!dente· c t ' - . ICe- residente· V· l [" '· as ro Pil·es 

Secretário; Luiz Dom! a t Ir Lisboa _ 1 9 
E 'l" V Ingos ,, o , • ,llll 10 ascoucelos __ 30'S- "'· .. ::>ccretário· 
Coelho - 4.o Se!~retário ." ecretano; Ozana~ 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO • 
E JUSTIÇA • a.F.GlSLAÇÃQ 

Antônio Pedro Bra a ) 
rcz de Sousa Carmo 'gV, . - I residente· Jua 
did Ul! • - Ice-Prcsid ' • o Ioa - Fabrício S .. •. , ,ente; Cân~ 
·res - Sta1·1· s oat cs -- l• 'Ir!·· '1' mg , o ares -- n ·1 ,· ' ,1 ava-

Heune-sc às têr . 1 leiro Navarro 
horas, na Sala cl·•s çC~s c. s~xtas-feiras . -1r,. 

" Olllissoes. ' as v 

COMlSSlí.O DE FINANÇAS 
TOMADA DE CO~TRJftMENTO E 

. Maurício Andrade _ p . 
VICe-Pre~idcnte; Alberto D rcstdlnte; Hcnó -
Costa - Feliciano Pena e~ct:'to - Augusto 
do - Tancrcdo Neves. - Gmlhenné 1\lacha~ 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 
COMtRClO ' INDúSTRIA E 

. Uriel Alvim _ Pres"ll 
VIce-Presidente úl . 1' ente; Dnnr M 
mando Ziler - . tuno de CarvaÚ cndcs 

Reune-se -;- DI~ermnndo Cruz lO - Ar-
. as qUintas-feitas. , . 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E 
CULTUR.\ 

·Emilio Silveira . 
Pacheco _ Vic p - Presidente· H 
Figueiredo _ A c-. residente A ' 0 1ldon 
lheira. rhndo Za111· · - ug~lsto de 111 - J·osc (' · .. arva~ 

COMISSÃO DE VIAÇÃO 
Otaci'l· . N E OBRAS PúBLICAS lO Teg ~ 

gusto - \Tice-P r a? - Presidente. J . 
- João Camno residente; André â A~c ~u. 

Ma teus Salorné. c rne1da 

·• 

:' IÍ .. ' 
')J 
• >i 
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COMISSÃO DE TRÁBALHO E ORDErli SOCIAL 

11 . Ll' rna _ Presidente; Adolfo .lJortela ac1r . 1 l' ·t c - Vice-Presidente; Bohvar (e •rei as - .:xe-
raldo Ataíde - Starling Soares. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

A t • ·0 Caet·mo -- Presidente; Antônio n on1 ' . ,,. i 1 · · . VI'ce-PresHlente -- . .1.'1< e e1no Gmm •u"tcs - . . 
.Viam;_:_ Jaedcr Albergaria - Lmz Maranha" 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presid~r~te;, Chaves 
Ribeiro - Vice-Presidente; r\lmsw. Costa -
.Antônio Pimenta - Jas<'n AlJJergana. 

CDrv11SSÃ0 DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
NEGóCIOS INTERESTADUAIS 

Cesar Sorar;i - Presidente; Lourenço 
Andrade - Vice-Pres~dentc Carlo.s Prat~s -
Guilhermiiio-de Oliveira - l\Ianuel TavCira. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Resende - Presidente; Oscar Cor-
rêa - Vice-Presidente; I3adaró Júnior - Xe 
nofonte l\lercadante - Sir{lôes de Almeida. 

34.' SESSÃO ORDINi..IUA, EM lZ DE SETEMBRO DE 1947 

PHESIDENCIA DO SH. ALBEHTO TEIXEIHA 

SUMAHIO: - Comparecimento - ~ta -:-
Expediente: - Hadiogramas do Sr. ~h
nistro da Justiça, agradecendo, c. do ~r· 
~)ecretário do Interior, sôbre concorreu-
das em Monlcvadc - Tcl.egrarna de fun-
cionários fiscais - Of~~ios do ~r. ~.o Se-
cretário da Assernblew Legislativa da 
Uahia comunicando reeleição da 1.Iesa; 
do S;. Presidente do Tribuna~ Hegwnal 
Eleitoral, agradecendo, c d0 Centr:o De-
mocrático indcpende~ltc, ~o~numcando 
eleição - Cartas do s_r. CloVIS. Pestana, 
do Distrito Federal, sobre serviços pos-
tais; do Sr. l\linis!ro _ da Marinha c do 
Sr. Ministro da v~~~çao, agradccent~O -: 
Memoriais dos auxiliares de coletona ~s
t~dual em Juiz de Fora c do Sr. Jonqmm 
Vieira dos Santos, de Jacinto - Recurso 
do Sr. Adroaldo Manuel de Andrade, de 
Manhumirim - Convite do S. C. Itau-
uense -- Hcqucrirncntos: n.9 44, do Sr. 
Starling Soares, sôhrc promoções de fun-
cionários; n.o 45, do Sr. Wacli Nassif, 
sôhre prorrogação de lieer~ça - P?recer 
para 2.' discussão do pro.)cto n.o 2 (ve-
readores e juízes de paz) - Projeto n.• 
3ü', com a mensagem 11.9 37, contendo a 
proposta de Orçamento para 1948- Pro-
jeto n.\' 37. do. Sr:. _Antônio ~>irncnta (sub-
venção à mstltmçao _de c~rrdatlc) - De-
créscimo da ]>roduçao; d!scurso c reque-
rimento n.• 4:l do Sr .. ~~ouza. Carmo :-
Denúncia contra cscnvao cleltoral: dis-
curso do Sr. último de Carvalho - Irrr-

~ularidade e violências:' discurso do S.r. 
Uriel Alvim - Ordem do Dia: t.• clis-
cussão dos projetos: n.9 34 (Instituto His-
tórico e Geográfico ·do Estado de Minas) 
e n.o 35 (subvenção a instituições de ca-
ridade) ..,-- Questão de ordem: palavras 
do Sr. André de Almeida e solução do 
Sr. Presidente - Declaração de voto do 
Sr. Geraldo Atnide - Encerramento 
Ordem do Dia 15-9-194 7: 
Às 14 horas, comparecem os Srs. : Al-

berto Teixeira - Lima Guimarães - Valdir 
Lisboa - Luiz Domingos - Emílio Vascon-
celos - Ozanan Coelho - Abreu Hesende --
Adolfo Portela - Anuré de Almeida - Ani-
hat Gontijo - Antônio Caetano - Antônio 
Pimenta - Arlindo Zanini - Armando 
Ziler - Augusto de Figueiredo - Badaró 
Júnior - Bolivar de Freitas - Carlos Pra-
tes - César Soragi - Chaves IUbeiro -
Dilerrnando Cruz - Emílio Silveira - Fa-
brício Soares - Faria Tavares - Feliciano · 
Pena -- Geraldo Ataíde - Guilhermino de 
Oliveira - Ilacir Lima - Jaeder Albergaria 
- Jason Albergaria -- João Camilo - José 
Augusto - José Carvalheira - Joubert 
Guerra - Juarez de Sousa Carmo - Jú~ 
lio de Carvalho - Lourenço Andrade -
Luiz Maranha - Manuel Taveira - Matcus 
Salomé - Ivlourão Guimarães ~ Oscar Cor-
rêa - Pedro I3raga - Renó ·- Ribeiro 
Navarro -- Hondon Pacheco - Simões de 
~Almeida -- Soares Canedo - Souza Carmo 
- Starliug Soares - Tancredo Neves -
último de Carvalho - Uriel Alvim - Xc-
nofonte Mercadante. 

Deixam de comparecer, com causa jus-
tificada, os Srs. Alberto Deodato - Ama-
deu Andrada -- Antônio Guimarães - As-
tolfo Dutra -· Augusto Costa - :Mendes Fer-
reira - Fidclcino Viana - Guilherme Ma-
chado - i\iagalhães de Melo Viana - Mau-
rício Andrade - Otacílio Negrão ·- Simão 
da Cunha. 

O SH. PRESIDENTE Achando-s.., 
presentes 54 Srs. Deputados, declaro aberta 
a sessão. 

ATA 

O Sr. Luiz Domingos (2.9 Secretário) 
lê a ata _da ~cssão antecedente, a qual, sem 
observaçao, c aprovada. 

EXPEDIENTE 

O Sr. Valdir Lisboa (1." Secretário) 
procede à leitura dos seguintes papéis: 

Radioommas: 
Do Sr. Ministro da Justiça ""t'\<l, e I . - d • "<> ' ceu-( ? a G comun

1
1caça

1
o aE posse ao cargo do 

v1ce- overnac or < o ~stado, pcr·ult ·t 
Assembléia, do Sr. José Hihciro p'e

1 
,e es a 

I) b'l 1'1 ' - \e c e 1( o c.o~ agrado. Arquive-se. 
, Do Sr. ~cc1:ctano do Interior, comuni-

c.tndo ter cncammhado ao Sr Cllef d ll 
I . . . . · e e o-
lCia, para as nceessanas IH'ov1·ct-, · "' f· · 1 t A 11' · cncia.,, o o !CIO < cs a ssern ) CH\ sôhrc fato. , , ·. 
dos em Monlevade. s ocoxn 

- Recebido com agrado. 

473 



Telegrama: 
Dos funcionários fiscais de J equitinho-

nha e Sabará de apoio ao memorial apre-
sentado pelos' agentes fis~ais de Ubcraba. 

· - A Comissão de Fmanças. 
Ofícios: , . , 

Do Sr. t.• Secretano da Assembleia Le-
gislativa do Estado da Bahia, comu~~cando 
a reeleição da :Mesa daquela Assembleia. 

1 _ Recebido com agrado. Agradeça-se. 
Do Sr. Presidente do Tribunal Hegio-

nal Eleitoral dêste Estado, agradecendo a 
comunicuçfto da poss.e, yerantc esta Assem-
bléia, do Sr. Jose Ril>eiro Pena. 

- Heccbido com agrado. Arquive-se. 
Do Centro Democrático Independente, 

desta Capital, comunicando a eleição dos 
Srs. Benjamim Guimarães c Alberto Deoda-
to, presidente e vice-Presidente da honra, 
respectivamente. 

-- Recebido com agrado. Arquive-se. 
Cartas: · 

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1047. 
Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Legis-
lativa. 

Em aditamento à minha carta GM-380 
de 30 de maio último, tenho a honra de le-
var ao conhecimento ·de V. Excia. que, de-
vidamente examinado pelo Departamento 
dos Correios c Telégrafos, o pedido, objeto 
do ofício n.• 340, de 26 daquele mês e ano, 
dessa egrégia Assembléia, deverá ser aten-
dido. tão logo o permitam os recursos orça-
mentúrios, de vez que, a par da dificuldade 
existente na condução das malas postais, as 
r•?itrrad~g recomendações do Sr. Presidente 
da Hepúbliea não aconselham a criação de 
serviços, que impliquem despesas extraor-
çamentárias. 

Heitero a V. Ex c ia. os meus protestos 
de elevada estima e distinta consideração. 

(a. ) Clóvis Pestana. 
- Recebida com agrado. Publique-se. 
Do Sr. Ministro da Marinha e do Sr. 

Ministro da Viação e Obras. Públicas, ex-
pressando agradecimentos pclu comunica-
ção dn posse, perante esta Assembléia, do 
Sr. .Tos é Ribeiro Pena, no cargo de vice-
Govcrnndor do Estado. · 

- Recebidas com agrado. Arquive-se. 
Memoriais: 

Dos auxiliares de Coletoria Estadtw.l de 
Juiz de Fora, solicitando medidas em favor 
da classe. 

-- A Comissfto de Finanças. 
Do Sr. Joaquim Vieira dos Santos .e 

outros, reclaman(lo contra 0 ato do Prefei-
to Municipal de Jacinto, cxonerandc-o sem 
processo administrativo. · . . . 

- A Comissão de Assuntos Mumc1pms. 
Recm·so: 

Do Sr. Oldrado Manuel de Andade, coi~
ti:a ato do Prefeito :\Iunicipal de Manhurm-
rHll. 

- À Comissi'io de Assuntos Municipais. 
Convite: 

, Da diretoria do Esporte Clube Itaunen-
~:t;. pn~a as solenidades de posse da nova 
chretona, a rcalizàr-se hoje, dia 12 do cor-
rente. 
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Recebido com agrado., Agraucca-se. 

REQUEIUMENTO N.• 44 

· Sôbre promoções de funcionários 

Sr. Presidente, 
Requeremos, ouvida a Casa, sejam ])e-

didas ao Govérno do Estado as seguintes in-
formações: 

1.• - Se está em vigor o art. 51 do 
Estatuto dos Funcionários Públicos, q!Íe c)(i-
ge interstício para promoções, e, em cr.so 
negativo, qual a lei que o revogou, pois uma 
lei só se revoga ou derroga por outra lei. 

2.• - Se, tendo em vista o art. 1H2 da 
Constituição Estadual, o cargo de Chefe de 
Secção de Secretaria pode, ser provido ror 
promoção, isto é em caráter efetivo. 

3.0 - Se as últimas promoções havi('a,<; 
na Secretaria de Viação c Obras Públiças 
não infringem as disposições, supra mencio-
nadas, do Estatuto e da Constituição. 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 1!).f7. 
{aa.) Starling Soares - Guilhcrmir10 

de Oliveira -·- Xenofonte Mercadante - hc-
der Albergaria - Aníbal Gontijo. 

- À Comissão de Justiça. 

HEQUEIUMENTO N.0 45 

Sôbre prorrogação de licença 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

O Deputado abaixo assinado, tendo so-
licitado a esta Assembléia, em 12 de julho 
dêste ano uma licença de 60 dias, e ni'io po-
dendo reassumir o cargo, por motivo 1le 
fôrça maior, vem respcitosnmcn!c requer~r 
a V. Ex c ia. uma prorrogação por mais 6 
meses (seis meses). 

Nestes têrmos, pede deferimento. 
Sala das Sessões, 12 de setembro de 

1947. 
(a.) Wadi Nassif. 
- À Comissão de Justiça. 

PARECER PARA 2.' DISCUSS;\0 

SóDHE O PHO.JETO N.• 2 

Comissão de Assuntos Municipais e Neoô-
cios hzlerestaduais 

Trata-se, ·como hem esclarece o ilustre 
Deputado André de Ahncid~, c!n Pa_rcccr de 
fls., de urna lei de emcrgencw, dtante da 
exigüidade de t~mpo qu? . nos resta P~rn a 
realização do pleito rm~niC_Ipal., A u:r~encia, 
portanto, em sua votnçao e umn mec!Ida que 
se impõe. 

Dispõe a Constituição do _ Esla<lo, no 
art. 79, que "os rnunicipios sera? orguniza. 
dos em lei" c que o prefeito, vice-Prefci!G 
c vereadores serão escolhidos por Votn~~;ia 
direta c secreta. E' o que estipula o art. 
1.• do projeto. 

"0 número de 
limitado o mínimo 

vereadores ser{~ impa 
a sete c o maxhno ~ 
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· quinze, salvo nu Capital onde será de vinte 

c um", (art. 87 da Constituição). 
O urt. 2.• do projeto estabelece que o 

número de vereadores será fixado na base 
de 7 ~ 9 - 11 - 13 - 15 - para os mu-
nicípios - de 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ou 

t': mais distritos, respectivamente. O muni-
cípio da Capital terá 21 vereadores. 

A êste artigo foram apresentadas ernen-
dus, em número 'de cinco. 

A de n." 1, modificando, em parte, o 
critério indicado no projeto, adota o da po-
pulação para os nwnicípios de um só dis-
trito, de modo que o número de vereadores 
que exceder de sete será fixado na base de 
"um para cada dez mil habitantes ou fração, 
até o múxirno de quinze vereadores". 

E' um critério misto de população e po1· 
distrito . ' 

As emendas números 2 c 4 de fls. são 
iguais. Fixam elas em 9-11-13 - 15 c 21 
o número de vereadores sob o critéri'o da po-

., pulação de cada município na seguinte pro-
porção: 

_ 9 vere~dores ~ara os municípi·os de popu-
laçao 'in feno r a vmtc mil habitantes· 

_11 vereadores entre vinte c trinta mil 
habitantes: 

_13 vereadores entre trinta c quarenta mil 
habitantes; 

. 15 para os municípios de população supe-
rwr a quarenta mil habitantes. 

21 para o município da Capital. 
A. detcrr_nina~~ão do número de vereadores 

se fura mediante dados demo3ráficos do últi-
u~o reccnccamcuto c estimativa oficial forne-
c.Idos pelo Departamento Estadual de Estatís-
tica. 

. A crncn~a n9 3 de fls. sugere outro crité-
r~o: 9 do nur~ICro de eleitores inscritos para 
f1xa~a? .do numero de vereadores em cada 
mumclpiO, na proporção de; 

7 para os municípios cujos eleitores ins· 
c ritos não 'V:xccdam de 3. 000; 

9 entre 3.000 c 6.000· 
11 entre 6.000 c 8.000: 
13 entre 8.000 c 10.00Õ; 
15 para os municípios que tenham mais 

de 1 O. 000 clctitores; 
21 para o município da Capital. 
Esta emenda não nos parece aceitável 

pelos motivos invor,ados, em parecer de fls.: 
pelo Deputado André de Almeida. No momen-
to em que .se proccd~ mtcnsa qualificação elei-
toral no Estado, tcnamos que aguardar o seu 
resultado fornecido ao Tribunal Hcgional Elei-
toral para se po.dcr fixar •o número de verea-
dores. A cscasses do tempo não permite essa 
protelação. Além disso o número de eleitores 
é instúvcl, podendo ser aumentado de ano pa-
ra ano. 

A emenda n. 5 é semelhante às de núme-
ros 1, 2 c 4: csta.bclecc 7 vereadores até ~O. 000 
habitantes c 2 por grupos de 10.000 habitan-
te& excedentes. 

Examinando-se, isoladamente essas emen-
das c comparando-as urna com as outras c com 
0 dispositivo do projeto, chegamos à conclusão 

, de que a de n. 2 (igual à de n. 4) é a que 
' ·. nos apresenta com melhores requisitos de ser 

aprovada em substituicão ao disposto n0 art. 
2.9 do projeto. E' constitucional, juridica ra-
cional e de fácil execução. ' 

Jú possuímos os necessários elementos sô-
b~e -~ populaçüo do Estado por , municípios, 
(hstntos, comarcas c tênnos, ate o ano de 
l!HG constantes do boletfm forneddo a esta 
Assembléia pelo Departamento Estadual de 
Estatística. 

Parece-nos ainda mais razoável adotarmos 
o critério fixado no art. 5.• da nossa Consti-
tuição c até agora obset·vado. na reprcs()ntação 
federal c estadual com relação ao número de 
Deputados na base demográfica, em lügar de 
estabelecermos normas diferentes em tal caso. 

Além disso, a emenda n. 2 -oferece a van-
tagem de elevar a !) o mínimo de 7 ve1;eado- · 
res, facilitando, assim, a constituição de co-
missões nas Câmaras municipais com maior 
número de vereadores, além dos que integram 
a mo.:sa. 

Por essas razões é que pr·opornos sejam 
rejeitadas as emendas números .1, 3, 4 c 5 
substituindo-se o art. 2.0 do projeto pela cmer: 
da n. 2. 

(,Jtwnto à emenda n. 6 ao art. 3, § 1.• 
do projeto, institutindo o cargo de Vice-Presi-
dente da Câmara 1\lunicipal. em se tratando no 
caso presente, como já dissemos, de uma lei 
de cmergôn cia, propomos seja a matéria 
apreciada na discussão do projeto da lei de 
organização municipal, já em curso nesta As-
sembléia. Neste projeto, aliás, figma ·no Ca-
pítulo III do Titulo Ill, pág. 11, o r.argo de 
Vie<!-Presidentc da Câmara. 

Pela mesma razão, isto é, por ser esta 
uma lei de emergência e por se trntar de ma-
téria já incluída do projeto da lei de orga-
nização municipal, (pág. 8), propomos ainda 
não se tome conhecimento da emenda n.• 7 
ao art. G.• do projeto c que se suprima êstc 
artigo. 

JUíZES DE PAZ 

Pelo projeto haverá em cada distrito qua-
tro juízes de paz, que serão eleitos na forma 
da lei, os quais tomarão posse perante o Juiz 
de Direito ou perante o Prefeito, dentro de 
trinta dias, depois de diplomados. 

O Tribunal Superior Eleitoral, em Resolu-
ção n. 2 .170, .lc 2li de agôsto proximo findo 
deliberou no art. 1.9 que o número de candi: 
dados a clc?cr nos nn~nicípios _r;, distritos !>Crú 
o cstabclcc1do ua lcg1sla~~ão vtgcntc. 

9uanto. a juí7:cs de paz csd~lrecc! no s 2. o: 
. Nas respectivas zom<s dchlor:ns, o:; r>ar-

tHlos devem registrar mais dois cnndichto. 
para os lugares ele Juízes de Paz ou J '.., .~· 
Di ·tr't . r· d 't' , U1.,cs . s 1 ms a 1111 e pcrnu 1r a constituiçi'io d· 
hstas ele suplentes. ,\S 

§ a.o - Considerar-se-á eleito juiz n 1 ,. ,,. vot ú · · l · 1"\.,, a o pnrne1ro c scgmu o suplentes vela _ 
dcm de votação. o r 

§ 4.9 - No e:Jso de empate IH'"\'alcc , . d i ' v ' Cl''\ '1 
1 a< e c no caso de set· a mesma se 1)1.0 • 1', ~ 
a sorteio." ' cc< r, r,\ 

Pensamos que deve ser adotada CS'"l re-
soluçii.o do Tribunal Superior Eleitora' 1 "c' , ._ 
t d'f' · ncs c caso mo 1 lcar-~>c-a o art. 5,9 do projeto: 
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Onde/ se lê :"Haverá em cada distrito 
.quatro juízes de paz"... substituía-se por: 
"Haverá em cada distrito um Juiz de Paz e 
dois suplentes .•. " 

Suprima-se o § 2.0 do art. 5.0 do projeto. 
Pelo decreto-lei n. 1. 630 de 15 - 1 -

1946, ern vigor, existem, atualmente, apenas os 
cargos de juiz de paz substituto do jmz lte paz, 
nomeado pelo Governador do Estado. Dois 
é pouco, ~mas qudtro, como está no projeto, é 
demais. Um juiz c dois suplentes 1nmcados 
pelo Egrégio Tribunal Supcr·ior Eleitoral, 
obedece ao que era estabelecido na legislação anterior. 

E' êste o nosso parecer sôbre o projeto 
de lei n. 2, sujeito à deliberação da Casa. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 1947. 
(aa.) - Cesar Soragi, Presidente - Carlos 

Prates, Helator - Lourenço Andrade - Gui-
lhcrmino de O li v eira - Manuel Ta v eira. 

· - Publicado, inclua-se em ordem do dia. 
Estão sôbre a mesa os seguintes papéis: 

PROJETO N. 36 

Pixa a Despesa e prevê a Receita para o 
exercício de 1948 . 

Art. V - A despesa do Estado de Minas 
·Gerais, para o exercício de 1948, é fixaua em 
Cr$ 1. 330.246.439,20 (um bilhão, trezentos 
c trinta milhõe~, duzentos c quarenta c seis 
mil, quatrocentos e trinta e nove cruzc1ros c 
vinte centavos), classificando-se de acórdo 
com as normas financeiras de padromzação 
.orçamentária, devidamente distrihtüda pelos 
.seguintes órgãos executores dos serviços: 

Palácio do Govêrno . • . 
Assembléia Legislativa . . 
Conselho Administrativo do 

Estado . . · · • · · 
Dpto. Jmídico do Estado . 
Dpto. Est. de Informações 
Dpto Estadual de Estatística 
Departanwnto Geográfico 
Dpto. Estadual de Saúde 
Deparlmncuto de Aguas e 

Energia Elétrica . • 
Hêde Mineira de Viação . 
Departamento de Estradas 

de Hodagcm ..... 
. Departamento de Compras c 

i•iscalizaçao . . . · 
Navegação Fluvial . . . · 
Secretaria do Interior . . . 
Sccretm·ia das Finanças . . 
Secretaria da Agriculturá 
Secretaria da Educação 
Secretaria da Viaçüo . 

t;r* 
::!. 54U. 2Uü,80 

10.210. üOO,OO 

7!.12.040,00 
1. 36ll. 520,00 

b:'ltl. ~40,00 
3 .ti/5. :wo,ou 

I 2.372,i::SO,OO 
5ü .1 ti V .liHi,SO 

8. S!J!J. 60C,OO 
217.000 000,00 

!JO. 000. 000,0(} 

78.728. 6ü0,00 
7. 600. 000,00 

160. Ol!J .tl54,GU 
334. 22U. 21l2,·10 

6G. 711. 253,40 
138. 73<L 036,80 
. 42.ü02.4SO,OO 

Soma ..... 
Plano de fomento da 

1. 222. 223. U'50,20 
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produção . • • • 

TOTAL GERAL 
DESPESA 

108.022.489,00 

DA 
1. 330. 24G. 439,20 

-- - ----·- .. ···11 . -- . . '""""t''' 
I ' I~~.--- :··-\~\~\ 

I i''! 
<\ Art. 2.Q __ Para o mesmo c_::.crc1cio! a ·,.'\!. 

receita proveniente da arrecada~~~ lH'éVlsta 'il~, 
é de Cr~ 1.182.817.000,00 (umtnliltto c<!nto e \\• 
oitenta c dois milhões, oitoc~ntos c úcze:;setc ;\ 
mil cruzeiros), assim discrirnmalla: ! "" ' 

Receita ordinária: 
Heccita tributúria . 
Hcceita patrimonial 
Heceita industrial 
Heccitas diversas . 

Soma.' .. 

Receita extraordinária 
TOTAL GEHAL 

HECEITA .•. 
DA 

CrQ 
s:12. :wo. ouo,oo 

17 .:no.ouo,ou 
1!lLvl7.UUO,OO 

!JO. OIJO. UUU,OO 

1.131. 01'. 000,00 

48.800.000,00 

1.182.817.000,00 

f~ 
J) 

\'I 
\
J' l· 
'; ·,. 

\
1' '.\I \',T 
! 1.': Art. 3.o - Fica o Podct· Executivo autori- · 1: , 

zndo a ahdr créuHo:> ::.uplcmclltar..:s t:tl' v li- , UI I 
mitc de 10% (dez por cento), tla llc~}Je:.a or- ~· 
çada, bem corno realizar para cooenun1 tio )·, . ! 
deficit c a titulo de antecipa••iío ue t·--ceita, ''' ·I.\ ... ,., 
operações de crédito até o linutc de 1; s tum 1.'.·,.··,. térço) da receita prevista r' 

Parágrafo único - As operações pode-
rão realizar-se mctilante a crnis:;üo uc lctnts, \;I 
títulos ou h ônus do Tesouro. •l 

Art. 4.• - A lH"esent€ lei vigorara uuran- 1'1! 
te o excrcicio ue d·Hl, a partir de 1.• uc ju- , ,f 
nciro próximo, rcvoguuas as disi>o:nçoc:.; cut : 1.1 , contrário. ~ 

MENSAGEM N. 37 

llclo Horizonte, 12 de setembro tta l!H 7 
Senhores .i\lcmbros da A:,-sembléia Legis: lativa: 

Ternos t~ hot~ra _de submct\Jt" ú aprccraçiío 
de V~s:>as Excclencws o anteproj(,;,o üc Lei 
que f~x~ a despesa c I>rcvé a rceeita Para 

0 exerc1c1o de l!H8, fazendo-o acompannar da 
competente proposta orçamentária. 

Na Mensagem !"ec{:ntcrncnlc a1n·escntada 
a essa AssctuJHera, tlvetuos a oportumuauc de 
d~r ~ont~s ao povo mineiro tla s1lua~:,, 0 eco--;.. 
nonuco~tuwnccrra c u que se encouu·a 

0 
Es-

tad?, de munc1:a~ as ativhlaues uos JH·
11

ndros 
meses de adnnrustra~~ao, c lle cstalJtiecer a. 
h~ses de um programa amplo c raclon·u 

0
• G s vcrno. ' c o-

,A Proposta or~~amentúria ora cncanunl , 
?a .C a ~oncretizaçüo das mctlidas ,.. ~~~ 
lUthspensa. vers ú rcaliza•:'io '''t<Ittelc Jlll"',ldas 
, ' · ' ' u, IH'o"run · c a sat1staçao de nossas neccss· 

1
• "' ~a 

prementes. H aul;s tn:us 
. , A_ elaboração da proposta obedece , 
c obvlO, aos princípios técnicos • ~~. c~rno 
que dcvt~tn In·csiuir a h··ti')'Illto. () Ctcntlltcos d ' ' s ttc• s· t reza, c modo a Possibilitar t ue o '"a na u-
lm·o ol'çmnento tral.UZa 11 .1 re·1

11
. ,, 

1 
lto.,.,o tu-.. ,,, · l .. • ' ' Iuat c 

0 1
, 

1 «In a ua Vll a Ílltaucell·a do l•'··t· ' lllllo-
, d ' . ......, ·lli(J evlll' ' san o, mmwncumeu:c, a:; Paut· , : ., cs-
oricutam os órgaos eHcan·e"a ;t'~ Jlot ouuc se 
·cuçüo, quer no toeantc ,. ~ lo:-~ ÚB sua exe-

. •I <ll'l'cc·lda•" no que Interessa a uespesa. ' .-ao, <Iller 
Para realizar cs>c objetiv 

em conta que o orç:nnento 0 •_ de~etnvs levar 
e arbitrário balanço estiln·tt' nao c Utn ltlcr

0 1. . • IVo C <lei 'I' · tvo, mas uma lct que regist ., . c llltna~ . 
. I ,I com Vct'<lcitta, 

íf, I 

'I 
/.' rl: 
:li' 
,;J 
H 
!1, 
l': 

,, 
q~ 
I : 

:I I 

'ti· (;.1\ 
!'r;• 
! :: ,, ' 

i 
' I 



de os atos administrativos de previsão e de 
autorização, tendo em vista preceitos de or-
dem financeira, técnica c econômica. 

Não só na previsão da 'receita, como na 
fixação da despesa, constituiu nossa preocupa-
ção máxima imprimir ao orçamento absoluta 
sinceridade. 

Assim, nas rubricas de que se compõe a 
receita, estimaram-se os rectírsos, ohedeci'dos 
rigorosamente os pre•""!itos de nossa legislação 
trilmtúria, com as rnv .;ifica~~ões antes por nós 
sugeridas, muitas das quais decorrentes de 
Imperativo constitucional. 

Adotou-se o mesmo critério em relaçflo 1\s 
dohwõcs de despesa, a fim de atender, na me-
dida do possívd, às necessidades de cada ór-
gão administrativo. 

O Govêrno de Minas, ao elaborar a propos-
ta orçamentária, compenetrou-se do cumpri-
mento do seu dever, visando únicamcntc aos 
intcrês:;e:c; da coletividade, pois que esta par-

.. , ticipa da administração financeira do Estado 
através de suas contribuições, dos benefícios 
que delas resultam, e ainda da sua fiscalização 
permanente. 

HECEI'fA 

A receita para o próximo cxcrciclO foi 
cstimatla em Cr~ó 1.182. 817.000 00 com a se-
guinte discrimina~~ão: ' ' 

Heccita ordinaria 
Tributária . . 
Patrimonial . . . 
Industrial . 
Hcndas Diversas . . 

Receita extraordinária. 

Cr:~ Cr$ 
832.2\lO.OOO,OO 
17.21 o. 000,00 

191.517.000,00 
no. ooo. ooo,oo 1. nt. 017. ooo,oo 

48.800.000,00 

1.182. 817.000,00 

A receita ordinária compreende os recur-
sos permanentes com que pode contar o Esta-

··r do para fazer face ao custeio dos serviços pú-
blicos. A cxtraordinúria, ao contrário, diz 
rc~;pcito aos recursos de carútcr aleatório, que, 
por isso mesmo, não se repetem com regulari-
dade em todos os exercícios. 

Conforme se vê da demonstração global 
da receita, as rendas extraordinárins, consoan-
te a melhor técnica de elaboração orçamentá-
ria, representam apenas 4% da previsão, en-
quanto 51uc as ordinárias atingem a !)6 '7o. 

técnicos de seu provável crescimento ximo ano. no pró-

I- RENDAS TRIBUTARIAS: 

As rendas tributárias intecrram o gru d 't d' , . b po a recei a or mana c se constituem dos im 0 t 
e !nx_as q:rc cabe!? ao Estado, em face d~ ~.?~ 
cnminaçao constitucional. IS 

') Tais rendas foram estimadas em Cr$ 
83~. 290_. 000,00, o que representa cêrca de 73% 
d,a ;ecelta ordinária c 70% da receita or'" • 

0 

tana. ,,amen-
. As rendas trn'mtárias se distribuem da . _ 

gumtc forma: se 
a) ln!PO:~to territorial - I~ste impôsto de-

verá contnb.mr pa!·a ?S cofres públicos, neste 
ano, c.om a ImportanciU de Cr$ 8G. 800.000 00 
aproximadamente. ' '· 
, A sua previsão para o próximo exercício. 
c ·de Cr$ !);, . 000. 000,00. 

Cm!rprc-nos salientar que no cálculo des-
!a pr~visao, levamos na devida conta, além da 
Isençao a que se ~·cf.er~e o parágrafo 1.0 do arti-
go 104. da Co!'sh~mçao! a adoção do critério 
regressiVO do Imposto s~brc os terrenos de cul-
tura, de. modo que o propri~tário que cultive 
m~nos arca, pague,. proporciOnalmente, maior 
tnhnto, na confornudadc do disposto na parte 
final do artigo citado. 

h) Impôs/o sôbre tmnsmissão "ca!lsa-
morlis" - Difíeil ou mesmo impossível é a 
previsão segura do impôs to em aprêço. B~
scados, entretanto, na intensa fiscalização dos 
cartórios, já recomendada, podemos prever 
st~a arrecad~1~ão em Cr$ 22. 000. 000,00 no pró" 
Xlil10 CXCrCIClO. 

c) lmpôsto sôbre transmissão de pro 
priedade in~o?iliária "~nlet-vivos" - No cor: , 
rente cxer~ICic~, a. receita resultante dêste tri-
buto devera atmgu· a Cr$ 77.000.000,00. 

Se cor:sit~erarmos que apenas até o fim do 
a_!IO devera v.rg.m:ar a c~nccssão que o Estado 
~ez !'os mumcrpws, atnhuindo-lhes parte do 
Imposto, quando cobrado sôbrc propricdad 
urbanas, podemos prever sua 'HTecathç1.o es 
Cr$ 95.000. 000,00, aprox.immh;mcntc.' ' em 

( 1 
Atcdnd~mlo-~er'! todavia, à possível haix~ 

I~ e po e r~ vcn Icar-sc nos valores ímob T á 
nos, convem seja feita uma cslimativ' 

1 1
' • dente. ,\ pru-

A previsão constante da 
anexa, conscguintcmente é de 
85. 000. 000,00. ' 

discrirnintH}ão 
Cr$ ....• , ...• 

d) lmp6sto sôbrc vendas e cons · 
- A forma de arrecadação âo im ·' ~gn~fÕes 
vendas c consir<n:v~õcs dcvei':t sof ?os o sobre. 

• <> ' • , • r c r 110 • xnno exercício, sensíveis modific'l - ', pro-
n~ccndo, porém, inalterada a tax: ç~es,. J>e.n~ut
cw, que é de 1,4% . <l < c mcrdcn-

Até ngora, a sua cobrança tcrn-
sado mediante aposição de estam ·nse proccs-
lanç:~nenlo8; segundo os con.triht~1 

u:s (~U por 
ou na o c senta regular. ntcs tenham, 

No orçamento da receita não foi possível 
continuar a a!lotar o critério clássico de médias 
trienais, não só porque tal processo é hoje con-
siderado obsoleto, em virtude de suas dcficiên-
eia:;, como também TlOrqnc, na prútica, não 
seria exeqüível, à vista das altcra~~ões que o 
Govêrno se viu na contingêúcia de introduzir 
no regime tributúrio, para reajustá-lo aos no-
vos di:;positivos constitucionais c à realidade 
cconô!llica do Estado. 

Procedemos h um exame minucioso de 
tôdas as rubricas de receita, considerados vá-
rios falôrcs, como, por exemplo, a legislação em 
vigor, as modificações neccssú!i~1s sugeridas, a 
arrecadação do presente cxcrc1cl0 c os índices 

A expcriêneia, todavia vern . . 
do que a parte dêste trih{lt , , .<leraonstr:m-

'·· 

eslampilhas tem apresentado o l :n,r eeadada em 
apreciáveis índices de crc" :.<c .mo para ano, 

~>Cimento • 1 t que a arrecadação restante , , ' ex qt!an o ' cob1 a da medwnte 
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·lançamento, permanece práticamente estacio-
nária verificando-se apenas pequeno aumento, 

. quas~ sempre decorrente 'de maior número de 
contribuiu tes. 

C~mp.rc, ainda, assinal~r que em todos os 
demais Estados da Federaçao, mesmo naqueles 

·.de aparelhamento fazendário inferior ao nos-
so, 0 irnpôsto sôbre ven_das c consignaçõ_es é 
arrecadado em sua totalidade, em estampilhas 

·com rcsult~dos satisfatórios. 
. Além disso, convém que se elimiqc, tanto 
. quanto possível o arbítrio pessoal na aplica-
ção das leis !iscais, r~sguardando-sc, dessa for-
ma, os interesses reciprocos da Fazenda e dos 
contribuintes. 

A vista disso, o impôsto sôbre vendas e 
consignações deverá cobrar-se, a partir do 
'próximo ano, de maneira quanto possível uni-
forme em todo o Estado, isto é, em estampi-
lhas, ou, em casos excepcionais, por verba. 

A exigência dos livros fiscais será, neste 
'caso, extensiva aos contribuintes que até agora 
·vêm pagando êsse tributo mediante lançamento. 

Essa e outras medidas fiscais adequadas 
permitiram que se fixasse a estimativa do im-
pôsto em Cr$ 340. 000. 000,00. 

e) lmpôsto de exportação - Na previsão 
dêste impôsto importava a maior prüdência 

. pois, desde que passou a constituir renda d~ 
União, não mais o arrecadava o Estado, impe-
dido de o decretar. Promulgada a Constitui-
ção de 1946, voltará a ser arrecadado, mas tão 
só quanto à exportação para o estrangeiro. 
· A falta de dados estatísticos mais exatos 
no tocante à exportação para o exterior, levou~ 
se em conta a exportação dos nossos produtos 
para fora do território mineiro, com urna de-

. dução razoável, por assim dizer, pessimista, 
no cúlculo da previsão. Dessa forma, pode-
mos admitir que a arrecadação proveniente da 
exportação de produtos mineiros para o es-
trangeiro tem probabilidade de orçar por Cr$ 
45. 000. 000,00. 

Acresce que, para efeito dessa estimativa, 
influiu o fato de serem moderadas as taxas es-
tabelecidas, particularmente as que incidem sô-
bre minérios, à vista das restrições contidas 
no Código de Minas, que lhes fixa um limite 
máximo. 

f) lmpôsto do sê/o - No que rescpeita a 
êste impôsto, em cuja arrecadação se verificam 

. menores oscilações, será, todavia, possível 
maior incremento na arrecadação, tão logo se 

· ponham em prática providências de ordem fis-
cal, decorrentes ele modificações no atual sis-
tema de fiscaliza~~ão, já propostas à ilustre As-
sembléia Legislativa. 

Assim sendo, pode a previsão do impôsto 
do sê lo fixar-se em Cr$ 22. 000. 000,00. 

g) Impôs/o sôbre minérios - f:ste tribu-
to, que não representa irnpôsto novo, corres-
ponde ao que recai sôhrc expl~ra?iio agt·ícola 

-~-:...= -~---:_:=.!1\~.ll ' -- . \ ~ 

I '( '· ~\ • • t d ' 't'' llllpos o e exportaç1o e af' 1 ' : r 
agor~ ::rrecadada do' i:UpÕstoi~ ' .a ~art~ at(: ~. ~ 
profissoes. e tndustrtas e , , \I 

S'b .(J\. ~ re o~ minérios exportados P \\0·' 
trangeiro, nao Poderá 'haver I'nci'd' a~a o es. ·• t que · • encta d d. '1• o Imposto de exportação ·: ' a o 
ao .Jirnite fixado à tributação. Ja COI·responcte ·:?: • . 
.• Consideradas tais circunsF . :! 

Vdisao do impôsto sôbre minérioancia~, a Pre-
a em Cr$ 3. 000. 000,00. s esta calcula-

h) Taxas rodoviárias e t 
-Recaindo sõbre o registro axas de trânsito 
veiculas, a inscrição do m 'ta c_onservação dos 
~.a pr.ovisória, exame médi~o onsta, sua licen-
hscahzação, avcrba,.,a·o d e, de taxímetro d · · · ' ,. e matnc 1 • ro _?VIarias c as de trânsito :- u a, as taxas 
raça? na sua incidência e nosn~o sofreram alte-
summdo-se que a arrecad :- cu~ v.alores, Pre. 
8. 000. 000,00 e Cr$ 690 . OO~çgg ahnJa a. C r~ .. 
te. ' ' respectlVarnen-. 9 Taxas de estatístic , 
bUiç?es, destinadas a m·lnuta -.:: Essas contri-
serviços especializados' d e~ça? ~os diversos 
da~n-se por ocasião da s· ~ estahshca, arreca- ,-;. 
netros do território do E~:~~ dos Produtos rni-

. A sua receita Pode se · 
~ahv~ aproximação, em Cr$ Prevista, com re-

. J~ Tax?- hospitalar _r 1 ·~09.ooo,oo. 
rw ainda VIgente a No regime tributá 
razão de 0,5% sÔbre t~xa hospitalar incide à 
de indústrias e Profiss. montante do irnpôsto 
oc.adação o dêss~ tributo ~~~· rn At~ibu~da a arre-
hr de 1. de Janeiro ·de 1948 uniciptos, a Par-
recadado com base na ' Passará a ser ar 
licas, à razão de Cr$ O :Oenda de bebidas alcoo'-

• ' ,:> Por litro -
A aphcação dêsse tril . 

nutenção dos diversos serv~uto far-se-á na ma-
partamentos de assistênci çlos, c.om que os de-
curnpt·ern, no Estado a lOSPitalar e soct'al A . ' as suas fin l'd . previsão da receita ~I ades. 
hospitalar é de Cr$ 15. ooo~~~~eo~Icnte lla taxa 

, k) Taxa sôbre 0 café ') • 
~umero 2 .126, de 25 de ·u - I elo Decreto-lei 
fiCou estabelecida uma t~tx?h? ?o flutente ano 
14,00 por saca sôhr, ' a. unica de Cr$ 

d ' e o cafe. s· . . .. .. se, essa forrna não só . . Hnphficaram-
form r d d ' · '1 at rccadaç· >· a I a es, mediante as . ao, -como as 
tes deveriam satisfazer ~U~t~ os. contribuiu. 

D . as ·extgenctas f'~ . . eshna-se êsse tributo . lu cais. 
VIços com que o Estado amao ~usteio dos ser-
mcnt~ a produção, relizan~ara, Protege c fo-
cafeCira, Por intermédio d o. a_ sua POlítica 
zados. e orgaos cspeciaii-

Poderá atingir a arr d ~ 
hre o café a Cr$ 49. ooo. 0gg~ açao da taxa sô-
culo baseado na safra I '.O, conforrnme :I 
3. 500. 000 sacas. >revista, que é de C,t -

, P Taxa de servi ·os 1 • • • 
nomzca .- Criada P~l c e recli[Jeracão 

,, 

,. ;j 
,1 i 

'ni 
,'i 

I J! 
~I d ,, 

•:f e industrial - minérios, conshtmdo de uma 
consolidaçiio de taxas tributárias, ct~j.o .limite 
máximo está fixado no artigo 68 do Colhgo de 
Minas. 

2 .152, de 12 de julho c lf Decreto-lei . nún e~ o-
arrecadação destina se ,0 -corrente ano . lera 
versos serviços 'que'~ Pt manutenção ;1 ~~ sdu.a 
dt • d E t ano de fon l-IÇa_? o 's ado exige scj·ur . lUl[o à Pro. 
se v e das dotaçôes de de~ > l ~ns~alados, corno 
P!OP?sta o~~~amcntária Par} ~S,t ~O~tstantes da 
cw, ,ts qums cvidcnci, Proxun0 ex e . . 4 9 998 119 o o .1m uma rlcs l Ct-

j.; 

Por fôrça de tal consolidação, pc~deu o 
Estado, primeiramente a parcela relativa ao 
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A recuperação ·ee:onômi.ca b_eneficiarâ di-
retamente os contribUintes, mflumdo de modo 
favorável, na marcha de seus negócios e tran-
sações, pois a abertura de· f?Ova_s estr~d~s, a 
instalação de usinas e ce_ntrms ~u.dro-ele~ncas, 
a criação de escolas .a?ncolas e mdu_st:I.ms, _a 
construção de frigonflcos, e~c:.. possxbx!ltarao 
uma geral melhora d_as ~ond1_çoes d~ vxda do 
povo, com repercussoes xmcdt~l~s sobre a es-
tabilidad<E e o progresso das atividades produ-
toras. , 

Não se trata de um tributo de caráter per-
manente. A sua exigibilidade limitar-se-á a 
:seis exercícios, observada razoável taxação 
decrescente. 

Bem consideradas as vantagens que re-
sultarão para os contribuintes, em virtude da 
aplicação, legalmente defii_tida! ~o tributo, não 
há negar que represcll:t~ra modt~a ~o~pensa
ção devida pelos benefiCiados mats dtrelos ·com o f~mento da produção e com as facilidades 
que se acentuarão nos negócios de qualquer na-

~· tureza, comerciais ou industriais, campo ne-
cessário da incidência tributária. 

De acôrdo com os dados que puderam 
influir na estimativa de sua arrecadação, a 
l"Cceita aproximada da taxa de serviços de re-
cuperação econômica produzirá, possivelmen-
te, Cr$ 146.000.000,00. 

II- RENDAS PATRIMONIAIS 

As rendas patrimoniais do Estado se dis-
tribuem pelas seguintes rubricas: 

a} arrendamento de bens do Estado; 
b) ocupação de terras devolutas; 
c) juros e dividendos de títulos; 
d) juros de depósitos em Bancos; 
e) juros de empréstimos municipais. 
Dêste grupo, a fonte de recursos de maior 

relevância é a que se refere aos dividendos de 
ações de px·opriedadc do Estado nos Bancos 
Mineiro da Produção, Crédito Heal c Hipote-
cário e Agrícola. Tais títulos proporcionam 
ao Tesouro, anualmente, cêrca de Cr$ •.•... 
10.000.000,00. 

Dentre os diversos recursos que compõem 
n receita geral do Estado, as rendas patrimo-
niais figuram com a menor parcela, represen-
tando apenas 1,4% do total da receita orça-
meu tária. Estão previstas ,em Cr$ ...•........ 
H. 210.000,00. 

III- RENDAS INDUSTRIAIS 

A receita industrial é constituída pelas 
rendas dos diversos serviços explorados dire-
tamente pelo Estado. Das rubricas que a inte-
gram, cumpre-nos fazer referência especial 
àquela em que se consigna a receita da Hêdo 
Mineira de Viação, estimada em Cr$ . . • • . . 
170.000.000,00, conforme elementos forneci-
dos pela direção daquela ferrovia. A despesa 
dessa estrada, constante das tabelas explicati-
va~ anexas, está orçada em Cr$ 217.000.000,00, 
do onde se conclui que o "deficit" provável 
da Rêde Mineh·a de Viação, no próximo exer-
cício, deverá atingir, no mínimo, a Cr$ .•..• 

'· 47.000.000,00. E' possível, entretanto, atenuar-

se, sensivelmente, tal desequilíbrio" financeiro 
tendo-se em vista as diversas providências já 
tomadas pelo Govêrno, principalmente as que 
se referem à reforma do contrato de arrenda-
mento e ao reaparel:hamento da estrada. 

Outra rubrica que merece comentário es-
pecial é a relativa à receita dos estabeleCimen-
tos industriais da Secretaria da Agricultura. 
Há anos, suas 'rendas vêm figurando nos or-
çamentos estaduais com estimativas que osci-
lam entre 45 e 75 milhões de cruzeiros, Tais 
previsões têm sido atingidas c mesmo ultra-
passadas, e isto porque se considerava como 
receita dos aludidos estabelecimentos o valor 
bruto da venda de diversos produtos, como 
por exemplo, máquinas agrícolas, arados, adu-
bos, produtos químicos, laticínios, gêneros ali-
mentícios, etc., distribuídos aos interessàdos 
com pequena margem de lucros. O mesmo cri~ 
tério adotava-se quanto à despesa, classifican-
do-se, impropriamente, como "custeio dos Ser-
viços industriais", o preço de compra dessas 
utilidades. Em vez disso, resolveu-se consignar 
na proposta orçamentária, como "receita dos 
estabelecimentos industriais e comerciais" ape-
nas a importância que, na realidade, corrcspon~ 
de à renda dêstes serviços. Por êste motivo, 
foi ela prevista em Cr$ 5.165. 000,00. 

E' de 16% sôbre o total da receita do Es~ 
tado a percentagem das rendas industriais, 
cuja previsão para o próximo ano, fixou-se 
em Cr$ 194.517.000,00. 

IV - RECEITAS DIVERSAS 

Classificam-se como "Receitas Diversas'!'• 
em nosso orçamento, de acôrdo com as not·mas 
de padronização adotadas, as subvenções do 
Fundo Rodoviário Nacional c do Govêrno do 
Estado para construção c conservação de es-
tradas de rodagem, concedidas em partes 
iguais. Deverão elas atingir, no próximo ano, 
a Cr$ 90.000.000,00. 

V- RECEITA EXTRAORDINARIA 

a) Alienação de bens patrimoniais - A 
receita subordinada a esta epígrafe está su-
jeita a ?sc~lações mais ou menos variáveis, por 
sua propna natureza. Resulta da alienação 
de terras devolutas, principalmente, de vez 
que a de outros bens imobiliários do Estado ra-
ramente se verifica. 

Os _elementosr. disponíveis admitem uma 
presunçao de Cr$ :>. 000. 000,00 para esta renda. 

b) , G_obran_ça da dív~da ativa_ A cobran-
ça da dtvtda ahva tem stdo uma preocup· ;-
co~s.tante ~as. administrações c está ain<~~a? 
extgtr providencias que, por um lado cv't ·l 
O Seu • . t , 1 em , crescuncn o, e, por outro po~sl'l>'l't 

l - • · ' c> 1 1 ein a sua re< uçao a um mmuno sempre inevitável 
~ara atender a essas necessidades · · · 

provtdências já têm sido tomad ' ' vanas 
a~rninistração, corno, por exernp~~ I~el:\ .~:u~l 
ç~10 excepcional de função arrecad;dor:' 11f>m· 
~wnários fiscais, como já foi sugeri '1 a un-
xlustre Assembléia; a incorporação ddo a c~sa 
encarregado da cobrança judicial 0D servtço 
mento Jurídico do Estado, 0 < u ao cp~r!a
unidadc de orientação e nlclhl e PO;'lSlbthta 

or articulação 
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.das providências, sempre, no caso, necessà-
riamente urgentes; bem como a nomeação de 
uma comissão que estude as causas, possivel-
mente removíveis, da elevação da divida ati-
va, as medidas aconselháveis para a sua liqui-
dação, quando possível, c o seu expurgo, com 
a eliminação das parcelas definitivamente in-
cobráveis c a transferência dos débitos de di-
fícil liquidação para o livro próprio. Tais pro-
vidências orientarão o Fisco, a fim de que, a 
Par da situação real da sua divida ativa, pos-
sa incrementar-lhe a arrecadação, capacitando-
se, .ao mesmo tempo, da impossibilidade, <plc 
ocorra, relativamente à percepção de parcelas 
da receita subordinada à referida epígrafe. 

Outra vantagem que decorre de um maior 
' cuidado da Administração a divida ativa é a ad-

vertência que representa para os contribuintP.s 
em geral, a exigência efetiva dos débitos, cuja 
arrecadação, porque possível, não deva 1'-er 
descurada. 

A arrecadação presumível, da dívida ativa, 
·condicionada a essa orientação, representará, 
no yróximo orçamento, Cr$ 10.500.000,00. 

c) Receita de exercícios anteriores -
Como a receita orçamentária atinente a cada 
exercício pode não se verificar dentro do mes-
mo, sem que, entretanto, se tenha inscrito em 
dívida ativa o que ocorre por várias cir-
cunstâncias, a sua classificação or~~amentária 
s,e subordina, em tal hipótese, àquela epígrafe. 
. As medidas que serão tomadas, para a 

intensificação da cobrança da divida ativa 
hão de refletir, como é natural, na limitação 
de tal reeeita, cuja previsão é de Cr$ ..... . 
8. 000. 000,00. 

d) Heceila de indenização e resfiluicues 
...:._ A prescrição de dívidas passivas do EsÚ1do 
como a rcposiçfío do indevidamente recebido' 
por terceiros, podem, tecnicamente, constituil: 
renda, que se caleula, para o próximo exercí-

' cio, em Cr$ 6. 000. 000,00. 
c) Contri[Juição dos municípios - Estas 

contribuições que o Estado recebe dos muni-
cípios pela assistência que lhes proporciona, 
calculadas sôbre a receita de cac:a unidade, 
podem ser previstas em Cr9p 500. 000,00. 

f) Multas - Em relnção às multas, preo-
cupa-se a Administração em que representem 
apenas nma advertência excepcionnl aos con-

, tribuintes impontuais e àqueles ainda não ha-
·hituados à ohservfmcia dos seus deveres não 
tanto para com o Erúrio Público, mas, sobretu-
do, perante a coletividade. Não interessa ao 
Poder Público a imposição de tal ônus, que se 
não faria, se não fôsse iuevitàvelmente, neces-
sário. · 

As providências administrativas orientam-
, se no sentido de aparelhar um corpo de fis-

calização que esclarecendo o contribuinte, as-
sistindo-o · te~nicarnente, estabelecido o sistc-
n;a ,de uupla visita, permitirá a rsdu~~ão .grada-
tiva. das penas fiscais, como estm~ulo a pon-
tualidade e à correção no cur,np~·Irncnto dos 
deveres para com a Fazenda Publica. 

Admitidas as deficiências do meio, a re-
ceita relativa às multas ainda tem que ser pre-
vista em Cr$ 4. 000.000,00. 
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g) Quotas de loi<"ias -o-:,~~:~-'~: -~',!j,\1 
loteri~, a c~rgo do I~stado, mas .d~sconcentr~ l }) 
do, oferece mco_nv~men~es sob v anos aspectos : ,\ ( 
sendo que o pnnc1pal ~· por sua natureza es: <n J 
pecialí::;sima, a t~ndênew, nem s~mpre P~ssl- .

1
· ~~: 

velmente rcprim1vel, de lmt~o?drahzar-se e não. 
raro estagnar-se nas suas a lVl ades. · ,·,, Í 

A integração. pl:àpriamente dita aos ser. ·-;~; 'J: 
viços públicos cr:a~·w nestes uma. modalidade I' 
sui-generis de atlv,tdade es~atal, mcompativei 
co'm as normas fundamentms do regime. 

Por outro la_do, ~ .sua autarquização não 
seria solução- satlsf~~ona, I~OX: faltar ao servi-
ço em questa? a c,lractenshca essencial 1 utilidade pública. ! ~ 

o si~tem. a de concessão é o q11e nat ai . - 1.. • , ur • mente, se 1mpoe, como, a las,. já fo~ Proposto 
em recente anteprojeto de LCI, env1ado à As--
sembléia. 

A inclusão da receita do Serviço {! I 
terias, estimada em Cr$ 7. 000. 000 00 no e .o-

H 1 · . • orça. mento,_ refsu ad! ed' _um ltmperahvo legal, confor-
me se 111 ere o 1spos o no artigo 33 d C 
titui~~ão Estadual, o qual exige a incor a .. 011_s. i.' 
de tôdas as rendas do Estado ao orç·u P~l •\Çao 

h) Eventuais -- A receita ' nen o· 
presentada pelas rendas que se ~ã eventual, re-
nas verbas constantes nas ~orm 0 enquadram 
nização orçamentária, Podem , as ~~~e Padro-
cêrca de Cr$ 7. 800. 000,00. uva l.\r-se em 

DESPESA 

A despesa orçmnentâri· d r . 
exercício de 1948, foi or~·ad'a 0 ~tado JJara o 
1. 330. 24~. 430,20 distrih.uída em 1 r$ · · · · · ... 
órgãos: ' ' Pe os seguinte:oj 

Palácio üo Govêrno 
Assembléia Le;lislntiva. . •. . · · · 
Conselho Administrativ~ ·d~ " 12 ·.~ "

1
" 

D t s nt o •• cpar amcnto Jurídico do Estado , 
Departamento Estadual de inf • · • 

ormuço;:~ Departamento Geográfico 
Jlcpartrnucnto Eshuhlal de. Es~.'1 ti'.'. · · Departamento Estadual ·J. se '. SÜCtl 

'-c • andf' Departamento d'C f: ''ll'ls c ., - .. 
• · •o • , J.".lleregia l'lé-

trJca . . . . . . . . . . . • • 
Hêdc Mincir;:~ do Viação . · · · · 
Departamento de Estr·ldn" 1 ·

1
· · · .. 

Departamento de 'C·J·n '·• <c lodagcrn 

2. 5t6. :~oe,ao 
10.210.G00,01) 

1n.o1o,oo 
1.3G8.520,0() 

5~8. 2·10,0() 
2. 372. 880,01) 
3. G7 5. ;,iJO,O() 

5G · l!lO. 810,80 

8 -8~3 .Goo,oo i• 
:m.ooo.ooo,oo 

!lO· 000. 000,01) lização . . · tpras c Pisca-

Navegação Fln~i.al .•. · · · · · · 78. 72~. GCO,OI) 
Secretaria do Inter lo; · • · · · · 7. flOO. OOO,O() 
Secl'e\aria das Jlinança3·: •· 1GO.OI~I.85IOI) 
Secretaria da AgricHltura • · • 3;j.j .22Q. 28

2
:
40 Secrdarla da R'tlC'\".a•<J • • Gr. 7 

u '> ), 11.253·10 Secretaria da Viação · · · · 1''8 ' 
. • • • . . ~ •. í3i!, 03G,8() 

SOMA 42 · 602 · ·180,9() 
Piano de Po;l;(,l;t·,> . . . • . . . . ~--22'' -

da l'rodu<;:to . ~. 223. %0,2() 

I 
I ., 

.. 
' ; 

'1, ,, 
1'0'1' u 108 .022. ·13~,90 

1, ... ··,··.... ---
'li 

i 
1 j·i .Conforme ... · .... · · · · · · l.:J:JQ.2·tG~ 

cativas de se Vcriftca p 1 . 
nados ... d cada um dos o' r e_, as tabelas cxpli~ 

• " esll ' · Wtos · criminada . csa se enconh .. ; n_cmta relaeio. 
do ''J'tJ·" , ,3nos têrmos tl , .devuimnente lli"s " ._,o 3 d ' a CXI '• • ' • 
confonni'hd a Constituiçã~,e~e;ad constnnto 
ração orc;dlh e cont a melhor t. '~ a uat c do 

'"€1ltârh\, cemca ele cluba. 
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A especialização é, ~o!~ efeito, um dos ele-
mento::. bás-icos que po~s1lnhtam <? ~ode,r Legis-
lativo verificar, atrave~ de relatorws e ba~an
ços a rigoros.a aplicaçao das renda.s publicas 
a (~Ue deverá proces.sar-se em est_nta co.rre~
'JOJHlêncid com as thversa;'> dotaçoes . atnbm- · 
• •. .. c·•da ór•'ão ou serviÇO. A deS'pesa do uas ,\ .. b • · · ·' t Estado encontra-se disc~·Hmnau.a _H? orçamen o 
de acôrdo com os segumtes cntcnos: . 

,a) Po1·, órgãos executores de scrv1ç:os; 
b) :;egumlo a nai.ureza tios servH~o~; 
c) pelos elemento:> de que a Adumustra-

se utiliza para realizá-los. 

Os órgüos encarregados da administração 
e:;tüo relacionados com um dos quadros .anexos 
às tabelas cxplic.ati v as, com as respectivas do-
ta~oe.1. Existem, atualmente, 128 órgüos des-
h "'natureza o que, aliás, se justifica, tendo-se 
e~n vista o 'critério racional de esp:!cialii:ação, 
que se deve imprimir, permaneutenwmc, . ús 
atividades do Estado, em virtude mesmo da 
complexidade dos problemas que lhes sao J)C-

cullares. 
Se;.;undo a natureza dos serviço~, os gas-

tml públicos .assim se classificarH: 

:\drninistrnção Geral . . . 
Exet.:w;üo e Fiscalizaçf,o Fi-

nanceira ....... . 
Segurança Pública e Assis-

tência SocJal . . 
Educa<;.;,o Púhhca . 
Saúde :J.luhlica . . . 
Fomtnto . . . . . 
:~eniços Industriais 
Divilla Pública ... 
Suvit;ü<J de Utilidade Pú-

blica . . . . 
Encargos Diversos 
,, 
00IIH\ •• 

.Jllano de Fomento 
Educ~t<_:;lo Pública (Ensino 

Técnico). . , . . 
Fomento em geral . . 
Encargos Diversos 

Soma .. 

TOTAL 

Cr$ 
.100. 269. 952,·10 

51. 55G. 152,00 

11\). 779.190,80 
Hi!. UíHl. 208,80 

(lg. 2:1!). 926,30 
4!!.!198.11!1,00 

245.5 Hl. 920,00 
12:!. 127. tl!J-1,00 

109.:.l:HJ. 720,00 
1::13. ()(j(j. 0:!0,00 

-------· 
1. 222. 220.950,20 

Cr$ 

lü. ·HlU. 000,00 
!J 1. 45B. 48U,OO 

75.000,00 

108.022. 48!.l,OO 

1. :wu. ~4:3. 43(),20 

Essa classificaç:io permite ao administra-
dor conhecer, de pronto, o dispêndio com ês-
ses servi\:os, rcajuslundo, periódieamenic, a:-~ 
percentagens que devem ser observallas em 
rclaçao ú receita c levando-se em considcra-
çüo os benefíeios que deles decorrem pura a 
coletividade. 

Considerados os elementos pelos quais- o 
Govêrno exercita suas atividades, a despes.a 
s~ pode distinguir da seguiu te forma: 

Pessoal . · · · · 
l\Iaterial . · · · 
Despesas diversaS' 

Soma • • 

A. L. -~H 

Cr$ 
54 7. 9%. 7!H,80 
238.317.797,00 
543. !l2!L 850,40 

1. 330.213.439,20 

, I, 

Os itens lndi_cad?s .1cham-s~ subdivldidos, · 
nas tabelas cxphcativas, em d1 versas verbas. 
segundo a modalidade de que se reveste 0 Pl.lr-
gamento da~ despesas publicas. 

I- PESSOAL 
Tais vcrllas, cuja dotação é de Cr$ 
54 7. 996. 79.1,80, podem ser assim des·cÍ~b~;â~3' para mdnor comprecnsüo de sua finalidade: ' 

.Mugistratura c l\linísteriü 
Público . . . . . . . 

Magistério Público . . . . 
Força Policial e Corpo 

de Bombeiros . . • . 
Aposentados . . . 
Heiorrnados . . . . . . . 
Disponibilidades . . . . 
Pes·soal administrativo e 

técnico . . . . . 

Soma .•.... 

Cr$ 

20. 351}. 078,40 
141. 01'/. ~08,80 

94 ~ 83•!. 188,00 
20.000.000,00 
lO .100. OúO,OO 

700. 000,00 

200. U7 s. :n G,6o 

547.996. '791,80 

A dotação global da verba em questüo, co-.. 
mo se vê, rcpre!.ienta ainda, aproximaLiamen-
te, 5,1% da receita orçamentária, deduzida 
dcsb receita da Hêdc Mineira de Viação, cujo 
pcsssoal não foi computado na dcmoestração 
a que 110::> referimos. Veril'ieamos, todavia 
que o~; gastos com o pesso:ü administrativo pro~ 
priamcnte dilo c pcs:oJoal técnico em servi-
~~o da admini!;traç~io geral, represeutmn ape-
nas 25% da receita. 

E' c:scusado fl·i:;ar que, na fixação das 
dotações de fl\.!ssoai, observaram-se rigorosa-
mente as leis que rcGuium a matéria. 

li - MA'l'ET\IAL 

A dotnção destinada a material pcrrnanen..:' 
te c de consumo, no totnl de Cr$ •....•.. 
23:!. :l~ 7. 79'1 ,00, Pstú subrlividida, nas ta bel~~ 
propnas, de modo a se poder examinar par-
tict~larizadamente,. a desLinação e nature'za es-
veoal das respeclrv.as verbas. Convém e;;cla-
recer que nesta classificação cstúo computa-
dos .ape1~as os gastos- coül material de,;tinado 
ao. custew c aparelhamento dos serviços IlÚ-
hhcos. 
. Há outr~s dc;;pcsas com material < ne , 
mcluem no Item de DESPESAS DiVEhSASe 
po1~ sun n.atureza especial; que envolvem : 
tenal c- so neste título ~c podem :nelhor ~~~~ 
quadrar, S'e bem (!UC nem sen1pr·e t.> 1., '-'lH'<'SCil tem, tomado o têrmo no seu senti· u -· -
S- d L o u·mul ao en rc outras, .as dcsp2sas com , · · 
r.;ão de estradas, de· edifícios públ1• ,:0

1 constru-
. ·- s, etc. 

IH -- DESPESAS DlVEHSAS 

A"' despesas diversus orPadas )'t. 
ximo exércicio, em Cr$ 5,13 ~ U28 }~ 0 1 a 0 p:ô-
preendem não só os gastos que · ~~. ,<10, com-
reza não I'Odem ser cl 'lS''l. t'I'c, l ' l 1 !,ua na tu-' · ' • " <\( os n · ~ 
terionnentc mlmdonado:;, como- 0~ h e~:; un~ 
tlc~pe!;as das autarquias c ór ;" ~d~ll~et~ ns 
que não se enquadram w , g •. ,os ldentlcos, 

. . a conceitt:'l''7' t. d' cwnal de serviços públicos. '.,,w I a l-

Dentre as r>rincipais sub .. _ • 
item encontramos os s . . divisoes deste 

' ' crviços com a Divida 
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Pública, a~ subvenções' e- contribuições, os- scr-
"iços da Ilêde Mineira de Viação c outros. 

' ANALISE NAS PRINCIPAIS ALTEHAÇõES 
NAS VERBAS DA DESPESA 

I- Palácio do Govêrno - Na despe:;a 
'dotada para 1048, há urna pequena majoração 
em reladio a de 1047. Essa verba, orçada em 
Cr$ 1. 29,1. 980,80, se mostrou insuficiente, o 
que determinou o pedido da dotação suplemen-
tar de Cr$ 926.000,00. 

A insuficiência das verbas destinadas ao 
Palácio tio liovérno vem se acentuando ano a 
ano, conforme em princípios dêste mês, se ma-
nifestou o Govêrno do Estado, quando subme-
teu 'à consideração da Assembléia Legislativa 

,' Um projeto de lei solicitando a abertura do 
. crédito suplementar citado. 

Na exposição 'de motivo& que acompanhou 
o projeto· de lei, o Govêrno aponta c justific.a 
as causas dessa majoração, que decorre de SI-
tuação de fato, encontrada. 

II - Assembléia Legislativa - As verbas 
dêste órgão se destinam às despesas- cor~1 sub-
sídioS~ dos senhores Deputados, vencimento 

··.do pessoal adminitrativo, etc., de .acônlo com 
o disposto nos tlccrcto-lcis ns. 2. 073 c 2 .Hil, 

' de 12 c 31 de março de 1947) respectivamente. 
. ', III - Consellto Adminislmtivo do Estado 
-Na dotação para o exercício de l!HS, veri-

. fica-se uma diferençu, pura menos, de Cr;j; ... 
44 7. 000,00 em relação à fixada !)ara 19·i 7. 

Além das dotações destinadas ao pessoal 
administrativo c a outras despesas, consignou-
se a quantia neceS~sária .ao pagamento das gra-
tificações aos senhores membros do Conselho, 

, durante o período de dois meses, findo o qual 
já estarão, novamente, instaladas as Càmaras 
Muriicipais c extinto, em conseqüência, o ór-. gão em questão. 

,- IV- Departamellto Jurídico do Estado -
De acôrdo com o decreto-lei n. 2 .131, de 2 de 
junho último foi reorganizado, com a dcno-
n1inação de "Departamento Jurídico do Esta-
do", o "Serviço Contencioso c de Consultas 
Jurídicas", motivo porque êssc órgão aparece 
no orçamento Para 1048 com a nova denomi-nação. · 

As suas verbas apresentam um total de Cr$ 1. 3G8. 52G,OO. 

Cúmp~c-n_os, entretanto, salientar que, 
cor~ ? extinçao da A~vocacia Fiscal c com a 
r~v1sao .das vex·bas relativa& ao Serviço da Dí· 
VIda Ativa, houve uma redução de Cr$ ..•.. 
49:400,00 nus dotações anteriores. 

_ V -- Departamento Estadual de Inrorma-
Çoes,- Nus dotações dêsse Departamento, t:oi P.osS'~Vel reduzir-s·e a despesa para Cx·$ 
C53S · 240,00, efetivando-se urna diminuição de r$ 48. 4G4,00. 

.' VI - Departamento Bstaclual de I::statts-
, iica - A Proposta de despesa para êstc órgão 
se elevou a Cr$ 3.G75.3GO,OO, 

Comparada com a do exe·rcício corrente 
Verifica-se um aumento de Cr$ 3. 040,00, de~ 
corrente da atuai regulamentação dos serviços. 
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' ., J VII _ Departamento Gf;oprâ{~co - A sua · t }. 
d t :- •stá fixada em Cr$ 2. 3 7 2. 880,00, do , .'\j 

o açao e , t l , Cr8 90. 000,00, em 1'JÍ cruc res-ulta um aurnen o (c t . a·· de topó- I~,~ ... · .. • . I , d 'SI>eS'lS com ux m " ' consequcnc1a ( as c · • · h I gr.afos em serviço de campo· , , ' · 
i 1,' ·t1111111Tl ele Saucle : • . VIII _ Departamen o, ~s • ' , :- , ···' · · A • . , rgio foi 'ltribmda uma dotaç.to ~e ''i 'I - esse o ' • . . ,, . , 'Hl relaçao I 1' 

r9 v · · ' . ·mmc·n to de r.> · .. ~ 
C 

c, 'G 160 ~HG 80 venflcanuo-se c C <• I 
ao orçamento em VIgor, um ' . ' ,.,, re- . ·.' 3 8''3 nr 'lO 0 acréscimo de (lCSpe,a d . , 

• o,) • > v,~ . t •nde hzer e ,. 
~lt~l~~s t~e~~~~~~~~laJ:o S;í~~(~e s~ ~~e ~~ll~~~:ell;~l~niesr~~~ 1\ _;;: 

dos serviços contra a tuberculose Ja IH cv , 
1 em lei. 1 { ' 1.1:· Cumpre esclarecer ainda qu~,. na c~nfor-

11

, 

midade do disposto no decreto-l~r n. ~. ~8_7' f· l 
de 1:1 de marco de 1947, foram 111troduZ1d.1s Ir 
algumas rnodificaçoes no quadro d.o pessoal ad- i' : 
ministrativo e técnico, com sensrvel aumento i,i, ': 
de despesas. O decreto-lei n. 2.081, domes- • .. 1 
mo ano, determinou, igualmente, aumento de 'lr:Í 
despesas, com a criação do Hospital de Nc~xro- • 
Psiquiatria Infantil e do Instituto de Ps1co- <'i \i Pedagogia. , 

IX - Departamento de Aazws c Euergia (,~ 
Elétr,ica - Para êsse ór·~ão foi fixada uma do- • ' 

" '.;1 tação de Cr$ 5.899.600,00, verificando-se uma '" 
redução de Cr$ 507.000,00, o que se fará sem ···· 

. ' l d . ,1, preJtuzo para ,a lO a marcha os S'erv1ços. • 
lj: X- Rêde Mineil'a de Viaçao- Fixada sua ~~ 

despesa para o próximo c·xercício em Cr$. . . ! ; 
217.000.000,00, a diferença a maior que se ve- :;, 
riflca em relação ao orçamento dêste ano é de :·I 
Cr$. 37.000.000,00. O aumento· do despesa {" 
advém, não, só da aplicação dos decretos-lei,s ; \; · 
ns. 1.8GO e 1.864, de 15 c 18 de outubro de l.i. 
194G, rcsiJectivamcnte, como também do ele-
vado preço dos materiais de consumo da que- ; ij 
la ferrovia. 'l f 

·X~ - Departamento de Estradas de Roda-
gem - Está consignada na proposta para êssc 
Departamento, uma cbtação de Cr:;i ....... . 
90.000.000,00 que excede ú do conente exer-
cício em Cr$ 9. 810.000,00. V {n·ias circuns-
tâncias lêrn determinado providências que se 
não podem adiar, a firn de que, pela abertu-
ra de novas estradas e melhor conserva~~ão 
das existentes se facilite .a circulação da ri-
queza, no território mineiro, ainda mab quan-
do tais providências, constituem condição in-
dispensável à realiz:lção do plano de recupe-rx·açüo econômica. 

XII - /Jepartamento de Compras e Fis-
calizaçüo - Ern virtude do aumento sempre 
crescente das utilidades c da necessidade de 
aparelhamento de serviços, corno os Centros 
de Saúde, assirn como da aquisiç:to de mobi-
liário para cstahelecimenlos de ensino, a dota-
ção orçamentária daquele Dci>artamento teve 
forçosamente sensível aumento. Trata-se, co-
mo se v~, d~ despesas que atendem, I>rincipal~ 
n~entc, a. s~ude c educação do povo. O acrés-
cuno vcnhcado foi de Cr$ 2:1. GG7. 8!H,OU,, es-
tando a dotação fixada eru Cx·~i •........... 78 o 728 o 660,00 OJ 

XIII - Naveaaçüo Flllvial - A dotação fixad:~ na .Proposta orçamentária, para a na-
vegaçao lllillcira do Hio São Fx·ancisco, se ele-
va a Cr$ 7. 600.000,00, evidenciando-se urn 
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J.umento de Cr$2. 600. 000,00 em relação à dota-
ção do exercício em cur~o. Segundo elementos 
já apurados, a despes~l fixada para o corrente 
ano não atende às reais necessidades da Nave-
gação, devendo, por isto, se:· providenciado o 
crédito suplementar neccssarw. Aquele au-
mento representa, por conseguinte, o reajus-
tamento da previsão à realidade. 

XIV - Secretaria do lnteror f.:sse 
órgão figura na proposta orçamentária com 
uma dotação d~ C r:.~ 160.019.854. Compa-
rada com a do corrente exercício, verifica-s~ 
um aumento de C r>,; 32 .1:!0 .'159,00, que decor-
re da execução dos seguintes decretos-leis, pu-
blicauos posteriormente à elaboração, do or-
çamento de 19ci7: 1.869, de 18-10-4(); 1.870, 
de 25-10-46; 1.8o0, de 31-10-HH6; 18\JO, 
de 6-11-,!G; 1.945 de 2-12-'!G; 1.046/ de 
2-12-4G; 1.979, de 28-12--46; 1.!)89, de 
:10-12-,Hi; l.!l!JO, de :J0-12-'Hl; 1.991, de 
30-12-46; 1. 992, de 30-12-4G; 2. 046, de 
12-1-47; 2.048, de H--1-47; 2.0ll0, de 
3-3-47; 2.0G7, de 11-3-47; 2.076, de 
12-3-47; 2.079, de 13-3-47; 2.0HS, de .. 
15-3-47; 2.100, de 17-:l-47; 2.120, de 
16-6-'1 7; e· 2. 467, de 4--3-4 7. 

XV - :iecrewrza áas Finanças - A' Se-
cretaria das Finanças foi atribuída na propos-
ta em exame, a dotaçüo de Cr$ :l3,1. 22!). 282,40, 
do que resulta um aumento de Cr:ji ....... . 
11!). 425.007,00, em face do orçamento do cor-
rente exercício. As }lrincipais parcelas inte-
grantes dê~sc aumento de despesa correspon-
dem a encargos determinados em lei como se-
jam: 

a) - Fundo de eleirificação correspon-
dente a 3% da renda tributária e calculado 
em Cr~~ 24.000. OIJU,OO (§ 3• do art. 14 do Ato 
das Disposições Tr,ansitórias da Constituição 
E'itadual). 

. b) - Subvcnçüo ao Departamento de Es-
tradas de llodagem, que· falta ao orc)amento do 
corrente ano c cuja cotaçüo está calculadru em 
,Cri!i ,W. 000. OUO,UU (decreto-lei n. l.S31, de 
20-S-4ü). 

c) Auxílios c subvcn~~õcs, provenienteS' da 
renda dos serviços de loteria, a ser aplicada 
na conformidade do que a lei dispuser, c or-
çado em Cr$ 7. 000.000,00. 

d) -- Pagamento de requisitórios jn(liciais 
já remetidos à Secretaria das Finanças, no total 
<le Cr~ :S.~üU.'l'lli,4U. 

e) - Serviço da Dívida Pública, prove-
:niente de juros c amortizações de diversos cm-
préS'timos, no montante de Cr$ 1!). GUO. 025,00. 

f) V crbas de pessoal: -- aposentados, C r;' 
5. 700.000,00; reformados, Cr$ 2. 300.000,00; 

.. c abono familiar, Cr$ '1. 000.000,00. 
Outros aumentos COIT::)Ill lla execução dos 

decretos-leis cujoS' encargos ainda não figuram 
no orçamento do corrente exercício a saber: 
l.lHíl, ([C lb-10-·Hi; 1.!)54, de lü-12-40; 
:ul70, de ~1~:.1-··-4í; 2.07,1, de 12-:l-47, e ... 
2.002, de 14--3--47. 

ma, uma reducão global de Cr~~ . 
46 64r 79" 90 ' · · · '' '· '· ·' • . · · ?· ~· em reluçao ao cvrrente exercí-
Cl~>:. Converr~ esclarecei' ([Ue ew diferentes d _ 
taçocs, relativas àquele or;.;úo, verificaram-~c 
:1tur~Ient_?s de det:>pesa, determinados pelas n~'-
o~·Izaçoes cons antes dos seguiles decreto ., 

leis: 1.891, de 8-11-,Hi· 2.063 de '1-'!- il~ 
2.081, de 13-3-47; 2'.082 'de 13_:_3-47: 
::l. 0:..13, de l:l-3-4 7; 2. 08,1 'de 13-3_:__4 7 : 
2.0!H, de 14-J-47; ' . c 

A diferença a menor evidenciada no 'CÔ _ 
puto gel'al das despesas ori;<inou-'1e cjo 11 m 

• ' • .1 ·' • ' ovo criterw auolado quanto ú class-il'icac.,~üo das de,·-
pesas do::; serviços inoustriais e cornerc1·•1 ~ L l s t . l' 'lS t.ac~ue a ec1:e nna. ~nelwnte a qual fica cor-
ngH.!.a· l;I!na nnprop~·wdade. de ordem técnica 
a tlt~e Ja .nos re.fc.nmo;~ quando tratamos da; 
receitas uulu:-,otnais desses estabelecimentos 

XVII - Secrelaria da Eúucaçao - As do-
tações tles::<a Secretaria t'oram majoradas em 
Cr~ 10.2,1G.OOO,OO, para 1948. Resultou êsse 
acréscimo das medidas tomadas no sentido de 
melhor aparelhar, para maior eficiência , 
ensino público. Além do decreto-lei n. 1. S7G 
de 2!l-10-4G, que deu nova estrutura à carTel~ 
ra do magistério primário, oulros decretos-
leis subseqüentes ali.eraram os- quadros do pes-
soal, tanto do ensino sécundário, como do 
complementar. 

XVIII - Secretaria da Viação - A fim 
de satisf,azer aos imperativos das reforrna1, 
por que passaram os serviços públicos tanto 
no que concerne à assistência social, como 
no tocante à educação pública, coube ao, Go-
vêrno, em. obediêucia à legislação vigente a 
tarefa de 'dotar ,a Secretaria da Viação' de 
meios necessários ao cumprimento da sua fi-
nalidade. 

Tanto assim que as majorações se ~cen~ 
tuam nas verbas destinadas à Construçüo, con-
servaçüo c melhoramentos de edifícios escola-
r~s, inclusi~e 'aquisiçúo de imóveis, constru~ 
çao de abngos de menores-, além de outras 
despesas. 

Assim, tem a sua justificativa o acrésci-
mo verificado .• de C r" 19.572. 3'~0,00 ' '~' - , nas ver-
bas daquela Secretana. 

XIX --:- !)l.ano. ·de tomento à produção :_ 
P.ara dar llllCIO a execução do plano de f _ 
l t , L • • o 
t
ncn o adptrOl_u~~ao, c~ms1gnou-sc no orçamen-
o uma o açao especllll de Cr$ 108.022. ,HHJ 00 

a ser. coberta com a renda proveniente <·ta t! d - • . • axa e recupcraçao economtca. Essa verba c 
se dest~na ao plano de fomento e~pc~i" la ~te 
~na-se a que se aplica no fomento , ,':, · o-
Imr>ortüncia de Cr$ 4B. D!JS 119 00 gcr .\1, na 
d· · t 1 1 l' · · · ' ' constante ,\S a lC as exp lCallvas das tlcspe<·a. !· S 
cretana da Agricultura. Os servi , ~ s l a c-
rução àe uslnas hidrelétric·ls Iços ~le cons-

' ' • H'CVl" lo , plano de fomento, serúo financiad· , '' s no 
recursos do fumlo de cletrifica"1. "1;",tclorn ~s 
do I>clo R 'l ,, do 'trt 1<1 do 't 1.,., o, es a lelcct-:> ' • < • ll. o ( '\S D. . . -
Constítucwnais Transitórias u' ~ lSPOSlÇOCS 

XVI - Secretaria da il!]ricultum- A do-
taçúo ur~~amentúria para. .a ~ecrctaria da Agri-
cultura é representada pela importância de 
Cr$ üü. 7H. 253,4 O, cvidcnciaullo-sc dessa for-

renda dêssc fundo dC' eletrifi~a .~ ~s.tado ·. A 
Próximo ano, possivelmente ,.

1 
ç,'10 <llmgir!t, no 

211 . UOO. 000,00. ' ' soma de Cr$ .. 

Como conclusão de quanto acabamos de 
CXJ)Or, evidencia-se, em resumo, o seguinte: 
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Cr$ 
, Despc~a fixada . . . . 
Receita prevista 1. 330.246.430,20 

1.182. 817.000,00 
Deficit provável ------

147.429.,!39,20 

Se hem que na execução orçamentária, 
seja possível cor;seguir-se relativa redução do 
deficit, com o incentivo da fiscalização que, 
por certo, há de influir sensivelmente na re-
ceita, talvez, não se possa precindir da aber-
tura· de alguns créditos suplementares, como 
não Poderá ucixar de ser utilizada a faculua-
de contida no art. 33, § 1.•, ns. l e II, da Constituição. do Estado. 

São êstes, senhores Deputados, os escla-
recimentos, considerações e sugestões, que 
. nos permitimos aduzir ao submeter à aprecia-
ção de VV. Ex c ias. o anteprojeto da lei dt! 
meios para o próximo exercício. 

Procedendo a escrupuloso exame da si-
tuação econômico-financeira do Estado, e das 
SU'lS necessidades, estamos capacitados de 
qu~ 0 nosso trabalho representa um esfôrço 
sincero de acer:ta,r e de h~m. servir, impessoal-
mente, a coletrvrdade mmerra. 

Nesta oportunidade, apresento a VV. 
Excias. senhores J?cputados, os meus pro.tes-
tos ~I e grande estuna c de elevada consrde. 
ração. G 

( ) MILTON SoAHEs CAMI'os - overna-a "1' G · d Eshdo de 1v mas erms. 
dor D~ acÔrdo com · o que preceitua o a_rt. 
14r. d Regimento Interno, a Mesa determma 

? ~lblicado o Projeto de Orçamento para SCJ~xcpr·c 1'cio de 19<!8, o qual recehP.u o n.• 36, 
o e· I' t ']· · - I l fazendo-:;e, em tempo, a l 1s n nuçao los avu -
sos pelos Srs. D~puta do~. , . 

·í~ lido pelo ~r. 1. o Secretano o seguinte 

PHOJETO N. 37 

C ele subvenção a instituição de OIJCe caridade 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
M' • . Gerais decreta : . . 

UI,Is 1 ; Fic'l concedrda, a Parhr do 
Art · · - bv~nç:'ío anual de vinte mil 

ano ~e 1!148'< ~ ~u OOO,OO) à San~a Casa. de 
CrtlZCJros ( Cr$S 20 ·llwra das Merces de Mon-. Caridade Nossa er . 

tes Claros· A ·escn te lei entrará em vi-
' Art. 2.o - . pr iro de 1948, revogadas as gor no dia Lo de Jane. . 
disposições em contrano · 

· _ 12 de setembro de 1947. Sala das Sessoes, t' Badaró Júnior · · p· ncn a -- (aa.) Antomo H U . 1 Alvim - Jaeder 
- Carlos Prates - Gn\jo _ Emílio Sil-Albcrgaria - Aníbal on 
veira. 

Justificação : 

. d de Nossa Senhora A Santa Casa de Can r~s é 
0 

único Hos-
das Mercês de Montes Cla ionamenlo regular 
pital de caridade co~ funcrte-;nineira e vern 
em tôda a vasta regwo no t desde 1873, 

· · t tarnen e · , funcionando mm errup . d Império, de 13 . quando foi criado por lel o 
de outubro daquele ano. 
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É Iiospital com capacidade par.a, 1.50 lei-:a 
tos rnodcrnamentc instalad'J em edificro P_I'~· 

• . . l n 'odos os reqmsi-prio reccm-constrm( 0 cor ' t N· · ·ion·1l de 
tos exigidos pelo Departamen o l .·~~ofr·:~ da 
Saúde Pública, tendo .custado, .:~.os ~~ 
instituição a importfmcra de C r:;; ........•. 
1. GOO. 000,00. S t 

d t ·d, .1 zow1 do , e en-Hccehc doentes e 0 •1 ' • .' , ·t· 
1
:
1
vcif.. 

• · · 11 pr·c•·l'llltlo lllCS In ' tnão mmerro c Vet "~ - ;- dis wn-sc•rvr' co•· à sua grande J10}1thaçao, n.to . I 
· •· ·• · "' · ntc·· Jl'lra o do entretanto de rendas :m4 ~c I c ·' ' t • 
custeio c aumento de seu.s thversos (h:par a 
mentos de assistência socwl. 

Impresso e publicado, inclua-se em Ot•tlem do Dia. 

DECRi.;SCIMO DA PRODUÇÃO 

O SH. PRESIDENTI<}- Passa a 
lavra aos oradores inscritos. Tem 
o Sr. Sousa Carmo. 

dar a pu-
a palavra 

O SH. SOUSA CARMO 
te, Srs. Deputados. Sr. Prcsiden-

i.; do conhecimento de todos que o. ?~·· 
lado de Minas atravessa uma fa.se . diflctl 
para a sua economia, com o d~cr.escnno da 
produção, em conseqüência de n:umcros fa-
tôres, conhecidos uns, desconheculos outros, 
como tem sido trntado inúmeras vêzes dest~l 
tribuna I>or ilustres Deputados que honram e 
dignificam esta au!'lusta Assembléia. 

Para uns é a indústria que coonera Para 
carestia da vida, porque os trabalhadores 
agrícolas enfeitiçados com salúrios que lhes 
são acenados pelas ernprêsas que dirigem os 
nossos parques industriais, abandonam 

0 campo e vêm aumentar a população das ci-
dades, esquecidos de que aqui tudo têm de 
pagar, desde o elevado aluguel da choupana 
cru que residem e do tecido com que se vestem 
até a 11!'Ópr~a .úgt!a que bcrn; para outros a 
produçao dmnmu Porque o homem do cam-
po niio tem J!en.Innna nssistêneia llor narte 
dos poderes pubhcos, o.s quais só se Icrnbrarn· 
de que o l:~vrador cxrste na évoea da co-
brança d~s Impostos; Para outros mais êsse 
ernpobrecnnento se Prende ao fato de serem 
os nossos colonos quase que escravos dos do. 
nos das ~erras, (~tle lhes dão sempre a têrç

1 ou n me~Jn. daqm!o que IJrodnzern, enquanto 
o_utr?s ~l!_'Ibuern o nosso I>nuperrism

0 
:\ rn: 

drstnb~uçao das. terras, as quais deveriam . a 
aprover~adas, hvremente, llor todos aqu~~er 
que qmsessem realmente trabalhar. e es 

Há ainda aquêles que crêem que a 
pobreza se prende ao fato de ser 

0 
nos. nolSSfli 

merr~ do ca~npo urna vítima de tôda s? 10-
dennas locars o que lhe impede cl: as cn-
, llO ' t l e I>rosvc-r.~r, rque tH o u que conserue g<u h 

se~1 _labor quotidiano é <lispc1{dido' 1~,1 ~r ,no 
macias ou rnesrno corn os curandet ·~'> f.tr-
enfestarn, qual erva daninh .

1 0 
n ro.,, . <ille 

rior. '' osso tntc-
V ~rí.dicas ou não essas causas 

certo c .que a nossa proclução vai ' i. o. qt~c ~ 
dia a dra e tão assustador é o l . c lUIIHnutndo 

' G A li o ) erwl ( o nosso overno, após estucJ . • . Iuc 
mente o assunto resolv<'tl (]a a~ !n~nuetosa. d Pl ' - r Inicio gran e ano de Pornento da }l. • a Urn 
qual nog dá Uma rápida no ti . I o~uçno, do 

Cta a •rlcnsagel)) 

r 

• 'I 

' I' ,, 

r I. 

li 
i 

~',!I 

'· 
)'-
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lhe são indspcnsávcis, como o sal, 0 quero-. 
zcnc, etc. · · 

~prescntada a esta ~ssembl~ia Legisl.ativa, 
quando (Jc sua solene mstah~ça? e que. dJz em 
certa parte : - "0 que ma1~ 1!npresswna na 
atualidade mineira é o <!ecr:~~<>cu_no da produ· 
çào agrícola c sua co!l~.cquencw natural -
·ar"··t1· .1 (le ,,ida e pcnuna das classes menos 
C, v•> ' d' t "C' [' protegidas" c mais a um e : - . 1rcm~s ar:-

. u· 1·v·~r·sas vêm OIJcrando em Mmas Gcrms 
CHlS ~ • ' · f" nm longo processo de esg~tamcnto de ~wças! 

•0• •1 t(~Irlpe•·a do carater montanhes ate que s ' · · . . hoje impediu . redundasse em
1
. ~?la1 fl.1so lr-

Os ladrões de animais organizam-se em 
qu~drilha~, v~rdadciras soei elas sceleris, 

, c~IJOS chc.ICs, VIa de re.gra, são elementos de 
vida duvHlosa que residem em certas Vilas 
povoados ou mesmo fàzenda e orientam ~ 
bando ·que rouba em um lugar e leva o pro-
duto _de seus a;;saltos para pontos distantes on-
de sao os amnuus vendidos pelos membros 
da quadrilha que ali residem. , ' 

rerncdiúvel. Dv;pcl't;as e s~m acllll a~ es ~ e 
meios de tran:;port~ c de mtcrcounmtcaçao, 
•15 fontes de produ~~i'ío não se concentram em 
~Írcleos de influência ponderável sôhre os 
destinos econômico;, do Estado. O Centro, 
com ser a sede dt~ administração geral c dos 
nwí~; altos óruuos de cultur.a, não tem a pu· 
jança suiicientc para polanzar as e~on~mua'l 
regionnis, nem é ponto de convergcncra de 
tôdas as comunicações internas, nem de en·· 
c·uninharnento da produção cxporlúvel ao~ 
n~crcados externos. Urge opor um dique ao 
proccs~;o de cxnw;tão das noss:\s fôrças, sal-
vando o povo mineiro de ser arrastado ao<; 
últimos extremos do pauperismo". E em 
outro tópico : --- "Os centros populosos da 
Naç·ão rcclumam mais e mais os produtos d:1 
agricultura. Para incentivar-lhe a produçfto 
teremos de mclhorm os métodos e prútiea·.; 
empregado~;, cstnbelcccndo uma política ba-
seada na ciência c na técnica." 

E continua dizendo que o seu cuidado 
foi cln.borar um plano de recupcraçiio da Jlro-
duç.<io agr;eola c i11dnstrial c expõe, com mi-
núeia:;, o que vai fazer para conseguir que a 
nbastança volte ao nosso meio. 

E', portanto, um cometimento que neccs· 
sita do apoio patriótico de todo aquêlc que 
quer ver a grandeza do nosso caro Estado c 
t!S~W auxílio niio deve se circunscrever so-
mente :\ votação ele verbas que possibilitem 
a execução de todo o serviço. Í~ rn·cciso tam-
hóm que todos os esforços se unam, tôdas as 
inteligências trabalhem no sentido de serem 
lembradas medidas que completem o plano, 
nas partes que porventura necessitem de re-
paros ou suplementos. 

Nesse sentido é que, Sr. Prcsiclcntc c Srs. 
Deputados, ocupo hoj2 esta tribuna a fim de 
trazer a esta Casa uma indicação, que julgo 
de real intcrês:>c para o homem do interior, 
para aquêlc que lula, de sol a sol contra tô-
das as dificuldades que se lhe deparam pelo 
caminho, para alimentar a nossa 11rodução. 

Corno é do cmihccimcnto dos Srs. 
Deputados, hú rt;giõc::; em nosso Estado em 
que existe urna indústria que floresce a cad·1 
instante :•- a do fmto de animais. 

Quadrilhas se formam, em grande núrncro 
de nos~;os J\Iunicípios, c a vítima é o indefeso 
lavrador qtw se vê privado da noite JHtra o 
dia, de seu animal de sela, de seu animal de 
car1•a que serve para levar o milho ao moi-

' ' . . l t nho do vizlll 10, para a roca, ou para con-
duzir para a povoar;ão mais Jlróxima a le-
nha, a hortaliça, o leite, o frango, a hatata, 
etc., 0 que lhe proporei?I~a meios de conse-
guir dinheiro para adqlllnr mercadorias quu 

, .E contra bsc n!al quase que não há re-
~edw, por~ru~ ? cr~me -;- o abigiato - na 
lmguagem Jllri(hca, e praticado quase sempre 
às caladas da noite, sem testemunha!> de vis-
ta c apesar de todo o. esfô,rr,:o da policia qua-
se nunca podem os mqucntos policiais ter-
minar por falta de prova, resultando ser 0 
ladrão pôsto em liberdade, por meio de ha-
beas-corpus. 

Quando consegue a policia por a mão 110 
ladrão nada ou quase nada consegue apurac 
porque o detido nada confessa e por doi~ 
motivos : sabe que os companheiros de "ma-
fia" estão lú fora cuidando, de sua defesa ou 
então nada relata à autoridade porque conhe-
ce os métodos usados contrá a delação : _ 
o assassínio do delator. 

Os receptadores são verdadeiros potentados 
em certas regiões c algumas vêzes interferem 
até na demissão de autoridades policiais que 
tornam a peito a difícil e ingrata tarefa de 
sanear a região sob sua jurisdição dessa pra-
ga que infelicita grande IJarte de nosso Es-
tado c que contribui grandemente para o des-
povoamento de nosso interior. 

i~ preciso que uma luta sem trégua, seh 
desfechada contra essa criminosa "indústria" 
e depois de muito estudar o assunto acho que 
só se dará cabo dêssc mal se instilmrrnos cru 
nosso Estado o regime do registro obrigató-
rio de todo o animal, como se faz por exem-
plo com os veículos, porque o animal que 
não estiver registn~d~ não poderá ser negocio-
(~0~ com o que fahc}tarcmos a ,missão da po-
h~w que ~precndr~ra todo aquele animal que 
na o possmr o registro. 

E êssc registro deverá ser feito nas de-
legaeit~s de. polícia, gratuitamente, a firn de' 
que nao cncmos uma nova fonte de explo-
ração do lavrador. 

E' essa, Sr. Presidente, a sugestão que te- . 
nhto 

1
a fazci

1
·. c. cornVo oEass~mto demanda maior 

cs tl< o, r~ e( Int~ a . 'xcw. para que consul-
tada a Casa sobre a mesma c sendo' jul l 
difln~ de con:~idcrnção, seja nomeada nm guc '-~ 
nussa? espccwl, _na forma do regimento \ cc? 
reduzir a sugc~;tao a um Ilrojeto de lei.'· I ar a 

E nesse sentido apresento o re( u · 
lo que passo a ler, devidamente ap~i~rJ~~~n-

REQUEIUMENTO N. 43 

Sôbre decréscimo da prodllção 

Exmo. Sr . Presidente da As. 1 1.. Le-gislativa. ' ·sem) eH\ 
Os abaixo-assinados Derlllhd A 

semhléia Legislativa, ' ' os a esta s-
Considerando que hú grande decréscimo 
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d« produção em nosso Estado motivado por 
causas as mais diferentes; 

Considerando que é dever precípuo d~ 
todo o mineiro cooperar com os poderes pú-

/ blicos do Estado, para pôr têrrno a êsse au-
mento .de pobreza; 

C~nsiderando que em várias regiões do 
Estado os lavradores estão sendo assolados 

. Por verdadeiras quadrilhas de ladrões de ani-
mais; 

Considerando que êsscs lavradores sen-
tindo-se sem garantias abandonam o trabalho 
~~rícoJa, com o que diminui a nossa produ-
çao; , 

Requerem a V. Excia. a constituição de 
uma comissão especial de 7 membros, na 
forma do art. 24, § 1.9 do Regimento Interno, 
'Para estudar a medida que deve ser tomada 
e apresentar uma sugestão que venha bene-
ficiar a tôda a lavoura. 

Sala .das Sessões, 12 de setembro de 
1947: 

(aa.) Sousa Carmo ~ César Soragi 
Guilhcrmino de Oliveira - Manuel Taveir~1 
·- Matcus Salomé - Emílio Vasconcelos -
Rondou Pacheco -João Camilo - Luiz Ma-
ranha -· Xcnofontc M1 >rcadantc - Luiz Do-
mingos - último de t ~arvalho - André de 
.Almeida - Antônio. Caetano - Aníbal Gon-
tijo. (Palmas) • 
~ Publique-se. 

, 1 DENúNCIA CONTRA ESCRIVÃO 
. ELEITORAL 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. último de Carvalho. 

· O SH. (JLTIMO DE CARVALHO - Sr 
Presidente, Srs. Deputados. · 

Já estavam tardando os efeitos do art. 97 
parágrafo único do Decreto n.o 2 .146, de 10 
de julho do corrente ano. 

Entretanto, hoje, a imprensa matutina de 
nossa cidade traz a notícia do primeiro caso, 

: da primeira vítima dês te Decreto. Trata-s<! 
do escrivão eleitoral da cidade de Patos, urn 
meu honrado colega, que foi alcançado pol' 
uma denúncia da União Democrática Nacio-
nal, acompanhada de uma representação da 
Corregedoria de Policia ao Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral. 

Hoje, Srs. Deputados, é a UDN. que traz, 
· às barras do Tribunal Hegional Eleitoral, um 
companheiro nosso; amanhá, scrú o Partido 
Social Democrútico · depois, o Partido Traha· 
lhista e os demais' partidos, todos êles intc-
rcs~ados em acertar contas e ajustar ódios com 
os servc?tuários da justiça, espalhados por 
todo o rmcão mineiro. 

Não admiro a denúncia apresentada, po-
nho. apenas reservas quanto à repartição que 
a encaminhou. 

Não tenho de cor 0 regulamento que criou 
a Corregedoria de Polícia mas, pelo seu pró-
pri~ título, a , Corrcgcdo;·ia de Polícia, qu;: 
cfetiva!n,cnte foi criada em boa hora, p~rque 
necessitavamos de um departamento desses, 
não deve estender a sua atuação aos serven-
tuários de justiça e magistratura, porque êsse'i 
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serventuários não pertencem , 
do Estado' de Minas. , u policia civrnó 

Entretanto, como n'ío for 
as razões do Tribunal et; me r am publicadas. 
da~e, de, futuramentd fazer a e:yv~ u facul-
Pelto da atuação d•t Corregcdo/ açto a res-
e:n questões da \nagictratura lU t c Políci,\ 
nos. '' e scrventuá-

0 que me causa eonstra ". 
declarar, de público, que . a '~"tmento é vir 
ç,ou, o meu companheiro de p na que nlcan-
E?r.egio Tribunal Eleitoral ?!asse, partiu do 
salnos e tão 'serenos juí· : co~nposto de tão 
func~m;ários de jusÚ ·a ze~, ; Is~o porque os 
aos Jtuzcs de direito ç d cst.~o subordinados 
funeionan1 ' as comarcas cru · ' · · que 

. ,se os ilustres membr . -
c~atiCa Nacional, tinham ~s. d~ Dlllao Demo-
Zt!e~ _a apresentar contr· o .. ~!~çoes a fazer, ra-
~tngtr-se ~o Juiz de ni~e\1~e deole~a, deviam 

atos e nao ao Egré . , , . a Comarca d 
~l~itoral. Por outro g\~/ nbunal de J ustiç~ 
fnbunal não poderia ' o, a num ver ê~~ um . - , suspenU.ct d ' .,,,e _ escnvao eleitoral c ue . · o exercício 
çao e as ordens do Jui~ 1 c.n~a ~ob a iurisdl-
ca de Patos, sem o ouvtr c tretto da Co mar-

O Sr. 1\Jateus Salom: • 
cença para um aparte ?c -;.V: Ex c ia. dá li-
defender um cscriv;- .T.t hvc oca~ 1·:- 1 gl·or, 1 1 J · .to Perartt, 1' ,, .to c e· 

1,~ ( c UStl~~a Elcit . c o ribunal n' 
como Procurador o p OI fl, tendo funcion· r 
nato, hoje Ministro d rso cssor Orozimb N·H o 
deral 0 uprcmo 'f ·1 ° o-. n JUnal Pe~ 

O ~R. úLTIMO DE 
me nnnto honrado com CAnVALHO - Sin 
e tenho certeza de 0 aparte de v E ~o-
Exct· ·t , que a def»sa f · · 'Xcta. , , . , no caso 'l qt - ~. · cita po ,, • 
muito brilhante ' 'l,'clsc .refere, deve tet· r .. vl 
t . 1 · O< avut 1 Sl( o Ivo que evou ao 1' "h , )Cnso que o 
Excl. · n unal 0 1. mo-

. a. sena provenient' d ~ tente de V 
ct.a, sendo 0 caso a qu c V a Prnneira insF ·' 
dtverso do que trato c~ 1~ Exc.ia. se r~f~~ 

Se ao T ·1 cu discurso n mnal Hcg· · 
pcte. punir os scrvcntt,. l?nal Eleitoral co 
hordmados aos J . l<~l'los dirchm t m-
êstc art. l24 '§ .3 o mzcs de Comat~ cn e su-
valor "O '. '. da Lei Eleitor 1 ca, então . · PI ocesso th · f a tem Pou 
P.ctlrú ao· juiz si1;,.,ul·'. 111 raç~o eleitoral . co 
termos elo c· 1. " ·ll e scra 0 com-- . ot Iqo do p comum 11 npo. se Poderia udmitir roe:csso Penal." o: 
fo~se essa, porque 0 outra forma qu _E 
S~Ja, a menos os inici/roeesso, qualquc~ nno 
thtadura, devem al . a.dos c terrnin l que 
é possível que po' rJn_r VIstas ao acusaall os na 

· ' srmrJies 1 · · < o N-quer mtercssado · c enuncia I · ao 
serventuários ele' j~~~t1l~SIJcndam' as f~mc .e~ qual-
conhecer as razõc .. l ya, sem os ou . Çoes de 

, s c essa denún . VIr e sern 
Se·n I . era. . • ' con tcciment 

mocentar 0 meti 1 ° do feito 1 -co ega 1 ' tuo 1 o~ rcprcscn tan tcs d '\ u' <. ~ classe. 'i\T . ( esejo 
C!Onal, ho]"e c o' d< niuo Dcrn() 'lJI!a VCt t - · ' s c ot t erah .,., erao .razões para tr·1• , 1 ro Partido ca •~a-
nal, toda a miltiJ'\ I, zer as harr·ls I arnanhã I d" ' c nse I' '· c o T ·1 • ap au n· essa atitu l ',. . . <..starci . . l'l lU-
verem faltando , ~c se os denm ,.'lllur llara 
o Estado; cntrct ·to~ seus deveres lCiados esti. 
êste meu cornp· aln ?• o que é las.t' para com .In lCiro s ,·, .' · Imavel · p;na, sem ser ouvido CJ<t atingido -e <!Ue 
ç.to que faço 11 • ' sendo essa . }!or \Irn:t 
do Egrégio 1'rib o caso, ~ rcslleit~ llll!ca ohje. 

unai HeglOnal El ·~Vcl dccis:-Cllorut •lO 

... 
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os Desta forma peço licenva ao E6régio Tr1-
rt'hunal para discordar da <~clibcração tomada, 

uma vez que devia encammhar a representa-
ção ao juiz competente para que se tomasse 
conhecimento do caso c pron~ovesse o pr?· 
cesso cabível contra o. denunciado pela fakJ. 
que êste tivesse cometido· 

guinte ·oficio "reservado" : 
"Sr. Prefeito. 

Na verdade, o ~r.t!g? 2137, n.". 31, da Lei 
de Organização JudJ.cJ.ana, determma que aos 
. Tuí.z:es de Direito. cor_npcte impor penas aos 
serventuários de JUstiça. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço es-
tas considera~~ões, n~ste instm~te, para _lem· 
brar a esta augusta Casa o projeto de le1 que 
aprcsen lei. 

.Esse projeto de lei não visa os serven-
tuúrios da justiça de meu Partido. Os ser· 
ventúrios de justiça do Estado de Minas per-
tencem a todos os Partidos, dignamente re· 
presentüdos nesta Casa, e amanhã n?s. tere· 
mos o ensejo de ver nas harras do 'lnbunal 
os serventuúrios filiados a outros partidos que 
1{ão 0 meu, denunciados pelos mesmos mo·· 
ti vos. 

E é isto o que devemos evitar, porque a 
disposição do art. 97, parúgrafo único do ei-
tado Decreto, é inconstitucional, por privar 
um brasileiro do direito de exercer uma ati-
cidade político-partidária que lhe é garantida 
pela Constituição Federal e pela Constituição 
Estadual. (Palmas) . 

IRREGULAHIDADES E VIOLENCIAS 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Uricl Alvirn. 

O SH. UHIEL ALV!l\1 - Sr. Presidente 
e nobres senhores Deputados. 

Vim a esta tribuna, Sr. Presidente, para 
atender a pedidos que venho de receber J.o 
Município de Carnhuquira, para trazer ao co-
nhecimento desta nobre Assembléia irregula-
ridades que se processam naquele Município, 
e que dizem respeito üs úguas rnagncsianas da-
quela tradicional estância hidrornincral de 
1\linas. 

Ainda sob a vigência do contrato então 
firmado pelo Estado com o Sr. .Alvaro Gui-
marães, e rn·cstcs a se findar, por isso que 
fallavmn apenas ô meses para seu término, o 
Govêrno do Estado, através do Departamento 
de Estfmcias l!idromineirais, houve JlOr bem 
mandar proceder, no Laboratório do Instituto 
Químico-Biológico do Govêmo do Estado, a 
uma anúlise minuciosa c Bacteriológica das 
águas magncsianas da cstfmcia balneúria de 
Camhuquira. · 

Através dessa anúlise, Sr. Presidente, cujo 
resultado tendo em mãos, ficou constatado 
que havia um excesso de colônias de bacté-
rias que se desenvolviam a vinte e a trinta 
c sete graus centígrados, em conseqüência do:> 
métodos arcaicos ali empregados, na lavagem, 
no enchimento e no fechamento das gar-
rafas. 

Em razão desta grave irregularidade que 
se constatou na análise das úguas de Camhn-
quil"l o Govêrno do Estado, através ainda do 
Dep;:.tamento de E~tfmcias llidromincrais, 
enviou ao Sr. Prefeito de Camlmquira o se· 

A última análise , do I. Q. B. mostrou as 
condições não muito boas da água magne-
siana. 

Peço vossa especial atenção no sentido de 
ser feita uma enérgica fiscaliza~~ão no méto-
do de engarrafamento usado aí em Cambu-
quira . 

Devíamos mandar suspender temporària-
mcntc o engarrafamento da úgua, por ser d" 
provável prejuízo à Saúde Pública. -

Entretanto se não o fazemos é porque 
o contrato com a Emprêsa está por termi-
nar. 

A suspensão do engarrafamento é medi-
da que pode provocar alarma e desmoraliza-
ção da Estfmcia c só o devemos fazer em 
último caso. 

Solicito assim que notifiqueis à Emprê-
sa desta no:;~;a intenção caso continui a des-
prezar os cuidados c conselhos dados por di-
versas vêzcs. 

Sirvo-me do ensejo para vos reafirmar 
os protestos de minha estima e consideração. 

(a) João Fulgêncio de Paula, chefe da 
Divisão de Estâncias Hidrominerais do Es-
tado." 

Conforme ficou hem esclarecido na co-
pia de análise bacteriológica levada a efeito 
pelo Instituto Químico-Biológico do Estado, .\ 
poluição das águas, ou o excesso de colônias 
bactérias, se dú em razão exatamente dos mé-
todos arcaicos sempre empregados na lava-
gem, enchimento e fechamento das garrafas 
e, por isso mesmo, não nos parece razoável 
que apenas com cuidado o~servados nesse 
engarrafamento se pudesse evitar o excessivo 
número de ·colônias de bactérias nas úguas 
engarrafadas em Cambuquira. · 

Não obstante haver terminado há seis 
meses após esta providência do Govêrno do 
Estado, o contrato de arrendamentó e explo-
ração da1; águas de Cambuquira, o Sr. Secre-
tin·io da Agricullura do Govêrno de então . Sr 
Salgado Scm·pa, houve por hem assinar o ~ori.: 
trato prccúrio com outra firma, autorizando,, 
o engarrafamento, ainda por processos pre-
cúrio~, que pernüt?m a mesma contaminação 
das aguas magncswnas de Cambuquira. E 
em . razão dêssc contrato precário levado a, 
efeito pelo Govêrno do Estado, através do Se-
erctúrio, _Sr. D~·. Salgado Scarpa, o Sr. Pe-
dro ~~eltrao, res1d~nt~ em Camlmquira protes-
tou ymto de S. hxcw., o Sr. Secretário da 
Agncultura, rec~bendo de S. Excia. um t _ 
legrama do scgmnte teor. e 

"Pedro Dcltrão. - Camhuquira. 
Co,nt!·ato firmado Antônio Leandro título 

prccanssnno refere-se apenas colo""ç:-t · . · ~".o aguas 
comércio V~l ficando cargo Secretaria . , . :_ 
ço eng~~rrah:mento I>t. Arrendamcnt sct Vl_ 
<.In e set·a obJeto estudo por co11.11· 88 :- 2 p~r , . , . , ·dO 1U!1ClO· 
nanos c tecmeos vg sendo contr· t 1 r· . 
tivo pôsto eoncorrêneh p "ll' a 0 . < c ll1!· 

l . · · ' u 1 Ica I>t Portana 
a us1va assmada anteontem ser: 1 r d 
órgão oficial pt. · a pu > ICa a 

Sawlações - Salgado Scari>a Secre· 
tário Agricultura." 
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. Não obstante a afirmação do Dr. Salgado 
Scarpa, no testo do t~legrama que acabo d<l 
ler desta tribuna para esta augusta Casa, as 
águas continuam a ser engarrafadas, a título 
provisório, e até mais do que isto, continuam 
ser engarr:~fadas por processo precúrio, tão 
Precário como no regime de arrendamento 
do S1·. Alvaro Guimarães. 

!)o r isso mesmo, Srs. DeputJdos, por-
q~le esse processo de engarrafamento não con-

. d1z com o bom nome do Govêrno mineiro 
'que sempre ofereceu ao povQ brasileiro ur:1 
'~I'Upo de estações de águas minerais, cujas 
Instalações sempre causaram boa impressão 
ao n~sso povo e até mêsmo aos estrantl"eiros, 
em VIrtude das sua~; boa~ condições de cn-
garrur_amento e excelente poder curativo, por 
tudo Isso, venho fazer um npêlo ao Govêrno 
do Estado no sentido de que êlc coloque em 
c_oncorrência pública o engarrafamento das 
uguas ·de Cambuquira, suspendendo o contra-
to provisório que vem sendo adotado, porque 
o engarrafamento deve ser feito dentro de um 
Plano racional e mecânico, a fim de evitar 
os· males causados pelo outro sistema. As-
sim, estaremos prestando um Grande serviço 
a Cambuquira c ao vovo, além de afastar um 
regime escandaloso de protecionismo polí-
tico, sempre prejudicial aos interesses cole-tivos. 

Quero aproveitar, Srs. Deputados, a mi-
n1ià presença ne:>ta tribuna para ler o texto 
de uma reclamação que recebi, em telegramn, 

.. do Município de Ouro Fino. · 

Há dias atrás, trouxe ao conhecimento 
da ca~;a as reclamações motivadas pela atua-

·ção do Prefeito. de S. Gonçalo do Sapucai, 
Cel. Andrada VIlela, ao qual, anesar de lhe 
reconhecer qur~lidades de cidadão probo e 
honesto, conforme teve ensejo de afirmar a 
esta Casa o Deputado Oscar Dias Correa, com 
quem estou, nesta parte, de pleno acôrdo, ape-
sar disso, devemos reconhecer também no 
Cel. Andrada Vilela, um homem violento, 
agressivo, capaz de fazer política de violên-
cia, faltando às hoas normas do regime de-
màcrú!íco, naquele próspero Município. 

Exonerou êle, imotivadamente, um fun-
cionário municipal, sem que J>ara tanto hou-
Vesse· motivo e sem processo administrativo 
regular. 

Agora a rcclama~~ão provém do l\Junici-
pio de Ot{ro Fino, grande comuna Sul-Minei-
ra, dirigida por urna figura marcante de nos· 
sns tradições políticas, o ilustre Dr. Fran-
cisco Bueno Brandiío, médico eminente e fi. 
lho do Senador Bueno Brandão, que dirigiu 
por longos anos a política do nosso Estarlo 
com raro brilho e eficiência na defesa dos 
interêsses do povo mineiro. 

. r~ o seguinte o teor do telegrama que 
venho de receber do ilustl'e Dr. FranciscG 
J3ueno Brandão, atual Presidente do Diretó-
rio Municipal do PSD. em Ouro Fino ,: . 

Deputado Driel Alvim _ Assemble1a Es-
tadual - Belo Horizonte. 

Levo conhecimento prezado amigo nos-

''"'"""' ... . ' 

sos correligionários estão sendo vítimas nes{) 
te Município mais vil compressão Política 
acôrdo orientação vem sendo imprimida Pre-
feito Joiio nossi pt Delegado. acaba deter _nos-
so amigo .João Batista Vtlela comcrcia~te 
proprietário residente Mato Dentro. DI~
trito de Crisolia homem idôneo hcnqmsto to-
da popula:;iio local fazendo-o. eornprarccer on-
tem Delegacia 18 horas, a f11n de tmm~r de-
clarações que foi feito pt. Embora nao te-
Ilha sido prêso, flagrante delegado rec.uson 
por liberdade nosso amigo mesmo soh r.wn~a 
pt Tais fatos dceorrem virtude denuncia 
apresentada por Francisco Hodrigues h0b:x-
do habitual que ocasião estava perturbando 
mais uma Ycz sossêgo público desde anoite-
ect· provocando desordens nas vencias pt 
Cêrca de uma hora madrugada estando João 
Batista Vilela com filho febril em delírio pos-
tou-se referido bêbado frente casa vítima vio-
lêneia polícia promovendo escfmdalo com 
gritos palavrões obccnos que deu lugar inter-
venção nosso amiuo a fim conseguir nfast:l-
mcnto inoportuno que dia seguinte apresen-
tou queixa polícia dizendo-se cspanc~Hlo pt 
João Batista Vilela depois prestadas declara-
~~ões ficou detido vúrias horas apesar dcle-
g_ado haver declarado Juiz Direito iria pô-lo 
liberdade naquele momento cêrca 21 horas 
pt Quando depois meia noite delegado com-
I>!Irceeu ~l~:lcgaeia que funciona mesmo lH'é-
th.o ca<Jma acompanhado vúrios elementos 
Dn·etona UDN. encontrou Dr. Otúvio Te nó-
rio .J unqucira advogado Sccretúrio Diretório 
PSD. mais alguns amigos .João Batista Vilela 
<It~e ~!i cstnvat!l a fim evitar violêJ)cias corpo-
rms Ja r>romehdas mostrou-se irritado amea. 
çan<lo Prender ou fazer fogo contra aquelas 
pes~oas pt A~in:11 foi João Batista Vilela pôs-
to hhcrrlade mhmaclo se retirar imediatamen-
te . I?_ ara sua r c si ciência distante e1~rca vinte 
qmlometros aquel:! hora da noite sob pena de 
~;cr novamente m·cso pt. Posso afirmar ilus-
tre reprcsenilll.lte p~vo que essa prisão foi iJn-
P?sta pelo Du·etono DDN, que arncn\~ou s, 
t!Jssolv?r caso vítima não fica~;se dclida J>~ 
C?mo e <~o seu conhecimento Delegado Polí-
cw·~~amhem é _membro Diretoria D denista Pt 
Nos.,,\ populaçuo que nunca 'IS"I···tt'u f ! · I" t · ' ' · ·' " a os IC en y:os se sente insegura J>t Rorro I 

1
·
1
< 

c ar este" f·1tos A li·· "' >u > I . ,, " . ssern > eu\ Para <rue po. , 
ch?f>ar conhP;cirnento lodo Povo mineiro ss,nn 
assu~ Podera melhor aquilitar espécie , 9ue 
c?nfumr;a nos está sendo impôs to. (a) ~lnna 
c!sco Bueno 11mndão - President J)' rar,l-l'Io PSD. · e I reto-

Sr. Presidente, Srs. Deputados 

Diante de ti'ío alann·•ntes . 
que r>roeedem ele fonte 1:- ·1 lllformaçõe.<; 
digna, Peço a V. Fxci.'I ,,o lol.nosta o ficle-. l ... .... (. . se ( 1 ftn , l 

nun •_nr este. telegrama ao Sr s"', -~, r.e. enca-
fn~enor, a fun de que S p., :. , ' eu ctarto do 
rcmnr, naquele Munieípi · '']CI,\ · I>os>a faz

01
• 

renidadc que ali ser;lpr~' a _ _l:ll.'lllorna c a se-
há cem anos .1 C"t· ext:;trram o <Ille (le ' ,, ·l J)arte ·ll r minar. O clima ele CO f', ,: l IZermn J)l'Cdo. 
mos VIver, nós os 1 .n ~:mça em que J>rccisn-
(Palmas). ' llllleiros desta terra livro, 

Não . havendo lU ais passa-se a 
inscritos 

'' 



1. 

'I 

'! 

I 

os 
cV ORDEM DO DIA 

PIUMEIRA · DISC~~S3~0 DO PROJETO 

Esgotada a matéria da Ordem do Dia, tl 
Sr. Presidente considera livre a palavra aos 
Srs. Deputados. 

EN CEHRAl\lENTO 

0 Sr. Presidente anuncia, a primeira dis-
cussão do projeto n.o 3'!, d~J Sr. Ac!_olfo Por-
( 'l pu!Jlicado na ata da 33.• sessao, decla-
.e ado de utilidade pública o Instituto Ilis-

Nada mais havendo que tratar, o Sr. 
Presidente declara finda a sessão, designan-
do para segunda-feira, dia 15, a seguinte 

Ian ... d '1" G ni" tórico e G.-:;ograilco c "\ mas e ' "· 
Lido êsse projeto pelo Sr. 1." Sccretúrio, 

não solicita a palavra nenhum Sr. Deputado. 
Em votação, é aprovado, para que passe 

ü segunda d1scussão. 
- A Comissão de Educação. 

PHIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO 
N. 35 

Segue-se a primeira discussão do projeto 
n • 35, do Sr. André de Almeida, publicado 
~; ata da 33.• sessão,_ concedendo subvenções 

~. a instituições de candade. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. ANDHÉ DE ALMEIDA- Sr. Pre-
sidente, pela ordem, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra, 
o Sr. André de Almeida. 

O SH. ANDHÉ DE ALMEIDA- Sr. Pre-
sidente. 

O projeto n.0 :~5, por mim apresentado, 
já foi considerado pela Casa, objeto ele di<>-
cussão. 

Parece-me que, antes de entrar em dis-
cussão, deve êste projeto ser encaminhado à 

Comissão competente, para dar o seu parecer. 
O SH. PHESIDENTE - O § t.o do art. 

129 do Hegimento estú assim concehido : 
"Considerado objeto de deliberação, po-

tlerú ser incluído, para a primeira discussão, 
na ordem do dia seguinte; nesta hipótese, 
será numerado, impresso em ata ou em avul-
sos que serão distribuídos aos Deputados." 

E, nestas condições, tendo dito projctJ 
sido objeto de delihera~~ão, na presente ses-
:são é submetido, de acôrdo com o § t.o, do 
art: 129, do Hegirnenlo, a pfimcira discussão. 

Lido êssc projeto pelo Sr. l.Q Secretário, 
nenhum outro Deputado solicita a palavra. 

Submetido a votos, é aprovado, para que 
passe ú segunda discussão. 

A Comissão de Finanças. 

DECLAHAÇXO DE VOTO 

O SR. GEHALDO ATA1DE -- Pela ordem, 
t>cço a palavra. 

O SH. ,PHESIDENTE- Tem a palavra, n 
Sr. Geraldo Ata ide. 

O SH. GEHALDO ATAfDE- Dou o meu 
voto contra o projeto aprc~:cnlado velo meu 
colega 'Sr. André_ de Alm?ida, porque achtl 
11ue estas conccssoes Jl~lrllcul~u·tssimas, para 
,!ctcnninados lugares, sao prcJtHliciais, são 
medidas que devem ser de ordem geral c 
vur·a todo o Estado. 

ORDEM DO DIA 15-9-947 

Primeira parte 

Das U ils 15 horas : · 

Leitura c aprovaç-.fto da ata. 
E:,pediente, inclusive leitura E aprescn-

tat~üo de pareceres projetos, indíc.v;ões, re-
querimento~> c in íerpelações. 

Das 15 us 16 horas : 

Discm;são c volaçiio de pareceres, reque-
rimentos, indicações e interpelações. 

Leitura c aprova~~ão de redações finais. 

Segunda pru·le 

Das 16 às 18 horas : 

Segunda discus::uo do projeto !1.0 2, <lo 
Sr. Hibeiro Pena, que fixa o número de Ve-
readores nas Câmaras Municipais c contém 
outras disposições. 

Primeira discussão do projeto n." 37, de 
autoria do Sr. Antônio Pimenta, acima pu-
blicado, que concede subvenção a inslituiçi\o 
de caridade. 

-Levanta-se à sessão. 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COli.USSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 

E JUSTIÇA 

Aos nove dias do mês de setembro do 
ano de mil novecentos e quarenta c sete pre-
sente~: os Srs. Deputados Antônio Pedrt; Br·1• 
ga, .Juarez de Sonsa Carmo, Starling Soare~<; 
Fabrício Soares e Uriel Alvim, sob a P;·es·i: 
di!ncia do primeiro, reuniram-se os membros 
da _Comi:;~ão de Constituição, Legislação e 
~ ns t_1 ~;a para. ~ls seus trabalhos. Com causa 
JUstlfict~lla; de,Ixaram de comparecer os Depu-
tados l• a na 1 avnrcs, Cfmdiclo Ulhôa. 

U~;anuo da palavra, o Sr. Presidente d • 
claro a qt~e era com _grande J)razer que / _ 
e~nrava aoerla a sessno, que marcava · ei 
CIO l1llS 1!"\ll'l'!l '" l• C . - O ll1 .-' , , . , w., la onn~~sao eor1g1.,1t 1 l , . ' J , u an-
l o-o, e. com os d 1gnos e prezados cole"a, • 
r~nlll dos por honrosa nomcaeão <lo S. s Í_\UL, 
sulcnle da A~;scmhléia, irian1 llcs1·,1ct'

1
1 

•1 .• rc-
d' t~ 1 1 ·· ' · · rnnr-se c ao c cva! o m1ster. Com e"ce ·~ l · 
nome, ca!Jia dizer que, rcllcrcutiu ç.; ~ ( ~ sc~l 
ra agradavel, a escolha fcit· , ,, ' le m,me~
.~. l· ' · .,.;- ,. , . ~1 p,u ,1 a composi-Ç.to l ,\ Com1s ... w, .• em duvHh eon"ft . 1 1 nomes do~; mais expressivo•· '!1,

1 
'· ·• 1 111\( a l e 

1 1 · · ·' · • nos~·~ J ··sern 
•l cta c eslava certo de que todos l ·. • ', , ·".·, -
desempenhar a sua tarefa de 

1
' l 1 ~em m 1"!11 

desmerecer a confianç· ' - nt~IJeira a ~?-ao a em nos deposita-
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•· 
da. Quanto à escolha de seu nome para Pre-
sidente da Comissão, Procurou frisar o Depu-
tado Antônio Pedro Braga que, embora dis-
l!ng:_lido entre os demais companheiros, dis-
hnç[~O esta que muito o desvanecia, desejav~l 
con!Inuar como um colega entre colegas, im-
Imído do mesmo ideal de trabalho estudo IJ 
dedicação, contando, para isto, c~m a boa 
vontade, tolerância e alto espírito público e 
ü' colaboração de cada um e esperava que, no 
correr Jos trabalhos, iriam ter sempre moti-
·vos de Sf'ltisfação c, ao fim dêles, a grande c 
compensadora alegria do dever cumprido. 

Em seguida, passou à matéria do dia, fi. 
c~ndo antes dclilJerado que os processos se-
num distribuídos, aos membros da Comissão, 
adotando-se o critério da ordem alfabética do 

· nome parlamentar c que a distribuição dos 
assuntos se faria, obedecendo à ordem de en-
, trada dos mesmos. Ao Deputado Fabricio 
Soores, coube o projeto de n.• 15, ao Depu-
tado Juarez de Sousa Carmo, o de n.• 27; fo-
ram distribuídos ao Deputado Uricl Alvim, 
os recursos de ns. 1, 2, 5, 6, 7 e 8. 

Ficou também resolvido que as reuniões 
da Comissão de Constituição, Legislação e 

· Justiça realizar-se-iam tôdas terças c sextas-
. feiras, às quinze horas. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pt~ 
sidente .encerrou a sessão, marcando a pré 
xima reunião para o dia doze, sexta-feira, à~ quinze horas. 

1 
• Sala das Comissões, 9 de setembro de 1947. 

(aa. )Antônio Pedro Braga ..:_ José Faria 
Tavares - José Albergaria - Fabricio Soa-
res - Geraldo Starling - J. Hihciro Na-varro. 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO 
, DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 

TOMADAS DE CONTAS 

Aos nove dias do mês de setembro de 
ano de mil novecentos c quarenta e sete, pre-
sentes os Srs. Deputados Maurício de Andra-
de - Alberto Deodato - Henó - Tancredo 
Neves e Feliciano Pena, sob a presidência do 
primeiro, reuniram-se os membros da Comis-
são de Finanças, Orçarnentao c Tomada de 
Contas para os seus traba!ho~ .. Deixaram de 
comparecer, com causa JUshfrca.da, os Srs. 
Deputados Augusto Costa e Gmlhermc Ma-
chado. 

Encontrando-se sôbrc a mesa vários pro-
jet,os, o Sr. President(! fêz a distribuição dos 
mesmos, aos seguintes Deputados : ao Dc1 a-
tado Alberto Deodato, os de ns. 7, 8, H, 17, 
18 c 1H; os de ns. 10, 12, 20, 21 c :~o ao 
Deputado Renó; ao Deputado. Tancredo Ne-
ves, os de ns. 22 2:l 2~1 e 25 e, ao Deputado 
Feliciano Pena, 0 ~ de ns. G, 2G c 28, ficando, 
como relator dos projetos 1G c 29, o Depu-
tado Maurício de Andrade. 

Esgotada a matéria 0 'Sr. Presidente le-
vantou a sessão, marcan'do a próxima reunião 
para o dia doze, às quinze horas. 

.Sala das Comissões, 9 de setembro de 
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, I 1947. ,_ (aa.) Maurício Andrade -R. Rt.j, 
- Alberto Deodato ,___; Tancredo Neves -
Feliciano Pena. 

ATA DA SEGUNDA HEUNIÃO DA COMISSÃO 
DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 

NEGóCIOS INTEHESTADUAIS 

Aos onze dias do mês de setembro do 
ano de mil novecentos e quarenta e sete, pre-
sentes os Srs. Deputados César Soragi - Lou-
renço de Andrade - Guilherme de Oliveir1~ 
- Carlos Prates c Manuel Tavcira, sob a pre-
sidência do primeiro, reuniram-se, na Sala 
das Comissões da Assembléia Legislativa, os 
mcmíbros da Comissão de Assuntos Munici-
pais e Interestaduais. 

Achando-se sôbre a mesa vários proces-
sos, o Sr. Presidente fêz a distribuição dos 
mesmos, aos Deputados seguintes : ao Sr. 
Manuel Tavcira, o projeto de n.o 5 c o recurso 
n.• 3, ao Deputado Carlos Pratcs; ao Depu. 
lado Guilhcrmino de Oliveira, os recursos de 
ns. 1 e 5; ao Deputado Lourenço de Andra. 
de, a representação n.o 1 c o recurso de n,9 G 
e ao Deputado César Soragi o recurso de n '> 

Esgotada a matér~a do dia, o Sr. Pr~si~ 
d~~1tc levantou a _:'>css.ao, marcando nova rcu-
mao para amanha,, d~a doze, às treze hora:oJ 

Sala das Co~~rssocs, 11. de setembro d~ 
19,17. - (a.) Ccsar Soragt, Presidente. 

CONVOCAÇOES 

COI\USSXO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Convocam-se os Srs D 'P 1 I 
nentes desta Comissão,' · ar·tc u ~l 0~ C~lpPO· 
realizar-se segunda-feira Pdi: lt~rnlt I cunrao a 
às .15 horas, no edifíci~' da·~ ? l e ~?lembro, 
latxva. sscmblcra Legis-

COMISS,\0 DE 'l'HABALHO E 
ORDEM SOCIAL 

Convocam-se os Sr D 
ncn~es desta, Comi~sã~ s · , "cputados cc~mp0• 
rea.h7.•ar-se quarta.feit·a 'c p.n ,, uma reunião l 
H,~O horas, no cd'f'.: hl17 de setembro, às 
latrva. I rcro la Assembléia Lcgis--1 

COMISSÃO EXECUTIVA 
Alberto 'l'eixc · .• p 
Lima Guim·•r~r.~ ~ residente 
Ca·t· I· '<ICS ~ l,o Vi••}l · 

A s I o )Ires - 2 o v· CC- rcsulcnte 
Va~dir Lish,oa -:.__ ·1 o I?c-Prc;~i~lentc 
Lurz Domin , · Secretar10 'Erní!io V·lsc/,os -1 2.• Sccretúrio O· . . ,' · oncc os ~ ·> o S . zanan Coclh · ''· • ccrctario 0 

- '
0 Se t • • 'i· • cre uno. 

COMISS..\o DE 
CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO li JUSTIÇA 

Antônio Pedr n 
.Tuarez de S 0 raga ~ Presidente C• d'd 'ousa Carr V 

an I o Dlhô~' no - ice-Presidente-

' .. 
r 
I 

.1'. 
'I. i 
,í:'· 
f' 
' 
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os )ricio Soares 
~~'aria Tavares 
Starling Soares 
Hibeiro Na varro. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Maurício Andrade. - Presidente 
Hcnó _ Vice-Presidente ' 
Alberto Deodato 
Augusto Co<>ta 
Fcliciano Pena 
Guilherme Machado 
Tancredo Neves. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E 
COMÉRCIO 

Uricl Alvim - Presidente 
Dnar l\Icndes - Vice-Presidente 
último de Carvalho 

.. , Armando Ziler 
Diiermando Cruz. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente 
Augusto de Figueiredo 
Arlindo Zanini 
José Carvalhcira. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacllio Negrfto - Presidente 
Jo~J6 .. A,..u~~!:.;tü --- 'licc-I)rc:;idcnle 
André de Almeida 
João Camilo 
Ma teus Salomé. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente 
• Adolfo Portela - Vice-Presidente 

Bolivar de Freitas 
Geraldo Alaide 

·' Starling Soares. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente 
Fidclcino Viana 
.Tacder Albergaria 
Luiz Maranha. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente 
Chaves Hiheiro - Vice-Presidente 
Aluízio Costa 
Antônio Pimenta 
.Tason Albergaria. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

C, ,11• Sora"i - )..'-residente 
cs, '" v· 1) ·d 

I "<'IIr'O Andrade -- rcc- resr ente ,QUI, 
Carlos Prates . . 
Guilherrnino. de Ohverr_:~ 
Manuel Tavcrra · 

COMISSÃ'o DE 'REDAÇÃO . 

Abreh· de Resende - Presidente 
Oscar Corrêa ,_...:_. Vice~Prcsidente 
Badaró Júnior 
Xcnofontc Mcrcadante 
Simões de Almeida. 

35.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 15 DE SETEMBRO DE 1947• 

PRESIDÊNCIA DOS SHS. ALBERTO 
TEIXEIRA E LIMA GUIMARÃES 

SUMARIO - Comparecimento - Ata - Ex-
pediente: 'requerimento n. 't do Sr. Au-
gusto de Figueiredo sôbre serviço de Lo-
teria do Estado - Projeto n. 38 e expCY 
sição de motivos, com a Mensagem n. 
38, sôbrc taxa de assistência hospitalat 
- Projeto n. 39 c exposição de mon-
vos, com a \IIensagcm n. 39, sôbre exJ. 
tinção do impôsto de cxploraçüo agríco-
la c industrial c sôbre irnpôsto de ven-
das e cinsignações ---; Projeto n. 40 c 
exposição de motivos, com a Mensagem 
n. 40, sôbrc impôsto de transmissão 
"inter-vivos" - Projeto n. 41 c expo-
sição de motivos. com a Mensagem u, 
41, sôhre impôsto de transmissão "cau-
sa-mortis". - Projeto n. 42 e exposi-
ção de motivos, com a Mcn~agem n. ~2, 
sôbre impôsto de cxportaçao .- PrOJe-
to n. 43 c exposição de motivos, com 
a Mensagem n. '13, sôhrc nova denomi-
nação a tributos estaduais - Projeto n. 
44 c exposição de motivo com a Mensa-
gem n. 44, sôbrc irnpôsto territorial -
Hcparos: discurso do Sr. Lima Guima-
rães - Plano de recuperação econômi-
ca. Estação experimental de cana e Cur-
so de V cterinúria: discurso c projetos. 
ns. 45 c 46, do Sr. André de Almeida 
- Ordem do Dia: apoiamento aos pro-
jetos: n. 45 (Esta~~ão Experimental de 
Cana) e n. 46 (Curso de V eterinúria),. 
do Sr. André de Almeida - 2.'' <liscus-
são do Projeto n.9 3 (número de verea-
dores), do Sr. Ribeiro Pena - Atlia-
mento da discnssüo: palavras c reque-
rimento do Sr. Lima Guimarães -
Emendas ao Projeto n.9 2: palavra do 
Sr. Gnilhermino de Oliveira - 1.~ dis-
cussão do projeto n.9 37 (subvenção a 
institntição de caridade), do Sr. Antô-
nio Pimenta - Espírito democrático: 
discurso do Sr. Armando Zilcr ~ En-
ceramento - Ordem do Dia: lG-9-1947. 

As l4 horas, comparecem os Srs. Alberto. 
'l'~ixcira -;- Lim<~ Guimarü,cs, ~- Valdir Lis-
boa - Lms Donnngos - l'..rrulw Vasconcelos 
- Ozanan Coelho,-;- A!lrcu Hescndc _ Adol-· 
fo _Portela -: Ahu~w ,Ço~ta - André de AI-
merda .- A1;rha.l ~OIÜIJO - Antônio Caetano 
- Arlmd~. Zm~uu - Armando Zilcr _ Au-
g~Isto de I•;gt~cJredo ---: Barlaró .Túnior _ Bo-
l;var .de h~Itas - .ca~·los Pratcs __ César 
Soragr - ~h~~es Ihbcrro ~ Fabricio Soa-
res - Fana I a vares - Feliciano Pena -
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Geraldo .Ataíde Guilherme · Machado 
·Guilhermino de Oliveira - Ilacir Lima 
Jat;;der· A~bergaria :- Jason Albergaria 
Joa.o CamiJo - Jose Augusto - José Carva-
lhcira -, Joubcrt Guerra - Júlio de Carva-
lho - Lourenço Andrade - Luís Maranha 
-;- .Manuel Taveira - Mateus Salorné - l\Iau-
l'Icro Andrade - Mourão Guimarães -
Oscar Corrêa - Pedro lJraga - Hcnó -
~ondon Pacheco - Simões de Alrne.i.tla -
Soares Cal\cdo - Sousa Carmo - :Xenofon-te Mcrcadantc. 

. Deixam de comparecer, com causa justi-
frcada, Qs Srs.: Castro Pires - Alberto Deo-
dato - Amadeu Andrada - Antônio Gui-
marães - Antônio Pimenta - Augusto Costa 
---. Dilem1ando Cruz - Emílio Silveira -
Fidelcino Viana - Juarez de Sousa Carmo 
-Mendes Ferreira - Otacílio Negrão - IU-
beirão Navarro - Simão da Cunha - Star-
ling Soares - Tancrcdo Neves último 
de Carvalho - Uriel Alvim. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 48 Srs. Deputados, declaro aberta a sessão. 

ATA 
O Sr. Luís Domingos (2.0 secretário) lê 

a ata da sessão antecedente, a qual, sem ob-
servação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 
O Sr. Valdir Lisbôa (1.0 secretário) pro-

·cede ú leitura dos seguintes parJéis: 
REQUEIUMENTO N. 46 

Sôbre serviço de Loteria do Estado 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-gislativa. 

O Govêrno do Estado submeteu á conside-
. ração da Assembléia Legislativa um projeto 
de lei, já aprovado em primeira discussão c 
remetido à Comissão de Finanças, que auto-
riza o Poder Executivo dar em concessão 
mediante concorrência pública, o Serviço de 
Loteria do Estado. 

Como o artigo 2, do aludido projeto de 
lei, ~líz, "serão asscgm·ados os direitos e ga-
ranh.as ,de que goz~r~rn os empregados dêsse 
Serviço. , vcnh~ sohcrtar a V. Excia., depois 

/<~e ouv:rda a Casa, seja solicitada do Poder 
Execuhv? a remessa com a urgência possível, 
da re.laçao ,?os empregados da Loteria, com 
dcscnnnnaça_o da função que cada urn exer-
-ce f~ os vcnei~l~entos c vantagens que percebe, 
a H? de facilitar melhor cxamp do assunto •contido no projeto n. · 31. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 194 7. 
. (aa.) Augusto de Figueiredo - Xenofontc 
Mercadantc - Antônio Caetano - Emílio 
Va~con~elos ~ André de Almeida - Lima 
Gunnaracs - Badaró Júnior - João C:nnilo 
Jo.ubert Gucrr,a - Adolfo Portela -- Guilltcr-
mmo de Oliveira - Luís Maranha - Hon-
<lon Pacheco - Pedro Braga - Carlos J>r·a-
tes - Soares Canedo - Maurício Andrade 
-:-:- Hcnó - Chaves Hihciro - Anihal Gon-lijo, . 

, -, Á Comissão de Finanças, Orçamento e 'I ornada de Contas. 
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I PROJETO N. 38 
Dispõe sôbre a incidência da Taxa de 

Assistência Hospitalar 
A Assmnhléia Legislativa do Estado de ,I'Yii-

nas Gerais decreta e cu sanciono a scgmutc lei: 
Art. V - A Taxa de Assistência HClspi-

talar, autorizada pela lei n. 9, de 1.9 de no-
vembro de 1935 c regulada pelo cleeret? !I: 
436, de 31 de dezembro de 19:15, incidira 
sôbre aguardente c outras b(:hidns alcoóli-
cas de qualquer procedência ncgoci:tdas no 
Estado, c será cobrada ú hasc de Cr$ 0,50, 
por litro, e, vroporcionalmcntc no cnso de 
fra~~õcs de litro. 

Art. 2.
0 

- A Taxa de Assistência Hospi-
talar será arrecatla<la em sôlo próprio. 

Art. 3.0 
- Esta lei entrará em vigor a par-

tir de 1.0 de janeiro de 1 tH8, revogadas as 
disposições em contrário. 

Exrno. Sr. Governador, 
Em fi de setembro de 19-17. 
Tenho a honra de submeter •á elevada 

consideração de V. Excia. o incluso ante-
projeto de lei, dispondo sôhrc a incidência 
da Taxa de Assistência Hospitalar. 

Cumpre esclarecer, inicialmen~e. que não 
se trata de tributo novo. 

A Taxa de Assistência Hospitalar, cri·Hia 
pelo dccréto número 43(), de :11 de dczcrnlll'o 
de 193?, era arrcc~~dad~l sôbre o valor dos 
conl~cc~rncn,tos d_? Imposto <lc in<lú:;tria:; c 
prohssoes a razao de O,fi%, na forma dos 
ar!igos 47~ c 477 do. referido decreto. , 

, fransfer~do,, qu? for, aos municípios, 
0 

irn-
p,osto . de. mdustnas e profissões, o Estado, 
Ja preJnd~cado com a nova discriminação de 
r:_ndas h~ada~ pela Constituição Estadual, 
nao p,oder~~ prrv~_tr-sc dessa fonte de reecita . 

I• orça c, I! o r .Isso, que se mantenha a taxa 
mas.' com a lllCH!ência estabelecida no ante~ proJeto anexo. 

:1. inci~ênc_i~~ da taxa s<!hrc as bebidas al-~ 
coohcas, Jllshflca-sc por SI rncsrna, acrescen-
do ainda a cireunstüncin de que as hehi<hs 
alcoólicas estão isentas de taxas desde a ~i'
gência do Código Trihutúrio do Estado (mt .,. 
4.0

, parágrafo único, n. IV). · 
Nestas condições, suhrnctendo :'t douta con-

sideração de V. Excia. o presente antepro-
jeto, reitero-lhe os protestos de rncu elevado 
aprêço c distinta consideração. . 

(a.) .José de l\Iagalhães Pinto - Sccrctúrio das Finmwas. 
MENSAGEM N. 33 

Dclo Horizonte, setembro de 1947. _ 
Excelentis$irno Senhor Presidente: 

Tenho a honra de huhmetcr :\ elevada con-
sideração dessa Augnsta Assembléia o ante-
projeto de lei anexo, que dispõe sôhre a in-
cidência ela rraxa ele Assistência Hospitalar. 

Os motivos determinantes da alteração da 
incidência elêssc tributo esliio consuh:;Lan-
ciados na exposiçiícs de motivos do Sr. Se-
cretúrio das Finanças. 

Neste ensejo, reitero a V. Excia e aos 
demais ilustres rnemhros dessa Assembléia os 
protestos de elevado aprê~~o c distinta consi-deração. 

a.) Milton Campos, Governador do J~~;laclo 
- Publicada com o Ill'ojcto, c distrihnido~ 
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os avulsos, inclua-se o mesmo. em ordem do 
dia. 

· vcrba, ... no prazo de vinte (20) dias, contado, 
da transação. 

PROJETO N. 39 

E-..finglle 0 impôsto de exploração. ag!·ícola 
... c Industrial e dispõe qllan.io ao_ zmposto 

- sôbre venda.5 e conszgnaçoes 
" . • t 'b , A 1.o _ Fica extinto o. nnpos .o so · re 

lrt. - 0 agrr'col '1 e industnal, antiga taxa cxp oraça ' _ 
de defesa da produ~ao. 

A ·t 2 9 _ 0 impôsto sôhre vendas e con-
signra~:õc~ será arrecad:1do r~!Cdiante selo es•-
pecial ou por verba, a razao de 1,40%. 

Art. 3." - O contribuinte do. imp?sto sô-
brc vendas c consignações sera ohngado a 
comunicar ú coletoria competen_h~· dentro. de 
vinte (20) dias, o início da atividade tnbu-
távcl. r· I f , 1 . Art. 4.o - A escrita IS?a. ar-se-a o Jnça-
tõriarnentc nos livros exigHlos p~lo _artigo 
2fi do decreto-lei n. {}7, de 20 ~le Jancrro _de 

,,., 1938, 0 qual passa a ter a ~egumt? rc~laça_o: 
Para efeito de arrccadaçao c . frsca~rzaçao, 

do irnpôsto sôbre vendas c cons1gnaçocs, de-
verão os comerciantes, inclusive construto-

. res, c industriais manter escrita fiscal, que 
compreenderá os seguintes livros: 

I - Hcgistro de Compras; 
II - Hcgistro de Vendas à Vista; 

III - Hcgistro de Duplica tas; 
,IV - Escrituração Cronológica do :Movi-

mento de Estarnvilha~;; 
V - Hegistro de i\Icrca<lorias Transferi-

das; 
, VI - Hcgistro de Consignaçõc~ . 

§ 1.0 - Os livros previstos no rtcns IIL V 
c VI só serão, exigidos nos l>equii~tcs caso.s: 

a) O primeiro pnra observm~cJa do dis-
posto no artigo 2·i § 1.0 , da ler federal n. 
187, de 15 de janeiro de HJ:lG; 

h) O segundo, quando se verificar a trans-
ferência de mereadorias, na conformidade do 
decreto-lei federal n. !)15, <le V de dezem: 
bro de tn:l8, combinado eom o decreto-ler 

'· 110 • 1. 0{}1, de 20 de janeiro de 193!); 
c) o terceiro, quando se fizer ~onsignação, 

conforme o~; arts. 8.0 c n.o ~da le1 federal n. 
18'1, de 15 de janeiro de 193G. 

§ 2.'' -1 O registro d?s liv.ros .fi~cnis na c~
lctoria competente scra obngatono c gratm-
to. 

Art. 5." - Nas vendas fcit~~s J)?: invernis-
tas c mercadores de gado a fngo.nflcos, cl,lar-
queadas c marchantcs, ?stal?clceH~os no I~sta
do de Minas Gerais, o Imposto sobre ven.das 
e consigna~~õcs devido pelo vendedor, fica-
rá sob a responsabilidade d? comp!'tHlo; e 

Cr:1 "JTCC'Idado dêslc por me1o de selo, mu· s ' " ,, c " d tilizado no "Hcgistro de ornpras , entro 
dos seguintes prazos: 

n) Até o último dia, .do mês, o impôsto re-
ferente à primeira qmnzcna; 

h) At6 o dh~ 15. do rn~s seguinte, o impôsto 
referente à prunc1ra qumzena. 

Parú•<rafo único - Se o comprador não 
for co~lCrcian te, ou for cst.abelc~ulo. fora do 
Estado, 0 vendedor pagara o unposto por 

Art. {},o ----; Fica revogado o artigo 3.o do 
decreto-lei numero 893, de 28 de janeiro de 
1943. 

Art. 7.0 
--:- Na~ vendas a vista ou a prazo, 

e nas consignaçoes, efetuadas umas ou ou-
tras a comerciantes ou industrial por pro-
dutor rum!, o impôsto devido pelo vendedor, 
ficará sob a rcsponsabilidnde do eomprador 
ou consignatário, que o pagará por meio , de 
sêlo, inutilizado no Hegistro de Compras ou 
no Hegistro de Consignaçõe:>, dentro dos mes-
mos prazos referidos no artigo 5.". 

Parúgrafo único - Se o comprador ou 
consignalúrio não for comerciante, ou não 
for estabelecido no Estado de Minas Gerais,. 
o vendedor pagarú o impôsto por verba, no 
prazo de 20 dias, contado de Jata da tran-' 
sação. ' 

Art. 3.1' -- O artigo 4.0 do deercto-lci n. 7{}3, 
de :10 de dezembro de 19,10, passa a ter se-
guinte rcdnçflo: 

Para a cobrança do irnpôsto sôhre vendas 
c consignações, nos casos de formação, dis-
solução e modificação de sociedades ou fir-
mas comerciais, observar-se-á o disposto no 
artigo 2G7 V, do Código Tributário. 

Art. 9." - Dar-se-á restituirão, pardal ou 
total, do imvôsto sôbre vendas c consigna-
ções, arrecadado por verba, quando se tratar 
devido. 
de indébito ou do que se tenha tornado in-

Art. 10 - No caso de selagem indevida ou 
a maior, nos livros Hegistro de v.~lHlas a Vis-
ta e Hcgistro de Compras, será IJCrmitida a 
dedução do sêlo, em. ~:clagcm. I>Ostcrior, me-
diante requerimento a coletol'ia eomvetcnte c 
cxihiçüo do livro em que se tenha verificado 
a arrecadação. 

Art. 11 - Não estão sujeitos ao impôsto 
sôhrc, vendas c consignaçõc:;: 

I ~ A primeira operação efetuada pelo pe-
queno produtor, assim definida, o que, por 
ano, tenha a soma de sua produr;ão igual ou 
inferior a Cr$24. 000,00 (vinte c quatro mil 
cruzeiros) . 

II - A produção, até o limite de Cr$ ... 
24.000,00 do~; estabelecimentos industriais si-
tuados em propriedades agrícolas de seus 
proprietúrios, destinados ao beneficiamento 
ou industrializa~~ão de produtos da lavoura. 

III - O papel destinado cxelnsivamente à 
impressão de jornais, periódicos c livros; 

IV - As cooperativas de produção, socie-
dades civis; 

V - As coor>erativas tlc consumo, uma vez 
requerida a isenção ao Sccretúrio das Finan-
ças, que. conecd~rú, .em _caráter provisório, 
para efeitos 1le hscahzaçao, quando não te-
nham estahclcci~nenlo aberto ao púhlieo e 
Ol!Crem. ?xc!usivamc_nl.e com os assoeiados 
nao thslnlnn!Hlo thvrdcndo proporcional-
mente ao capital; 

VI - A venda em mercados, fe·11.as 1· 
l . '}' 1 f t l < , IVrcs ou a t onnet •?• t c .ru as, lOrtaliças, le«umcs, 

aves, ovos, leite, }lcixe •. carvão; lenha. "'desde 
que os vendedores seJam produtores' rurais 
ou não sejam estabelecidos, nem empregado:. 
de estabelecimento comercial; 
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... 
'VII -·A venda ou consignação de moedas · 

e títulos de crédito, excetuados os rcpresen-
·tativos de mercadoria "Warrants", bilhetes 
de mercadoria c conhecimentos de transpor-tes; 

VIII - A venda ou consignação de jornais 
e' revistas; 

· IX -· O fornecimento de alimentação nos 
· internatos de ensino, nos hospitais, casas de 

·saúde c de caridade, hem assim nos refei-
'tórios, destinados aos operúrios ou empre-
, gados dos próprios estabelecimentos; 

X - O retôrno de vasilhame v~zio e a de-
volução de mercadoria; 

XI - A venda de animais no recinto de 
exposição agro-pecuária; 

XII - A venda de produtos ou sub-produ-
tos agrícolas ou industriais, efetuada pelos 

, próprios produtores a seus empregados ou 
·operários para consumo próprio. 

Art. '12 - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a regulamentar a presente lei. 

Art. 13 - Esta lei entrará em vigor a 1.9 

·-de janeiro de 1948, revogadas as disposições 
·em contrário. 

EM 8 DE SETEMBRO DE 1947 

Excelentíssimo Senhor Governador,, 
Temos a honra de submeter à apreciação 

··de Vossa Ex~;:elência o anteprojeto de lei 
.. que extingue o impôsto sôbre exploração 

agrícola , c industrial, antiga taxa de defesa 
, da produção, c dispõe quanto ao impôsto sô-
1hrc vendas e consignações. 

~ extinç~o do . impôsto sôbre exploração 
agncola e mdustnal atende a razões, não só 
de ordem · fiscal, corno, igualmente, aos in-
terêsses dos contribuintes. 1~ que, num Es-
tado de extensão, territorial corno o nosso em 
que varias ciret!l~stâncias embaraçam a ação 
·do Fisco e dlfiCult;.'lm, por outro lado, ao 

· contribuinte, a observância dos preceitos tri-
butários, a arrecadação do impôsto de ex-
ploração agrícola não pode fazer convenien-
temente, e molesta não raro, os meios rurais, 
dando ao tributo acentuada feição anti-eco-
nômica. 

o' irnpôsto sôbrc vendas, e consignações, 
'< · . .no que concernc ao processo de sua arrcca-

. ·, dação, vem, há nn~ito, pre?cupando os ad-
ministradores. Imposto mdirct~, p~r natt~rc
za incidindo sôbre as opcraçocs a medida 

,·que se realizam, tem-se arrecadado, nessa 
conformidade, como norma. geral, m~di~nte 
a aposição de selos nos livros propnos. 
Acontece, porém, que sem embargo de . ser 
obrigatória a escrituração para os co~lcrci~n
:tes, a maioria dêlcs sobretudo no IIlter:wr, 
não a mantém, do que resultou a ncces~nda
de de abrir a lc"islaçiío estadual ~un~ exce-
ção, para sua c;brança em relaçao aqueles 

1 que não têm escrita regular, _adotan~?-s~, até 
··agora, o lançamento · de tms cont IhUI?tcs, 
'cujos débitos eram arrecadados por verba. 
: O sistema de lançamento peculi.ar a impôs-
to direto apl~cado ao impôsto sobre .vendas 
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e .• co~signações, causava ~onforme a cxpc, 
r1cncw demonstrou .rre~uentes desentendi- . 
mcntos entre os contnhmntcs 'e as autorida 
des fiscais, pela inipossihilidade material d; 
se fazer urna previsão segura das transações 
prováveis. 

Acresce que, recolhido e!n virtude \lc lan- ~· 
çamento, a sua arrecadaçao, . e~n determina-
das épocas do a~10, dura}~te vanos meses, era 
quase nula supruHl? o .I.csouro. de modo ir-
regular, 0 que trazw senas dificuldades 1 numerário, urna. vez que a .receita l>rovenie~~ 
te do mesmo tnhut.o constitue cêrca de 1 . 

t l F' t OIS . terço.s do orçmnen o < o .~ta do. Hú aind< 
considerar que o dc:senvolvunento c a c la .a 

• • - < e en-dade dos ncgocws nao se compadecem c 
sistema inseguro de lançamento, quando 0 U: 0 
cidência, direto o impôs to, tenha 0 seu a 111" 
mcnto determinado de aplicação. mo-

Para obviar essas dificuldades 
0 

nt 
jcto est~bclece um sistema de 'cscrltur~P.~_o
fiscal simples.. ~lementar, exeqüível .1~<10 
qualquer contnbumtc, segundo 

0 
( , 

1 
Para 

• a la1';:-o se {)OSS'l faz , · llltl a ar- ~., 1 ec l < ,.-<1 ' CI mms lcor·11 · , · . 
camente, mais racionalmente ist "'' . e JUrHI!-
se efetive rca~mente a opc{·a~ã 0 ~· .. 

1
qua.ndo 

e na confol"lmdadc do le"itir~ 0 11 JUtavcl,. 
do. "' namente devi-
. Não seria prudente Pelo 

1 exigir escrita fiscal do , nenos desde jú, 
pela deficiência em qu~ IH odutorcs rurais, 
sua niaioria, de efr'ivá-lasc enc~>ntram, em 
condições c contingê~cias < d consideradas as 
ralista. A natureza mes;~a i.~ no~s? meio ru-
produtores r.urais, corno hz ,adat.IVIdadcs dos 
tores, sitiantes, homens d~ .en Ciros, agrieul-
permite as necessári·;s f l~dmpo, não lhes 
não há possibilidade tlc ~~~~ti ades, . quando 
da que rudimentar Para c cr 0:~cnta, ain-
tos fiscais. ' < onvenientes cfei-

Extinto o impôsto sôbr. 
cola c industrial antiga te .exploração ngri-
produção, que grav·1v.1 < axa de dcfes·1 <la 
maiores dificuldade~ ~0~1 Produtor rur;l, a~ 
:mento o Govêrno do I•' ·t· d que arca no lllo-
'ICI"'• ,· d .s <~ 0 I>ara · t 1 <. escuna as despesas ( . <. <\ en( cr ao 
hta_m que se mantenha 'I i~c~;l~cas, llrlPossibi- ·:•. 
art.rgo 3.9 do decreto-!,· 81)_ç<10 constante do 
ncu·o de 1943, t~<> so' e1

1.; 3, de 28 de 
1
·., • t • l < • ' a I 'ts <\" pos o so >re vendas e co .: ' q~1anto ao irn-

to ~ d~ indústrias c Prog~~%r~açoes I>or quan-
petcncr~ tributária do · · . ~ y~ssou ú corn-
rc-sc muda que o >cc llltuuciiHo. Consirl, 
beneficiado pela is~nc_I;Ieno Produtor já' csr 
Federal lhe asscg~Jr·t ~<lO que a Constitt!"Iç::- a VI E · d < • no seu 1. .to . " mn a rn·lis· . ar Igo lU 
ao definir-se 0 ' ·>~ no Presente ante n· '. n.Q 
tado um "quantur~l"qt\eno Produtor, f~i OJelo, 
24.000,00) oito vêze~ l e I~rodução anual (~o
que supera, Pelo tÚ\i>r~n~~s qu~ o anterio~r~ 
do pelas Ouh"ts u "d I 1 lllau; o eshhcl . 

O < 111 at es da J' j , , CCl-utro aspecto I · < • et eração. 
evidencia 110 UI /e u:andc relcvânch 
ficaram o Jn·~ li ~Jl~'OJcto é a rnanci,ra que se 
mercador de ~· ul OI rural, o invcl'nis\· como 
malidades nece at,o,. desembaraçados à.'\ e o 
huto, que I>ass;~s.arias à arrecadação ;~s fto!·-
nadas hipótes< a ser recolhido cru dto ri-c n l · e~. 'ls 111 · ' c errn,· 0 1Prat or ·r . < · ais numero .. -!ação d : 1 ata-se do fcn· S,\s, I> elo 

o unpôsto qu, Olllcno de tr· c repercute l' <~ns. 
egl·cs•l'v , ., n· 
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mente, legitimado pela competência do Po~ 
der Público de atribuir a uma das partes o 
encargo de tornar efetiva a arrecadação. rral 
não acontece, entretanto, quando o compra-
dor não seja comerciante ou seja estabeleci-
do fora do Estado, pagando o impôsto, nes-
ta hipotese, ·por verba, o vendedor quando 
produtor rural, invernista ou mercador de 
gado. 

A nova redação dada ao artigo 4,Q. do de-
creto-lei n.Q 7G3, de 30 de dezembro de 1940, 
atendeu a que, sem qualquer inten\_~ão inter-
pretativa, se permite a exigência do tributo 
nos easos em que a legislarüo c a jurisdição 
o autorizem. 

Uma inovação de real alcance do ante-pro-
jeto, com que se procura inerementnr me-
lhorés relações entre o Fisco e os contrilmin-
tes, consiste na reversão do impôsto indevi-
damente pago para cobrir débito posterior, 
operação por meio da qual importüncia re-
lativa c selagem indevida ou a maior é des-

' ' ti nada à cobertura de débito posterior. 
A concessão de isenções, cujo estabeleci-

mento exige natural escrúpulo por parte do 
Poder Legislativo, a fim de que, sendo im-
pôsto obrigação de todos, não represente ~un 
privilégio, mas um direito daqueles em re-
lação aos quais a providências assuma urna 
finalidade de alcance econômico e social, 
obedeceu a tal critério, as~;im, foram contem-
plados, por exemplo, os pequenos produto-
res, os vendedores arhlmlantcs de mercado-
rias d? consumo doméstico, a alimentação 
fornecida pelas casas de caridade, de saúde, 
de ensino, pelos estabelecimentos industriais 
c agrícolas aos próprios operários as coope-
rativas de produção c de consumo, a venda 
de animais no recinto de exposições agro-
·pecuárias, as vendas e consigna~~ões de jor-
nais c revistas, o rctôrno de vasilhame vazio 
c de devolução de mercadorias. 

Ao apresentar a Vossa Excelência as jus-
tificativas das providências consubstanciadas 
no anteprojeto, não podemos furtar-nos ao 

~ dever de assinalar a cooperação, socilitada 
às classes produtoras, c patrioticamente pres-
tada, mediante a qual foi possível melhor en-
tendimento c adot~ão de soluções com que 
se resguardam, de um lado, os intcrêsscs do 
Fisco c, do outro, o dos contribuintes, todos 
legítimos e ponderosos. 

'l'cmos a impressão de que procuramos 
;atender a êsses imperativos com espírito pú-
blico c alheio a quaisquer injunções, para 
hem servir à coletividade c realizar, nesta 
Secretaria, os elevados propósitos do Govêr-
no de Vossa Excelência. 

Ao ensejo reafirmamos a Vossa Excelên-
cia a scgurant~a da nossa elevada estima e 
consideração. 

(a.) José de Magalhães Pinto, Secretário 
das Finanças. 

MENSAGEM N. 39 

Del o Horizonte, 1lc setembro de 194 7. 
Excclentíssimo Senhor Presidente. 
Cumpro o grato dever de submeter à ele· 

vada cons.ideração 'dessa Augusta Assembl' · 
o, anteproJeto ?e lei que extingue 0 imp, e~~ 
sobre exploraçao agrícola e indust1•1·al ods. 

_ • , • • < e IS-poe quanto ao Imposto sõbre vendas e c 
signaçõcs. o n-

O Senhor Secr~t~rio das Finanças em fun- · 
damenta_da expo~xçao de motivos, justifica 
conversao err! lc1 ~las providências sugerida~ 

Neste CI_lSeJ.o, reitero a Vossa Excelência l:í 
ao;;. demms Ilustres membros dessa Assem:-
hlcxa os protesto;, do meu elevado aprêço 
distinta consideração. e 

(a.) Milton Soares Campos - Governa-
dor do Estado. 

- Publicada com o projeto, c distribuídos 
os avulsos, inclua-se ·o mesmo em Ordem do 
Dia. 

PH.OJETO N. 40 

Dispõe sôbre o impôsto de transmissão de 
Jll'Oprieda de inter vivos 

Art. 1.Q - O impôsto de transmissão de 
propriedade inter vivos será devido nos 
têrmos da legislação em vigor, com as alte-
rações ora introduzidas. 

Art. 2,? - O impôsto é devido relativa-
mente aos títulos de domínio sôbre terras 
devolutas c à aquisi(;ão por usucapião. 

Parágrafo único - O impôsto é exigível, 
no primeiro caso, antes da expedição do ti-
titulo pelo Govêrno c, no segundo caso, antes 
da sentença declaratória. 

Art. 3.? - O cúlculo do valor do usufru-
to, a título oneroso, obedecerá ao mesmo cri-
tério estabelecido para o irnpôsio de h·ans-
missão "causa-mortis". 

Art. 4.• - Fica mantida taxa consolida.! 
da de 9%, que caberá integralmente ao Es-
tado. 

Parágrafo único - Nas tr<~nsmissõcs vin-
culadas a promessa de compra c venda, 0 
impôsto será cobrado com o acréscimo de 
20%, exceto, se o adquirente fôr o primitivo 

Art. 5.• - O conhecimento do impôs to de 
transmissão de propriedade imóvel "inter 
vivos" é válida por cento e oitenta dias, con-
tados da data de sua expedição. 

Art. G.Q - São isentas do impôs to de 
transmissão inter vivos: 

I)_ - as transi!lÍ:%?es em que o Estado, a 
Umao ou o l\ltmicirno forem adquirentes. 

li) - as transmissões a partidos políticos, 
templos de qualquer culto e instituiçõ<>s l 

l - I • t• • ' v• ( C 
C( ucaçao c 1 c assis cncw social, desde 
suas rendas sejam integralmente 'll)l', qlue 

I) · . ' ICa( as no ais c para os resr>echvos fins ('lrt 1Ít 
da Constituição Estadual) ; • · 

III) - as transmissões de sítios , ; , 
hectares, quando se destinem a se~ <~te. 20 
dos _pelo adqn!rentc, só ou c 01~1 'sua ~~llh~~
·~ !lHO pos~na ~lc. o~Itro, imóvel (art. Ú;~m ;; 
§ 3.•, da Conslltmçao hstadual); ' ' 

IV -- a aquisição do JH'imciro . . . 
residência própria, cujo V'll )H edw para 
Cr$ 40.000,00 em Belo n1~r~·r nao excc.da a 
Fora c n Cr$ 15.000,00 110;zont? .c Jmz . d_e 
pios, urna vez que 0 ad . demm~ mu~ICl· 

qturentc nao possua 
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outro imóvel (art. 104, § 3.9 da Constituição 
I~stadual) ; 

V) - a aquisição do imóvel urha,no ou su-
burbano feita por jornalista militante para 
sua residência, uma vez que não possua ou-
tro imóvel (art. 27 das Disp. Translts. da 
Constitutição Federal) . 

Parúgrafo único - A isenção referida no 
número V vigorarú durante quinze anos, a 
contar de 5 de fevereiro de 1\HG. 

' Art. 7.Q - Pica o Poder Executivo auto-
rizado a regulamentar a presente lei. 

Art. 8.9 - Esta lei entrará em vigor a 1.• 
de janeiro de 1948, revogadas as disposições 
em contrário. 

Em 10 de setembro de 19,47. 
Excelcntíssirno Senhor Governador. 
Ternos a honra de submeter à considera-

ção de Vossa Excelência o incluso antepro-
jeto de lei que dispõe sôbre o impôsto de 
transmissão inter vivos. 

Passamos a esplanar as razões determi-
nantes dos- dispositivos que propomos sejam 
incorporados à legislação fiscal em vigor. 

O artigo 2.9 esclarece que os títulos de do-
mínio sôbre terras devolutas, conferido;, pe-
lo Govêrno do Estado, estão sujeitos ao im-
pôsto de transmissão inter vivos. 

Ao examinar a espécie, o Tribunal de Jus-
tiça, embora reconhecesse a legitimidade da 
tributação, declarou não ser exigível o im-
pôsto, visto como a lei atual não a emnne-
r:a no artigo definidor da incidência. Esta 
lacuna veio, assim, acarretar desigualdade d~ 
tratamento entre ~s adquirentes de terras do 
Estad? u os adq~urcn~c~ de terras particula-
res, f1c~~ndo aqueles, IIlJUstarnentc desobriga-
dos de onus comum a todos os contribuintes 
do irnpôsto de transmissão inter vivos. 

O artigo 178, XIII, do Código Tributário, 
estabelece como, hasc do valor do usufruto 
o rendimento anual do imóvel multiplicado 
por 5, aló o máximo de 10 unidades. Na prá-
tica, êsse sistem~1 tem dado margem a con-
fusão c a disparidade de tributação. 

O anteprojeto propõe o mesmo critério, já 
aventado para tributação do usufruto "cau-
sa mortis", isto é, uma tabela em que 0 va· 
Ior dt) usufruto e da nua propriedade se apu-
ra em função da idade do usufrutuário. 

Mantendo a taxa de 9%, o art. 4.9 do an-
teprojeto introduz um acréscimo de 20%, no 
caso em que a transmissão se originar de 
promessa de compra c ve~d1~,. ~;cnwrc que 0 
adquirente não fôr o pnrmtivo Promitente 
comprador. A legislação de outros Estados, 
corno São Paulo c, Bahia, c do Distrito Fede-
ral, pi'evê o impôsto de tra~Isr!liss?o nr~s. su-
cessivas transferências do <hrelto a aqUisição 
do imóvel, embora essas opcraç_õcs inte~·rne
diárias versem sôhre bens rnove1s. A lei do 
Distrito Federal foi invalidada pelo Tribu-
nal respectivo, sob o fundamento d~ que "a 
alienação só se dá por fôrça da escntm·~~ de-
finitiva e antes disso não pode' ser e:ogido 
o pagamento do impôsto de trans~ussão", 
collforme se lê á p{lgina 693 da "Revista Fo-
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tense", vol. XCIX O p . , 
sa crít' " · roJcto n- · . - Ica, visto com t 'b ao Incide 
m.ISSUO final do imó~ell'l xta JUpenas U tt~n~S
VISU antes a co 'h.. . . . . e cvação ll: s-
r_nessa de comy~/1 ~ prahca abusiva d~ taxa. 
a con , ,t c venda, em b c Jlro. 

p llflr,t e venda norm•Jl su stituiçã.o 
e o artigo 'i • d ' · rnento I . . A. . o anteprojeto•· 

zo l 1< o Imposto pode ser utT , o conheci- ,..• 
c e. 80 dws, findo o . 1 lZado no Pra-

~~c~:a ~·equcrer n rcstit~~l'~~ 0 ~ont_ribuinte 
A a?, se _operar a transferê o., o nnpôsto, 

véms ~~nçoes constantes do nctia do. imóvel. 

N 
c mandamentos con ·t~tn e~proJeto Pro-

' o eno" S 1 llCion ' ,eJo, reitero a ais. 
meus Protestos 1 1 vossa excel· · 
considera,·a~,o c c c evada esthna Cidl~Ia os 

( 
,, ' C 1St' ~-

• a.) José de M - Jll._.. 
rw das Finanç . agulhaes Pinto S as. - ecre\'à?-

MENSAGEM N . 40 
Belo Horizonte 
Senhor Presid~nt . de setembro de 194 7 
Tenho a honr· e. . 

se digne de s 1 a de solicitar a V . 
dessa Egré id u >meter à elev·Hla , . E~ c Ia. 
cluso antepgr·o· At sscmbléia I c'g·r·s'l t·~Prcciação 

• A Je o d 1 . " · a IV'\ · 
o Imposto de transtnlos~ ei,. que dispõ'c ~ôlm-

- Corresponde , :".to znter vivos. lre 
çoes na lei ant~r.I>t OJeto em aprê 
o Govêrno te I lo:, e a Provi ti. ç~ a nltera-
Exmos " n a tniciativ V cncta, ele que . o)rs dey t a, Ex . 
norizadamente . >~I .U~los verão. m"· .c.Ia. c os 
motivos assina l·!Ushflcada na ais . ll,?rme-
nanças 'c a Pelo Sr S'. c::-~osiçao de ' . . ecrctarlO das . 

Aproveito a o . FI-
V. Excia e Porttmtdade Para . 
\ssembléi;1 L~i~~~~~~mais digno's tn~~g~rar a 
nha mais _altn esti~n<~a. o~ protestos :i~s d.a 

(a.) Mzlion S e <hstmta c . nn-
do Estado oares Campos ol~sidcração. 

: , xovernador 
- Pubhcada com 

os avulsos · 0 Projeto d · · ' lllclua-se 0 1 ; . ' e distrihuid Ia. ncsrn0 em os ordem do 
PROJETO N. 41 

Dz'spõe s ·b o re o imTJôsto 

A 
propriedade ·c·msl!e transmis~:ifo dt 

rt. V _ 0 . • ' <~-mortis 
propriedade Imposto ele tr . 
têrnios .I I .causa-morli• . . ansmtss1o d · c a c1 e t· 1 '' scru 1 , . · ' e 
terações aqui int;.\ Jll~~ em vigor< e~ I(! o nos 

Art. 2,9 - .ot nztdas. , corn as al-

tr~s _:'sDose elspe~if~~~r~~~t~·c·JI}·)ncidirú, entre 
Jcns ,, re a t ou-

semoventes, siÍu·corpóreos, irn()' /ansrnissão. 
do: nã_o irnporta~~os ou existe;t~~s, móveis ~· 
succssao; o o lügur d :s no Esta-

li) - D a ·lherturu d 
c bcn . a 

valores da 1 . s Illcorp{> 
feridos Iet ança for r~os, scrnp. 
ritúrio <~os het·dciros ern hquidadosi e Que os 
tenha uh Esta <lo a: lH! legatário ou trans-
gciro. crto em ~u~~~< l~ ·t<ruc a st~ce~tsl; ter-.s ado ..• to se 

Art. 3,9 _ ou no cstran. 
ascendentes A Partilh·t 
ou . naturais, a d~scen<lc~t .em V!da feita 1 gíhma, fi a htnlo d es, filhos . l >or 
com , a no~a sujeita ao c .adi~ntame~h;l! ~lhos 

a tabela const·Imposto, dP <c. lc-
. ·lllle do 1.- acor<}l) ar tgo 9 • .. 



Art. 4.0 - Para determinação tio valor do; 
usufruto vitalicio e da nua propriedade to-
rnar-se-á por base o valor da r:r~priedatle ple-
·na, repartido entre o _usufrutuano c o. nu pro-
prietário, na propo;ç.ao da tabela ~han~o: , 
Idade do 11.wfrutuarzo - Valo~ uo u.,ufrmo 

_ Valor da nua propnedade 
Até 20 anos cump~idos --- 7/1~0 da pro-

prie<iade plena - 3/10 da IJl'OJll'lcdadc ple-
na. 

Até 30 anos cumpridos - G/10 da proprie-
dade plena - 4/10 da propriedade plena. 

Ató 40 anos emnprido:; - 5/10 da proprie-
dade plena -·-· 5/10 - da propriedade plen_a. 

Até 50 anos cumpritlo:; ---- 4/10 da IJJ'opnc-
dadc plena - 0/10 da propriedade plena. 

Até GO anos cumpridos - :1110 da proprie-
dade fllcna - 7/10 da propriedade IJlena. 

Até 70 anos cumpridos - 2/10 da proprie-
dade plena - 8/10 da Jl!'OlJricrh\dc plena. 

l'vlais de 70 unos cumpridos - 1/10 d~\ pro-
priedade plena - 9/10 da r>ropriedade ple-
na. 

A '· 5 Q :f\T l ' . . n: · · :·- .'~ ~aso c .c u~ufruto tcmpor:\-
rw, o usufr utu~rw pagara as ~axas sôbre 4/5 
,e o nu propnctário sôbre 1/5 da l>ronl'.i _ 
da de plena. • e 

A•·t f" D·) "'l. . f · :· :· ~ > . nc cieonns;;o, o iduciário c 
o flde1eormssarw tieam sujeitos às taxa 
con~t:mt~s do a_rtigo :J.•. O fifleicmniss .. ;r· s · 
I 'OI'"l"ll so IJ"C'''l' . A t • ~ lO. . ~ , . '"'"'" a o nnpúci ·o na e•>oc·~ ela ''tl · 
tiluiçii.o e ~;cgundo a lei que esti~er 'cn; ~'i~~~: 

fxt. 7 .'' · - Quando o hendici·í.rio ft.o- 1
1 

· T 1 · ' v, c o-InteJ ;n!_ o no estrangeiro, pagarú 12 c;~ alénl 
clus t(lxns qnc lhe couberem, sulvo se c•·t1· , , .. , . . . "' ~ 1. , , U . .. ~ ., ver er.t "'} v1~.o. ':'lD ICo c.a mao, dos Ec;tuüos ou 
do:; l\Hli11Cllll0S. 

Art. .i3." -- O ill'TlÔsto serú arrecadado com 
o n:balrmento de. 20~1'· qu:~n<lo o beneficiário, 
r~suicnte. no Prtl~, w~·, mmor de 55 anos, ou 
tiver m:.us de mto frlnos que vivem às sua!'! 
expen~;as. 

Art. 0. 9 
- Para a cohrança do impôsto, ob-

scrvnr-:;e-á a s_egui!1tc tabela, levando-se crn 
eonta, lH\rn ~;plleaçao da.'> tnxas, o quinhüo de 
ca(la hcndieiúrio, i~;oladamcnte considerado: 

==========~========================= 

u h c r! 
Atô De mais De mais De mula 

:.!fl.{j\10 de de de 
Grau de parentesco crt!.r.eiros 25.ooa 50.000 100.000 

até [~l:é cruzclros 
50.000 100.000 

cru·.!.el:ro<; cru:t.cirot~ 

·------=----..:.=-=---------------------====== :================== 
1 --Aos pais, filhos, menores, inelusive natu-

rni:; c adotivos e aos côajugcs .... 
2 ---Aos demais nscendente:; c descendentes 
:J --Ao:; eolaterais elo 2. 0 grau . . . . 
4- Aos eolatcrais do 3.0 c 4." gl'aus . . . . . . 
5 --Aos demais colaterais c estranhos . . . . 

Art. lU - O herdeiro que suectlcr ywr <11-
reito <lc representação fiear·ú sujeito às taxas 
que caberiam ao representado. 

Art. 11 -- Süo isentos do impôsto de 
transmissão cau:;a-morlis: 

I -- O beneficiário cuja quota não exce-
der de três mil cruzeiro.·; e que provar, até o 
julrramcnto do cúlculo, que só possui o es-
tritamente necessário à própria subsistência; 

II -- As heranças c legado.s até três mil 
cruzeiros, quando o beneficiário tiver a seu 
cargo filhos menores, ou maiores mental ou 
fisicnmullc incapazes de prover à própria 
subsistência, desde que residam no País; 

III - Os legados a templos de qualquer 
culto ou a instituições de educação c assis-
tência social, desde que as suas rendas sejam 
aplicadas integralmente no País para os res-
pectivos fins (art. 111, n.o II, da Constitui-
ção Estadual); · 

Art. 12 - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a regulamentar a presente lei. 

Art. 1:1 - Esta lei entrará em vigor a 
1 9 de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
çÕes em contrário. 

Em lO de setembro de 1947. 
Excelcntíssirno Senhor Governador, 

Tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa ·Excelência o ante-
projeto de lei que dispõe sôhrc a arrecada-

A. L. 32 

4% fl% 9% 11 ';·;, 
4,5% li% !),5% 1'> <'1: ~,o 

12% 14% 18% 21'/~ 
18% 24% 36% 3{)f;{, 
2,1 'j(, 3G% ·!B% ÜÜ'/1) 

. .. ·-----· - --- -----~----~---·---..;;; 
çiío do impô:;to de traw;mbsi'ío cawm-mortis 

I\bnlcve-sc, tunto quanto possível, a le: 
gislaçüo alt!al. 

As alterações introduzidas visam a aten-
der a imperativos constitucionais ou a aper-
feiçonr norma:; e suprir omissões revcl"uas 
na aplicação da lei. "' 

Com cfeit?, '! Constituição de 1946 con-
fere ft cornpetc!lcia pura tributar os bens in-
eorporc?s ao I;.st<~do onde os valor::)s da he-
ranç.a. forem hqmdudos ou transferidos <\ 
hcrdell'OS. OS 

. . O artig? 2.~ do nn teprojeto aplica 0 -n·in-
elpiO constltucwnal. As~irn, o impô·st 1 
bcra em regra ao Estado de 11in '\S t~· 0 i ca-
dc-cujus tiver sido aqui domicili;á~ q dtH 0 o 
.. Outro ponto obscuro no Códi1:0 T . 

tano o llUC cumpria l'ikse cschrceid, . nbu. 
fcrente ú fixnçU.o do valor do 'u''llfl'tclt e 0 rc-

0 C' l' 'I' 'l • · · ' 0 o< tgo n m.ano limih-se . · 1 rar, no parúgrafo único do :Jrti~~ 1 r,'} <,cela-
nua proprieduclc terú um vulor " . 'h, que a 
nor, conforme fôr mais ou m .m~uor ou me-
a idade do usufrutuúl'io. c nos ovtmçtlda 

A tabela do artigo ,to ind', 
ncamcnte, o valor do usufrut tca, simnltft. 
propriedade. 0 e o da nua 

l\lantcvc-sc a atual taheh l . , 
transmissão causa-mortis co ' ( 0 t~nposto de 
20% nas taxas, limite ~et·n~t; .a maJoração .de 
16!) da Constituição Estadual.hdo pelo artJgo 
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,_ ~··---~-----·~--~H,_.... .. , . .. . - -

. Em _compensação, o anteprojeto regula 
as Isen{~oes previstas na Constituição do Es-
tado c da Hepública (artigos 104, § 6.0 , e 31, 
n. V, letra b), respectivamente. 

. Assim, estão isentos do impôsto os her-
;Ieiros em estado de pobreza, cuja quota não 
exceda ao valor de três mil cruzeiros. 

!~ ? . a!llcprojcto estende o favor fiscal ao 
h~nc.rcwr~o de heranças e legados até três 
n~Il- cruzeiros,_ observadas determinadas con-
.diç?es, e aos estabelecimentos de ensino c 
Instituições religiosas, quando legatários. 

. Corno vê Vossa Excelência, são mínimas 
as movações introduzidas na lei anterior, ino-
vações que, se por um lado, acarretam pe-
qu~no aumento de taxa, pcrfeitmnentc justi-
hc~vel, dada a natureza do objeto passível de 
tnmor tributação - herança - à semelhança 
do que ocorre aos demais países, por outro 
la_do, aut?rizam isenções que a lei anterior 

· nao prev1a. 
São êstcs os motivos· que nos levaram a 

sugerir a Vossa Excelência as modificações 
consubstanciadas no presente anteprojeto. 

Nesta oportunidade, reitero a Vossa Ex-
celência os meus protestos de elevado aprêço 
e distinta consideração. 

(a.) José de Maaallzães Pinto, Secretário 
das Finanças. 

MENSAGEM N. 41 

Belo Horizonte, ... de setembro de 1947. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de solicitar a Vossa Ex-

c~lêi~cia se di~ne. d.e submeter .. à elevada apre-
~raçao dessa Eg~·egw Assernblew Legislativa o 
mcluso ante-proJeto de lei, que dispõe sôhre 

0 impôsto de transmissão cal!sa-mortis. 
Corresp~mde ~ projeto em apr;êço a alte-

rações na ler antenor, e a providência de que 
o Govêrno tem a iniciativa, Vossa Ex~clência 
e os Excclentíssirnos Senhores Deputados, ve-
rão mais pormenorizadamcntc justificada na 
exposição de motivos assinada pelo Senhor 
Secretário das Finant~as c que acompanha a 
presente mensagem. 

Aproveito a oportunidade. pa_ra reiterar 
a Vossa Excelência c aos .derr~ats dignos mem-
bros da Assembléia Lcgr:'>l~hva os protcs~os 
de minha alta estima e distinta consideraçao. 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado. 

- Publicada com o projeto, e distribuí-
dos os avulsos, inclua-se o mesmo em ordem 
do dia. 

PROJETO N · 42 
Dispõe sôbre o impôslo de exportação 

Art 1 Q - O imiJÔsto de exportação in-
. · · · de Ilrodu cidc sôbrc mercadorias c anunars • 

- · d ·t'tdos para o es-
tçao d~ Estdado, CJlialn o rrcxi paorta.bcla a esta lei. 
rangeiro, e acon o co . ·: 1 

. Art 2 o - O r'rnpôsto scra vanave ' s__e-
. · · mas nao guudo o produto sôbre que recair, 

poderá exceder a 5% ad . v51-lor~m, nem ser 
acrescido de quaisquer adrcronars · 

498 

= 

Art. 3.0 
- Para o cúlculo do valor tribu-

tável do produto ter-se-á em vista: 
a) o pêso bruto; 
h) o pêso líquido; 
c) a unidade de volume ou cada animai. 
§ t.o - Scrú calculado pelo pêso bruto 

o valor dos produtos que dispensam envol-
tórios. 

§ 2.0 
- O valor dos demais produtos será . 

calculado pelo seu pêso líquido, descontando .. · 
se, em cada caso, a taxa respectiva. 

§ 3.0 
- Por unidade de volume, ou }Jor 

cabeça, se tomará o valor dos IH'odutos assim 
habitualmente negociados, excctuadns as aves 
domésticas, que estão consideradas pelo pêso 
respectivo. 

Art. ,Lo - Hclativamente aos minérios 
pedras preciosas e semi-preciosas, o impôst~ 
será de 3% sôhrc o valor da produção efeti-
va da jazida ou mina nos têrmos da legisla-
ção federal. 

Art. 5.0 
- O impôsto serú arrecadado nos 

portos de exportação, ant.es de embarque dos 
produtos, podendo tarnhern ser cobrado no 
interior do Estado, por ocasião do despacho 
ou remessa, desde que os produtos se desti-
nem à exportação para o exterior. 

:\rt. .6.0 
- ~on;o ta:e<\ t~.e estatística se co-

brara a 1rnportancra d,c Cr.D ... por quilo d 
produto exportado, e Cr$ 0,30 por animal u:- e 
tributado. ' .to 

. Art. 7.o - O impôsto serú calculad : 
vrsta do preço ~onstante das faturas. 0 ·l 

Art. s.o -:- O Poder Executivo poderá 
novar ou assmar novos contratos corn . re. 
tradas de ferro e outras emrJrêsas· <le at~ es-

t · · . 1 ans-por c, n.ecessanos aos serviços de cxcct :-desta lei. tç,w 
AEt. !J.o :-- J\inda para os efeitos d·t a .. , 

cada~~ao c hscahztwão do irnr>o' sto •l ' 'li c-t - G • d · · ' c expor aç_ao, o ovcrno o Estado poderá ent :. , • 
acordo com o Govêrno da União d, r,u ~n~ 
E~tados e estabe~ecimentos ofici;is ed ?uh.~s 
dito, para, nos termos do § 3 Q do , c. Ct e-
d~ .Constitui~ão Federal, cnct;r·rcrr· , ,u t. .18 
nanas federms ou hancúri(JS d·t cx"'.\1 ~nndcw-

1 · · ' ecuçao cs ta e1, no todo, ou en~ parte. · -
Art. 10 - Para boa execu<':- l 

o Poder Executivo poder·\ it;11)"1? < esta lei, 
o máxima de 20% sôhrc ~ v·tl 01 

1
Pe!1as, até 

sonegado. ' or c o Imposto 
,Art. 11 - O vroces"o d· f' . 

arrecadação, as isenções·' do ·~ Is,c,ahzação. c 
tema de guias, que identifiqu, mp();~lo, o Sis-
as taxas e seu descorrto 1 ern os Produtos 

I . l ' )em corn ' lll?( lt as indispensáveis à fiel , , ~ outras 
lei, serão estabelecidos no . cxec.uçao desta 
mcnto. . I especllVo regula-

Art. 12 - Fic't 0 p I , 
rizado a rcgulamer;hr O( er I,:xccutivo auto. 

Art 1'' }> , a Presente lei. 
t . : .., - ICVogam-se 'ls l. . 

~On rano, entrando , '[• l ,· '· ( l.~,lJOS!ÇÕe~; ClT\ 
Janeiro de 1948. es •1 Cl em VIgor a 1,9 de 

Em 10 d 
E .c setembro de HH7 xmo. ~r G • 
Ternos a I. overnador, 

~e ~. Excid. ~o~rra de s.nlnnetct· à aprecia-:-
Imposto de ex ~~te~proJ<;;to de lei, rclativ Ç.to 
produção do "'pst Idtaçao sobre ltierc·tdori·, o ao 

.~.:. a o, ' as de 



Durante alguns anos foi êsse impôsto 
.combatido, com iundamcnto na presunção de 
ser êle anticconómico. Tal ter;e, porém, não 
teve maior acolhida por parte dos nossos le-
gisladores de touos os temvos, tanto assim 
·que Con~títuiçüo alguma o aboliu inteira-
mente. 

A partir de 19:l4, a questão se de~;locou 
do fundamento de ({Ue êle onemva direta-
mente a prouuçüo, para o terreno restrito de 
que era apena:; em!Jararo à cin:ulaçüo das 
riquezas, dentro do próprio País. Daí, as proi-
hiçoes comtituciouais de l!J34, 37 e 'Hí, tias 
barreiras interestaduais, onde o impôsto era 
cobrado, para prevalecer sua exigencia ape-
nas só!Jre os produtos destinados à exporta~:úo 
para o c;~tcrior. Houvcs:>e txccsso de produ-
ção num País c nos demais produ~;ão bastante, 
c não se justificaria o impôslo lle expol'!ação, 
porql:c aquUe Paí::; precisava de mcreallos, mas 
estes estavam abastecídos. 

Na atualidade, o que se dá é o ~;eguinte: 
cada País precisa garantir a subsistência do 
seu próprio povo c só deve, de orL.inário, ex-
portar o que acaso ti ver em exces~o, c de que 
os outros necessitem. 

O irnr~ôsio de cxporta~~ão é daqueles, corno 
sempre 101, que menos afligem o contrinuinte, 
que só o paga depois de realizados os negó-
cios co~n as suas !llercadorias, a llizer, depois 
que esta em condições de pagá-lo. 

Não se antecipa a exigência, nem se des-
prende ela do riseo que eorrem os negócios: 
está a ê:;tcs vinculada, segue suas IH'oporções 
~ se re<lliza, afinal, nos têrmos dessas mesmas 
proporções. 

Além dessas razões de ordem geral, cum-
pre ainda aduzir algumas, particulares, que 
mais justificam o impôsto de exportação no 
que conccrne ao nosso Estado: os Estados vi-
:dnhos o cobram, conforme o texto constitu-
cional, sôbrc a:; mercadorias c animais de 
sua produção, como sôhrc a produção mineira, 
que se incorpora às suas riquezas. 

Dêsse · modo, ~;e o contribuinte mineiro 
não o paga ao seu próprio Fisco, paga-o ao 
Erário dos outros Estados, com dupia desvan-
tagem nossa: o onus sôbrc o trabalho do nos-
so produtor e a ausência de qualquer compcn-
saçfto ao povo mineiro. 

Pràticm:lCnte, não se lrnta de mais ma 
impôsto, mas de dar ú sua renda o destino ló-
gico c justo, corno importa, isto é, a sua des-
tinação ao Estado produtor. 

Quanto às suas taxas, o anteprojeto as li-
mita à metade, um têrço c um quarto das 
que eram antes adotadas. 

São estas, Sr. Governador, Ciltrc outras, 
as razões qnc nos levaram a organizar c a 
submeter à apreciação de V. Excia. êstc ante-
projeto de lei. 

Nesta oportunidade, reiteramos a V. Excia. 
05 protestos de nosso alto aprêço c real con-
sideração. 

(a.) José de Magalhães Pinto, secretúrio 
das Finanças· 

ESTADO DE I-.IiXAS GEnAIS 
Sel'viço de Estatística Econ".Jmica e p· ·. . 

IMPôS1'0 DE EXrU!11';1Ç,Igzai~ua. 
ES~BC~~ •'- DNIDr~D.l:~. - TAXA (%) . 

CLAS.,L I. -:- Ammm:; e seus produt • 
Aves domesticas _ Quilo _ 3 os • 
Ovos - Quilo - 3. · 

Tecidos: 
De lü - Quilo - 4 . 
De seda - Quilo - 4. 
Eqüino, asinino e muar _ Cabeça _ 4 • 
Suinos -- Cabeça -- 4. 
llaniw -· Quilo - 'f. 
Carnes -- Quilo --- 4. 
Lingui1,~ns -- Quilo - '!. 
Toucinho - Quilo - 4. 
Outros produtos suínos - Quilo - 4. 
Vacum de corte - Cabeça - 4. 
Vacum de cri:u,~ão - Cabe~~a - 3 
Carnes - Quilo - '1. ' 
Couros - Quilo - '1. 
Manteiga - Quilo - 4. 
Leite- Quilo- 3. 
Queijos e requeijões - Quilo 
Se h o - Quilo - 1. 
Sola - Quilo -- 4. 
Charquc - Quilo - 3. 

3. 

Outros produtos de gado vacum 
Quilo - 3. 

Peles - Quilo - 5. 
CLASSE li - Vegetais e seus produtos: 
Açucar - Quilo - 3 . 
Aguardente - Quilo - 3. 
Algodão - Quilo - 3. 
Arroz -- Quilo _:_ 3. 
Batatas - Quilo - 3. 
Borracha bruta - Quilo - 3. 
Café em grão - Quilo - 1,5. 
Café em grão, torrado e moído 

lo- 1. 
Farinhas - Quilo - 3. 
Feijão - Quilo - 3. 
Tecidos de algodão - Quilo 
Tecidos de outras fibras tcxteis 

lo- 4. 
Fibras vegetais - Quilo - 4. 
Frutas - Quilo - 3. 

3. 

Qui-
..... 1 

Qui~ 

F~nno em corda - Quilo - 5. 
Cigarros em papel - l\Iaço - 5. 
Outros produtos de fumo ~ Quilo _ 5. 
Hortaliças - Quilo - 1. 
l\Iadciras brutas ou beneficiadas - Ton 

la da - 3. , . e, 
Artefatos - Quilo - 3. 
Subprodutos - Quilo - 5. 
Carvão - Quilo - 5. 
Lenha- Ton. - 5. 
Mamona - Quilo - 5. 
M~\s~;as de frutas - Quilo - 3 
1\hlho em grão - Quilo - 3 · 
Papel c papelão - Quilo - 5' 
Plan~as mcdi?inais - Quilo _:_ 3 Polvilho, tapioca e fécuhs se 1·1 Quilo - 3. ' · · me umtes · 
Sementes - Quilo - 3 
Vinhos - Quilo - a. . 
CLASSE III - Substânchs . . 
Agalmatólico - Ton. ~ · 3 nnncr:.us: 
Agata - Quilo - 3. · 
Águas Minerais, Tenn:üs G Lilro _ 3. ' ou asosas 
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AlunÚ!- Ton. 3. 
Ambli;:tonita - Ton. - 3. , 

Andanto: 
De anfjbólio - Ton. - 3. 
De crisotila - Ton. - 3. 
Andaluzita - Ton. ·- 3. 
Ardósia - Ton. - 3. 
Areia Quartzosa - Ton. - 3. 
Arenito Betuminoso - Ton. - 3. 
Argila Refractúria - Ton. - 3. 
Apatita - Ton. - 3. 
Arsênico Branco - (anidrido arscniosoJ ._ Ton. - 3. 
Asfalto Natural - Ton. - 3. 

_ Baritina - Ton. - 3. 
Bauxita - Ton. - 3. 
Berilo (minério pura glucínio) - Tone· 

lada -- 3. 
Blemla - Ton. - 3. 
Bismuto (minério) - Ton. - 3. 
Calamita - Ton. - 3. 
Calcário, calei ta - Ton. - 3. 
Caldasito - Ton. - 3. 
Caolim ...!.._ Ton. - 3. 
Cassiterita - Ton. - 3. 
Cianita - Ton. ...:..... 3. 
Cinábrio -4 Quilo - 3. 
Cobre (min6rio) - Ton. - 3. 
Colombita - Ton. - 3. 
Corindon - Ton. 3. 
Cristal de Hocha - (Vide quartzo hiáli-

no) - Ton. 3. 
Cromita - Ton. - 3. 
Diatomito - Ton. - 3. 
Dolomita - Ton. - ~, 

I Espodumena - Ton. - 3. 
1 Euxenita - Ton. - 3. 
I~eldspato - Ton. - 3. 
Ferro (minério) - Ton. - 3. 
Fluorita ou Fluorina - Ton. - 3. 
Galena - Ton. - 3. 
Gipsita - Ton. - 3. 
Grafita (minério) - Ton. - 3. 
Granada (para abrasivo) - Ton. - 3. 
Hidrargilita - Ton. - 3. 
Ihnenita - Ton. - 3. 
Magnesita - Ton. - 3. 
Mtm"anês (minério) - Ton. - 3. 

t' , , 3 Mármore - I ou. - · . 
Mica - Ton. - 3. 
Molihdenita -- Ton. - 3. 
Monazita - Ton. - 3. 
Níquel (minério) - Ton. - 3. 
Ocre - Ton. - 3. 
Oligisto micúcio (para pintura) - To-

nelada -- 3. 
Ouro - Gr. - 3. 
Pedras preciosas c semi-preciosas (ge-

mas): 

Diamante (partida) - Quilate - 3. 
Diamante acima de 5 quilates - Qui-

late - 3. 
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Carhonados (partida) __: Quilate 3. 
Coridon - Gr, -3. 
Bcrilo azul ( úgua marinha) - Gr - 3. 
Bcrilo Verde (esmeralda) - Gr. - 3. 
Berilo Hosa (morganita) - Gr. - 3. 
Bcrilo verde - Gr. - 3. 
Bcrilo amarelo (dourado) - Gr. - 3. 
Topázio amarelo - Gr. - 3. 

Topúzio azul - Gr. - 3. 
Turmalina (qualquer côr) - Gr. - 3. 
Turmalina negra (afrisita) - Gr. - 3. 
Quartzo amarelo (cítrico) -- Gr. 3. 
Quartzo roxo (ametista) -, Gr. --;- 3. 
Espodumênio (kunzila) -- Gr. - 3 · 
Grisobcrilo - Gr. - :l. . 
Quaisquer outras csp(~cics consuledcradas 

semi-preciosas - Gr. - 3. 
Espécimes constituídos por excr21Plarcs 

destinados a ornamentação ou a cole~~ocs de 
fins científicos - Um - :l . 

PIIUTA- Ton. - 3. 
Prata - Quilo - :l. 
Quartzo hialino (cristal): 
Lascas ou fragmentos até 100 gramas -

Quilo- 3. 
Facetados c irregulares acima de 100 Gra-

mas - Quilo - 3. 

3. 

Fundcnte - 'fon. -:l. 
Rutilo: 
Mineiro - Ton. - 3. 
Goiano- Ton. - 3. 
Cearense ou de outros centros- Ton. 

Salr,cma: 
Para a indústria de álcalis - Ton. - 3. 
Para a indústria de sal - 'fon. - 3. 
Samarsquita - Ton. 3. 
Salitre (cristalizado) - Ton. 3. 
Sapropelito - Ton. - 3. 
Scheelita - Ton. · 3. 
Silex- Ton. - 3. 
Silimanita - Ton. - 3. 
'f aleito grafitoso - Ton. - 3. 
Talco cstcarita - Ton. - 3. 
Tantalita -- Ton. - 3. 
Turfa- Ton. - 3. 
Volfrarnita --- Ton. - 3. 
Xisto betuminoso - Ton. - 3. 
Zirconita - J'on. - 3. 
<:;.Jasr;e IV.- Pt·odutos c subprodutos de substanctas nuncrais: 
Aço larninado - Quilo - :l. 
Em barras, chapas ou vergas - Quilo -3. 

Arames de ferro - Quilo - 3. 
Ferro gusa -- Ton. -- :l 
Ferro em barras - Quilo·_ 3. 
~erro laminado - Ton. - 3. 
Soca ta - Quilo - 3. 
Pregos, porcas e parafusos - Quilo _ 3 
Tubos ccntrifugados - Quilo - 'l ' 
Tuh.os. galvanizados -- QÍtilo - 3 .' 
Arscmco puro - Quilo - 3, 
~rte~atos de c~brc - Quilo _ 2. 

_ 2 ~~ncwtos de folha de Flandres __ Quilo 

~rtcfatos ~e f0rro c aço _ Quilo _ 
3 Cal - Qmlo - :l. · 

Cimento- Quilo- 5. 
Chumbo - Quilo - 2. 
Estanho - Quilo - 2. 
Manilhas c canos de barro _ Q .

1 
. 

Telhas c tijolos - Ton. _ 3 . lU 0 - 3. 
Outros artefatos de cerâmica Q .

1 2. ' - lU O-

Níquel em barra ou obras_ Q .
1 3 Ouro em obras- Gr. _ 3. ll1 °- · · 

. l. 
·i 1 1 

li'· •l 
. 'I, 
:'I' 
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Carbureto de cálcio - Quilo - 4. 
Vidro e seus artefatos - Quilo - 5. · 
CLASSE - V - Produtos de fabricação 

mista: 
Arreios para carros e carroças - Quilo -

2. 3 
Adubos - Quilo - · .. 
Bebidas alcoólicas não especificadas 

Quilo- 3. · 
Brinquedos - Quilo - 3. 
Calçados - Quilo 3. 
Cerveja - Cai;~a - 5. 
Conservas - Quilo - 3. 
Doces - Quilo - 3. 
Impressos - Quilo - 2. 
Massas alimentícias - Quilo - 2. 
Pólvora c mui~:ües - Quilo - 5. 
Produtos farmacêuticos - Quilo - 4. 
Sabão c sabonete - Quilo - :l. 
Houpas de uso - Quilo - 2. 
Selas, selins c silhõcs - Um - 2. 
CLASSE VI - Produtos diversos: 
Aparelhos mccünicos para música - Um 

5. 
Artefatos de borracha - Quilo - 5. 
Material de eletricidade - Quilo - 3. 
.Máquinas - Uma - 5. 
Peças e accPssórios - Quilo - 5. 
Tambores de ferro - Um - 2. 
Veículos- Um- 5. 

MENSAGEM N.o ·12 

Sr. Presidente, 
Tcnlto a lwnra de solicitar a Vossa Exce-

lência se digne de submeter à clavada apre-
ciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, 
o incluso anteprojeto de lei, qne dispõe quanto 
ao imi>Ôsto de exporta~~ão. 

Corresponde o projeto em aprêço a alte-
rações na lei anterior, c a providência, de que 
o Govêrno tem a iniciativa. Vossa Excelência 
.e os Excelcntíssimos Senhores Deputados ve-
rão mais pormenorizadarnentc justificada na 
exposição de motivos assinada pelo Senhor 

~,. Secretário c que acompanh~t a presente men-
sagem. 
· Aproveito a oportunidade para reiterar 
a Vossa Excelência c aos demais dignos mem-
bros da Assembléia Legislativa, os protestos 
de minha mais alta estima c distinta conside-
ração. 

(a.) MILTON SOAHES CAMPOS. 
- Publicada com o r>rojcto, c distribui-

dos os avulsos, inclua-se o mesmo em ordem 
do dia. 

PHOJETO N. 43 

Art. 1.0 
- Os tributos que se vêm arre-

cadando sob a dcnomina~~ão de "Impôsto sô-
hre Explora~~ão Agl'lcola c lnduslnal-1\line-
rios", em face do dispos~o nos _Decretos-leis nú-
meros 708 c 875, de 27 de JUnho de 1940 c 
28 d~ novembro de 1942, respectivamente, c 
·uj'l decretação compete ainda ao Estado, 
~as.sam a ser ::rrccad~ld?s. s~~ a denominação 
de "Impôsto sobre I\hncnos . 

''r Art. 2." - f~sse impôslo, constituído da 

p~rtc que c~be ~o Estado na tributação pre-
VIsta no artigo Ut! do .Uecreto-lei teueral n . 
1. Uti5 ( Cóo.igo de .Mmas, il1c1ue à razao d~ 
três por cento (3%) uo vawr da produção 
eteiiva da. Jaz.Ida ou nnna, cxcetuauos 0 car.:. 
vao e o perroleo, sobre todas as Sllllstancias 
minerais ou tosseis, quer provenham ue pes-
qmsa ou de lavra, que ue Illlna garanuua pelo 
artigo ~1 do AlO lias lJisposiçdes Consutucio-
nms Transnónas, uc HS ue setenwro ue 1\146 
quer. SCJarn oüuuas por ta1sca~:ao ou ganm~ 
pagem, ou por traüa1110s asseiucHwúos crn 
conwrmHlaúe com o rcwriuo l.6digo. 

l'aragralo único - .i'-.o caso ue tontos de 
alguns minerms, . termais e gasosas, o iin-
posto scrú coJ)rado à base de utínzaçao da:i 
águas e gases. 

Art. 3.0 
- O irupôsto sôbrc Minérios é 

devido pelo minerador llallilltado, quanw às 
subslimcuts mincrms ou tossc1s provenientes 
üc pcsqmsa ou de lavra, ou de mina garanti-
da pelo arlígo 21 do Ato das Disposiçocs Cons~ 
titncwnais 'fransil6rias; c pelo IH'llllcuo com-
prador ou beneucwuor, quanto a nuncno ob-
tido por faiscapo ou garimpagem ou por 
trabalhos assemelhados. 

Art. 4.0 
- O valor da produção efetiva 

na bôca da mina, sobre o qual incide o im~ 
pôs to sôbre Minérios, sempre à razao de 3%, 
será o que for eslabeleciuo anualmente para 
cada minério ou mma, pela Diretoria ue H.en~ 
das Internas do l\linistério da Fazenda. 

Parágrafo único - Enquanto não forem 
publicados os novos valores dos minérios, 
consideram-se prorrogados os estabelecidos 
para o exercício anterior. 

Art. 5.0 
- O Impôs to sôhre Minérios será 

recolhido à Coletoria do Município de situa-
ção da jazida ou mina, à medida que se veri-
ficarem os embarques, ou mensalmente, desde 
que atendidas as conveniências de fiscaliza-
ção, como estipula a regulamentação uesta 
lei. 

Art. 6.0 
- Não estão sujeitos ao impôs~ 

to sôhre Minérios: · \ 
a) os minérios exportados para o estran-

geiro, sôbrc os quais incide o impôsto sôbre 
Exportação; 

b) os minérios de comprovado ·valor 
histórico ou para fins científicos, à vista de 
parecer do Departamento Nacional da Produ~ 
ção Mineral, quando destinados a museus ins-
titu.t~s históricos ou centros de estudo~ ci~ 
cnhflcos. 

. .A!·t. 7 .o - J\Plica-se ao Impôs to sôbrc 
Mmcrws o que dispõem o artigo 4 o c 
parágrafos, do Decreto-lei federal 1{.o r. ~:~~s 
de 12 de fevereiro de 1943, c, no que ~~ul ' 
l?crcm, as demais disposições da legisla .~-c~ 
federal de minas. · Ç.tO 

. Art. 8. 0 
- Fica o Poder Executivo ~ 

tonzado a regulamentar a presente 1,. au 
A ·t () o E ·t l . l · Cl. 1 . . . - · s a c1 cn rara Cin v· . 

d. ia 1." de janeiro de 1948, rcvou'ltl· . 1~01 dl:1° · - t · · t>< as as lS· llOS1Çocs em con rano. 
Em (j de setembro de 19,17 
Excelcntíssimo Senhor Gov.cr·tl' d 
T l · l l <~ or, - cu w ,t w!tra ~c ~ulnncter à considcra-

çao de Vossa Excelcncta 0 incluso antepro· 
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jeto de lei, dando nova denominação aos 
tributos que cabem ao Estado, na tributação 
estabelecida pelo artigo 68 do Decreto-lei fe-
deral n.• 1.985, de 29 de janeiro de 19,10 (Có-
digo de Minas) e contendo outras providên-
cias necessárias, em face da Constituição Fe-
deral de 1946. 

O Código de Minas fixa em cinco por 
~e~to (5%) do valor da produção efetiva da 
Jaztda ou mina, os tributos que o Estado e o 
:rv.runicípio podem exigir do minerador habi-
litado, quanto às substâncias minerais ou fós-
seis, provenientes de pesquisas ou de lavra, 
ou de mina garantida pelo artigo 21 do Ato 
das Disposições, Transitórias da Constituição 
Federal; e do primeiro comprador ao hene-
ficiador, quanto a minério obtido por fais-
cação ou garimpagem ou por trabalhos asse-melhados. 

O Estado, em obediência ao disposto no 
referido Código, mediante o Decreto-lei n.• 
708 de 27 de junho de 1940, fixou em um por 
cento (1%) do valor da produção efetiva da 
jazida ou mina a parte que cabe ao Município, 
e distribuiu a parte que lhe cabia (quatro 
Por cento) pelas seguintes rubricas: Impôsto 
Territorial, 1%; Impôs to sôbre Indústrias c 
Profissões, 2%, sendo metade para o 1\Iunici-
pio; Impôsto sôbrc Vendas c Consignações, 
1,25%; c Impôsto sôhre Exportação, 0,75%. 

. Em 28 de novembro de 1942, foi expe-
dido o· Decreto-lei n.• 875, dispondo que os 
tributos estaduais c municipais retro aludi-
dos seriam . arrecadados pelo Estado, com a 
·denominação de lmpôsto sôbre Exploração 
Agrícola e Industrial-Minérios. 
. A partir de 1.• de janeiro de 1948, quan-
do entrou em vigor êsse último Decreto-lei, 
o Estado vem arrecadando o impôsto sôbre 
Exploração Agrícola e Industrial-Minérios 
sempre à razão de 5% do valor da Produção 
efetiva da jazida ou mina, estabelecendo anual-
mente pela Diretoria das Rendas Internas, e 
entregando ao Município 20% da arrec~dação 
ou seja 1% do ::_aio: d~ mesma produç:~o efe-
tiva Em ohed1encw as normas conshtuclO-
nais' vigentes, no in?h.Is? anteprojeto de lei 
é transferida ao Mum?IPI? a parte .do_ Estado 
no Impôsto sôbrc Industnas c Profissoes, que 
correspondia a um por .ce~to (l%). do valor 
da produção efetiva da JaZida ou mma. 

Fica, assim, o Estado co_m o restantes 
' três por cento (3% ), que serao arrecadados 

sob a denominação de "Irnpôsto sôhre Mi-
nérios". 

Não há, por conseguinte, criação de tri-
buto novo. O Estado apenas transfere ao 
Município a parte dêste no irnp?sto sôhre 
Indústrias e Profissões, e dá aos tnhutos urna 
denominação mais racional. 

A incidência do impôsto sôbre Minérios 
d "I 'sto s'J continua sendo a mesma o I!Ipo. . . . ? )~~ 

Exploração Agrícola e Industnal-M!n?nos , 
que está devidamente regulada no Cod1go de 
Minas. 

Tendo em vista o anteprojeto do Impôs-
to sôbrc Exportação, em que se fixa a ta~a 
.d'lsse impôsto em 3% do valor da produçao 
efetiva da jazida ou mina! totalidade da part.e 
que cabe ao Estado, consignamos para os m1-
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nérios exportados para o estrangeiro a isenção 
do Impôs to sôhre Minérios. 

Justifica-se também, como tn;ta co_ntribui-
ção à cultura especializada, a Ise!lÇ:·tO· para 
os minérios de comprovado valor lnstonco ou. 
para fins científicos, segundo par~cer (!O ~e
parlamento Nacional de Pro.dur:.:to l\hn?I a,l, 
quando destinados a museus,. ms!I!utos Insto-
ricos ou centros de estudos cientJficos. 

.. Nesta oportunidade, apresento. a Vossa 
Excelência os protestos de minha mais elevada 
estima e distinta consideração. 

(a.) José de Magalhães Pinto, Secretário 
das Finanças. 

MENSAGEM N. 43 

Belo Horizonte, de setembro de 19-17. 
Exmo. Sr. Presidente, 
Tenho a honra de submeter à esclarecida 

consideração dessa Augusta Assembléia o a!1t~
projeto de lei acêrca do impôsto sôbre mme-rios. 

A inclusa exposição de motivos do Sr. 
Secretário das Finanças justifica as providên-
cias legislativas sugeridas. 

Neste ensejo, reitero a V. Ex c ia. e aos 
demais ilustres mernhros dessa Assembléia, 
os protestos do meu elevado aprêço e distinta consideração. 

(~) Milton Soares Campos - Governador do Estado. 

- Publique-se r-orn a Mensagem, fazendo-
se a distribuição dos avulsos pelos Srs. De-putados. 

r>ROJETO N. 44 

Dispõe sôbre o impôsto territorial 

Art. 1.• - O irnpô~to territorinl incide 
sôhre os terrenos rurais, tendo-se ern vista sua 
utilidade e valor venal, exeluídas as matas c as benfeitorias. 

Art. ~.o - Para_ eohrrtnea do impôsto, olJ-servar-se-ao as segumtes taxas: 
I- Sôl!re as áreas niio cnltivrt(las- 1,5% 
II - Solwe os terrenos (1~ cnltura: 
a) até 20 ha. (salvo o disposto no arti-

i~i,~i, § t.o, da Constitnição Estadual) _ 

h) de mais de 21) nté 100 ha. _ 
12

%· 
c) demaisde100ha.-1%. ' ' 

. Art. 3.o - Mediante pagamento dos 1 
devidos! !ornecerão as repartições co~ ~e os 
fes c~rhdoes de lançamentos cxistent ', ~ ten-
letonas. es n.1s co-

ria! :Art · 4.o - São isentos do irnpôsto territo-

~ -;- Os.!rnóveis Pertencentes: 
'
1
)•

1 Umao 'los Est·1(lo l\[ · • · J) , '.' · •· • s e aos UlliCIPIOs· 
) <l Partulos Jlolíticos; · ' 

c) a templos de 1 • 
tuições de edt , · ~ qua quer .culto e a lllsti-
dcsde que a Ic,~ç<to e de assistência social 

'S SU.l<; l'eJHhs s \ d ' intcrrralrnente l1 J) , '' 'eJarn emprega US 
(art 111 Ir 1° U!s e _Pa_r:~ os respectivos fins 

li ' O ' < a Conshtmçao Estadual). 
- s sítios até 20 hectares, quando o :,'' 



(J, 

I' 

proprietário os cultive só, ou com sua famí-
lia e não possua outro imóvel (artigo 104, 
II,' § 1.•, da Constituição Federal). 

Art. 5.• _ Os lançamc~ltos do i~pôsto ter-
ritorial serão revistos de cmco .em cmco a~o~, 
nos têrmos do artigo 104, § 4. , da Conshtm-
ção Estadual, c a pa~ti: de 19~8_. . ... 

Art. u.• - A proxima revisao sera m_ICia-

d no se«tmdo semestre de 1948, mediante a ~ . 
decreto do Poder Executivo. 

Art. 7.• - Esta lei entrará em vigor em 
t.• de janeiro de 1948. 

Art. 8.• - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a regulamentar a presente lei. 

Art. 9." - Continuam em vigor os dispo-
sitivos fiscais não revogados implícita ou ex-
plicitamente por esta lei. 

Em 10 de setembro de 1947. 

Exmo. Sr. Governador, 
Temos a honra de submeter à alta apre-

ciação de V. Excia. o incluso anteprojeto de 
lei, que modifica o impôsto territorial. 

As alterações introduzidas na legislação 
vigente têm por fim adaptá-la üs Constituições 
Federal c Estadual, bem corno atender a ne-
cessidades de ordem financeira. 

Nessa conformidade, o anteprojeto estabe-
lece quatro taxas ad-valorcm, obedecendo ü 
seguinte orientação: - a taxa anual de 1,5% 
fica mantida relativamente üs áreas não culti-
vadas; quanto aos terrenos cultivados, foram 
criadas as taxas decrescentes de 1,:3%, 1,2% 
e 1%. Essa inovação resulta do artigo 104, 
parúgrafo 4.0, da Constituição Mineira, o qual, 
visando a incentivar o cultivo do solo, deter-
mina que o impôsto sôhrc terrenos cultivados 
seja regressivo, de modo que fique menos one-
rado o proprietário rural que cultive maior 
área. 

Os casos de isenção consignados no ante-
projeto são os previstos em dispositivos cons-
titucionais. 

Tendo em vista o § 4.• do artigo 104 da 
Constituição Estadual, propomos se proceda 
no ano próximo vindouro a revisão dos lança-
mentos em vigor. 

A revisão dos lançamentos do irnpôsto ter-
ritorial atenderá à necessidade periódica de 
reaju~:tamento de. V~\lorcs, úrea~, ~lassificação 
das terras e inscnçoes de contnlnuntes. 

São estas as razões que nos levam a su-
gerir a V. Excia. seja transformado em lei 
o anteprojeto de modificação do Impôsto 
territorial. 

(a) .José de Magalhães Pinto - Secrctúrio 
das Finanças. 

l\IENSAGEl\1 N. H 

Dclo Horizonte ... de setembro de 19,17. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de solicitar a V. Excia. 

se di•tne de submeter à elevada aprecia~~ão 

l S,1"'E'•trégia Assembléia Legislativa, o inclu-
( es • "' l . <1' - • b . antcrJrojeto de e1, que Ispoc so rc o so . . 1 impôsto tcrntona . 

sorrespon?e o ~rojeto em aprêço a 1:11-
tcraçoes na let antenor, e a providência de 
que o Govêrno tem a. iniciativa, Vossa E;_ce-
lência c_ os e~celentíssirn<?s Senhores Deputa-
dos verao m_m:> pormen<?nzadan~cnte justifica-
da na expos:ç~to de m,<;>hvos assmada pelo Se-
nhor SecretariO das I• manças, e que acompa-
nha a presente mensagem. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência e aos demais dignos membro~ 
da Assembléia Legislativa os protestos de rni-
nha mais alta estima c distinta consideração. 

(a. ) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado. 

. --;--- Publique-se com a Mensagem, fazendo a · 
d1stnbuíção dos avulsos pelos Senhores De-
putados. 

A seguir o Sr. Presidente defere a palavra 
aos oradores previamente inscritos. 

REPAROS 

O SR. PRESIDENTE - 'f em a palavra o 
Sr. Lima Guimarães. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-
dente, Senhores Deputados. 

Por desvanecedora gentileza de prestigio-
so e prestigiado chefe político, tive a honra 
de ser designado para trapeiro-mor desta As-
sembléia, o que constituiu grande distinção 
para um marmiteiro que considera nobres e 
dignos todos os misteres. 

No exercício da funçuo, coube-me desco-
brir, nas latas de cousas inúteis, uns trapos 
de subido valor, verdadeiras preciosidades de 
urdidura de sê da e ouro: três boatos de prc-, 
~~o, de origem fidalga, que não temo revelar 
ao nobre dcpul~ulo Bolivar de Freitas, 0 cs-
IJCrto pesquisador de origens de h o atos. Refi-
ro-me aos boatos elegantemente divulgados pe-
lo vigoroso líder da Coligação Democrútica 
Em seu vertiginoso discurso, o brilhante pur: 
lamentar deixou escapar algumas tiradas que 
merecem reparos. Afirmou o douto Professor, 
com larga desenvoltura, o seguinte: "O Govêr-
no de Minas divulgou, através de todos os 
jornais, sem partidarismo político, inclusiva 
no "Diário do Trabalho", a sua Mensagem 
Quer .dizer ~1ue I1?-ostrou a_ tod?s os brasileiro~ · 
alraves dos JOrnms, que nuo ha lngnr onde não 
iria n:1~1ca um volume ~la Mensagem, a exata, 
a perfeita, a concreta situação de Minas, a si-
tuaçuo horrível em que a ditadura infeliz 
deixou o Estado montanhês". 

Como foi ~na excelência maldoso neste 
hoato, como q~us colocar mal o preclaro G _ 
vernador de I\'hnas! · 0 

Por maior que seja a nutorhhde do 1 
rado lidei', ninguóm que conhcç·; de p tlon-
Sr. l\lillon Campos potlerú acr~dihr er 0 0 

Govêrno do Estado tenha divul•'atlo ~IUC ? . 
Mensagem em todos os jornais. De~ c h a ·~. s~~ 
grande exagêro na afirmativa l\hs S v~I u 
Deputados, a gravidade ni"1o c.stt1 'I1

('l ' en ~?res . · • eS'lgero , O nobre Deputado afirmou (}Ue 0 r· · ·l, 1·: l 1 - f . ·t " llll ( .t ( 1 vu gaiao OI r.r;o.~ rar a todos os brasileiros ... 
a cxa a, 5~ pe~ e\ a, a. concreta situação de Mi-
nas,, a Sl uaça? JOrnvcl c tenebrosa em que 
a ditadura deixou o Estado montanhês". 
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. Atribuir ao Sr. Milton Campos esta mons-
truosidade é não conhecer o espírito elegante 
e superior do Sr. Governador do Estado. Ja-
mais o Chefe do Govêrno teria a estreilura de 

.·sentimentos, capaz de despender vultosa quan-
tia para contar ao povo brasileiro a miséria 
de Minas. 

Aqui estou pnra defender o Sr. Milton 
Campos da demagogia do Sr. Múrio Barreto. 
, O segundo boato teve a mesma origem,. Foi 

:unda colhido no discurso do honrado h der. 
Eis o texto do zeu discurso em que, como 

notável advogado que é, já antecipa a defAesa 
do eoncessionúrio dos restaurantes da Hede 
Mineira de Viação. "i?:ste homem, Senhores 
Deputados, não tem culpa disso ... êste homem 
é o mesmo que viu, para a passagem da co-
mitfva na inauguração da rodovia do Oeste de 
Minas, gastar-se quase duzentos contos com um 
edifício na serra da Saudade, "no meio daque-
le deserto, edifício que ainda lú está". E mais 
·adiante: "f:le (o Governador do Estado) vai 
dar ao prédio caro o destino que não lhe deu o 

·. Govêrno do Sr. Benedito Valadares. Estava 
fechado durante dois anos, e agora vai ser 
transformado em escola pública". Eis outro 
boato que não impressiona a um espíríto equi-
librado. 
, Não é absolutamente crível que um prédio 
construído "no meio daquêle deserto" seja 
lransformado em escola. Escola num deserto, 
Para que e para quem ? 

, . Nãó posso permitir que se atribua ao Sr. 
Milton Campos esta desequilibrada pretensão. 

Levar para o deserto a instalação completa 
. de uma escola com a respectiva professôra é 
rematada loucura. Não. Isto não passa de ex-
celen!e. boato. O _Sr. Milton Campos não pode 
permitir tal desatino em seu nome,. 

~inda aqui nos colocamos na defesa do 
Sr. Governador de Minas. 

·O terceiro boato. . . A h! Sim ... 
O terceiro boato é o Plano de Recupera-

ção Econômica. (Palmas). 

' 

PLANO DE HECUPEHAÇÃO ECONôMICA 

Estação Ki:perimental de Cana c Curso de 
V elerinária 

O SR. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. André de Almeida. 

. O SH. ANDHE' DE ALMEIDA - Sr. Pre-
sidente e Senhores Deputados. 

Examinando o Plano de Hecuperação Eco-
nômica e Fomento da Produção, elaborado pelo' 
~ovêrno do Estado, pude con: satisfaç,ão veri-
fiCar estar procurando o ermntentc Governa-
dor acertar nas medidas ali elaboradas. 

Conhecendo as necessidades c possibilida-
des da Zona da Mata, de onde é filho, pôde o 
Sr. Governador Milton Campos, com justeza, 
rio cuidar da Divisão de Expúimen~ação V~
{Jetal, sugerir se localizem, naquela Zona MI-

; ncira, duas estações experimentais: - Uma 
de cana c outra de café. 

A, primeira deverá ser localizada no mu-
• .nic.ípio de Ponte Nova, que é sem dúvida o 

ma1or produtor de açúcar no Estado. 
I 
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Não r.ó por iHe motiv . p , ; 
indicad v 0 e onte No'v . 

!~~~;ic~JF~~;~~~~~~~o r%~P~:\t~e~~~~\~n~~i~•. 
Superior de Aui.fdt~Ít~~de r~~lOna a Escol~ 
o Intercâmbio entre os dois a~~~~tfndo,, assim, 
com VaJ~tagens para ambos s <l ~ele_cunentos, 
Pa,_ra a bstação Expcrirnent;l' Pl'lncipahnente 
~ncço~ t~ão disporá de técnfc~;rue em. seu co-
vr;t varlOs assuntos que s;;o l . espectalizados 

Içosa " Jent cstudad · · os em 
A Para a instala. ção de•ta I' l verno est1· " ' ;s aç:-to · · p ma no orçamento , ' Ja o Go-

tl~~~0a ~~~. TI~~ul~~gg~zoJ~con~~t~~~t~ ~~~;~c~ 
segmnte forma: ,00, discnminado da 

~quisiçã~ de terrenos --
Constru~~ao de uma r . d ~C r~ 300. 000,00 

carregado - Cr$100. 000 3gl encia Para o en: 
Construção de 3 ' · · . 

Cr$ 150. ooo:oo. casas r> ara auxiliares -
. Construção de um l' . . 

mstração, alrnox·n·if' cc I fi ciO Para a adm. 
200.000,00. ' e e laboratório _ C~$ . . 1: 

Construção de 20 Cr$ 250. 000,00. casas Para operários -
~onstrução de urn t • . 

c veiculas _ Cr<l! 12() lcposito Para m:
1 

. 
C ~· . 000 00 '(}umas 
onstru~·1o 1 ' • 

Cr$ so. ooo,o'o. ( e urna estufa 
A . . - c estufins -

100. oüb:~~:ao de máquinas c veículos - C ~ 
'I' t I r.9 o a -Cr$ 1 "00 
I) . . <l • ooo o o 

A onte Nova recel ' .. 
v~wn.o com justa alegr~~ cst~ Ini~iativa do 
t~nc;:a sem receber ' ·plois, vrveu uma e G_o-
Govcrno? que tinha co~~~ quer benefício X~
to um filho daquele mtitli:~:.u. auxiliar irnediae 

1' CIPio, • udo fará 0 111 , 
ponder aos cuid, 1 eu município Par 
ilustre fill~o que a~l ?s. que lhe está vot~n~orres-
de Minas. Il'lge os destinos do E~ seu 

A A stado qucle povo ernp 
agradecer 0 Co ; · reendedor c b 
P_osita e terá.:~ o;cr~o '~ confiança qt~rn, ~aherá 
ciCnt~mente Part 'tnlldade de colabo':ele d~
dc Mmas. a ecuperação E a~ ~h-

conunncu 
Dada a import'inc· ' 

te Nova, c Para t, Ia do tnunicíp' I 
economia tnincii~t endcr o dcscnvolv~o t e Pon. 
centivar o eseo·\rn'e' Jt)rocurando Í'lci'l·rtnento da M· t· A- ' n o d 'I I : I ar e i _a a, o Governo c 1-' , Pro< uçao d· z n-
Ç~lO de mna estrad s a empenhado n·a :ona da 
nana a Ponte M a de automóvel 1. '

1 constrn-
"'ova. ' Igand M 

Esta estrada v· . . o a-
ta Zona de Min, ll a Pôr tôch 
ta com Belo II~~ .. ?rn contac.t~ ~}~tela _opulcn. 
Ponte Nova à 'llr:onte, Pois tga~~ao dire-
poucas horas <l~a~Htal do H~ta~ P;rcurso de 
que ~;c constrói I <IUlomóvci tl· oi ~c fat·ú ern 

t C lhJ · · ' ,1( O 'I • Sei do vivo . ' lli'Ito a Ouro, p V}tl'Iantc 
Milton Campos Intcrêssc ti S reto. 

·t · ·' llara 0 ' r G cs ~ co!Istrução I· ' que se t' . overnador 
f'~Jliraçüo dos l < ,I estrada cnha conciuíd·t lon te ' que ·, ' Tenho ·novcn~>es c urna velha . A convc .. 
nas vezes a 1• r~ado eorn 
desta ligação, sespctto da ur ~ua Excia., Vú-

endo <!Ue da alt~te necessidade 
Hnu vez que fa-



I. 

!amos sôbre o assunto, anunciou-me S; Excia. 
-que jú estava sendo concluída a localização da 
estrada c tornadas as providências para o ini-
cio da construçao, e, mais, que iria o serviço 
ser atacado de ambas as partes, partindo de 
Mariana c de Ponte Nova, J>ara dentro do me-

c. nor tempo possível t~rmos con~l':ída a lig~
ção que tantos bencucws Lrara a_ cco~onu:;. 
mineira. O escoamento da produçao, na o so 
do município de Ponte NovH, corno de tôda a 
l\lata, para a Capital do Estado, é grandemente 
prejuuicado pela falta de transporte, uma vez 
que a E. F. C. do Brasil não dá vasão, sozinha, 
para o escoamento de mercadorias despacha-
das em aquêle seu ramal. 

Para Belo Horizonte se transportará gran-
de pane da produ~~ao daquela rica regiáo do 
Estado, tão depressa se fa~~a a ligaçüo da es-
trada de automóvel lJonle Nova a Mariana, 
chegando à Capital do Estado os produtos dali 
proceoentcs por preços mais razoúveis e em 
curto espaço de tempo, com grande poupança 
para o povo e o Estado. 

~~ Ao cuidar da Esla~~ão Experhucntal de 
Café a ser localizada na Zona da Mata, não 
fixou o Govêruo onde irú funcionar, e, ainda 
não fêz o orçamento para a instalaçúo da mes-
ma, como estabeleceu a respeito da Esta~~uo 
Experimental de Cana. E' l:slc o motivo por-
que deixo de apresentar um l>rojeto de lei, 
referente a esta Estarüo, quando faço sôbrc 
a Experimental de Cana. 

Mas, venho desta tribuna dirigir uma su-
.gestão ao Govêrno do Estado, no sentido de 
localizar c instalar a Estaçüo Experimental de 
Café .no município de Hio Casca, que cstú em 
cond1çües de receber êslc Centro Experimen-
tal, como município vanguardciro da plantação 

. e cultura do café da Zona da l\lata. 
Está Hio Casca também próximo da cida-

de de Viçosa, sendo ligadas estas duas cidades 
pela Estrada de Ferro Leopoldina c hoje tam-
bém por urna estrada de automóvel, alargada 

. c melhorada pelo então prefeito de Ponte No-
va, Dr. José Mariano Duarte Lana, de combi-
nação c cooperação com o Sr. Antônio Cunha 

~ · Lana, operoso prefeito do município de Hio 
Casca. 

As terras de IUo Casca, sendo cuidadas 
conforme prescreve o Govêrno em seu Plano 
de Hccupcração Econômiea c Forncntó da 
Produção, darão extraordinúrios resultados 
para a lavoura caféeira. 

Ali instalada a Estação Experimental ·de 
Café, tudo se tornará fácil para pesquisas c 
orienta~~ão de tôda a Zona da Mata Mineira, 
com a fúcil ligação que tem com êstc próspero 
município. 

Confio que o Governador I\Hlton 1 Campos, 
tomando eonhccimcnto desta minha sugestúo, 
mande instalar cru Hio Casca, esta Estação 
Expcrimen tal. 

Sei da boa vou ta de de S. Excia, para 
com nquêle município c por seu intermédio 
estou pleiteando a in;-;t:•Iação em lHo Casca de 
um Pôsto Agro Pecuano, que relevantes servi-
ços irá prestar a tôtla uma rica regíüo oo Es-
tado. 

Neste sentido, pus-me em contacto com 
:·: o Ministro Daniel de Carvalho, que recebeu 

com simpatia aquela aspiração dos rio-ca • 
que11,ses! que por meu intermédio oferecer~~~ 
ao Governo, um prédio para ser instalado 
J>ôsto Agro-Pecuário no município. 0 

_E;'>PCI:amos de~ltro em_ br?ve ver coroado 
de cxlto est~ ~ie.seJo de Hw Casca, que é um 
grande muniCliHO produtor e construtor ([~, 
grandeza da nossa Minas Gerais. 

Sr. Presidente, 
, _Encaminh~ à Casa P.or ~nterrnédio de V. 
I~xc1a., os proJetos de le1 nurncros 45 e 46 c 

l ' ' pc~~o que aos mesmos se c c o curso regimen-
tal. - ( Palmas). 

PHOJETO N.9 45 

Cria uma Estação Experimental d<~ Cana que 
será localizada no Mlluícípío de it'"Wie hrova 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Ger«i9 decreta: 

Art. 1." - Fica criada uma Estação Ex-
perimental de Cana, que será localizada no 
município de Ponte Nova. 

Art. 2.9 
- Fica o Govêrno do Estado- au.: 

torizado a despender com a instalação da Es-
tação Experimental de Cana no Município de 
Ponte Novn a quantia de C r~~ 1. 300.000,00 (um 
millüio c trezento~ mil cruzeiros) .assim dis-
crirninatlos: 

Aquisição do terreno .. 
Construção de uma residência 

para o encurregado . . . . 
Constru~~üo de :3 casas para 

auxiliares . . . . . . . . . . 
Construção de um edifício para 

administração, almoxarifa-
do c laboratório . 

Constl'ução de :w casas para 
operários . . . . 

Construção de um depósito para 
múquina:; e veículos . . . 

Constru~~ão de e;:;tufa e estufins 
Aiiuisiçúo de máquinas c 

veículos ....... . 

Cr$ 

Cr$ 
300.000,00 

100.000,00 

150. oou.oo 

200. ooo,oo 
250.000,00 

1~0. 000,00 
o O. 000,00 

100 .ooo,oo --1. 300. ooo,oo 
Art. 3.9 

- Este crédito constará do _ 
çamcnto para 1948, por fazer parte do Pl·or 
de I' tl - E . . ano ~cc pcraçao • cononnca e Fomento da p . _ 
du~~ao, na parle em cnw trab da d1·v1·s;- -10 

· - - ' <10 C CX• pcnmcntaçao vegetal .. 
Art. 4.9 

- A presente lei entrará e . 
gor em 1." de janeiro de 1948 revo 'a m VI-
dispos-ições em eontrúrio. , g, das as 

. Sala das Ses:;õcs, 15-B-1917. __ ( ) 
drc de Almeida. a· An • 

- hutifícuçiío - A oportunilhde l . 
çao de .uma Esta~~üo Experimental úe (;·a , Cl'I.a-
contara durante einco (5) anos ·c ~-ma, que 
I.io de Cr$ 150 GliO 00 'tilll'll. s c >In um anxi· 
I · · ' ' ' ., conccd'd nshtuto do Açúcar c do Alco l . .1 o pelo 
f · O , C CV1(1 • t OI encareeitlo pelo Govêrno l , cn c-, e 
elaborar o seu Plano de Pect to ~stado ao . ' l!Jera•·ao ,, , nuca c Fomento tla Produção. ,. ·~co no-

A sua localizaçii~, em Ponte N , I • 

no referido Plano justil't.f"' l· ova, esta, 
' · · '"t <I Por · • · ·1 municívio o maior I>ro<lulot· d sct aquc e 

c cana do Es-
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tado de Minas e estar próximo da Escola Su-
perior de Agricultura de Viçosa. 

Justificação que fiz em meu discurso pro· 
nunciado nesta Casa. 

Sala das Sessões, 15-9-1047. _ (a.) An· 
d-ré de Almeida. 

Publique-se. 

PHOJETO N. 46 

Estabele·ce _na Escola Stzperior de Aarictzlttzra 
de Vzçosa o Curso de Veteriuária 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

· Art. V - Fica restabelecido na Escola 
Superior de Agricultura de Viçosa o Curso de Veterinária. 

Art. 2.• - Fica o Govêrno do Estado au· 
torizado a despender com a instalação c res-
tabelecimento do Curso de Veterinária na Es· 

' cola Superior de Agricultura de Viçosa a quan-
tia de Cr$ 3.690.000,00 (tl·ês milhões c scis-
.centos e noventa mil cruzeiros), ass-im discri· minados: 

Prédio Escolar . . . . . 
Ampliacão do dormitório . 
Hospital de veterinária . 
15 casas para professôre·s 
30 casas para operários . . . . 
Urbanização e calçamento . • . 

Cr$ 

Cr$ 
1. 000. 000,00 
1. 000.000,00 

200.000,00 
1. 050. 000,00 

240.000,()(1 
200.000,00 

3. 690.000,00 

Art. 3.• - Este crédito constará do orl'.a· 
mento para 1!HS, por fazer parte do Pl·inn 
de ~ccuperação Econômica e Fomento da I;ro-
duçao, n~ pa~te _referente ao dcsen·,·olvirncn-
to do ensmo tecmca. c profissional. 

Art. 4.• -- A presente lei entrará em vi-
gor. no ~i~ V de jane~r? de 1948, revogada~ 
as disposiçoes em contrano. 

Sala das Sessões, 15-9-l!l47 - (a.) An· 
dré de Almeida._ 

, Juslilicaçü.o - Junto à Escola Superior 
de Agricullura de Viçosa, jú funcionou o em·so 
de Veterinária, que, ine·xplicàvclmcntc foi 
transferido para esh} Capital, ao. in~·tala;·-se a 
Escola V etcrinária de Belo Horizonte. Duran-
te seu funcionamento em Viçosa, o cmso deu 
ótimos result.ados e sua supressão veio projn-
dicar grandemente o estabclccimenro. 

O Govêrno, sentindo a_ ne-cessidade e van-
' tagern,, incluiu o restabelecimento do Curs-o de 

Veterinária em Viçosa. 
- Publique-se. 
Nada mais havendo a ser tr.atado na hor:~ 

do expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Apoiamento. 'élo projeto n.• 45 

Declara 0 Sr. Presidente, qu.;, no& têrmo~ 
do Artigo 129 do Hcgimento, submete à de-
cisão da Casa se o projeto n. 45, ap!·esent~do 
pelo Sr. André de Almeida, é, ou nao, ObJeto 
de deliberação. 
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ConsuHado o plenário, é dado npoiamen~ 
to ao projeto n. 45. 

Apoiamento ao projeto 11.. 46 

Do mesmo modo, o projeto n: •!6,. apre~ 
sentado pelo Sr. Andró de Almeida, e ~:.lb· 
metido pelo Sr. Presidente à decisão da Cas~. 
""UC· o iulaa ohicto ele deliberação. ,. 

Passa-se, dep'ois, à segunda parte da Or-
dem do Dia. 

Scgzzncla disczzsscio elo projeto n. 2 

Em primeiro lugar, figura na pauta a 2.' 
discussão do projeto n. 2, do sr. Hihciro Pe-
na, o qual fixa o número ele vereadores às C:\-
mara& Municipais c contém outras providên-
cias. Dito ·projeto c respectivo parecer, pu-
blicados na ata da 21.• Sessão ordinúria, são 
lidos pelo Sr. V Secrctúrio. 

O SR. PRESIDENTE- Na segunda dis- ., 
cussão, ohte-r-se·ú o projeto n. 2, artigo por 
artigo, a menos ouc a Assemhlcia resolva a 
:equcrimento de ;rualquer sr. Deputado, que 
Isto &c faça de modo diferente, nos têrmos do 
art. 168 do Hegimcnto. 

ADIAMENTO DA DISCUSSÃO 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O .sn. P~ESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Lima Guimarães. 

? SR. Lll\IA ~UIMARÃES - Sr. Prcsi· 
dente: Para que haJa melhor esclarecimento a: 
respeito d~ matéria con.stante do projeto n. 2, 
apres-ento a l\Iesa o segumtc requerimento (lê)~ 

REQUEHIMENTO 

Sôbre adiamento de discnssao 

. ~xmo. Sr. Presidente da Assembléia T g1slativn. ' .e~ 

Hc_9ncrcmos a V. Excia. o adiamento ) 
amanha, 16, da 2.• discussão do Projeto 11 ~9 :~~a. 

Sala da~ Scss'õ~s, 15 de setcrnhro de l!H 7: 
(aa.) Lima (xmmar1cs Jos· A 

Chaves Hiheiro _ EmiÚ~· V~con ~ ,
1 

ugusto -
nucl Ta v eira. · ce os - Ma~ 

O SH. PHESIDENTE _A l 
sente a maioria absoluta dos Se· tando-sc Prc~ 
s~llnneto a apreciação da A ".s \"· .. Deputados, 
r.u:~ento_ que acaba de s~r r·::tcrn JlcJ.a ,O reque-
(..~mmaraes, devidamente , c~. ol Jlc~o Sr. Lirna 
mcnto da 2.• discttss:-to! ·IPOiar .o sobre o ar},· a - ' ' . '' r O Pl'OJcl '• a sessao de amanhã. · o ll • !:!, Para 

. Os Sr&, DcfJuta<los ' -
adwmcnto qucir·nn , que sao favoriwcis '1 
(Pausa). Poi arJ'. " lllcnnancccr scntuáo'· o 
mcnto I 0 ' ·H o o Pedido d s •. 

· c udia. 

Sr. 

Sr. 

EMENDAS AO PHO.TETO N. 2 
O sn. GUILIIr 
Preside t ~HMI.NO DE OLIVFD) 
O SI . n c, Pc~~o 'I P'll . • 'A -
G . ~. p rn~sm EN'TI·'' a v ,r P• Pela Ol'dcrn 

llllherrnino .l ()1'. -:- I em a llnhvr . 
uc lVctra. ' n a 



~ .. 
:> 

O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIRA -
Sr. Presidente. Ern nome da Comissão de 
Assuntos Municipais, peço a V. Excia. a fine-
za de solicitar dos Srs. Deputados que .apresen-
tem ainda nesta se<~são, tôdas as emendas re-
lati;as ao projeto n. 2, e que sejam clo.s, ain-
da hoJ"c encaminhadaS' à mesma Comissão, a 

' l . fim de que possnmos c ar pare<·cr, com urgcn-
cia, para sua discussão c aprovação. 

Atendc·ndo no pedido que acaln de ser 
feito, o Sr. Presidente solicita doS' Srs. Depu-
tados que tenham emcndns a apresentar ao 
projeto n. 2, que o façam nc·sta sessão, a fim 
de as mesmas serem encaminhadas à Comis-
são de Assuntos Municipni'-i c Negócios Inter-
Estaduais. 

1.~ discussão do projeto rz. 37 

O Sr. Presidente anuncia, a seguir, a 
1.~ discussiio do projeto n. 37, do sr. A ntô-
nio Pimenta, publicado nn ata da a4.• sessiio 

~ .. r ordinúrin. conrcdcndo suhvenc;iio a in'-ititui-
ção de carirlade. 

Lirlo dito projeto pdo sr. 1.0 Secretário, 
não solicitn n palavrn nrnhum Sr. Denuta(lo. 

Posto em votaçiio é o mesmo aprovado, 
para que passe à 2.• disPussiio. 

- 1\ Comissão de Finnncas. 
E"~otarla a matérb da Ordem rlo Dia, o 

Sr. Pt·esid.ente considern liYr'-~ a palavra aos 
S.rs; ~enntnrlos .. E. em !""!111i rla, passa n Pre-
sidcncw no Sr. Lnna Guimnriíes. que a asnnne 

O ~r. 1\ Ri\TANDO ZTT .1\n -- Sr. Presidente, 
peço fi nnl•><'t''1 n~1r:1 nmn e):nlieaçiio pessoal. 

O Sn. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
sr. Armnnclo Ziler. 

O sn. AnMANDO ZILETI- Sr. Presidente, 
Srs. Denutn<los. 

Niio era minha intcnçiio voltnr a fnlar ago-
-r:n sôhre o assunto que me trouxe a esta tri-

'•·. Tnm:1 a 1'1ltimn vez. 
Entrementes, sm1 forçarlo a isso. para uma 

cxplicncfí( pessoal. 
Na scsc;iio de 1 O do eonente, rnzra eu <me 

nno otl~tnnte a rençiio <nw se rlesencndcav;, 
vtotemn no mundo niio hú rnnis clima new.: 
oconme<ics para nrnn vitr'1rir~ dcssns for<~as s!'>. 
hrc a dpn,nrraein . E no int11ito de ])l'Ovar essa 
minha eertezn c niio '1nenns irnnressiio, dc-
monsrref corno em todos n~ narti<1os noltfico~ 
~m tôclas ns cnmn<lns soPiais. :1 rr>adío rln dto. 
mocrncia, contra essas ftlr(~ns inimigas do pro-
gn~sso e da humnnidarlc é eacln vez mm~ 
tonc. 

Derrotarlos os exércitos rh• Hitler, que erarit 
,1 rnnfor fiirPa com qne contnvam os rencw-
n"írios. é claro que o caminho fkon mnJs 
•1ÍH•r\n i1 rlcmoerncia. c {~ daro tmnhí~m que 
Ó i;llltil todo êssc esfôrço do imperialismo 
para rr~concmtstar o domínio rlo mmHio. 

0 imperialismo . saiu cnfrn~necwo .a:-sm 
Rncrrn c embora mnda tcnhn forças snficiCn-
tcs p·1ra controlar urna parte do mundo, acn· 
l>arú 'sendo liqui.<lndo; a rlr;mneracia então 
marchará sem mmorcs cmpcc1lhos. 

Afirmando eu esta minha certe"a t' . 
tunidade de dizer que m~smo· n" ' lve opo~-,..· I . . · o setor reh~ .,wso, o ascenso c 0 espinto dcmocr't" . 
da vez mais forte, cada vez mai•· <~ 100 e cn-, E t < < " se consoli-
de\. , para anto trouxe a C"'" f:»sa 1 . 

t d 'I ' U>c. '""' o ·' epo1 'Jaen o e 1 ustres líderes do pcn o•mp t. l -
tgreja Católica, tanto mcmiJros cto ~·Ieren ° <a.. 
lei rro ent ">l . . . · o, corno "'. r e. c es o cscntor patrício, Tri "Fio d 
At:.ude, CUJas recentes conferências " ' e 
•los nós "d f < • Por ·tv-. . ouvi as oram vaznrla!\ llJHn f'•'n' •'t nemocr'1ltico - I . . . ,, 111 ()' ' ' · ; . • que nao C elXOU marae•n quer duv1da. '? '· · a qu.a1-

Citei, ainda, o padre Chaillct e fre' B 
v?.nuto, que a,qui. também estiveram ~ro~t~~= 
<CI<tnd.o confe~·encws: nas quais .tfirmaram u 
o anh-comumsmo nao passa rle ma hister· q e 
. O Sr. Bolivar de Freitas - V Exci~s~f; 

licença para um aparte? a 
C_?m relação. a êsse assunto, eu pretendo 

subir a l)SSa tnhuna para expô r 0 qtre co · · 
l · ·- 11Sl-( ero a opnuao comum dos católicos sôbre 0 assunto. 
.Neste ponto do seu discurso, apartei-o pa~a 

d~zcr que t.odos êsses escritores <1llC V. Excia. 
cit~u. cons;dernm qu~ a posição autilntica dos 
catohcos e urna posição anti-comunista. 

Apenas ~ão s? c~cye assumir esta atitude de 
n.ma manc1r~ ~Istcr~ca, .como fazem os fascis-
tas. O catoheo nuo e, nntes de tudo tun 
"anti", mas "J)ro" alguma c ousa. ' 

O SR. ARMANDO ZJLER - Como eu tnm-
hém; vê V. Excia. que em mais de um pon-
to nós podemos marchar juntos. · 

O Sr: .. Bolivar de Freitas - Não nos nontos. 
essenciais, como pretendo demonstrar enr 
discurso aue dcseio fm~er ninc1:t esta semana. 

O SH. A H MANDO ZILEH - Aguardarei 
T.orn a atenção c o interêssc que me mer~~,,.. 
'l. importância do assunto e a nessoa (lo meu 
uohre colega. 

O Sr. Bolivar de Freitas - Obrigado. 
O SH. ARMANDO ZILER - Mns, Sr. Pre-

sidente, um dos jornais da Cnpital nüo inter-. 
nrctando h:-m o meu pensal!lento, annncion 
que eu havi.a. tomado frases 1solnrlas de pen-
sador?s catollcos ]>ara defender meus pontos 
de vista, dando a entender que cu havia 
!ldulte_rado o pc;1snmento dês:;es pensadores. 
e f!llllS, que o Ilustre Deputado Bolivnr d~ 
Freitas ?ompletar~rlo imediatamente 0 pcns _ 
mcnto de~;ses escntores c pensadores ll"v· 

3 

t ·r· .. 1 1 . . ' · •. <l 1a re-
I IC,H O O que CU laVIH dito 'HÜe~ con1 , t' , ,, · ( - . ~ ·'• o se cu es JVcs.,e aqm, nao e hem esse o tGrmo t' l-
vez), m~1s, como se estivesse praticando' t ·" . 
verdadeira chantagem. nna 

Sr. Prcsirlente, não se tratn rle fra ~, ; . 
Iadas, c nem me juJrro c:1paz de uti1 1·,,~ ·:e_s .:so-
f · 1 1 , · ,.,n -111e de 
rases 1~0 lHtas para defender pontos· de ·,. 

que ~enam meus c não dos autores cib V1L,ta 
Fcü·• t t"f" - .Htos. . " es a r e 1 Icaçao, sem dúv1· cl·1 1 , 

l'la 1 ' (' ' 1<'f'CSS'\· · , • _ vcn w trazer a .. asa, ]lois fiqud :" i· '. 
gaçno de fazê-lo, a eomprov·H·.:"io ·1 n,, 0 H'I-
havia afirmado, com rcfcrênc'i·~ ... , r ' 0 que eu 
bret, qne, em confcrt~ncw~ .,.., ' ' 0 ll.:Hlre Le-
R. . ,.rontmPJ"rl·ls l1 w, consHlerou os comuni t · " ' · l~ 
dignos e' dcmocra.t:1;. s as como homens 

Fiquei de trazer, por solicita(,';- l .1 colega llolivar de Freitas . ' .·•10 < o _I ustrc 
l . c •

1 Cüll1prov·\("10 l'eS· pec IVa. • •.• . 
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O Sr. Bolivar de Freitas- V. Excia. ficou 
•de trazer urn documento pura provar que o 
Jladrc Lebrct afirmara que o 'comunislllo não e to,ahtano. 

O SH. 1AHMANDO ZILEH ...:.. Perfeitamente, 
e que era possí vcl a cot.woraçüo, que na scm-
lH'e um campo em que o::; homens úe l.loa von-
tade pou.ern trabalhar cru comum. 

J.utcu.t.ü.ICilLc, c a t:utlJU nau Juc cabe a lllllll, 
nau Cut:uul! Cl not.cu,:; uu,.ls a">lJI<t;; u..,, cuu-
lercnc.~t~::; uo !lUUt c Lt:JJl e L, l!UC 11 em Juiual uo 
.luo, O>C JJe!U l!!C .II;HUHO 0 "'JUI'IHil UU L.UU!Cl'-
Clu , Ut't:5••u cuu;,cr~ .... u,·, t:utuu M.: ""'H'. "'"o 
CUlltCI'tllt:.IUS que UCVtUu.l O>Cl' UlYU!!,i<lU«~ !JOt' 
toua ll<ll'LC C l!UC, Clll! CtallLO, tl Vt;L'Uut 1 epc.I'-
·~U:S~<t(J lUUHO jJI:!L!UCua, U<l qUtUqUei' CUUi><t ljUC 
llUlH.:uc <1 UlVUlga~..to uo lh.:Usuwenw ut:tuo-Ctauco ... 

Amua outro dia, também procurei um jor-
. nm· que Ille uesse a 1utcg1·a uo UHl~<tO tu~>~.: ur-
so UU .t'"<tpa .l'.IU A.Ll t uv.u ellO.:UULll:!. LUt:Uil-
trel~ l:stu :>ta!, utu <IL ugu, jJ<.tt Ct:c-u!c L!Ut! as-
sinauo pe10 brilhante JO!'IWllsta Hatat.:t t..or-
relu Ul;! VJ.1YC

1

J.l H, l{lh.: . .l.tu.Hl.UU-~C UC ltLI.C a lhl-

. }JrellS[l, Cltl geral, apenas IJUbllcara trecuos úo 
d1scu, so, cowcanuo-us uns ao lauo uos ou-
tros, uoucJ.e numa lllllHcssao menos Vt.:níauci-
ra do espuito que llav1a uilauo o Ulscurso. 
l'amhcm as comcrenc1as pronunciauas pelo 
General Horta Uarlwsa sóJH·e o llloiuenroso 

1 .Problema úo petróleo, não encontrei nos ór-
, .saos ua imprensa. 

o' Sr. llolivar de Freitas - Apesar tio seu 
· tempo ser pouco, tenno que revcur a insinua-
ção que V . .Excia. faz. 

O SH.. AHMANDO ZlLEH - Contamos com 
.a liberalittaúe da Mesa. 

·o ~r. liolivar de Freitas - V. Excia. deve 
ter lido no "() Diário" a mensage1u uo paúre 
Lebret onde exvoe touo o seu peHs<uuento 
sobre a econonua humanista. 

v. bxcw. ucve ter 11uo também que, se-
gundo o padre Lebret, os comunistas cstâo 
impedindo a realizaçao ue uma economia lm-
mmusirca l!O munuo. 

0 SH. AIH~1A~DO .ZILEH-- V. Excia. verá 
que nüo. 

Dhna eu que a imprensa nem sempre tern 
interesse em úivulgm· conterencias, como as 
do lieneral Horta .üar:bosa, sÕ1Jre. o lnOluento~ 
so problema do petróleo. 

outro uia, o Corouel ~arnaúba, uo no~so 
Exército, também pronuncwu uma contCl:cn-
cia sóure o petróleo. Entretanto, nenhu~!l Jor-
lal uo 1uo alem ua "1 rwuna .t'or~urar ueu 1 

, 1 u 'r n'otícia sôbre tal conferencia; . ora, 
qua <I e . . 1 d E'xcl'Clto Cl"t favo-.. 1· hrilhm•tc oticw 0 ' ' .aque e ' · •troleo ruvc1 a tc,;e nacwuaHsta llo pe · · · 

A . _ . Ilo~sívcl trazer ao conheci-SSliU nao nos e .., . 
" , . a 1.111cgrt do docmucnto, da InCillO ua ~asa ' - , . 

• A • d drc 1 ebrct. Na o COJlscglU conferencia o pa .. . '. 1 do Comércw" <1ue obter, ta o pouco o J 01 n.1 
se referiu ao assunto· 

. ., . "Jornal dos Debates" trenho, porem, aqm ~ d Povo" porque llo-
não falando no "Joraa 0 't J>tJblica c~ssc . · · 1 de susiJel o. deria ser mqmna< o , f A • I 

. d·ls con ercnc1as <o .semanário alguma co1sa • . t· . 
1 

, 
}>adre Lcbrct. cujos pontos de VIS ,t li voquci, 
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por ocasião do último discurso que tive a hon~ 
ra de pronunciar nesta Casa. · 
. D1z aquêle ilustre sacerdot~, entr~ ~mtras 

causas: "l\iarx foi um dos mmorcs gemos tle 
tôda a história da humanidade. · · ". 

Peço licença vara repetir: ".Mal':~ foi zwz 
dos maiores uênios de lucia a hzslona de~ lw-
mauidaclc c a sua obra deve ser coniJccwa de 
todos os católico:;. Es:;as são valavras do P~ · 
Lebrct, .que continua: "muitos cat6licos afzr-
mum que nacla lui de útil na obra de Mar:-: c 
que nada de bom querem os comunistas. Pc-
lo amor de Deus, Mar:c foi um gênio c o.~ co-
lllllaista.s querem o bem da lmnwnidullc. Os 
marxistas e os dominicanos zêm o mesmo le-
ma: il busca da verdade". 

Srs. Deputados, por ocasião do me~1 últi-
. mo discurso, disse que o Pc. Lcl.n:ct nao. nos 

considerava totalitúrios. Com efeito, afirma 
êlc em seguida: 

".~1 orgauização. elo Partido Comzmista.é ver-
dadeiramente democrcítica, pois êlc esta vrga- ,:~ 
nizaclo de baixo IJara cima, fJIIC ê a única ma-
neira pela qual pode fuucionar um Partido /Je-lllocrático"· . 

O ::>r. llolivar ele Fuitas - V. Ex c ia. Mllh.: 
que esta foi S<!HlJH'c a minha tese no '"O ÜJá-
rio". Que qualquer organizaçüo tlcmocruüca 
tem que ser estruturada llc baixo para cima. 
Neste ponto o Partiuo Comunista t\ dunoera-
ta, tuas queut cunuece a :;ua llistol'ia 1;abc 
que seus processos de ação não são em auso-
luto ue1uocraticos. O comunismo é ta o to-
talitário que é mais uma religião do que urn 
partido propriamente thto. H que o cmuunis-
mo absorve o homem todo, inclu::;ivc a sua 
alma c a sua consciência. Existe, até, um t)XU-
me de consciência do Partido Comunista, que 
é a auto-crítica de seus elementos. 

O SH. AHMANDO ZILEH - 1~ cousa que 
todos deveriam fazer, u começar do Prcsi<ten-
tc ua hcpuúhca. 

O Sr. llolivar de Freitas - O Partido Co-
munista é profundamente totalitário e daí Hs 
alusões de Vossa Excia., á religião. O comu-
nismo ó como que uma t·eligJao às avessas, 
religião do lHutcrialismo e do atcismo mili-
tantes, religião de cubc~~a para baixo. (Pul-lnas) . 

O SR. ARMANDO ZILER ~ Pediria a V. 
Excia. para continuar a ler as palavras do Pc. 
Lebrct, que por certo também merecem }lal-
mas. . . Continua o Pc. Lcbrct: "O Par li elo 
Comunista Francês (o conferencista, cotno sa-
h~m~s, é. h:ancê}s), .o Pm·tido Comuuista Pran-
ccs e o muco I artzdo realmente or·ganizado c 
(JillC sabe o que quer. Dizem que os con

1
unh. 

tas agem como meros czmzpridol'cs de ord ,
1
' , d 1. . t N· . L IS os c zrzgcu cs. cw c rezam nisto. Os Jll'oblc-

mas são amplamcrzle debatidos por· todo d baixo ]lam cima". s. c 
E termina o Pc. Lehrct: ".f' J!O~sfv,[ , 1 

· · [ - · " e ( esc-JUVc uma t:OO]Jcraçuo de comunistas c , l 'l' 
cos para a ~oluçao elos problemas do 11~;~~ .. ~.-0 Sr Bolwar ele Freitas - \'ossa I' . d . t' . ' . L ~XC la po c ,me ln ormar que jornal é êstc 'l · 

O SH. AHMANDo Zli FH J • I' 
In1c10 F' "J ' ~ ' ~ · a 1 lssc de 

_ 1• • o ornai dos Debates", scntlo <Itl nu o rouxc 0 "T 1 1 l> · · l' 1 •. · . . • orna c o ovo" vorctuc I> < e I Ia ser Inqumado de suspeito. o-

'[; 
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O Sr. Bolivar de Freitas -- E' possível c 
desejável uma cooperação 1 para resolvermos 
os problemas imediatos. Mas tenho certeza 
de que a última frase lida não exprime exa-
tamente o pensamento ~lo Pe. Lehrct. Prov_a-
rei amplamente de~:!a_ tnhu:1~ 'fue a fr.~~e. nao 
exprime com c:r.:ttlduo o 1JOn.o de \1st a do 
Pc. Lcbret, euja obra eonhcço. 

O SH. AHl\IANDO ZILER :----:-.Não tenho ~e· 
nhum intuito de fazer oposl~~:tn a V. Exew. 
Na verdade, apresento-lhes. e~tas palavras c}o 
Pe. Lebret porque assurr.u es~>c eomprorms-
so c i3to a]wnas vi:Jnndo a .lm:;ea da verdade, 
que é a preocupa~~ão cl01;11nante, tanto J>ara 
mim como para V. Excw. 

I 

O Sr. Boliour de: Fuiias - Tenho afirma-
do que hú um fundo t~e generosi<h~dc no co-
rmmismo. No tocante as suas reac;oes com o 
catolicismo, devemos porém, frisar que hú 
um abismo intransponível entre cornunistns 
c católicos. Nós, no fundo, não nos entende-
mos em nada. 

O SR. ARMANDO ZILER - Eu, como o 
Pe. Lebret acho possível c desejável a coope-
ração entre comunistas e católicos e não me 
cansarei de estender a mão a V. Excia. · 

O Sr. Bolivar de Freitas - Se pudesse, 
abriria os braços a V. Excia. Aliás, esta () 
urna frase atribui da no Papa Pio XI. Se os 
católicos pudessem abririam os braços aos 
comunistas, mas infelizmente não é possível, 
ponmc os comuni~;tas estão presos a uma 
doutrina tão integralmente materialista, que 
ês~;e materialismo se projeta sôbre tôdas as 
perspectivas <lo Partido. t.; impossível o en-
tendimento entre nós. 

O SR. ARMANDO ZILER - Pode ser que 
V. Exeia. tenha razão. Entretanto, suponha-
mos que esta Casa esteja se incendiando ... 
V. Excin. pode pensar que a origem do in-
cêndio tenha sido um curto-circuito, ao pas-
so <me e11 posso npontar eomo cansa uma pon-
ta de cigarro jogada acesa, num cesto de 
papel. 

'>.• O Sr. Bolivar de Freitas - V. Excia. está 
sofismando. 

O SR. A H MANDO ZILim - Mas Vossn 
Excia. não sabe o que vou dizer. 

O Sr. Bolir,m· de Freitas - V. Excia. estú 
sofismando e cu o repito porque sei que os 
comunistas usam, sôhrc o assunto, o mesmo 
sofisma em tôrlas ns partes do mun r lo. O Pc. 
Lehret disse que os eomunistns têm nm mé-
todo de analisar os ncontceimentos soewts c 
políticos que é o mesmo para todos os ::;ens 
adeptos em qunisquer ·par~es do mundo, cl:e-
ganr1o às mesmas conclusoes, apesar de nao 
~s receberem jú tiradas ele Moscou. 

Quando se trata da solução de problemas 
imediatos c sôbrc o qual ~1ão pode haver dú-
vida, católicos e cmmu.nstas podem estar 
·untos. Nós esta vamos ,Juntos na luta con-
~ra 0 nazismo durante. _a guerra, e_mno 
tamhérn em França os c:~lo!ICO:'> c eomumslas 
estiveram junto:; na reststencw suhterrnnca. 
juntos nos encontram_os I~esla .Casa. dchaten-

..., do os problemas de mtercssc nncd~ato. l\Ias 
·' Iutat· ombro a ombro por um mundo novo, 

é qne, sr. Armando Ziler, não é >}o«~1'vel r 0 
. t 't ·' ú,, • s' eomums .a~ aCC! mn a violêncb como método· 

c os eatohcos a repudimn. 

. ~ SR. ARMANDO ZILER - E1•celência eu 
<hzw~ crt.JC se esta Ca~;a está se incendia~do Y. , Ex?Ia. pode. t~~ a ~·espeito da '~a usa do 
mce_ndw uma ornmao lhfe~·ente da minha. V. 
Excra. pode pensar que o incêndio tenha sido 
causado por um curto-circuito, enquanto que 
cu, por uma ponta . ~!c cigarro acesa, jogada 
numa cesta de papeis. 

Mas não seria sensato discutir a razão do 
incêndio enquanto êlc está lavrando. Convi-
daria V. Excia. para pegarmos os baldes de· 
úgua c atacarmos com energia a:> chamas. 
Esta é que é a atitude prfltica, nccessúria e 
irnecliuta. Depois de dchelaclo o incêndio po-
deriam os discutir tranqiii!amcnte a sua ori-
gem. 

Assim também com as nossas divergências. 
filosóficas. Se vamos discuti-las dcsr,a ma-
neira, acabaremos morrendo qneimados ... 
No momento, temos problemas graves, mui-
to mais imedintos pelo menos, do que a ques-
tão filosófica das difcrençns existentes entre 
a 1lialétiea e a metafísica. Quanto ao proble-
ma focalizado por V. EJ~cia. de que a opi· 
nião dos comunistas () n mesrm; aqui e na 
China, é hom notar que os cientistas tamhém 
rnéiocinam da mesma forma em qm;lquer 
parte do mundo. Se eu eonsidero a história 
como uma ciência, a histó•·ia é para mim umu 
série, um co;,junto de fentnncnu~;, fatos no 
caso, regulados por leis est~'.b'!lecidas; apli-
canrlo corretamente tnis leis, e1H~'!,a-sc ú mes-
ma conclusão em qun1qucr Jl:lÍS. Somando 
certo 1/2 e 1/3, acharemos 5/G, aqui ou nn 
China. Isto não quer dizer que os ehineses, 
nhedeccm ús ordens de Ceci! Thiré, por 
cx<m1plo ... 

O Sr. Holivar de Freitas --Neste e:1so tam~ · 
hérn o sr. Presidente da Rcpúhlica deveria. 
pensar por todos e resolver todos os proble· 
mas, segui IH! o os seus métodos. 

O SH. ARMANDO ZILER - Também na 
neometria não há seitas, como dizia Voltaire. 
Mas não hasta um só rnntcmútico no mun-
do. . . Que ~;cri:\ da química se só houvesse 
um só qui mlco? 

O Sr. Boliuur de Freitas - O raciocínio de, 
V. Excin. volta-~;c ~~ontra V. Excia. Isso vem 
demonstrar que não ú pos:~ível um entendi· 
mento entre nós, porque pa.ra V. Exeia. to· 
dos os fenômenos da vida são fenômenos 
materini;, sujeitos a lei:; deterministas. 

O SR. AHMANDO ZILEH - Absolutamen· te. 
. O Sr. Bolivar de Freitas - Sirn senhor u 
e_ o I_>ens:un~nto de V. Excia. ou V. Ex~i~. 
na o c marxista. 

O SH.. ARMANl)O ZILER - V Exc·· 
está enganado .. ú~ marxistas não su~> fata:i~: 
tas nern detcrmJmstas:. Pelo eontrúrio. Dize· 
mos que os homens sao produtos do m i 
que, Jlo.r sua vez influem sôhrc 0 m , c 0' c 
dem modificá-lo, c o modificam <1(' cf~ot c lFlO· 
t r t - 1 - <t o ·a-a 1s as sao, por cxcmp o, os que · 1 : 
g~crra incvilúvel. E cruzarn os br:~:10 gamEt~ na o. Penso que podemo:". evitar a guc~r~,' ar;e~ · 

1 sar de Wall-Street deseJa-la. o próprio lider 
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·da Coligação, o ilustre Deputado Alberto Deo-
dato, disse nquí que a guerra é inevitável. 
Talvez seja um fatalista; eu, não! 

O SR. ARMANDO ZILER - Guide du 
Militant ~ Tômo primeiro. (Lê): 

(Palmas nas galerias). 

Mas, o meu propósito, Srs. Deputados não 
é separar, desunir; venho apelando justamen-
te para a união. O meu propósito é unir c 
nêsse sentido ... 

O Sr. Boliuar de Freitas ~V. Excia. na 
llússia seria vítima dos expurgo~;. 

O SR. ARMANDO ZILEH - Sim, mas não 
estou na Hússia, estou no Brasil; não é 
Preciso que V. Exeia. me leve para a Hús-

.sia. Aquí mesmo já estão me expurgando ... 

"Estas posições niio são propostas apenas 
para os dirigentes dos movirncn tos pop~1h~rcs. 
Os melhores elcmen tos das classes me clicas, 
da alta burguesia, da aristócracia c do clero 
não podem afastar-se dos opcrúrios ,no m·a~l
de combate que se trava I!ara u _ hbcr~a~ao 
dos homens ou contra a lihcrhlt,~a~ dos 110· 
mens, para o pro(;t·esso da hmnamdadc ou 
contra o progresso da humanidade". 

O Sr Bolivar de Freitas - Mas V Excia 
é comunista. 

O SR. ARMANDO ZILEH - Eu enchcrgo 
a Rússia de hoje como V. Excia. encher-

i. sava a França no século passado c cu tam-
bém. (Palmas nas galerias). A França, onde 
se fazia a primeira experiência democráti-
·ca; a Rússia, onde se faz a primeira expe-
riência socialista. 

t~ nesses dois grandes grupos que se divide 
a humanidade ÍIH[cpendcutcmentc de quais-
quer outras divergências políticas ou filosó-
ficas: IJela libertação dos homens ou contra 
a libertação dos homens. Assim se separam 
os homens; c não em comunistas e não-co-
munistas, c católieos c não-católicos. Esta é 
a posição do padre Lcbret. Diz êle mais uma 
coisa interessante, que há pouco tempo:. .. 

O Sr. l3olivar de Freitas - A conelusao de 
V. Excia. não saiu das palavras dêle. 

O Sr. Bolivar de Freitas - E V. Excia •. 
no Brasil, como os comunistas em todo o 
mundo, tem a preocupação primordial de sal-
var a experiência, soviética e por isso tenho 
o direito de levar V. E:xcia. para a Hússia 

O SR. ARMANDO ZILEH - Vejamos. Diz 
êle: (lê) -Tomar posiçcio "no amnde c6m-
bate que se troca para a liberlaçüo dos lw-
mens, ou contm n liberlaçíio dos homens para 
o progresso da lwr;wnidade ou contra o pro-
gresso da lmmanidade". 

vara argumentar com V. Ex c ia. 

O SR. ARMANDO ZILER ~ Perfeitamen-
te. V. Excia., porém, me levará 'á Rússia em 
primeira classe. . . (Riso) . 

O Sr. Dolivar de Freitas - V. Excia. tem 
·O direito de andar em primeira classe . 

O SH. ARMANDO ZILEH - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, a minha intenção é 
justamente a de apelar para a unidade. Não 
quero absolutamente desunir. Sei perfeita-
mente que em muitos pontos estamos muito 
·distantes um dos outros, em muitos pontos 
estamos separados. A minha intenção não é 
cavar mais ainda o fosso que nos separa, mas 
aterrá-lo; a minha intenção é buscar os pon-
tos de contacto, aquêles em que estamos de 
acôrdo, a fim de que caminhemos juntos, os 
·braços dados,_ na luta por um nnmc~o m?ll~or. 

, Nessa intençao foi que naquele dw c1ter o 
. padre Lebret. E trago hoje uma de suas obras 
pedindo permissão para ler-lhe alguns trc-

'chos, pelos quais se verificará primeiro: 9ue 
eu não tive a aleivosia de citar frases lso-
'ladas de autores católicos, adulterando o seu 
pensamento, para servir a um desígnio meu 
e não dêlcs. Considero isto profundamente 
desonesto. Segundo: que é possível e d_e- · 
.sejávcl marcharmos juntos para a soluçao 
dos problemas do povo. 

O padre Lcbrct, dominicano, c ~irigcntc, 
parece-me, do movimento "Econonna c Hu-
manismo" que já vem superando,. como V. 
E . ' · f 0 rnovnnento de xc~a. mesmo me m orr?-ou, .. r • 
:Mantain, apenas hurnmusmo, drz 

6
o segt~mt.c, 

f . . d 1 prcr:tcio a propna no pre acw a o Jra, c ' - uma fr· 
· síntese, o espírito da obra, nao <~se 
·isolada. 

O Sr. Boliuar de Freitas - Qual o nom<' 
.do livro? 
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Se V. Excia. luta }leia libertação dos ho-
mens e cu também, estamos na mesma trin-
chcjra; Se um luta contra c outro pela liber-
taçao c pela progt·csso da humanidade en-
tão, estamos separados, ainda que arnho~ fôs-
semos católicos. 

O Sr. Bolivar de Freitas - l\Ins o Padre 
Lcbrct diz que o ( ornunismo perturba o ver-
dadeiro progresso da humanidade. Estão no 
"O Diário" as T>alavras dêlc. 

O SR. ARMANDO ZILER - Aqui, no livro 
dêle não estão. Ao que parece, V. Ex c ia. 
não quer de manl'it·a alguma a unii'ío. 

. O Sr. Doliuar de Freitas - V. Excia. quer 
hmr conclusões, .,em poder fazê-lo. 

O SH. AH!'i~ANDO ZILEH ~Bem. Eis aqui 
urna outra ~lfn:nwção: "Em muitas passarrcns, ·,. 
uso .. r~h~ P.rop~·~a. ,-:,·minolo~i~ .marxista, lJara 
obuga1 os nuht,\.. ,(;~ a se Illlcrarcm nas teses 
do pensamento . materialista, a fim de que 
conduz~m :;cus c_ .• aradas muito ali:m del· .. 
aproveitando o benefício das Jlersrlect1·v·

1
s d~l.,, l',t' " AI'' 'I . . '· la-c Icas . Ias, e e afirma que os crist:-tos ;-(lcvcrn Sei. "· l' . " . ' . 11<!0 • <lll J·coanunstas mas dcv ,

11 
,. • 

pcrar os cornuni~;tas. Não "anti" c. : ,,u 
clelà. , mas au 

O Sr. Boliuar de Freitas 0 •
1 

. 
é que nós não somos '\llena•·-;- l' que e .C chz s V E · ' ',, .m I-connuust·ls 

C • • XCia • Ille Cinflrest·u· J' . ' • 
mostro. Sei ondt cstlt a ·

1
l' 0 IVro cu lhe , · • ' assagem. 

O SR. AIU\IANDO ZII FH , _ 
deve perder hn t t' ' ' ~ A Cm;a na o 
controversia. ' 0 crnpo com essa nossa 

O que êle l' · 
t t •z c 0 seguinte· - A não ser em ccr os Pontos . 

ci~/r · Doliuar 'ci~ Freitas - Pontos cssen-

0 SH. AIU\IANDO ZIJ , , -fere ·11• ~ .hn - h nao se l'"' ' ' a]lenas ·1os · · " as corre t J> '. co.rnumstas, mas a tôda!! 
n es. Ois nnnto hem, quando csten • 



do a mão aos católicos e V. Excia. a recusa, 
entresteço-me, mas fico entusiasmado corn o 
Padre Lebret porque êle é que estende as 
mãos aos comunistas e a todos, com estas 
palavras que fecham o seu prefácio: - Es-
crito especialmente pnra os cristãos, êste li-

~_~ vro poderá, num ou n_outro :()Onto, chocar 
os descrentes. l'<.:stes, porem, 1 .tos descrentes), 
não encontrarão nêle nenhu ·a palavra agrcs· 
.ll,iva, mas em tôdas as paguw~ um conviu: 
confiante e afetuoso l'ara assocwr-se aos es· 
fôrças dos crentes tôda vez que se trate do 
hem humano". 

Quero repetir: não são valavras minhas, e 
o meu propósito nüo é discutir com V. Excia. 
mas démonstrar que não fui desonesto ao 
citar na última vez em que estive nesta tri· 
buna, frases do Padre Lchret. 

O Sr. Bolivar de Freitas - O que acon· 
teceu foi que, csprimindo parcialmente o 
pensamento do Padre _Lebret V. Ex c ia. es-
tabeleceu uma confusao. Pareceu que, por 

~· exemplo, o Padre Lebrct fôsse partidário da 
política de mãos estendidas aO$ comunistas. 
Hle não o é. 

O SR. ARMANDO ZILEH - Somos. 
O Sr. Bolivar de Freitas - Será a tnaior 

alegria da minha· vida se V. Excia: quiser 
se libertar do ateísmo, do materialismo e 
dos métodos que os comunistas adotam. Não 
há dúvida que os movimentos sociais da Igre-
ja estão abertos a todm;. 

O SH. AHMANDO ZILEH - Vou repetir 
as palavras do Padre Lchrct. 0-!Padre Lc-
hret não exige que todo mundo seja crente; 
êle estende as mãos aos que não crêem. 

O Sr. Bolivar de Freilas - Mas V. Excia. 
não pode aceitar êsses movimentos ... 

O SR. ARMANDO ZILEH - V. Excia. es-
t-á tal qual os que perturbam o progresso ... 
Ouçamos de novo o Padre Lcbret: (lê) 
" Bstes, os descrentes, niio encontrarão aqui 
nenlwma palavra agressiva, mas o convite 

·~·permanente, confiante, afetuoso, para se as-
sociarem aos esfôrços dos crentes tôdas as 
vêzes que se trate sem contestação, do bem 
Jwmmw" (ou da humanidade). 
· Não é uma política de müo estendida 'l Não 

é nesses têrmos que podemos c devemos tam-
bém trabalhar juntos? 

O Sr. Bolivar de Freitas -- Não é não, se· 
nhor. 

O SH. ARMANDO ZILEH - Eu continuo 
marxista. V. Excia., católico. Entretanto, 
·vamos trabalhar juntos pela l>az, pelo pro-
gresso da humanidade. Outra l.lfirmação do 
Padre Lchret vem até em meu auxílio, quan· 
do estigmatiza a sociedade atual. Aliás, todo 
))om católico não pode concordar com isso que 
aí cstú. 

movimento operário. - Os cristão d 
raram muito a d s emo-

d 
. . • compreen cr a situação, mas 

agora a qmnram consciência da riqueza d~ 
sua doutrma c da necessidade (!Ue 0 1 d 
t d 'l "! nun o em c es para re azer uma civilização". 

Mais adwnte, se V. Excia. quisesse veri-
ficar corno o autor fala do carntalismo, isto 
sim ... 

~- ::Ir. Bolivar d~ Freilas - Eu conhe~~o 
c:1tica do Papa Leao Xlll, que cr11 parte c · ~ 
Cid ' 't. · Olll e com a cn Ica marxista, c é a opüu; . 
comum de todos os católicos. au 

0 SH. , AlUI'lANDO L:.lLEH. - Coutinúa 0 
I>~úr~ Ll~JJret , ~ie) ''As perspectivas uo C«· 
pllahsmo lustonco, em suas diversas etapas, 
nunca 1orarn. as. do l.>em comum; ao se lun-
da~· uma socieciaúc ~e _capitais, institue-se 0 
pnrnado d~ lucro mdividual sô!Jre o bem 
comum. N ao se trata mais de servir, mas 
de se sc:vn·: As emyrêsas têm por objetivo ga-
nhar, nao unporta por que meios a fraude 
a publicidade, a pressão sõbre o cliente, seu~ 
levar err~ .co:1ta as nec:~ssidades c condições 
dos eqmhbnos pessoais e coletivos. Assim 
a escala dos valores se quebrou; a cupidez 
tornou-se a lei comum de tõda atividade. Es-
tabeleceu-se uma civilização anli-Jmmana". 

Diversos Deputados quiseram uma vez con-
vencer-me de que bto é civiliza~~ão cristã· 
tiYemo~ mesmo debates acalorados, nos quai~ 
eu é que discordava afirmando que não é 
cristã cstú civilização. Pelo contrário. 

O Sr. Bolivar de Freitas - A minha opi-
nião é que o capitalismo é uma violência per-
manente; apenas não queremos substituir 
uma violência por outra. 

O SH. AHMANDO ZILER - Nem nós. 
O Sr. Bolivar de Freitas - V v. Excias. 

querem. 
O SH. ARMANDO ZILEH- Quanto ao Ca-

pital, de Carlos Marx, diz o padre Lebrct · 
(lê) : "Não se lhe pode negar uma real gran: 
dez a", e em muitos pontos élc está com a ver-
dade. As perspectivas da libertação do tra-
balhador oprimido c da humanidade em mar· 
cha para. a sociedade s~m oprcssüo, dão a 
t~do o sistema (a t~outnna marxista) o ca-
Tat~~ de um hm~IH_!Usmo ~~~1ito dinfunico; a 
ana~1sc. das condiçoes soc1ms de criação do 
carntallsn.w I!Janchc~tcriano é muito profun~ 
da e nnuto unprcsswnantc. 

É o padre Lcbret, ainda, que fala: 
O Sr. Bolivar de Freitas - Conhceo c c 

P 'I 0 SU"CTI1 C ·1 . l" d • S.>a , " • t; . onc lll ( rzcn o que um cristã 
podcna subscrever aquela crítica. 0 

9_ SH. AHl\IANDO ZILEH - (lê). "U 
cn~tao poderia orgulhar-se de tê-la c~c •t t;_l 
mmto bem; c, mais abaixo: ' n ° • 

O Sr. Bolivar de Freitas - V Fxc· t 
cuidado com o que vem dcpoi.s. •• Ia. o me 

O SH. AIU\IANDO ZILEH - Par 0 Sr. Bolivar de Freitas ·--V. Excia. 1úo 
_precisava ler o padre Lehret. Essa é a opi· 
nFio de todos os católicos esclarecidos. 0 SR .. ARMANDO ZILEH (continuando a 

Lcl~rct, o desvio da obra pro ·, a o padre 
antunetafísica a priori c ter t vem de ser 
partida Ill'ltei"l. 'llist'\ l\'1'\S f" llll ponto de . _ • • • · • · a ll'Ina " . cnstaos cometeram o grande êrro ' qu~ os . leitura) : 

"Os marxistas, particularmente os comn· 
~.t '"' ·nistas, procuraram formar a vanguarda do 

mar a sério a obra de l\Iarx" c de n.w , to~ 
de maneira infantil em vez d de refuta-la c separar, nela, 
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. . 
o joio do trigo, aproveitando o que a dialética 
tem de inegávd, rle reconhecer na explosão 
marxista "uma exigência da justiça social es-
quecida", de ultrapassar o dinamismo marxis-
ta pelo dinamismo das doutrinas do desen-

. volvimento pcsso<ll, do hem comum c da sal-
vação universal prer;adas por Cristo". 

E' hto o que vem depois ... Há, ainda, 
discordâncias teól'icas, mas na prática, a apli-
cação de ambas conduzem ao mesmo fim: o bem comum. 

O Sr. Bolivar de F1·eitas - Neste trecho não estamos de neônio. 

O SR. ARl\IANDO ZILER - Os senhores 
vão mais longe do que nós. Permitam-me ir 
com os Senhores até Lnfaicte. Eu desço ai c 
o trem continua para o Hio ... (Risos). 

O Sr. Bolivar de Freitas - O trem que 
me conduz a meu destino não passa por La-faiete .. 

O SR. ARMANDO ZILEH - Então, não chegará ao seu destino ... 
O Sr. Bolivar de Freitas - Não vou com 

o trem de V. Excia. até certo ponto. 
O SR. ARMANDO ZILEH - Diz o padre 

I.ehret em seguida: (lê): Pens'cm o que qui-
serem os elementos atrasados da burguesia, 
"o comunismo é hoje uma realidade muito 
vigorosfl, exprime um desejo de justiça muito 
profundo, para que sua destruição r>ela fôrça 
possa ser seriamente encarada. f.:le reflete 
uma reação nrofnnda c universal dos traha-
lhadores oprimidos pelo capitalismo hist{J. 
rir.o"; e é no campo da doutrina e da cxpe. 
riência que devemos colocar-nos 11nrn reco-
nheí-:cr seus lados Positivos (ses apports à ve-
rifrn refutnr seus êrros, c para "imitar, c•or-
rigir e nltrapassar suas realizações". Esta é 
uma das tarefas mais urgentes dos erhtiios. 

Cnneorclo com V. Excia. quando dt:r. <JUc 
o padre Lehret critica 0 comunismo. f.:le fa:r. 
uma critica honesta ao marxismo. Não é 
mandstn; é metafísico. Entretanto, chega :i 
conc~lusão de que Marx fn"C uma análise muito 
justa <la economia canitalista. A verificação 
marYhl':t da luta de classes, a marcha nara a 
socieclade sem opressiio, etc., siio justas na 
oniniiío do padre Lcbrct. Vcinrnos mnis, êstc 
trecho: "Do comunismo, o cristiío admira a 
h!vcntudc, o ~linarnisrno, a fôrça eoraiosa. E 
ve. n? cornumsmo urn horhulhn.r de seiva, o 
frermto de urn novo nnscirnento. Amhos ryue-
rem salvar a. humanidade, libertar o homem, 
ca_dr~ vc:r. mms, das fôrças da naturc:r.n c do-
n:u~rt.bs; arnhos sofrem diante da injusta di-
~nsno rl?s ~rahalhos entre os homens, da in-
J~l~ta rhstnhniçi'ío dos produtos; ambos glo-
rificam ? trabalho, julgam inrlisr>cnsúveis eer~ 
tas restncões ao direito modernn rle pronrie-
dprle, qucrern a aholiçiio da conrliçiio rrolct:í-

'rJa e a reforma anticapitalista das cstn1turas". 
, Vcimn-sc quantos pontos de contacto exis-tem entre nós! 

Em todos êsses pontos estamos de acôrdo. 
O Sr,. Bolivar de Freitas - V. Exciu. tne permite um aparte? 

~ O resumo de tudo isto é que o Mm·xismo 
nao deve ser criticado com leviandade pelos cristãos. 
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O SR. AHMANDO ZILER - O resumo 
de tudo isto é que em todos êsses. pontos em 
que cstmnos perfeitamenf? de acordo, pode-
mos f! clcvcmo;, trabalhar JUntos. 

Nos outros vontos realmente, hú. <livcVr-
• 1 · ' '\'' rliYer·rênew~, · 

1 gênci:lS g:·:mt.es, mas css, ·: ./' diver;~ên- . 
Exci:r. vai concordar comigo, s.w 
eias filosMieas. 

1
. 

r• 'f ".T'io I IVCr• () Sr Flolivar ele r rezas -- '"· ' · ~ 
l:'in1os <IU:mto nos métodos como quanlfo a_o., 
" . ' }'f f 'S 'l~ClS .. l'<le·li·~ P'll''l Tl<'J•', •;iío consas < 1 cren c· · ·' 

<. ,,, I • • '. • • ,. Clll 
lllo, liberdade, democracia. Dtvcrgi!Po,, 
tudo. 

· O SH. AR:\!ANDO ZILEH- Niío. Divcr 
gimos sôhre o eterno proble~na d<;> s~~ ~ s~ 
Pensamento; sôhre quem vcw pnmc11 o· • 
a galinha ou o ôvo'l Essa é a nossa grande disputa. 

Em resumo: quando n padre Lebret ~ala 
sôbre o pl'imado e:.piritual, êlc dc~endc ~'t\a 
tese contrarúl'ia :'t di:llétiea Mar::nsh · ' '\; 
quando êle diz que é preciso estal;ele~er I •'· 
primado do fiem comum srilirc o przmnrlo l 0 
l11cr·o individual, - estamos de acôrdo, em-
bora tôcla divergência teórica. 

O Sr. Bolivar de Freitas - Esta afir-mação é cristã. 

O SR. AHMANDO ZILER -E é tarnhérn 
marxista. O primado do bem comum deve 
sobrepôr-se ao primado do interêsse iudivi· d11al. 

V. Excia. acha que a matéria vem do 
espírito; cu o eontrario. Ambos acreditamos 
no espírito; eu também acredito no esnirito 
como a quinta c~sência da matéria, resultante 
llo aperfeiçoamento da maU~ria, que em cada 
grau de desenvolvimento adquire nov(<s atri-butos. 

V. Excia. acha que primeiro vem o cs. 
pírito, o qual, por uma espécie de re;!ressão, 
de dcgradi1ção, tomou forma de matéria. 

O Sr. l1olivar de Freitas - V. Exein. 
interrlrctou hem o seu pensamento c muito 
lllal o meu. En niio cliscordo de V. Ex c ia. 
apcnu~ quanto it qncstão ele saber se o espíri-
to provém da matéria ou a matéria do csrli-
rito. Eu entendo que o espírito é ele outra 
hatureza. O esnírito não é a quinta essência 
da matéria. Niío pode ser. 

O SH. AHl\!ANDO ZILER - Afinal de 
conta~, niio nos interessa liscutir no momen-
to as relaç(ics entre a matéria c o espírito; 
essa divergência de opiniões sôhre qual veio 
primeiro, é mibwr; porém, como os dc•is já 
estamos aqui, não vamos perder tempo ,discu-
tindo isto, que depois se esclarcc~t·a. Na 
verdade sei que podemos trabalhar JUntos e 
já tive essa honra c satisfação durante, f!lUi-
to tempo, em benefício da classe operaria c do povo. 

O Sr. 11olivar de Freitas - Pleiteando 
medidas de carúter imediato. 

O SH. A H MANDO ZILEH - Efetivamcn. 
te. .T á trabalhamos juntos c podemos conti. 
nua r a fazê-lo. 

O Sr. /Jolivar ele Freitas - Estou dfr 
acônlo, mas quando se tratar de prohlemn de 
cm·útcr imediato, como seja pleitear numen, 
tos de salários; com o que nüo podemos co

11
, ·: 

,., ,, 
.. , 

·'' 

. I 
'', 

I~ 
f' 

'\ I' i I 
'I l: 
,' ·, 
,' 
t ·. 
r 1 

·'·l . I 
li 
ll 
,'i 

Wí 
li 

I 



cordar é que ~;eja possível um entendimento 
numa luta por um mundo melhor, executando 
um plano pré-determinado ... 

O SH. ARl\lANDO ZILER - Mas a híta 
por aumento de salário já é a luta por um 
mundo melhor ... 

Reconhêço que há urna certa desconfian-
ça para com os comunistas, quando 'êles es-
tendem as mãos aos católicos. A pergunta 
que surge imedinta ao católico é esta: não 
scrú uma manobra dos comunistas? ... Muitos 
de mem companheiros, realmente, são de es. 
pírito s~ctário, muitos companheiros meus se 
dizem comunistas mas são apenas anticleri-
cais. Nslo V. Excia. tem tôda razão. Na 
verdndc reconhê~~o êste fato. Por outro lado, 
muitos católicos também ... 

O sf'. Bolivar de Freitas - V. Excia., 
imparcialmente, honestamente, reconhece êstc 
fato, mas deveria rceonhecer muito mais. V. 
Ex c ia. deve reconhecer que a luta anti-reli-
giosa, com muito mais razão, é uma conse-
qüência da própria doutrina de que V. Excia. 
é adepto. 

Po~so trazer para ler desta tribuna, tre-
chos de Carlos Marx, rlo mesmo modo que 
V. Excia. trouxe citações de Lebrct. 

O SH. ARMANDO ZILEH - V. Excia. 
interpreta mal o pensamento dos comunistas. 
Mnrx tinha pensamentos bastante elevados ao 
clabor~· a sua doutrina que visava o bem da 
humanHlade, segundo o propóprio Lcbrct. 

Nãl) quero, Tlorém, abrir novamente a 
disputa. O pc. Ducalillon já colocava a ques-
tão nr~stcs têrmos, recornend:mdo aos cató-
licos o esindo do marxismo em primeiro lugar 
para depois fazer a sua crítica. Muitos co-
munishis combatem a Igreja antes de com-
preender o problema religioso. O católico 
Sobral Pinto, o ilustre advor,ado do comunis-
ta Luiz Carlos Prestes, compreendeu pcrfei-
tamen t~ a questão. 

O Sr. Boliuar de Freitas - V. Excia. 
fala en: Luiz Carlor; Prestes, mas cu gostaria 
de ouvir de V. Excia. qual a opinião de Le-
nin c a respeito dessa questão. 

O SH. AHf,IANDO ZILEH - E' a mes. 
ma. V, Excia. sabe que os comunistas pen-
sam da mesma maneira. V. Excia. está que-
rendo turvar. Estou me referindo ao Sr. So-
bral Pinto. 

O Sr. JJolivar de Frei ta.~ - l\las V. Excin. 
devia mencionar um Iidcr do comunismo como 
Lcnine que chama de canalhas aquêles que 
defendem Deus. Li isso num livro de Derdiacff. 

O SH. AHMANDO ZILEH - Leninc nun-
ca dizla um absurdo dêsse. V. Excia. está 
enganado. Entre os que defendem Deus há 
homens daquela espécie, mas isto é outra 
co usa. Aquêlcs, por exemplo, cujo antimar-
xismo tem por divisa: - primeiro os dividcn-
c~m expressão de Derdiueff ou Ilougernont. 

Qt:criu dizer que o Dr. Sobral Pinto-) á 
havia tixado um ponto de vista justo quanto 
it desconfiança reciproca entre católicos c co. 
munislas; disse êlc que, de seu contacto rorn 
Prestes, surgiu uma melhor. compreensão. f:le, 
como católico, já não via em cada comunista 
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um inimigo. Prestc5, por sua 'vez, disse ·~ 
mesma co usa dos católicos. E esta compre~ 
ensão só poderemos atingir através dos con-
tactos que buscamos manter. 

O Sr. Bolivar de Freitas - Estou de acôr~ 
do, mas êstes contactos devem deixar ressal-
v:tdas nossa antentieidade. Nem os católicos 
devem procurar desnaturar o seu pensamento 
para fazer conc!:ssões, nem os comunistas, o 
seu, para tirar partido da colaboração dos ca-
lólíeos. 

O SH. AHMANDO ZILER- Perfeitamen-
te. Se os comtmist:ls estivessem estendendo a 
mão desonestamente, eu seria o primeiro a me 
insurgir, porque não poderia consentir tal vi. 
lcza. 

Aliás, não me parece justo antecipar o. 
julgamento sôbrc nossas intenções quando' es-
tendemos a mão. 

O Sr. Boliuar de Freitas - Estudando a 
questão da müo estendida, pretendo não le-
vantar a preliminar da sinceridade. 

O SH. AUl'JIANDO ZILER - Sem dúvida, 
acredito que essas discussões, são muitíssimo 
uteis. 

~[as, na verdade, o incêndio continua la~ 
vranclo e nfío nos devemos perder, por ora, 
em discussões. Cumpre extinguir o fogo, pri~ 
mciro. Assim também aconteceu, segundo o 
Darão de Itararé, com a cólera-rnorbo. Gras-
savn a terrível epidemia. A Comissão destaca. 
da para eomhater o mnl, em vez de iniciar 
seus trabalhos passou a discutir intcrminàvel~ 
mente sôhre o gênero gramatical da palavra 
cólera-morho. Uns entendiam que o substan-
tivo era masculino enquanto outros afirma-
vam que era feminino. . . Enquanto isto, n 
epidemia continuava fazendo as suas vítimas ... 

Assim, também acho mais justo deixar 
nossas divergências para mais tarde solucio-
nando desde logo os problemas imediatos do 
povo. 

Vamos debelar primeiro a cólera-morho, 
depois discutiremos o gênero da palavra, e 
talvez cheguemos ú conclusão de que da per-
tença aos dois ao mesmo tempo ... (Palmru). 

ENCEHHAMENTO 

Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre,. 
sidentc declara finda a sessão, designando pnrn 
nmanhií,. a seguinte: 

OHDEM DO DIA 10\9\Hl47 

Primeira parte 
Das 11 às 15 horas: 

Leitura c aprovação da ata. 
_ Expediente, incltt~ive le~tur:a e apresenta~ 

ç~10 de parc~ercs, pro~ctos, llldleaçõcs, reque-
nmcntos c mterpclaçoes. 

Das 15 ús 16 horas: 
Discussão e votuçiío de pareceres 

rimcntos, indicações e interpelações ' reque-
Lcitura c aprovação de redn"õ~s r· i "' mn s. 

Segunda parte 

Das 16 às 18 horas: 
. 2.• discussão !lo proj~to n.• 2, do Sr. Ri-

bmro Pena; que hxn o numero de vcrcadore~ 
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• outras -dis~ . . is e contem às Câmaras MumCipa G 

• - • o 36 do o. 'postçoes · 1 proJeto n. • , 1 
• discussão c o . despesa e preve . uc frxa a 

0 
'vêrno do Estado, q cício de 194o. 

. o cxer 38 do Go-n recmta para p ·cto n.• , . . A 

.. 1.' discussão do df~~õe sôbr? a mcrdcn-
vêrno do Estado, c~u~stência hospitalar. 

, de a.,si o ')fl do Go. cia da taxa Pwjcto n, ""• • c 
1.• discussão d~e cxtingu_c o im.r~o~t~ s~

vêrno do Esta~~· lq c industnal e dtsp . I - 'l"nco a - 'S cxp omçno •, ·on,ignaçoc. , G 
hre as vendas e c Projeto n.O 40, .do A o-

r CUSS:tO UO • - sôbre O Imposto , l.•looJs•'Qt.,do, que diSJ?eode·l'cle lizter-vivos. Ycrno < :·' :· de propn ' 
de transmtssuo . •t n.o 41, do ,Go. 

- do ProJC 0 imposto ' · 1 • <Hscns'>o dispõe sôbrc o f' 
vêrno' do ~st_ado, qu~opricdade causa-mor zs. 

:de transrmssuo de P o'cto n." 42, .do ,Go-
L~ discussão do ~fsJõe sôbre o Imposto • ·no dn Estado, que VCI ·· -

de exportaçuo. a sessão. 

- Levanta-se A COMISSÃO DE 
ATA DA 3.• REU1~Ifr_~ :NEGóCIOS INTEH-
ASSUNTOS MUNI~STADUAIS 

1 • "' de setembro do ano A 
doze dias do mes nta c sete, na Sala os t s c quare ' . 1 . rc d il novecen °· bléia Leg1s ativa, P • 

d es Comissões da A~~~r::s Cesar Soragi, Carlos 
s:Utes os Srs. Depu 'ira reunirmn-se os mem. 

. Prates e Mam~el} avde Assuntos Municipais c 
h s da Comiss.w d . deixando de com. N~ócios Inter-E:!: j'~~;ificada, os Srs .. Lou-

t ', parecer, co~dr~~le c Guilhermino de Ohverra. 
rcnço de Ar ;-o pelo Deputado Cesar 

Presidida a sessdt li'cla '1 ata da reunião · · 'chlmen e, ' ' 
Soragi, foi, Im , esma aprovada. Franquea-
anterior, sendS f n;e scx:viu o Deputado Carlos 
da a palavra, . c ~ rojeto n.o 2, que I~u o seu 

. Prates, rclatm ~ fonsidcraçõcs em torno do 
, parecer, tccend . I usou da palavra. o Der~u
mesmo. Em segm~ a, ue em longa drscussao, t d

o Manuel Tave.Ira <I de referido Parecer. 
a 1 11s Itens f · vaclo o analisou a gu. discussão, OI apro • 

Pôsto, a segmr, 11~~0 pelo Deputado Carlos parecer aprese 

EratesC do 3 tratar, o Sr. Prc.!-
Nada mais haven;-o convocando a pr~xr~ 

dente levantou a sesdfla, quinze, segunda-feira, ma reunião para o 

às quin" horos. . _ !2 de setembro de 
d Comissoes, Sala as 

1947. 
, (a.) César Soragi. 

HEUNIÃO 

Municipais pede, . - de Assuntos ompnrecirncnto A Conu.ss:w Mesa, o c . o n. o 2 (v e- . 
por intermedw d~ndas ao pr<?Jet e dos lide. 
dos autor~s ~\~~~·as ~Iunici~~~~~oras, na Sala readores as ai hoje, às 13, . res das bancal as, 
das Comissões. V A 

COMISSÃO EXECUTI . 

t . Lima Gtu-p esiden e, p· 2 o . Alberto Teixeira,.d r te· Castro ues, . . , _ 1 o Vice-Presi en ' maraes, · 
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Antônio Pedro B:aga) P~esidente; Jua_rez 
de Sousa Carmo, Vrcc-l ,re~Ide~te; Candrdo 
Ulhôa Fabricio Soares, I• urra 1 avares, Star-
ling Soares e Ribeiro Navarro. . 

Reune-se às terças e sextas.feiras, à~ 15 horas, na Sala das Comissões. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO 
E TOMADA DE CONTAS 

Maurício Andrade, Presidente; Renó, Vice~ 
Presidente; Alberto Deodato, Augusto Costa, 
Feliciano Pena, Guilherme Machado e Tancre-do Neves. 

COMISSí\0 DE AGHICUL TURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uriel Alvirn, Presidente; Dnar Mendes, 
Vice-Presidente; último de Carvalho, Arruan~ do Ziler, e Dilcrmando Cruz. 

Reune-se às quintas-feiras. 

COMISSÃO DE E~UCAÇÃO E CULTURA. 

Emílio Silveira, Presidente; Rondon Pn-
checo, Vice.Presidente; Augusto de Figueire~ 
do, Arlindo Zanini e José Carvalheira. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrão, Presidente; José Au,qus-
to, Vice-Presidente; And1·é de Almeida, João Camilo e Ma teus Salomé. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAl; 

I!acir Lima, Presidente; Adolfo Porteln, 
Vice-Presidente; Bolivar de Freitas, Geraldo Atai de e Starling Soares. 

COMISSi\Q DE SAúDE P(JBLICA 

Antônio Caetano, Presidente; Antônio 
Guimarães, Vicc-Prc,idcntc; Fidolctno Vion

0

, J aeder Albergaria e Luiz Maranha. 

COMISSXO DE SEGUUANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada, Presidente; Chaves Uihei-
ro, Vice-Presidente; Aluisio Costa, Antônio Pi menta e Jason Albergaria. • 

COMISSÃO DE ASSUNTos MUNICIPAIS 
E NEGóCIOS lNTEHESTADUAIS 

Cesu_r Soragi, Presidente; Lourenço An~ 
dr_odc, VIcc-~r~sidcntc; Carlos Pratcs, GuiJhcr. 
mino de Ohve1ra c Manuel Taveira, 

COMISSÃO DE llEDAÇXQ 

Abreu R~scndc, Prcsidcillc; Osoar t:or, 
rêa, VIce. Presidente; lladaró J iJn ior Xcnor on 
&c Mercadantc e Sitnões do Altnei:la, • 
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"36.• SESSÃO OP.DHÍARIA, E~l 16, DE SETEMBRO DE 1947 
PRESIDf:NCIA DOS SRS. LIMA GUIMARÃES 

E ALBERTO TEIXEIRA 

SUl\IARIO: _ Comparecimento - Ata - Ex-
d . , t · Mensagens: n. 45, contendo 

pe Ien e·- ·t.. , csentaç;-;o de IJCÇ'l . formaçoes sou I e repr. . . " . , 
In t 1. n ,!ü idem, sobre ponte no no te a r a , ·• . • . 1 , .• • , • _ 
S t • 11toruo· n. 47, H em, .,oJJte con 

an o "' • . ~·· · · 
t , t _ Tcle"ramas dos Jmze:; l'lülnlCI-ra o "' . v· .. ·lis de Sií.o João Evungehsta, ll'~ll10J!O-

ll~' e Sabinópolis, fazendo comun1cnçao; 
lS · • · f' · .. ' · 1' .fl'\""C'1 'tl C l ,. fUllClOllarlOS l~,C,llS ( e •- «t cl 

(tO.> S t • . l Itauna - Ofícios: . do sr. _ ccr~ ano t o 
Interior, contendo mfO'~rnaçao "'so_hre qua-
' ·o·· ]11· stórico~; · dos Srs. l\Illllstro da 

(tl ,, . . ' ' 'l 1 s Agricultura, Presidente. do 'In !una 'up~-
rior Eleitoral. Supenor Tni;unal rvh-
rtar, Srs. Governadores t~os I<..stados do 
~io de Janeiro c Parana •. agradecendo 

omunicação; do Sr. PrcSHlent~ . do Se-
c, do Federal. idem - Memoruns: d~s 1
:"s Tcmistocles Silva, de Botelhos; .Jmr sr . f . . . f' . Scna, de Serrania, e uncwnarws 1scats 

..... 

do Departamento <le Compras - Recur-
so do Sr. Sebastião Machado, de Taru-
mirim - Comunicado do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística - Con-
vite da Sociedade Mineira Automar 
Requerimento n. 4 7, sôbrc rcpre~cnta
ção de porleiros. serventes c contm:uos, 
do sr. Fahríeio Soares - Ponte sôhrc 
o rio Doce: discurso c projeto 11. 4 7, do 
Sr. André de Almeida - Projeto n.- '19 
(subvenção a Asilo), do S1:- Rcn_o -
Prohlcma de educação e saudi:!: dr~;cur
so do Sr. Augusto de Figueiredo .. 
Peste suína: discurso do ~r: Mat:ncw 
Andrade - Serviços de admm.Ist:-açao da 
Justiça: constituição de cormssao esp~; 
cial - Discussão dos pareecres ns. 1. '" 
c 3 da Comissiío de Finanças c n. 4 _da Co-
missão de Constitutição - Hcquerunenlo 
sôhrc aniversúrio da promulgação da Cons-
tituição Fedei-al; do sr. Alberto D~odat~ 
_ Segunda parte da Ordem do Dw: ~· 
discussão do llrojcto n. 2 (v~rcadOI:es .as 
Cflmaras Municipais), do sr,. !1-l~letro 
Pena: discursos do sr. Badaro .Tumor c 
do Sr. Cnrlos Prates Emendas n. 3, 
do Sr. Pedro Braga; ns. 9 e ,10, do Sr. 
Badaró .Júnior; discurso do Sr: Alberto 
Deodato c solução do Sr. P1·cst~l~nte 

/ 

1.• di~;cnssiio dos projetos: n. .% ( dc~
pesa c receita do Esta<lo para o . e;~erc.t
cio de 19,18), n. 38 (taxa de ass1stencta 
hospitalar), n. 39 (extinção (~C imyos-
tos c taxas sôbrc veiHlas c cons•g~1açocs~, 
11 • 40 (impôsto <l.c tt·?n;.missão). "mt~r-~I
vos), n. 41 (Imposto <~c t.r.msrmss,tO 
"cansa-mortis") c n. 42 (unposto de ex-
portação) - Encerramento - Ordem do 
Dia 7/9/1917. 

" As H hora~, eoJ~lp_ar~c;I~. os s:s. : .. AH:~r!o 
'\ T ·xe1•1 .. 1 - Lnna Gmmar,tcs - V.aldll L1sboa 

e1 < ~-· '}' \T J Luís Domingm; - ~nu 10 asconcc os -
-() Coelho - Abreu Hesendc - Adolfo 

Z'\!Hlll A . Al '. ·I· _ Alberto Deodato - ndrc de • 

gusto de Figueiredo - Dadarú Júnior _ 
l3olivar de Freitas - Carlos Pnttes _ Cha-
ves Ribeiro - Fabrício Scn.res · - Fcliciano 
Pena - Geraldo Ataídc - Guilherme 1\Iachn-
do - Guilhermino de Oliveira - Ilncir Lima ' 
- Jaeder Albergaria - Jason Alhcrga·ria _ 
João Camilo - José Augusto - José Cacva-
lheira - Joubcrt Guerra - Júlio de Carva-
lho - Lourcn~~o Andrade -- Luiz I'lh\l·m111•1 - I'llanuel Tavdra -- 1\Iartiw> da Costa ~ 
Mateus Salomé - l\Iaurício Andrade - Moac 
cir Hczende - Oscar CorrDn -- Pedro Bra-
ga - Henó - Hiheiro Navano - Hondon 
Pacheco - Simões de Almeida - Soares 
<t·~:~edo - Sousa Carmo -- Xenofontc Mcr-
cüdante. 

Deixam de comparecer, com causa justifi-
cada, os Srs.: Amadeu Andrada - Antônio 
Guimarães - Antônio Pimenta - Augusto 
Cm;ta - César Soragi - Emílio Silveira -
Faria Tavares - Juarez de Sousa Carmo -
Mendes Ferreira - Mourão Guimarãe:; -
Otacílio Negrão - Simií.o da Cnnha - Star:.. 
ling Soares - Tancreclo Neves - último de 
Carvalho - Uricl Alvim. 

O SH. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sente 48 Srs. Deputados, declaro aberta a: 
sessão. 

ATA 

O Sr. Luis Domingos (2.0 Secretário) - Lê 
a ata da r;essão antecedente, a qual, sem ob. 
servações, ê aprovada. 

O Sr. Valdir Lisbôa (V Secretário) -Pro· 
cede á leitura dos seguintes papéis: 

Mensagens: 

MENSAGEM N. 45 

Senhor Presidente da Assembléia Legisla, 
tiva: 

Atendendo ao requerimento n. 33 encami· 
nhado com seu ofício número 839, apraz-ms 
levar ao conhecimento dos senhores Deputa· 
dos a essa Assembléia cópia circunstnciada da 
informação do Sccret'ário da AgrieuUura, In-
dústria, Comércio c Trabalho relativa a repre-
sentação da peça teat·ral "D. Beija", a cargo 
da "Companhia Dulcina-Odilon" c de autoria 
do C$Critor Viria to Correia. 

Hcnovo, neste ensejo, as expressões de meu 
alto aprôço c distinta consideração. 

(a) Milton Soares Campos, Governador 'do 
Estado de Minas Gerais. 

- Recebida com especial agrado. Publi-
que-se. 

Em lO de setembro de 19,17 - Senhor Go-
vernador. 

Em at~nção ao ofício, n. 33!> •. de 4 do cor-
rrentc _l!les, c1;1 q~IC o Sr., Presidente da As- , 
sernl~lei~t Lcg1slatlv(: do I~stado eneaminha a 
V. Ex~w., o requcruncnto )~. :l3, em que ilus-
tres Se~1hores I~eputados :~quda Assembléia 
P:dem mformaçocs a respeito da representa. 
r,:\o da pc_ça teat~·al "D: Beija", a eargo da 

POI.tlc '1 Anihal Gonlijo - Antônio Caetano 
mcH a - . . A d z·1 A _ Arlindo zanun - rman o . .I er - u· 

Cor!lpanlu!l _Dtllcn,la-Ü<~llon" c de autoria do 
escntor Vtnato C~nTcia, tenho a honra de 
prestar-lhe os segmnles esclarecimentos: 
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Comunicado: 
Do Instituto Brasileiro de Geogr::~fia e 

. Estatística, com informações relativas ao cen-
tro econômico de São Paulo. 

- A Comissão de Trabalho. 
. Convite: 

. Da Sociedade Mineira Automar, para 1>0-
lenidades de inauguração, a 17 do corrente. 

- A Assembléia será representada. 
Estão sôbre a mesa os seguintes papéis: 

REQUERIMENTO N. 4 7 
I 

Sôbre representação de porteiros, serventes 
e contínuos 

. .. Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-. gislativa. 
· 1 Requerem os abaixo-assinados a Vossa 

Excelência seja encaminhada à Comissão en-
. carregada do reajustamento dos vencimentos 

·· dos funcionários públicos estaduais a inclusa 
·representação, assinada por contínuos, ~er
ventes e porteiros de diversas repartições. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 19,17 . 
Fabrício Soares - Sousa Carmo - Ron-

dou Pacheco - Manuel Taveira - Faria Ta-
:vares - Oscar Corrêa. 
· - À Comissão de Finanças • .. 

I' ,~;: 

PROJETO N. 4 7 

'Autoriza a construção de uma ponte s0bre o 
rio Doce, no município de Ponte Nova 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta: 

. Art. V - Fica o Govêrno do Estado 
àutorizado a fazer construir sôhre o Rio DGce 
no ·município de Ponte Nova, uma ponte d~ 
cimento armado, no lugar denominado "So-
bêrbo", onde existe uma ponte de madeira em 
p~ssimo e~tado de conservação, ligando 

0 
dis-

tnto de Rw D.o~e. ao de Santa Cruz do Escal-
vado, do mumc1p10 de Ponte Nova c êste ao 
município de Dom Silvério. 

Art. 2.• - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a despender na construção dessa •>ou-
te a importância de Cr$ 600.000,00 (seiscc'utos 
mil cruzeiros), que correrão pela verba o•·ça-
da para o Departamento de Estradas de Hoda-
gem para o exercício de 1948. 

·Art. 3.•- A presente lei entrará em vi"or 
em 1.• de janeiro de 19·!8, revogadas as tÍis-
posições em contrário. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 194 7. 
(aa.) André de Almeida - Aloísio Costa 

- Lourenço Andrade - Joubert Guerra -
Xenofonte Mercadante. 

Justificação: - A ponte do "Sohêrbo" sô-
bre o Hio Doce liga o município de Ponte 
Nova aos de Dom Silvério, São Domingos do 
Prata, Monlevade e o município de Hio Pira-
cicaba onde pega o Ramal da Estrada d_e Fer-
l'O Central do Brasil que vem a Belo Honzonte. 

A ponte de madeira ali existente e~ta em 
ruinas constituindo constante perigo p:.u·a o 
tráfego que é ali intenso, pois serve a urna 
,rica zona do Estado que se vê grandemente 
prejudic~d~ com ,o estado em. qu~ se encon-
tra êste um co rne1o de comumcaçao. 
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O Govêrno do Estado em seu plano de 
recuperação econômica, faz sentir a nece~sida~ 
de de atender ao desenvolvimento da C<'cno-
mia mineira, procurando facilitm· e inct•ntivar 
o escoamento da produção de cada umn de 
suas zonas em demanda dos grandes centros 
consmnídorcs, prevendo a ampliação f: e.m-
servação da rêdc rodoviúria do E~;tado. Para 
tanto já previu no orçarncn to de 1948 ,a l!nta-
ção que excede a do corrente cxerciCIO em 
Cr$ 9. 810. OUO,Oú - pelo Departamento de~ Es-
tradas de Hodngem. A medida que pleitea-
mos exige que se faça cumprir com urgencia 
pois é daqueles que não se podem adiar, por-
que como jú afirmamos, a ponte de madeira 
ali existente está em ruinas, e con'itituindo 
um verdadeiro perigo para os que por cln '>ão 
forçados a trafegar. Assim, pela import:~Ticia 
da estrada servida pela referida ponte c a sua 
necessidade por ser o único meio de comuni-
cação por estrada de rodagem entre os muni-
cípios atrús referidos torna-se indispens{Jvci 
que se faça obra definitiva c duradoura I' Jmo 
urna ponte de cimento armado. 

- Impresso c publicado, inclua-s<.' etn ordem do dia. 

PROJETO N. 48 

Fixa o efeti!Jo ela Fôrça Policial do Estado 
<le Minas Gerais, [Jara o exercício de Hl48 

Art. 1.• - Para o exercício de 1!HB é fi-
xado em oito mil (8. 000) homens o cfcu'vo da 
Fôrça Policial do Estado de Minas Gerui~~. i 
qual se comporá do seguinte: 

a) - Comando Geral; 
h) - Inspetoria Geral; 
c) - Estado Maior, com cinco sccç:>e~ 

assim distribuídas: 
1.• - Organização c efetivos; 
2.• - Destacamentos; 
3.• - Instrução e mobilização; 
4.• - Arquivo, transportes c comumc:~.,.. çõcs; 
5.• - Engenharia. 
d) - Serviço do pessoal, cornr>rceni.jen-

do adrnin.istraç~? c emprcg:~tlos para o gabi- · 
ncte, Justiça l\hhtar e dema1s repartições; 

e) - Serviço de Fundos com :3 see~ões, assim distribuídas: ' 
1.• - Contabilidade da guerra· 
2.• - Contabilidade pública· ' 
3.• - Estatístiea c arquivo· ' 

_ f) - Serviço de lntendênci;t com 3 . 
ç~cs,. uma secretaria c uma oficin~ ass · • sl~c
tnbmdas: • · · un • ts-

V - Material bélico· 
2.• - Material rlc cxiJcditnte· 
3.' - Contabilidade· ' 
<1.• - Secretaria· ' 
5.)• - UOficina <l~ corte c costnt"" 
g - lll <ill' l' . .., I ) - U <llt o 8UJ>lemenlar· 1 m Dcp•trht t ' um Quadro de Mo .'1 : nc

1
n o, de Instnu;~o t: 

1'). N 1
11101 es <c bluc·v•:-to [<t's•c'" - ove Jat 11 - ' "' · · "• J.) D a toes de cac"Hlores · - tn escru· I - ,., . ' 

ao 1.9 B. c. l\[ ·, <~< l'ao de cavalaria, anexo 
l) - Dm C~rJ>o l S . 
m) -- D S . < c ' crv1ço Auxiliar· 
n) J mt. 'crvJço de Saúde· ' 

- ns tça Militar. ' 



->-. 

•;) 

Art. 2.Q - O pagamento do pessoal . da 
Fôrça Policial correrá pela verba respectiva, 
que fôr designada no orçamento geral do Es-
tado, de acôrdo com o qua~r? anexo n." 1. 

de Serviço Am~i}iar do Serviço de Saúde e 
da Justiça Mthtar, obedecerão ao qu3.dro 
anexo n.~ 2; 

Art. 3." - A comp,osrçao d<;> Co;nm~do 
Geral Inspetoria Geral, Estado Maror, ~ervrço 
do P~ssoal, Serviços de Fundos, Servrços de 
Intendência do Quadr_o Suplementar, do pe-

artamento de Inst!t~çao e Quadro ~e Montto-
f.e de Educação Frsrca, dos Batal.hocs de Ca-
~~adorcs, do Esquadri'io de Cavalarra, do C~rpo 

Art.: l.Q. - O Tenente Coronel Coman-
da_nt.c c MaJo~ Subcomandantc e o Capitão 
Medrco da Força Policial que servem l'm 
conussao !lo Corpo de Bombeiros, receberão 
seus vencuncntos por esta Corporação. 

A.rt: 5.0 
- Revogam-se as disposições em 

contrano, ?ntr~ndo esta lei em vigor a partir 
de l.Q de Janerro de 1948. 

ANEXO N.? i 
FORÇA POLICIAL DO ESTADO DE MINAS GEHAIS 

Comando Geral - S. E. M. - Serviço de Contabilidade 

Orçamento do Pessoal para o exercício de 1948 
40 - FORÇA POLICIAL 

3 

20 
34 
90 

115 
117 

46 
6~ ;) 

1 

4 
1 
1 

coronéis, sendo 2 comissionados na 
Justiça Militar . . . . 
tenentes-coronéis . . . .: 
majores ....... . 
capitães . . . . . . . . . . , .. 
1."s tenentes .. 
2."s tenentes . . . . . . . ·I 
aspirantes . . . . . . . . . . 
suhtenentes . . . . . . . . . . . . . . 
2.0 teu. honorário contabilista do Servi-
ço de Sa6de ............. . 
enfermeiros prúticos de farmácia 
enfermeiro de sala de cirurgia 
cap. honorário capelão . . . . 

4 - Pessoal contratado 

1 - contratado.s: 

1 encarregado da fazenda remonta .. 
1 2.• ten. honorário armeiro . . . . . . 
1 2.0 ten. honorário chefe da Oficina do 

Alfaiate . . . . . . . . . . . . , . . . . 
1 cortador da mesma Oficina .. 
1 contabilista da Cx. Beneficieute 

2 - Jmliluto Propedêutico 

1 major honorário diretor do Instituto 
Propedêutico . . . . 

8 capitães honorários profcssôres a Ct·$ 
36. 000,00 . . . . . . 

5- Soldo 

5 sargentos ajudantes . . . . . . . . 
2~l2 Vs sargentos setHlo 108 músicos 
328 2."s sargentos sendo 65 músicos 
688 :l."s sargentos sendo 107 músicos 
469 Vs cabos . • . . . . . . 
886 cabos .. ·· ·· .... 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

Cr$ 

()!). 000,00 
118.000,00 
4:l. 200,00 
36.000,00 no. ooo,oo 
25.200,00 
20.400,00 
16.800,00 

14.400,00 

21.600,00 
2!j. 200,00 

25.200,00 
1G. 800,00 
16.800,00 

43.200,00 

228.000,00 

f). 600,00 
5. 400,00 
4. 200,00 
8. 000,00 
2. 640,00 
2. 640,00 

Cr$ 

180.000,00 
960.000,00 

1. 468.800,00 
3. 240.000,00 
3.450.000,00 
2. 948. 400,0(J 

938.400,00 
1. 092. 000,00 

2!). 200,00 
557.600,00 
14.400,00 
36.000,00 

14.410.800,00 

·1:~6. 800,00 

:l3.000 00 
1. aoG. soo' oo 
1. 377. noo' oo 
2. Q(j<l. ooo:oo 
1. 238 .HiO,OO 
2. 3:19.040,00 120 corneteiros-tamhoristas 

4.77:l soldados . . . . . . • . 
a 2.!HO,OO 
a 1. 440,00 2<!4.800,00· 

(i. 873.120,00 

15.4 76.520,00 
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6- Etapas 

SüO etapas de Cr$ 25,00 diários para 1. 263 
sargentos e músicos . . . . . ., . . . . . . 

360 etapas de Cr$ 16,00 diários para 469 
t.•s cabos, 886 cabos, 120 corneteiros-
tamboristas e 4. 773 soldados . • . . . • 

7 ~ Gratificações 

1 ~ Para o Comandante Geral . . . . • . 
Para o Chefe do E. Maior .....•.... 
Para o Sub-Chefe do E. Maior . . . . . . 
Para Comandantes de Unidades, Chefe do 

Serviço de Saúde e Diretor do H. Milartm 
2 - Para assistente do Governador do Es-

tado .....................• 
Para assistente do Secretário Inter. . . . . • 
Para assistente do Chefe de Polícia . . . . 
Para ajudantes de ordens do Governador 
Para ajudante de ordens do Cmte. G. . . • . 

3 - Para o Chefe do Gabinete do Coman-
do Geral ................... . 

Para adjuntos do Gabinete do Comando Geral 

Para médicos do E. M., D. I. ..... . 
4 - t.o, 2.•, 4.0, 5.• e G.• Bl3. CC. MM. . • 

· 5 .- Missão Instrutora, para diretor da I. 
· Militar, diretor-técnico do C. E. F. 

oficiais instrutores e sargentos monito-
res do D. da Instrução . . . .. . . . . . . 

6 - Para 13 almoxarifes-pagadores . . . . . . 
7 - Para 7 sargentos monitores de unida-

des do interior . . . . . . . . • . . . . • 
8 - Aulas suplementares . . . . . . . . . . . . 
9 - Para ocorrer às despesas com elemen-

tos da F. Policial matriculados na E. 
F. do E. A. do Exército N. . . . . 

10 - De Cr$ 0,60 a praças reengajadas 
11 - A praças em trânsito . . . . . . • . 
12 - Substituições . . . . . . . ., . . • . • • 

8 - Diárias, ajudas de custo 

1 A Oficiais, em diligência do serviço público 

9 - Abono família 

10 - Adicionais: 

Para 1 coronel . . . . . . . . . . • • . . . • 
Para 2 tenentes-coronéis a Cr$ 4. 800,00 
Para 1 major . . . . . . . · · · · : · · .. 
Para 2 capitães a Cr$ 3. 600,00 . . . . 
Para 6 Vs tenentes, a Cr$ 3. 000,00 •. 

Quartel em Belo Horizonte, 28 de maio 
de '1947. 

(a.) José Lourenço de Miranda, Cap. 
Chefe int. da Secção. 

40.000,00 
19.200,00 
14.400,00 

187.200,00 

32.000,00 
2·i .000,00 
24.000,00 
48.000,00 
20.000,00 

28.800,00 
60. QOO,OO --

200.000,00 

10.400.000,00 

(i .ooo,oo 
9. Goo,oo 
4.320,00 
7.200,00 

18.000,00 

11.367. 000,0() 

35. !l88. 480,00 

77. 67(). 600,00 

260.800,00 

148.000,00 

94.800,00 

16.800,00 

120.960,00 
6.240,00 

5.040,00 
15.000,00 

33.500,00 
1.150. 000,00 

240.000,00 
110.000,00 

2. 201.140,00 

200 .ooo,oo 
10.400.000,00 

45.120,00 
:-:----__ 
90.525.960,00 

(a·) Ncactor de OI' · Cl Cf l E •ve•ra, tcrl. cel, 1 c. t o •'. l\Iaior 
':•sto, em 31-5-94 7. ~ 

da Silva, Comte. Geral. Ccl. José Varsas 
r' 
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:MENSAGEM N. 48 bres, digno, portanto, do amparo do Govêrno 
do E~taúo. 

Belo Horizonte, t'3 de setembro de 194 7. 
Senhor Presidente. . 
, , honra de solicitar a V. Exc1~. se 

(a.) Renó. 
-A' Comissão de Fimmças. 

PONTE SODH.E O HIO DOCE . ~ e.nh~ .ame ter à apreciação dessa lns1gne 
dl~ne a. ~.ub rislativa o incluso antepr~J~to 
Assern~lel~e Lf~~a o eletivo da Fôrça Pohcwl 
de ~el, .~I para o exercício de 194S. do l~slau.o, . . , 

' . , ltera•·ões que se Holam no ::mtepl OJC-
~:•s •1 

>' t l ,. "'llll 1 Cl'' 'lS 

O SH.. PHESWENTE Não havendo 
mais, no cxpeuientc, matéria a ser· lida, a 
Mesa p.aassa a deferir a palavra aos orauorert 
prevrawt.:nlc in ser nos. 

em rclaçao ao cteuvo a ua ' .• or < t• 
to, .• errl Vl~ta as rears rwcess1dades daque-teuuo-se · · b .. la Corporaçáo, ~m ~ace das árduas aln tuçoes 
que we suo propnas. . , , ... , , . . 

Aproveito a ovortunHl~de p<~r<l 1 elt~r.u a 
v. .bxcia e .aos dclll'-<ls mgnos MemlH os. da 
Assemoléia Legislauva os protes~os ue mmha 
mais alta estima e ur~unla consHiera~ao. 

(a.) Milton Soares Campos - Governa-
dor uo Estado. 

-Puhlicad.a com o projeto, e distribui-
dos os avulsos pelos srs. Deputados, mclua-
.se 0 mesmo em oruem úo àla. 

PHOJETO N. 49 

Concede subvenção ao .1silo "Scmla Isabel" 
de ltajubá 

Assembléia Legisiaiiv.1 do Estado de Mi-
nas Gerais decreta: 

Art. V - Fica concellida a partir do ano 
de Hl4ti, a subvençao anual de L r::; :w. 000,00 
(vinte mil cmzcirosJ ao ,\silo Santu Jsallcl de 
ltaJullá. 

Art. 2.• - A presente lei entrara em vigor 
no ata 1.• de janctro ue 1V4l>, revogauas as 
disposições em c01nrano. 

Sala da~ Scssócs, 1ó ue setembro de 194~. 
(aa.) Henó - Luua liUHuar"es - .l!.:rm-

lio Va:>concews - Canos J.'rates -- Jouucrt 
Guerra e Ariindo Zauuu. 

JustiJ icaçclo 

O Asilo "Santa Isabel" ·de ltajuná, desti-
nado a menores desaltJparauas, te1t1 H!llo os 
maiores sacrifícios para manter aungauas ~ob 
suas expensas umas 40 l!HoUHHls, ~u""'. o~ rn~
nos, acspeadcndo nesse uourc c c.cvauo mtm~ 
to apenas Cr$ 35. uuu,uu Hrmta c t:hH.:o nul 
cruLcuos), o que c lilu vcrúauctro LHü,,grc· c 
demonstra o senso praUco c ccOIJOuuco d.o.'l 
seus uirigentci:i na llJauuLençüo humduüáría 
dêssc mouclar estabewcHHemo. 

Há anos obteve Uü1a suiJvcn~_:,;o tio lio-
vêrno uo Estado, uc C r;;; 10.000,00 c, sem wo-
tivo c sem razúo alguma, teve es:;a :nilJV..:il~~ao 
cortada, uifícultanuo as:>Hll a c:x.pans,(o llessa 
ob 1 a !Jcnemérib c ur,. <u~uca c rc.,,nLJ15lllUO 
já os seus pequeninos ga:-.tos. No lllv Iueuw em 
que 0 Govêrno do Estauo tr<~ça e üclineia um 

rograrna digno dos maiOres CllCÓllllOS p.ara 
~.. , 0 IJI'Olc•~ao c :.UI•l'«l u uc llll:H<" .;,; ~u.,m-.tuuo • ~ ,,. 
d l'HlOS justo nus patcce que seJa t:vn...:eul-

Tem a palavra o Sr. André de Almeida. 
O SH. ANV.l:H;' Di:: ALMEiDA- Se l're-

sidcnte, Srs. Deputauos. 
Venho rccelJcnúo constantes apelo~, no 

sentit1o úe fazer com lJ.UC se construa sobre 0 
rio Doce, no murliClJHO de Ponle Nova, uma 
ponte na estrada que liga aquêle município 
ao de .D. Silvério, São Domingos do .Prata e 
Hw Piracicaba. 

A estraLI.a .a que me refiro tem mu tráfego 
intenso, e a ponte üe maücira cxiste·nte no 
local em qucstao está (:;lU pé;,simo cstauo; po-
de dizer-se· mesmo que ela se acha coHu.enada 
senuo que· apenas por um milagre nao houve 
ate e:;w momemo, ali, um des.astre de 1arnen-
taveis conscqücncias. 

Srs. Deputados, já conhecemos o projeto 
do t;uverno, rewrente ao Plano Uc Hcetll'lcra-
!.~ao .~.<..cunomica . .Na partC' que trata àe es-
trauas .ue rouagcm, o uovêrno do Estado abriu 
111n granue ereuno, p:w~1 conscrvaçüo das 
cxrstelllcs e allenura llc novas. l'<o orçamen-
to uo .elano, o Govêruo prevê elcvaua soma 
para es-sas obras; e, sendo a ponte a que me 
refiro de imediata necessidade e de grande 
Ulllhwue puuuca, esrvu ccrw ue que a Casa 
nao recusará .o seu .apoio ao projeto que tenho 
a honra de apresentar, para construçao de uma 
ponte ue cimento . soore o rio Doce, no 
lug.,r uenonuuauo ::loiJerbo, projeto êstc con-
ceulU nos scgumtes têrmos: (lé) : 

Sr. Presidente, o pndeto está ju~tificado 
e uevi<iamenie apoia<.to. Encaminho-o à Mesa 
c req ueu-o a V . Ex da que uê ao mesmo 0 
curso rcgunental. (Palmas) • 

PHO.ULEMA DE EDUCAÇÃO DE SAúDE 

O SR. PHESIDENTE- Tem a palavra 0 Sr. 1~ugusw <i c 1• 1gueiredo. 
O SH. AUGU!:)TO DE FIGUEIHEDú -

Sr. t~re:;JtleLHe c .,rs. lJeputa<.tos •. 
O assunto, que, neste. instante, proponho 

debawr ue;;tu trwuna, não conshtue na sua 
ess-cncw, uma novwauc.: to_uavw encerra urn 
prouJcuta, por excelenc1a vital para os l1csti~ 
no.~ uo tn·asll. 

Co1no üisse, uúo venho aqui faze 1• , 
logia ou discutir a preciosidaúc do ten: apo· 
ora apresento à atenção uesta augush aC·q~e 
l,unllle o 1ae~nw. JU Leut s1uo Ue• ... ,u' usa, 

- . • u•a ns anos 
a. e.)t:l pane,_ nccmuau

1
u
1
. pela impren~a, pelas 

. d
01 :t subvcn\~ào de C r «i :w. 000,00 a UJil mo-a < • i . . dcsto cstabclecunento que 1a mmtv;, , .. ,v.> vem 

pi·c..~tondo úteis c rcats serVl\~Os a llk •... ,;,s po-

c ate-u; as, ~nounas pu) teus c veicula a > r 
loüa~ ~~s l_mgua~ em rev1stas cicntüica .O , 1 ~ _ 
vros tccmcos, percorrendo, assim, to~o~ ~s 
quadramcs u~ glo!Jo lencstrc; nao venho pro· 
pur tltua me<.llüa (Je c:x.ccçüo, e, nem tão ou-
co, realçar a~ Deleza.,; c ~Ublimaçócs lie ~on-
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· ceitos que o envolve; pois, trata-se ~1~ um 
problema amplo interessando todo o fCitlO da 
nossa pátria comum. 

A fôrça civilizadora do século atual,: <!ue 
tem a máquina n agricultura c a medicina 

, . ' 1 '!Se ern flagrante contraste 

Tal seja, o problema da Educação e da 
Saúüe da nossa geri te. 

preventn:a por J, ' diíicou intciramen-
com 0 scetilo passndo, mo . 1 ,1 ·ua d 

• A • c <'OCI'\ 'UU Vl ' o te o sentido econonuco , ,, ' t l n:-
• 1 • f 1. tcrr·1• con lH o, .10 homem soure a ace < <~ ' ' • 0 l uni ·' E' urna medida de amparo social, que, 

pela sua. execução patriótica, cabe de perto 
à geraçúo presente, de vez que a nossa época 
já passou em pleno sacrifício e abandono, 

·porém nos compete impulsioná-lo em benefí-
. cio uireto das gerações vindouras, reclaman-

pretendo a formaç.ão de urna soe;~, ac ~le h; 
forme constituída de um conglomei ,\do t . 

' , ·mo porte rema-meus e de mulherr·<; <10 rncs ; . • , ró-
dos física e mentalmente num feitiO so,. p>o~ 
Prio dos fundamentos do!'l estados fortes •. 11-

do e exigindo, na hora presente, dos respon-
sáveis pelos nossos sagrados destinos equa-
cioná-lo e dar-lhe a sua devida solução, c não 
e&perar (rue êsse grave problema que nos as-
soberba seja olvidado ou resolvido através do 
cochilo do tempo l 

1 f , .;- <lC Hlll'l SOCJC{ H-rém, prctcn( c a orm,H,,\0 '. "', de 
de rnarencla esscnd~lllllCUlC pcln :1qU f,\ {• 
sua diversidade social e de scntHlo u.n<.'~~ 
mPntnlmentc clemnc,·ittieo. de homens h_vi c. 
fo-rtes e capazes, garantidore·s por excelenc!a 
da nossa grandeza e das liberdades democra-
ticas. 

E urge solucioná-lo, no sentido máxim.o 
do aproveitamento das nossas reservas rnorms 
e materiais; reservas essa~ que, em .nosso 
meio, já so vão tornando cada vez ma1s es-
cusas, já consideradas como urna jóia rm'a que 
vai l.Ja~s<.<núo desapercebidamente para. ai?r~
ciação admirativa em nossos museus lust.on-
cos; tal e a deflação do caráter e das virtu-
des morais do homem na época presente. 

EmlJora a ciência tenha criado verdadei-
ras maravilhas em proveito do homem, para 
seu eonfôrto c fcliciclade, entretanto essa mes-
ma ciêneia, não obstante o seu elevado grau 
de evolução e aperfeiçoamento ~llcnnçado, 
dc~cnron intcirmncnte em cstirpnr <la cons-
ciência humana o sentimento mau; assim, de-
põe com non<lcr{)v,..is razões versnclos ~~oció-

Ao referir-me à deflação do caráter não 
desejo úc mouo algum ferir a susceptibiliuade 
de quem quer que seja, mas tão somente acen-
tuar o nosso êrro ou defeito de educação cí-
vica de ve·r c de APreciar o homem público, 
ou a ·autoridade legitimamente constituída 
como t~endo desonesta; assim corno não dese-
jo também afirmar com isso que nào haja ho-
mens públicos e autoridades dcsoncsta:J. En-

lo~os; depõem também o sentimento univer-
sal o bom senso e a razão. Pois, sal>cmos que 
o ódio c a vaidade nada constroem, tudo divi-
de, separa, desagrega e destroi, só o hem c o 
amor c•nnstroem. cclifieam c prospcrmn, flo-
resce. frntificnm c m;scgurmn a tranquHiclade 
cl" r>~níritn ,.,,.,.,.os homens; a paz c harmonia 
entre as nações. 

quamo nos Estados Unidos da América do 
Norte - o comum,. o normal no homem é a 
honestidado, de vez que a desonestidade cons-

, titue exccçào; ao pas~·o que em nosso País é 
o oposto, estamos acostumados apreciar o ho-
mem pelo prisma de desonestidade, enquan-
to .a hone!>tidade é exceção. 

E êssc mau hábito de julgar os atos dos 
homens públicos sem conhecimento tle caus-a, 
vem de longa data, c nisso reside o nosso 
maior êrro de educação social e cívict~, com 
raízes profundas em nosso caro Brusil que 

-para e~;tirpú-las se impõe plasmar a forma-
ção de nova mentalitiw.de social, partindo do 
banco escolar. 

Assim, devemos, pois, traçar com boa dose 
de fôrça de vontade, c cspíl'ito de sacrifício 
o~ ~HiY~s nun~s d~ instruçiio em ~ua nova sig-

. mhcaçao e !mahdaues prúticas, objetivando 
.a . estruturaçao das gerações futuras em um 
cluna t~e f~licillaúc, de paz c <ie prosperidade 
e. valul:tzaçao do carúter, tão diminuído c vi-
hpena:aoo. E os seus resultados salutares não 
tardar_ao a advir, com a adoção da poliiica pc-
dagogica moderna, onde se cuida com eari-
ll~lO c amor da S;tú<lc do corno c do espírito 
do homem de amanhü, garantiJUo-lhc o quanto 
JWSsl;cl u eerlczy de uma vil!a longa c sadia; 
;,ralon;::muo, assim, o capital humano, capital 
esse, posto Bm contínuo rnoviq1ento c crescen-
te rcnu.uacnto, .a serviço do Estado c da União 
e,. Cil,<), até ,certo ponto marca em cumbiantcs 
'VIvas as características de um povo organiza-
do, an·to e rico. 
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A idéia <1n saúclc c da eomlcxiclrute da 
nova vida econômica c social constituem os 
principnis motivos que fizeram da instrução 
assunto da maior imnortf111eia: por is~o. a es-
cola deixou de sc>r em toclo o· universo um 
centro de instruçi>o intelectual nara se tornar 
um centro de saúde, cooperação pelo traba-
lho, onrle, n nnr ·~a r>lfnh<~liznc;~o é nssel~ll
rar1o o desenvolvimento fisiológico normnl c 
investigam as tendências c as aptidões na-
turais do aluno. 

I 9to posto, para que a escola seja útil ao 
homem, torna-se necessário, no mesmo tc~mpo, 
f""' .,lf.Jhr>ti•,., P in··1rni cuiclar da saúclc da 
cr~ança e ensinar-lhe utilizar as suas I>róp1·ias 
maos. 

Trahalhar a terra e estudar em ambiente 
livre e arejado, higi<~nic.o e sadio, em eontae-
to com a nntun·za; ~Hiaptnndo o homem da 
cidade à vida do enmpo, ou cclucanrlo o ro-
eoiro em sPu pr(mrin ambiente, pro]>oreio-
n~mclo. ;1s~irn, melhor·es eondkõcs rlc viela e 
de confôrto ao produtor rural~ maior rencli-
mcnto elo trnhalho c barateamento do eusto 
da procluc;iio dos gênero-; essenciais it nossa 
subsistência com a acloçiio rla cultm·a <la gle-
ha em h ases téen ieas. Scrú dcsneeessúrio 
enaltecer os rcsult:Hlos dessa mcclida nlta-. 
mente pa!riótica - n dn localização <lc escolas 
c hospitais em fazcnclas e sítios de maior <lcn-
!lidade <lcrnogrúfica c fnncionanclo em hnrmi'J-
n kn colaboraçiio: GnlllOS Eseolares, Escolas 
Normais, Escolas Agríwlas c Hospitais Hnrais, 
hem como ns Escolas técnico-profissionais, 
para o preparo e formação ele técnico!f cspe-

I 
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cializados, de que o Estado tanto carece e ne-, 
cessita. 

E assim, 0 Pro f .. Oscar Cla.rk, em ~agni
fico trabalho diz: "Se rciietirmos sobre _a 
nossa imens~; extensã? . territora!, I_t~ssa b:u-
xa densidade demograflca e a f~rtlhd.ade do 
solo brasileiro, capaz

1 
d~ IJ~L'du~Ir alimento~ 

para metade da popu açao. o g o >_?, verem~~ 
- 1ecessárh c urgente c a adoçao da poh-quao 1 • ' ., • , , ,, , , d , ,, . l' .. dos campos de sauue, onue a pe ago"'Ia 

.1~~--1 se 1· 'l na saúde c no tr,üalho. Os alunos se u. . , I . . .1 internados nessas escolas- wspitms SI vcs-
trcs uevem plantar c collwr. cnar e preparar 
alimentos, trabalh.ar ao ar livre e produzir. 
.E' es~a a pcdagugw de que tanto necessitamos 
_ niio tanto pelo valor ecouomieo da produ-
ção, mas pela signiflca~~ão moral c educativa 
da cultura da terra e do coutacto com a na-
tureza. 

Criando semelhante mentalidade desde a 
ühde escolar, regencraremus- o nosso povo 

elo trabalho e daremos à nação brasileira 
~ma base sólida de fartura, riqueza e felici-
dade. Adotaremos a sã pedagogia dos jesuítas, 
educadores magistrais, cuja principal preocu-
pação eonsi!:lte: crn fazer a uniüo do solo com 
0 homem, em civilizá-lo pelo cultivo· da terra 
c em aperfeiçoá-lo pela tn·ádca do trabalho. 
A saúde, por outro lado, depende muito mais 
dessa vida em contacto cmo a natureza do 
que dós recursos da mediei na." 

A saúde durante a vida inteira do homem 
depende, em grande padc, dos cuidados dis-
pensados à criança durante lodo o período de 
cre:,.cimento, c nesse sentido, é unànime, c 
depóe a cxpcncnc1a clínica universal. 

Por êsse motivo, a alimentação dos esco-
lares, a adoção de urna vida fisiológica equi-
librada, sao para o Esla{,to e para os estabele-
cimentos de ensino particuLlres deveres essen-
CiaiS. Assim, a escola primária, tornou-se 
no scculo ,nual, o centro iúcul à medicina pre-
ventiva. De um lado, está o professor semean-
do as letras tio alfabeto no Lojo das idéias da 
criança, cultivando a sua ini~ligência, impri-

.. 1 min<lo-lhc o senso prático c· exalo da l'C~Ipon
. sabilidadc, da honestidade, do amor ao traba-

lho c cumprimento do devcr; polarizando-lhe 
0 caráter modelando-lhe a vontatlc c aprimo-
morando~lliC as virtudes morais no sentido tlo 
hem do amor c da fraternidade. 1Jo outro 
lado' por sua vez, em estreita c crescente co-

, ' i' 1' I operaçüo, está o mel .I.co ~lP 1e:.m ~ os seus co_-
nhccimenlos c cxpcncncw em defesa do cqm-
líbrio orgânico do .aluno bem corno corrigin-
do-lhe o vicio c a~ insuficiências maléficas, 
originárias de defeituosa cdu.eaç~o de be.rço, 
ou seja removendo da conscwnew da cnan-
ça pela prática da higiene mental, os precon-
ceito:;, os recalques c complexos, que cons-
tituem a maior parcela dos fatôrcs dissolven-
tes !la socJCdade .. De n_ada .valerá ter filhos e 
deix:\-los ~,twum!Hrem. a m~n.!-ftia. de ~ccursos, 
su)eitos à do?nça c _a deficicncHt alu~ICn~ar, 

>OIS a mú alunentaçao, em nosso mcw, c a 
~ausa principal da morte prcu_1atura .de uma 

.. de parte da nossa populaç:oo, fugmdo as-

' ' ; ' 
gral e permanente. Em um pais conto o nos-- 1 

so de nível de vida extremamente baixo, urge' 
encontrar. uma solução salutar para esse pro-
blema magno para .a vida pátria, evitando a 
todo o custo, que a ronda sinistra da morte. 
continue ceifando prematuramente a vida pre-
ciosa de seus filhos diletos.' Pois quem mor-
re antes- de alcançar trinta anos de idade não 
teve tempo de trabalhar para a prosperidade 
de nossa terra comum. Assim como o dinhei-
ro gasto pelos pais, ou pelo Estado, na educa-
ção dessas pessoas, não só é inteiramente per-
dido, como também o desaparecimento . em 
tenra idade leva consigo valores incalculáveis 
par.a a prosperidade c grandeza do país. As-
sim,. tôda a nossa cooperac.ão deverá ser diri-
gida para êsse problema de grande alcance 
social, a fim de conseguirmos a clevaçüo da 
médi.a de vida, melhorando e firmando .as 
características tla nossa raça, educando a.. 
criança na religião do irabalho, do hem, do 
amor c da verdade Divina. (Palmas). 

PLANO DE H.ECUPEHAÇÃO ECONôMICA 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Lourenço Andrade. 

O SH. LOUHENÇO DE ANDHADE- Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Seria injusto, imensamente injusto, se 
desta Casa nüo se levantasse uma voz em con-
traposição d.a afirmativa, que o Plano de Hc-
cupcral,~úo Econômica c Fomento da Produção 
do Govêrno do Estado - é um boato - boato 
para os homens que descrêem de tudo e de to-
dos, boato para aquêies que pen.ieram a Ié nas 
fôrças vivas da nacionalidade, boato para os 
homens que negam os atributos úa raça, boa-
to para aquêlcs que não meditam no destino 
dá Pátria, fundada há 125 anos, sôbre a trilo-
gia formada pelo branco, pelo índio c pelo ne..:. 
gro; mas realidade para os homens- ue putrio-
iisrno, para os homens de fé e para os homens 
que crêem que o Brasil há de ::;er uma grau-
uc Naçúo. 

::Sr. Presidente, lá fora c .aqui deulro nes-
ta Casa muito se lem falado da crlsc que as-
soberba o povo brasileiro. Todos- íêm pmtudo 
com as côrcs mais negras a miséria que vai. 
licVOl'Undo o povo, mas ninguém apontou uma 
s~lução para o problema que apuvora to<ros 
nos. 
, Acre~itan.do 1~a hra~úlidadc de Deus Nos~;o. 
:s:nl~or, m ~sla o Plano tle Hccupcração Eco-· 
nonuca c l•omcuto lh Produ"ao" do G' • . , ' . "' , over-
no Milton Campos, que ha de salv.ar a raça. 

Este programa de govêrno que })Or s1· · 
b t · 1 ·f' · so as ana para g on 1ear a campanha i.J('nd't· 
de r~cupcração naeional, serú ap;mta;lo 1

3 ~ 
Br.~sll como a~1ue~a cruz. dos tempos nas ern-
zauas, que. aparc<;w ;10 ecu eo!n a inscrição _ 
lu ltoc szg1w vzncz. Vencera, st·. l).,,c·,.; ,, , 
l (' A J\1'1 ' L •HUCil-· e, vorquc· o ~overno I ton Campo·· i.nd" 
à Nação o rumo ao trabalho. ., lcou 

Sr. Presidente, da obscrv·1r;;;<) 11 •1 • 
• A • l C, 'f.l ( se c '1 

c1cncw. - E, l c.' tudo que tcrn 0 ,. oll''" ·, . ] ' a , l - d , t' •> ·><.IV,l( O, ~! au, 1·1111>crativo da "falalid:Hlc biológica"; s1m ao . A • . • ••• , 

:r razão ]>ela qual a u~s1stencia mcuiC? as c~eo-
i, -.. las J>úblieas c particulares-. devera sex mte-

so.urao a cnse cs a no trabalho ri, 1 1 
os dws. E' p~lo tral>all~o que 0 homcme se 

0~1~~ 
v a, se ~~manc1pa c donnna. Dorniuu as fôrças .. 

1': 
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· "Vivas da natureza, e se proclama o rei da 
·criação. Com o plano de trabalho, Milton 
Campos quer fazer o homem feliz, quer pro-
clamar o reinado do homem nas terras bra-
aílicas. 

campanha contra essa calamidade, vc1n: lli-
. · se V E• xcia solicitando-lhe destmar ngir- . ., ~ 'l Tt 

l., , ;, :liO ;,:\l'lC (\c:o;Sa VCl"lltU, ltlOSS\ll 1 fan
1
-

,~ . ·'~' fi~1;1'''·r·e~l~O~i n~uc uno vetn a.: 
tando ~crviço encarregado combate essa Vl-

Diz a filosofia popular que não há homP-m 
sem homem. Na execução do Plano de Re-
cuperação Econômica e Fomento da Produção, 
o dr. Milton Campos precis-a de homens de 
fé e de patriotismo, de homens que crcem nos 
postulados de seu programa de govêrno, de ho-
mens que, animados pelo amor da Pátria, su-
perponham a tudo, o interêsse e o l>cm da co~ 
letividade nacional. 

row. . 
E' êste o telegrama que apre~ento a Mesa. 

(Palmas). , 
O SH PRESIDENTE - Veu submete\' a 

• · · t <1ue aca-apreciação da Casa o rcquenmen o . . ' 
ba de ser lido pelo sr. Deputado Mauncw An-
drade. 

Mais do que nunca, se impõe como agora 
o princípio de ·que a união faz a fôr~a: .A fôr-
ta que tudo vence, que vence a m1ser1~ que 
nos devor.a e destrói a comunh1io· nac10nal. 

.João Pinheiro quebra a lousa de seu túmulo 

Os Srs. Deputados favoráveis a~ mesmo 
queiram permanecer sentados - (I cmsa) • 

Foi aprovado. 

REQUEHIMENTO N. 42 

e ouve- "Minas é um povo que S<,!' levanta." 
Sôbre nomeação de uma comissão especial 

(Palmas). i 
PESTE SUtNA 

O SR. MAURíCIO ANDRADE- Sr. Prc-
.sidente, peço a palavra. 

, O SI\. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Deputado Mauricio Andrade. 
. O SR. MAURtCIO DE ANDRADE- Sr. 
\?residente, Srs. Deputados. 

Declara, em seguida, o Sr. Preside1;te (!U~, 
deferindo o requerimento do Sr. I• abnc1o 
Soares, publicado na ata da :32.' sessã.o, sôbre 
a constituição lle uma comissão cspcc1al, com-
posta de sete membros, a fim de estudar os 
serviços de ad.ministraçfto da .lusti~~a d.o Est?--
do, ouvidos os líderes das bancadas, nome1a 
para, em comissão, estudar o assunto, os Senho-
res Deputados Jason Albergaria, César Soragi, 
Lima Guimarães, Simões de Almeida, Xenofon-
te Mercadante, l3olivar de I?reitas e I?abrício 
Soares. Já me referi, por duas vêzc·s, em discur-

f.'\0~ aqui proterid~s, ao 1r:ohl~m~ da peste 
smna em nosso Estado. L1, ha d1as, nos or-
nais, a aprovação, pela Câmara Federal, de 
uma verba de uoze milhões de cruzeiros, des-
tinada ao combate a esta virose, c a ser apli-
cada pelo Ministério da. Agricultura, destina~ 
da ao~ Estados de São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Hio Grande do Sul, estanúo omitido 
o Hstado de Minas Gerais. 

Ocorreu-me, então, defendendo exatamen-
te o interesse dos criadores mineiros, que 
esta Assembléia, numa dernonstr.ação de seu 
cuidado, pela solução de tão grave proble-

' ma, que, ,w momento, ~ um dos .. mais sério~ 
com que se <1dronta a nossa ecoüornia, se di-
rigisse ao Ministro da Agricultura, solicítan-
,do-lhe atenção "'"l'~c.:wl para o combate a pes-
te suína em n<!!lso Bstado, de~tinando parte 
dessa verba par.a cobl'ir a falta de recursos fi-
nanceiros com que padece, no momento o 
S . l' ' erv1ço •ederal,- encarre~.:auo, em nosso Esta-
do, de combate a essa virose. 

Por isso mesmo, redigi, para. ser apresen-
tado ao exame dos Srs. Deputados, o telegra-
ma que passo a ler: 

Ministro Daniel de Carvalho 
Ministério da Agricultura. 
lUo de Janeiro. 

DISCUSSÃO DOS PAHECERES 

Acham-se sôhre a mesa e são lidos pelo 
Sr. 1.• Secretário, os seguintes pareceres: 

PARECEH. N. 1 

Comissão de Finanças, Orçamento c Tomada 
de Contas 

1." - O Sr. Governador do Estado soli-
cita a Assembléia autorização para a abertura f) 

de um crédito suplementar, na importância de J 

Cr$ 40. 000,00, (quarenta mil cruzeiros)~ como 
refôrço à verba 025-51 (0,12) do orçamento 
vigente, a fim de que possa ser adquirida uma 
bomba "Golliva" para servi~~o do Corpo de 
l3ombeiros desta Capital. 

2.• - O crédito suplementar só se justifi-
ca por necessidades imperiosas da administra-
ção, devendo a sua abertura ser precedida de 
demonstração do estado da verba apontada 
como deficiente c da indica~~ão do ':'c:curso para 
atender it despesa acrescida (Francisco D' Au-
ria - Ciência das Finanças - pág. 3:30 -
n.• 29a). 

Momento Govêrno Federal destinou 'Ter-
ha de Cr$ 12.000.000,00 para combate l•Cs-
te suína, que tão graves prejuízos vexn cau-
sanuo c:xtemas regiõc:'l do País, sobretudo 
nosso Estado, ameaçando conduzir ruína uma 
das principais fontes riqueza criadores minei-
ros. Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
q1;1e tem se interes~ailo vivamente criaçiio me~ 
dtdas para uma rápida, eficiente, metódica 

3.• - A mensagem c o IH'ocesso que a 
instrui são omissos quanto a êsscs ponto~ fun-
damentais. · 

4." - Antes, pois, de ser eoneedidt~ n .au-
torização solicitada, parece-nos imprescmdtvcl 
que seja ouvido o Sr. Secretário sôhre o se-
guinte: 

a) qual o estado atual da verba ~25·51 
(IH2) dp Departamento de Compras c Flscali-
zação, do orçamento vigente'? 



. ., 

b) necessitando a.~esma de refôrço, c~m 
que recurso conta o erano estadual para aten~ 
dê-lo? 

Nenhum· outro' Sr. Deputado usando da 
palavra, o Sr. Presidente submete à votação. 
o parecer n.O 4, que é aprovado. 

Sala da Comissão de Finanças, 12 de se-
tembro de 19·17. 

( ) Tancredo Neves - Feliciano Pena 
_ Al~~~to Deodato - Renó - Maurício An-
drade. 

PAHECER N. 2 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

A Comissão examinando o projeto n.• 20, 
é de parecer seja ouvida a Cons~itui9ão ~egis
lativa 0 .Justiça, sôbre a conshtucwnahdadc 
do mesmo. 

Sala das Comissões, 12-9-1947. . . 
{a'l ) Manrício Andrade - Felzcwno Pe-

na _< A.'lberlo Deodato - Renó - Guill!erme 
Maclzado . 

PARECER N. 3 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

A Comissão examinando o Projeto n.0 12, 
é de parecer que seja ouvida a Comissão de 
Constituição, Legislação c .Justiça, sôhre a 
constitucionalidade do mesmo. 

Sala das Comb;sões, 12-9-1947. 
(an.) Maurício Andrade - Feliciano Pe-

Wl - Alberto Deodato - Renó - Guillzerme 
Uaclzado. 

PAHECER N. 4 

Comissão de Constituição, Legislação e 
Justiça 

A Comissão é de opinião que sàmentc pode 
tomar conhecimento da reclamação constante 
do telegrama de ,Joaquim Vieira dos Santos c 

7 outros por via do recurso interposto pelas par-
tes nos têrmos do § 1.• do artigo 8.• do Ato 
d~~ Disposições Transitórias da Constituição 
do Estado. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 
1947. l' b .. (aa.) Antônio Pedro Braga - •a rzczo 
Soares. 

Submetidos, sucessivamente, a discussão 
e votação os pareceres supra, de acôrdo coin 
0 artigo 161, § 3.0, do Hcgimento Jnterno; são 
mesmos aprovados, cada um por sua vez, re-
cebendo os seguintes despachos: 

Parecer n.• 1 - Oficie-se. 
Parecer n.O 2 - A' Comissão de Justiça. 
Parecer n.O 3 - A' Comissão de Justiça. 
Parecer n.O 4 - Arquive-se. 
Em discussão o parecer n.O 4, o Sr. Lima 

Guimarães pede a palavra c diz que, não ha-
vendo maneira formal para apresentação de 
recurso à Assembléia Legislativa, pede porisso 
se. a considerado o telegrama a que ? parecer 
n.~ 4 se i·cfere, como um recurso feito a esta 
A!sembléiu. 

Encontra-se sôbrc a mesa o seguinte: 

REQUERIMENTO 

Sôbre aniversário da promlllgação da 
Conslitllição Federal 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Transcorrendo no próximo dia 13 o 1.~ 
aniversário da Promulgação da Constituição 
Federal, requeremos a V. Excia. seja a sessãô 
daquele dia consagrada a comemoração da 
grande data. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1947. 
(aa.) Alberto Deodato - Manuel Taveira 

So11sa Carmo - Maurício de Andrade -
Cl!aves Ribeiro - José Carvallteira - Emílio 
Vasconcelos - Armando Ziler - Lollrenço 
de Andrade - Renó - Ilacir Lima - Valdir 
Lisboa - Júlio de Carvalllo - Simões de 
Almeida. 

Submetido a votos, depois de lido pelo 
Sr. 1.• Secretário, é aprovado o requerimento 
supra. 

Esgotada a hora uo expediente, passa-se à 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Anuncia-se a 2.~ discussão do projeto n.• 
2, do Sr. Ribeiro Pena, que fixa o número de 
vereadores às Cfnnaras Municipais c contém 
outras disposições. 

O SR. BADAH6 JúNIOH - Peço a palà-
vra. \ 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 0 
Sr. Deputado Dadaró Júnior. 

O SH. ÜADAH6 JúNIOR - Sr. Presi-o' 
dente. 

Esta Assembléia há de nos permitir teça-
mos alguns comentários em tôrno do Projeto 
n.O 2 c o parecer sôbrc êle emitido pela ilustre 
Comissão de Assuntos Municipais. Dentre as 
numerosas emendas oferecidas e que concer" 
nem ao critério para a escolha do número de 
vereadores, achamos que hem andou a Comis~ 
sã.o fixando suas preferências nas emendas de 
numeros 2 c 4. A população servirá de base 
para a escolha, que se fará da seguinte maneira: 

_ 9 .veret~dores para o.s municípios de popu-
laçao mfenor a vmte Iml habitantes. 

. 11 vereadores entre vinte e trinta mil h _ 
lntantes. a 

13 vereadores entre trinta e quarent 'l 
habitantes. a Inl 

. 15 para os municípios de popula ã 
peno r a quarenta mil habitantes. ç, 0 !lU~ 

21 para o município da Capital. 
O critério de População, S. P de 

fator decisivo para a fixação do ~úrn ve ser 
representantes às Assembléias popular~~o ~e 
no passado, no que se refere às eleiç- · e 
nicipais; nem semlH'c pôde ser adot~\~~s 1,11u-
norxna, o fato se prende a que a lei a essa 
condicionava' o número de vereador:m ger~l, 
mero de distritos. Diante pois {} s ao 1~ll-

' ' a proporc1o~ 
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'nalidade do voto, a questão do ·número dos 
distritos passou para segundo plano. Isto, sem 
falar na pouca confiança que, então, inspira-
vam os dados estatísticos. A situação, hoje, 

bem o pensamento du Comissão ou, data venia, 
quet• nos parecer que elabora em. er:gano .. . 

O Sr. Curlos Pmtes - V. Excta. da li-
cença para um aparte ? Quand? se, u~ou a 
"indicada" pelo Tribunal Supenor Elettoral, 
foi no sentido de "sugeri<.lo" o que parece que 
é quase a mesma coi~m. 

se apresenta outra c o Instituto de Geografia c 
Estatística, organismo que honra o l)aís, está 

. aparelhado pam contribuir honestamente para O SH.. BADAH6 JúNIOR - Pois não, ha-
vendo boa vontade. 

a solução do caso. 
· O Sr. André de Almeida - O nobre colega 

dá licença para um aparte ? Tenho dúvidas 
'quanto a êsse critério da população para a fi-
·~a~ão do número dos vereadores, pois com o 
ultimo recenseamento c tendo havido ucsmem-
'bramento de municípios não é com absoluta 
. certeza que se pode saber a população dos 
·municípios desmembrados. 

O Sr. André de Almeida - O nobre C? le-
ga dá licença para mais um aparte'? ·Essa hxu-
ção do número dos juízes de paz, pa~ece que 
é contra a Lei Eleitoral, porquanto nao pode-
rá haver proporcionalidade da votação, c se 
tivermos de adotar êssc parecer, parece que 
vamos agir contra o Código Eleitoral. 

O SH.. BADAll6 .JÚNIOH. - A adoção do 
· critério da escolha de vereadores, tendo em 
'vista a população, constitui para nós a vitó-
ria de um principio pelo qual nos batemos 

, com afinco, quando da discussão da atual 
'Constituição do Estado. 

O SR. 13ADAH.6 .JúNIOH. - Mas a tese 
que vamos uefender desta tribuna é justamen-
te essa, de que a fixação do número dos ju.i-
zes de paz é matéria da exclusiva compctêlH~la 
desta Assembléia. 

Com efeito, Sr. Presidente, ao ser discu-
, tido nesta Casa o parágrafo único do artigo 

{34 do anteprojeto que estabelecia: "a lei fixa-
rá o número de vereauorcs, que será sempre 
impar, limitado o mínilr, 'l em sete e o máximo 
em quinze, salvo na cupital, onde será de 

O Sr. Gnilltermino de Oliveira- V. Excia. 
dá licença para um aparte? Quando a Comis-
são resolveu como preferível u existência de 
um juiz de paz e de dois suplentes, foi por-
que achou êsse critério preferível, ou melhor, 

. vinte c um", apresentamos ao mesmo uma 
emenda que tomou o número 10 e que assim 

o fato .do Superior Tribunal lliciloral, ter bai· 
xauo mstruções referindo-se a um critério 
idêntico. não DOile ser atrilmiuo senão a uma 
mera comcidência . 

. dispunha: "a fixação do número de vereado-
-res far-sc-á tendo em vista a sua populaçào, 
na base da última estimativa oficial do Insti-
tuto de Geografia e Estatística. Essa emenda 
que, com parecer contrário da Comissão Cons-
titucional, não logrou aprovação desta Casa, 
leve, agora, sua consagração nas emendas nú-
meros 2 e 4 c no parecer da ilustrada Comis-
'são. O plenário, estamos certos selará essa 
consagração. No que respeita à fixação do 
número de juízes de paz, também merece, data 
vwia, reparo o parecer da Comissão de Assun-

. O SH.. J~ADAI\6 JúNIOR - Bem, esta é a 
mterprctaçao que V. Excia. dá diante de um 
ataq\!e ~o parecer da Comissão, é justo que 
V. ExciU., como um <los seus mms ilustres 
membros, saia em. sua defesa. 

tos Municipais. · · 
O Tribunal Superior Eleitoral pela Heso-

lução número 2 .179, de 26 de agôsto findo, se-
gundo se lê no "l\Iinas Gerais" de 5 dêstc mês, 
expediu instruções para as eleições munici-
p~is. O artigo Lo, § 2.0 das Instruções, assim 
dispõe quanto a juízes de paz: "Nas respecti· 
vas zonas eleitorais os partidos devem rcgis-

. ~r~r mais dois candidatos para os lugares de 
.Ju~z~s de paz ou juízes distritais, afim de pcr-
tmhr a constituiçüo das listas de suplentes". 
~ascada neste dispositivo das Instruções a 
ll~tstratla Comissão assim opinou quanto' ao 
~~mero de juízes uc paz que o povo mineiro 
~a eleger em cada distrito: "Pensamos que 
, eve ~cr adotaua esta resolução do Tribunal 

Superior Eleitoral c nc~;tc caso mÓdificar-se-ú 
õ art. .5.• .do projeto; onde se lê: "Haverá em 
cau~ ~IStnto quatro juízes de paz, sUbstitua-se 
por·. lavcrá em cada distrito um juiz de Paz 
~ do1~ suplentes". O parecer, parodiando n co-
. hecHla canção: "Numa casa de caboclo um 

O Sr. Gllilltermino de Oliveira- Devo es-
clarecer a V. Exda. que não é defesa. Nós 
discutimos êssc assunto. 

O SI\. BADAH() JúNIOH- Mas o parecer 
se refere ao seguinte: o número de juízes de 
paz indicado pelo Tribunal. .. 

O Sr. Guilhcrmino ele Oliveim - A ex-
pressão "indicado" está no sentido de "suge-
rido". O critério sugerido por êle foi hem n 
acolhido por nós c V. Exciu. há de concor-
dar que pelo simples fato do Tribunal ter se 
referido ao critério nós devêssemos desprezá-
lo. Achamos hom o critério e o aceitamos. 

O SI\. BADAH() JúNIOH- Perfeitamente, 
o Tribunal sugeriu c a Comissão adotou o cri-
tério. Aliás, rendo as minhas homenagens à 
Comissão c a minha presença nesta tribuna re-
presenta justamente esta homenagem. 

Sr. l)residcntc, a fixação do número de 
vereadores e juízes de paz é função da Assem-
bléia Legislativa e lla qual ela nüo vode abrir 
müo. A justiça eleitoral não indica número de 
candidatos a eleger; essa missüo é do legisla-
dor ordinário. 

·C pou~o, dois é bom, três é demais", assim 
co~chu: "~ois é pouco, mas quatro, como 
esta no proJeto, é demais. Um juiz e llois su-
:~~ente,s ~nd1cauos pelo egrégio Tl'ibunal Supe. , 
~or El.eüor~l obedece no que era estabelecido 
· a lcgtslaçao ~ntcrior". Ou . não penetramos 

Não nos ~)arcce que o disposto nas Ins-
tru~õcs do T.S.E., restrinja a um o número 
de JUizes de }laz. O artigo L" da Hesoluçfto n. 
2 A 79, ~c 26 llc agôsto, referindo-se aos car-
gos cleltvos dos municípios, emprega o singu. 
lar em relação a prefeito c a vice-prefeito c 
o Jllural quando alude aos vereadores; da mes-
~n~ forma, no que toca aos distritos, não diz: 
JUlZ de paz ou juiz distrital~ nws juizes· da 
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paz ou juizes distritais. Ta?Ibém no § 1.0 .de· 
clara a Hesolução qu~ .o . num e r<_> d~ candi~a· 
tos a ele"er nos mumcipios ~ d1stntos sera o 
estabelecido na legislação vigente. E' o que 
estamos fazendo. A A.ss.embl~i~ na su~ sobe-
rania e ela só, é que ua decidir sem mterfe. 
rência de qualquer outro pod~r, qt;ant.o a~ 
número de juízes de pt~z. em, Mm~s <;J~:r:ms. E 
nem a isso ir roga o egrcgw Sup~nor I nbunal, 
pois no § 1.o da m~sma Hcsoluçao declara ':lu.e 
0 número de candidatos a eleger nos mumci· 
pios e distritos será o estabelecido na legisla· 
ção vigente. 

De forma que. se a Assemlllóia estabele-
cer que cada distrito terá quatro juízes de paz, 
evidentemente cada partido poderá apresentar 
quatro candidatos a êsse cargo. E, de acôrdo 
-com o § 2.o da mesma Hesolução, cada partido 
deverá registrar mais dois candidatos ao lugar 
de jurz de paz, para perrmtlr a constituição 
da lista de suplentes. . 

O Sr. Carlos Prates- Neste caso, em cada 
distrito ficarão 4 juízes de paz c 2 suplentes . 

O SR. 13ADAH6 JúNIOH - Seria 1 em 
cada distrito c 2 suplentes. A cada um juiz 
de paz corre~pondcrn 2 suplentes. 

O Sr. Alberto Deodato- V. Excia. per-
mite um aparte ? 

O SH. BADAR6 JúNIOH - Com muita 
bonra. 

O sr. Alberto Deod11lo -- Essa sugestão 
de V. Excia. seria muito hoa, para os donos 
de tipografia, porque, por exemplo, nos muni-
dpios que tenham 12 distritos, só em juiz de 
paz as cédulas para a votação conteriam 72 
candidatos. 

O SH. BADAHO JúNIOR- V. Excia. verá 
no decorrer do meu discurso, que cu me in-
surjo contra êste critério. 

Acho que não teríamos nas cidades do 
interior, cidadãos em condição c em número 
suficiente para preencher as vagas existentes. 
f:ste é o meu ponto de vista. 

. '! Se a Assembléia fixar em quatro, corno 
· ' quer o artigo :l.o do Projeto em debate, os lu-

gares de juiz de paz por distrito, cada partido 
poderá registrar doze candidatos, dos quais 
quatro serão efetivos, eleitos, os oito restantes 
serão os suplentes respectivos, na conformida-
de da votação obtida, tocando a cada efetivo 
dois suplentes. Com os suplentes, evita-se que 
candidatos eleitos por um partido venham a 
substituir o juiz de paz eleito por outro. 

E, neste ponto, convém salientar, data ve-
nta o êrro que encerra o artigo 3.0

, § 2.0 do 
Pr~jeto n. 2, de autoria do nosso antigo com· 
panhciro, o ilustre 8r. Hihciro Pena, cujo 
nome será sempre lembrado neste rceinto, tal 
0 brilho que sua esclarecida inteligência sou· 
oc trazer aos trabalhos desta Assembléia. O 
Projeto, ora em discussão, cria em cada distri-
to quatro juízes de paz, cada um dêles com 
mandato por um ano. O que não será possí-
vel é a substituição dêles, na ordem da vota· 
ção obtida, co!r~o. quer .o , §. 2.o, porque isso 
contravém o cnteno parhdan?, dentro do qual 
se ferirá a eleição. E foi I?rc~1samcnte por iss.o 

.,. que se estabeleceu a suplcnc1a. Nessas con(h-

çõe~, a vaga do juiz de paz eleito, dentro dó . 
penodo de, seu ~~ndato, seria ~reenchida pelo 
suplente desse JUIZ de paz e nao pelo juiz do· 
paz efetivo, que fôsse eleito para outro perío-
cio, e que poderia, eventualmente, pertencer a 
outro partido. O parágrafo segundo (2.0 ) do 
urtigo 5.o ficaria assim redigido, se a As~cm
hléia adotasse o número de quatro juizes de 
paz: "Os juízes de paz servirão por 4 anos, 
sendo um em cada ano, na ordem da votação 
obtida, sendo substituídos pelos respectivos 
suplentes". 

Peço a atenção -do nobre deputado Sr. 
Alberto . Deodato, para o que .vamos dizer e 
que é justamente o ponto concernente ao seu 
aparte. 

Considerando que para a eleição de qua-
tro juízes, de paz em cada distrito, é necessá-
rio o registro de doze nomes no juizo eleitoral, 
cada distrito. Iriam os lutar nos municípios 
acreditamos que a Assembléia andará bem em 
fixar em um, o número de juízes de paz em 
com sérias dificuldades para a escolha de tan-
tos candidatos ... 

O Sr. ;lndré de Almeida - Justamente 
neste ponto é que discordo de V. Excia .. 
Como havíamos de aplicar o regime de propor-
cionalidade nas eleições? 

O SR. BADAH6 JúNIOR - Nas eleições 
de juízes de paz não há proporcionalidade. 

O Sr. 1lndré de Almeida - Há proporcio-
nalidade; tanto assim que um suplente é elei-
to ... 

O SR. BADAR6 JúNIOH- Peço licençl.l 
para afirmar que o critério é majoritário. 

O Sr. André de 11lmeida - Assim V. 
Excia. cai em contradição. Como é que V. 
Excia. faz opção para um juiz de paz, somen~ 
te para evitar que êsse seja substituído por ou-
tro suplente de outro partido. Logo, há prG-
porcionalidadc. 

O SR. BADAR6 JúNIOH- Absolutamen-
te. Nunca. Fazemos acompanhar cada lista 
de juiz de pa2., de 2 suplentes justamente por: 
que a substituição, como quer o Projeto não 
é justa. Não é possível que um juiz de p~z de 
um partido seja substituído por um juiz de 
paz de outro partido. 

Como dizíamos, Sr. Presidente iríamos 
lutar nos municípios com sérias dificuldades 
para a csc~lha -de tantos candidatos e sem es-
quecer: o numero de vereadoras também a ele-
ger .. Emhorfl sob o ponto de vista da dem _ 
c~·ac~a - fosse o r:to. uma demonstração 3e 
vitalidade, .a pru{~enc1a aconselha que nã 
adotcm~s numero tao elevado de juízes de . 0 

Ao lH'OJeto, ora em discussão, apresent paz: 
duas emendas, uma que modifica 0 ar·t· an~os 
§ 2 o t l' - rgo ;> o · , na par c em que { rspoe que os juíz d • 
paz se substituirão na ordem da votaç;- .e\ .0 

da; outra, que torna inelegíveis n '\~ '~f .0 ~ll
dc 23 de novembro, os atuais prefeitos~ erçoes 
.. Trata·sc de medida que contribuir' · 

du':rda para proporcionar clima prop' 'l. sem 
plelto municipal c que não foge d·l co~cro .ao 
cia. desta Assembléia. O Tribun:ll S lp~t~n
l':lcltoral em recente dccis:'ío d · Upenor · · ' ' . elXOU claro 
os atu:ns prefeitos poderiam candid· t· . ,quo 
cargo de vice-prefeito desde <ru da ,n-se ao 

' e na a constas~ 
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·se a respeito na Constituição do Estado e leis 
relativas ao assunto. 

Com estas palavras, (Iou por ~>ncerradas as 
considerações que julgamos de nosso dev~r fa-
zer em lôrno do Projeto n.• 2, a título de mo-
desta contribuição. (Palmas). 

O SH. PRESIDENTE - Continua em 
discussão o projeto n. 2. 
. . O SR. CARLOS PRATES - Sr. Presiden-
te, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a })alavra o 
Sr. Carlos Pratcs. 

O SR. CAIU .. OS PRATES - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

O nobre Deputado Badaró Júnior já es-
clareceu hem o projeto n. 2 e falou sôhre êlc, 
Para chegar à mesma conclusão da Comissão 
de Assuntos Municipais. 

A êle apresentou por último, a emenda re-
lativa à ilegibilidade dos atuais prefeitos para 
vice-prefeitos. E' um caso que deve ser dis-
cutido e submetido à aprovação, ou não, do 
plenário. 

Com relação ao projeto n. 2, a Comissão, 
quando aceitou unânimemente, a emenda n. 2 
do Sr. Deputado Pedro Braga, igual à de nú-
mero 4, para substituir o artigo 2.0 .do prpjeto, 
e opinou pela sua aprovação, em plenário, foi 
-por ter encontrado nela melhoras elementos, 
que as outras não oferecem. O único embara-
ço que se nos apresentava, ·de início desfavo-
rável a essa emenda, era o de não se conhecer, 
de momento, a população de cada município. 
Esta dificuldade, porém, foi logo removida 
com os dados demográficos oficiais fornecidos 
pelo Departamento Estadual de Estatística. 
Tornou-se, portanto, um dispositivo perfeito, 
lógico, e seguro, para fixar-se o número de ve-
readorés em cada município. 

Além disso, estamos adotando um crité-
rio constitucional e democrático, que tem pre-
valecido na fixação do número de Deputados 
nas representações federais e nas Assembléias 
Estaduais. Ocorre, ainda, a vantagem de ele-
var-se a 9 o número mínimo de 7 vereadores 
para os municípios ·de um só dil!trito e de 'pe-
quena população. . .. 

Teremos, assim, maiOr numero de verea-
dores, o que perrniti~á .a con.stitui9ã? da Mesa 
com elementos, no nummo, Ílc?ndo 6 vereado-
res pura as Comissões. A ?r~an_ização. de Co-
missões nas Câmaras Mumcipais, sera certa-

, incute t;ma necessidade no regime democráti-
co, pura melhor exame c solução de numero-
sos e transcendentais problemas das adminis-
trações municipais, no momento em que terão 
de Promover novas realizações, com o aumen-
to em suas receitas. 

A emenda n.o 2 não obsta também (Jue cada 
distrito tenha 0 seu representante na Câiilara. 
E' obvio que as emendas e o dispositivo do 
projeto, sob o critério distrital ou eleitoral, 
não consultam as conveniências locais, vislurh-
braildo mesmo possível interpretaÇão nntide-
m.ocr.ácia pura aquêles que não puderam con-
tribUir com o seu voto para ter o seu represeil-
tante na Câinara. 

A nova emenda 'àpré'sentiúla pe1o ilustre 
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Deputado Pedro Braga, corno substitutivo a 
de n.0 2, também de sua autoria, obedece, corno 
a de n.0 1, ao sistema misto de população e Por 
distrito, estabelecendo a forma de um verea-
dor por distrito um por grupo ou fração de 
5. 000 habitantes: com c acréscimo de mais um 
vereador quando se verificar número par., 
Esta emenda embora nos parc~~a justa com a 
inclusão dos distritos c da popula~~ão na fi. 
xação do número de vereadores, não oferece 
melhores requisitos ~;ôhrc a de número 2. Ao 
contrário, o seu critério vem estabelecer con-
di(;Õe!; cn1e redtll1(\: 1" 1~:1 me,;ma eonelt:-;·co de 
9 vereadores no mínimo, para os pequenos 
municípios, mas com ohservfmcia de frações 
de 5. 000 c de mais um vereador se coincidir 
com número par, poi~; creio que todos os nm~ 
nicípios do Estado têm mais de 5. 000 habitan~ 
tes. 

Eis porque, Sr. Presidente, acho deva me~ 
recer a aprovação da Casa a emenda número 
2, em substituição ao artigo 2.0 do projeto., 
(Palmas). 

Estão sôbre a mesa as seguintes emendas: 

EMENDA N. 8 

Ao projeto n. 2: · 
Art. . . - O número de vereadores llar:t 

cada munieípio ohcde·~erú ao seguinte critério. 
. 1 vereador por d1strito, inclusive a liede. rnats. . I 

1 vereador por grupo de 5. 000 hnbitnnterJ 
ou fração. 

§ 1.0 .- s~ o total obtido fôr par, ncres~ 
centar-se-a m::1s um vereador, observando so 
sempre o minuno de 7 e o máximo de 1r. rcadores. u v o~ 

§ ,2.o. - A população dos municípios ser-\ 
a do ulttmo rceensearncnto e os 1, .1 • • • ~' 
os constantes do Boielirn o r . '' ( Uu01> scrao 
mento Estadual d E , . lCial do Dcpurta. 
2!l de maio de 19-17e ~stallshca PUblicado em 

Art. · · · - Scr1o 21 l pital do Estado ' os vereat ores da Cu· 
Sala das Co.rnissõcs, 16-9-94 7 
(a.) Pedro Braga. · 

EMENDA N. !l 
Ao Projeto n • 2• 
Ao artirro r,. • ·I> ar'. 
O · " v, • agrafo 2 o • s JUizes de P . _ · , asstm redigir: 

l~o .um em cada an~ ~~rvirao por 4 anos, scn. 
hda, sendo .snhstitt . 1 a ordem de votação ob. 
!>lentes. IH os Pelos respectivos su .. 

Sala 
1947. 

(a.) 
das Comissões, 

Badaró Júnior. 
16 de setembro do 

EMENDAN.to 
Ao Projeto li. 2: 
Acresccnt, . 
Art e-sc onde convier: 
l · · • · -Par 1 vern >.ro de 1947 , a _as e eições de 23 de no. 

de VIVe-prefeito ~~to mqlegiveis para o cargo 
Sala d ·· , s atu:us. Prefeitos. 
(il.) na~,Scssõ~:s; 16 de setérilbro Uc tnA7· a. ... aró Junior. "'t 
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O SR. .PRESIDENTE - Co~tinu~ em 

discussão o projeto n. 2. 
O SR. ALBERTO DEOD;\TO - Peco a 

palavra, pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o 

Sr. Alberto Deodato· 
0 SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-

sidente. d 1 C . -Jncontestàvelmente a emeu a.< a omissao 
satisfaz, sob todos os J?Ontos de v1sta._ . 

Sob o ponto de vista ·da populaçao e _q~e 
deve servir de base para ·escolha, para elmçao 
do número de candidatos a vereadores. 

Sôbrc os Juízes de Paz há, ao que me pa-
~ece, engano do Sr._ De~utado ~adaró Júni?r. 
Os Juízes de Paz na o sao rotativos. O eleito 
como Juiz de Paz, isto é, o mais votado, servi-
rá durante 4 anos, e os suplentes servirão ape-
nas no caso de renúncia ou morte do .Juiz de 
p~z em exercício. Portanto, não é necessário 
qtie, além dês~~ Ju!~ de Paz, exista~ ~1ais t;ês 
suplentes. Ahas, ]a acho • que dois c mUito, 
mas vú. Estou de ,pleno acordo com o parecer. 
Relativamente, entretanto, à inelegibilidade dos 
prefeitos atuais para o cargo de Vice-Prefeito, 
pediria a V. Ex~ia. que, por se tt:atar de 
emenda ·que precisa ser estudada, fosse ela 
remetida à Comissão de Assuntos Municipais, 
e esta ccr•:.unente pediria o parecer à Comis-
são de Legislação. E' o que tenho a dizer. 
(Palmas). 

O SH. PHESIDENTE - A Mesa informa 
ao Sr. Deputado Alberto Deodato que enviará 
a emenda n.• 10 do Sr. Badaró Júnior, à Co-
missão de Assuntos Municipais, para dar sô-
bre ela o respectivo parecer, de acôrdo com o 
artigo 171 do Regimento Interno, que diz: -
"On:m<lo, nelo número ou irnport:l11cia das 
emendas oferecidas em segunda discussão, se 
tornar difícil o pronunciamento imediato da 
Assembléia, o Sr. Presidente, cx-o{ficio, ou a 
requerimento de qualquer Deputado, enviará 
o projeto :\ Comissão respectiva para interpor 
pareeer, ficando adiada a votação". 

Desta forma, terei de enviar todo o :proje-
to novamente, à Comissão para esta emitir o 
se~ parecer, ficando portanto adiada a sua 
votação. 

Efetivamente, trata-se de urna emenda de 
importfmcia, e, nestas condições, atendendo a 
requerimento feito pelo Sr. Deputado Alberto 
Deodato e considerando que a emenda trata, 
de fato, de matéria de relevância, a Mesa adia 
a sua votação e também a do projeto n.o 2, para 
a sessão de amanhã, enviando o projeto com as 
emendas oferecidas nesta sessão, .à Comissão 
respectiva. 

Segue-se a 1.' discus$iíO do. projeto n.o 36, 
pnhliemlo na ata da :H• sessão, do Govêrno do 
Eshdo, que fixa a desr1esa c prevê a receita 
para o exercício 1le 1948. 

L ido êsse projeto pelo Sr. 1.0 Secretário 
não pede a palavra nenhum Sr. Deputado. 

Submetido a votos, é aprovado. 
- A' Comissão de Finanças. 

U DISCUSSÃO DO · PHOJETO N. 38 

I orto ·após, anuncia-se ·U 1.• discussão do 
projeto t:> n.O :!8, pnblicado na ata da. 35.• sessão, 

A. L. --;H 

do Govêrno do Estado, que dispõe sôbre a i~
cidên~ia ~a taxa de assistência hospitalar. 

. Lido esse projeto pelo Sr. 1." Secretário 
e hvre a palavra, não se manifesta nenhu~ 
Sr. Depu!ado. _Su~m1etido. a votos, é aprovado. 

'- A Conussa,o de Fmanças. 

V DISCUSSãO DO PROJETO N. 39 

Em seguida anuncia-se a 1.• discussão; do 
projeto n.• 39, do Govêrno elo Estado, publi-
c~d? na .ata da 35.:• sess.iio, que extingue 0 im:.., 
p~sw .de exploraçao agncola e industrial e dis-
.í>oe sobre as vendas e consignações. \ 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1. • Secretário 
c franqueada a palavra, não a solicita nenhum 
Sr. Deputado. Submetido a votos é aprovado 

- A' Comissão de Finanças. . • 

1.' DISCUSSÃO DO PROJETO N. 40 

Segue-s? a 1.• discussão do projeto n.• 
40, do Governo do Estado, publicado na at~ 
da 35.• sessão, que dispõe sôbre o impôsto de 
transmissão de propriedade inter-vivos. 

Lido êsse ·projeto pelo Sr. 1.• Secretário 
é o mesmo aprovado, sem debates, ' 

- A' Comissão de Finanças. 

L' DISCUSSÃO DO PROJETO N. 41 

A seguir, entra em 1.~ discussão o projeto 
n.o 41, do Govêrno do Estado, .publicado na 
áta da 35.• sessão, que dispõe sôbre o .impôsto 
de transmissão causa-mortis. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1.• Secretário 
e livre a palavra, não se manifesta nenhum Sr 
Deputado. Submetido a votos é aprovado. • 

- A' Comissão de Finanças. 

1.• DISCUSSÃO DO PROJETO N. 42 

Entra, por último, em 1.• discussão o pro-
·jeto n. 42,, do Gov~rno do ~st~do, publicado 
n~ ata da 35.• ses_:;ao, que d1spoe sôbre o im-
·posto de exportaçao. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1." Secretário 
não solicita a palavra nenhum Sr. Deputado~ 
Submetido a votos, é aprovado. 

- A' Comissão de Finanças. 

ENCEHRAMENTO 

. Nada mais havendo que tratar, 0 Sr p 
sulente declara finda a ·sessão de.· · re~ 
para amanhã, a seguinte ' Signando 

ORDEl\1 DO DIA 17 DE SETEMBRO DI 
~ Hl4.7 

Primeira Parte 
Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da ata. 

_ Expediente, inclusive leitura e., 
çao de pareceres, ,projetos, indicaçõ apresenta. 
mentos e interpelações. cs, requeri~ 

Das 15 :is 16 horas: 
Discussão ·e votação de , . 

rimentos, indicações e inter·?·1lre~eres, requc. 
. . vC UÇOes. 
Lettura c .aprovação ·de r d _ 

' . e a~'OC" f' • ,. .. tnats, 

1 
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Segunda Parte: 
Das 16 às 18 !horas: 
1.• discussão do projeto n.• 43, do Govêr-

.no do Estado, publicado na ata da 35.• sessão, 
dispondo sôbre os tributos estaduais de que 

·trata o artigo 68 do Decreto-lei federal número 
1. 985, de 20 de janeiro de 1940 (Código de 
Minas) e contém outras providências. 

·. : 1.~ discussão do projeto n.• 44, do Govêrno 
d~ Estado, que dispõe sôbre o impôsto territo-
rxal, publicado na ata da 36.• sessão. 

1.• discussão do projeto n. 45, do Sr. An-
·dré de Almeida, criando uma Estação Experi-
mental de Cana, que será localizada no Muni-
cípio ·de Ponte Nova, publicado na ata da 35.• 
sessão. 

. 1.• discussão do projeto n. 46, do Sr. An-
dré de Almeida, criando uma Estação Expe-
rim{mtal de Cana, que será localizada no Mu-
nicípio de Ponte Nova, publicado na ata da 
~5.$ sesssão. 
. / 1."' discussão do projeto n. 4 7, do Sr. An-
dré de Almeida, que autoriza a construção ·de 
uma ponte sôbre o Rio Doce, no município de 
Porite Nova, acima publicado. 
1 1.• discussão do projeto n.• 48, do Govêrno 
·do Estado, que fixa o efetivo da Fôrça Policial 
-do Estado de Minas Gerais, para o exercício 
de 1948, acima publicado. 

1! discussão do projeto n.• 49, do Sr. 

tor. Ao proJeto n.• 8, o Deputado Alberto 
Deodato, como relator, apresentou um subs~ 
titutivo aos pareceres dos Srs. Deputados Star-
ling Soares e Lima Guimarães. Pelo. Deputa-
do Tancredo Neves, foi dito que adotava o 
substitutivo apresentado pelo Deputado Star-
ling Soares, em parte, tendo, . também, apre-
sentado uin substitutivo que fo1 aprovado pela 
Comissão. Ao projeto n.Q 17, o Deputado A~
herto Deodato, opinou, como relator, favora-
velmente tendo o Deputado Taneredo Neves ' . . dito que julgava necessário ouvir pnrne1ro o 
Sr. Secretário das Finanças, quanto ao recur-
so disponível para o crédito pedido. Em vo-
tação, foi aprovado o parecer do relator. Pe-
dindo ·a palavra, o Deputado Tancredo Neves 
leu os pareceres sôhre os projetos 25 e 27, do 
qual foi relator. Em votação, foram aprova-
dos, exceto a parte em que o relator julga ne-
cessária a audiência prévia do Sr. Secretário 
das Finanças. A seguir, pediu a palavra o 
Deputado Feliciano Pena que fêz a leitura do· 
pareceres sôbrc os projetos 26 e 28, os quais 
foram aprovados, com os votos vencidos dos 
Deputados Maurício de Andrade c Tancredo 
Neves, na parte em que julgam necessária au-
diência prévia do Sr. Secretário das Finan-
ças· Com a palavra, o Deputado R e nó re-
lator dos projetos ns. 12 e 20, opinou qu~ fôs-
sem o.s Ipesmos encaminhados à1 Comissão de 
Conshhnção, Legislação e Justiça, proposta 
esta que teve a aprovação da Comissão. 

Renó, que concede subvenção ao Asilo Santa 
'Isabel de Itajuhá, acima publicado. · ~ Comi~são deliberou que as suas reuniões 

seruo realizadas, semanalmente às terças e 
quintas-feiras, à.s _ quinze horas.' - Levanta-se a sessão. 

~---

ATA 'DA 3.• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
· FINANÇAS, ORÇAMENTOS e TOMADA DE 

CONTAS 

Presentes os Srs. Deputados Mauricio de 
Andrade, Alberto Deodato, Feliciano Pena, 
Tancredo Neves e Renó, aos doze dias do 

. mês de setembro do ano de mil novecentos 
e quarenta e sele, sob a presidência do pri-
meiro, na Sala das Comissões da Assembléia 
Legislativa, reuniram-se os membros da Co-
missão de Finanças, Orçamento e Tomada de 
Contas. Deixaram de comparecer, com causa 
justificada, os Srs. Deputados Guilherme Ma-
chado e Augusto Costa. 

Feita a leitura da ata da reunião ante-
'rior c posta em discução, foi a mesma apro-
.vada. Franqueada a palavra, dela se serviu 
o Deputado Alberto Deodato que leu o pare-
-cer favorúvel sôbre o projeto n.Q 14, o qual 
foi subscrito pela Comissão. Ao projeto n.~ 
19, em que o Govêrno do Estado pede auto-
rização para abertura de um crédito especial 
de- Cr$ !J. 603,90, para pagamento de despê-
sas com o ensino primário, o Deputado Al-
berto Deodato, como relator, foi pela apro-
vação do projeto. Declarou o Deputado Tan-
credo, Neves estar de pleno acôrdo com a 

· aprovação do projeto, ouvindo-se, entretanto, 

Pelo Sr. Presidente, a seguir, foram distri-
bpí?~s os seguintes projetos: ao Deputado 
I•ehc1ano Pena, o projeto n.9 33; ao Deputado 
Tancredo Neves, o projeto n.• :l2 e o projeto 
11.

9 31 ao D~putado Alberto Deodato c ao De-
putado Reno, o requerimento n,9 60. 

Esgotado o assunto do dia, o Sr. Presi-
dent~- encerrou a s~ssüo, convocando nova 
re~ma~ par~ o próximo dia dezesseis, terca-
fetra, as qmnze horas. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de l!H 7. 
(a.) Maurício Andrade. 

COMISSÃO EXECUTIVA. 

Alberto Teixeira, Presidente· L" . 
marãcs, 1,9 Vice-Presidente· Cast~o ~~la GU1-
V:ice-Presidente; Valdir Li~ho··· 1 Q .1~es, 2.• 
rto; Luiz Domingos 2 • Scc'r'ct.. . Secretá-v ' · arxo · E 'l' asconcclos, 3.• Secretário· 0 , . 1 , ·nu 10 
4.• Secretário. ' z.tn,m Coelho, 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
' LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

.' e previamente, o Sr. Secretário das Finanças, · 
sôbre o recurso disponível para atendê-lo. 

f Em votação, foi aprovado o parecer do rela-

Antônio Pedro Braga Pre . 
de. Sousa Carmo,. Vicc-Px'·esi"tl SHtlcnte; Juarez 
Ull • F 1 . . en c. C. . wa, •a lriCio Soares Fari T 1 undttlo 
ling Soares, Ribeiro N~varro~ avares, Stnr. 
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~COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Màurício Andrade, Presidente; Renó, Vi-
;ce-Prcsidente; Alberto .Deodato, Augusto ~os
ta, Feliciano Pena, Gmlh~>.rme Machado, 'I an-
.credo Neves. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, 
INJ?_úSTRIA E COMÉRCIO 

Uriel Alvim, Presidente; Dnar Mendes, 
'Vice-Presidente; último de Carvalho, Arman-
. do Ziler, Dilermando Cruz. 

Heune-se às quintas-f<•iras. 

C0111SSÃ0 DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emilio Silveira, Presidente; Rondou Pa-
·checo Vice-Presidente; Augusto de Figueire-
do, p.'rlindo Zanini, José Carvalheira. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS 
PúBLICAS 

Otacilio Negrão, Presidente; José Augus-
:to, Vice-Presidente; André de Almeida, João 
•Camilo, Ma teus Salomé. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM 
SOCIAL 

Ilacir Lima, Presidente; i\dolfo Portela, 
Vice-Presidente; Bolivar de Freitas, Geraldo 
Atai de, Slarling Soares. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano, Presidente; Antônio 
·Guimarães, Vice-Presidente; Fidelcino Viana, 
. J aeder Albergaria, Luiz Maranha. 

COMISSÃO DE SEGUHANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada, Presidente; Chaves 
·mbeiro, Vice-Presidente; Aluísio Pimenta, 
J ason Albergaria. 

COl\riSSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
NEGóCIOS INTEHESTADUAIS 

César Soragi, Presidente; Louren(;o An-
drade, Vice-Presidente; Carlos Prates, Gui-

'lherrne de Oliveira, Mannel Ta v eira. 

COMISSÃO DE HEDAÇ,\0 

Abreu Hczende, Presidente; Oscar Corrêa, 
·vice-Presidente; Badaró Júnior, Xenofonte 
Mercadante, Simões de Almeida. 

' 
J1.~ SESSÃO ORDINÁRIA, EJ);l 17 DE SETEMBRO DE 194i 

PHESIDf.:NCIA DO SH. AL\3EHTO TEIXEITIA 

· SUMAfliO: - Comparecimento - Ata -
' E)I'{Jedicnte: - Mensagem n.0 49, con-

tendo informações sôhre o Púlace Hotel 
de Poços de Caldas - Telegramas do 
agente fiscal de Jacinto c do juiz muni-

. " 

' . 
' 

cipal de Bo_rda da Mata - Radiograma 
~o Sr. Presidente da Assembléia Legisla-
t~v~ do Maranhão - Memorial do Sr. An-
tomo Ernesto de Campos Azevedo de 
Prados - Convites da comissão organi-
z~dora . da Semana da. Constituição e da 
diret,on~ ~a Sul Amtn:ic~ _Capitalização 

_ Com1ss~w de_ Conshtmçao: substitui-
çoes - ~Iscuss:w ~le _pareceres: _ Pa-
r~c~r ~·" <>, da ':ormssao de Assuntos Mu-
mcipms - Hehrada da emenda n,9 9 a 
requerimento do Sr. Badaró Júnior '_ 
~~~receres ns. 6, 7 e 8, da Comissão de 
l<manças, aprovados- Pareceres para 2 .. 
disctissão: sôbre os projetos ns. 18 e 2i · 
da Comissão de Finanças - Leitura d~ 
pareceres: informação do Sr. Presidente · 
- Segunda parte da Ordem do Dia - 1 • 
discmsão dos projetos: n.9 43 ( tribut~s 
estaduais), n.9 44 (irnpôsto territorial) 
ambos do Govêrno do Estado; n,0 45 (Es~ 
taçào Experimental de Cana), n.• 46 
(Curso Veterinário), e n.0 4 7 (ponte no 
municipio de Ponte Novai, todos do Sr 
André de Almeida; n.• 48 (efetivo d~ 
Fôrça Policial), do Govêrno do Estado-
n.9 49 (subvenção ao Asilo de Itajubá)' 
do Sr. Henó - Sessão especial; convo: 
cação - Ordem do Dia da próxima Ses-
são Ordinária. · 
As H horas comparecem os Srs. : 
Alberto Teixeira- Valdir Lisboa - Luiz 

Domingos - üzanan Coelho - Abreu Re-
zende - Adolfo Portela - Alberto Deodato 
-Aluisio Costa- André de Almeida- Antô-
nio Caetano - Arlindo Zanini - Armando 
Ziler - Augusto de Figueiredo - Badaró 
.Júnior - Bolivar de Freitas - Carlos Pra-
tes -- César Soragi - Chaves Hibeiro - Fa-
bricio Soares -Faria Tavares - Felic1ano 
Pena - Guilherme Machado - Guilhermi-
no de. Oli~eira - Ilacir Lima - Jadcr AI. 
bcrgana -:- .Jason Albergaria - João Cami-
lo - Jose Augusto - José Carvalheira ._ 
Joubert Guerra- Júlio de Carvalho - Lou · 
Lom~enço Andrade. - Luiz Maranha _ Ma: 
galhacs de Melo Vwna - Manuel Taveira 
:rv~a:tins da Costa - M~lteus Salomé - Ma~ 
nc~o A~drade - Moac1r Hezende - Mour:-0 
Gunnaraes - Oscar Corrêa - Pedro Bra~ 
-- Henó ~. H!hciro Navarro - Hondon Pa~ 
checo -, Smwe~ de Almeida - Soares c _ 
nedo - Sousa Carmo - último de Carvall~ 
- Xcnofontc Mcrcadante. 

Deixaram de comparecer com c·n . 
tific·lth os srs · ' ' Isa JUs-

,Li~;Hl G~ü~~~~riícs - Emílio V a, 
--: :\rm~d~u Andrada - Anihal GonÚ ~concelos 
tomo Guunariíes - Antônio Pirnct tJ·o - Au-
gusto Costa - Emílio Silveira l a - Au-
Ataidc - Juarez de Sousa Can - Geraldo 
Ferreira -- Otacílio Negr:- 110 -.Mendes 
Cunha -Slnrling Soares -d~fa -, Snnão da 
- Uriel Alvim. llCiedo Neves 

O SH. PHESIDENTE _ .1 •1 . 
sentes 50 Srs. Deputados l ', :lt,mdo-se prc~ 
sessão. ' t c c aro aberta a 

ATA 

O Sr. Luiz Dominaos (2,9 secretário) ·-
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Lê a ata da sessão antecedente, a qual, sem 
observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O Sr. Valdir Lisboa (1.0 secretário) 
Procede à leitura dos seguintes papéis: 

MENSAGEM N.0 49 

Belo Horizonte, 15 de setembro de, 194 7. 
Senhor Presidente da Assembléia Legis-

lativa: 
Tenho a honra de transmitir a V. Excia, 

·o ofício em qtié o Secretário da Agricultura, 
·Indústria Comércio e Trabalho opina sôbre 
a indicaÇão apresentada em 19 de maio de 
1947, relativa à conveniência de ser arrenda-
do o Pálace Hotel de Poços de Caldas. 

Valhó-me do ensejo pára ·rénovar as ex-
pressões do meuclevado aprêço c distinta con-
"$Íderação. 
. (a.:) 'Milton Soares Cainpós, Governador 
do 'Estado. 

R·ecébida com ·geral agrado. 
Anexos a mensagem supra 

·Belo Horizonte, 11 de setembro de 1947. 
·Senhor Governador: 

Em atenção ao ofício 'n.• 308, de 26 
maio último, em que o Sr. Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado encaminha a 
V. Excia., a 'indicação sôbre a conveniencia 
do ser arrendado o Pálace Hotel de Polços de 
Ca}das, temos a. honra de lhe prestar os se-
gumtes esclarecunentos: 

I 

Desde o inicio de nossa gestão nesta pas-
ta, vimos estudando, a possibilidade de pro-
mover o arrendamento não só do Pálace Hotel 
de Poços Caldas, ~omo t_?mbém dos demais 
estabelecimentos desse genero, subordinados 
a esta Secretaria, com pleno conhecimento 
de V. Excia. Os estudos já vão adiantados 
tendo sido nossa maior preocupação resguar~ 
dar os legítimos interêsses do Estado, sem 
olvidar a circunstância de que a alta finali· 
dade das hospedarias nas Estâncias Hidro-

<Mineirais não pod~rú sofrer prejuízo. 

1
Em a\lexo, vai também. a dcmonstraçi'lo 

do movimento financeiro - recebimentos e 
pagamentos - ·em que se vê o resultado 
mensal de janeiro a dezembro de 1946. 

Julg~::-~os que os dados em que. se basea-
ra!U. os signatários daquele rcquenmcnto se 

, ongmaram do exame apenas da parte fmun-
ceira ·de· maio a dezcmiJro de 194 6, época em 
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:Meses 

Jàneiro .. .. • • • ; •• 
Fevereiro .•...... 
Março .. · .... 
Abril .. 

·Totai• • . . • ·,. · •• 

. ,, 

... •. 

li 
' Parece estar ; satisfeita .. . . , 
~rs. Deputados . a Indicação u 
Item anterior, p~l~mm~ne~iltcação exarada ~~: 
cer~e a esta Secretaria un~a Parte que con 
~açt\o da receita o;iunda da vez que a \1tili: 
Ien( amento do Pálace Hotelo. contrato de rir-
~~~:13~~0 const~uçüo da rodov~~ :~ços de ·cal-
caçã Honzontc, preconiza!] Ços de Cal-

o em aprêço é i t' . . a pela ind' 
Secretarias da p· na ena que com 1· 
Públicas examlna~l~lanças e Viação e P~~r!: 

lli 
Sucede, porém 

sua indicação o S que, para fund 
mentários sôh~e ~ :ts. Deputados te~meutar
le cstabclecfrnerft~ Sl Uução financeira er CO· 
se. verificara o "ct~1~s~~;rando que et~ a[ge-
(oltocentos 'e vinte elct. de Cr$ 823 '642 ~60 
quarenta c dois . rcs mil e se· ; . I 

e que, em 194 cruzeiros e oit, Iscentos e 
1. 400.000,00 ( 7, talv.ez uitrapa~~~t.a cet,ttavos). 
cruz.eiros) um ·mllhão e qu~te de Cr$ •• · "rocent . 

Entretanto ·a . . • . . os mtl 
Secretaria, ao ~ontrc.rituração contáh'I d 
(~ist;~i:to~e~is:~~ ~r;~c~~ -~oeri~~tar "{lefi:i~~~ 
q_uatorze cruzei~osrcnta. e sete m~I 64 7 -114,90· 
~~dera-se, Por outroe noventa cenhvc cento e. 
Ja estão excluido lado, que dês' os). Con-
rcaparelha"cm s grandes cn . se resultado 
n, 

1 
o c orga11 • _ carrro~ 

<~que e ano 1zaça0 d p '? " com a 
Pela dct~IOnstra :- , o alace Hotel 

que acompanha '< Çao de "rcnd 
tado de Cr$ 647 eÜa exposição ~ e ~lcsJ>esa" 
de "Lucros e Pe~d 4:,90 ( vcrifi~a~~ucle resul: 
194f))' está tantl . as em 3'1 de u' na conta t I . . ' >em det . ezcmb d e, te Janeiro a d . l\onstrado ro e " , ezembro d . mensahnen-

. O superavit" obr d o mesmo ano 
esta represent· l 1 o no fim I . 
existentes e co ,~lo Pelas dhy to .exercício 
como se discri~i~sla ~ receber ~~llllb~Iidades 

C 
. , . losped a1xa __ Cr r. , es, 

Fundo · 1 'J u2 · 024 170 
Real) -- Cr$ ~~3t~strial Ulanco 

Suprimento~ . 423,10. de Crédito 
• . ,, - Cr$ 10 

31-l~~~~as acrecehcr dos !·.475,40, 
- .r$ 150. !'9o:so ~os pedes ~ (Em 

lq~le os pagamcnt -
nmentos es u'e os sao superi 
sidcrar· a' · · q ccndo-se ores aos .. cpoca d ' ' no e t · , ece -- em que o r a. estaçiio n. antol de c • 
pagamento ecebunento e~ - Janeiro a "ho~l-. qu·ts " n · 

. Demonstrarem ', c o dôhro do 
~eira do Hotel n os a seguh· . 
~P~ca da estaçfi~> ~>eríodo de t P.artc finan. 
In enso rnovirncntoe·m Que a fr~Iclyet.:';o ~ abril . 

• le!lCi[l é (l~· 

Pagamentos 

857. Ô!Í4 00 
.l.Otü.9r.>7'so 1 09 . ' I 

t' 2'l~. 792,40 
''"0 ·()728() 
~· 
~· 199;1Ó7,oo 



'·j 

",' 

I 
' 

Nos meses subseqüentes, isto é, de. maio 
a dezembro de 1046, época em que o movi-

mento é pequeno, o Hotel pa5!la para .. o regi-
me deficitário, conforme dados á· seguir: 

Meses. 

Maio .. · · · · · · · · 
Junho ... · · · · · · · · ·· · · 
Julho . . . . · · · · · · · · 
Agôsto .... ·. · · · · · · · · 
Setembro ..... · · · · · · · 
Outubro . . . . . . . . . . 
Novembro 
Dezembro . . . . . ... 

Totais . . . . . . . . . . . . . . 

. ·' 

Pelos dados acima, verifica-se que o re· 
sultado apre~;entaclo no período da estação -
janeiro a abril - é suficiente para cobrir, 
de mnio :: <lc7.ernbro, o deficit e acumular 
reservns pm a atender a encargos de ou.tra na-
tureza, corno aconteceu em 1946, em que o 
resultado financeiro foi de C r fi) 501.928,20. 

Com relação ao presente exercício, pode-
se afirmar que niio se 'Terificnrú deficit 
pois o resultado financeiro do primeiro se-

Recebimentos 

444.942,70 
310.761,10 
218.103,50 
199.316,80 
363.863,30 
289.610,40 
380.700,10 
4()5 '044,20 

2. 678.342,10 

Pagamentos. 
~ 

907.325,00 
516.814,20 
322.396,90 
439.954,60 
469.150,60 
415.244,70 
503.783,30 
591. t158,20 

4.166.127,50 

mestre - janeiro a, julho - acusa o supe-
ravit de Cr$ !HO. 08·1,80 (novecentos c qua-
renta mil e oitenta c quatro cruzeiros e oiten-
ta centavos) . · 

Ao ensejo, reitero a V. Excia. os protes-
tos de alto apreço c distinta consideração. 

(a.) América Renê Giannetti, Secretário 
da Agricultura, Indústria, Comércio e Traba-
lho do Estado de Mina3 Gerai~. 

DEPAHTAMENTO DE FOMENTO INDUSTHIAL - PALACE HOTEL DE 
POÇOS DE CALDAS 

Demonstração da conta "Renda e Despesa", referente ao ano de 194ü. 

Meses 

--·· 

Janeiro . . . . .. 
F~vcrciro .. . . . . 
Março . . . . . . . . , .. 
Abril . . . . . . . . 
Maio . . . . . . .. 
Junho . . . . 
Julho . . .. 
Agôsto . . . . . . 
Setembro . . .. 
Outubro . . . . . . 
Novemuro 
Dezcrnhro . . . . 

. ~-. -··---~~~ 
-------·~ 

Renda ..... . 
Despesa ..... . 

. . 
. . 

.. . . .. 

.. 

.. .. 

Lucro ........... . 
Hesultado: 

Lucro .....• 
Prejuízo . . . . . • • . . . 

Liquido . . . • . ..... 

Renda 

1.360. 750,60 
1. 700.511,90 
1. (i99. 34 7,50 
1. 08·1. 099,70 

388. 5!15,30 
219.333,00 
169. 721,!)0 
214.455,00 
340.805,80 
278.993,80 
365. 7!)3,10 
587.559,70 

8. 415.967,30 

a.n5.9ü7,ao 
7. 7G8. 852,40 

647.114,90 

1.834.014,50 
1.18ti.899,60 

Contabilidade Industrial, 22 
647.114,90 

de maio de 

19<17. 
1'elegmma: 
Do Agente Fiscal de Jacinto de apoio ao 

memorial apresentado à Assembléia pelos 
funcionários fiscais de Uheraba. 

· - A Comissão de Finanças. 

Resultado 
Despesa Lucro Prejuízo 

-- --
371. {)11,40 495 .liHl,20 
1.107. 899,50 592.612,60 
1.133.327,20 56(). 020,50 

965.097,60 199.002,10 
414.399,20 25.803,90 
478.989,70 259.656,70 . 
366.252,30 196.530,40 
385.687,00 171.232,00 
279.565,30 61.240,50 -423.687,10 1H.693,30 
495. 588,'!0 129.795,30 
846.747,70 259.188,00 

-
7. 768.852,40 1. 834.014,50 1.186. 899,60 
-----~-

~o Juiz municipal de Borda ·d; M· t -
mumcando ter sido instalada nqucl '~a, co· 
ca a 9 do corrente. a comar-

- Agradecer. 
Radiograma: 
Do Sr. Presidente da As-sembl'. ' 

!ativa do Estado do Maranhão . e_In Legis-
que na qualidade de Prcsl' d ,, t' informando s l 1" , eu e daqu 1 ern1> cw, assumiu as funções d, , e a as-
daquele Estado durante a ·ms· e. Governador 
do c.argo. ' 'enc1a do titular 

Heccbido com ugrado 
lt!emol'ial: - Agradccn-so. 
Do Sr. Antônio Ernesto d , , . 

vedo c outros, pedindo seja te c ~ampos Aze-
trução do Grupo Escolar "D rr~u?ada ~ co:ns-
de Prados. r. VlVwno Calda!'• 
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__; A. ·comissão de Viação e Obras Públicas' 
·Convites: 
Da Comissão Organizad?r.a da Semana da 

Constituição, para ~s . feshvtdade~ e:o~emo
;rativas do 1.9 anive·rsano, da Const1

1
tud1çuo. 

_ A Assembléia s-er a represen a a. 

D !Diretoria da Sul América Capi~aliza
ção p~ru as cerimônias de inauguraçuo da 

·sede própria, a 18 do corrente. 
- Agradecer. 
O SR. PRESIDENTE - Não havendo 

outra matéria a ser lida no expediente, a 
Mesa passa a deferir a palavra aos oradores 

. previamente inscritos . 
Tem a palavra o Sr. Guilhermino de 

Oliveira. 

OCORR~NCIAS El\1 SÃO GONÇALO DO 
ABAETE' 

O SR. GUJLHERMINO DE. OLIVEIHA-
Sr, Presidente, Srs. Deputados. 

Ocupo hoje esta tribuna para trazer ao 
, conhecimento da Casa gravíssimas ocorrências 
·que se verificaram no município de São Gon· 
çalo do Abaeté . 

Naquele municipio, os componentes do 
Partido Social Dnmocrático sempre se porta-
l'am à altura das nossas tradições cívicas, 
quando tinham n responsabilidade da flUa di· 
:reção ,administrativa e política. Então, todos 

· '. gozàvam de ampl'l liberdade, para exercer os 
seus misteres e expressar sua opinião. 

Nós, mineiros, somos muitn ciosos de tai& 
·direitos, e orientnmos as nossas disputas po-
, líticas, principalmente, agora que se aproxi-
mam as eleições municipai&, no sentido de que 
os nossos governos sejam a legitima expres-
são da soberana vontade popular. 

os principios democráticos do nosso partido e apresentariam· à apreciação do eleitorado o; 
nomes que, com .a nossa legenda, disputarão· 
as eleições· municipais. 

O comício, que então se realizava, tranl'l'-· 
oorria num ambiente de ordém, mau grado 
a existência de um grupo ameaçador de cerca. 
de 12 homens, que se postaram ao lado, na 
espectativa do resultado do comi cio. 

. Quero ressaltar que dias antes já se vinha 
fazendo uma preparação psicológica no po-
voado, por meio dos chefes politico~ mais 
graduados do Partido que &c coútrapõe a nós 
naquele Município, para que não se consen-
tisse que ali se realizassem as nossas pn:~a
ções democráticas. E também quero ressal-
tar que, dois dias ante!'?, um ilustre parlamen-
tar que tem assento nesta Casa, em comício 
público naquele município, levara ao conhe-
cimento . do povo uma afirmação que reputo 
gravíssima acusação aos poderes governamen-· 
tais, c nas quais eu prefiro não acreditar. 
Dissera aquêle ilustre parlamentar que fôss-em 
quais fôssem os resultados das eleições em S. 
Gonçalo do Abaeté, o Govêrno Ilrestigiaria a 
corrente de sua afeição contra aquêles qUe' 
fôssem embora legitimamente constituído~ na 
direção política c administrativa do municí-
pio. Prefiro não acreditar, porque a demo-
cracia é o respeito às mmorias, é o respeito 
à vontade do povo e não se pode rcspdtar a 
vontade do povo, desprestigiando tiio aiH!rta. 
c publicamente esta mesma vontade. 

Acredito que tais pregações demoerática5 
houvesS"em influído no espírito daqueles ho-
mens rudes do interior, c os levassem .a per-· 
petrar o crime que ali foi com ctido no ltia 11. 

Vamos para as eleições municipais ani-
mados pelo desejo ele que cada uma de nos-
sas comunas seja governada por pessoas à 
altura de manter o clima que tanto desejamos. 

Assim então, senhores, quando falava o 
Dr. Geraldo Ferreira dos Santos, ao termi-
nar o seu discurso e quando dava vivas ao 
Partido Social Democrútic'o, cntusiüsticamen-
te corrcspondido por tôda u assistência, dêste 
grupo de 12 homens u que me referi um lan-
c.ou reprováveis impropérios que foram repe-
h.do.s com repuls~ geral por aquélcs que as· 
s1sham ao comic10. 

Alguns existem, contudo, que procuram 
. a desordem, como meio de suprir a sua infe-
rioridade numérica nos municípios. Praticam 
atos que visam comprimir o eleitorado, mas 
0 povo reage, 'C a reação é sempre contrária 
aos desejos daquele& que, perturbando a ordem, 
procuram criar um clima mais P.r~pí.cio !I 

. conseguir as rédeas do mando mnmc1pal. 
: . Estou certo de que o Govêrno do Estado, 

conduzindo-se no sentido das pregações de-
mocráticas, que foram sempre o ponto alto 
do seu partido c cumprindo as pro!llessas de 
dar ao povo ampla liberdade na . !hsputa das 
eleições inunicipais, apurará devHlarl!e~te os 
fatos que vou relatar, punindo os crmunosos 
como deve ser. 

· · No dia 11 dêste mês, no povoad_o .d~ Ma-
José, distrito de Canoeiro, rmmiClPIO d_: 

· teus Gonçalo do Abaeté, às 9 horas da z:wnha. 
S · ós a missa que ali se realizava, num dia fes•· 
ap m que a população comumente se .r~u
tiVO erernentos do Partidn Social Democra~Icr 
;ne: ram fazer um meetirzg em que prcganam 
qmsc 

Em vista diss~, o individuo que chefiava'. 
o grupo em qucstao, de nome Antônio Pinto 
de !v!oura, vulgo Antônio Sinhô, que n~o (: 
de Sao Gm;çalo do Abaeté, mas forasteiro uli 
c~1cgado ha meno1f de 4 meses, c que já é can-
ch~ato r.~ Vl~reudor P'lt uma da::~ correntes p _ 
lihca~; este homem, Antônio Sinhô desf~eh 0 

repetidos tiros de arma curta con'tl"l · n. olu 
t' d- f · ' ' a lU -· 
111 a.o. no que 01 acompanhado pelos outro 

Integrantes do tal grupo, 
1 

s 
Seguiu-se cerrado tiroteio de arm'l, · 

tas. Descarregadas as armas 0 • d 's ' sl cyr-
t . · · • " e. orr e1ros cu r.aram em urna ca9a e continuar . , .. 

rar Collt lt .d- am a ati-ra n mu 1 ao, com carabinas. 

No, ,~cio da a:<.isbt~nciu achavam-se o rc-
vereruhssuno padre VIga' ri· 0 d· 1 1. 1 l 
t l , ll ' ' ,t oca H a! c e am Jem rnu 1e·res c crian ·as . 
te que cu mesrn ;- ç · • e, por uma sor-. 

. . o nuo compreendo s. • t smram fendas gra • o.nen e 
- • vemente 4 Pessoas. 

Na o e preciso r e~. lt S 
que nós nuo pode '~a ar: ' rs · Deputado:'!, 
deiros desta rn rnos ficar .a tnercê de <lesor-

. . arca que alem d d · a opuuão alheia ' . u' . e csrespcitur-
' mn a mvestem conti'a , a 



multidão, pondo em pe·rigo a vida de mulhe-
res e crianças, procur.ando, ·desta forl?~·- sufo-
car o livre pronuncwmento da , Qpmwo do 
povo. 

Estou certo de que o Govêrno· do Estado 
irá tornar as medidas en~rgicas ~ue o caso re-
quer; mas devo, desta tnbuna d1ze1: que ~ de-
legado militar de ~~tos, .que para la seg~uu, a 
fim de abrir inquento sobre os acontecunen-
tos, é elemento suspeito e qu~ n~o. me'l'ece 
fé nem confiança, porque em mqucnto ante-
riormente realizado no município de São Gon-
çalo do Abaeté, êle não se portou à altura da 
dignidade do seu cargo, c mostrou facciosis-
mo c parcialidade. 

Fato de tal natureza deve ser apurado 
com isenção de ânimo, e com correção ~:bso
lut.a. 

Assim é que levanto a suspciçiio do dele-
gado militar que lá I!Stá, c solicito ao Govêr-
no do Estado, por intermédio d.a digna Mesa 
desta Assembléia, que envie· para S. Gonçalo 
do Abacté um delegado civil de polícia, pro-
bo c compenetrado de seus deveres, que me-
reça a confiança dos grupos em luta rlaquela 
terra, e também que faça para lá seguir um 
t'cprcsentante do Ministério Público, a fim de 
que acompanhe .u apuração de tão graves ocor 
rências. 

Assim, sàmente nós, povo de ,Minas Ge-
rais, poderemos ter confiança para seguir as 
disputas eleitorah~ de :..!3 de novembro, sem 
L'isco das nossas vidas, de nossas famílias c 
úe nossGs correligionários políticos. 

Ass-im é, senhores, que encaminho à Mesa 
da Assembléia Legi!;lativa êsse pedido que 
acabo de formular, e apelo pura os nobres 
colegas no sentido de voltarem sua atenção 
para os municípios, ponruc sómeni.c com a 
vigililncia democrática desta As!>cmbléia Le-
gislativa, lcvan tio tais fatos, com lc.a!tiade c 
isenç<io de ânimo, ao conhecimenro do Govêr-
no, poderemos cooperar com êle, no cmupri-
mcnto dos desígnios que tiio honradarncnte 
apregoou e tem apregoado que cumprirá. 
(Palmas). 

COMISS}\0 DE CONSTITUlÇli.O, 
LEGISLAÇÃO E JUSTlÇA 

Declara o Sr. Presidente que se encontra 
sôhre a mesa uma comunicnçüo do Sr. Pedro 
Braga que, na qualidade de Presidente da 
Comissüo de Cou:~lituiçüo, Legislação e Jus-
tiça, pede sejam nomeados sübstilutos para os 
Srs. Juarez de Souza Carmo, Slarling Soares 
e Cfmtlido Ulhôa, membros daquela Comissão, 
ausentes,' Atendendo à solicitação supra, nos 
têrmo~1 do art. 40, n. 8, do Hegimento inter-
no, nomeia os Srs. Chaves IUbC'iro, Aluísio 
Costa c Hcnó, para fazerem parte da referida 
Comissão, duraulc a ausência dos membros 
efetivos. 

HETIHADA DE El\lENDA 

O Sr. Badaró Júnior, pedindo a palavra, 
requer a reti~·atla da., cnH_:nda ~1.. U, de sua au-
toria, ao proJeto n.9 2, sobre JUIZes <ic paz. 

Submetido a votos o t·equcrimcnto do Sr .. 
Dadaró Júnior é aprovado. 

I 

DISCUSSÃO DE PARECERES 

1c9har-sc t ~ô?re a mesa. e são, lidos pelo 
Sr. . ecre ano, os seguulteS' Pareceres: . 

PARECER N.9 5 

Comissão de Assuntos :Municipais e Negcícios 
Interestaduais 

A Comissão, examinando as emendas de 
ns. 9 c 10, .apres?nt~d~s ao projeto n. ~. pelo 
Deputado Badaro. Jmuor,, propõe que sejam 
a.s ~lC_smas e~1carmnhadas ~t Comissão de Cons- · 
htmc.ao, Lcg1sla!<a<.~ e Justiça, para o seu. pro-
nuncwmeuto, conforme requerimento do De-
putado Alberto Deodato. 
. Sala das Cornis:s-oes, 17 de setembro d& 
'19<17. . 

(aa.) Cesar Soragi - Carlos Prates -
Guilhermino de Oliveira- Lourenço Andrade. 

P AHECER N. ü 

Comissão de Finanças 

. A Comissão de r:in~nça~, examinando 0 
proJeto n.9 ~0, . que . d1spoe sobre a alienação, 
em concorrcnc1a publica, de ações ua ~ A 
"Fôlha de Minas", é de opiniüo seja o m~s1~1~ 
remetido ú Cornis~ão de Legislaçao c Justiça 
para o obséquio de exarar o seu parecer JUri~ 
díco sôbre o aspecto da questão suscitada nes-
te Projeto. 

Sala das Comissões tia Assembléia Le-
gislativa, 15 de setembro de 1917. · 

(aa.) Henó - Helator. Mum·ício Andra-
de - Alberto Dcouato - Fcliciano Pena _ 
Guilherme Machado. 

PAHECEH. N. 7 

Comissiio de Finallças 

Sôbrc a oportunidade do projeto n. 30 
para a abertura de um crétlíto &uplementar a~ 
orçamento v1gente, referente a Publicidade 
'~'urismo . .C liüciJ?CtlagCtll, UeVe-~e agUUl'li.Ur ~ 
mformuçno pedida no rcqucrimenlo 11 39 
a fim de ser resolvido o assunto. · 

Sala <las Comissões lta Aso;embléh Lerris 
lativa, 15 de setembro ue 19,17. ' "' . -

(aa. ), l~e~1ó - Helator. - Alberto Deo-
dato - l'cllcwno Pena - Maurício And··· l 

Guilherme Machado. 1<H e 
PAHECEH N. 8 

Comissão de Finanças 

No requerimento n. 39, dc~idamcntc 
apoiado pur diversos Deputados são · · 
tadas informações sôbre 0 r>edid~ d ,, , soltei-
do crédito suplementar des-titlado : .• tbe~!ura 
d ' ' <~o retorço a verba de publicidade, Turismo c l·l l 
gem () ProJ· e to 11 1 d 1) , ospe< a-

• • ' 0 . \egunent 1 t · 
desta Assembléia, aprovado c >u ~, 11 Cl 110 

"Diário da Assembléia"' no Ca .. I bhcado , no 
ção III, - Dos Deputados __ .f~í\lu1lo lll, Scc-
possc e exercício do mandato u 0 -.Da- . 
tra b) - São direitos d n' - Art. 46, lc-

0 cputado, uma vez 
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empossado: solicitar, por intermédio da Me-
sa ou do~ presidentes da Comissão a que per-
tença, informações, das autoridades sôbre fa-
tos relativos ao serviço público ou que sejam 
úteis it elaboração legislativa. 

Sou de parecer que se peçam as informa-
ções solícltaúus vor se enquaurarern no"' dis-
positivos do regimento Intemo desta Augusta Casa. 

Sala das Cmu; ;.~t'ícs da AS~sembléia Lt~gis
ultiva, 15 de setembro de 194 7. 

(aa. ) Henó, relator -- Mauríeio Andrade 
- Alberto Deodato - Feliciano Pena - Gui--lhenne Maciwuo. 

Submetidos, ~ucessivamcnte, a discussão 
c votuçàu os pareceres supra, de acôrdo com 
o att. Hil, ~ :1:·, tlO Hegini.ento interno, são 
OS lllCi?InOS U,i}l'<J\'<ll!o~, CUUa \llll por SUa Vez, 
recebendo os seguintes despachos: 

Parecer n. 5: A Comissão de Justiça. 
P~tl'<!cer n. (i: - A Comíssão ue J u:;tiça. 
Parecer n. 7: - Aguanl.e-se. 
Par~cer n. 8: - Solicitem-se as infor-mações. 

Acham-se, ainda, sôhre a mesa os seguin-
tes pm·cccn.!s : 

, PAHECEH DA 2.' DISCUSSAO 
PROJETO N. 18 

Comissão de Finauças 

SOBRE O 

O Govêrno do Estado pede autoríznçiío 
para abertura de um crédito suplementar de 
Cr:ii 3. OUII. OOO,UU ltl'cs milhões úe cruzeiros) 
para 'o Departamcr.to de Compras e Fiscali-zação. 

·Explica a causa da insuficienc1a da vcr-
'ha e as ncces:1idades para a compra imediata 
do material para a Imprensa. 

A Comissão dotou mais ou lllCJlOS o cri-
tério de quando o credito pedido fôsse espe-
cial, <le:;ue que <ts uespesas esilvesscm com-
provadas n~to seria exigida aplicação da ponte 
em que o Executivo Iria buscar numerário, 
para o crédito especial. 

Rclativamculc ao pedido de crédito su-
Plementar, estabelecemos que se pedisse ao 
9ovéruo o rnou v o pelo qual a verba se tornou 
lllsufich:ntc. No caso em apreço, entretanto, 
o Próprio Poder Executivo explica, juntarncn-
t~ C_?IU o I;'~dido, os motivos que levaram o 
(d~overno a w!icitar o credito suplementar com 

etalhes, sôbre os gastos da verba, cuj~ su-
plemento é pedido. Ao lado disso, tsbío ex-
~osto·!f, ~iscriminauamente, as necessidades 
~ 0 

•• 
1
dllalcrlal c o or<;<Hncnto, conferido e recon-

e<iu ~. 111 elos funcionúrios, do material a ser a qu1rH o. 

. !_)êssc modo, sou de parcce'r que esta Co-
nu~s~o Vote pela autorização da abertura do 
crelüto suplementar pedido. 

. Sala d<\s Sessões, 16 de 3ctcmbr~ de 1!)17 
. ~aa.) Alberto Deodato - Maurício An-

drade - Fcliciano Pena - Hcnó. 
- Pqblic.ado, inclua-se em ordem do dia 
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PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO SOBRE O 
PHOJETO N. 21 

Comissão de Finanças 
Sôbre abertura e crédito especial de Cr$ 

27.517 ,20, à Secretaria da Vbção e Obras Pú-
blicas. 

Relatório: 
Após haver lido atentamente o proce~so 

junto ao pedido de abertura e ~rédi~o csp?c1al, 
solicitado em Mensagem do Sr. Govern,tdor, 
verifiquei o seguinte: a parcela de Cr$11.711,80 
refere-se ao pagamento das obras com o cs-
gu,«<LW•no Ha l"so;, c:-.istcnte na cidade de 
Manga; Cr$ 2.500,00 para pagament~ ~lc. alu-
sucl do, prédio onde funciona o escrltorw da 
~A.· Circunscrição; c, 13.245,10, para pagamen-
to de juros de mora proveniente de dcspcsar. 
t • ..: c.~u;"ItlCIIlo oc um trecho da estrada Bar-
bacena - Juiz de Fora. 

I) on.~nmcnto de 1!l4ü, co:1signava a Ver-
ba !l!H-99-67 para o pagamento da 1.' par-
cela acima rcf~rida c ainda com o empenho 
interno para êsse pagamento. No orçamen-
to atual a verba é de n." !J!H-103, da me:;ma 
importância de Cr$ 30. 000,00, também desti-
tinaua a pagamento dessa espécie. 

Para o pag:uncnto da 2.• pareela de Cr$ 
2. 500,0!) - Aluguéis e arrcndamenios de 
prédios c salas neces:;árias ús Circunscriçõei 
Hesidências, Oficinas e Cornis~;õcs de úlJra,; -
em 1 \)46 o Orçamento consignava a. verba 994 
- 96 - 55 de Cr$ 120.000,00, pela qual de-
veria ter sido efetuado êsse pagamento. O 
atual orçamento discrimina tamhém a verba 
994 - 101 - 57, de Cr$ 48. 000,00, também 
a essa d'espesa destinada. 

(.!uanto à 3.• parcela de Cr$ 13.254,10 re 
ferente a juros de mora, havia no orçamen-
to de 1946, a verba 774 - 040 - 070 de Cr$ 
8. 000. 000,00 (oito milhões de cruzeiros) pe-
la qual 3C podia efetuar êsse pagamento. No 
orçamento de 194 7, para juros descontos c 
comissões - Contadoria Geral do Estnlio -, 
foi destinada a verba 7_74-0G3 - 072, de Cr$ 
10.000.000,00 (dez nulhões de cruzcil'os) . 

Débitos que poderiam ser solucionado~ 
com verbas próprias, dcspes,ns que podel'iarn 
ser pagas até nos primeiros três mêses, corno 
"Efeitos a Pagar", ficaram, no entanto, sem 
solução c, sendo essa a abertura de crédito 
e:>pecial, &ou de parecer que se, autorize a 
.abertura do crédito e&pccial de Cr!~ ..... . 

" 27. 517,20, na forma do Projeto de Lei n.9 21, 
de acôrdo com a Mensagem n.9 21 do Excc-
lcntíssimo Senhor Governador do Estado. 

~ala das ComissiJe:; da As:;cmbléia Legis-
lativa, 15 de setembro de 194 7. 

(aa.) Hcnó, relator - Alberto Deodnto 
- Feliciano Pena - Mauricio de Andrade 
-Guilherme Machado. 

- Pnblieado, inclua-se cru ordem do !liu 

LEITUHA DE PAHECEHES 

O SH. Presidente informa :\ Cn~1a que, de 
acôrdo corn o art. 49 do Hegimento Interno, 
os pareceres assentados em reunião da Co. 
missão serão lidos na Assembléia pelo rcs .. 

•'. 

. 
l 



·I 

pectivo relator e enviados ~ Mesa r.ara, im-
. . , elo ue faz. um apelo aos Srs. Re-

PI essao, P ~ ., Comissões para que se !atores das diversas . 
• t dispositivo regunental. 

ateu~~g~~a~a a hora do expediente, passa-se· à 

SEGUNDA PARTE DA OHDEM DO DIA 

1.' di~>cussão do Projelp n.O 43 

Anuncia-se a 1.• discussão d~ Projeto 
43 do tiovêrno do Estat1o,. publicado. na 11

1' 'a •.1.;. • sessao dispondo sobre us tnbu-a a u vv· ' · üS d d tos- cstauuais de que tra~~ o , ar:tgo . . . o , c-
ereto-lei federal n. 1. ~o:>, ue ~V u_c Janeiro 
de 19·10 ( Cóaigo de Minas) e contem outras 
providências. 

Lhto êsse projeto pelo Sr. V ~ccretá
Iio nao solicita a palavra n~nhum sr. Depu-
tado. Submetido a vot~s, c aprovaao. 

_ A Conus:,ií.o de J:< lll<.UIÇll$. 

v Discussà.o .do Projeio 11.' 44 

Segue-se a 1.• d.iscu:.;são do .Pr~jeto. n.? 
H ao liovêrno do E::,otado, que dl!>poc sobre 
0 'imposto territorial, puiJlicauo na ala da 
30.• ~;cssão. 

Lido êse projeto pelo Sr. 1." Secretário 
.e livre a p<davra, nao se manifesta nenlmm 
Sr. Dc1mtado. Submetido a votos, é apro-
vado. 

- Á Comissão de Finanças. 

1.• discussão do P1·ojelo n.0 45 

Em seguida, auuncia-sc a 1.' discussão d? 
l'rojeto n. 45, do Sr. André de Almeida, cn-
anuo uma ~:>t'a~~ao bxpct imental de Lana, que 
.Yerá locaiizada uo Município ue .Ponte Nova 
publ.cauo na ata da ~5. • sessão. 

Lido êsse projeto pdo sr. 1,9 Secretário, 
t o ruesmó aprovado sem debate. 

- A Comissão d.c Agricultura. 

1.• Discussão do Projeto 11." 4G 

Logo após anuncia-se ~ V disct~s~;ão do 
Projeto n.~ 46, do Sr. An.dre ~c A.lmerya, re~ 
tabc!Ccenlio, na Escola .Supenor u_c .''~t·Icul
tura de Viçosa o Curso de Vctcnnana, PU· 
bhcado na ata da 35.• sessao. 

Lido êssc nrojeto velo Sr. ~·'. Secretário 
c franqucacla a palavra, ni.io a sohelta ~~cnhlitn 
.Sr. Deputado. Sul.nnctldo a votos c apro-
vado. 

- Á Comissão de Agricultura. 

1.' discussão elo Projeto n." 117 

A seguir, em 1.• discussão o Projeto ~1. 9 
4 7 do ~~·. André de Almczda, que autonza 
a ~onstmçúo de uma ponte sobre o no Doce, 
110 HILllÜCipio d~ Ponte Nova, pubhcado na 
ata da 3o.• sessao. 

pelo Sr. 1.9 Sccrctú-
uao se manifesta ne-

Submetido a votos 

Lido êsse projeto 
i c livre a I>alavra, 
~~um Sr. Deputado. 
é nnrovado. . -

..... ' de Viação. _ À Conu:ssao 

---·"' 

, t.• dis~usslio do Projeto n.• 48 
Segue-se a 1.• discU:ssãv do Projeto u.• 

48, do üovêrno lio Esrauo, que fixa o efetivo 
da Fôrça Policial do Estado de Minas Ge-
rais, para o exercício de 1948, publicado na 
ata da 36. • sessão. 

Lido êsse projeto pelo sr. 1.9 Se·cretário, 
é o mesmo aprovado, sem debate. 

- A Comissüo de Segurança, 

1.• discussão do Projeto 11! 49 

Finalmente, anuncia-se 1. • discussão do 
Projeto n. 9 4i.!, do .>r. Henó, que conceüe suL-
vcn~:üG no A:>ilo ".Santa Isabel," de ltajubá 
publicado na .ata da 'lo.• st~ssao. ~ ' 

Lido êssc projdo llelo Sr. V :Jecretário 
não solidi.a a tnüavta nenhum Sr, Oepu~ 
ta do. Submetido a voto~. é aprovado. 

- .A Comissüo de hntmça~J. 

SESSÃO ESPECIAL 

Nada mais a vendo que tratar, o ~r. Pre-
sidente declara finda a sessão e convoca 
outra, especi<ü, para amanhã, às 14 horas, Pa-
ra comemoraçi.io do aniv<:rsário da lH'omuJga.-
ção üa Constituição Federal. _., 

PH6XIMA SESSãO ORDINAIUA 

Para a pr6xima ses-são ordinária, o Sr. 
Presidente designa a seguinte 

OHDEl\1 DO DIA 

Pl'imeira Pal'ic 
Das 14 às 15 horas. 
Leitum e aprov<,ç<~o da ata . 
Expediente, inclusive lt:itura e apresenta-

ção de pareceres, pn.~Jelos, inüicaçõcs, reque-
rimentOs c llllerpcJa~~ocs. 

Das 15 á& 1ti huras: 
.lJiscussito e vowçao de pareceres, reque~ 

rime11tos, tnuícuções c interpelações. 
Leitura e aprovação de re<tações · finai~ .. 
:iegu.nda PuJ te 
lJa:; lü à:> ll:í h01·as: 
2.• discuss<to do projeto n. 18, do li-ovêr- ' 

no do E~t<H1o, que autonza a ahcrtur.a ü..: um 
crédito supicmcmar de Cr:P 3. 000.000 UO à 
verba O:!b---1:.. (oll~•3), do Dcpartameu'w 'de 
Compra.,• c l•Iscaüzaçao. 

2.• ~isc~rssüo do projeto n. 21, úo üovêr-
no. d.o Estauo,. que autonza a aberí:ur~\ <ie luu 
credito C.',p(;CIU1 de C,lji :!7.517 20 •\ '-e. 

· i y • • .. ..., cre-tanu t a 1ação c Oh r as Públicas. 
- Levanta-se a scssüo. 

I 'l'e•·el' '("" () ' · ··ec· l ,, ·' --· ... ""-'"'" ,, < cput·•<lo,. • t .• P I l' I' · ,,, " ·• rlll 01110 N ro >raga, •ana • avm·es Jtnrcz 
1 

.._ C'll' I' ·. ' · 1 ' ' J • ' ' ( C oJOU:f:l , mo, • atH'lCIO .:>O.tre.1, ~)bn·hng .... , . . ,
1

: ) · N · <lOalc•, c •·1->Clro de avano, as quinze ho
1 
.• 

1
s ·< ~· 

doze de setembro do. ano de 1•
11
•1 ' lo <t.la 

, ' novecen vS e quarenta _c sete, sub .a Presidência üo >ri-
lllc,ru, •·cllilli'a;.H;e u;; 1Hel1ll)··o·· d C · 1 -

• ., a onussao 



de Constituição, Legi&lação e Justiça para os 
~Seus trabalhos. Com causa' justificada, dei-
xou de comparecer o Deputado Cândido Ulhôa 

~-- ~ ' ,,. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDOSTR1A 
E COMtRClO 

Lida a ata da reumao anterior e posta 
e:in discussão, foi a mesma aprovada. A se-

, guir, o Sr. Presidente leu o requerimento de 
n.9 41, sôbre a denominação do Edifício da 
Assembléia. Este requerimento, posto em 
discussão, e votação, teve, da Comissão, pare-
cer ~ayorável, sendo designado o Deputado 
Fabricio Soares para relatar a resolução re-
ferente ao mesmo. Em seguida foi lido um 
telegrama, assinado por Joaquim Vieira dos 
Santos, Paulo Ribeiro Bonfim, Hilda Ferrei-

Uriel Alvim Presidente; Dnar Mendes,. 
Vice-Presidente;' último de Carvalho, Arman-
do Ziler, Dilermando Cruz. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira Presidente; Hondon Pa-
checo, Vice-Preside~ te; Augusto de Figueire-
do, Arlindo Zanini, José Carvalbeira. 

CO!IHSSÃO r DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 
ra Gois, Ester Anita Santos e Antoninha Con-
ceição, da qual a Comissão deilberou não to-
mar conhecimento, diante do conteúdo do 
rart, 8.9 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, em que as providências a 

Otacílio Negrão, Presidente; José Augus-
to, Vice-Presidente; André de Almeida, Jofto. 
Camilo, 1\Iateus Salomé. 

COMISSÃO UE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 
, favor de reclamações só poderão ser efetua-

das, !mediante recurso interposto pelas par-
tes. ' Pedindo a palavra; o Sr. Hibeiro de· 
N,avarro fêz a leitura de seu parecer ao re-
curso n. 2, da autoria do Sr. Milton Neto 
Couto e outros, por exoneraçfto de cargos que 
exerciam na Prefeitura de Alto Hio Doce. Por 
solicitação foi dada vista do mesrrío, ao Depu-
tado Fabrício Soares. Com a palavra, o 
Deputado Juarez de Souza Carmo leu o pa-
recer dado ao projeto n. 27, do qual foi re-

Ilacir Lima, Presidente; Adolfo Portela, 
Vice-Presidente; Bolivar de Freitas, Geraldo 
Atai de, Slarling Soares. 

I' · lato r, tendo o Deputado Faria Tavares pedi-
do vista do mesmo. 

Esgotado o a9sunto do dia, o sr. Presi-
. dente encerrou a sessão, marcando a próxi-
ma reunifto para terça-feira, dezesseis, às 
quinze horas. 
r Sala da!! Comissões, 12 de setembro de 
1947. 

(a.) Pedro Braga. . 

COMISSÃO EXECUTIVA 

" Alberto Teixeira, Presidente; Lima Gui-
marães, 1."· Vice-Presidente; Castro Pires, 2.9 

. Vice-Presidente; Valdir Lisboa, 1.• Secretá-
rio; Luiz Domingos, 2.? Secretário; Emílio 
Vasconcelos, 3.9 Secretário; Ozanan Coelho, 
4.'' r Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO LEGISLA(.ÃO 
E JUSTIÇA 

, · · Antônio Pedro Braga, Presidente Juarez 
r óe Sousa Carmo - Vice-Presidente. 

COMISSÃO DE SAOOE PúBLICA 

Antônio Caetano, Presidente· Antônio 
Guimarães, Vice,-Presidente; Fidel;ino Viana, 
Jneder Alhergana, Luiz Maranha. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

. Arna~!e'u .A.n~radn, Presidente; Chaves Ri-
h~Iro,. VIce-Presidente; Aluísio Costa, Antô-
mo Pimenta, Jason Albergaria. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS F 
NEGóCIOS INTEREST AOU AIS 

César Soragi, Presidente; L~uren 0 An.:. 
clraue, Vice-Presidente; Carlos Prate~ 
lhermino de Oliveira Mantlel 'I'·tv '. ·' Gui-' , , eira . 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

. Abreu Resende, Presidente· O . C •. 
VIce-Presidente; Badaró .Túnlor se~ orre:~., 
Mercnclante, Simões de Alme· <1· ' e no onte I ,l, 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO DOS 
SERVIÇOS Dt: JUSTIÇft 

Jason Albergaria Cés·tr Sora 1 . 

Cândido Ulhôa, Fabrício Soares, Fa-
ria Tavares Starling Soares, Ribeiro Na-
varro. ' 

marães, Simões de Al;n~lch' X gr, fLuna Gui-
cadallt • 13 l' ·' ' ' ' cno onte ,..Ie ' c, o lVar ue l•reitas F·l .· .· ' " r-

' '1 Hicw Soare~ . 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇArAENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

· ·. Maurício Andrade, Presidente; Hcnó, 
. VIce-Presidente; Alberto Deodato, Augustó 

Costa, Feliciano Pena, Guilherme Machado, 
Tancredo Ne'{es. 

SESSÃO ESPECIAL Erfl l8 DE SE TEMBRO DE 1941 

l'HESIDÊNCIA DO SR. ALBEHTO TEIXEIRA 
SUMAHIO: _ C . Pr' . · . omparecnncnto _ A 

uneiro amvcrs,.1r1·o ll'\ ta -C t' · '' ' Promulg ,-ons llmção Federal: d., , . , aç.ao !ln. 
Hondon Pacheco Lim..,IscG~ll ~os l!os Sr~. 

' " mruaracs · 1. . . ' .nr-

'>: 



mando Ziler, Xenofonte Me:~adant.e c .do · Eis a característica dd mÓmento históri-· 
Sr. Presidente da Assembleia Legislativa co que vivemos, sob a proteção das quatro. 

Encerramento Ordem do dia liberdades enunciadas pelo grande Presidente 
Roosevclt. 18-9-1947. 

A nossa Constituição não é o resultado 
Às 14 horas, comp~rece~ os S~s · .Alb~r- de mero acidente histórico, ou fato isolado 

.\') t T · · J i ma Gmmaracs - v aldir Lis- na vida de um povo. Ao contrário d1' sso -. o CIXeira - ' ' E T v oncc t t • · • boa __ Luiz Domingos -A<rru IOR ascd - raz nas suas curas rmzcs uma ungem que-
I _ Ozanan Coelhp - breu esen c.-:- envolve o passado e o sofrido por milhões 
1c~olfo Portela - Alberto. Deodato --;- .Ahn~IO de homens, desta e de outras terras, na luta 

André de Almeida - Antomo Cae- pela LIBERDADE. Nasceu com o raiar da 
Costa~ Armando Ziler - Augusto de Fi- Democracia vitoriosa sôbre a opressão de· 
tan? d Baclaro' Tt'tnior - Carlos Prates t' l d't i 'I' guen·c o - ' · . . •. . o c as as 1 muras. rouxe-nos em suas nor- . 

César Soragi - Chaves Ribeiro - ~· ~bn- mas doutrinárias, os ideais conquistados 'à ; 
cio Soares - Faria Tavares -

11 
F.ellt~no custa de "sangue, suor e lágrimas". Eis 

Pena - Guilherme Machado - aclr Irna por que o Dia da Constituição, tão caro se, 
_ Jneder Albergaria -- Jos.é Augusto.-:- reveste de profundo significado e enco:1tra 
J ~ C·trvalheira - Joubert Guerra - Julio em Minas idealista, ressonância harmoniosa. • ose ' . A d .. d l\~a"a (le Cal·v,·tlllo _ Lourenço n I,\ e - . 1 o - "[' 1 d 

1 T 11' mas, pe o seu passa o e pelo seu prc- -' 
lhães de Melo Viana - Manue .aveua - sente se identifica com o dia de hoje. 
M· t ·ns da Costa _ Ma teus Salome - Mau-
. "T I Andrade _ Moacir Resende - Oscar Na qualidade de representante do povo 

rciClO A J>e<l"O l3l"l"a - Henó - Ribeiro mineiro, é-me grato dirigir-lhe a palavra em orrca - "... 't., ..,. _ . 
•1~ N· . 1•1.0 _ Hondon Pacheco - S1moes de comunhiio de sentimentos . 

.\V,l ' últ' d C ' . Almeida - Sousa Carmo - Imo e ar- A Pátria, por vêzes oprimida, encontrou 
valho - Xenofonte l\Iercadante · . na sua Carta Constitucional o ponto de apoio 

Deixam de comparecer, com causa JU~" para construir uma vida estável, num regime 
tificada, os Srs. : ~m.adct! .And~ada - An!- de igualdade de direitos para os seus filhos 
hal Gontijo - Antomo G;urn;ar.aes - Anto- c de autenticidade para a sua sob~rania. A 
nio Pimenta - Arlindo Zanuu -- Augusto Constituição hoje comemorada, emana da 
Costa - Bolivar de Freitas .---:- Emíl_io Sil- vondade livre do povo brasileiro, através de 
veira - Geraldo Ataide - Gmlhennmo de poderes constituintes outorgados aos seus Ie-

. Oliveira - Jason Albergaria - Joüo Camilo gítimos representantes. Implantou no País a 
_ Juarez de Sousa Carmo - Luiz ?~!aranha ordem legal, onde, niio havendo lugar para 
_ l\Iendes Ferreira -- l.Iouriio Guimariies - a violência, sobrevive a confiança na autori-
Olacílio Ne;.;riio - Soares Canedo ~- SAt~11r~ing dade constituída na solução de todo~; os pro-
Soares -- Tancredo Neves - Unel vun. hlcrnas. 

0 SH. PHESIDENTE Achando-se Como Lei das Leis, a Constiiui~~i'io De-
presentes 4-1 Srs. Deputados,. declaro n~lcrt.a mocrútica de 1946 traz consigo a grande res-
a sessiio especial, comemorativa do Jlnme~- ponsabilidade de consolidar a l\epública. 
ro aniversário da promulga~~iio ~la Consti- Cumpre-nos eonservú-la como instrumento da 
tuir;ão Federal, conforme reque:·u~tento . d~ ordem, respeitando os princípios nela con-
Sr. Alberto Deodato aprcsen.ta~lo. a l\lcsa e sagrados. 
aprovado pela Casa, na tr~?essum! s~xta A Nação brasileira ao descortinar de 
sessão ordinúria da Assemblew Legislativa. nova fase das relações entre os homens em 

que novos horizontes se abrem para a lnuna-
'' ATA nidade ainda convulsionada, e as nações se 

ajustam às novas formas de vida, necessit~ de· 
0 Sr. Luiz Domingos (2.9 Secretário) uma Carta que edifique a "Uniiio indestrutí-

lê a ata da sessão antecedente, a qual sem vel ~e !~stados inr~esttytiv~is", conforme liçilo 
ohscrv·tçiio é aprovada. de ms1gnc conslltucwnahsta americano e 

O 'SH ,' PRESIDENTE - Estú livre a defina as linhas mestras da nacionalida'de. 
palavra. Como I~ei húsica, a Constituição de 194(), 

é o denonnnador comum das aspirações de 
PIUJ\:IT'IHO ANIVEHSAHIO DA PTIOMUL- noss? povo. Sonhe fixar às cireunstúncias 

GAf~·ÃO DA CONSTITUIÇ,\0 FEDEHAL dommanles no r>rcscnte. c considerou 0 Ho-
mem como. c.entro c~ o ststcma constitucional 

0 Sr. Rondou Paclteco - Peço a pa- ou, co~no dtna Protagoras, c? mo a sua medi: 
lavra, Sr. Presidente. d_a. 

1 
.softllh,c r.eco

1
nhecer coraJosamente a sen-

O Sr. Presidente - Tem a valavra o s1ve ll1 ucnc1a c as causas econômic"IS na 
Sr. Hondon Pacheco. ci~~lad~, legislando para uma époea -~le rn·~~~~ 

O SI'. noNDON PACHECO - Sr. Pre- so Hlanedacle humana, in:;pirada llO" ') .' . 
' pios cristãos. ·' 1 nncl-siclen te, Srs. Deputados. 

As expressivas manifestações <1~ reg?z.i- Sr · Presidente, Srs. Deputados. 
. com que se comemora o 1.• amversano .. O 11ovo ao ganhar às. pra~~as par· . 
~~'1 nossa democr~llica Con~tituiçiio, ?stão ~mcws, os salões. I>ara as conferênch;~ 0.~ ~~-

re •adas de sentHIO, traduzmdo consctente avra livre, a tnhuna, os jornais, 0 ~ ' 1: , , : 
clarf ~, cl·l liberdade hem gravada na cons- todos os meios de cornunicae,:-10 >,

11
:, n ,1 o~, c e es,t ' l' - l . l l' f . I ' \ m llll 

CI.e'lttc't•,t JlOlHllnr como cone Içao c e VH n ( 1gna estar o seu pensamento e fcsteJ·.1 '. 1 ,t'· . -
m t u· d c t't · - 'r co e tva-·~· para os homens· en e 0 ta a ons 1 lll~~ao, não eslá apenas. 



Mas, senhores, tenho ouvido sem~re .di-
zer que, para 0 exercício da democracia, un-
põe-se a educação cívica do povo. 

' 

·cumprindo um dever cívico, mas, ganhand? · 
a paz para os que ganharam a guerra conti-
nuando a luta dos que tombaram pela liber-
dade e por um mnndo mais feliz para os Por êste lado precisamo:> 

nossa atenção, emhora pareça a 
falsa observaç:ão. 

ter prêsa a 
mim uma 

\· l 
nossos filhos. (Muito bem). 

:Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
A Coligação Democrática, nunca, por voz 

tão. humilde, honrou tanto esta tribuna. 
(Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE- Continua livre a 
palavr.a. 

, O SR. LIMA GUIMAHÃES - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. 
Lima Guimarães. 

O SR. LIMA GUIMAHXES - Sr. Presi-
dente e Srs. Deputados. 

Na evolução democrática do Brasil, tem 
· a data de hoje singulur e grata significação. 

Ela nos revela a eterna vocação demo-
cr.ática do povo brasileiro. Desde os albo-
res da nossa nacionalidade o sonho gigantês-
<:o da gente brasilea ~ a liberdade c vemos 
a nossa História pontilhada de feitos heroí-
. c os, para a conquista dês te ideal. 

Nenhum povo tem nwior civismo, tem 
maior consciência de seus direitos e de seus 
deveres, do que o povo brasileiro. 

Há, sem dúvida, por aí ainda um desvit·-
tuumento democrático, mas êsse desvlrtun-
mento não pnrte do povo, parte sohrctu~1o 
daqueles que pretendem dirigir o povo. So-
mos nós, líderes dos !J<U'tidus, 1Il!c. J)l':~::isJ
rnos, acima de tudo, educar-no~; ctvtcumel!te, 
polilicamcn te c uemocrlllicnmcn te. l're:· u.,a-
mos afastar de nos~as cogitações as httas es-
tercis que não têm sir~nifleado algum para a 
evolução progrc~;sista do Brasil. 

Precisamos antes de tudo nos educar a 
nós mesmos, porque o povo bra~;ih·~ro é um 
povo realmente cduca(lo, que recebe com re-
signação todos os govemos que temos tido. 

Por isto, quanüo eclebrarn.os o JJl'imciro 
aniversario da Constituição Fedcrnl, deve-
mos ter os olhos voltados para o interesse da 
pátria, I>ara o verdatleiro regime dcrnoern-
tico, para o respeito ü opinião pública, para 
o respeito a todos os partidos. 

·.-,; 

E se nós ja no tempo da colonização, 
passando dcp'ois para o regime monárquico, 
mais tarde para a Hepúhlica, tivemos, uma 
marcha avantajada dentro da democracia, 
precisamos ponderar que o verdadeiro so-
nho democrático realizou-se no Brasil, com o 
evento em que a Naçí:to, de armas nas mãos, 
proclamou a verdade do regime democrático, 
em 1030. · 

São êstes o:; votos com que o Partido 
T.rahalhislu llnuüleiro sauua o advento uo dia 
de hoje. (Muito bem! Palmas). 

Porque, senhores anteriormente, no re-

O SR. ARMANDO ZILER - Sr. Presi-
dente, peço a pulavra. 

O sn. PHESIDENTE - Tem a palavm 
o Sr. Armando Ziler. 

O SH. AirMANDO ZILER - Sl'. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

' gime monarquico, numa situação de país uni-
tário, os nossos dirigentes representavam a 
v~ntauc dos gabinetes, e na república. velha, 
os partidos únicos dominavam, e impunha, 
ao povo os seus candidatos, com verdadeiro 
desprêzo pela democracia, a ponto de os so-
nhadores da república declararem que aquela 
não era a república dos seus sonhos. 

De 1930 para cú, quando a Nação, de ar-
mas em punho reconquistou os postulados 
democráticos, que foram consagrados pela 
justiça eleitoral, pelo voto secreto, por todos 
êstes clem.entos que purifiearam H democra-
cia entre nós, é desta época em diante, que 
vieram os períodos de sadia experimentação. 

. Estão ainda na. memória de todos as gl<>-
rwsas lutas sustentadas pelo nosso heróico 
povo para a conquista da Curta Magna de 
10~6. . E no. dia ,er.n que comemoramos o, 
prune1ro. :~mversano de sua promulgação, 
nada mms JUSto do que elevarmo:> os nossos 
pensamentos parn a IHc<litaçào das grande;; 
rcsponsahililladcs que assumimos, ao entrar 
em regime democrático, e jurarmos a defesa 
dcstn Carla, desta, Constituição que lão caro 
nos custou. 

Houve, daí para cá, um ligeiro colápso 
de 1937 a 19,HL ~stc colápso, porém, obe-
deceu à evolução democrática. Impôs-se 
co~o uma necessidade para fortalecer a pró-
Pria democracia c nós verificamos que os 
~oços 9.ue formaram a sua mentalidade dentro 
1 esta epoca, são, hoje, os esplendores da de-
mocracia nova; são, hoje, os que vão para as 
r~ws, Para as esquinas, pura tôda parte, pro-
<? amar os direitos democráticos. 

. .1 Se é verdudc que o regime ditatorial li-
~~ l31

:.'. o~r1 pa~te, :~lguns direitos, não tirou 
Ao , a.,~ .. 0 . chma da verdadeira democracia. 

• 
0 c~n 1 a~10 • fortificou-o ainda mais, c nós 

Vlm?·'• ent~10• ~esta arrancada sublime, o povo 
cone r coeso, lntciro, para a democracia <Jue 
surge. 
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Sem dúvida, poucas vêzes na história do~ 
povos latino-amerkanof~, um povo h.iercsso\;. 
se tão vivamente, tão intimamente \lOr um 
problema que parecia u~n tanto ahs~ralo, um 
tanto vago, um tanlo alem do aleaiH·c w~ 1·al. 
Entretanto, o povo hra:;ilciro dcrnon:;trou nu.'! 
ruas, nos comíeios, atn1vés de seus orga 11is-
mos povularcs e de el:wses, grande interêsse 
p~r uma Conslilui,ç~o rculment~ P.r,~gressista, 
realmente demoerata:a. Isto sJgllltH:a que 0 
povo brasileiro jú adquiriu uma alta c eleva-
da consciência política. 

Mas niio basta, Srs. Deputados, a con • 
qnista de uma Constituição democrática. Não 
hasta têrmos cserita, assinada e ptomulgada 
uma c.ot;stituição,. e.o~no . hoje possuirno~;. E' ... 
ncccssano uma vtgtlancia permanente, Utn ·r 

1 .• 



·'?· 

espírito de luta conseqüente e ·instante na 
defesa desta Constituição. ·E' necessár~o que 
éstejarnos sempre a postos, para garantir . ~st.a . 
conquista qüc . tanto cust?u ao po':'o. brasilei-
ro. Não ·é demais repetirm~s ~nris m~a v~z 
que realmente a nossa Conshtmçao esta hoJe 
sob sérias ameaças· 

No seu primeiro aniversário de vigência, 
não foram poucos os golpes assestados COI~
tra ela. 'Eritretanto, graças a?. povo brar:.I-
Ieiro que .já .se. ~rganiza, ~1ue_ Jll sabe o .qt~e 
é uma Const1tmçao c se chspoc a defende-la, . 
podemos comemorar o transcurso do pri-
meiro aniversário de nossa Carta ·Magna. 

E confiantes no povo 'brasileiro, 'no fu-
turo de nossa Pátria, nüo exilo em ·afirmar 
que, assim c.omo . l~oje comemoramos o, :seu 
primeiro aniversariO, . comemorarem~.s tam-
bém 0 segundo, o terceiro· e os subsequentes. 

= 

que o poyo estenda; ·cada vez ·mais a sua ,·1n· 
fluência sô,hr~ os poderes ·Público; e 'que ós. 
po~ercs Pl!bhcos, po_r sua vez, , aprofundem 
mais e mms suas rmzes no seio das classes 
populares. 

Assim unidos, devemos marchar, defen-
dendo a n?ssa Constituição, e nossa liberda~
dc, a lcgahd_ade d~mocrática para Minas e 
para o Brasil; assun unidos, é que podere-

. mos recuperar er:onômicamente o nosso Es~ 
tac~o. e cvlt~r .o caos, Lu!emos, pois, por êsse 
max~mo obJehvo, todos JUntos, por cima dos 
pa_rtldos, por .cima. de qua_Iquer divergência, 
S~J:~ ela c~ual f?r, porque ~Cl!tl~ de tudo, como 
dizia Hm, esta a Conshtmçao. Era o que. 
tinha a dizer. - (muito bem! Palmas). · 

O SR. XENOFONTE MEHCADANTE -
Sr. Presidente, peço a ·palavra. 

O SR. PHESIDENTE -.Tem. a pala-
vra o Sr. Deputado Xenofolite Mercada'nt'e. Não prevalecerão contra a dcniocrácia, 

contra a Constituição, os golpes que os uu-
rnigos do povo scmpr~ procuram ~lesfcr i.r 

• .:r contra ela. O futuro c do povo c ·este, CI-
ente cada· vez· mais disso saberá defender 
0 •supremo estatuto do País, as nuvens ·que 
se acumulam no ·horizonte serão dissipaUas 
pelos novos veiÍtos que sopram no mundo, na 
feliz a bela expressão do grande Presidente 
Rooscvclt. 

O SR. XENOFONTE MERCADANTE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados . 

Calam .profundümentc em nossas 'alma!! 
de patriotas essas ·manifestações lrrivalizà~. 
v eis que se realizam em todos os recantos do_ 
·nosso país, por ·fôr~~a do magno evento qbe 
·se concretiza na passagem do 1.• ano da 
Constituição de 1946. 

E em, nosso Estado, no Estado d.c Minas, 
é com redobrado júbilo que comemoramos o 
l.Q aniversário de nossa ·Constituição, porqüe 
em :Minas a Constituição é manlida, por<!ue 
em l\linas temos um Govêrno que afirma ao 
povo seu ·propó:;ito de cumprir fielmente os 
preceitos constitucionais. 

Pela voz dos representantes dos I>oderes 
públicos, dos três poderes do 'Estado, vimos 
hoje como Minas se comporta diante dos pro-
blemas da democracia. 

O Executivo, pela voz 'do Exmo. Sr. Go-
vernador, defende a Constituição e 'mais uma 
vez afirma que lhe permanecerá fiel. 

O Legislativo, pela palavra do nosso 
·~· ilustre Presidente, relembra que 'l\Iinas ·é o 

próprio apaaágio da liberdade; a nossa glo-
riosa história aí está para demonstrar que 
a nossa posição sempre foi de atalaia. E a 
nossa gcra~~ão confirma que somos dignos da 
tradição de Felipe dos Santos, Tiradentes c 
Teófilo Otoni. 

O Poder Judiciário, por seu turno, afir-
ma que é prceiso resgPardar a ordem, jurí-
dica c constitucional. 

Estamos, portanto, certos de que· em 
Minas o povo c o Govêrno se unem em de-
fesa dos postula1los democráticos de nossa 
Constituição. 

Podemos, assim comemorar o <ha de hoje 
inteiramente cônscios de nossa re:,ponsabili-
dades c certos de que Minas não faltará à 
sua tradicional vocação democrática. 

A Constituição Federal é sem dúvida o 
instrumento, o veículo de aproximação do 
povo e Govêrno, que tão intimamente deve 
ligú-los para . o bom desc!npcnho . de suas 

1 runçi3cs c deveres. E' prc_cts.o ~lllC essa apl'O-
·xiinução- seja cada VCZ IllatS lllhma, C· preCISO 

O momento, por certo, não comporta, 
Srs. Deputados, as derüasias de linguagem e 
as longas digressões em tôrno do ato que hoje. 
se comemora, porque sabemos apreender em 
·tôda a sua magnitude a significação exata ·do 
grande acontecimento. Só nos resta, 'por~ 
tanto,· dizermos que, nesta hora, estamos em 
comunhão perfeita com tôdas as solenida~ 
des com que comemoramos o 1.9 aniversário. 
da promulgação da Carta de 1!)46. 

Sr. Presidente, foi . sempre uma aspna-
~~ão de todo o povo escolher as formas, plas-
mar os princípios pelos quais êle ilevia e 
deve ser governado. Pode dizer-se que tal 
aspiraçüo, que tal inclinaçüo jamais foi umn 
cnra<:teristiea singular, jamais foi uma carne· 
tcristica especifica de certos c dcterrninadoi'J 
grupos, mas antes· o trnço fundamental irre-
primível de todos os agregados human~s. E' 
que, Srs. Deputados, hdiscultl.veh:~ente est;~ 
aspirações, êsscs anseius têm, para assim dl~ 
r.er, uma bas.c .congênita, Ul!l fundamento PU· 
rar~ente orgame?, porque ele se alardoa se 
:uTmH\ no scntlm<;_nto da .liberdade, qt~e 1 é 
mato no homem, esse sentimento de liber-
dade qnc faz t~om que aquelas HSJllt"\Ç. 0- "" ·i . ' . c • ., c-
VIcas, nos momentos das graves a"itaç·o·c, 

• • t'> , • s so~ 
ciai~,. cne?ntr~~n, dentro de nós essa fôrça, ~s~ 
penflca, msvJHtavcl que faz com que nós 
alevantemos (~outra os desmandos de toi~os 
os nwgi1atas (}o momento, ~le todos os cos 
tentes ocasionais. E' por isso ''~'n. 110 , prepo-.. l' 1 · • .,.. 1 cs que Ja < Issc a gucm, com carra<las de l''l' ;- · ' . 
onde não medra a flor da lihcnhde 'Z,IO, que 
não floresce êssc sentimento · ~·cfi~/Ill~, ~nde 
os povos têm a atitude passiv•t ,1.1 . a<hssn.no, 
,-, 1 • · 'A ',,:-; organlza-çoes llltl\,~ll mameas. rrane·li-·t 1 f 
nhorcs Deputados, '<lu vida tle \m~ e ato,. se~ 
c vcreis JlCrfeitnmcnte '(IUC ._ , povo hvre 
f. esse 1>ovo se' tr·ms orma ·em qualquer cous· · · · . · ' • ',t lllUhl lllCai>UZ . de produzir ·aquilo que o 'C'>I>irt't •1 ' · . A. · o mmano . est" 
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\\ .. ;afeito a produzir na suà' ânsia · irreprinúvel 

para tudo qmínto é justo, quanto é belo e 
·quanto é bom. 

os patriotâs é zelar, respeitar e· obrigar-se 
pela manutenção dêsses princípios, potque 
êsses principids refletem nos tempos duvi-
dosos que atravessamos a alta cultura poU-
tica da nossa gente. 

i. ' 
Em nossa terra; para não nos determos 

-em longas digressões estudando os aconteci· 
Tentos da nossa vida política, vemos que 

.. esse, sentimento floresceu sempre em tôdas 
·as epocas, fazendo com que nos momentos 
graves, das agitações da nacionalidade o pu· 
.triotismo desse da sua existência manifesta· 

. .\' 
O Partido Social Democrático, Sr. Pre-

sidente, congratula-se no dia de hoje, ou me-: ' 
lbor, associa-se no dia de hoje, a essas ho-
menagens tôdas que nos múltiplos recantos 
do País se prestam à .gral}de data que mar-

ções inequívocas e irrivalizávcis. 
Desde a Inconfidência Mineira sôbre a 

.a qual já se manifestaram os oradores nesta 
tribuna, através de outras fases, &través de 

ca a passag~m. ~o pnmmro aniversário da 
nossa Constllmçao, e eu, humilde intérprete 
da bancada. do ~. S. D. desta Casa, é com 
grande satisfaçao, com grande desvaneci-
mento que venho, nesta hora, Sr. Presiden-

· lôdas as rebeliões que irrornperam na nossa 
história desmanchando a aridez da nossa 
crônica colonial, vemos os esforços e os sa-
crifícios dos mártires, en;tpapando com o seu 
sangue a terra generosa de Minas Gerais. pura 
. a conquista das nossas grandes franqma_s e 
jamais foi em vão o derramamento desse 
sangue, porque :afinal to~os. os. anceios dêssc 
povo sempre irrepreens1ve1s tiveram coroa-
mento com os fatos que culminaram na pro-
clamação da República. 

A verdade é que, Srs. Deputados, pro· 
. clamada essa República, os homens que se ba-
teram por essa : forma governamental, trata-
ram de concretizar, de corporificar no decá-
logo dos nos.sos diX:eit.o~ c das nossas garan-

. tias que foi a Constltmçao de 1891, tudo aqui-
lo pelo qual se bateram as gerações de pa-
triotas de nossa terra. E senhores, a Carta 
dêste ano, o magno estatuto de 1891, soube 
'evidentemente, corporificar, exteriorizar todo~ 
êsses belos princípios que .constituem o de-
·cálogo dos direitos mais sagrados de um povo. 
·se o rn~nusearmo~ ~inda hoje vemos que nêlc 1 
foram fixadas precisamente, de forma inimi-
tável, a divisão dos poderes, as liberdades do 
homem, as garantias da propriedade e tudo 

te, desincumbir-me do encargo de manifes-
tar . esta grande alegria, êsse grande desva-' 
necunento que na hora presente avassala 
tôda a nossa subjetividade. Utluito bem! · 
Palmas) • 

O Sr. Presidente - :Minas Gerais, i>re-
sentc de corpo e alma a esta expressiva rcu- .. 
mao, acaba de externar, por intermédio de " 
seus _n~ais legítimos representantes, o firme 
propos1~o, ~e assegurar, por qualquer preço, 
n? terntono abençoado destas montanhas e 
dc~tcs vale.s, o império da Lei sôbre os de-
salmos ornmdos das paixões dos ódios c 
das ambições. ' 

~e volwrmos os olhos para o pas-
sado, I?~Is graves se tornam as nossas rcs-
ponsalnhdades,_ diant~ . do exemplo magnífi-
co de abnegaçao c CIVIsmo de nossos herói-
cos antepassados, sempre presentes na luta 
pela preservação da ordem jurídica contra 
os desmandos da tirania, da liberdade con-
tra a opressão. 

. :nespeitemos o Poder Constituído c os 
direil?s de cada um, para que possamos vi-
ver hvres, dentro de um regime de justiça 
c <le tranqüilidade. 

"Legum servi szmms ut liberi esse pos. 
simus". 

\' 

·quanto serve de atestar, de forma inequivo-
. c a, a alta cultura, o alto valor moral da ci-
vilização de um povo. 

Inspiraram-se como é sabido, como todos 
conhecemos, os legisladores de 91, no manan-
cial farto da Constituição americana, a obra 
mais perfeita que saiu, de jacto, do cérebro 
humano, para usarmos a expressão do gran-
de Gladstonc, Constituição, que corno dizia 
famoso orador castelhano, é um monumento 

"Somos escravos da lei para que possa-
mo ser livres". •, 

extraordinário de grandeza c sabedoria, por-
que fêz com que um alfaiate como Johnson 
tivesse tido a possibilidade de assumir a prc-

. sidênda de seu país, um lenhador como 
Abrahão Uncoln, pudesse se revestir do rncs-
l!!O encargo e um General como Grant também 
tivesse tido a oportunidade de exercer o car-
go de Presidente. 

As constituições posteriores da nossa 
terra, senhores, souberam guardar, souberam 
zelar êsscs princípios que ficaram estcreoti-
p~dos na de 18!)1 e a Carta de 1946 refletiu, 
·digamos sem rodeio tôdas as aspira\~Ões, 
tôdas as tendências' que andavam diluídas, 

. ·que andavam dispersas pelo ar. 

~sse .deve, s.cr o nosso lema, ao ensejo 
do 1. amversano de nossa Constituição. 

A Mesa se_ associa integralmente às jus-
~as. c.o.m,emoraç.oes que esta Assembléia, com 
I.ncxcediVel. h~·1~ho,. houve por bem realizar 
em l~.o sigmhcahva data. (Muito b 1' 
Palmas) • em 

ENCERRAMENTO 

Não pedindo a palavra nenhum O\ l. 
Sr. Deput~do, o Sr. Presidente declara }·10 

da a scssao c convoca outra ext1 .. 1 : 1. m-
'1. 'l Jl'll"l l!OJ'C : 1(' 30 } ' ' OI ( 111ft· 1 • , , • , as J, wras, cotn a , , · 
te ordem do dia já publicada: scgum-

ORDEM DO DIA 18-9-19-17 

Primeira parte 

1;~Hur~ e aprova~~ão da ata. 
- Lxvcchcntc, inclusive leitura c a 

,, 

Faz-se, pois, mister, senhores, que saiba-
. ·mos resguardar o que se acha concretizado 
· na Carta de 1946. o dever precípuo de todos 

taça o de pareceres I>roJ· elos . 'd. 'prcscn-•r' t • ·, m 1caçocs que unen os e interpelações. , ro- :'· 
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Discussão e votação de pareceres, re-
,querimentos, indicaçõe_:; e interpel~ções: . 

Leitura e aprovaçao de redaçoes fmms. 

Segunda parte 

2 • discussão do projeto n.• 18, do Go-
vêrno' do Estado, que autoriza a" abertura de 
um crédito suplementar de Cr$ .>. 000.000,00, 
à verba 025-45 (8.693~, do Departamento de 
Compras e Fiscahzaçao. 

2' discussão do projeto n.0 21, do Go-
vêrno. do Estado, que autoriza a abertu~a de 
um crédito especial de Cr$ 27. 54 7 ,20, a Se-
.cretaria da Viação e Obras Púbhcas. 

z.• SESSÃO EXTRAORDIMÃRIA, EM 
18 DE SETEMBRO DE 1947 

PRESID:BNCIA DO SR. ALBEHTO 
TEIXEIHA 

SUl\IARIO: - Comparecimento - Ata 
Expediente: telegramas de fiscais da 
fronteira em Patrocínio· do Muríaé e do 
agente fiscal de Malacacheta - Hadio-
grama9 llo Sr. Governador de Goiaz, 
.agradecendo, c do Sr. Presidente da As-
sembléia Legislativa do Espírito· Santo, 
fazendo comunicação - Ofícios do Sr. 
Governador do Território· de Guaporé e 
do Sr. Governador do Território do Ama-
pá, agradecendo - Convite da Fedem-
ção das Indústrias de Minas Gerais -
Política de Caxambu e Conceição do Rio 
V c r de: discurso do Sr. Valdir Lisboa -
Aprescntaçao de pareceres: Parecer pa-
ra 2.• discussão sôbre o Projeto n. 5 
(Organizaçao Municipal) -Parece'!" sôbre 
o Projeto n. 50 (denominação ao edifí-
cio da Assembléia) -· emeiHlas ao Pro-
jeto número 2, emenda substitutiva e 
voto em separado - Ordem do Dia: 
2.• discussão do Projeto número 18 e 
aprovação dos seus arts. 1.9 c 2.9 - Ur-
gência: requerimento do Sr. Badaró Jú-
nior c pala v r as dos Sr-'>. Fabrício Soares 
e Alberto Deodato - 2.• discussão do 
Projeto u. 2, discursos dos Srs. Pedro 
Braga, Júlio de Carvalho, Alberto Deoda-
to c Oscar Corrêa - Falta de qllorum 
- Encerramento - Ordem do Dia 19-

Sl-19·17. 
As 1G,30 horas, comparecem os Srs.: 

I 

Alberto Teixeira - Lima Guimarães 
Valdir Lisboa -- Luiz Domingos - Emílio 
Vasconcelos - Ozanan Coelho -- Abreu He-
sendc - Adolfo Portcla -- Alberto Deodato 
_ Aluisio Costa -- André de Almeida - An-
tônio Caetano - Armando Zilcr - Augusto 
de Figueiredo ----: Ba~laró ·!únior - Carlo~ 
Pratcs - Ccsar Sorag1.- (:h aves Hiheiro -
Fabrício Soares - Farta Tavares - Feliein-
no Pena - Guilherme ~[achado .- llt~cír Li-
xna _ .Jacdcr AllJcrgana - Jose Augusto -

~ .,, -José Curvulbci..u - Jonbmt Gne<ru - Júlio 
~ -de Ca<vulho - Lourenço Andrade - Mnnucl 

Tav~ira M~r~ins da' Costa Mateus Sa-
loroe - Maur~c1o Andrade - Moacir Resen. · 
de ----: O~car Corrêa - Pedro Braga - Himó 
- R1be1ro Navarro - Rondon Pacheco _ . 
Simões de Almeida - Sousa Carmo - últi-
mo de Carvalho - Xenofonte Mercadante 

Deixam de comparecer, com causa jusÚ-
ficada, os srs.: Amadeu Andrada - Anibal 
Gontijo - Antônio Guirharães - Amtônio Pi-
menta - Arlindo Zanini - Augusto Costa _, 
Boliv.ar de Freitas - Emilio Silveira - Ge~ 
raldo Ataíde - Gmlhermino de Oliveira _ 
Jason Albergaria - Joao Camilo -Juarez de 
Souza Carmo - Luiz Maranha - Mende~ 
Ferreira - Soares Canedo - Starling Soa-
res- Tancredo Neves- Uriel Alvim- Xe-
nofonte Mercadante. 

O SH. PRESIDENTE -Achando-se pre--
sentes 43 Srs. :Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O Sr. Luiz Domingos (2.9 Secretário) lê 
a ata da ses&ão antecedente, especial. c que. 
sem observação·, é aprovada. 

·EXPEDIENTE 

O SH. VALDIH LISBOA (1.• Secretário) 
procede á leitura dos seguintes papéis: 

Telegrama 
De funcionários da circunscrição de Pa~ 

trocínio do Muriaé, pedindo melhoria àe ven-
cuuenLU:s li''"" v:. U:>l:.tl:S u.a fronteira. · 

- A Comissão de Finanças. 
Do agente fiscal de Malacacheta, de so-

lidariedade ao memorial apresentado a As-
sembléia pelos funcionários fiscais de Ube-
rabao<~ f.1 

- A Comisão de Fin:.mças. 
Badiogranws 
J)o Sr. Governador do Estudo- de GoiaP< 

agradccedendo a comunicação da eleição' 
composição e posse tla Mesa desta Assem: 
hléia c bem assim a rcme~s.a de um Bxem~ 
plar da Constituição do Estado. 

- Hcccbido com agrado. Arquive-se 
Do Sr. Presidente da Assembléia Legis: 

lativa do Estado do Espírito Santo, inforrnan-
do que .1~a qualid~dc de Presidente daquela 
Asscmblew, as,sunuu as funções de Governa-
~or daquele Estado durante a au~ência d 
titular do cargo. 0 

- Hcccbido com agrado. Agrade" a-se, 
Ofícios "' 

Do Sr. Governador do Território F . 
ral do Guaporé agradcccdcndo a . e.de-;- d l . - , . ,, comuruca· çao a e crçao, compo~nção c posse d 'l u 
desta Assembléia. ' mesa 

-D ~~ccebido com agrado. Arquive-se 
o 01". liovernalior uo '1' ••• · · . ' • d A . d . • . Cltttono edcral o mapa, fazcn o rdcnhco agrad •. · . 

- Hcccbido com agra t . cc~mento. 
Convite l 0 • Atqmvc-se. 

~)a Federação das Indústrias d. 11. 
rms, para a solenidade de in~tal~ ,;- I~as Ge-' 
so de auxiliar de assistente so •. .Ci.tO 0 cur~ 

- Agradecer, Cla · 
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. O ~R. PRESIDE:z.iTE. -- . ·Não :haye?do 
·matéria mais a ser lida na hor~ do. expedie~~ 
te, dou a palavra ao Sr. Valdir Lisboa, pre-
viamente inscrito. 

POLíTICA DE CAXAMBU E 
DO HIO VEHDE 

CONCEIÇÃO 

O SR. VALDIR ·LISBOA -- Sr. Presi~ 
'dente Srs. Deputados· , . . 

. Notas interessantes e pitorescas ye;n, apq-
recendo no interior do Estado, aO• IniCIO da 
campanha municipal. 

Tenho em mãos um boletim que foi farta-
mente distribuído em Caxambu! como prop_::t· 
gamda eleitoral, . do qual, lerei trechos, nao 
só para conhecimento dos Srs. Deputados, 
mas também para que nos nossos Anais fi-
quem assinalados os traços marcantes da era 
política que atraves&amos. 

Trata-se de um manifesto-programa .a 
ser realizado pela U. D. N., que procurará 
conseguir do, Govêrno diversas providências: 

·Diz o manifesto: - ·"Tais melhoramen-
tos, pelo vulto de sua üespesa, só poi.lem 
ser realizados com o auxílio direto do Go-
vêrno do nos9() Estado, e êste, evidentemen-
te, só por êles se interessará, se à' testa da 
administração do Município ·encontrar elemen-
. to -de sua confiança partidária, e não um 
adversário de stJU Govêrno e da -sua orienta-
. ção política". 
; Como vêem, ·srs. 'Deptitádos, 'os ~Demo
cratas de Caxamhu não admitem um adver-
sário à testa da administração ·municipal, e 
acham que o Govêrno "evidentemente" ·só fará 
melhoramentos na estância, se contar naPre-
feitura "com um elemento de ·sua confiança 
partidária." 

Passemos a outro trecho: - "Claro, que 
só a União Democrática Nacional, partido no 
qual se integraram todos os elemcntoso pres-
tigiosos dêste Município, .poderá ·realizar as 
aspirações dos seus habitantes, e não outro 
qualquer partido, pois é sahido que não só o 
Partido Trabalhista Brasileiro, chefiado pelo 
ex-ditador combate o 'Govêrno de Milton 
CampoS' e' do general Em:ico Gaspar Dut~a, 
como também a ala chefwda por Benedito 
Valadares orientado por elementos estranhos 
a Minas, 'procura sabot<u· tôda iniciativa e 
esfôrço dos ·mineiros, para recolocar nosso 
Estado na situação de prestígio que sempre 
gozou no seio da Federação". 

O diretório engana-se, quando afirma que 
'sabotamos tôda iniciativa ·e ·esfôrço dos mi-
·neiros, pois, nesta Casa sempre nos colocamos 
··ao lado de Minas Gerais, sem partidarismo, 
quando está em jôgo o prestigio do Estado. 

Para finalizar informo à Casa que o 
manifesto está tami>ém assinado pelo Sr. José 
Ferreira 'Leite 2'.o vice-presidente, que é o 
Prefeito muni~ipal de Caxambu. 

Como 'talvez tenha ·sido revogada · u cir-
"cular do Sr. Secretário do . Interior que: nor-
teava a :conduta dos Prefeitos, não faço co-
Dlentál'ios sôbre o fato. 

( ~~ 

/ h~ . v 
Tenho :também ·um telégrama :que rece-· \i 

· bi, hoje, de Conceição ~o ·Rio Verde. 'E' .
0 

i', 
:'Deputado Valdir Lisboa --- ·Assemnléia ~ 

seguinte: - !(I' 
Estadual - B. llte. - Elemento Üo prefeito 
aproveitando estada delegado militar mou: 
v<? )u~tificado, .denunciou_ nos

1
sos correligio- .-~ · .. ,'\··~·;··· ', 

nanos que diànamente sao c wrnados à de~ . 
legacia de pólicial. Há dias correligionários. 
nossos foram encarcerados no açougue cons-
tituindo afronta dignidade humana. Peço 
provh~~ncias levando conhecimento da As-
semblCia. Cor ti. Sds. (a.) N agib Felix". 

Para o assunto tratado neste telegrama 
peço a atenção do Govêrno do Estado. (Pal~ mas). 

i 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES 

Depois, o Sr. Ma:nucl Taveira, por parte· 
da Comissão de Assuntos Municipais, lê e 
envia à Mesa o seguinte: 

PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO SOBim O 
PROJETO N. 5 

Con.rissão de Assuntos .Municipais 
(Lei de Organizacão Municipal) 

Parecer: 
_"O problema .ele soluriio mais ·urgente 

a c a r~ o da atuahdade, digam, o que quise~ 
rem, ·.e o. da r~form;:t das Câmaras 1\lunici-

l>ms. S~ rcs.lllc m a eélula do sistema re-
presentativo, c. por onde se deve ·estrear a 
obra de sua regeneração .. Na ordem social 
sucede o ~n~s.mo que na mecfmica: ·u base 
r~g? ? edihcio (Azevedo Maia - "O Mu-IllCIPIO ),. 

. Estas. palavras, ainda hoje, palpitantes da 
~lUis evidente . realidade, 'foram ditas há 
b7 anos, nelo Citado hntor ·cuja obra se edi-
tou em .1883. O tempo, que tudo destrói, não 
c.onsegm~ ?c.sfazcr conceitos tão profundos e, 
t,\l a ohJctlvula(le que encerram, siio como se 
o autor os houvesse cm~tido Para·a nos9a atuali-· 
da c~~. ~ond~ c_oncluirmos, desde logo, da irn- . 
por tante nus~ao que ao leglisciador minei-
r? cabe rcahzar, com abnegação e Patrio 
t~s~no,. ncs!a fase de nossos trabalhos le •is: 
la h v?:: . Eh~bo~a,r urna lei de . organiza~ão 
mumcipal, SISillhca, nada mais c ·nath Ill 
n<?s, do que assegurar a Minas Gerai's c-
cluna novo, de liberdade e autono ·.: urn 
nossas comunf.;.s, de progresso e •rar 1 nn,t de 

. . E ·t ·' . . g ll cza P'tr·t <>. n?sso • s l~u? c para a própria Pit .·. . ' .. ' . 
slle_Ira, ~l'OIJIClando a todos OS In in! .tl,( D~ ,\• 
rnms felizes e vida mais condig_na. eJro~ d1as 

Com o malfadado. golpe de lO d 
bro de 19:;7, desfechado no 

111 
c novem. 

• t, I· N - . . omento C'"nt em que O<,\ a açao VIVIa um· d ""' o 
belas c cí:'icas cmnpaliha~; elciror~i suas mais 
da succssao prcsiclenci•tl dcs·• s, ctn l>rol 

· · · ' ' ... pm·ccctr 1 nano político brnsi!Piro .1 reJ>r t o cc-. ' • ' csen t ;-pular,/ o regJme da o; C'ttTl'tr·ts . 1 . aç.to J>o-- . ' ' , ' su >stJ t i l tao. por um ·regime de cxcc~·'io u c o, cn. 
rou para a República, úté lll·;t 

0 
qu? Jlerclu-

quando se instalou '\ '("c>rlstil .ç ~ ele 194G 
l\1. ' " · lllç·,o p ·1 · • .para 1nas Genis ·1té '1 {>' 1 ' ct cru]· . . . ' . ' ' c c lll'\1\'o ., i • com a Instalação de sua 'tere , · . ' ; u I lllo 

elr,t Col!slituJn: 

i 
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te; e 1-.ara os municípios. mineiros ainda per-
durará, até que, coJ~hecidos . ~ I~roclamados 
os re~mltados- dos pleitos mu~Ic.lpais a. se ~ra
varem a 23 de novembro proxuno SeJam ms-
taladas aH suas câmaras· 

Longo foi o período em que ao povo ft-
recusado o direito e a .liberdade de re?er por 
si os negócios que mais ~~- pert

1
?
1 

111_; ldnteres-
incontestàvelmente e a 1 lerua e nm-

s~n\al condição elementar de tôdas aS' ou-nlcli · e.,. pe !ras", 110 que temos co1Il~os.as. pr1~yta~ n s.,e 
1
-

riodo negro de nossa . ustona a na! quanc o 
tiío fartamente foi a hberdudc cspesmhada. 

Ao oferecermos à Comissão de Assuntos 
Municipais c Negócio~ I~llere:>tadm~is, c , il 
douta Assembléia Leg1slativ~~ de l\~mas G~
rais, como relator do pr?Jeto ~umero ?• 
êste parecer, não nos f<_:n . poss1vel . fug1r 
à oportunidade ~esta~ ligeiras ~onsidcra
çõcs, que bem evide~cwn: a mag'llltude des-
ta tarefa. E', como diz o Ilw~tre c nobre ~e
putado Tancredo N ev~s, enCtao . r<:latoEr de~te1 mesmo projeto na ex~mta onussao. 'specw 
de Legislação ~ !us-!Iça, com o bnll~o e . a 
fulgurante intehgcncw que tanto o tem chs-
tin«uido nesta augusta Casa, "da acertada so-
!üçi\:o que devemos dar, que dependerá, . ~m 
grande parte, o êxito desta nova fase de gover-
no constitucional, em que todos nos acha-
mos empenhados." 

O mundo tem vivido, de uns ·anos a esta 
parte, sob o efeito de revoluções a~ mais des-
sencontradas e que muito têm contribuído 
para abalar, senão mesmo destruir muitos da-
queles princípios que entào eram titios ·como 
eternos, determinando, conseqüentemente, re· 
formas políticas e sociais que mais têm servido 
para fomentar a inquietação univers-al, do 
flUe propriamente para a solt_tção dos s~m 
magnos problemas. Acontece com as naçoes 
o que há muito vem acontecendo com os ho-
mens: vivem elas uma época de incompreen-
são de incericzas c, por isso mesmo, de in.:. 
tra~qiiilidadc. O momento universal é de an-
gústia. A paz, ~quela doce ~wz que. deveria 
ser celebrada tao logo s-urgm o du1 8 de 
maio de 1!H5, - o dia da Vitória ainda 
não se concretizou, ainda não existe, tal co-
mo ccrtomcnte, fôra imaginada pelo imortal 
Pr~~~ideutc Hooscvclt c ansia(la por todos o~; 
povos. Infelizmente, as nações nfto se com-
JH'cendern, muito embom as vúrias confet·ên-
eias lntcrnaciO'nais, para êste fim convocadas. 
Tamhúm os homens têm falido sempre, 
qtianclo procuram encontrar s:Jlução para 
êste,; angustiosos problemas. Porém,? que 
mais nos deixa concretizados, o que mms nos 
desohl, ante tudo isso, é sentir c vêr o homem 
dominando a Natureza na sua qmwc totalidade. 
desvendando-lhe todos os segredos; é o homem 
percorrendo a .terra a. velocidades in,IJ~res:;I?
nantes c fnntúslwas,, S~Ja na st.Ia supcrftcie, seja 
nas alluras atmosf~ncas, seJa 1~a proiundcza 
dos seus oc?a~ws; c o l~omem llldo .ao auge 
lo seu dnnnmo, conscgutndo o que ha menos 
\c 'dois anos era considerado i mpos~;ível: a 
~csintegra~~üo do úlomo. Conin.do, como é do-
loroso reconhecer que quem fo1 :apaz ele ta:l-
lns conquistas c descobertas, nao conscgmu, 

ainda, uma, no_rma de vida que ·lhe ·assegure; 
l?a.z ~ concord~a com o seu: semelhante.: Não 
foi auHJ.a poss1vcl um perfeito entcnuimcnto 
ent:c os homens. O mal é universal, ·daí· a: 
razao po.r que o que realmente houve 110 . dia 
8 de maw de 1945 foi um simples cnsarilha-
mento .de arma~>, uma trégua por tempo in..: 
determmado e que poderá ser interrompida 
quand~ menos se esperar. De nada parecem 
ter valido. os.longos. e terríveis anos da guer-
ra, a mais nnpresswnantc e desumana dé 
qua.ntas <~ humanidade já conheceu. Con"' 
clm-se diste;> o quanto é difícil, e, ao mesmo 
tempo, subhme,_ traçar normas de vida e· de' 
condut~, vale dizer ~ quanto é difícil e snbli- 1 

m~ legislar. ~o legtslador cumpre considerar· 
ta~s fatos a fun de que possa êle, através da~Y 
leis, assegurar. no corpo social meios efica-
zes de transpor, s-em graves comoções todos 
os obstáculos característicos da hora' grave 
que atravessamos, fortalecendo sempre 0 principio garantidor da liberdade. 

Cahe-n?s, . como legítimos representantes 
do povo mmeiro, nesta magna Assembléh a 
árdua incumbência de assegurar, ·no n~~so 
Estado, através de leis sábias c patrióticas ' 0 princípio de paz c de concórdia, como con~li
ção primeira do progresso e da felicidade de 
no&sos coestaduanos. 

O município surge, então, como a pedra 
fundamental dêsse grande edifício a ser 
construído, sàlidarncnte e dentro das novas 
conquistas sociais, a ditarem-lhe as formas ar~ 
quitctô:nicas. "Sem a participação coletiva 
dos municípios, (é ainda Azevedo Maia quem· 
nos fala), não se poderiam manter os I!O-
vêrnos constitucionais, que se nutrem da ~ei
va da opinião pública. mes são as artérias 
por onde circula, não só a substância do 
trabalho comum que o Estado assimila Pch 
contrilmiçiio, como também a corrente do s~
frúgio donde vem a popularidade." 

Não hú negar seja o município a célula 
elementar de todos os governos democrático:-, 
de .tôch;s. ·as- unida~les so.ciais a mais forte, ·~ 
mms sohda, a nuus rcs1stente, a menos 'ex-
posta às usurpações do poder, conforme no~ 
ensina ~cr~.Y, nca~l~en ?a sua magnffic~ 
monografia L Adnmustratwn local en !<'ran-
ce et eu Anglaterrc". púg. 74. Alexandre Her-
culano, na sua História de PorLU''al vol · 3 • 
pág. 222, é ainda mais incisivo, q~a~do ~lfh:
ma que "o muni.cípio é o refúgio do~· foros 
populares, 'a sociedade forte do homem d 
trabalho CO'Il tra os poderosos, eorllr·• .1 11 , 

0 
. f t - . l " ' lU-

ldll c
1
s a_çao 

1 
vw

1 
cnLa c ::bso.luta do Pl'indpio 

e ( cs1gua dal c c contt"a a liberdade c1' 'lS 111• • · , "' 'l' · • · cUO-l'las. . _1 ranqm ,lí'a-~os~ ne~1te particular 
0 que chspocm as C.Gnst!tulçõcs ela 1\epúhlie\ c 

d~ .n?sso ~~stado, onde a au~onomia do 
1
' _ 

lllClPlü fcn encarada earn prcfun<io r ... n1.l: · • l f · , C,J lS-
lllO, Ja que ~lsscg:u·ac .. a m, ~s eomunas rni '. _ 
r as, ma a sitwwao h nancc1ra jamais c·;t·~Cl· _ 
da e1u nos~:~\~ cartas voiílieas ~\llh~, i~ r.: ·~\~I 
lHHlemos, na verdade, aerc<lit·• . , cs · ·~·~ 0 

, . . . ' . " 1 ll,l autononna nn.n H~IJlai. se ao lllllllH~IJHo 11Cf!'ll'll\ .• 
financeiros capazes de lhes g;•r·u~t~! .0 ~' rnews 
cx.islência renlrncntc de nulo-suÚ .· ~. 1 er!~ uma 
cluna de liberdade adm i 11 i str·l( i, ~wnci,J,, ~un 
capaz de ensejar-lhes op ,t <. ·:~ c l•últtica, 

or Utudailes de am-
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" pio progresso, que constituirá, em futuro não 
. muito distante, a grandeza do Estado e da 
"P~tria, fortalecendo, conseqüentemente, o re· 
g1me em que vivemos atualmente, e impedin-
do, outrossim, que ,se contagiem com os gran· 
des males oriundos do servilismo. Temos a 
'tri~te 'experiência do passado e não podemos 

técnica crescente do govêrno municipal não 
seja ainda mais difieultada pelos desvios do 
crescimento e pelos erros da inexperiência no 
leme do govêrno", ensima·nos o doutor Pro-
fessor Orlando M. Carvalho, na sua obra já 
citada. Dentro dêsse plano diretor estarão 
os municípios mineiroS', com o seu progresso :' 
harrnônicamente assegurado e salvos dos ma· d~1xar de reconhecer que onde o município 

VIVe tolhido, incapacitado por isso mesmo, 
de realizar tudo aquilo quanto pode inspirar 
o ll!-llor à causa pública, surge, desde logo, o 

. desmterêsse e o desânimo. Daí a necessid:a· 
de imprescindível de se assegurar ao mu· 
llicipio autonomia plena em tudo o que con· 

. cernç ao seu peculiar i~nterêsse, notadamente 
no campo de suas finanças, com a livre apli· 
ca:ção de seus rendimentos em realizações de 
maior vulto, estimulantes de novas e ainda 
maiores iniciativas, criadoras da indispensá-
vel confiança do povo no poder público. 

les oriundos de administraçõe~ vaidosas ~IUC, 
para satisfação de um s~ntuncnto. ~g01st~, 
quebram, muitas vêzes, a hnha a~r_nmiS'tratx-
va de seus nntccessores, cujos hcneflcos resul· 
ta dos o povo vinha colhendo, pn~a. d~r aos 
problemas administrativos mumeipms no· 
vas soluções-, nem sempre as melhores e nem 
as mais aconselháveis. 

. O projeto n. 5, referente à lei de orga-
mzação dos municípios-, foi calcado, quer na 
sua estrutura, quer na sua sistemática na nos· 
sa lei 11. 183, de 2 de dezembro de Í03ü, ue-
crctada péla então Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais. Dela pouco se afastou, senão 
naqueles princípios que deveriam ser postos 
·em consonância com novos uispositivos da 

No Capítulo I - Da Constituição -dos 
Poderes - do Titulo UI, nos permitimos dis-
cordar ~lo critério adotado no artigo 23 para 
a fixação do número de vereadores, para com-
posição uas câmaras municipais. 

Constituição Federal de 1946 c da nossa Car-
ta de 14 de julho último. 

Procurou o projeto, <:om muita. sabedo· 
t ria, enfeixar noso seus vários titulos, capítu-

los e ,..artigos, disciplinando-os conveniente-
mente, todos os problemas. da moderna téc-

Pelo projeto, o número de vereadores 
está na razão direta do número de distrito!> 
que possui o municipio. E' um critério que, 
d~ta vcr1ia, não faz justiça, pois que muitos 
sao. os municípios que, embora não possuindo 
mms que um ou dois distritos, são, contudo, 
s<;>b qualquer prisma, em que se encarem, supe-
nores a n;unicípios de vários distritos. Alfe-
n~s, o prospero e culto município do Sul de 
Mmas, tem apenas dois distritos, inclusive 
o. <la sede, com. uma população de 20.004 h a· 
b1tuntes. Alto IUo Doce (com 22.856 hahi-
ta~tes, tem, i~1clusive o da sede, quatro dis~ 
trll<;Js. A acmtarmos o critério proposto no 
proJeto, enquanto Alfenas teria sete vereado-
res, Al.to IUo Doce teria nove. Isto importa 
concll!Ir que . 2:8.51 habitantes, que a mais 
~?ss~I o n.llllllCliHO de Alto llio Doce, reprc~ 
seut.un dms vereadores a mais. 

. , nica administrativa, introuuzindo inovações 
de real alcance pam o desenvolvimento de 
nossas depauperauas comunas. Assim foi 
prevista a possibilidade de união de dois ou 
mais municípios, I>ara, ·conjugando suas fôr· 

. ç,~s, ob~cre.m a .solução de problemas comuns. 
E · de md1sctlt1vel oportunidaue o ·art. 14 c 
seu parágrafo, constantes do projeto. Por 
êle assegurada está, aos municipios a possi-
biliúadc de estabelecerem intercflmbio IH.hni-
ttis-lrativo naquelas hipóteses em que os ser· 
viços públicos oferecem um interêsse comum 
tais corno quanto à solução do problema da~ 
estradas, dos meios de transportes, úo sanea-
mento e higiene, da instrução, etc. São eri1~ 
prcendimentos que, hodicrnamente, eonstituem 

. interêssc de todos, mas que, datlo o seu vulto, 
' -como despesa eseapam ao peculiar interêsse 

de.um município, isolauarnente .. "0 .que se faz 
mccessário c o que se pede, hoJ?• e coopera· 
ção, é união c é muita hone~tidade de ne· 
gócios. Os Ú·abalhos públicos de vulto atual· 

· mente sintetizam uma série de aspiraçõe.>J 
quase sempre regionais para cuja realização 
podem concorrer vMias municipalidades". 
(Orlanllo de Carvalho - "Problemas Fun· 
damcntais do Município" - 498) · 

Também estabelecido foi um Plano Di· 
rctor para os municípios, conforme cstnheh•· 
cem o n. XIII do art. 15 e o artigo 1~ c s-eus 
·parágrafos. Nada mais acertado, por .Isso que 
·a evolução das nos~as cidaues e VIlas' vem 
exigindo dos .seus administradores uma pre 
visão. do futuro, e, .conseqiienterncntc que. t~·a· 
cem rumos c diretrizes contínuas de pohhca 

•· .. de distribuição de massas, a fim de que a 
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A desigualdade é ainda mais flagrante se 
corn~aral'lpos o município de Alfcnas com 0 
d~ ~apctmga, que, tendo igual número de 
d~stntos, tem ~penas 7. 363 habitantes vale 
dizer pouco mms da têrça parte da pop~tlação 
~e. Alfen~s. Por outro lado, vamos encontrar 
~Iz de 1< ?~a ~oro on~e distritos e urna popula~ 

çao de 12..,. 632 habitantes, contra Conceiç:-
do M~to Dentro, com dez distritos c uma .to 
pulayao de apenas 40. ti 50 habitantes; me~~~ 
da terça parte da população de Juiz de Fo, . 
No entanto, pelo que cshbelece o •it d r a. 
tigo 23 do p · t · ' c a o ar-
t 

_ ro]c o, ambos êstes municíi>i 
erao o mesmo número de vcrcadot·es os 

15 Os c •o d t • ou scl' a ·. . a.; s es a natureza são numc ' 
sena ocioso enumerá-los l3ash r?sos e 
lcitnra comparativa do~ .chtlo , urna Sl!Uplcs 
'\ltim? boletim do Depart;me~t~ol~~~~Hlt~s do 
Estatlstlca, editado a 2Q de rn· . , .sd ~ldu,tl de 
para se colherem vários outros ·~~~o .este ano, 
tcs. c.tsos scmelhan~ 

Por isso, s 1 , o!nos evados a prest . 
artigo 23 do IH'O]elo o seguinte st1,_ ·t. ::n •. ao 

"0 . us ItULIVo. 
m~mero de vereadores • ,• · 

lmpar e fixado de acôrdo co ~ela sempre 
de cada município, da seguin~1 a , Po~ulnçüo 

7 para os munici i os c rn.meira: 
12.000 habitantes. P que tenham até 

9 pura os municípios qu 
12.000 e 20.000 hahitante's. c tenham entre 
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11 para os municípios que tenham entre 
:20. 000 e 35.000 habitantes. 

13 para os municípios que tenham entre 
.35.000 e 50.000 habitantes. 

15 para os municípios que tenham mais 
de 50. 000 habitantes. 
21 para o município da Capital". 

Dentro dêste critério leremos 74. muni-
cípios com 7 vereadores; 7 5 com 9; 90 com 
11· 31 com 13; 21 com 15, e o da Capital com 
21: Julgamos ser êste o critério mais justo e, 
.também, o mais democrático. Foi calcado 
nêle que se fixou a representação dos Estados 
para composição da Càmara Federal, assim 
como para a das Assembléias .Estaduais. Isto 
importa dizer que já temos a lição do legisla-
dor federal que, naturalmente, viu neste cri-
tério razões fortes para adotá-lo, julgando-o 
o melhor. Outrossim, adotando-se tal crité-
rio estaremos assegurando à nossa lei de 
organização municipal maior estabilidade, 
porquanto, as populações municipais crescem 
ou diminuem menos ràpidamente que o nú-
mero de distritos ou de eleitores. Importa 
dizer, ainda, que tal critério não constitui 
inovação, mes'mo no fnnbito municipal, pois 
que já em 1883 Azevedo Maia propunha, em 
sua obra "O Município", que deveria haver 
uma cfunara em cada sede do município com 
autoridade simplesmente deliberativa, ·com-
posta de dez a vinte c cinco vereadores, cujo 
número será regulado por lei, segundo a po-
[JUlação ... " 

No que concerne às finanças municipais, 
- Títqlo IV - adotou o projeto normas as 
mais atualizadas, conjugando-as, outrossim, 
com o:,; ensinamentos auferidos da experiên-
cia. E' indiscutível que o êxito de uma admi-
nistração está na dependência da boa aplica-
ção dos meios destinados à sua execução. E 
isto o projeto previu c disciplinou com muito 
acêrto c louvável sabedoria. Medidas inteli-
gentes foram introduzidas, visando resguar-
dar o intcrêsse da coletividade e o patrimô-
nio da comuna. Não foi descurado, outros-
sim, o or~~amento municipal, onde a sua ela-
boração está subordinada, logicamente, a m.: 
plano de administr:wão. Dando ao municí-
pio competência para elaborar o orçamento, 
o projeto nada mais fêz do que, mais uma 
vez, harmonizar os atos de sua competência: 
se os municípios têm liberdade de eleger 011 
seus mandatários, lógico que a êles, através 
dos seus representantes, cabe orçar a despe-
sa e a receita, fiscalizando, outrossim, a sua 
aplicação. E' o que preceitua, com meridiana 
clareza, o n.o III do artigo 15 do projeto: -
"Decretar o orçamento anual, prevendo a re-
eeita c fixando a despesa do município, rnc-
di;.ü~C planejamento adequado, no qual se 
finnem em leis especiais, autorizac,~õcs para 
gastos com scrvi~~os c obras novas, hem como 
se determine a conservação dos existentes c 
se constituam fundos para resgate do passi-
vo, nos limites legais". 

Um outro ponto que consideramos de ca-
pital imporlf~ncia ~ par:\ o qual chamamos a 
atenção da Casa, c aquele em que determina 

.a maneira como preencher os cargos públicos 

do funcionalismo municipül. Do seu fun · , r . bl' . clo-
dn~ I~rdno: P.~t Ic~ muito depende 0 bom êxito 

a u millls ra~ao de nossos municípios. Es· 
tabelece o proJeto a seleção, por meio de _ 
cursos de yrovas, e, subsidiàriamcnte~ d~o~l
t~los, (ahrhgo 1~1), para os novos funcioná-
nos1, .C.• e~ assim, o aprimoramento do pes-
soa Ja existente, quando no número XX d 
ar~igo 112 dispõe: estabelecer cursos de a , ·~ 
feiço~~nento para os funcionários municip~f;. 

hts os po~tos que julgamos mais interes-
santes ~10 Projeto e sôbre os quais não pude-
mos deixar de expendcr a nossa opinião 
d t d . ' 1110-
~s a

1 
e C es~re~encdwsaA. Escapa à competên-

cia .c~ ormssao e ssuntos Municipais e 
~cgocws Int~restaduais a apreciação do Pro-
jeto q~anto. :.~ constitucionalidade ou não do 
seus. dispositivos. E' ~w~éria da alçada ex~ 
clusiva da douta Comissao de Constituição 
Legislação e Justiça. • 

Exceção fci_ta do substitutivo que a1)re-. 
sentamos a? ~u·ttgo 23 do Projeto, somos, sal-
vo. melhor JUIZO da augusta Assembléia Legis-
lativa, de parecer que o mesmo deve ser apro-
vado, pois que nêle se encontram tôdas as con-
dições necessárias para se dar ao município 
uma organização autônoma, capaz de trans-
formá-lo na grande escola dos futuros homens 
públicos da Nação, onde lhes será facultado 
aprimorar sua inteligência administrativa e 
sobretudo, "a virtude do funcionalismo cspon: 
~ànco". ~~v~mos ter ~empre em mente que 
c no mumciplO que mmtos encontram o meio 
imediato de se prepararem para um dia se- . 
rem úteis ao Estado, no desempenho de fun-
ções mais elevadas. 

Sala das Comissões, aos 18 de setembt'o 
de 1947. 

(aa.) Manuel Taveira - Cesar Soragi _ 
Lourenço Andrade - Carlos Prates. 

. 9 Sr. Fah!·ício ,Soares, por parte da , Co-
nu~sao de Ju:;t1ça, le e remete à Mesa os s ,_ 
gumtes pareceres: c 

PAHECEH 

Comissão de Comlilllição, Legislação e Jllstiça. 

, . O requerimento número 41, assinado or. 
v anos Deputados, visa dar ao cdifíc1' 0 cl•t p · 
d· \ · · t l' · L · 1 · ' scuc a 1 ssem > CH\ eg1s ativa do Fshclo '\ i · .. :- 1 "l) 1. . "' ' ' c eno-mmdç.,to c c .a acw da Inconfidência" 

. A iniciativa é interessante e mere , ·, • 
Iluda favorável. Entende-se {)Ol' .., 'L :c <'~o-
l)l·cst·\I' · 1 ' es c llle1o • ' U!ll,\ lO!Ilenagcm ao cpis' l' l ... ' 
c~ ~la. Conjuração Mineira, que co~~:~ . lc~ 01-
d_u:tda, uma das páginas mais l 'l· . lll, s~m 
tona Pátria. lc .\s da lhs-, 

Há ainda o precedente· os 1. . . 
radentc" e "Monroe" na C·· 't• pl a ~\Cios "Ti-
"lJ I' · ' <~rn •1 l•eder"l' a acw !) de .Julho" em s:- p .\ ' o 
êlcs sedes dos podc~·es l~,;~~l· t~ntlo ~ todos 
vos. No próprio Estado d~ 'l',f 1;c~s, respccti-
sedc do Podei' Executivo <l. 111 ~\~, Gerais, a . l . . cnonnn 'l . "I) 1, c1o < a Liberdade" c "d·l Ju ·r '-se a a-
t·io". ' s I~~a, a do Judicl.Ú-

Para a efcliva~~ão th . . 
no requerimento ofcrcct•~. medida ,Pleiteada 
· ' · se o se"tl t Jeto de resolução: "' m c pro-

I 



'PROJETO N. 50 . Sala das Comissões, 18 de setembro de· 
1947. 

· (aa.) Fabrício Soares - Faria Ta varei!.. Dá denominação .ao edifício da Assembléia 
- Aloísio Costa - R e nó. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: Emenda substitutiva 

Considerando que é um precedente dig-
no de imitação e apláusos dar-se denomina-
~ão especial ao edifício da sede do Poder 
Legislativo, tal como se verifica com o "Pa-
lácio Tiradentes" e o "Palácio Monroe", no 
Distrito Federal; 

Substitutivo que a Comissão de Constitui-
ção, Legislação c Justi<,~a pro~>ÕC a emenda 
número 10 apresentada ao proJeto n. 2 · 

Acrescente-se onde convier: 

considerando que a denominação deve 
rememorar um episódio marcante na Histó-
ria de Minas Gerais ou um vulto do seu pas-
sado que se tenha distinguido por suas altas 
qualidades pessoais; 

"Art. - Os prefeitos, para que possa~ 
candidatar-se nos municípios, a vice-prefei-
to, vereador c juiz de paz e suplentes, nas· 
próximas eleições, deverão afastar-se ~o car-
go quatcnta dias antes da data do plerto. 

considerando que a Inconfidência cons-
titui a página mais viva da História da Na-
cionalidade, como uma contribuição genero-
sa da nossa gente à luta pela Independência 
d t Brnsil, resolve: 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 
1947. 

(aa.) Pedro Braga - Faria Tavur~s -
Aloísio Costa - Ribeiro Navarro - !•abri-
cio Soares. 

Voto em separado Art. 1.• - Denomina-se "Palácio da In-
confidência" o edifício da sede da Assembléia 

· '. l~gislativa do Estado de Minas Gerais. 
1 Art. 2.• - Esta resolução entrará em vi-

O Sr. Deputado Badaró Júnior propôs, ao 
Projeto númem 2, as emendas de números 9 
c 10. Versa a primeira sôhre o número de 
vereadores e seu exercício e a segunda sôbre 
a inelegibilidade dos atuais prefeitos, para o 
cargo de vice-prefeito. Tendo o Sr. Depu-
tado Alberto Deodato requerido ao Sr. Pre-
sidente da Assembléia que fôssem ditas emen-
das encaminhadas t\ Comissão de Constitui-
ção, Legislaç1io c Justiça, em seu I>arecer nú-
mero 5, de 17 dêste, a Cornisst'to de Assuntos 
Municipais opinou por que fôsse aceito o re-
querimento de encaminhamento, o qual teve· 
aprovação do plenário, na mesma data. Na 
mesma sessão de 17 de setembro, o Sr. De-
putado Dndaró .Júnior retirou n emenda de 
número 9, competindo, assim, à Comissão opi-
nar apenas sôbrc a de número 10. 

gor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 

1947. 
(aa) Fabrício Soares, relator. - Pedro 

l1raga, presidente - Aloísio Costa - Ribeiro 
Navarro - R c nó - Chaves Ribeiro. 

Impr%so e publicado inclua-se em or-
dem do dia. 

PARECER SóBRE EMENDAS AO 
PHOJETO N. 2 

EM SEGUNDA, DISCUSSÃO 

Comissão de Justiça 

Somos pela inconstitucio_lalidade da 
emenda n.• 10. 

As inelegibilidades constituem matéria de 
Direito Constitucional, que devem figurar nas 
Constituições, conforme reconhece Barhalhu 
em seus conhecidos comentários à Carta de 
91. 
, O legislador ordinário, e muito menos 
estadual, poderá dispor a respeito 

Não seria aceitá vcl, porém, que os atuais 
ocupantes das Perefeiluras Municipais con-
corre~s:m às próximas eleições, sem deixar o 
exe~crcro de suas funções. 

ue ~ remé~io é criar a incompatibilidade io e uma restituição imposta pelo Estad~ 
gá-i~u s~~yentuário, com a finalidade de ohri-
tar-se a etxar o cargo, se pretender candida-
J . d.ao cargo de vice-Prefeito, Vereador ou mz e Paz. 
ur E' uma restituição, não a uma direito po-
t' tco, mas de ordem administrativa e permi-
lda pelas normas de direito público que re-

gem ~& relações entre o Estado c os seus ser-
vcntuarios. 

A emenda de número 10 diz: "Ao proje-
to número 2 acrescente-se, onde convier: Art. 
- Para as eleições de 23 de novembro de 
19·17, são inelegíveis para o cargo de vice-pre-
feito os atuais prefeitos". 

Cutn]Jrc a esta Comissão dar parecer sô-
hre a con~;titucionalidadc do dispositivo, sô-
hre a conveniência da ,;ua adoção c sôbre :o~c 
contêm medida legal c justa. 

A Constituic.~ão Federal nenhuma rcfe-
rt~ncia faz i\ inelegibilidade do prefeito para 
o cargo de vice-prefeito. Não dispondo sôhrc 

\lc . Por estas razões, não tenho dúvidas ern 
en~·rtar a emenda substitutiva do parecer do 

me11te relator, Deputado Jleuro Braga. 

a criação d.êste cargo, conseqi"tenlcmcntc, não 
tratou elo seu provimento c <las condi.eücs que 
o devem ecrcar. Tendo os Estados o noder 
de auto-organização política c administrativa, 
o legi:>lador federal deferiu para o estadual a 
competência para dispor scibrc a matéria. As-
sim, criado o cargo de vice-prefeito r>cla Cons-
tituição do Estaclo, cabe ao po1ler que o criou 
n faculdade ele dispor sôhrc a matéria. Como, 
porém, os dispositivos lc•rais que tiram aos 
atuais prefeitos a possihilidaclc de se candida-
tarem .ao cargo de vice-prefeito são matéria 
de carater não permanente n[to devia figurar, 
c.omo não figurou no tex'to ela Constituição 
do Estado, onde, em obediência à sistemática,. 
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1iguram apenas os dispo~itivos d.e. caráter 
permanente. Assim sendo, e de admitir-se que 
.em lei especial se ?ispo~ha a respeito. Nem 
~e diga que a medid_a nao .de.v~ ser d~l c~nn
petência da Iegislaç~o or~I~I~ma. Efel1 v a-
mente, os casos de weleg.Iln.hdade, P?r con-
terem cerceamento dos Uireltos pohtlcos do 
:Cidadão, deviàm constitui: mat?ria ~strita
mente constitucional. Assim, porem, nao tem 
acontecido. A Constituição de 91, em seu ar-
tigo 27, deferiu para urna lei especial a de 
numero 35, de' 26 de janeiro de 1S92, os casos 
.de inelegibilidade. Posteriormente, foi pela 
lei núwero 3. 208, de 27 . de dezembro de 
1916, que se regularam os casos de inelegibi-
lidade. A Comissão Constitucional, ao ela-· 
borar a Constituição do Estado, não cogitou 
das inelegibilidades, na certeza de ter de 
adotar as que constam da Constituição Fe-
deral c julgando que melhor ficariam na lei 
.ordinária, onde se poderia dispor sôbrc o 
assunto, sem o risco das omissões c o perigo 
de medidas que, postcl'iorrnentc, viessem a ser 
consítleradas injustas ou incompatíveis. Foge 
à compcténcia do direito· eleitoral dispor sô-
bi\.> elegibilidades c inelegibilidades, dado 
que o seu cscúpo é regular o processo clyito-
ral, por via de que se reajustam os quadros da 
vida poiílica e administrativa. 

Entendemos que é forçoso distinguir os 
casos de inelegibilidade abwluta e relativn. 
A absoíula é da competência exclusiva da 
Constltuíçúo Federal. Süo os casos de incapa-
cidade eleitoral, previstos no artigo 138. Os 
demms casos constituem inelegibilidade rela-
tiva e devem e J>oclem ser objeto llc lei ordi-
nária, mesmo na órbita das Assembléias Es-
taduais, desde que o dispositivo a êles refe-
rente não contravenha a letra expressa da~ 
Constituições. A necessidade de impedir-se 
a transgressão de urna lei por artifício ou 
burla, sem que r>ara isso haja remédio cons-
titucional, exige a elaboração de outra lei e 
esta se justifica plenamente, desde que não 
infringindo preceito constitucional, resguar-
de o intcrêssc público. Não pode ser candi-
dato ao cargo de prefeito aquêlc que tenha 
exercido a função de prefeito, dentro de seis 
mêses anteriores ao pleito municipal. E' o 
<IUC dispõe a Constituição Federal, no visível 
c louvável intuito de fazer com que o prefei-
to dada a sua autoridade, deixe de influir 
n~s resultados das eleições, por quaisquer 
meios capazes de fazer com que êlc não ex-
prima a verdadeira c pura opinião do elei-
torado. Dispondo dessa forma quer a Cons-
tituição Fcderul que aquêle que exerceu o 
mandato não volte a exercê-lo no período ime-
diatamente vosterior, o que está claro na proi-
bição que faz da reeleição de prefeitos para 
o período seguinte. 

A Constituição Estadual, criando o vice-. 
prefeito, a êle deu a atribuição de substituir 
0 prefeito, nos casos de ausência ou impedi-
mento (artigo 88). Dessa forma, o vice-pre-
feito é o substituto eventual do prefeito, e ocu-
pa 0 seu lugar <It.w.n(.lo ausente ou impedido, 
em carúter trans!lono,, ou pelo restante do 
mandato, caso o prefeito vc:llw a verdcr o 
cnrgo por qualquer dos motivos enumerados 
no mtigo 91 ou apresente pellido de rením-

cia. ÜJ'a, é assim fàcilmente burlável o ar-
tigo 139, n. o III da Constituição Federal. Ine~ 
legível para prefeito, o atual chefe do executi-
vo municipal pode, por um artifício dêstes 
que são comuns em política, candidat~r-sc ao 
cargo de vice-prefeito, fazendo candidatar-se 
a prefeito alguém com êle mancomunado. 
Com a sua autoridade poderá influir sôbre 0 
pleito c, ekitos ambos, o prefeito renunciará 
substituindo-o o vice-prefeito. Por aí se vê 
que o artifício é tentador e, não o vroibind~ 
a lei, certamente será usado com grave~ pre-
juízos para a Hberuade do pleito e em integral 
desrespeito ao espírito das Constituições. A 
emenda proposta é, pois, constitucional c 
contém uma medida a que se pode emprestar 
conveniénc~a, proveito c justiça. 

Há, po1 ém, a considerar que o atual pre-
feito <: pc.r cia cohuuo uc surpresa, o que a 
le1 deve evilar, sempre que po~s1ve1. l'ara 
O))Vlar a CStC ÍllCOUVClllente C COlHO lllClilda 
mais liJ)eral e que mcHwr se auapta ao caso 
em estudo, proponilo o seguune sUJJSllLlluvo: 

"Art - Os prelcllos, para que 110s:mm 
candlUatar-se, llús mumc1pws, a vlce-prciei-
to, vcreaüor c JUlZ uc paz c sUJHCUtes, nas 
próxima~; elciçócs, devcrao ataswr-sc uo car-
go quarcuta uws. ames da daw uo ptcao. 

Sala das Comissoes, ll:l de seteuwro de 
1947. 

laa.) Pedro Braga - Chaves Hibeiro 
- HiJJeiro .N~1VaiTO. 

Esgoialla a hora tlo expediente, passa-se 
à 

OHDEM DO DIA 

Segunda discllssão do Projeto n, 18 

Anuncia-se a 2.~ discussüo do projeto u." 
18, do liovêrno do Estado, que auwriza a 
abertura úc um credi10 suplementar ue Cr$ 
3. UUU. 000,00, à vert)a 025-45 (l:\l59ii), do De-
partamemo de Compras c l• iscallza~:ao. 

Süo lidos, sucessivamente, pelo Sr. 1.• 
Secretário, e aprovados, sem debates e cada 
um por sua vez, os arllgos l.o e :!.o do citado 
projeto. 

- A' Comissão de Finanças. 

UHG:ENCIA 

O SH. BADAH6 JUNIOH, pedindo a pu-
lavra, pela ordem, lê e remete à Mesa 0 se. 
guinte 

HEQ UEHE\lENTO 

. Exr:10. Sr. Presidente da Asscmbl ·, · ' 
gtslal! v a. C la L c- . 

Hequercmos a V. Excia. ur<>ênch , 
pcns~l do i.Hlcrstício regimental ll~n·a '< 2 ~ u~~~
cussao do p: ojcto n." ::l e respcctiv· . <l • lis-, , _ as emendas. 

Sala das Scssoes, 18 de setembro d, 11,,17 
( ' ) 1l l . J' . c " . <l. a. vat aro muor _ Martins d C 

--.José Augusto - Jacder Alber"· ,·, a ost.a 
hetro Na varro. o<llla - lh-

- Submetido a votos é , , 
querimcnlo '>Ulll"t selldo '. <l'Pl ovado o r e-

. ' ' · 1 "uahn • t d · sa(la a publicaçüo prévia d;; , . ~ 1,1,: , .Ispen-
projcto n.o 2 lido llelo t' ~MI c.c~I S~Jbre o 

' ..:>r. I• abncw Soares. 



O SR. FABRíCIO SOA:ftES 
sidJ]nte, pela ordem. 

Sr. Pre-

V .. Excia. informou à Casa que, pelo Re-
gimento, o· parecer deveria ser publicado no 
"Diário da Assembléia". 

Desejaria saber de V. Excia. se êste dis-
positivo pode ser revogado por decisão da 
Casa. 

O SR PRESIDENTE - Se a Casa deli-
berar no ~entido de dispensa da publicação, 

· assim se .poderá proceder, contornando o ar-
tigo. 
. O Sr. Fr1ancisco Soares - V. Excia. po-

deria dizer qual é êste artigo? 
O SR. PRESIDENTE -f.: o art. 102 do 

Regimento, que diz: "A dispensa de formali-
dades lc~ais, salvo as de número, de parece: 
e de interstício entre as discussões, podera 
ser conc.edida por deliberação da maioria, 
para que determinada pro.posição seja consi-
derada imediatamente. 

Não se encontra entre as exceções a pu-
blicação do parecer. 

1 'Faço um apelo aos Srs. Deputados no 
sentido de que permaneçam em seus lugares 
a fim de que seja feita a contagem,, para ::e-
rificn.r se há ou não número para a votaçao. 
(Pausa) . Estão presentes 33 Srs. Deputad~s. 

Não há, portanto, número para a votaçao. 
O Sr. Alberto Deodato - (Pela ordem). 

Sr .. Presiuente. Não _há número para votação, 
mas hú para discussuo. 

. ·o SR. PRESIDENTE - Perfe\tamente. 

2.' discussifu do projeto n.• 2 

constitucionais,· quer sob a forma direta,. 
quer sob a forma indireta. 1 

O SR. PRESIDENTE - Continua em-
discussão o projeto n.• 2. 

O SR. PEDRO DRAGA _ Sr. Presidente .. 
peço a pala·vra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra· 
0 Sr. Pedro llraga. . 

O SR PFDHO BRAGA - Sr. Presidente, 
, . l- I' se"tlintc o .parecer que, 

Srs. Deputm os· ~ 0 . • _, 1 Constituição Lc-
como relator da Conussao ( e f ·. cido e 

J t' dei c que OI ven ' gislação e us Iça, t justificativa de 
que constitui neste momen ° 
meu voto. . 

· J · r propos "O Sr. Deputado Badaro um? 9 e 10 
ao Projeto n." 2 as emendas. de ns. vere·J·-
Versa a r>rimeira sôhre o numero de•-(JtJrc ''\ 
dores e seu exercício, e n segn!1da ·' ; . ~ 
incl c•<ibilidade dos atuais Prefeitos; p,J\)I a 
cal'''~., de vice-presidente. Tendo o Sr · epu-
tad~ Alberto Deodato requerido ao. Sr. Pre-
;identc da Assembléia que fôsscm ditas er~e~
das encaminhadas à Comissão de Const.It~r: 
ção, Lcgislnção c Justi~:.a, em seu parecer · 
5 de 17 dêste, a Comissão de Assuntos Mu-
nicipais opinou por que fôsse aceito o reque-
rimento de encaminhamento, o qual teve apro-
vação do Plenário, da mesma da,ta. Na mes-
ma sessão de 17 de setembro, o Sr. Depu-
tado Bndaró .Junior retirou a emenda de n.• 9, 
competindo, assim, it Comissão opinar apenas 
sôhre a de n.o 10. 

A emenda de n.o 1 O, diz: "Ao projeto 
n.• 2, acrescente-se. onde convier: 

· Entra, portanto, em 2.• discussão, de 
acô'rdo com o requerimento de urgência do Sr. 
Dada·ró .Junior, o projeto n.• 2, que dispõe sô-
hre vereadores e juízes de paz, contendo ou-
tras disposições. 

Al't. . . . - Para as eleições de 23 de 
novembro de 104 7, são inelegíveis pnra o 
cargo de vice-prefeito os. atuais Prefeitos". 

A Constituiçiio Federal nenhuma referôn-
cia fnz it inelegibilidade do Prefeito para o 
cargo de vice-prefeito. Não dispondo sôhre n 
criação dêstc car;r,o, conscqiicntementc, não 
tratou elo seu provimento c das condiçõcn que 
o ·devem cercar. Tendo os Es\ndos o poclcr 
de nuto-organizaçuo política e aclministrativa, 
o legislador fecl cral deferiu .para ·o e~tndnal 
a cornr>ctência para dispor sôhrc a matéria. 
Assim, criado o cargo de Viec-Prcfcito pela 
Constituição do E~;ta<lo, cabe ao r>o<lér que 
o criou a faculdade de dispor sôhrc n mat<~
ria. Assim, criado o ear;{o de Vice-Prefeito 
pela Constituição do Esta<lo, cahe ao 11oder 
que ? _criou a fae~tldade de dispor ~~ôhrc ns 
eonrhçoes c rnodahdn.de.~ de seu ]>rovirnento 
Corno, P?róm, o~ dispositivos legais que lirm;

1 n9s atuais Prefeitos a possibilidade de se enn-
dHlatarcm ao cargo rle Vice-Prefeito su-

0 111 

O SR. MA TEUS SALü:\lP. - Sr. Presi-
dente peço a palavra pela ordem. 

' I . 

Sr. Presidente, Srs. Deputa~o~. ,o pa-
, · recer que foi lido pelo Sr: Fabncro Soar~s, 

manifesta-se na sua primeira parte, peb m-
constitucionalidnde da ação des~a Casa,. Cl\~a-

, helecendo inelc''ibilidadc, e rcstrmge o d1rcllo 
u .candidatura; ~. na segunda parte, acaba P?.r 
adotar uma fórmula segundo a qual o IH.c-
feito que se desincompatibili~ar - ou seJa, 
que' deixar 0 car''O de Prefeito com antece-
dência de •10 dia~, pode candida,tar-se. 

Ora, hú um principio geral, . s~gunc!P ? 
qual aquilo que diretamente é prOibido, mdi-

, retamente não' se pode reconhecer· l . · l · t - · a-fcna ( c cara cr_ lll}r? ]lermancnte, não devia 

"'· 

E se diretamente é proibido es!abclecer 
a . ine!egibilidaue de qualquer cand1~ato -
ou seJa, o Prefeito pura 0 ca,rgo de VIce-Pre-
feito, - evidentemente dizer que deve o mes-

t~i~u_r~r, clmc~ J~ad Igurrlm no texto da· Cons. 
~ mça?t. (o r·~s a o, 0)]( c, em ohcdiôncia ·\ 
Sist~rna 1ca, 1p;urarn apenas os dispositivo. 

1
• 

cura ter permanente. s c c 

. 'mo se afastar dentro de determinado prazo, 
é a mesma cousa que dizer que êle deve se 
desincompatibilizur dentro de igual prazo. 

Quero deixa~ bem claro que voto :on~ra 
esta emenda . e este .projeto, porque suo m. 

.. o' 5ü 

. O Sr. Matcus Sa.lomé - v. Exc:i 
licença para um aparte? a. dá 

A Constilui~~ão Federal 11 1,0 n· 
inelegibilidade do Vice-Prefeitc)' J>oir· ev_endo u 
. • • n·to ex· h r esse cargo, apenas determinou f' IS. 

a orrnução. 

1'. ,. 

\I 

l 
!l 
,( 



)'.J. 

de um caso omisso e não cu.mpre a n.ós le~ 
. I casos omissos e Sim ao Tnbunal g1s ar nos . 

Eleitoral. 
O SR. PEDRO BRAGA-"\!· Exc~a. tenha 

,, d I de esperar que tera a resposta ao a .uon ac e . . t 1 n·lo 
!·te no relatono que es ou e u . seu apa , . 

"A · 1 sendo, é de admitir-se que em .lei 
SSlll 't N . ' llig'l cial se disponha a respei o. em se, . ' 

es~e medida não deve ser da competenclU 
que 1 ~:rislação ordinária. Efetivamente, os ca-
~a d~ inelegibilidade, por conter.cm ~ercea· 
so~nto dos direitos políticos do Cidaduo, d~
~~~rn constituir maté_ria e~tritamentc co~stl
tucional. Assim, porem, nao tem. acontecido. 
A. Constituição de 91, em seu artigo ~7 de~c
riu para uma lei especial, a de n.o. 3ü, d.e .2.6 
l · · .1 189') os c·1sos de mcleaünh.-< C J'lllCirO uC w' ' '' " 
1. do' Posteriormente, foi pela lei n.o 3.208, 

·~·~ 27 de dezembro de 1916, que se. n;_gularam 
< c 0'.1sos de inelegibilidade. A Cormssao Cons-
os • · C · · - l E titucional ao elaborar a · onslitmçao c o s. 
t .1 n1o cogitou das ineleGihilid:.ldes, nn cer-
auo ' t l c· 11. t a (le ter de adotar as que cons am c a o s-ez, . l I·l . r· , rtuição Federal c Julgam o que me 10~ Ic:;a-
1~am nn lei ordinária, onde. se poden~ ~~s
pôr sôbre o nssunto, sem o nsco das .ormswes 
c 0 perigo de medidas que, p~stenormcn.tc, 
vjesscm a ser considerada~; 111J~tstas 0~1 ~n
compossívcis. Foge ú competência do dtrello 
eleitoral dispôr sôhre elegibilidades c inelc-
••ibilidndcs, dado que o seu escopo é regular ~ . . 
o processo elcitornl, .flor via <~e. que se rc~~Jl~S· 
tam os qua<lros da vida IlOhtlca e adnums-
trativn. 

Entcnclcmos que é forçoso distinguir os 
casos de inelegibilidade absoluta c relativa. 
A ah~;oluta é da cOinrJctência cxclusiv:~ da 
Constituiçiio Federal. São os caso~; d? mca-
pacidadc eleitoral, previstos no art. UH. Os 
demais casos constituem inelegibilidade .rela-
tiva c devem e podem ser objeto ele, !el or-
dinúria, mesmo na órbita das Asseml2lews Es. 
taduais, desde que o dispositivo a eles rcfc-
ren te não con travenha a letra expressa das 
Constituições". 

o Sr . .lla.lcus Sal,omé - V. Excia. dú li-
cença parn mais um nr:art.c ? _ ~ 

Se então a compctcncw nao e. d:~ Cons-
tituieão Federal, com~ ó que ,V. },xcw. ex 
plic:Í 0 fato ele ter stdo previsto 1.1a mesnw 
0 caso de inelcgibilirladc do Prefeito. 

O SB. PEDHO BHAGA - Ela, se previu 
a inelegibilidade do Prcfeit~, foi porque, ês~e 
car"o é um cargo que cxtstc pela Ilropna 
COI~<;titui~~iío Federal. Agora, nno .Prevendo · 6 cargo do Vice-Prefeito, não pou!a prever 
•1 inclcé~ibilidacle neste caso, dcfermdo essa 
;ncdida 'para a legislação cstauual. ' 

"A necessidade de impedir-se a transgres-
são de uma lei por artifí.c!? ou ln~rla,. sem 
que pum isso h~ja o remchlO. conslJtnew!u\1, 
exige a elabonwao de outra lc1 _c ~sta. se. JUs-
tifica plcnamc!lte,, desde que nao mf!·mg1!1do 

receito conslltncwnal, rcsg~tardc o mlcrcssc 
Jl · 1 li'co Não pode ser emHhdalo ao cargo de 
pu > • l · l f -
1, .. feito aquêlc que tcn 1a .cxcrcH o a n;IÇao 
1

1 0
1,1.cfcito dentro dos scrs meses anterwres ( c ' . . I , .I ••. - c 1 ' 1 •1·tcJ rmmrcrpa . b o que ulspoc a .01 s-

uo p c . ' l 1 ' 1 . t 't tituição Federal, no v1stve c ouvuvc m UI. o 

de fazer com que o Prefeito, dada a sua au. 
toridade, deixe de influir nos resultados das 
eleições, por quaisquer meios capazes de fa~ 
zer com que êle ·não exprima a verdadllirtt 
c pura opinião do eleitorado. 

Dispondo dessa forma quer a Constitu.i,. 
ção Federal que aquêlc que exerceu o man-
dato não volte a exercê-lo no r>críodo ime~ 
diatamentc posterior, o ·que está claro na 
proibição que faz da reeleição de Prefeitos 
para o período seguinte. A Constituição Es. 
tadual. criando o Vice-Prefeito, a êle deu a 
atribuição de substituir o Prefeito, nos casos 
de ausência ou impedimento (art. 88). Des-
sa forma, o Vice-Prefeito é o substituto evcn~ 
tual do Prefeito, e ocupa o seu lugar quando 
ausente ou impedido, em caráter transitóriü, 
ou pelo restante do mandato, caso o Prefeito 
venha a perder o cargo por qunlqucr dos mo-
tivos enumerados no art. !)1 ou apresente pc~ 
!lido ele renúncia. Ora, é assim fàcilmente 
burlávcl o art. 139, n.o UI, da Constituit;,~ã::
Fc!leral. Inelegível para Prefeito, o atual ch~
fe do executivo municipal pode, por um ar. 
tifício, dêstes · que são comuns em política, 
candidatar-se ao cargo de Vice-Prefeito, fa. 
zendo candidatar-se a Prefeito alguém ~~om 
Nc mancomunado. Com a sua· autoridade po. 
dcrá influir sôbre o pleito e, eleitos ambos, o 
Prefeito rcnunciarú, snbslitlünrlo-o o Vice-Pre-
feito. Por aí se vê, que o artifício é tenta. 
dor c nfio o proibindo a lei, certamente ser{\ 
usado' com graves prejuízos para a liherclade 
do pleito e em inte~ral desrespeito HO espírito 
das Constituições". 

:O Sr. lrfalws Salomé - V. Excia .. dil li-
ccn~~a para outro aparte? Sem dúvida a me~ 
clicla é moralizadora, mas nem por isso pode-
mos nos desmoralizar a nós mesmos, prati-
cando um ato que ·ni'ío é da no:;sa competên-
c ia. 

O SH. PEDHO BRAGA -- I~sse relatório 
estú :\ sua inteira disposição e V. Exeia. terú 
opor·tunidade de voltar a esta tribuna para 
comhatê-lo. 

"A emenda proposta é, pois, constitucio-
nal c contém uma medida a que se pode em. 
prestar conveniência, proveito c justiça. 

Hú, porém, ~l considerar que o atual Pre. 
feito é por ela colhido de snrprêsa, o que a 
ld deve evitar, sempre que possível. Para 
obviar a êste inconveniente e como rnediua 
mais liberal c que melhor ~;c ad~1 .. ptc no caso 
em estudo, Jll'OIJonho o substitutivo" que H 
foi. lido aqui pelo eminente Devntad~l Pabri-
eio Soares. (Paim as) . 

. O SH .• JULIO DE CAHVALHO- Sr. Pre-
s1dcn te, Ile(;o a palavra. 

O Sll. PHESIDENTE - Tem a !>alavra 
o Sr. Julio de Carvalho. ' 

O SH. .JULIO DE CAHVALHO 
Prcsidcn te e Srs. Deputndos. Sr. 

Como é possí~cl, ll~r motivo justo n:to 
est.ar cu vrcscn te a scssao de amanhã ·~tue;·o 
deixar cxrH·csso o meu llOlllo ele v

1
· t ' ·· , s a, respei· to. a cmend:

1
1 ,do nobre Deputado Badaró Ju. 

nwr, c, Iam Jem, quanto ao sttiJ•·t1•t t' . r 
I ,1 C , • ,, U IVO ·ap e-Scnt:ldO ye a uout!l onnssão de Constituição 

Lcg1slaçao c Justi~~a. ' 
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. A emenda de n,0 10 envolve um caso de 
inelegibilidade, e o substi!utivo, P?s~~ qne 
com a denominação de mcompat~lnhdn.dt;, 
trata, também, segundo penso, de meleglln-
lidade. 

Ora, Sr. :Presiderlle e Srs .. Deputados,, o 
Ep;rép;io Trilmnal Superior Eleitoral, solucl~· 
nando a eonsulta do p. R., crue tomnn o nu-
mero 1.471, quanto à inelerühilidad~ dof, P:e-
fcitos para 0 cargo_ de yh;~-~refeJto, a;;s1~ 
resolveu, como se ve do D1ano ~a Justiça , 
de .9 d0 corrente mês, sendo relator o ~;:m~ · 
sr: Ministro Cunha Melo: diante d? SllPnCI.O 
da Constituição a respeito, os atums Pre_fel· 
tos ni'.o são inelegíveis para o~; cargos de VIce-
Prefeitos. 

O Sr. Uma Guimarães - V. Excia. me 
Permite nm aparte ? 

O SR. JULIO DE CARVALHO - Per-
feitamente. 

O ST'. Uma Guimarííes - Estamos ju"-
, tamenlc fazendo urna lei rcr(uladora dêste as· 

sunto e <'.mno não existisse uma lei neste sen-
tido, o Tl'ihunal não poderia se pronunciar 
sôbre a legislação ordinária. 

O SR. JULIO DE CAHVALHO - Chc-
. (.(arei ao ponto a que V. Excia. se refere, para 
demonstrar ao meu nobre cole~a que, ao meu 
ver, não nos eornpete fazer ·esta lei. 

O Sr. Oscar Corrêa - Muito hem. 
O SR. JULIO DE CARVALHO - O mes-

mo E,~rógio Superior Tribunal, na resolução 
de n.o 2 .111'i, sôbre se são inelegíveis para 
cargos de Prefeitos os cidadãos que tenham 

' exercido o cargo até seis meses antes da elei-
ção, respondeu afirmativamente, esclarecendo, 
como se vê do "Diário da Justiça" de 4 tam-
bém. d(~ste mês, que: 

O Sr. Uma Guimariíes - Se o Tribunal 
deu à Constitnlção E:>tadual o direito de criar 
cargo de inelegibilidade, não negou 20 lc~is. 
lativo ordinário, também, o direito de criar 
êsses casos, de modo que pela resolução litla 
por V. Ex c ia., não está a legislatura ordi-
nária proibida de criar casos de inelegibi-
lidade. 

O SR. .TULTO DE CARVALHO - Penso 
que V. Excia. não prestou hem atenção à lei-
tura, que fiz, da resolução do Superior Tci-
lmnál Eleitoral. 

Diz ela o ~eguinte: 

"A's Constituições dos Estados não é de-
feso criar outros casos de .inelegibilidade dos 
Prefeitos, não contemplados no Estatuto 1Iagno, 
euja prcceitnação, nessa matória expressamen-
te estabelecida, por ser auto-e~~ccn!orcs se 
aplica, imediatamente, às hipótese:> ocorren-
tes". 

O Sr. Lima Guimariíes ~ l\lns não .li:'. 
que a legislatura ordinúria c:;taYa impedida 
de o fazer. 

O SH .. TUL10 DE CAHVALIIO - Mas só 
falon em "Conslitniçiies", porque julgou que 
siJrnente elas podcrinm c1·iar ca~;os de inele-
gibilidades . 

O Sr. Uma Gzzinwrcíe3 - f: porque na-
quela ocasiüo estava em foco a questão das 
Constituições, c não havia ainda o Poder Le-
gislativo ordinário. 

O SR .. JULIO DE CAHVALHO - Hc.:;-
P?ndo ao nobre colega, dizendo cru.~ data ve-
mn. do Egrégio Superior Tribunal 'Eleitoral, 
penso que nem as Constituições Estaduais 
])Ot~cm ~riar c.as?s. de inelegibilidades quanto 
ma.Is lers ordmanas das Assembléias Legis-
lativas. 

"As constituições dos Estados não é de-
feso ·criar outros casos de inelegibilidade dos 
Prefeitos, não contemplados no Estatuto 
Magno, cuja preceituaç-.ão, nessa matéria ex-

A matória concernente a inelegibilidades 
se compreende no direito eleitoral. 
. . O r~~: a Constituição Federal, no art. 5,0 , 

mc~~o A V,. letra "a", declara que compele :\ 
. pressamentc estabelecida, por ser auto-exe-

cutores, se aplica, imediatamente, às hipóteses 
ocorrentes". 

Em ruma resolução, o Colcndo Tribunal 
respondeu que os atuais Prcfei~os não . são 
in elegi v eis para os cargos de ,V ICe-~r?f.eltos, 
porque não estava prevista a melegllnhdade 
na Constituição. 

. Na outra, aliús. ant~rior, de.clarou que 
as Constituições Estadu:us podenam prever 
outros casos de inelegibilidade· 

Assim port'mto por esta: outra, aquêle ' ' ' c .. augusto Tl'ibunal permitiu que nas ?nstlt~I~-
çõcs E0taduais incluíssem, em seus dispositi-
vos, casos de inelegibilidades. 

Ora, a nossa Constituição, que cri_ou o 
cargo de Vice-Prefeito, não estabeleceu mcle-
gihilidacle alguma. Portanto, não se pode, 

. agora. falar em inelegibilidade para o cargo 
de Vice-Prefeito . 

. O Sr. Uma Guimarães - V. Excia. per-
mite um aparte? 

O SH .. JULIO DE CARVALHO 

~ .. ;;~ta honca pa.a mim. 

Com 

Umao legislar sôhre "direito eleitoral". · 
. . Assin;, o. Poder Legislativo Central é o 
u~rco .legis.lahvy eleitoral. Incompetentes, pois 
s<~o os legrslatlvos estaduais. ' 
o S_c :~rn·ovada a emenda de n.o 10, ou 0 .. ubstltutrvo, c se houver recurso ])al"l Cl Jl,,r • ,,. S '[' '1 , ' _.,~, c-..,Io • uprcmo 1'1 nmal Fcdcr·tl clar1t e'•stc \ t t 1 · • ' · • • · , ccr-
~~~en e, pe a mconstitucionalidadc d 1· .. SlllVO. O ( IStlO· 

O Sr. Alberto Deodato _ f' r , t · . 
clusiva do legislador federal. • na cna ex-

O SH. JULIO DE CAlWAUIO __ t1 • 
mente. .l'.X.tta. 

. .O Sr. Guilherme Maclwrlo _ V F . 
da licença para um aparte '? o Jlodcr · d .x,c.~:\ · 
o cargo de sub-prefeito .10 CJ\I" c CII,Jr • L l , , ~- par<\<'e ~n-Iscn a ao pot er cstadunl (i\l'lllto : .. "· ' ao 
t 'J 'l' ] .I • l < <IS lllC'OllllJ' 1 JI u. aucs crwt as para o C'll'''o d p · : ·l-
pois êstc JlOdcr de criação ~lo"' .. c I'cfctto, 
soluto não isenta o Estado de 1 .c.~rgo em ab • 
çõcs de inelegibilidade. odc~s as rc~tri-

0 SH. JULIO DE CAH\'IJJ 
feitan.lCnle. At(radcço ao nobrn ·: •1 IO - P~r·. 

~ CO C'''l 0 , Penso que ninguém cont,. , ,.,. aparte, 
ria de inclcgihilitladc é d, c;~t.t .que a mate. 

e ll.l'cito elcitor<J!, 

' :I 
·) 
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· Se o é, temos 
XV, letra "a", 

de lhe aplicar· o art. 5.9, n.~ 
da Constiluiçüo Federal, qttt) 

in vocnmos. . . 
1 · evidente que o ler-!rslac or 

Portan}o, e d rn absoluto, criàr casos estadual nao P0 e, c 
de inelegibilidade. 

A . le"r'J·>ilidadcs são apenas aquelas s rne " · · - F I l 
f Previstas na Conslltmçao 'e c era . que oram .. 
0 S:. Badaró Junior - Prehmmarr~e~lte, v. Excin. desculpas por a par te,r-lo 

~~rio as~unto em que V. Excia. é mestre con-
sagrado. 

O SR. JULIO DE CARVALH? -;- AbsJ· 
lutarnente, não sou mestre e V. Excw., com 
seu aparte, muito me honra. 

o Sr. IJadm·ó Junior - Entretan.to, d,ev? 
nolar 0 :;egninte: O Tribunal Supenor I:.le~-

1 11 dri'ls decisões recentes tem decl· 
tl~rla c. 1'e .~e ~-~ Con:;titniç..·õe:; E:;tadmli:; não 
( I ( o (Jl ' ,, " I . d. . . 
deiern;inaram em contrário, as ers or mana:~ 
podem fazê-lo. _ 

O sn. JULIO DE CAHVALHO - Nu~ co-
nher~o nenhum acórdão referindo-se a 1~1 or-
din{~ria. Conheço, apenas, os que s~ reterem 
a Constituir;ões Estaduais, mas, de acordo /orn 
.., 'l'I.IJh'l '\l'"UlllClltação, acho que nem as Com~-'-".... (._ ( t".J , • 

tituiçõr:s E;tndnuis podenl lrnzer eas?s üC 1;t,c: 
legibilidade. E' o meu ponto de ;1s~a,_ al~a? 
coni: úriaucnte uo que rc:;olvcu o bgrc;,llO 1 rl-
hunal Sancrior Eleitoral, que declarou não ser 
dcfe:;o Úi; Constituições Esiaduais criar outros 
casos de inelegibilidade. 

() Sr. Badaró Junior - Mas a lei ordi-
núria pode fazê-lo. 

O SH. JULIO D.E CAI~VA.LH9 --:-. E~t~u 
ili:wndo que nego ate a propna C?nstitt~l\a.l> 
Estadual ·a faculdade de prcvm: me~eg!lnl}· 
dadc. Se assim penso, nada prectso drzcr so-
bre leis ordinárias. 

o Sr. Badaró Junior - f:ste é o P?nto 
de vista de V. Excia .. , al~ús muito r~spe1tavel. 
Todavia, com· êle V. Excra. contrana a Cons· 
titui<,~ão. 

O SH. JULIO DE CA!lV A~H.O :- J?emons-
!rei que estou com a Const1turçuo I• eder~l. 
1~ penso que, se houver rc~u~·so para. o Su-
premo Tribunal F~de,ral, dara ~st.e provm~ento 
ao mesmo, corno mtcrprete maxano da Cons-
tituição. 

o Sr. Badaró ./uni.or - A mesma coisa 
pensavarnos com 
governunça. 

relação ao caso da vice-

O SH .. JULIO DE CAHVALIIO - Mas, 
no caso do vice-Governador, sabe V. Exciu. 
que se tratava de interpretação de um dispo-
sitivo, que não é claro, o art. 13,1 da Cons-
tituiçüo Federal. Quanto ao ~ssnnto em de~ 
bate, pa1 a mim é ,um caso LlJUldo, por(JUC c?~a 
na Constítuição I·e~cral q.uc coatpctc a Ullla? 
I ,.,1·sl·•r sôbre dirc!.lo eleitoral. Portanto, ha 
có · " . t . 1 'I ·1· I d , , 11 •1 •• a resolver o scgum c: me eg1 )I H a c 

ape ·" · l · t l - ., S · ; , ssunto de direito c e1 ora . ou ll!lO'• c o e, c ,t ' ·- 1 . I A l • lJJete :1 Umat cgts ar so Jre o mesmo. 
~0}{10 que é. Se t~m·to _desta premissa, lenh~ 

c ·lle'''tl' à eonclusao de que compete a 
({UC e .,.,, A • 1 ·1• 'l'd d União legislar sobre me cgtul 1 a C<;. 

O Sr. Badaró Junior - O <n,.e é de ad-
mirar é que o Egrégio SuperJJr Tribunal 
Eleitoral todos os dias emita d~cisões sôbre 
11 matéria. 

O SH. JULIO DE CAHVALHO - Emite, 
interpretando. a lei. Não é, porém, a última 
instância. Mostrei, lealmente, que o Tribunal 
"upcrior Eleitoral concede. que as Con:stilui-
ções Estuduais criem outros casos ele inele-
gibilidat.. 1, mas, data v~nia, disse que en ten-
dia de outra maneira. E o meu modo de pen-
sar. 

U SI'. Badal'Ó Jzmi,ol' - Mas, nós criamos 
o cargo de Vice-Prefeito. 

O SH. JULIO DE CARVALHO - Pouco 
importa·. Criamos o cargo de Vice-Prefeito, 
e, também, o de Vice-Governador e, como 
y. Ex c ia. viu, para êste caso não houve inc-
legiLilidaclc alguma. 

O SI'. Maw ício lwdl'ade - A Constituiç.ão 
não prevê a necessidade de o· candidato se 
desincompatibillzar para a eleição de qual-
quer cargo tantos meses antes das eleições. 

O SH. JULIO DE CAHVALHO - (.Juancto 
a ConslitU1\{<.:0 Federal vrevê, devemos apli. 
cu r o que lÜSfJÕe, mas para o. caso concreto, 
ww prev m, n;;.o podendo o ll;g1slador est~du~l 
lcg1s1ar sôbre o assunto, que c da cornpctcncw. 
àclu:;iva du União. 

.n Aliús, nossa discussão, e o digo com a 
devida vônia, se torna inútil, porque partimo:> 
de JH·enüssas opostas: V. Excia .. acha _qt~e. a 
Consiituíçào do Estado, ou a lei ordmana~ 
pone prevâ inelcg1bilidade. Eu acho que não. 
E um ponto de vista meu. Tenho que concluir 
de acOrdo com a minha premissa. 

U Sr. Maurício Andwde -Perfeitamente. 
O SH. JULIO DE CAHVALHO- A cmcu~ 

da n.o 10, cria, expressamente, um caso de 
inelc~'ibilidade; a emenda substitutiva da dou-
ta C~rnissão cria, igualmente, urna inelegibi •. 
lida de, com a denominação de incompatibi-' 
lidade. 

Incompatibilidade é a proibição, expressa 
em lei, de se reunir, em o mesmo indivíduo 
simultànearnente, o exercício de dois ou rnai~ 
cargos. O voto dado ao inclegí vel é nulo. 
\.' voto dado àquele que exerce cargo incorn-
,,atível com o eletivo é válido, cumprindo ao 
candidato, depois de proclamado, optar por 
um dos cargos. 

A emenda ele n.? 10 c o substitutivo, por 
ver~are1.n sôh~·c inelegibilidade, são inconsti-
tuciOnais. Assun penso. 

ü o ~ncu J!onto de VIsta Sr. Presidente, 
q~IC quena 0c1:~ar CXJH'esso, porque, como 
tl!ssc, arn:~n~1a lalvez? .n:~o pos~;a comparecer a 
ses~;üo. Vcixo ltHtllliCSWdo o meu modo de 
pensar. Se, entretanto, comparecer Vohr ,· 
COlllra a. elllJIHla. C O :mh~;titutivo. S~ CU 'fô~~ 
se Prefeito c <IlllSc:;sc eonconer à clc1·ç:- 1 v· J> 1· • t 1 • • 1) • · '10 ( c , ~c c- :·e c1 o,_ l c1xanu a .. :21 e_II ura. Isto 'po-
1 em, c que.> I ao de conscienc1a. 0 1)

1
, :r ,

1
·to . . ' I . .. ete que qmscr eoneoaer n e c1çao de Vicc~Prcfci-

lo! :>(!~1 ~;~ cxo!lCrar, r>od~ fazê-lo, porque por 
lc1, nao c olJngado a dc1xar 0 eargo. ' 

P ·~r. Badaró Júniol' - Isto na opinião de V. Exeta. 
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O SR. JúLIO DE CARVALHO- Na mi-

nha, é claro. (Palmas). 

Ki 
O SR. ALBERTO DEODATO- No Supe- '\'i 

rior Tribunal Eleitoral é ··matéria tranqüilo: \d 
O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre- que só a Constituição Federal pode dispor sô- \~ 1.': 

bre inelegibilidade. Só a União, porque, do ('{ sidente, peço a palavra pela ordem. · 
O SR. PRESIDENTE ~ Tem a palavra o Sr .. Alberto Deodato. 

contrário, teríamos que a Constituição Ft;rle- \\' 
ral dispusesse sôbre dois ou três casos de .me- ,.'71 ~. 1 ·, 

O SR. ALBERTO DEODATO -Sr. Pre-
. siuente, estou de completo acôrdo com a opi-

legibilidade c a Constitutição Estadual dtsj~U- ;111 
sesse sôbre outros. Teríamos ainda ma~s, ·\ 
como quer V. Ex c ia., uma lei ordinúri~; ch~'~-. :, 
pondo também sôhre o assunto. d·rcnamsÔs .l ' · nião expendida pelo nobre Deputado Júlio 

de Carvalho. Quero também dar o meu pon-
to de vista e apresentar outros argumentos da 
inconstitucionalidade da emenda do Sr. Depu-
tado Badaró Júnior e do substitutivo. 

:i fontes de direitos polítiCOS para lSfJOr ' - I 
bre a inelegibilidade : a Constiluiç~o F~de- · ~ 

. Não é apenas a inclegihilitlade, para um 
cargo eletivo, questão do Direito Eleitornl. 
Só por isso seria matéria a s~r lcd~~acb prla 

ral, a Constituição Estadual é urna let or~luu\- 'l 
ria, o que seria um ah:mrdo, uma anarqlll!l da ' 
Federação. É êstc o meu ponto de. vtsta · ,',; 

O SI'. Uma Guimariies -.v. r:xcta. me '' 
permite um aparte ? Eu quena drzer a V· 

1
\.,1, 

Excia o scrruintc: sendo facultado ao Po-
· União. Acho mais que a matéria deve ser le-

gislada pela própria Constituição Federal. O 
direito de ser eleito para êstc ou aquêle car-

. go é o direito relativo à cidadania. Todos 

. os direitos relativos à cidadania são incontes-
tàvelmentc direitos políticos, além de direi-

" "' 1 · 0 car1'o de 1 1 der Legislativo dos Estar os cnar ' o· • , , 

Vice-Prefeito, a Com,tituiçfío Federal na .crw- • · 
Ç ~lll (.le-.sse C'lr"o podia se limitar a chs!)or 

c. ' ' ' ~:> • • }"'"SU sôbre outros aspectos do exercJClO (~c'-' 
função. 

O SR. ALBERTO DEODATO -;-_0 exerci-
do de funçfto é uma coisa e clctçao p::ra a 
função é ontra coisa. 

O Sr. Uma G11imarãcs Peço a V· 

tos oleitorais. Quando se legisla sôhrc inele-
gibilidade, prescrevendo-se que certos indivi-
duas possam pleitear tais cargos c outros iu 
divíduos não possam pleitear os mesmos car-
gos, trata-se da plenitude ou da restrição .de 
·direitos políticos, direitos da cidadama. 
nstes estão incontestavelmente disciplinados 
na Çonstituição Federal, que é o único lugar 
em que êles <levem estar dispm;tos, P?rquc s.o 
a Constituição Federal, é, que pode cllspor. so-
bre a restrição, a suspensão ou a perda desse 
direito', Nesse sentido, a Constituição Fede-
ral é' taxativa no seU: art. t:l[l : "só (só, o 
exclusivo) "só se suspendem ou ~erd~,m .os 
direitos políticos nos casos dês te artigo. Vem 
então os casos de inelegibilidade. 

Excia. que me deixe terminar o meu aparte: 
se tivéssemos de limitar à idade de :lO anos 
para o Vice-Prefeito, as pessoas que tivcs~:em 
29 anos, embora no tlÔZo de todos os direitos 
políticos, não poderiam exercer, nem se ean-
didatar ao cargo. Ir,so o legislador estadual 
pode fazer: - limitar as eoncli<;õc<> 'Pra 
que o indivícluo excrca nn se cmHliclntP itrme-
la função. Nessas condições, continuo a crer 
que o próyn·io poder orctmúrio da Assemllléia 
Legislativa possa limitar ... 

Entre êsse~;, estú o de Presidente c Vice-
. Presiucntc da República no art. 139. Quan-

do fala em Governador do Estado só se pres-
crevem inelegibilidades para c! ca!·go de Go-
vernador e não para o de Vtee-C.oyer~ador, 
quando, fala em Preí'eitnra de l\lun,tcipw, ~6 
existe inelegibilidade para o Prcfe1to e nao 
para os Vice-Prefeitos. 

O Sr. Badaró Júnior- V. Ex da. m~ per-
mite um :::parte ? Naturnlmenc não podta tra-
tar de outros casos de inclegihilidnde, porque 
nüo existiam o:; cargo:; de Vice-Governnclor c 
Vice-Prefeito. 

O SH. ALBEHTO DEODATO -A Com-
tituicão I"ederal n~10 criou (!!>~:c!; cargos, mas 
e1n, crue foi tão minueiosa c tf\0 detalhada nos 
caw8 de inelegihHidrtdc podcrb prever as .de 
Vice-Governadores ou outros cargos que fos-
sem criados nas Constituições Estaduais· 

O Sr. Badaró Júnior - Mas não criou. 
O SH. ALBEHTO DEODATO - ,se nfto 

criou, não pode uma Constituição ~>sladuat 
- estou com o Deputado Júlio de C~rvalh? 
- nem uma ld c:·di:'l:'tri;;., e:·::1r e~;~;~u; ~nclegr-
}Jqiuadco r>orque não se pode restnngu:_, sus-

, "• · · l't" ·o~ a nao ser pender ou perder dn·crtos po 1 IC ·' • _ ·, 
em raz'ão de dispositivos da ConstittUçao I• e· 
dcral. 

O Sr. 
a opinii'to 

Badaró Júnior· - Mas ess.a níio é 
do Superior Tribunal Eleitoral. 

O SH. ALBEHTO DEODATO -V. Fxeia. 
estú confundido reqnidto~; para o cargo com 
os direitos de eidndnnia . 

() Sr. Lima Gl!imm·íies - Um elo:; re-
quisitos é n[ío f:er Prefeito. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - !h :oln-
tamcut::. bto seria ferir os tlireitos políticos 
que todo o cidadüo brasileiro tem n~:~;c;~nra
dos 11'\ Constituição Federal. Se a Cons'.iltli-
ção Federal é que dú, susr)elHlc, faz 'H~rrlct• 
um clire:to político, uma Constituição E:>ta-
chwl, que nacb m~\i:; é do que a rt"~nlnr'lcn
tar~ão _ele cli:\po~;itivo~; <la Con~;tituiçiio Fede-
ral, nno pode ah~olutamente cercear ê:;se di-
reito. · 

O S!' .. l:ima _Gufnwrtíes - Poclc c:;tahe-
lecer reqms1 los, hnntes. 
, .o SH .. ALBEltTO DEODATO -- N~o. V. 

I:.:: c ta. e:: ta _::nga_na~lo : v ode limitar a fnn-
çi:io, ma;; llúo Luutar o direito it funP[lO. 
qt::ll!to a outra ~mcnda,. ':e! ativa à inew~pa
tliHl_nlacle:. o, Depuhl(lo .J~1ho ele Carvalho dis-
con cu lnllh~mtemente sobre o assunto. S · 
pode haver· mcomrHttibilidadc entre um (" :,0 

lltl·o e 'li'"O cnt · ~ - ,u ~,o e_ o ; "' .• I c u_m:'. tlH1çao c outra fun-
çao, c n!lo mcompahlnhcladc entre 0 (''tr•ro 
de P~·efelto c o direito ele poder ser y· ",_ 
Prcfe1tn. ICe 

. ? .. D~~uta~o Júlio de Carvalho CXJ>ô~; per· 
fctlai·l~lll~ .a lllcon:;titueionalidadc do l>l·o. e-
t? <p1~ v~r~1 cercear um Direito que ·a c01! . ~ltUIÇ·l? I cdcral garante aos hrasilciro:>. f.: ~, 
e o meu r>onto de vista. - (Palmas). .sse 
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2.~ DISCUSSÃO DO PROJETO N.o : • 
Discurso proferido pelo Sr. Oscar qo~rea, so-

bre 0 projeto concernente a elezçoe~ para 
as Câmaras Municipais, na 2.~ Sessao. Ex-
traordinária, a 18-9-1947 : 
O SR. OSCAR CORR:f:A - Sr. Presiden-

te peço a palavra. 
' O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 

Sr. Oscar Corrêa. 
o SH. OSCAR CORIWA - Sr. Presiden-

te, Srs. Deputados. 
Dcsnecessúrio seria, em face da cxpos1çao 

brilhante do assunto pelos vário~ oradores que 
ocuparam esta tribuna, _que .~u viesse ?xp:nd~.r 
minha opinião a respeito uele. DeseJO, ent1 c-
tanto, nestas breves p_alavras, fazer eomo que 
uma declara~~ão antecipada de voto. Entendo, 
Sr. Presidente, c !li.sto co~c01·do em parte c?m 
0 Sr. Deputado Juho de Carvalho c con.1 ? Sr. 
Deputado Alberto Dc~d:lto, qu_e a maten~ _de 
inelegibilidnde. é rnatcna .estnta e especifica 
de Direito Eleitoral. Por Isso mesmo entendo 
também que sendo matéria .de Direito Eleito-
rnl c 1portanto de competência restrita da 
União, conforme art. 5.", n.o XV, letra "a", da 
Constitui~:ão Federal, não é dado aos Estados 
legislar a respeito. 

Discordo, porém, de SS. Excias., quando 
dizem que a matéria de inelegibilidade é maté-
ria constitucional. A melhor técnica, a meu 
ver, embora a luta entre os tratadistas, que 
o di~eulem há longos anos, a melhor técnica 
é deferir-se :'1 lei ordinária federal a fixa~~ão 
da matéria, de inelegibilidades. 

Tanto- é verdade que aos técnicos de 91, 
que prirúavam pelo conhecimento das regras 
jurídicas, niio pareceu de hom alvitre incluir 
na Constituição a delimitação das inelegibili-
dades. E, como salientou o Sr. Deputado Pe-
dro Braga, o seu art. 27 defere à lei ordinária 
sua determinação. 

Esta, Sr. Presidente, a mcn ver, a melhor 
técnica; rcwrnindo, inelegibilidade é matéria 

Minha opinião, aliás, opiniilo quase uúâ--
nime, é que nü~ se tra!a de _direi.tos em que· 
o Estado possa mterfenr. Nao veJo, também 
Sr. Presidénte, em que distinguir inelegihili: 
dades absolutas e relativas, salvo casos expres-
sos da lei: 

Mas há outro argumento: não é justo, não 
é possível que a lei, de chofre, colha, no exer-
cício de -determinado cargo, alguém, sem lhe· 
dar o direito de se prevalecer de certo tprazo 
para se definir em face da imposição lega.l. ' 

, E' um direito de cidadão de não ser co-
lhido de surprêsa, por urna lei, de cunho qua-
se retroativo. 

Não podemos admitir que os atuais Pre-
feitos, que estão nos cargos, há vários meses, 
sejam, de um momento para outro, tolhidos; 
~rn face de lei nova, e de emenda,, lei que é, a, 
nwu ver, absolutamente inconstitucional. 

Assim como nos batemos contra tais :pre-
ceitos sôhrc inelcgihiliclade para o cargo de 
Prefeito, exatamente porque julgamos que a 
lei colheu, de surprêsa, êsses Prefeitos, com 
muito mais raziío, Sr. Pre~;idente, julgamos 
que não pode a lei ordinária, estadual, criar 
incledhilidadc para os Prefeitos atuais, em 
fa<'.e 'da elei~~ão para Vice-Prefeitos. 

Aliús, o Tribunal Hcgional Eleitoral sa-
lientou muito hem, na consulta n.o 1. 809, que 
ar; inelegibilidades para Prefeitos constam cla-
ramente na Constituição Federal, e se constam 
claramente na Constituição Federal, constam 
tambcm especificamente c restritamente: não 
as ,;Jodemos ampliar, restringindo as franquias 
ntu:üs. 

Não podemos re:;tringir o;, rlirell os que 
lhes são conferidos, som ferir a Constituição 
Federal. 

r-., Ci.l]lecífica de ·direito eleitoral, e como matcria 
específica de direito clcitot·al, cabe à União, 
e, mais ainda, não ao direito constitucional, 
mas à lei ord inúria, votada pelo Congresso· 
Federal. 

Nestes têrmos, Sr. Presidente, julgo que 
c nbsolutarnente inconstitucional a emenda do 
nobre e ilustre Depuindo Badaró Júnior c es-
tou certo que êle teve em vista apenas, qnes-
tüo de cserúpulo moral, e devo ainda salien-
tar n V. Excia. que, se fôr preciso recorrer 
para o Superior Tribunal Eleitoral, c até ao 
Supremo Tribunal Federal, como já salientou 
o ~;r. Deputado Júlio de Carvalho, ec>i:tunos 
certos de que serão providos os recursos, dada 
es ;a fiagrante inconstitucionalidade. 

O Sr·. Badaró Júnior - V. Excia. dá li-
. cenr;a para um aparte'? - V. Excia., então 
nüo admit•J também o substitutivo de que foi 
rchltor o Sr. Deputado Fabrício Som·e:;? 

Dir-se-ú, porém, Sr. Presidente, que a 
Constituiçiio Federal criou inelegihilidaclcs 
para Prefeito c não as criou para Vice-Prefei-
tos, porque niio previu a existência do cargo. 

Foi, entretanto, o meu ilustre colega, Sr. 
Deputado Pedro Hraga, quem salientou o po-
dct· de aulo-organizn~:ão politica do Est:Hlo; 
se, portanto, S. Excia. admite que a Consti-
tui~~iio Fcder:\1, sem o esquecer e ofender êsse 
poder. da auto:o!·tfanização do Estado, pode 
criar mcompah!Hh<lades para o cargo de Pre-
feito por que não 'iPOderú criar lamhém para 
0 ca{·go de Vice-Prefeito'? Aí é <IUC, tlata venia, 
eslú o engano. Não figurou na Constituição 
Federal, como também na Constituição Esta-
dual, porque _nüo ~ ~n~\léri~ c~msti~uci~nal; é 
matéria de lei ord,uuu:w ~ E pao !01 ?bJeto de 
nosso estudo, na Conussao ConstituciOnal, pe-
lo 'mesmo rnotivo, c mui de estudo. ' 

~ SI_L OSCAH COIUU.;A- Vou chegar ao 
:mh~;tlluuvo, ~1goru, agradecendo a lemht"m .. 
do nohre Deputado lbdaró Júnior. ' ç.,\ 

Nüo hú também justificativa inrídic" ll'', I t, t t' I, l , . " ul l o :;n >:> 1. u Ivo, ,(~Uc, n em {o mai8, incorre er' 
omra!; ralhas, Ja apontadas .J>elo8 nobres D n 
pu[ados Júlio de Carvalho e Alberto De~ 1, t c~ 
entretanto, Sr. Presidente, nüo rne cons\ ·~. 0 ' 
geria votar pelo substitutivo, em 'JOI"\ • ü .tn-

1 " - • ' , lH ova-ve mente, vote contr<l .• ~ao rnc constran"eria 
porque, cr~1 verdade, lratu-sc de cscrúrml~ mo: 
ral, e ;~ 1~1 JH~rlc~ c_m certos casos, fugir do res-
tnto lumte JUI'Hllco i)ar<~ impor urna razão 
moral, porque, de. fato, Hao queremos ahsolu~ 
tamcnte,.Sr. Presidente! e é preciso que se fi-
xe bem este ponto de VIsta, não queremos que 
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Das 15 às 16 horas : -<>s atuais Prefei,tos concorram ao cargo de 
·vice-Prefeito, no exercício de seus carg~s, 
_porque isto ·seria contra tôdas as pregaç.oes 
que fizemos na praça pública, contra a~ atitu-
des tomadas por nós. Queremos que eles te. 
'llham apenas prazo para deixar seu ~argo, 

Discussão e votação de pareceres, reque-
rimentos, indicações c interpelações. 

·a fim de concorrer leal e civicamente, aos 
cargos a que se candidatam, que plciteam, 
'Para passar de um cargo de nomeação e~clu
siva do Chefe do Govêrno a outro, eletivo. 

Leitura c aprovação de redações ftnnis.' 

Segunda parte 

Das 16 às 18 horas : 

OHDEM DO DIA · Não queremos tirar de nin'b111.1ém o direito de 
-se eleger pelo voto popular. 

Na pior das ltirlót~ses, o suhstitu~ivo ai~
. da seria admissível embora também mconst1· 
tucionnl, pela rnc:n~a incompetência nossa pa· 
ra legislar 1;ôbrc o assunto. 

Segunda discussüo elo projeto n.• 21, t\tl-
torizando a abertura de um crédito especial 
ele Cr$ 21 . G 17,20 à Secretaria da Viação e 
Obras Públicas. 

O Sr. Mateus Salomé - V. Excia. afirma 
·que, embora seja inconstitucion~l.l, o admite, 
no •ponto de vhta moral; entretanto, o que nuo 
fica bem é que nós, para solver os casos mo-
rais, nos desmoralizemos a nós mesmos, corno 
ainda há pouco aconteceu com o Tribunal de 
Minas, julgando inconstitucional dispositivo 
da Constituição. 

O Sn. OSCAn CORI\f~A - Agradeço o 
aparte de V. Excia. E exatamente por h:so, 
afirmei que não resolvera ainda se votaria 
contra ou a favor do substitutivo, c que, vro-
'Vàvclmentc, votaria contra. AlHu· V. Excia. 
lembrou hem o easo do art. 25, que foi julga-
do ineonstitucional pelo Tribunal de Justiça 
de Minas. E é com grande prazer que volto 
ao assunto, porque tive oportunidade de subir 
a esta tribuna, ,por ocasião da votação lias 
,emendas apresentadas à Constituição, para sa-
'lientar em palavras breves - quase que ape-
nas a leitura do texto da Constituição Federal, 
,que a emenda apresentada era inconstitu-
cional. 

E agora, o Tribunal de .Justiça veio con-
'firmar êstc nosso rr>mlto de vista; c estou cer-
to, Sr. Presidente, ,de que o Superior Tribunal 
Eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal, em 
última instância, como guarda da Constitui-
-ção, declarará se preciso fôr, que a emenda 
apresentada, c que tem ·o número 10, do ilustre 

-Deputado Badaró .Júnior, é inconsiiiucional, 
motivo pelo qual votarei. contl;a a mesma. 
(Palmas). 

FALTA DE "QUORUM" 

Encenam enio 

- Segunda fliscnssão do projeto n.• 2, 
que dispôc ~;ôbre Vereadores c Juí;-;es de Pàz. 
e contém outras llisposi(;Ü(:)~;. 

- 2.~ discmsão do projeto n" 5. contcn· 
<1o a lei de or;~anizaçiío municipnl. 

- Pl'imcira diseus~ão do }Jrojeto n." 50, 
da Comissão de .Justiça, dando denuminar;:\o 
ao edifício da Ass<!rnhléia. 

- Lcvanta-:;e a se:;sã(,. 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COl\liSSÃO 
DE EDUCAÇAO E CULTUHA 

Presentes os Srs. Deputados Emílio Sil· 
vcira, Augusto de Figueiredo, Carvalheira 
lhnnos, l\ondon Pacheco e Arlindo Zanini, 
sob a, prcsidênei:'. do primeiro, aos doze dias 
do mcs de setembro do ano de mil noveecn-
tos c quarenta c sete, na Sala das Comissões 
da Assembléia Le;!,idativa, reuniram-se 08 
membros da Cmnissão de Educação e Cultura 
para os seus ll dJalhos. 

. Dcclar,a .o Sr. Presidente que havendo-se 
retirado varws Srs. Deputados, nenhuma dis-
cussão poder~ mnis realizar-se, pelo que cn· 
c,eiTl.1 a sessao, designando para amanhã a 
.scgumte 

. Fei~a a leitura da ata da reunião ante 
nor, for posta em discus0ão, sendo, a seguir, 
apr?vada. Por proposta do Deputado Carva-
lhcrra HmJ?-o.s,, a Comissão deliberou estabele-
cer um cntcno para a distribuição dos pro-
cesws c trabalhos encaminhados à Comissão 
e ;'>~;gundo o qual ~cria adota<la a ordem alfa-
betica dos not;les parlamentares de seus mem-
bros·. Aprec~ada a representação da Sra. 
Carolma Martmha Tôrrcs, Diretora, em co-
rmssuo,, do >Gn~po Escolar de Scna Figueire-
do,. o Sr; I ~·e~ndcntc entregou-a ao Deputado 
Arlindo Zamm, a fim de que scju emitido p . 
rccer. Por del~l!cração geral, ficou l'l~solv~
do qne as rcumocs r~n Comis'>i'ío se fn1·;nrn 
semanalmente, às qmntas-fciras, às cator ' 
horas. ze 

O Sr. Presidente comunicou, em se ·u· l· 
que, tendo de se ausentar (h C·tilital 11 g lt '1• 
t · · , l" · 1 - . ' « , o r rno-
JVO mat wve , nao podcna comrl'lrec. 
t l · · · • e r, l>Ol'· an o, a proxuna reunifto da Comissão 

ORDEM DO DIA 19-9-19,17 

Primeira parte 

Das H hs 15 hora~; : 

Leitura e aprovação da ata. 

Convocado:; os Srs. Deputados na.: 
I• '111.11. 7tf> 'l se 1''"111' '"l · · '' 1·1 no v::~ c < • < • • "'r na qmntn-feira r 
zoito, às catorze horas foi Ievautad < Ia clc-
süo. ' a a scs-

Sala das Comissões, 12 de sctcrnl 
19,17. - (a) Hondon Pacheco. >ro de 

COMISSÃO EXECUTIVA 
Expediente, inclusive leitura e apresenta- . 

-tão de pareceres, projetos, indicações, rc· A~bcrto 'Fcixe_ira - J>rcsidcntc 
qt~erimcntos c interpelações. Luna Guunaracs ,___ 1.• Vice p1.cs' 1 - u ente 
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Castro Pires - 2.0 Vice-Presidente 
Valdir Lisboa .-- 1.0 Secretário 
Luiz Domin"OS - 2. •Secretário 
Emílio Vasc~ncelos - 3.o Se.ci:etário 
Ozanan Coelho r- 4.0 Secretano. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E 
JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - ,Pres~dente . 
J arcz de Sousa Carmo ( ) VIce-Presidente .u • (*) Cfmdido Ulhoa 
Fabrício Soares 
Faria Tavares 
Starling Soares (*) 
Ribeiro Na varro. 

( •) '_ Subs.titt!ídos, in~crinam~ll:tc, pelos 
Srs. Chaves Ribeiro,, Reno e Alms10 Costa, 
respectivamente, designado:· em sessão de 
17-9-94 7. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Maurício de Andrade - Presidente 
Renó - Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa ( *) 
Feliciano Pena 
Guilherme Machado 
Tancrcdo Neves (*). 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E 
COMÉRCIO 

Uriel Alvim - Presidente 
Dnar Mendes ~ Vice-Presidente 
últirn'o de Carvalho 
Armando Ziler 
Dilcrrnando Cruz. 

( *) - Substituí.dos, interinamente, pc-
los Srs. Jaeder Albcrnaria c José Augusto 
respectivamente, designados em sessão de 

r~.19-9-!J,t7 · 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emilio Silveira - Prc:~identc . 
Ilondon Pacheco -- VIce-Presidente 
Augusto de Figueiredo 
Arlindo Zanini 
.José Carvalheira. 

COI\l!SSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Ncgrão - Presidente 
.José Augusto - Vice-Presidente 
André de Almeida 
João Camilo 
Ma teus Salorné. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Prcsi~Ienlc . 
Adolfo Porte~a :- VIce-Presidente 
Bolivar de ~·re1tas 
Geraldo Alaulc 

:-:-- Stnrling Soares· 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente 
Fidelcino Viana · 
Jaeder Albergaria 
Luiz Maranha. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA.. 

Amadeu Andrada -Presidente 
Chave;; Hibeiro - Vice-Presidente 
Aluízio Costa 
Antônio Pimenta 
Jason Albergaria. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS 1\WNICIP AIS E NEGóCIOS; 
INTERESTADUAIS 

César Soragi. - Presidente. 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente 
Carlos Prates 
Guilherrnino de Oliveira 
Manuel Taveira. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Resende - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró Júnior 
Xenofonte Mercadante 
Simões de Almeida. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO DOS SEnVIÇOS DE:.: 
JUSTIÇA ("') 

.Tason Albergaria 
César Soragi 
Lima Guimarães 
Simões de Almeida 
Xcnofonle Mercadnntc 
Bolivar de Freitas 
Fabricio Som·cs. 

(*) - Nomeada em sessão de 16-9-947, 
conforme requerimento n.9 ,12, do Sr. Fa-
brício Soares. 

38.~ SESSÃO ORDINAiUA, EM 19 DE SETEMBRO. 
DE 1947 

PRESID:f.::NCIA DOS SRS. VALDIR LISBôA 
E LIMA GUIMAHÃES 

SUl\IARI~: - Co.rnparccimento - Ata - E:lt~ 
pediCnte: ofiCIOs da Imprensa Ofichl 
do Departamento de Estradas <le I·)' l e . f - \O( a-gem, com In orma~~oes - Pro1• e to•· . · 
r. 1 (I t • I 'I · - ·' · n a ;on c so.>rc o r1 lCirao Oratóri ). 
n. 52 • (vencli?CJ?l?s c classificaeüo os : 
professoras pnmanas), IL 53 (~nl de 
ção a Hospital em Barnbuí) H lVet~
mcntos: n. 48, sôhre rcprcs~nh~;Iuen
profcssôres do Conservat · .· ' c<~.o. de 

• · 0110 de MusiC'l n. 4 9 sobre r>e<hdo <lc infomt ', _ · ': 
Prefeitura de Bom Snecsso ~~ço~s a 

• '>(' , 48 ( .. ' · ~ roJetos ns. ,) 1 c orç,unento e Fô , , p r 
cial) : informação do Sr n

1
, •1

1
ça t 0 l-

C . - d F' . r CSH en e -Olllissuo e • Inanças. Orçamento c To-
mada de Contas. Substituições _ Can-
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celamento de multas: discurso e reque· 
dmento sôbre pedido de informações do 
Sr ,'Chefe de Polícia, do Sr. Xenofonte 
Mercadante ----:' O regresso do Sr. Was-

. hington Luís: discurso do Sr. Mateus 
Salomé e voto de regozijo - Crise de 
transporte em Belo Horizonte. Revoga-
ção de decretos-leis: discurso e projeto 
do Sr. Renó - Aumento de subsídio: 
discurso do Sr. último de Carvalho -
Discussão de· pareceres: n. 9, da Comis· 
são de Finanças, sôbre o projeto n. 28; 

Andrada - Anibal Gontijo - Antônio Gui-
marães - Antônio Pimenta -Arlindo Za-
nini - Bolivar de Freitas - Emílio Silvei-
ra - Ilacir Lima - João Camilo - Juarez 
de Sousa Carmo ---; Júlio de Carvalho 
Luís Soares - Tancredo Neves - Uriel Al· 
vim. 

O SH. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 45 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

n. 10 da Comissão de AssuJitos Munici-
pais, sôbre emancipação de Patrocínio 
do Muriaé; n. 11, idem, sôhre recurso 
do Sr. João Jurandír de Matos, de Cam-
buquira - Parecer e substitutivo para 

O SR. El\ItLIO DE VASCONCELOS - (3.9 

Secretário, servindo de 2.9 ) - Lê a ata da 
sessão antecedente, a qual, sem observação, 
é aprovada. 

EXPEDIENTE 
2.• discussão sôbre o projeto n. 7, da 
Comissão de Finanças - Parecer o subs· 
titutivo do Sr. J ason Albergaria - Pa-
recer para 2.• discussão sôhre o proje· 
to n. 14; da Comissão de Finanças -
~arecer para 2.• discussão sôbre os pro-
Jetos ns. 17, 19 e 24, da Comissão de 
Finanças - Parecer e substitutivo para 
2.• discussão sôbre o projeto n. 8 - Pa· 
recer e substitutivo para 2•. discussão 
sôbre o projeto n. 11, e substitutivo de 
Sr.· Oscar Corrêa - Parecer para 2.• 
tdiscussão sôhre o pro.icto n. 26 - Sôhre 

O SR. LUtS DOl\UNGOS (2.0 Secrctá· 
rio, servindo de V) - Procede á leitura dos 
seguintes papéis: 

Ofícios: 
Contendo respostas da Imprensa Oficial e 

do Departamento de Estradas de Hodagcm 
aos quesitos formulados pelo Sr. Lima Gui-
marães, a respeito de admissão de funcioná· 
rios públicos. 

o projeto n. 11. Regulamento de promo-
ção da Fôrça Policial: discurso do Sr. 
Oscar Corrêa - 2.• parte da Ordem do 
Dia: 2.• discussão do projeto n. 21 -
Idem do projeto n. 2: diseurso dos Srs. 
Badaró Júnior e Fabrício Soares - 2.• 
discussão do projeto n. 5 - Emendas: 
ns. 1 a 6, do Sr. José Carvalheira; n. 
7, do Sr. João Camilo; ns. 8 a 15 do Sr. 
Adolfo Portela; ns. 16 a 51, do Sr. T .i ma 
Guimarães; ns. 52 e 53, do Sr. Ron-
dou Pacheco; ns. 54 e 55, do Sr. Xeno· 
fonte Mercadante; ns. 56 a 88, do Sr. 
Badaró Júnior - Volta do projeto n. 5 
à Comissão: palavras do Sr. Presiden-
te - 1.• discussão do projeto 11' r)~). 
adiamento - Encerramento - Ordem 
do Dia .22-9--1947. 

Às :::·1 horas comparecem os Srs.: Lima 
Guimarães - Valdir Lishôa - Luís Do:;ün-
.,gos - Emílio Vasconcelos - Ozanan Coelho 
- Abreu Hesende - Adolfo Portcla - Al-
berto Deodato - Aluísio Costa - André de 
Almeida - Antônio Caetano - Armando Zi· 
ler- Augusto de Figueiredo - Badaró .Tú· 
nior - Carlos Prates - César Soragi - Cha-
ves Ril)eiro - Fabrício Soares --.:.. Faria Ta· 
vares - Feliciano Pena - Guilherme l\la-
chado - Jaeder Albergaria - Jason Alhcr· 

,guria - José Augusto - .José Carvalheira 
- Joubert Guerra __, Lourenço Andrade -
Magalhães de Melo Viana - Manuel Taveira 
- Martins da Costa - Mateus Salomé 
Maurício Andrade - Mendes Peneira -

.Moacir Resende - Mourão Guimarães -
O$car Corrêa -.Pedro Braga - Henó ·- Hi-
heiro Navarro - Rondon Pacheco ~. Simão 
da Cunha - último de Carvalho - Xeno-
f~mte Mercadante. 

Deixam de comparecer, com causa justi-
ficada, os Srs. Alberto Teixeira - Amadeu 
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- Encaminhe-se ao requerente. 

PROJETOS N. 51 

Autoriza a construção de uma ponte sôbrc 
o ribeirão Oratórios, no distrito de Amparo 
da Serra,' município de Ponte Nova. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mi· 
nas Gerais decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do 'Estado au-
torizado a fazer construir sôbrc o niheirão 
Oratórios na entrada da Vila de Amparo da 
Serra, município de Ponte Nova, uma IJOntc 
de cimento armado onde existe uma ponte 
de madeira em péssimo estado de conserva-
ção. 

A:rt. 2.• - Fica 'o Govêrno do Estado au-
tonzado a despender na constrnçüo dessa 
po.nte a importflncia de Cr$ 100.000.00 (<:em 
rml cruzeiros) que eorrcrão pela verba or-
çada para o Departamento de Estrada de Ho-
dagem no exercício de 1943 

.Art. 3.• - A t>resente ·lei entrará em 
vrgor. em. 1.:• de janeiro de 1948 rcvonada:'l 
as drsposJçocs em contrário. t> ' 

Sala das S_es~iies~ 1!} de setembro de 19-17. 
ca \~'ai) Anti~m~. CaVetano - Xenofonte Mcr-
1
, l al\n! e

1 
-v· ~m1 r o nsconcelos _ Magalhães 

l e e o rana - Pedro Bt"lf'a s · Carmo. ' '' - • ousa. 
JUSTIFICAÇ,\0 

Í~ de absoluta necessidade n r>ontc •1 R'b . - () t. . so >r c o 1 etrao ra onos, na entrada da vil· 1 Amparo da Serra, Distrito rico c r>r · '1 
< c . · . ospero com um comerciO mtenso para o·; di' .·' 

tos de Pedra do Anta c Oratórios cc1',, 1 stu-
1 , f i . ' CU< O <le graiH es. nzc11< as que produzem nm't "f' 

e cereais, esta ponte que é atualrncnt ,1 ~~,C,\ c 
deira. encontra-se em péssimo , ~t· 1 le m~~ 
ahantlonncla pelo t;fm:;ito, Passandc c\ '1\ 0 :, la 
veículos dentro d'agua, dificult·l > 0

'.
0

·• os 
modo a passagem de caminhões < ndo sobre~ 
tam por esta estrada visto qtlc 'as·· 1q11ue trnnsi-

. urgcns uo 

i 
I 

'· 
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:referido ribeirão, de dificil acesso e com en-
. ·chentes freqüentes, impedem · a passagem 

prejudicando destarte, o comércio e exporta-
ção do distrito. Sendo pensamento do atual 
_govêrno servir de preferências as zonas ru-
rais há muito abandonadas, nada mais justo 

!',1· do que levar a bom têrmo a construçã? dessa 
ponte, que irá presta: relevantes serviços ao 
comércio e á populaçao de Amparo da Serra. 

(aa.) Antônio Caetano- Emílio Vascon-
·celos. 

PRO.TE'l'O N. 52 

Dispõe sôbre equiparação de vencimentos 
e classificação de professôras prirnarws. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mi· 
nas Gerais decreta: 

Art. V - As professôras do Interior, de 
1.• e 2.• classe. comissionadas, designadas ou 
rem \vidas para a capital, antes do decreto· 
lei !i. 1.876, de 29 de outubro de 1!H6, que 
-contavam mais de 4 anos de magistério, para 

·;; efeito de classificação, considerando-se de l.a 
.classe, padrão C, daquele decreto-lei. 

A1 t. 2.• - Essa classificação, para fins de 
ren,uncração, conta-se desde a data do de-
creto-lei n. 1. 876, acima referido. 

Art. 3.• - Hevogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 194 7. 
(::a.) Adolfo Portela - Maurício Andra-

de -- Carlos Prates - Augusto Figueiredo e 
J aet!~r Albergaria. 

JUSTIFICAÇÃO 

A!; professôras vindas <lo interior do Es-
tado c que aqui serviam há mais de dois 
ano:;, em virtude de comissionamento ou de-
signação, ficaram removidas para esta capi-
tal. c;a virtude do disposto no art. 18 do de-
creto-lei n. 1. 87(), de 2!) de outubro de 1946. 
E foram classificadas na letra "h" do padrão 
cria 1o pelo art. 7 .• do citado (lecreto-lci, 
com vencimentos de Cr$ 700,00 mensais. 

Acontece, porém, que as 'professôras da Ca-
pital. porque tinham vencimentos maiores do 
que ;,s do interior por fôrça do § 2.0 do art. 
11 do referido decreto-lei. foram classifica-
das na letra C do mesmo Jwclrão, com venci-
mei:tos mensais de Cr$ 800.00. 

Criou-se, assim, uma diferença de venci-
mentos para funções iguais, o que não é jus-
to, nem legal. 

Daí o presente projeto de lei, que consubs-
t:llll' ia uma aspiração da Assembléia Consti-
tuilHc, que aprovou, em sessão de 2 de ju-
lho, a indicação inclusa assinada pelo Dc-
putauo Ma teus Salomé c outros. 

PHO.JETO N. 5:l 
' 

Concede subvenção ao Ilospital Nossa Senho· 
ra do Brasil, em Bambuí 

A ;\sscrnhléia Legislativa do E::;tauo de ?,E-
nas Gerais decreta: 

A~'l. 1.• - Fica eonccdida a JXll'tir do ano 
'· -de 1948 a subvenção anual de Cr$ 50.000,00 , 

ao Hospital Nossa Senhora· do Brasil c 
sede na cidade de Bambui. ' orn 

Art_. 2.• - A presente lei entrará em · 
no dia ·1 • d · · vigor · e Janmro de 1948 revo d 
disposições em contrário. ' ga as as 

Sala das Se.ss.ões, 19 de setembro de 1947 
(aa.) Mauncw Andrade - Vald1'r L' b' • 
L · D · Is oa --, ms ommgos - Carlos Prates X 

f · t "·I • d . - eno-on e u erca ante - Jose Augusto. 

JUSTIFICAÇÃO 

. o. H~s~ital Nossa Senhora do Brasil é uma 
mstltuhçao . que serve a tôda a região d 
Oeste de Mmas, circunvizinha do municíp · 0 

d~ Bamb~í. Representa o esforço da popul~~ 
çao da Cidad~ e do município que vem fa-
zendo os maiOres sacrifícios para dotar 
zona de um hospital moderno, dotado de re~ . 
cur.so_s corno aparelhos de radiologia, labo~· 
ratonos completo aparelhamento cirúrgico 
receben\lo ~m g_rande número de indigentes: 
ao~ 9.ums sao dr_sr~ensados. todos os cuidados 
medrcos neccssanos. Ate o presente esta 
grande organização hospitalar ainda não re-
cebeu nenhum recurso provindo do tesouro 
do Estado sendo realmente de grande alcance 
e necessária a concessão da subvenção ora 
proposta. 

(aa,) Maurício Andrade - Valdir Lisbôa 
- Luís Domingos - Carlos Prates - Xeno-
fonte Mercadante - José Augusto. 

- lmpres~8s .; publicados, incluam-se em 
ordem Llo dia. 

Acham-se sôbre a mesa os seguintes re-
querimentos: 

REQUEHil\IENTO N. 48 

Sôbz·e representaçcí.o de professôres do 
Conservatório de Música 

E;ono_. Sr. Dr. Presidente da Assembléia 
LcgrslaLIVa. 

H~queren!os , a '!. _Excia. se digne de cn-
cammhar a Conussao encarrcc:rnda (]O r : • o{.. ca ... 
Jt_rstamcnto d_os ve!1cimcntos dos funcioná-
nos estadums, n mclusa reprcsentar·;;0 a · l I ' ' :.-« s-
sm~c .a pe. os. r .. xmos. p~·ofessôrcs do Conser-
vatorw :tiimerro de Musrca. · 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1947 
(a:~. ) Oscar Corrêa - Fahríeio Soares :_ 

Moacir Hesende - Mateus Salomé _ Gu' _ 
~l,lCrme Machado - Sousa Carmo - Far~a 
I a vares - Alberto Deodato - Dnar Mend,. 
- Hond~n l~nc]lCeo -. 1\Ianuel Taveira. cs 

- A Cormssao de Fmanças. 

HEQUEIUJ\IENTO N. 49 

Sôbre [Jcdido d · f r - • e zn or naçocs a Jlrcfeit. d 
Bom Sucesso ura e 

E:cmo. Sr. Dr. Presidente da A"" 11 .. Lcg1slaliva. ,,.,em l era 

Hequeremos a V. Exeia., ou·rid· , 
se digne de solicihr a' t>r·efe't ' a a Casa, . , . I ura l . I 
de Bom Sucesso, por intermédio 1 ( a, eH. atlc 
do Estado, as seguintes infortl1. 't ~ o boverno 'Çoes: 

1) qual a extensão da linha d t 
fonte perene de "Fartut"l" , , a u ora, qa 

L elO rcservatorw 
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dágua. do Parque Municipal daquela cidade; 
2) se foram arrancados os canos dessa 

linha, qual a grossura dêsscs canos e qual o 
seu valor; 

quanto tempo serviu c com que vencimentos 
se aposentou. E se efetivamente apo~cntado,. 
com que caráter c funções ainda trabalha na 
Prefeitura; 

3) que destino foi dado a êsses canos, es-
pecificando o seu ernprêgo em extensão; 

4) se o sal faturado recebido c pago por 
aquela Prefeitura em fins de mil novecentos 
c quarenta c quatro foi vendido, diretamerí-
t~, aos consumidores, ou entregue aos comer-
ciantes do ramo; e se verificada a última, foi 
tabelado o preço da venda c qual foi êle; 

15) com que quantia concorreu a Prefei- . 
tura para a remodcla~~ão do antigo campo de 
esportes "Faria Júnior". Qual o motivo ou 
em virtude de que lei foi mudado o nome da 
referida praça esportiva para estádio "José 
Vanderlei Lar a"; 

. 5) se há ou se já houve tabelamento de 
preços para a venda do sal, do querozene c 

lG) houve contribuic;ões particulares para 
aquela remodelação, em qu~mto montaram e 
qual a sua aplicação . 

Sala das Sessões, 18 li c setembro de 194 7. 
(a a.) Oscar Corrêa - Manuel Taveira 

Sousa Carmo - Dnar Mendes - Moacir 
Resende. 

do açúcar e qual foi ou é êssc tabelamento; 
se tem sido respeitado; 

6) como tem sido distribuído o qucroze-
ne no rnuniCÍJ1io, e, especialmente, dentro da 
cirlade; 

7) se os consumidores de luz e água pa-
gam ou têm pago as respectivas taxas á Pre-

. feitura. Se não pagam, por que privilégio e 
em que lei se assentam. Se não há privilégio le-

- A' Comissão de Assunt.os Municipais. 

PROJETOS NS. 36 c 48 

(Orçamento e Fôrça Pública) 

Prazo para emendas 
gal para "determinados" consumidores c se 
não pagam as referidas taxas, porque 
não se cumprem os regulamentos ou leis mu-
nicipais que determinam a suspensão do for-
necimento; 

8) se foi empreitado, a quem e por quan-
to o serviço de construçttO da ponte sôhre o 
Ribeirão dos Tahoões. Qual a verba ou do-
tação para êsse serviço e se os empregados 

O Sr. Presidente informa à Casa que os 
projetos periódicos de números 36 c 48, con· 
tendo o orçamento de 1948 c a fixação da 
Fôrça Pública, respectivamente, já aprovados, 
anteriormente em l.• discussão, se acham sô-
bre a mesa pelo prazo de cinco dias úteis, 
para receber emendas por escrito, de acõr-
do com o artigo 135 do Hegimcnto. 

e caminhão da Prefeitura entram como con-
dições gratuitas da empreitada. Se não, 
quanto está pagando a firma empreiteira por 
êsses .serviços; 

9) se Astolfo Vivas, ex-fiscal geral da Pre-
feitura foi exonerado, por que motivo o se 
depois, reintegrado, foi demitido, em que ca-
ráter e com que fundamento; 

lO) qtianto tempo de serviço nessa Pre-
feitura conta Oscar Rodrigues Castanheira, 
qual a sua função e quais os seus vencimen-
tos; 

11) em que data Gastão Moreira entrou 
para o quadro de funcionários dessa Prefei-
tura, quais as suas funções e os seus venci-
mentos; 

12) em quanto montaram, até esta data, 
as despesas com a abertura da avenida para 
a H. M. V. (Estação), por que verba ou do-
tação 'oram 11agas. A como foi pago o des-
monte do metro cúbico de terra e quantos 
foram desmontados; se essa avenida teve 
como finalidade a passagem da linha do bon-
de 1 elétrico e s·:'. respondido afirmativamente, 
porque não 11assa o bonde pela avenida tô-
~a, a con;eçar da ]lontc sóbre o rio Pirapc-
tmga; s~ JÚ estão concluído:; oH :;erviços eles-

. sa avemda e se não, porque não são termi· 
nados; 

13) se a Casa 1\Iodêlo, quando de proprie-
dade do Sr .. Tosé Vnndcrlci Lara, forneceu á 
Prefeitura, independentemente de concorrcn-
cia ou hasta púlJlica. 

14) com que idade foi o Sr Antero Ro-
drigues admitido ao serviço d·a Prefeitura, 
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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Substituições 

Declara o Sr. Presidente que se encontra 
s0h.re a mesa uma comunicação do Sr. Mau-
ncw Andrade; presidente da Comissão de Fi-
nanças, Orçamento <::. Tomadas de c.:ontas, de 
<~uc os Senhores Tancredo Neves c Augusto 
Costa, membros daquela Comissão, estão au-
scntc:s, por. motivo de fôrça maior, c pede 
por Isso seJam nomeados substitutos aos mes-
mos. Aten~lcndo i1 sc.licitação supra, nos têr-
mos <~o artigo 40, n.o 8, do Hcgimento Interno, 
nomeia os senhores Jaedcr Albergaria c José 
At~gu_sto, para fazerem parte da referida Co-
mis~ao, durante a ausência ~c ditos membro 
efetivos. s 

A segui~·, o Sr .. Presidente dá a palavra 
oradores mscritos. ao~ 

CANCELAMENTO DE MULTAS 

, O ~H. PHESIDENTE - Tem a .11 o Sr. Xenofonte Mercadante. fl· avra 
O S~\. XENOFONTE MEHCADANT, 

Sr. Presidente, Senhores Deputad E os. 
Q_ua~<!o se elaborava 0 projeto d 

Conshtmçao, apresentei uma emc d· c nossa 
cancelamento de tôdas a:; mult· n :1 ~ara o 
por autoridades estaduais e nn '1~ . •1Jl~tcadns 
inohscrvtmcia ou transg~·essão 1S~clpm~, Por 
leis, decretos-leis, decretos 0 ,e qumsqucr 
inclusive tributários, al'(miv·m ~~ 1 egulmncnto~ •. 
ti vos processos em andame~t~ .o-se os respec~ 

., 
' 

I' 

\i 
.I i: 
'I 



Ir 

·:) 

Acentuei que o propósito em vista era. o 
de anistiar. os'. devedores de multas de qums-
quer origens, sem que a me~i~a,_ c1~tretanto, 
obrigasse o Estado ou o ~~m~c1p10 a <~evolu
ção das importância~ <~u.c ]a _hves~cm suJo ~·c
colhidas a título defmtttvo, tslo e, a respeito 
das quais não corresse proe?s~o de. reclama-
ç~o ou rceurso, tanto admrmstrahvo corno 
jt;dicial, em data anteri?r. :': publi,c~wão do Ato 
das Disposições TransltorH1S. 1• nsamos qur, 
no caso em que s-e trata~;se de multa anexa 
80 tributo. por mora ou qnalcrucr outro mo-
tivo, ela ficaria dispensada, no caw que o 
contribuinte efetuasse o pagamento do prin-
cipal, dentro de 30 dias a contar da publica-
ção do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Fizemos alusão nos Decretos-
leis 2. 955 e 2 .103, expedidos pelo Estado, os 
quais condensavam medida~; semelhantes, 
acentuando, porém, qn.e elas não tinham a am-
plidão das que propunhamos. Rebatemos a 
objeção de que o favor pudesse gerar prece-
dentes, mostrando que, posteriormente, com 
dificuldade poderia o contribuinte ohter Í:l· 
vores idênticos, de ver. que só poderiam 'ad-
vir do Leg.islativo c através do processo de 
discussão previsto na lei básica. 

Outras considerações foram aduzidas c 
que não vêm ao caso ser relcmbradas, deten· 
do-me nos motivos da justificação, porque a 
emcntla provocou fort'e celcmna. Acabou, po-
rém, sendo vencedora e se acha enquadrada 
no artigo <12 das Dispo!;ições Trrmsitórias de 
nossa Carta. E. preeisamcnte, porque m1~ 
coube sua autoria, tenho sido procurado por 
interessados que me solicitam informes sô· 
hre a extensão da aludida anistia. O sôhrc· 
referido artigo estatui estarem canceladas tô· 
das as multus aplicadas por autoridades cs· 
t.aüuais ou municipais, por inobservância de 
quaisquer leis, decretos-leis, decretos ou re-
gulamentos, incluisve tributários, arquivando-
s~ os respectivos processos em andamento, 
eonfm•me de inieio nos referimos. E' ocioso 
frisar que essa anistia alcançou tnmhém ns 

... ~ multas impostas pelas autoridades do Set·vi(,~o 
Estadual de Trânsito, devido a transgressão 
dos respectivos regulamentos por parte dos 
motoristas ' profissionais ou amadores. No 
entanto. quando foi promulgada a Constitui-
ção c, com ela, o Ato das Disposições Transi-
tórias, os motoristas foram surpreendidos, na 
repartição local do Serviço Estadual do rrrftn· 
sito, com a estranha informação de que o ar-
tigo 42, ali, somente teria aplicar.~ão por ordem 
expressa do Ex mo. Sr. Chefe de Polícia. E, 
por isso, as multas aplicadas até 14 de julho 
continuaram u ser cobradas normalmente até 
que um interessado menos cordato protestou. 
E protestou com real fundamento. De então 
em diante, aquela repartição, sempre aguar-
dando uma ordem da Chefia de Policia, te-
merosa de responsabilidade, passou a exigir 
depósitos das irnportftncias das multns. parn. 
destarte, sem prejuízo das partes, facilitar a 
transferêne~a de v.cieulos . ou. outras provi-
dêndas inerentes a sua fmahdadc. 

Não sabendo porque motivo o Serviço 
Estadual do Trânsit.o não dú integral c exat~> 
cumrlrimcnto no arllgo 42 do Ato das Dispost-
ções Transitórias, ou se n êle já tem dado aco· 

A. L.- 36 

lhimento pela dispensa de . multas deixa . d . 
devolver aos respectivos interessad~s os d .e 
sitos por êles efetuados desejamos que a Mepo~ 

• •1 ·I · · ' esa, ouv~uo o P .enano se fôr preciso, encarn · h 
ao Sr. Chefe de Polícia o lJedido abaixo

111
d e 

informações: (Lê) : ' 0 

HEQUERIMENTO N. 50 

Sdbre pedido de in{ormaçõés ao Senhor 
Clwfe de Policia 

_Heq_ueremo~ que a M~sa da AssernhlÓia 
~.cgiSla~lva do E3tado de Mmas Gerais se diri-
Ja ao I~xmo. Sr. Chefe de Polícia, solicitan-
do as seguintes informações: 
, l.o -;-- ~e, ~1as r~parti~~ões subordinadas 
aquela Chcfw, mclus1ve o Serviço Estadual 
<lc Trânsito, está sendo integral e cxatmilen-
t~ ap}~cad~ ,o. artigo 42 d~ i~to das Di·>pm;i-
çoes I ransllonns da Constltmção Mineira: 

2. 0 
- qual o mbtivo que tem impedido 

o Serviço Estadual do Trânsito a relevar as 
multas aplicadas por infração dos respectivos 
regulamentos até H de julho de 194 7 · · ' ' 

a.o - se. últimamente, tnis r;mltas estão 
sendo relevadas em virtude do mencionado 
dispositivo constitucional, porque razão não 
devolve o Serviço Estadual do Trânsito aos 
interessados as importüncias dêlcs recebidas 
como depósitos que perdurariam até que essa 
Chefia manda~>se aquela repartição dar cmn-
primcnto ao artigo 42 já citado ? 

4.0 
- se, no interior, as autoridades po. 

liciais, incmnbidas da aplicação dos regula-
mentos do Trànsito, estão cumprindo o refe-
rido dispositivo con:;titucional ou também se 
estão aguardando, para isso, qualquer oruem 
desl>a Chefia 'l ' 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1947. 
, ('na.) X~nofonte Mercad~mt.e. - Antônio 

Caetano - l·cdro Draga -- Ern~ho Va:.;conce- · 
los - Adolfo Por tela. 

· - A' Comis:>ão de .Tusti~~a . 

I.EGOZIJO PELO HEGRESSO DO SR. 
WASHINGTON LUIZ 

O SR. PHESIDENTE - Tem a pahvru 
Sr. Ma teus Salomé. ' 0 

O SH. MATEUS SALOME' - Sr Pr · 
dentes, Senhores Deputados. · · CSI~ 

Chegou ontem ao Brasil o Sr W ::1"1 • 
t?n Luiz Pereira de Sousa. À Histó~ia d.'' \\~g
sil encontrou êste grande homem em 0 

( 1 a· 
exercendo a Presidência da Hcpúhlien. l.l30, 

· ,Aquel~ . tempo, uma corrente da .. 
dernocralrea rechrTl't\"l o 'll1er·fe" Pohhca , , , , rçoum , t d . 
nosso regime; mas nem sempre cn. 0 o 
t.os políticos estão a salvo d·• . los .movnuen-
fl·e· t • 'l t " <I( csao de tra dll cs, aquc c crnpo também 0 s . ,~ · . -
ton Luiz desenvolvia a sua p rr'.1• • Jaslung-
mento financeiro elo Brasil. o 1\t~~a ttc sanea-
que temiam aquela política , l~s eram os 
os que não vacilaram em , e llltutos foram 
no movimento qtic scrh 1~

1:rpregar dinheiro 
luado, justamente em vi~luu .usd tarde desvir-
0 fato foi com que D'l JlC". e essas adesões.' 
l · ' ' ,,soa do Sr W ·I · on Lmz, procuraram cn · as nng-,, contrar o responsá-
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O SR. RENO' - Sr. Presidente - Srs •. vel por todos os deslizes democráticos até 
então verificados no Brasil; o fato foi que, 
muito embora o voto secreto fôsse da com-
petência do Legislativo, estabeleceram que, 
na pessoa do Sr. Washington Luiz, se apon-
tava o responsável pela inexistência do voto 
secreto. 

Deputados. 

Mas uma cousa não :;e pode dizer, é que 
o St·. vVashington Luiz traísse a Constituição 
ou desprezasse uma lei votada. E se não ha-
via voto secreto, é porque não se' havia vota-
d? esta lei. Mas, se por acaso, houvesse esta 
disposição, é certo que o Sr. Washington 
Lmz a cumpriria, porque sonhe sempre res-
peitar o Parlamento. 

Um assunto da mais alta relevfmcia, quo 
vem causando verdadeiro transtôrno ao povo 
de Belo Horizonte e de magna importância 
para todos os que {·esidern, principalmente crn 
lugares mais afastados, é sem dúvida alguma, 
a crise de transporte. 

A questão do transporte coletivo na Ca-
pital deve ter uma solur,~iio, nind:1 cme pcs? 
e aumente as próprias obrigações, jú por Sl 
demasiadas, do honrado Govêrno do Estado. 

E' êste. homem que agora regressa. Será 
1 hast~nte ammador para todos nós o fato de se 

Publicar um livro sôbre personalidades exi-
ladas. No dia em que se publicar um livro 
sôbre exilados brasileiros, teremos a satisfa-
ção de verificar, para decôro nosso, que o 
Brasil ao exilar os seus filhos, tem sempre 
timbrado em escolher entre os seus grandes 
homens, as personalidades mais dignas de 
1>ua história. E assim é que entre êlcs não 
destoa a figura do Sr. Washington Luís que, 
muito ao contrário, entra neste rol para hon-
rá-lo c enaltecê-lo, 

. Soube cumprir o dever de exilado, porque 
.o exilado tem o dever de saber sofrer cala-
do; tem o dever de não desabonar aquêles 
que o exilaram, para não desabonar também 
o seu país; tem o dever de respeitar a au-
sência de sua pátria, o dever de curtir as 
saudades, o dever de passar falta de recur-
sos. Tem o dever de resignar-se à sua si-
tuação, entre estrangeiros, e ter um porte dig-
no de alto testemunho de nacionalidade. 

. E o Sr. vVashington Luiz soube cumprir 
êstes deveres e os cumpriu corno ninguém, 
até o fim, com grande dignidade. Jamais es-

' hoçou um ato de revolta nem aqui, nem lá 
fora; jamais se ouviu dêle o dito de que os 
bacharéis são "leguleios em férias" e os jor-
nalistas simples "gazeteiros". E é de homens 
desta têmpera que o Brasil lança mão na 
hora de mandar alguém para o exílio. E' 
ainda, com satisfação que assinalo que, efe-
tivamente, a ter de mandar para o exílio um 
homem que não sabe se dirigir com dignida-
de, será mais conveniente mantê-lo no Brasil. 

Venho formular um pedido a esta Assem-
bléia, para que se faça constar da ata um 
voto que seja a expressão do nosso regozijo 
pelo regresso do Sr. Washington Luiz. (Mui-
to bem! Palmas). 

Em São Paulo, Ilio, Belo Horizonte e ou-
tros centros da Hepública, a carência de 
transporte assume características alarmantes, 
com o uso cotidiano dos mesmos veículos can-
sados, envelhecidos c insuficientes, que é um 
verdadeiro perigo à segurança da própria 
vida dos que são obrigados a usá-los. Se 
hem que os porleres públicos procurem, na 
medida do ~1nssível, encontrar urn escoadou-
ro, um mmo que venha facilitar, no menos 
em parte, a solvência do sério problema, nem 
sempre conseguem resolvê-los. Nu o quero di-
zer que aqui em Belo Horizonte o transporte 
consista num trusl ou num monopólio, em 
detrimento do povo, pois, se assim fôra, te-
nho certeza de que o atual Govêrno tornaria 
sérias c drásticas medidas, evitando assim o 
sacrifíci.o, a angústia, e sofrimento e o peri-
go de vrda a que se expõem os pingentes, ve-
lhos, moços c. crianças, na ânsia de consegui-
rem um cnntmho nos bondes para alcançar 
suas residências. 

• Os nossos bondes e os nosso ônibus cs· 
tão muito aquém das nossas necessidades, es-
pecialmente o serviço de elétricos que em 
seus melhores dias, nos dias de gala, só' dis-
põem d? 8.4 bondes, bastante velhos e quase 
unprestavets e, totalmente desencontrados em 
seus .horários, por que apesar desta grande 
rnetropole, usamos ainda os meios e os mé-
t~dos de cidades provincianas. Desvios em 
tod~ts as .d~reções a esfalfar a paciência do 
nuns paerflco dos homens. Parece incrível 
q~Ie urna grande cidade como é a nossa cu-
Pita!, com uma população superior a 300 mil 
habitantes, não disponha de uma centena de 
bondes! 

O Sr. PRESIDENTE Vou submeter à 

As c~mpm~hias de ônibus afinam-se pelo 
mesmo drapasao! Hú ônibus em lamentá v 'l 
estado de conservação! Devemos então ap c_ 
lar para o serviço de micro-ônibus c c 
urna. sugestão à solução do problcn~; ~n~o 
servrço. ~ão pode e não deve constituir:sc ~s c 
monopoho, uma exclusividade I< •• nn f · l · .rn HJUecem apreciação da Casa o requerimento que aca-

ba de ser formulado pelo Sr. Ma teus Salomé. 
Os Senhores Deputados que aprovam êste 

requerimento, queiram conservar-se como es-
tão. (Pausa) . 

Foi unânirncmentc aprovado· 

CRISE DE TRANSPORTE EM BELO 
HORIZONTE 

Revogação de Decretos-leis 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

o Sr. Renó. 
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os. :~vorecH os, com o sacrifício de t. I· , 
letivrdade. No Rio e São P•lttlo crrl Ol a ·l co-. ' que o ·1 gushoso problema preocupa tanto , . d . '.11• 
tl.a"7lo ·1te'• o· · · <l " nurus-"' , < s propnos carros P" r . 
c oficiais trabalham em lotaçrio ~~ Icn!ares 
favorecer o transporte do llOV(/ afa de 
Horizonte não hú essa preocupaç~ 0 em Belo 
o direito aos carros de praça ~o c se nega 
dês se serviço. Para os que t;ans a . dxccução 
posturas da Inspetoria de Tr1nsit gn em as 
tido, há punições sevcríssin;.1; 0 ~esse sen. 
com tôdu a sinceridade c de~~: d Ol.lclmno 
Govêrno na diminuição do sof J? c aJudar ~ 
vo, a que a Inspetoria uc 'l'r~ l'l~ncnto do l>O· 

unstto se Clllr>t·c. 
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......... 

gue a fundo no ,sentido de facilitar o máxi-
mo possível o transporte coletivo, di~ir:uir 
a aflição do povo, estudar com a ma;mna 
atenção 0 assunto, corno:'er ante o ?sp~tac~llo 
contristador dos que arnscarn a propna vr~a 
corno pingentes ou dos que se pcr~em em fi-
las extensas, horas. e hor~..:~ a fw, a espera ~c 
• 'b s e 1111'cro-ônrbus. Sao os nossos funcw-onr u . . . , . 
nários públicos, os bancanos,. c?mer?ranC?s, 
· dustriários, homens de proflssyes liberars, 
~~Jerários, estudantes c t?L~os nos, senh?res, 
que enfrentamos essas dificuldades, apos o 
nosso trabalho cotidiano, para o. regrcs~o aos 
nossos lares. De ordem superwr, estao os 
automóveis de aluguel impossibilitados para 
0 serviço de lotaçüo, c ?nche~n, as. praças na 
impassibilidade das. coisas mut.Cis, c!ua.nd? 
podiam vir em socorro ~a ordeira, drs~Ipli
nada e abnegada populaçao de Dclo Honzon-
te. 

A bem da coletividade. pelo menos nessa 
premente circunstância de carência de trans-
porlc que se adote a medida salutar de con-
ceder: a franquia do serviço de lota~~ão a to-
dos os carros de aluguel, para que assim se 
debele em parte o grave c enervante proble-
ma que assoberha a população desta Capital, 
Que a Inspetoria de Trünsito adote essa salu-
tar medida c terú, estou certo, a gratidão do 
povo, porque prestará um relevante serviço 
à coletividade. E' êsse, pois, o a}>êlo que di-
rijo, certo de corresponder à cspcctativa po-
pular, ao digno e honrado Sr. Governador 
do Estado, para que adote as providências 
necessárias junto à correta Inspetoria de 
Trânsito no sentido de debelar a crise de 
transporte coletivo. 

Consoan~e estabelece ,~ ~onstitui~ão Es-
tadual, condizente com a l' cncral, em seu ar-
tigo 170: - "A divisão administrativa i:lo Es-
t~tdo ser~ fixa~a em lei qüinqüenal,_ nos ruilé-
srmos tres e oito,. para entrar em vrgor a pri-
meiro de janeiro do ano seguinte"; e mais·. 

t . üü "S- . l ' · l' . ' ar rgo : ao rua teravers a ( rvrsüo e a or-
ganização judiciárias, dentro de cinco anos 
da data da lei que as estabeleceu, salvo pro-
posta do Tribunal de Justiça. Parágrafo úni-
co: -- A divisão judiciúria será feita ao rnes-
mo tempo que a administrativa, com a qual~ 
deverá coincidir, tanto quanto possível". 

Heforça o meu ponto de vista de que 0 
Decreto-lei n.• 1. G30 é inoperante e cxtempo-
rfmeo, em virtude do que determina o artigo 
12, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, <.la Constituição Federal, "Os Es-
tados e os Municípios, enqu::mto não se pro-
mulgarem as Constituições Estaduais, e o Dis-
trito Federal, até ser decretada a sua legisla-
ção orgfmica, serão administrados de confor-
midade com a legislação vigente na data da 
promulgação dêste Ato". 

Assim sendo, Sr. Presidente' c Senhores 
Deputados, de acôrdo com o que dispõe a 
nossa Constitui~~ão, em seu artigo 24 : "Com-
pete à Assembléia Legislativa, com a sanção 
do Governador, fazer, modificar e revogar as 
leis e especialmente: n.• IV - Deliberar sô-
bre a divisão e organização judiciária; n.• IX 
- He"ular a divisão administrativa e a or-

o , M ganização judiciúria; apresento a esa desta 
Augusta Assembléia, um projeto de lei que, 
submetido à apreciação da Casa, espero seja 
aprovado. - (Palmas) . 

V em a Mesa e é lido pelo Sr. 1.• Secre-
tário o seguinte 

PHOJETO 

Revoga os Decreto-leis números 1. 630, 
1.697c2.14G 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta: 

Art. 1." - Ficam revogados os Decretos-
leis números 1. 630, 1. Gü7 e 2 .14G, de 15 de 
janeiro de 194ü, de 1." de março de 1!.!46 e do 
10 de julho de 19 117. 

Art. 2.• - Hevogam-sc as disposições em 
contrário. 

Art. 3." - I";;ste Decreto entra em vicror 
na data de sua publicação. tJ 

Sala das Sessões, 1() de setembro ele 1947·, 
(a.) Henó. 

QUESTÃO DE OHDEM 

O SH. FELICIANO PENA - Sr, Prcsi:-
c.lcntc, pela ordem. 

Prendo ainda a atenção dos nobres co-
legas· para a exposição de um outro ,assunto 
que· me vem preocupando, como tarnher~1 pre-
ocupou aos Governos do Interventor Joao Dc-
raldo c do atual Governador Milton Campos. 
Quero me referir ao Decreto-lei n. 1. 630, d? 
Sr. Interventor Nísio Datista, sôbrc a Orgam: 
z•tção Judiciária do Estado. E~;sc Decreto-lei 
f~i feito em 15 de ~m1e~ro de ~!)16, c, ~egun
do reza, por autonzaçao do Sr .. Prcsr~cnte 
da Hcpública. Um dos seus artigos foi . ol~
jcto de reclamação do !lohr_? Dcput~~do Ult~
mo de Carvalho, que o mqumou de mconsh-
tucional no que dispõe sôbrc a perda de car-
go púbifco de escrivão que exerça atividade 
político-partidária-, infringindo portanto. a 
Constituição, que garante o cargo de funciO-
nário público enquanto perdura~· o seu ~.:m
dato. Sofreu o citado Dccrcto-~el a~ mo<.llhca-
çõcs constantes dos Dccreto-lcrs numcros ... 
1 6!.!7 de t.o de março de 1 9<16, c 2.146 de 
1Ô dd julho de 1 !H 7, do Intcrv~ntor Federal 
João Dcraldo c do Governador l\hl~on Campo~, 
respectivamente, que rcvog:~ram dr':crs?s artl-
ros seus. E, não é apcn~ts I~so,. pors s~ ?ons-
filuhm as únicas excc1,~oes a mallcralnhdadc 
da divisão territorial as altcra~,~õcs que o Go· 

êrno da União houvesse por ~>em pron;ulgar, 
_v r forme se lê no Decreto-ler n. 1. 0:>8, de 
~~~ lc dezembro de 1!!43, da Divisão A<.~mi

. tl"'lt'va c Judiciária do Estado, que vtgo-
rns 1" ' - 1 1 o c.l · · d 1n11 t"H"Í sem allcraçao, l e . c Jancrro c .,. 't 

.a'3i' de dezembro de 1()18. 

. Pediria lt Mesa ir_lfo~·mar se foram trans~ 
c_rllos os t~xlos de l01 cllac.los no projeto or~ 
h elo pelo Sr. Deputado Renó. 

O SH. PH~SIDENTE - Efetivamente 
não foram transcntos. • 

O SR. ~~ELICIANO PENA _ Se não fo .. 
ram lranscntos, acho que o mesmo deve vol~ 

. tar ao apresentante, para transcrever os tcx~ 
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~ tos de léi;· de acôrdo çom o que determina o 
Regimento Interno. 

O SR. PHESIDENTE - De acôrdo com 
o § 2.0 do art. 125 do Regimento Interno, o 
projeto volta ao se ti" autor para transcrever os 
textos citados. 

pon<lência, mais de Cr$ 500,00, como é o caso 
dos Srs. Deputados. O servente de repartição 
púhlic'l wio terr1 represenf~v~:ío; nf1o ,>recisa an-
dar nem de gravata, porque adotaram para o 
honrado funcionário })úhlico um blusão qu~ 
dispensa até o uso da camisa ... 

, 
AUMENTO DE SUBSíDIOS 

O Sr. Albcl'lo Deodato - Mas êle gasta, 
pão, arroz e feijão. 

. O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. último .de Carvalho. 
, O '>R. úLTIMO DE CARVALHO - Sr. 

O SH.. üL TIMO DE CAHV ALI !O - Gas-
ta pão, arroz e feijão, mas tem um padrão 
de vida diferente do nosso. 

Presidente, Senhores Deputados. 
· Quando da apresentação, a e!;ta Casa, 

de um projeto de lei que fixava o subsídio 
dos membros do Govêrno do Estado e dos 
~epresentantes do povo nesta .\ssemhléia, a 
unp~ensa e uma I)arte da população de Belo 
Honzonte leventaram-se contra a pretensão 
dos Senhores Deputados, trazendo como ra-

O povo que nos elegeu no interior, que 
conhece o nos~o padrão de vida, niio nos ele-
geu para que viéf,semos representá-lo, com o 
mesmo tr;~io de um servente de Secretaria, 
para ficarmos dependurados nos bobos dos 
agiotas. 

O Sr. ilrzdré de Almeida -V. Excia. dá 
licença para um aparte ? 

' zão a aflitiva situação financeira que atravessa 
o Estado. 

, · A imprensa, que efetivamente eu consi-
., dero um dos poderes reais da democracia, 

andou })CID alertando o povo e alertando os 
Srs. Deputados. 

Quanto à qucsti"to de os funcionúiros es-
tarem recebendo pouco, a solução não é di-
minuir nem manter o subsídio dos Deputa-
dos; devemos equiparar os subsídios dos fun-
cionários. 

Entretanto, elementos de pouca respon-
sabilidade foram à Praça Pública e aconse-
lharam ao povo dissolver esta Assembléia, 

De fato, os funcionúrios estão percebendo 
pouco e é necessário que se faça a equiparação 
para que possam viver condiGnamente. 

1 como se a Asseml)léia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais fôsse alguma concentração 

1 de cidadãos inoperantes. 
'.. · E essa gente andou mal, andou mal per-
dendo o respeito devido ao Parlamento Mi-
neiro, desprestigiando, assim, a nossa Cons-
tituição. Os Senhores Deputados não foram 
atingidos }lelo insulto, que beneficiou, justa-
mente, os elementos que querem voltar a nos-

O. Sn. úLTIMO DE CAHVALHO - Quan· 
do af/rmo que é insignificante o subsídio de 
Cr$ ,J. 000,0~ para os Deputados, eu afirrnd 
com eonhecm~ento próprio, porque, chegan· 
do a l}~lo ll~mzonte, convocado para esta As-
s~mhlew, fm para um hotel que me cobrou 
cerca de Cr$ 200,00 de diária. 

sa Pálria ao regime da ditadura e da escra-
., vidão. ' 

Na apresentação do projeto de lei não 
. foi defendido o nosso ponto de vista, 'e eu, 
homem do povo, estou agora nesta tribuna 
para solicitar a boa vontade do povo para o 
aumento do subsidio dos Deputados, que, com 
dificuldades, viverão, nas condições atuais. 

No regime democrútico nós precisamos 
falar ao povo com franqueza, precisamos ser 
sinceros para com êle, c eu estou aqui para 
dizer-lhe que não corresponde às nossas ne-
cessidades o subsídio atribuído aos Senhores 
Deputados. 

, O Sr. Alberto Deodato - V. Excia. me 
·permite um aparte? Se o Deputado não pode 
viver se;;n o subsídio de 9. 000,00, como pode-
rão viver os pobres funcionários com os min-
guados vencimentos que têm? (Palmas nas 
galerias). 

O SR. 'úLTHIIO DE CARVALHO - Em 
nome do ilustre colega, agradeço a sa~va de 
palmas das galerias. Respondo ao cmmente 
Deputado da U.D.N.: A emenda que desejo 
apresentar não se refere ao subsídio de CrS 
9.000,00. O subsídio de Deputado, ~e. Cr$ 
!'i. 000,00, nada tem a ver co !li o :mbsHho de 
Cr$ 400,00 de um servente de uma repartição 
pública, porque êsse servidor não gasta de ex-
pedientes, telegramas, telefonemas c corres-
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Hão de dizer: ora, nüo havia necessida-
de disso, fôsse comer no Hotel Mamão dor-
mir na Pensão Boa Noite, ou alnnar um; casa 
no Capão do Urubu. . . "' ' 

O povo que me elegeu, me conhece c sa-
be que lenho um padrão de vida para manter 
em Delo Hor.izonte, p~rque a minha cspôsn 
e os meus hlhos foran.j acostumados a êle 
c. não seria justo que fôsse viver ua maneir~ 
diferente na Ca})ital. 

_ Mas, senhores, eu quero chamar a atcn~ 
çao do povo para isto: afirmaram que irimno!'l 
ganh~r Cr$ 13.500,00 mensais. Afirmaram 
n~c~1tirosmnente ao povo. Isto porque o sub~ 
sidiO que atualmente recebe um Deputado · 
nc Cr$ 5. 000,00, e eu pergunto ao nobre Sr e 
Albert~ Dcouato, essa figura ímpar da A ~ 
semh1?IU, s,e S. Ex c ia. seria ca})az de viv~r 
os S''l s meses de férias, com Cr$ 5. 000 00 
ap.enas., ' 

O S_r. Albato Deodato - _ E por que nü~ 
P?sso v1ver, é_ que tenho outros meios d 
v~da. O que nao podemos é exigir que G ~ 
verno aumente o nosso r.nhsídio se as c

0 
1~ - l , • - . OU( 1• çoes c o era no na o permitem. 

, . O Sr. 1tnclré de ,~lmcida .- A diferen 
e sunplemente a segmntc: nos os J)rof' .ça ' l'l ' d ' ' lSSlO· n(,ms.t I

1
)erdms o interior, que viemos I>ara a 

.-ap1 a , csmanchamos completarnent 1 
rante os seis mêses de ausênch as c1' < u-
b S d d d ' ' · lOSSas anca. c a voga o, nossa clínica tnédi, 
No entanto, os Deputados tla Cupitnl cu,, Pcrma-

;I l 
:I 
I I 
'I ,: I 
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I' 
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ncccnt · ~onstantemente em seus escritórios ou 
' · ·, · 1 · · te esta ,gabinetes. A dtferença e exc us1varnen . 

· o Sr. Alberto Deo_dat.o - O ma~dato de 
De mtado é mais a digmdade ct,o .alto cargo 
do 

1 
que uma profissão rendosa. E' este o meu 

ponto de vista. 1 

O SH. úLTIMO DE CAHVALH<? - Per-
f itarnentc. As palavras de V:. Excw. roere-
c ... 18 p·1Irn·1s com que estao homenagean-cern css, ' ' d v E · do a inteligência c a cultura e . 'xcul. 
- se isto constasse da .consti.tuição,. sim; 

mas a Constituição dcterrmna SCJU cleg1vel o 
. uidato não o que tenha banca de advoca-

c,tn ' · · · d' C· p'tal mas cia o:t consulto no me I co na • a 1 , , ·. 
qualquer homem do povo, no gozo de seus 

o Sr. Alberlo Deodato -- Mas ~onsta tl:t 
consciência cívica de cada um de nos. 

o SH. úLTIMO DE CAI~YAI~HO. -;-- Mas 
se deh.:mos servir pela consc1enc~a ~1v1ca de 
cada um de nós, perGunto a V. J~xcu~. como 

odcriam vir a esta Casa as. verdt~dCir:_as ex-
~ressões do povo, os hm.nen~ que nao tem ou-
tros recursos? Como flcana repr.esentado o 
povo que depositasse ~ s~w. con.fw!Iça num 
operário ou nurn funcwnan~ . p~bhco, num 
jornalista ou num homem de lch as? 

Eu pergunto à bancada da im~rensa, se 
procedesse o argumento de V. Excw., como 
poderíamos eleger um daqueles expoentes da 
imprensa helorizontina, para esta Câmara, se 
lhe faltassem os meios para viver com dig-
nidade 'l 

O de que nós precisamos, povo mineiro, 
é que todos digam aquilo que sentem, nã~ 
procedam corno em minha terra,. onde o me~ 
compadre discutia com um amigo .. Aproxi-
mei-me e perguntei-lhes: mas que Isto que 
;vocês tantos contendem? :f.:le respondeu: "O 
Pedro quer que eu cumpra a palavra, mas cu 
não a cumprirei, porque sou como alguns po-
liticos: eu não falo o que penso, por~ue !lun-
ca penso o que falo; cu, quando f1que1 de 
emprestar o ?inhciro1 não ~~tav~ pensando 
assim: cu falc1 mas nuo pensei ... 

Não, senhores, não podemos proceder 
como o Joaquim da minha terra. Os Dep~ta
dos, os representantes do povo, devem d1z~r 
'\O povo aquilo que sentem, levar ao conhec~
~cnto do povo suas aflições e suas necessi-
dades. 

Se nós pretendemos uma m_elhoria de nos-
sos subsídios, é porque necessitamos dela. 

Estou à cata de uma casa ou de um apar-
tamento. Pedem-me de Cr$ 2. 000,00 a C r::; 
2.500,00 por mês; pedem-me luvas. s~bre lu· 
vas, impostos de novos c velhos direitos ... 

Os Senhores Deputados abando~am suas 
clínicas, seu consultórios! seus _gabmetes, c 
vêm para esta • Assembléia servir ao povo. 
Como é que êslcs representantes do povo po-
dcrimn atravessar G .mêses do ano, ganh~mdo 
Cr$ 5. 000,00 por mcs! se alguns ganancwsos 

horios de Dclo Honzonte nos agarram pela 
se~. do palcto e nos exigem Cr$ 2. 000,00, 
C~~, .. a '> 'J00 00. JlClos aluguéis de uma casa'! 1·') /i,J.. ' 

· E então como passaríam~s as férias, Se-
I ·cs Deputados? Que volt assemos para os 

.n 
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• p·1gos dii·ão! E quando lá chegasse-nossos ' • 

mos encontrarÍamos a me~ma. clínica? Encon-
traríamos as mesmas causas? Não, porque ao 
se retirarem os advogados, médicos e profis-
sionais do interior, imediatamente outros ocu-
param os seus lugares, e tomaram suas bancas. 

Urge que se fale ao povo com franqueza. 
O que o povo deve exigir é que preste-

mos contas a êle . 
O povo deve apontar à imprensa e ao 

Estado os Deputados que desmerecerem da 
sua confiança. Não sei se o homem é caro 
ou barato sem conhecer o· trabalho dêsse ho-
mem. Há deputados como o ilustre professor 
Alberto Deodato, que pela sua cultura, pela 
sua projeção política, literária c jurídica va-
lem uma fortuna. Há deputados como eu ... 

O Sr. Alberto Deodato - V. Excia. tam-
bém vale uma fortuna. 

O SH. úL Tll\10 DE CARVALHO - Não 
apoiado. Tanto não valho que V. Excia. 
:icaba de dizer que eu ganho o bastante às mi-
nhas necessidades. i 

O Sr. Alberto Deodato - Eu não falei 
nesse sentido. E' claro que, se fôssemos le-
vados ao Tesouro, exigiriam os muito. 

O Sr. Emílio Vasconcelos - V. Excia. 
dú licença para um aparte? Aliás, cu acho 
que não somos urna mercadoria. Valemos de i 

acôrdo com o nosso caráter e a nossa digni-
dade. 

O SR. PHESIDENTE - Lembro ao no-
bre orador que o seu tempo já está se esgo-
tando. Concedo-lhe, entretanto, o prazo fixa-
do pelo Regulamento. 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - Não 
somos mercadoria, mas a nossa capacidade de 
trabalho deve ser medida c pesada. Como cu • 
dizia, o povo precisa pedir contas à Assem-
bléia Legislativa, aos Deputados que o repre-
sentam, não contas do que ganham, mas do • 
que fazem em hem da causa pública. 

E agorn, Senhores, que o honrado Sr. 
Governador do Estado lança aos quatro ven-
tos o Plano de Hecuperação Econômica do 
Estado, qual foi a primeira medida que S. 
Excia tomou sàbiamente? Aumentar os ven-
cimentos dos agentes arrecadadores, para que 
êles possam trabalhar com maior interêsse. 
Qual será a seguinte medida? Aumentar os 1 

vencimentos dos bons funcionários públicos 
para que possam produzir com proveito. An~ 
tcs disso, criou a taxa de recuperação econô-
mica. Então, se fôssemos à esquina da Sinu-
ca pedir a opinião do povo, todo o mundo se 
levan~aria co1~tr~1 a cria~~ão da taxa de recu-
peraçao econonnca. Mas para que foi criada 
esta taxa ? E' um onus qtie o Govêrno lan-
ça .ao yovo, para que. rever.ta em benefício do 
propr10_ povo, para. mccnhvar o fomento dn 
PEoduçao, c corno c que se fomenta a rodu-
çao'l Pagando ht;n~ aos seryidores JlúhÚcos e 
danl~o-lhcs cond1~oes _de VIda honesta e dig-
na, Isto porque !1mguem venha tne dizer que 
o l~om.ei:~ ~!c:es~_lta~~· .~~ue se. I>~ei:de à gaveta 
dos usut.uio~. nLto est~J.t ~Ia un1nencia de ser 
dcsonc~to. So po?crn VIVer com dignidade 
o servidor que for, relativamente indcpcn-
~cnte. Se, no fut_uro, o nosso subsídio con-
tmuassc corno esta, o que poderia acontecer? 
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1\fuitos dos Senhores Deputados Inam procu-
rar outras profissões, outros, desvios para as 
suas atividades, isso em prejuízo do povo mi-
neiro, e então o povo perderia, muito mais, 
porque, nas horas críticas e aflitivas, alguns 
não teriam dúvidas, cntr<' a lealdade ao ju-
ramento feito e os seus problemas particula-
res, de decidir por êstes. 

mandar distribuir a importância, acima ve-
rificada, pelas verbas constant~s do Pedido. 
de crédito suplementar, de acordo com as 
necessidades do momento, pois que, <le con-
formidade com o seu pedido, essas foram al-
teradas, umas para mais c outras para . me-
nos, a fim de se dar andamento ao proJeto. 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 
1947. , O Sr. Uateus Salomé - Faço restrição 

quanto à minha pessoa a respeito dêste racio-
cínio formulado por V. Excia. 

(aa.) Fcliciano Pena - Mauríc~o de At~
drade - Albrcto Deodato - Heno - Gm-
lherme Machado. O SR. úLTIMO DE CARVALHO -Não 

disse que os Senhores Deputados seriam ca-
pazes disso. Não acho capaz disso nenhum 
Sr. Deputado. Entretanto, é possível que isso 
aconteça, a futuros parlamentares que aqui 
poderiam vir, não para servir ao povo, mas 
para servir aos seus interêsses. 

PARECER N. 10 

Comissão de Assuntos Municipais 

O povo de Patrocínio de l\!uriaé, na 
ância de autonomia, faz em suculenta represen-
tação h As8ernbléia Legislativa, pleiteando. a 
emancipação político,adrninistrativa da VIla 
de Patrocínio de 1\luriaé. 

E assim, Senhores Deputados, peço a 
atenção da Casa para uma emenda que apre-
sentarei oportunamente, c que é o mcio-têr-
mo entre o tudo pretendido pelos nobres com-
panheiros e por mim c o nada que nos quer 
dar o ilustre líder da União Democrática Na-

A liberdade é um direito que assiste a 
todo povo organizado. Quanto maior fôr o 
número de células administrativas que com-
põem o Estudo, tanto maior será o progresso 
do País, que se firma na autonomia dos mu-
nicípios. Daí a divisão flOr cissiparidade dos 
núcleos de povoamento, que passam a vivc1~ 
na mais perfeita evolução de progresso. 

,~, cional. 

\ 

O Sr. Alberto Deodato - Aliás, vou ler 
dentro em pouco, o meu parecer. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO- Opor-
tunamente, apresentarei essa emenda à Casa, 
e estou certo de que será aprovada. (Palmas) 

DISCUSSÃO DE PARECERES rwr:--, 
Acham-se sôbre a Mesa, e são lidos pelo 

Sr. 1.• Secretário, os seguintes pareceres: 

PARECER N. 9 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

Pelo que consta, da mensagem do Sr. 
Secretário das Finanças, é indispensável a 
abertura do crédito suplementar de que trata 
o projeto n.0 28 para despesas do Palácio. 

Entretanto, data venia, S. Excia., ao de-
terminar a importância dêssc crédito partiu 
de um êrro de cálculo, porque se já foi feita 
a despesa de um trimestre, as verbas r:sta~
tes. deverão fazer face h despesa dos tres in-
mestres finais, ao passo que na ope~açã~ arit-
mética de sua exposição a verba pedHlH e para 
quatro trimestres pois que, em vez de mui· 
tiplicar a despes~ do primeiro tri~estre po.r 
três, multiplicou-se por quatr~, a Isto. eqUI-
valendo multiplicar-se deterrmnado n~nnero 
por doze e dividir o resultado por trcs. 

, Com efeito de acôrdo com as bases es-
tabelecidas pel~ Sr. Secretário das Fin_an-
ças a . verba necessária deverá .ser cqmva-
lente a despesa do primeiro trnne:>tre. 

Cr$ 354.794,80 x 3 = 1. 064.384,40 
Cr$ 297.989,20 = Cr$ 766.395,20. 

. Pelo :~legado o povo , daquela Vila atin-
giU o notavel grau de progresso, em todos 
os setores da atividade humana c ,preenche 
a . t~dos os, requisitos exigidos pela Consti-
tmç~o. do ~stado para emancipação político-
admnustrahva, restando-lhe apenas preen-
cher o dispositivo do art. i 70 da ConsHtui-' 
ção. que fará ;a ler o direito que lhe as~;istc, 
devHlamentc Instruído com os <locumcnlr.s 
legais exigidos. 

(aa.) Lourenço Andrade - César Sora-
gi - Manuel Taveira - Carlos Prates. 

PAHECEH N. 11 

Comisscit. de 11 sszmtos Municipais 

O 's1:: Joü'l. Jur.rindir de Matos recorre ;1 
Assernhle~a Legislahva do ato do Prefeito dc-
Camhuqu~ra,, que c· exonerou do cargo de fis-
cal do (hstnto da cidade. 

At~n~endo C'Ue esta Cout;ssao já estabe-
leceu JUrlsprudência sôhre o •tssuJ1to . 1 , , • ' · , , somos· l,e ~ar~ccr que este recurso seja rcmctid ,. 
qomis:;a!} de Constituição Lcgislaç1.o c Jo •1 
ti ça. ' ' • u:~-

194 7 ~ala das Comissões, 18 de setembro de 

(a a.) Lourenço Andrado _. C. 
gi - Carlos Prates - M;nuel Tav'c~ar Sora-' c1ra. 

Submetidos, sucessivamente . l' 
e votação os pareceres SUJH"l cl'e a ~ ts1enssi'io 

t . 161 § 3 · ' ' ncor( o • 
, Cr$. ~97. ~89,20 representani o saldo das 

verbas Ja existentes. 

o ar Igo , ,9, do Hegimcnto lnt' . co!n 
os mesmos aprovados, cada urn Jor e~no, sao 
recebendo os seguintes clc~>Pacho~: sua vez,. 

Assim, sou de parecer que se leve essa 
conclusão ao conhecimento do Sr. Secretário 
das Finanças, para que s. Excia. se digne de 
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APRESENTAÇÃO DE PAHECERES 
' 

Cumprindo 0 disposto no art. 49 do Re-
gimento Interno, o Sr. Alberto Deodato, por 
parte da Comissão de Finanças, lê e envia à 
l\Iesa os seguintes pareceres: 

PAÜECER E SUBSTITUTIVO PARA 2." 

DISCUSSÃO SOBRE O PROJETO N. 7 

/;omissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

:Esse projeto, subscrito por vunos Depu-
tados, fixa em Cr$ 9. 000,00 (nove mil cru-
zeiros), o subsídio mensal dos Deputados à 
Assembléia Legislativa e mais a gratificação 
de Cr$ 150,00 (cento c cinqüenta cruzeiros), 
diários, pelo comparecimento. Além disso, 
terá mais o Deputado a ajuda de cuslo igual ao 

'') 
subsídio mensal. Fixa mais em Cr$ ~.000,00 
(dois mil cruzeiros) a verba mensal de re-
presentação do Presidente da Assembléia. 

'· ,. 

. Estou com o substitutivo do Deputado Ja-
son · Albergaria, que já deu parecer sôbre o 
projeto. Procuramos, na verdade, fixar os sub-
sídios dos ~rs. Dcpulados para outras sessões 
legislativas, de vez que o decreto vigente terú 
um prazo terminado a 31 de dezembro. E' 
preciso, portanto, desde que é assunto priva-
tivo da Assembléia uma legislação sôbre a ma-
téria que vigore de U de jane1ro em diante. 
l\wo achamos injusto o aumento pleiteado pe-
los ;)rs. Deputados. Concordamos em que 
muitos dos nobres companheiros desta Casa, 
1 esidentes no interior, lutem com dificuldade 
tlara se manterem aqui, durante a legislatura, 
exorbitante como está o custo de vida. Entre~ 
tanto, não são apenas as necess1daües lia ucs-
pcsa ou a justiça da despesa que torna a des-
pesa susceptível de ser feita. Outros requisí-
~os são exigidos: a publicidade, a úiscuss<lo, 
41 legalidade c a oportunidade. Se considerar-

,.. mos o projeto primitivo, veremos logo à pri-
meira vista que êlc é inoportuno. Outras des-
pesas têm os requisitos lotais c:dgidos pelos 
financistas. 'Essas despesas, oportunas, não 
poderão ser feitas, dada a rirccaricdade dos 
mdos de que o Estado atualmente dispõe. 

Haja vista que a proposta orçamentária foi 
aprcscniada a esta Casa, com um def'icit de 
Cri3 150.000.000,00 (cento e cinqüenta mi-
lhões de cruzeiros). E' ncccssúrio, portanto, 
o sacrifício c a renúncia. E êssc sacrif i cio 
c essa renúncia, llrirnàrdialrnentc, devem par-
tir de nós, membros do Legislativo, justa c in-
justamente acusados pelos que são incompatí-
veis com o regime democrútico de discussão 
c de publicidade. 

Nestes têrmos, somos de parecer que seja 
• 1dotado o substitutivo do Deputado .l ason Al-
lJergaria, ficando o subsídio como cstú atual-
mente. 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 
194 7, (aa.) All~crto D~o.dato. - l\lauríeio An-
drade. - Reno. - Gmlhermc Machado. 

Parecer 
I~ 

c substitutivo do · sr. Jason J 
Albci"garia 

. 1. - A emenda, da ilustre Comissão não 
diverge da conclusão do parecer co t. 

l .· t' n ra o qua , pot em, cs a o seu voto ao op1"nur r 1 . d" t d' - ' le a une w ~ 1 ~~ussao c vota~~ão do projeto, Alé 
~~~s razoes Ja expostas em apôio da parte r~~ 
Jeltada, aduzem-sc mais os seguintes m··• ~ 
rnentos: oU 

V) Scgt_Indo a. lição de Pontes de l\Ii-
r~nda, um.a le1 c~pecwl pode revogar ou moeU-
ficar a le1 anterwr, "durante a feitura do 0 ·~ 
çament<_>": a tempo de se corrigir a verba o~
çamcntana. 

'~Isso não impede que durante a feitura ' 
do orçamento se revogue normalmente em 
lei espccia_l. a lei que nêle se atendia e a tem~ 
po se cornJa a verba orçamentária". ( Comen-
tários à Constituição de 1945, 2."185). 

2.''), O pra~o, pm:a votação, do orça-
!ncnto. <-; ~e 4:> dws ,(arh?"o 12 ~as Disposições 
frans1tona~), qu~ e mmto n:ms longo que 0 
11razo de thscussao de uma Simples resolução 
possível ainda de reduzir-se como matéria d~ 
urgência . 

3.0
) Onde, as bases para o cúlculo do 

aumento? Não se aguardará a proposta orça~ 
mentin·ia, e o Projeto é desacompanhado de 
justificativa. Instruem a proposta, entre ou-
tros dados, quadros comparativos, entre as 
previsões c dotações do último orçamento e 
as da proposta (art. 6, § 1.", do dec. 2.416 
de 1940). Segundo 0 art. 132, § 4.0 'do Reg.' 
Interno de 1935, o projeto é acompanhado de 
justificativa. · A êssc respeito ensina um 
mestre: 

"Cette dernicre prcserition (cxposé des 
motifs) est impcrativc, ct une proposition qui 
ue scrait pas motivé ne saurait être admise", 
Corno calcular sem dados 'l Achar a incvgi1ita 
de um problema sem quantidades conhecidas 
ou chegar a uma conclusão omitindo-se a~ 
premissas? Calcular ao acaso seria orçar se-
gundo o arbítrio, o que vulnera o intuito da 
lei. 

2. - O parecer encerrou a qucstüo nu-
ma alternativa: fixar o subsídio segundo 0 
orçamento atual ou segundo a propo~tn or-
çamentúria. O respeitável voto desacolheu a 
segunda proposição da alternativa; logo, acei~ 
tou, por exclusão, a primeira. Acontece, po-
rém, que o parecer concluiu I>ela impos:;ibili-
dadc do au~nento, por lhe falecer o requisito 
da oportumdadc. 

. Opii:a, pois, a Comissão vor que s, .. 
o suhstdw nas bases do decreto 2 101 . e. f~xc 
do-se, no projeto os artigos .l,l . ,llllchun-
f . ' ' · U< CUle!H 'l <• } orma scgmute: < ' oO ) a 

PHOJETO N. 7 

, . Fixa o subsídio dos DPpuhdo , . 
hlcia Legislativa do Esh<lo c ~ s a As~cm-
Ilr t - 1 < • <t verh·\ 1 csen açao < c seu Presidente. < t c rc~ 

A Assembléia Legislativa ~l E 
ereta: 0 'slado de-

Art. t.o - E' fixada em Crg r, 
co mil cruzeiros) 0 suhsíd. ·, ;) · 000,00 (cin-
l>Utados ú Assembléia 1 cg·1 ~ t~cnsal dos De-

~ 15 a 1va do Estado, 
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e em Cr$ 150,00 (cento 
ros) a gratificação por 

··' parecerem. 

. 
e cinqüenta cruzei-
sessão a que com-

Art. 2.Q- Anualmente terão os Deputados 
uma ajuda de custo igual ao subsídio mensal. 

Art. 3.9
- E' fixada em Cr$ 1. 000,00 (um 

··mil cr'uzeiros) a verba mensal de repr~scnta
'ção do Presidente da Assembléia. 

1. 632, ;os que se bateram na retaguarda, opí,.. 
narnos pela discussão e aprovação do projeto. 

Sala da!i Comissões, ~9 de agôsto de 1941i. 
(a.) Hiheiro de Navarro (relator). 
- Publicado, inclua-se em ordem do tlia. 

PARECER PARA 2! DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJETO N. 17 Art. 4.9 

- O or~~amcnto a ser votado 
Para o exercício de HH8 cow:ignará verba 
para ocorrer às despesas fixadas nesta reso-
lução. 
. 'Art. 5.q - A presente resoluçüo entrará 
em vigor a partir de 1.• de janeiro de HH8. 

Comisstio de Finanças, Orçamento c Tomada 
de Contas 

, , r,-

Sala das Comissões, 1.9 de setembro, de 
1947. - (a.) Jason Albergaria. . 

- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

PAHECER PARA 2.• DISCUSS,\0 SOI3HE 
O PHOJETO N. H 

Comisstio de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas 

O projeto que já tem parece1' do Sr. 
Deputado Ribeiro Navarro, manda esten-
der aos militare:; 1la ativa ou da reserva que 
residiram .em Minas antes da últimu guerra e 
prestaram serviço por mais de um ano, no 
litoral e no período de 1942 a 1945, a llordo 
do navio ou avião, os henef~cios do decr~to
lei n.• 1. 632, de 16 de janeu·o de HHG, Isto 
é eoncéde-lhes isenção do pagan;ento d~ Im-
pôsto de Transmissão da Propnedade znter-

·vivos. 
Eitou de completo acôrdo com o pare-

cer fav'orável ao projeto, dado pelo referido 
Deputado. ' 

Sala das 'Comissões, 12 de setembro de 
194 7. .,-- (a.) Maurício Andrade. - Alberto 
Deodato (relator). - Feliciano Pena.- Renó. 
- T~mcredo Neves. 

ANEXO AO PARECEH SUPHA 

"Parecer - Com o projeto n.• 14, querem 
ilustres Deputados, que 0 subscrevem, esten-
der aos militares da ativa ou da reserv~, ~xue 
residiàm em Minas Gerais, ~ntes da u~tlma 
·guerra e que prestaram serv1~o por mms.., de 
um . ano no litoral e no pcn??0 de HlL .a 
1945 a bordo de navios ou avwes, os hcne_h-

. : cios' que o decreto-lei n.• 1. 63?-,. ~e 16 de Ja-
. nciro de 1946 confere aos oficial!> ~ yr~ç~s 
que hajam sc;vido na Fôrça Exped1c1onana 

. Brasileira. 

· Dito decreto-lei n.• 1. 632, teve por esco]:o 
llremiar os nossos patrícios que,. no solo da 
Itália, lutaram contra os nazi-fa~;c1stas~ co~ce
dendo-lhes isenção do pagamento do Imposto 
de transmissão de propriedade . 

. Não se Pode negar que também c~:> que 
peleJaram no litoral a bordo de na~1os ou 
aviões, prestaram reÍcvantes serviços a causa 

. democrática, Pela qual nos batíamos· 
' Assim e considerando que nada há na 
Constituição que impeça se cstendnm os. be-
nefícios outorgados pelo citado dccrcto-le1 n.q 
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O Govêrno do 'Estado pede abertura llc 
um crédito especial de Cr$ 22 .19G,40, · para 
pagamento de aluguéis de prédios ocupados 
por dependência da Seeretaria das Finanças. 
O Sr. Secretário das Finanças junta o com-
provante das despesas feitas. 

Sou, por is~o, pela concessão do }1edido, 
isto é, da aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 
1947. 

(aa.) Alberto Deodato, relator. - Felicia-
no Pena. - H e nó. 

Votos em separado 
O Sr. Deputado Tancredo Neves declarou 

que concorda com a concessão do crédito pe-
dido, ouvindo-se primeiro o Sccrctúrio das 
Finanças quanto aos recursos disponíveis para 
o crédito pedido. 

O Sr. Deputado Maurício Andrade votou 
de acôrdo com a ressalva apresentada pelo Sr. 
Tancredo Neves. 

(aa.) Tancredo Neves. - Maurício An-drade. 
- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

PARECEH PARA 2~ DISCUSSXO SOBRE O 
PROJETO N. 19 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Conta.~ 

O Govêrno do Estado Jledc abertura de 
um crédito especial .Ue Cr$ (), 603,90 para pa. 
gamento de despesas com ensino primário. 

O Sr. Governador junta ao pedido a do-
cumentação necessária explicando a ori['em 
dessas despesas já realizadas ou vencida~ 
legalmente feitas. · e 

Pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 12 de setembro (\e 1!)47. 

(aa.) Alberto. Deodato, relator._ p ,
1
. ,·, 

no Pena. - H e no. c lCI,l· 

11 oro em scpurarlo 

. Pelo Sr. Deputado 'I'ancrcuo N 
· dito c~ue con~orda com a ahertn ,, docvc~ !oi 
c~p.eclal, on_vindo-se previarncntc1 ~ S credito 
tuno das Puumças sôhre os r r· Sccrc. 
v eis para atendê-lo. · ccursos disvont. 

{ ,, 



! 
'" y 

I 

,, 

-I 

ti 
' 

r 

_ ... --..,.. . 

,, i 

O Sr. Deputado Maurício Andrade votou 
-de acôrdo com a ressalva, apresentada pelo 
Sr. Tancredo Neves. 

(aa.) Tancrcdo Neves. - Maürício An· 
drade. · _ Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

PARECEH PARA 2.• DISCUSSÃO SOBRE O 
PHOJETO N. 24 

Comissão de Finanças, Orçamento c Tomada 
de Contas 

1.Q - O Sr. Governador do Estado, na 
mensagem n.Q 27, solicita à Assembléia. a au--
toriza!'ão para a abertura de um credito es-
pecia{de Cr$ 45.717,60 (quar~nta c cinco mil, 
setecentos e dezessete cruzeiros e sessenta 
centavos), para pagamento de despesa feitas, 
em exercícios anteriores, com a conservação 
de estradas de rodagem. 

2.Q - 'Essas despesas são as seguintes: 
":_ Cr$ 30.990,00 ,_:_ devidos il Prefeitura 

.'Municipal de Monte Azul por seniços de coil· 
servaçiio das estradas de rodagçm da (i.• r~
sidência, no período de janeiro a j~:lhO ,i..; 
19i2; 

- Cr$ 1. 277,10 - devidos a Júlio Fran-
cisco de Figueiredo, por serviços de conser-
vação das estradas de rodagem da G.• re:>i-
dência, no período de janeiro a julho de 1942; 

- Cr$ 4. 450,50 - devidos a St. J olm del 
Hey Mining Company Ltda., por fornecimen-
to de madeiras e pregos para a reconstrução 
de um pontilhão sôhre o Córrego Bela Fama, 
dois entre Nova Lima e Trifmgulo c um outro 
entre Triângulo c Sabará. 

3.Q - O processo está assim instruído: 
os créditos da Prefeitura de_ Monte Azul c 
de Júlio Francisco de Figueiredo são abona-
dos por um pedido de pagamento íeito pelo 
dr. .João Kubitschek de Figueiredo, diretor 
geral do Departamento de Estradas de I~o?a
gem · o crédito da St. John del Hey Mnung 
Com'pany Ltd. está devidamente comprovado. 

4.Q - Estamos em face de um pedido de 
crédito especial. Os financistas sã.o unân!~es 
.em condenar essa praxe, das m~;us permcio-
sas de nossa administn~ção púl.)hc.a que de~a, 
no entanto, não podera ~rescmthr, em vir-
tude das condições peculiares de nossa or-
_ganização financeira. 

O crédito especial visa a atender desp_e-
:;as não previstas no or~~amenlo, que delas nao 
cogita, por terem surgido no decorrer do 
exercício financeiro. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 
1947. 

(aa.) Alberto Deodato - Henó - Felicia-
no Pena. 

Voto em separado 
Pelo Sr. Deputado Tancredo Neves. ~oi 

d 'to <rue concorda com a abertura do credito 1 'd .. t s s , >ecial, ouvm o-se prevwmen e o r. ecr~-

te~I ·o <l'lS Finanças sôbre os rccm·sos dispom-an • · • • 
;v eis para atende-lo. 

,I r 
\ O Sr. Deputado Maurício Andrade voto1.1 

de acôrdo. com a ressalva apresentada pelo 
Sr. Tancredo Neves. 

(aa.) Tancredo Neves 
drade. Mauricio An-

- Publicado, ~nclua-se em ordem do dia. 

, 9 ~r. ,Rei~<?· na quaJ~ da de de membro da 
Com~ssao ue I• manças, le e envia à Mesa 0 segmnte 

PAHECEH E SUBSTITUTIVO PAHA 2.~ 
DISCUSSÃO SôURE O PHOJETO N. 8 

Comissão de Finanças 
Pelo Deputado Tancredo Neves foi dito 

que adotaria o ~mbstitulivo do Deputado Star-
ling Soares, na parte que fixa em Cr:)i 10.000 00 
o subsídio mensal do Vice-Governador do Es'.. 
tado, a quem se deve tnmhérn abonar uma 
ajuda de custo correspondente a um mês de 
seus subsídios, devendo acrescent:::r-se um ar-' 
tigo em que se autoriza a abertura de um cré-
dito especial para atender a essa despesa, ou-
vindo-se sôbre o mesmo crédito, previamen-
te, o Sr. Secretário das Finanças, ficando as-
sim redigido o suhstit,ltivo: 

Art. V - São fixados em Cr$ 10.000,00 
o subsídio mensal do Vice-Governador do 
Estado tendo direito a uma ajuda de custo 
correspondente a um mês de seus subsídios. 

Art. 2.Q - Fica autorizado, o· Poder Ex c~ 
culivo a abrir um crédito especial para pa-
gamento da despesa fixada no art. l.Q. 

Art. 3.Q - Revogam-se as disposições em 
contrário, entrando em vigor a presente re-
solução na data da sua 'publicação. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 
1947. 

(aa.) Tancredo Neves - l\Iaurício An-
drade - Rcnó. 

Voto em separado 
Fixa em Cr$ 18.000,00 e Cr$ 14.000 00 

respectivamente, os subsídios dos Secret{n:io~ 
de Estado, do Chefe de Polícia, do Diretor 
do Departamento de Saúde, do Diretor da Im-
prensa Oficial e do Diretor do Departamento 
da Hêde Mineira de Viação. 

O Deputa~o Geraldo Starling Soare~ foi 
rel:ltor do proJeto, tendo apresentado sub:sti-
tut~vo, _o mesmo fazendo o Deputado Lima 
Guunaraes. 

Sou tot:tlme~te. co1~lra o substitutivo do 
Depu~ad? Lnna (üumaracs. Helativarnente 
s,ubstitullvo do Deputado Geraldo Starli~~ 
Soar~s, acho que e~. ta co:n. o bom direito qua 1~ 
(~O fixa apenas o suhsHho mensal do Vi 11 

Governador do Estado. cc-

Não a~lw <;ntretanto razão 1nn·a < u, 
mesmos sejam fixados em Cr~l 10 0()0 I)Ol c os 

· · l' · l (' · , . mcn-sms, H ent1cos ao <o ~ovcrnador do F ·t· d 
Proporia o seguinte substitutivo: ,s a· o. 

A1:t. V - ~ãr! fixados em Cr~i r: OOO 00 mcnsa1s, o subs1d10 do Vice-('ov,: ~d· 'l 
l't 1 l l' · l ein,t or co ~s ~H o, ten< o t Irello a uma a ·Jud" <l, , t corr d, lte • . " . e cus o cspon ei a um mcs de seus subsídios. 
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Art. 2.9 
- Fica o Govêrno autorizado a 

abrir o crédito especiàl necessário ao paga-
mento 'da despesa criada no artigo anterior. 

Art. 3.9 
- Revogam-se as disposições em 

contrário, entrando a presente resolução em 
vigor, na data da sua publicação. 

Justifica-se êste substitutivo do modo se-
guinte: - "Acho que o Vice-Governador do 
Estado não deverá perceber o mesmo suhsí-
d!o. do Governador, que está em pleno excr-
Cicio do cargo. 

· Creio mesmo que em todos os Estados do 
Brasil e da República, os Vice-Governadores 
ganham menos do que os titulares efetivos. 

O crédito especial se faz necessário por-
que devendo o orçamento vigorar em 1948 o 
Pagamento da despesa criada para êsse exer-
cício, tem de ser feita mediante crédito espe-cial. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 1947, I 

(aa.) Alberto Deodato, relator - Fclicia-no Pena. 
- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 
O Sr. Aluísio Costa, por parte da Comis-

são de Segurança Pública, lê e encaminha à 
Mesa o seguinte 

. PÂR'ECER E SUI3STITUTIVO PARA 2.• 
DISCUSSÃO SOI3RE O PHO.JETO N. 11 

Comissão de Seguronça Pública 
O Projeto n.9 11 objetiva modificar o 

Regulamento de Promoções de Oficiais da Fôr-
ça Policial do Estado. 

Transparece à evidência a sua grande im-
portância, pois que colirna estabelecer nor-
mas mais acertadas, no preenchimento de 
claros, por prorno~~ão, na Fôrc,~a Policial. 

Tal importância já foi ressaltada pelo ilus-
tre Deputado Oscar Corrêa, ern seu brilhante 
e hem fundamentado parecer de fls. ao tempo 
em que a espécie estava afeta à Comissão Es-
pecial de Legislação. S. Excia. estudou a ma-
.téria com especial carinho, tendo oferecido 
substitutivo que dú, inegàvelmente, melhor 
\Sistemática ao Hegulamcnto, não obstante pa-
recer deva também ser modificado em parte 
no que diz respeito à formação da lista para 
P;omoção - art. 52, § 1.•. 

Diz o projeto: "No quadro de acesso por 
merecimento os oficiais serão grupados em 
listas, segundo os seus postos e em número 
nunca inferior ao triplo das vagas prováveis, 
Podendo o Govêrno escolher livremente den-
tre os indicados". 

Diz o substitutivo: - "No quadro de aces-
so Por rnercclrnento os oficiais serão grupa-
d?s em listas, scgnr~do os seus postos e em 
nur~ero nunca inferior ao das vagas prováveis 
m,ms quatro! ~alvo se não houver oficiais em 
numero suficiente com os requisitos regula· 

. mentares, ~uso em que serão incluídos apenas 
, o~ que .sa,hsfaçarn, integralmente, ficando, se 
for [~ hipotese, ~s vagas excedentes para pre-
cnclmnento na epoca seguinte de promoções". 
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Data venia, discordamos do critério su-
gerido no aludido substitutivo, no que tange 
ao § 1.9 do citado artigo 52 do Hegulamento 

" l ' porque, cstaheleccndo que . I'}O, qua~ ro de 
acesso por merecimento os oficiais serao gru-
pados em listas, segundo os seus postos e em , 
número nunca inferior ao das vagas Pro-
váveis mais quatro" vem êlc rc~tringir . a 
escolha quase que da mesma maneira previ~
la no Hegulamcnto em vigor, apenas com a d~
fcrcnça de acrescentar no número .de candi· 
datos que é o mesmo das vagas, mais quatro. 

Pensamos <me o objetivo do projeto é dar 
ao Govêrno nuiis liberdade na :sco~h.a, evi-
tando-se o automatismo a que esta SUJeito nas 
promoções por antigüidade. 

A prevalecer in-totum o su.bstitu~ivo. do 
Deputado Oscar Corrêa, ver-se-I:~ o Governo, 
por assim dizer, quase que adstnlo, de novo, 
às classificações da comissão competente, uma 
vez que os números de vagas seriam apenas 
excedidos de quatro nomes. 

O critério fixado no projeto tem a con· 
sagraçãd da prática, como sucede na magistra· 
tura c, aliás, com salutares resultados. 

Assim, opinamos no sentido de que seja 
aceito o substitutivo apresentado pelo Deputa-
do Oscar Corrêa, menos na redação dada ao 
§ 1.

9 
do art. 52, que entendemos deve ser subs-

tituído pela redação dada ao vrojcto . 
Sala das Comissões, 19 de setembro de 

1947. - (a.a.) Aluísio Costa- Jaeder Alber-
garia - Chaves Hibeiro. 

SUBSTITUTIVO DO SH. OSCAH COHI\:BA AO 
PHOJETO N. 1 i 

Modi{~cc: o Repplament.o .de Promoções de Ofi· 
czms.cla /•orça Polzczal cio Estado de Minas 
Gerazs, ~aprovado pelo decreto-lei n! 1.061. 
de 29 de dezembro de 1947. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

. Art. 1.• - Ficam assim redigidas as sc-
gum~cs disposições do Hegularncnto de Pro-
moçoes de. Oficiais da Fôrça Policial do Es-
ta~o de l\hnas Gerais, aprovado pelo <lecreto-
lm n.• 1.061, de 2H de dezembro de 1!H5: 

"Art. 49 - De IJosse da docurncnlaçii
0 

a 
que. se refere o § 1.• do art. 48 e dcpo'is d~ 
obt_I~os os rcst!ltados das inspecções de saúde 
soh?Itadas, a Comissão de PrornoPõcs f·

1
r: . 

gamz'lr os r"' ·r Q ~ ' a ot-
1 ., . e,,pec Ivos uadros, com os nomes 

< os candidatos que os Comandantes d U : 
dades c Ch.efes <!c Serviços tenham j~l 1a11]~ aptos para mclusuo nos mesmos. g 

§ 1.• - :ranto para êssc julgamento 
para a orgamzaçiio dêsses Quadros ser:- corno 
minados, sempre com 0 máximo·~·', ao ~Xa-t . " t l , · 1 Igor c JUs-Iça, . o< os os <. ocurnentos refcrent,, . • · 
candidato. cs ,1 cada 

§ 2.
9 

- A organização dos Q 
1 decerú à seguinte norma: U~tt ros o bc-

a) será feita urna relaç:to 
pôst<'; ' Jlnra cada 

h) 
locados os nomes, em cada reJa ;- . -

em ordem alfahéti ,, Ç.'to, ~erao co-
ca, scguHios dos. 

li 
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JUIZos e dados referentes a cada candidato, 
atribuídos pela Comissão de Promoções; 

c) qualquer observação pa!·ticular d~ 
uma autoridade, sôbre um cmuhdato de~era 
ser escrita pelo próprio punho .dessa autonda-
de e anexada à relaçflo respectiva; 

d) cada rcla~~ão deve acoÍriJ?a_n~wr tôda 
documentação referente aos oflc1ms dela 
constantes". 

Art. 52 - Os Quadros de acesso são 
anuais e compreendem: 

a) o relativo à promoção por mereci-
mento; 

h) o relativo à promoção por mltigüi-
dade. 

§ V - No quallro de acesso por mereci-
mento os oficiais serão grupados em listas, se-
gundo os seus postos, e. en~ núm?ro nunca infe-
rior ao das vagas provave1s mms quatro, salvo 
se não houver oficiais em número suficiente 
com os requisitos regulamentares, caso .em que 

,., ·) serão incluídos apenas os que os sat1sfaçan1 
integralmente, ficando, se fôr a hipótese, as 
vagas excedentes para preenchimento na época 
seguinte de promoções. 

§ 2.<' - No qÚadro de acesso por antigüi-
dade os oficiais serão grupados em listas, se-
gundo os seus postos, c classificados na ordem 
de antigüidade apurada de conformidade com 
o art. 9.0 • 

"Art. 5:~ - No quadro de acesso pelo cri-
tério lle antigüidade a Comissão incluirá o 
número de oficiais que julgar suficiente para 
o preenchimento das vagas prováveis do ano; 
c no de merecimento, um número igual aos 
das vagas prováveis, mais quatro, salvo o dis-
posto no art. 52, § 1.0 , irz-fine. 

§ 1.'' - Os remanescentes do quadro de 
acesso por merecimento, relativo ao ano an-
terior, figurarão obrigatoriamente no novo 
quadro, salvo caso de morte, incapacidade fí-
sica ou moral, ou condenação a um ano de 

... prisão ou mt~is, oca.siona<!a ou verificada ul-
. teriormente a sua mclusao naquele quadro; 

ou finalmente, se tiver atingido o limite de 
id~dc pam permanecer no serviço ativo. Fin-
do êsse prazo, sua permanência no quadro de 
acesso para promoção por mcrecimeJ~lo, .fie~l
rú dependendo de novo estudo da Cmmssao 
de Promoções, em confronto com os novos 
oficiais qualificados. 

§ 2.'' - A incapacidade física será com-
provada c declarada em inspecçii.o de saúde 
exigida pelo atual regulamento. d.e promoções, 
ou evidenciada em provas previamente esta-
belecidas. 

§ 3.v - A incapacidarlc moral será decla-
rada. pelo Comandante Geral da Fôrça Policial 
:1 Comissão de Promoções, em . c.onscqüênc~a 
<h irrc{-'Ularidadc <la conduta venflcada depois 
d~ incl~tsão do o~icial no. quadro d~. t~ccsso. 
Essa exclusão, scra comm~1~adn em ?llCIO 1lc~o 
Comanllanle Geral, ao oftcwl, por mtcrmcdw 
do Comandante da Unidade, sem publicação 
em Boletim. 

§ 4,v _ As a~ttori.d.adcs conl~c~edoras do 
,,, nto, ou atos que malnhtcm o ohctal, ou que 

importem em prejuízo para o seu merccimen~ 
to à promoção deverão, por via hierárquica 
sem caráter reservado, ou não, c com as com~
petcntes provas, fazer as .devidas comunica-
ções ao Comandante Geral da Fôrça Policial. 
O oficial, será cientificado imediatamente da 
acusação, sendo-lhe permitidos todos os meios 
legais de defesa. Se, decorridos quinze dias· 
da data em que o oficial tiver sido cientifica-
do da acusação não apresentar defesa ou se 
esta fôr julgada deficiente, o Cornundu;lte Ge-
ral da Fôrça Policial providenciará junto à Co-
missão de Promoções, para a sua exclusão do 
quadro de acesso". 

~ 
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Art. 54 -No caso em que os quadros de, 
acesso anuais para qualquer dos princípios 
considerados, se tenham esgotado pelas pro-
moções havidas, ou por outros motivos; abriu-· 
do assim vagas a serem preenchidas em datas 
seguintes das previstas na atual lei de pro-
moções, a Comissão de Promoções apresenta-
rá, até dez dias antes da data das promoções a 
serem realizadas, um quadro de acesso comple-
mentar, organizado de acôrdo com o processO' 
normal. Nesse quadro figurarão os nomes dos 
oficiais já julgados aptos, qualificados c re-
lacionados pelas autoridades referidas no art. 
23". 

"Art. 55 - As promoções só poderão re-
cair em oficiais incluídos nos quadros de. 
acesso, obedecendo, as de antigüidade, á or-
dem da lista respectiva, de acôrdo com apli-
cação sucessiva dos princípios de promoção, 
em relação às vagas que se derem". 

"Art. 50 - Para melhores esclarecimen-
tos, que possam ser solicitados pelo Govêrno 
do Estado, no que coneerne :'ts promo~~fics , 
por merecimento, a Comissão de Promoções 
deve estar em condi~~ões de, a qualquer mo-
mento, fornecer os documentos referentes aos 
juízos emitidos nos quadros de acesso res-· 
pectivos". 

Art. 2.0 
- Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário . 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 
194 7. - (a.) - Oscar Corrêa, relator. 

- Publicado, inclua-se em ordem do dia •. 

O SR. FELICIANO PENA - da Comis-
são de Finanças, lê c envia à l\'lesa o seguinte 

PARECEH PAHA 2." DISCUSSÃO SôBHE O 
PHOJETO N. 2ü 

Comissüo de Finanças, OI'çamento e 
Tomada de Contas 

Trata-se do projeto de lei n o 'l(j d · 
abertura de crédito de Cr~i Hi. 2(li,l;{~ l~d? 
pagamento ao dr. Caio Líbano de N' J),lr,l 
Soares proveniente de vencimc•llo•· l or~nha 
(}c família no 11eríodo de 1 o (le• J. '' ~ a.}Ono / . ' · · ancu·o a 11' de JUlho de 1!HG, 110r serviços }ll'C"t' 1 o·· 
"I ·t·t t I' 1 S " ·' <ll os ao ns 1 u o ,au . oares , eomo médico , r , .. 
ta. A Mens!11:(Cm propondo 'l lc

1
· "Ici:Is-. . . ·. ' em apreço 

esta msl!'UJda com o pedido llc 'll> ·t . 1 'd' I l- S D' ' er ma (c crc 1t~ (o cn ao r. 1rctor Gct"\1 l' s · l !'úhlica. ' { •1 nul e 
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Somos pela aprovação da lei, pelos fun-
·damentos aduzidos na mensagem n.• 29 que 
:acompanha o respectivo "projeto". 

Art. 2. • - Na Capital serão eleitos 21 
Vereadores. Nos demais municípios o número 
de Vereadores obedecerá a seguinte propor-
ção: Sala das Comissões, 10 . de setembro de 

1947. 
(aa.) Feliciano Pena - Alberto Dcodâtô · 

Renó. · 

VOTO EM SEPARADO 

7 para os municípios de um .dist:ito? 
g para os nmnicípios de do~s d~str~tos; . \l 
11 para os municípios de tres d~str~tos; 
13 para os municípios de quatro d1stnto~; 
15 para os municípios de cinco ou mais 

distritos. 
· Pelo Sr. Deputado Tancredo Neves foi 
dito que concorda com a abertura do crédito 

·especial, ouvindo-se previamente o Sr. Secre- ' 
. tário das Finanças sôbre os recursos disponi-

O SH. PHESIDE>l.\1l'E - Devo esclarecer 
à Assembléia que foram apresentad~\s a êste 
art. 2.• vúrias emendas. Entretanto, nüo foi 
requerido destaque para nenhuma dessas 
emendas. Nestas condições, tenho de subme-
ter lt discussão e votação o art. 2.• como foi 
lido. 

. v eis para atendê--lo. 
O Deputado Maurício de Andrade votou 

·de acôrdo com a ressalva apresentada pelo 
.Sr. Tancredo Neves. 

(a.) Tancredo Neves - Maurício An-
. ·drade. 

Está em discussão o m·t. 2.• do projeto 
n.• 2 . 

O SR. CAHLOS PRATES (Pela 01dem) 
-Sr. Presidente. Como relator dês te projeto, 
devo informar que ao art, 2.• foram aprescn- > 
tadas diversas emendas c substitutivo da Co-
missão. Eu pediria a V. Excia. esclarecer 

- Publicado, inclua-se na ordem do dia. 
.. Logo a seguir, o Sr. Presidente concede 

. a palavra ao Sr. Oscar Corrêa. 
Sól3RE O PROJETO N. 11 

Regulamento de promoções da Fôrça Policial 
O SR. OSCAH COllR'BA profere urn dis-

,curso, cujos originais não foram devolvidos. 
· Nada mais havendo a ser tratado na hora 

· .. do expediente, passa-se à 

2.• PARTE DA OHDEM DO DIA 

2.• discussão do projeto n. 21 

à Casa, comparando a emenda n.• 2 com o 
artigo do Projeto. Essa emenda tem pu• ecer 
favorável da Comissão e mereceu o apoio da 
Casa dias atrás. 

O SH. PHESIDENTE - Consulto .to no-
bre Deputado se o que pede é a preferência 
para a emenda n.• 2, 

• ~ SH. CAH_!..OS PHATES - Peço prcfe-
rencla na votaçao da emenda n.• 2. 

Anuncia-se a 2.• discussão do projeto n.• 
·21, autorizando a abertura de um crédito es-
pecial de Cr$ 21.54 7 ,20, à Secretaria da Via-

. ção e Obras Públicas, cujos dispositivos süo 
1 

: ; .• aprovados, um a um, sem debate, depois de 
lidos pelo Sr. V Secretário. 

O SH. PHESIDENTE - Vou fazer con-
sulta à Casa se concorda em dar preferência 
a emenda n.• 2. 

u SH. MATEUS SALOMf: (Pela ordem) 
- Sr. Presidente, segundo o Hegirnento o 
substitutivo apresentado pela Cornissüo tem 
preferência. 

; : 

- À Corhissão de Finanças. 
2.• discussão, do projeto n.Q 2 

O SH. PHESIDENTE - Segue-se' a 2.~ 
· ·discussão do projeto n.• 2, sôbre vereadores 

e juízes de paz, contendo outras disposições. 
, O Sr. V Secretário vai ler o referido 
. Proj.eto, artigo .Por artigo, os quais serão subs-
.mehdos a discussão e votação salvas as 
emendas. 

O SH. 1.0 SECHETAIUO ~ (Lê): 
• Art. V - Os primeirós vereadores das 

~~maras Municipais serüo eleitos por voto 
'.P~~e~~r ~. secret~ res~eitada u represcnt~wão 

-di 23 ClOnal do.., partidos, na forma du lei no 
a . de novembro dês te ano. ' 

. · O SR. PPESIDI?N. 1'E I' t · · são o art. -~ · " ' -:;- ~s a em thscus-
tadas e . dl. ' ao qual nao foram upresen-rnen as. · 

O SH. PHESIDENTE - De\·o lembrar 
ao nobre Deputado que o substituttvu apre-
sen tudo foi à emenda e não ao projeto. ' 

Por isso, a preferência nüo pode preva • 
lecer. Se fôr pedir preferência para a emen-
da, o Deputado deve pedir, então, a pret'erên~ 
cia para o substitutivo à emenda·, e u Casa 
decidirá neste sentido. 

O SH. MATEUS SALO~IÉ - Não peço 
preferência, mas apenas lembro o dispositivo 
regi.rnental. 

O SH. PHESIDENTE -Neste caso porei 
em discussão se fôr dada preferência à emen-
da, e depois em votação o substitutivo, conco. 
mituntemente com a emenda: 

.{. 

· Nenlnun s D · o art 1 ~ • r· eputado querendo discutir 
Deputad~s' vou submetê-lo a votos. Os Srn 

'n,9 2, qu~iriue upr?vam o urt. 1.~ do r>rojet~ 
. F .· rn con~muar como estao. (Pausa), 

OI aprovado 

O SH. CAHLOS PHATES -Peço a pula. 
vra, Sr. Presidente, pela ordem. 

Vai ser subm t··d 
do projeto n.• 2 e 1 o à discussão o art, 2.~ 

ó SH. t.• SECRETAR 
-do Projeto n,• 2. ' W- Oê) -Art. 2,• 
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.Nüo há substitutivo da Comissão; esta 
apo~ou a emenda n: 2, dando-lhe parecer fa-
voravel. .. 

O ~H. ANDHf: DE ADlEIDA - Pare. 
ce-rpe,, Sr., Presidente, que o pedido de 'Prc. 
fercnc1a so pode ser feito por escrito e u:-
ornl, segundo o Regimento, uo 

i. 
•r ·;: /, 

•.1 r 
't 1i' 

I ·; ',. 
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O SH. J>HESIDENTE - Realmente o nó· 
hrc Deputado tem razão. 

O SH ALBERTO DEODATO - Pela or. 
dem, Sr. ÍJresidente. · 

0 Sr. Deputado :\Iatc~1s Salorné , pedi~1 
~-~, a palavra e observou o segm~lte =. que e regi· 

mental apresentar-se,. em . pnmc1ro !ugar, .o 
substitutivo. V. Excw. d1ssc que. nao havia 
substitutivo, mas ern.en<~as. , :\Ias ,1st<? a que 
estão chamando subs.lltutlvo e :~ propna crt;en-
da. Logo não prec1 sa requenmen to e sento. 

O SR. ANDRÉ DE ALMEID-A - Sr. Prc-
side·nte, pela ordem. 

Discordo, data venia, do ponto de vista 
do Sr. Alberto Deodato. O substitutivo foi 
apresentado à emenda. Portanto só poderá 
ter preferência na votação, quando se tratar 
da votação da' emenda:. Pelo Hegimento In· 
terno V, Excia. terit de submeter à votação 
o art'. 2. o do Projeto. 

O SH. PHESIDENTE - Submeterei à vo. 
·" ·' tação o art. 2.0 e ~e a Casa não o aceitar, cer· 
• tarnente o recusara. 

Está em discussão o art. 2,0 do Projeto 
ll.0 2. 

O SH. ANDHí~ DE ALMEIDA - Sr. Pre. 
sidcnte, pela ordem. 

V. Excia. quando pôs em votação o pro· 
jcto, não disse salvo as emendas? 

O SH. PHESIDENTE - lllas, se foi apro. 
vado o art. 2.0

, ficarão prejudicadas tôdas 
as em e nelas. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Quero 
saber se V, Excia. · ressalvou as ernendas. 

O SH. PHESIDENTE Hcssalvei as 
emendas. 

Devo ainda esclarecer que a aprovação 
do art. 2.0 exclui a discussão e votação das 
emendas. 

U SH. ALBERTO DEODATO - Quer isto 
dizer Sr. Presidente, que se fôr aprovado 

··o art'. 2',•, estão rejeitadas as emendas'? 
O SH. PHESIDENTE - Sim, estão rc· 

jeitadas. 
O SR. ALBEHTO DEODATO - Entfto pe-

tliria a V. Excia. o seguinte: pôr em votação 
o que requereu o Sr. Deputado' ~la teus Sa· 
lomé, c assim, a Assembléia decidirá. 

O SH. PHESIDENTE - Havendo a: Co-
missão aprovado a emenda n.o 2,, certamente 
a encampou, alll'csentando-a, como substitu. 
tivo ao projeto. Desta forma vou submeter 
à discussão a emenda n.• 2, que foi. adotada 
pela Comissão. 

O Sr. J.• Secretário procede à leitura da 
emenda n." ~ e do seu respectivo parecer. 

O SH. PHESIDENTE - Estú em discus· 
são a emenda n.o 2, ao projeto n.• 2. 

O SH. CESAH SOHAGI - Sr. Presidente, 
a emenda n.• 2 teve .parecer favorável da Co-
missão de Assun~os Municipais. ~ão quer di· 
zcr isto como m terpretou V. Ex c ia., data 

'' llenia, q'ue à Comissão lenha apresentado um • 

I' 

substitutivo: Desta forma, peço a V. Exc~a.f 
atenção para o art. 170 (lê) : 

"Art, 170 - Pôsto em votação cada ar~ 
tigo do projeto, salvo as emendas, c aprovado 
êstc,, serão elas e respectivas sub-emendas su-
jeitas ú dcli'bcração da Casa, confront~ndo 
o Presidente o texto do artigo com a emenda 
que o alterar" . ' 

Desta forma, entendo que V. Excia, de. 
verá pôr em votação artigo por artigo, salvo. 
as emendas. 1 · 

O SH. PRESIDENTE - Resolvendo a 
questão de ordem TH oposta pelo Sr. De.pntado 
Cesar Soragi, devo declarar que a Comissão 
apresentou realmente substitutivo ao art. 2.• ~ 
nos têrmos do parecer. Por essas razões 
estão rejeitadas as emendas ns. 1, 3, 4 e 5' , 
substituindo o art. 2.o do projeto, pela emend~ 
n.• 2. 

O SH. GESAR SORAGI - Não quero dar 
um caráter de debate às minhas palavras com. 
a Mesa, J>Orque é anti-regimental. Mas, ·~ pa~ 
rccer favorável de uma comissão, a certas e 
determinadas emendas, não quer dizer que 
seja o substitutivo desta comissão. 

O SR. PHESIDENTE - Mas a expressão 
que se encontra no varecer é substituindo ... ", 
portanto trata-se de um substitutivo, não po. 
dendo haver dúvida a respeito. 

· O SH. CESAH SOHAGI - V. Excia. 
queira me desculpar, mas isso não é substi-
tutivo. A Comissão de Assuntos Municipais 
e Negócios Interestaduais deu parecer favo. 
rúvel à emenda n.• 2, de autoria do Sr. Pedro 
Braga. Não oferecemos nenhum substitutivo •

1 

O SR. PHESIDENTE - Embora reco •. 
nhcça gnmde brilho c inteligência no nobre 
Deputado, a Mesa entende de forma contrária.

1 

O .sn. CESAH. SOHAGI - Data venia,. 
devo drzer - vencrdo, mas não convencido. 

. O Si~. PHESIDENTE - Vou submeter 
à drscussao a emenda n.o 2. 

O SH. PEDHO BHAGA - Sr. Presidente 
peço a palavra. ' 

, O SH. PHESIDENTE - Tem a pala:vr . 
o Sr. Pedro Braga. a 

O SH. PEDHO BRAGA _ Sr. President . 
- A emenda n.• 2 constitui, urna tabela fix.ae 
dent~o da qual se enquadram em just · ' 
r>orçao, todos os municípios d~ Est'l(lo ~r pro: 

• ,1 I s ~ · · ome1 o . c~n.uac o, , r. Presidente, de, com d·td 
oflc~ms por mim colhidos no Boletim d~ f~ 
de Jancrro de l!HG, no Departarne t • 
dual d~ !~~tatísticu, classificar, de ~1~ Esta~ os mumct!Hos de ·1côrdo com a 1 a vez, , • · ement u. · 

llavera no Estado: 
157 rnun!cípios com 9 Vereadores. 

85 nnuucípios com 11 Vercador~s'· 
il!l municípios com U Vere·,,l

0 
• 

'H · , · "u res · •' nrumcrrHos com 15 Vere·ld ' 
, < ores 

, . Caso seja o critério adohu · 
l>lew, peço a V. Ex c ia seJ' ,, I<> lol_Pela Assem-

- · ' " u > tca l 1 çao dcr>ois de revista c conferi c a ~ re a. 
<Ine constitua o elemento it f da,,, a fn~1 . de 
apenso à lei, · 1 ormah v o oflctal, 
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O SR .. PRESIDENTE - Continua em 
. discussão a emenda; n.o 2, ao projeto n.O 2 -

(Pausa) • '!~ 

Não havendo ·nenhum Sr. Deputado que 
queira discuti-la, vou submetê-la a votos. Os 
Srs. Deputados que aprovam a emenda n.O 2, 
queiram permanecer. sentados. - (Pausa). 

Foi aprovado. 
O SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA -

Sr. Presidenté. ·Peço verificação de votos, 
iPOrque, ao que parece, não há número regi. 
mental para votação. ..:_ (Pausa) • 

O SR. PRESIDENTE - De acôrdo com 
a verificação do Sr, 1.0 Secretário, não há, 
realmente, número para votação. 

(Passados alguns instantes, dão entrada 
no recinto alguns Srs. Deputados que oca. 
sionalrnente se achavam ausentes). 

O SR. ALBERTO DEODATO - Já há 
ilÚmero para a votação na Cas~, Sr.. Pres~-
dente. i 

O SH. PHESIDENTE- Havendo número 
legal, conforme acaba de verificar o Sr. 1.0 

Secretário, à vista da informação do Sr: De-
putado Alberto Deodato, vou. suhm~t~r a vo-
tação a emenda n.o 2, ao proJeto n. 2. 

Os Srs. Deputados que aprovam a emen-
tla n,o 2, queiram conservar-se em seus luga-
res. (Pausa). 

Foi aprovada a emenda n.o 2, ficando pre-
judicadas as de números 1, 3, 4, 5 e 8, que 
:versam igual matéria. 

Vai entrar em discussão o artigo 3.0 do 
projeto n." 2. 

O Sr. V Secretário vai proceder à leitura 
·do artigo 3.o do projeto n.o 2. 

(E' lido o artigo 3.0 ). 

O SR. PHESIDENTE - Está em discus-
•são o artigo n." 3, do projeto n.o 2. (Pausa). 

Não havendo nenhum S~. Deputado que 
queira discuti-lo, vou submete-lo a votos. 

Os Srs. Deputados qu~ aprovam o artigo 
n,o 3, do projeto n." 2, queiram conservar em 
seus lugares. (Pausa) · 

Foi aprovado. 
0 Sr. t,o Secretário v~i proceder .à leitur.a 

·a . rr•tfos 1 o 2 o e 3.0 do refendo arh-. os parag • · , · 
go 3.0

• 

(São lidos, sucessivamente, ditos pará-
, grafos). , _ d' 

O SH PRESIDENTE - hstao e~n ~seus-
- · · f 1 o ') o c 3 o do artigo 3.0 do sao os paragra os · , .... · 

projeto n.o 2. (Pausa) · 

Nenhum Sr. Deputado querendo discuti-
lo, vou submetê-lo a yotos. Os ~rs. D

9
eputado.s 

que aprovam o art. 4, 0 dr~ projeto n. 2, quei-
ram conserva-se como cstao. 

Foi aprovado. 
O SH. t,o SECHETAIUO lê o art. 5." do 

11 foi aprcscn-projcto e o substitutivo que rc 
tado. 

O SR. PHESIDENTE - ~? s_cu pa_r,c~cr 
a Comissão de Assuntos Mu~ucrpms> apr ese~r: 
tou um substitutivo ~~o art. u.o do Ir:oJc~o : 
2. Nestas condiçõe:;,. vo~1 suhm~tcr. 'l_/hscus-
são c vota~~ão o substitutivo da Cormss.10. 

Estú em discuss o q substitutivo que aca-
ht\ de ser li tio. (Pausa) . 

Nenhum Sr. Dc;,utatlo querendo discuti-
lo, vou submetê-lo a votos. Os Srs. Deputados 
que aprovam o sub:;'i'utivo ao art. 5.o do T~ro
jeto n.9 2, queira conservar-se como cstao. 
(Pausa) . • ,;!] 

Foi aprovado. 
~J O SH. t.o SECHETAHIO lê o art. G.o do 

projeto c seu parágrafo. 
O SH. PHESIDENTE - Estú em discus-

são o art. Ü." do projeto n.o 2, c rc!->pecti\'o 
parágrafo único. (f>al!sa) . 

O SH. PEDllü BHAGA - ([>ela ordem) 
- Sr. Presidente,. pergunto a V. Excia. se 
não há um substitutivo apresentado pela Co-
missão de Assuntos :\lunicipais. 

O SH. CARLOS PHATES- (Pela ordem) 
- Sr. Presidente. A Comissão l]lrO'l>ôs a su-
pressão .dêsse artigo, porque verific·ou que no 
projeto de lei da organização municipal há 
um dispositivo ne:;·;t~ sentido, deixando para 
ser o assunto resolvido nessa lei. 

O SH. PHESIDENTE - A Comissão de 
Assuntos l\lunicipah, em seu parceer, é pela 
supressão do artigo. 

_ Vou sul~mcter a o,rotos o parecer da Comis-
sao, que opma peh1 supressão do art. G.o. Os 
Srs. _Deputados que concordarem com a su-
prcssao do art. G.9

, queiram conservar-se co-mo estão. (Pausa) . 

Está aprovada, ficando prejudicada a 
C!penda n.o ?• do S~,. _Uriel Alvim, que incidia 
sobre o paragrafo untco do artigo suprimido. 

. O SR. t.o SECHETAIUO lê o artigo .7.q do projeto. 

_ O SH. PHESIDENTE - Está em discus-sao o art. 7 .•. (Pausa) • 

. Como nenhum Sr. Deputado queira d · . 
~uhr o art. 7.o, vou submetê-lo a votos ~~ 
Srs. Deputados que aprovam ·o art. 7 ,Q ;

11 
, ·• 

ram permanecer como estão. ' lct 
N:- 1 , lo nenhum Sr. Deputado que <~o ravcn< 1 t• los a votos ·queira discuti-los, vou su nnc c- · 

Está aprovado. 
O Sr. t.o Secretário vai lH'occder : 

1 
. 

0 S D t· dos que aprovam os três 
. s rs.. c pu a S . S •crctúrio, queiram paragrafos lidos pelo . r . c ) 

·conservar-se como estão· (Pausa •: 
Foram aprovados. 

, . 1• art 4.0 do pro-O Sr. t.o SecretariO c o · 
jeto. . 

O SR. PRESIDENTE - Est~ em discus-
são o art. 4.0 do projeto n.• 2. (I ausa) • 
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ra da emenda n.o 10, ressalvada n·l 'lllr'1 Clt~t
do art. 7.0

, ' ' ovaçao 
O SH. t.o SECHETAHIO lê 'l em l 10, do Sr. Dadaró Júnior. ' en< a n.o 
O SH. ALDEHTO DEODATO 

dem) - Eu pediria a v F ,· - (Pela or. 
1 · · · ~xcta · Prcfcr· · para o su Jshtuhvo da Comissio cncta 

do Hcgimento. · · ' ' nos têrmos 
O SH. DADAHO' JúNIOH p 

vra, sr. Presidente. - cço a I>ula. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a ;palavra o 
Sr. Badaró Júnior· ' 

O SH. BADARO' JúNIOH - Sr. Presi-
dente. 

, escutarmos a emenda que torna os 
Ao ,Jpr . l ·I'veis J)'H"l o cargo de ' t ' ... r)refeitos me eg ' '. . 

,1 ums 1 . r· ~ -lo com 0 smcero propu-vice prefmto, Izcmo ·' d . . -d , f·lstar um provável fator u? esvir· 
:n~o 1e~t~

1 ~l.as boas normas democráticas, po~ 
tu,nr.- tio pleito municipal, que nos bate a ocaswo 
porta. 

Qualquer que seja a sorte dessa emenda, 
l· mo~nos por satisfeitos,. por ter ela cm~se
\;;ido trazer para êr>te recmto o debate t~e H~l
g ·hnte tema constitucional, numa ai{ltaçao 
~~~~ 'consideramos benéfica para a VIda da 
Assembléia. 

O Sr. Oscar Corrêav-l?a':ernos honra ao 
alto intento que moveu . ~xcta. 

0 SR. BADAHO' Jú~IOH - Wontimwn-
do a ler) _ Esta Casa viveu,_ na tarde de on-
t um de seus grandes lha;; ~ !l d~ta do 
e~~1rn' ei·ro aniversário da Constitmçao I• ederal 

,pu . I '!' t , o não poderia lograr mms )ri nau e comem -
ração. 

Devemos afirmar a esta Assembléia qu_e 
a apresentação da emenda n.o 10 não consti-
tui um gesto iprec.ipit~~do _de n?ssa parte, como 
poderia parecer a prmleira vista. 

Só a tornamos efetiva, depois de conven-
cido de que não era inconstituci~n~1l. E, para 
isso não foi preciso que nos detlvessemos na 
Jeit~ra de nossos constitucionalistas. 

Só nos interessava o lado prútico da ques-
tão. Sem maior dificuldade, ver.if!camos que 
a matéria .da emenda estava d~ acord.? ~om a 
jurisprudência do Superior Tnlmnal Eleitoral, 
em mais de um julgado. 

Podem as Assembléias definir casos de 
inelegibilidade, além dos rcgu~ados pela Cons-
tituição Federal 'l Hcsponde afmnahvarnente o 
T. s. E., nos seguintes têrrnos: 

"Além dos casos de inelegibilidade r~~u
hdos na Constituição Federal, ns AsscmblCI!;!S d . Estados !POderão definir ou.tros_, qu.e nao 
, os trariem os princípios conslltucwnms, se-
~ondo a lição de Hui Barbosa, incorporada ao gun .

1 
. , 

direito público bras1 e1ro . 
Essa decisão consta da Hcsolução número 

1.994, de 4 de· junho dêste ano. 

A Constituição Federal não c~·iou o carg_o 
de Vice-Governador, como não cnou o de VI-
cc-Prefeito, c assim, não r_egulo~l os casos de 
· clc•'ihilidadc. Nem :por 1sso ficaram as As; 
~~mhléias impedidas de fazê-lo, c~I,no ,se vera 
11cla seguinte resposta .dada pelo r .. S. E. a 
uma consulta da U. D: N .. da Parmba. A per-
gunta da U. D. N. foi assuu formulada: 

"Silenciando o art. 139 da C. F. sôbre as 
· •le•'ihilidades para o cargo de Vice-Gover-
I~Clo~ do Estado, criado pela Constituição Es-
n,tl , 'f' I . I"· o·z· 

d 1 que lambem omz zzz qua quc1 c zsp s -
ta ua' •to (o g1•1'fo é nosso) r>crgunta-sc - respez ' 
ÇlW. a - · chs IJ>ara as eleições designadas para 
qum~ s:\0 d' :, 12 de outubro do corrente ano? .o proxuno l,t 

O Tribunal fi•mou moi' uma vez o P•ino!- .l 
pio de que no silêncio da Constituição Fede- 1 
ral, .poderão as leis est.aduais definir casos de ! 

·inelegibilidade na seguinte resposta: l' 
Considerando que a matéria de inelegibi-

lidade é stricti juris, não podendo ser inter-
pretada por extensão, nem analogia; conside-
rando que, no silênCio da Constituição Fede-
ral, sórnente a Constituição ou leis estaduais 
podem prever os casos de inele:~ihilidade do 
Vice-Governador (que, no caso, é Vice-Prefei-
to), resolve, no silêncio da Constituição Fede-
ral, as inelegibilidades para o cargo de Vice-
Governador dos Estados só poderão ser os que 
fore;n exprc;;samente definidos na Constitui-
ção ou leis estaduais". 

Esta Hesolução tem o número 2. 056 e é 
de 2G de junho dês te ano. 

Aqui foi dito ontem, por mais de um ora-
dor, que às Cons!.ituiçõcs Estaduais e muito 
menos às leis or.dinúrias, era permitido defi-
nir casos de inelegibilidade. Contra tal modo 
de entender decidiu o Superior Tribunal nos 
seguintes têrmos: 

"As Constituições dos Estados não é de-
feso criar outros casos de inelegibilidade dos ' 
Prefeito~; não contemplados no Estatuto Mag-
no". 

O Sr. Oscar Corrêa - As Constituições 
Estaduais. 

O SH. BADAHO' JúNIOR- E' justamen-
te a tese defendida aqui, ontem, pelos nobres 
Deputados Alberto Deodato c Júlio de Carva-
lho. As Constituições não tpoderão criar êsses 
casos. 

O SI'. Oscal' Corrêa - Nem a Constitui, 
ção Federal seria capaz disso. 

O SH. BADAHO' JúNIOH - Não me re. 
firo a esta c sim à Estadual. 

O Sr. Oscar Corrêa - Exatamente. O 
meu ponto de vista se baseia na Constituição 
de 1891, e é o da inelegibilidade. 

O SH. BADAHO' JúNIOH- (Continuan-
do a ler): 

A mais recente decisão a respeito desta 
matéria foi dada numa con~mlta que o P. H. 
de Minas fêz ao Tribunal Superior. A consul-
ta foi a seguinte: O P. H. consultou se po-
<limn os atuais Prefeitos dos Municípios can-
didatar-se ao cargo de Vice-Prefeito nas pró-
ximas eleições municipais. 

O Tribunal Superior respondeu afirmati-
vamente, desde qlle nada conste a respeito lla 
Constiluiç{io c leis relc~tivas ao assunto. 

Esta decisão foi 1proferida no dia 6 dêste 
mês e publicada no "Minas Gerais" do dia l4. 

Como vô a Assembléia, é matéria pacífic·\ 
no Tribunal Superior Eleitoral que no silên' 
c i~. da Con~tit~lição _F~deral, tPodcm as Assem= 
l~lews estamH~Is defunr os. casos de inelc<~ibi
hdatle. Isso c o que nos mteressa saber"' an-
tes de tudo. ' 

. O SI'. Os cal' Col'l'êa - Mas essas leis re-
l;~hvas ao assunto, .a que se. refere v. Excia. 
Sl~ I\odem ser. as lc1~ fmlerms, só a União ter~ 
d1re1to de legislar sobre elas. 

o. sn. BADAHO' JúNIOn. - São leis cs-tadums. 
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O Sr. Oscar Corrêa- V. Excia. nunca 
viu uma lei. . . será um caso virgem. 

O SH. BADARO JúNIOR- Mas, nós esta-
mos criando, agora. 

O Sr. 0Dcw· Corrêa - O Tribunal não 
·disse .que eram leis estaduais, mas leis ordiná-
rias federais. 

O SH. BADARO' JúNIOR- (Contimwn-
doaler): 

Isso é o que nos interessa saber, antes 
de tudo. 

Nessa emenda e:>tú assim patrocinada por 
decLões de um Tribunal Superior a quem a 
Carta Magna atribui o conhecirr.ento e a deci-
são das argiiições de inelegibilidade. (Art. 
119 - VI - da Constituição Federal). 

"Roma locuta cl~t, causa finita esl". (Pal-
mas). 

, . / O SH. FABRíCIO SOARES - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SR. PHESIDE:t\TE - Tem a palavra o 
Sr. Fabrício Soares. 

O SR. FABRíCIO SOAHES - Sr. Presi-
dente e Srs. Deputados. 

Na qualidade de relator da Comissrto de 
Constitui(;ão, Legislação c Jubtiça, sinto-me no 
dever de dar uma explicação ao plenário, a 

·respeito do substitutivo apresentado pela mes-
ma Comissüo. 

Ora. assim, soh o .JJOnto de vista material, e de direito constitueional; sob o. ponto de 
vista formal, na época presente, .e também 
matéria constiludonal porque esta expressa-
mente na Constituiçüo, :1rtigos 138, 13!! e 140. o Sr .• 1rulré de Almeida- Êstc, assunto. 
é matél'ia cxclusivmnentc eleitoral. 

O SH. FABHlClO :;OAHES :-- Cl~c0arei .a 
êste ponlo. Se a inelegibilidade e matcn~l elei-
toral c che,~o ao ponto nvcntn<lo pelo e~mncntc 
Deputado ~a hancmln <lo P. H., A~dre de A.l-
meirla --- o legiil!ador c:>tndual nao po<~cna 
dispor ~;ôhre o mesmo, em. y~rtyde. das <hspo-
siçõcs cxpressus na Constitm~~no l•cderal. 

Chamo a atençflo drl plcnúrio 'P:Jra o fnto 
de ser e:>ta a prime:ir<J vez que o legi:>l.a<!or fe-
deral inclui na Carta M~lf(lla esta rcstnçao. 

O Sr. Oscar C DI· ré a - Muito bem. 
O SH. FAUHfCIO SOAimS - Quanto à 

elassifien(::io da watéria corno <lc direito cons-
titucional declaram-no expressamente eminen-
tes í.ratadbtas, como sejam, ilarhalho, Araújo 
Castro c Pontes Miranda. Tenho em mãos os 
comentários de Pontes de :Miranda ú Carta 
Federal de 1!)40. Hcconhcce expres::amentc 
êstc acatado mc:;tre que as Constituh'õe:: esta-
duais não podem JH·cver outras inelegibilida-
des a não ser as previstas pela Constituição 
Federal. 

Quando o Sr. Deputado Badaró Júnior 
apresentou a emenda declarando a inelegibi-
lidade ,dos .atuais Prefeitos Munidpais fui pro-
curá-lo, a fim de trocar idóias com S. Excia. 
c, nesta oportunidade, sugeri o sub:;litutivo 
que, afinal, foi apresentado pela Comissão. 

O Sr. Oscar Corrêa - Aproveitando a 
lembrança ele V. Exeia., desejava ler textual-
men,tc n resposta do Superior Tribunal Fede-
ral a c~ms.ulta a}le feita pelo Tribunal Eleito-
~a} Mme1ro: conheeendo consulto ofício 
3.~!ln, de H de ar,ôst.o último, se atuais Pre-
feitos. podem c~mdidatar-sc cargo Vice-Prefei-
to ~r~atlo Cm~s!itu.ição, Estadual nas próximas 
elc1çocs rn_umci p;w;. l'rihunal Superior Elei-
t?ral, scssao hoje resolveu res1pondcr ufirma-
tt;ar!l~nt~ l~es_de qu~ nada. consta a respeito 
n<\ Co.Isl1lmçao c lcw rclahvas ao assunto". 

. S. Excia. não se opôs a êssc substitutivo 
Ao c,ontrúrio, declarou aceitável no que foi 
até acompanhado pelo seu colega de h'mca<h 
Deputado Guilhcrmino de Oliveira ' ' '' . . 

Quanto à sugestão contida no substitutivo 
a Coruissão de Constituição e Justiça dcixOti 
de aprovar o parecer do então relator, Sr. De-
putado Pedro Braga, c aprovou outro de mi-
.1ha autoria em que eu inquinava de inconsti-
tucional a emenda do Deputado Badaró Jú-
nior. 

Havia então neccsúdade urgente ile sub-
meter à votação esta lei de emergência. Não 
me opús assim a fazer um relatório rápido, cs-
cr('vendo linhas ligeiras a titulo mesmo de re-

. latório. nste relatório foi lido em plenário e 
. 1 nã~ ~ justifiquei devidamente porque, q>arecia 

unamme a opinião da Casa no sentido de acei-
tar a l>\tgestão nêlc contida. 

. ~ado. que se insiste na alegação de cons~ 
tituc~onahdade da emenda n." 10, procurei 
aduzir algumas razões, não para convencer, 
porq.ue não tenho esta pretensão, mas para 
explicar o meu ponto de vista r::ssoal, no to-
cante ao assunto. 

· · .A. inele.gihili<ladc é, sem dúvida alguma, 
ma~ena eleitoral e constitucional. E' matéria 
elc1t.oral Po.rque se entrosa com o direito suhs-
tantlVo elc1~or~l. E' constitucional pórquc se 
refere ~~ IP,tmclpio que tem por fim organizar 
e conshtmr o Poder Legislativo Municipal. 
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.. "Con~titliição", neste texto, (: por antono-
masia, a fe(leral, 1poi:; esta é a única que inde-
pende tlc qualquer outro adjetivo. 

. _O Sr · 11adaró Júnior - Mas foi a Consti~ 
tmça<~ Estadual que eriou o cargo de VI'cc-
Prefeito. 

.0. sn. ~Anntcw· SOAHES- Chc'amo 
~quS a tiucstao de jurisprudêneia. LcmYn·ari! 
'o •. r .. cpula<lo Ba<laró .Júnior que a qucsF 
de JUrisprudência é das lll'll. ,, di'fi'ccl's .to 
' · · 't d' · • '' c que '' .P1 ~posl,o IZI:\ a Bíblia rrue com '\ ju · 
dencw ate o ·<liaho sabe defender s~w ,r:s~>ru-

0 Sr. fladaró Júnior _ v F '',.:1 os . 
como advogado. · .xcJ,\. fala 

. O SH · FABH!CIO SOAHFS _ F' I 
pms o sou. •· • c aro, 

Sempre se encontra jurisprudên . 
~ualquer sentido c com a qu~I s, c ta em 
fender a tese proposta. ·c Possa lle-

0 Sr. Badaró .Júnior_ 1\s , 
vcrifiear que o direito c '\ J.,· t~ezcs 1Podcmos 

l t · I ' ts lÇa cst-su JS aneJU( os nos votos vencidos. · ao con. 
O SH. FABHtCIO SOAHFS 

mente c V. Ex c ia. como Illé<l' •• - Perfeita. 
conhecer tão bem esta qu , , 1 ,~CI> lclll revelado 
advogados. cs ao como nós, 011 

_ Entendo que apenas d . • · 
nao formam jurisprudên°~:~ ou t.res acórda ct,,, IJ>tlllcii>alr dJS 

' IICit(e, 
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quanUo é ao próprio S~premo Tribunal Fed~
ral é que compete a !nterpretação ~a Consti-
tuição e êste ainda nao s~ pronuncwu. 

reitos pnlíticos do cidadão podem sofrer re:'l- · 
triçõcs por parte do Estado e eu vou cit:~r ' 
alguns d~les desta tribuna. . , 

O Sr. Badaró Júnior :- Aliás, a jurispru-
dência não poderia ser tao abundante com~ 
na generalidade dos casos, porque o carg~ f~1 
criado a partir de julho pela nossa Constitm-

:o-0. Y)or:•rrJ dado o curto espaço de t~rnpo 
J~~~n:ido~ · àe então até ho~e, relativan:.en_te 
., ~.,,c t·•nl:'JO J.Ú se pode d1zer qnc a JUriS-
,. t,.! ... h ...... 1 ·' • 

prudôneia seJa cop10s:1. 
o SH. FADHíCIO SOAHES- Data verzia, 

n :;0 consi·'o entender o que seja jurii>prudên-
... " VE' b da copimm, à vista do que . •xcw. aca a 

de dizer. 
O Sr. Badaró Júnior- Eu disse que a ju-

risT)rudência é copiosa porque tem três acór-
dü~:-; no mesmo :;entido. 

O Sr. Alberto Deodato - Não são acór-
dãos, s'_lo resoluções. 

o Sr. Badaró .Júnior - No caso, acórdão 
· e resolução são a mesma coisa. 

O Sr. Alberto Deodato - Acórdão c rcso-
ludio são coisas diferentes. O Tribunal Su-
pc~íor só emite parecer por meio de resolu-
ções. 

·O Sr. [J(Ídrrró Júnior - Digo que o Tri-
bun:Jl Superior emite parecer rpor meio de 
acórdãos, pnrquc, no caso, acórdão é a mesma 
coisa que resolução. 

O Sr. Múerlo Deodato -- V. Excia. disse 
que acórdão c resolução é a mesma coisa!'? ... 
Isto na opinião de V. Excia. 

O SH. FAI3IHCIO SOAHES -- Seja ou não 
jurisprudência, seja ou não matéria ,pacífica 
entre os tratadistas, não serve o argumento 
de autoridade, o qual, como lcmbraV<! São To-
maz de Aquino, é o mais vil de todos os argu-
mentos. Devemos antes no:; ater à autoridade 
do argumento, ao :'.cu valor intrínseco. 

Ainda ni:ío se provou nesta Casa nem o fêz 
o ilustre Dcr,ntt1do autor da emenda n.o 10, que 
inclegihilidadc não seja matéria eleitoral, co-
mo tmnbé!m não se JH·ovon que niio seja ma-
tériu constitucional. Urna vez que não foi fci. 
ta essa prow, só podemos adotar o seguinte 
raciocínio: He é malória eleitoral, súrnente o 
Poder Legislativo Federal poderá disrJOr sô-
hre o mesmo; se é constitucional, sómente po-
de ser prevista em texto constitucional. 

Entendo, assim, Sr. Presidente, que fica 
justificado o meu voto no sentido da inconsti-
tucionalidade da emenda n.o 1 O. Alegou-se, 
porém, nesta c~lsa, a inconstitucion:Jlidadc do 
substitutivo :lipresentado pela Comissão de Le-
gishwão c .Justiça. Data IICI!Ía, discordo. 

O Sr. André de Almeida- O, direito po-
lítico então V. Ex c ia. tem como não sendo de 
matéria eleitoral? 

q, S~. FABRíCIO SOARES - E' matéria' 
constlttlCIOnal e como tal não podemos legis-
lar sôbre ela . 

O Sr. André de Almeida - l\fas estamos 
tratando de restrições aos direitos !Políticos. 

O SR. FABRíCIO SOARES - Como· disse 
Sr. Presidente, os direitos irredutíveis do ho: 
mem dizem respeito, à vida, à liberdade de 
expressão de pensamento, à liberdade de cá-
tedra; tais direitos não •IJOdcm sofrer quais-
(nter• restrições, nem 1do próprio legislador fe-
deral, que não poderá opor-se à plenitude dos 
mesmos. Os direitos políticos, porém, podem 
sofrer restrições. Lembro que o direito de re-
sidência é garantido pela Constituição Fede-
ral. No entanto os funcionários públicos so-
frem restrit:õcs nesse direito, quando o Esta-
do os obriga a residir no lugar em que exer-
cem suas funções. 

O Sr. Jtndré de Almeida - V. Excia. me 
permite um wparte? - Mas essa restrição só 
pode ser feita porque já é prevista na Consti-
tui~:ão Federal. 

O SR. FADniCIO SOAHES- Eu solicita-
ria de V. Ex c i a. que indicasse o artigo da 
Constituiçi!.o Federal que 1prevê essa restrição 
ao direito de residência. 

O Sr. André de Almeida- Não tenho de 
memória o artigo, mas V. Excia. sabe perfei-
tamente que tôda restriçüo é expressa. E se é 
um direito político, e se V. Excia. reconhece 
que o funcionário estadual, por ser funcioná-
rio, sofre restrições no direito de residência 
deve snbcr que isto é previsto na Constituiçu~ 
Federal para ser regulado pela Constituição 
do Est:.~do. 

O SH. FABH!CIO SOAHES - Posso in-
formnt· n V. Exciu. qne isso não é previsto 
na Constituição Federal c 1dou tempo a V. 
Excia. para rr1rocurar na Constituição Federal 
e mostrur-mc o artigo. 

O Sr. André de Almeida -- Eu entendo 
que o substitutivo é inconstitucional porque 
se i rata de um:1 rcstric;iio. 

Mas, Sr. Presidente, o direito aos càrgos 
públicos é acessível n todos os brasileiros. N~ 
entanto, a lei ordinária dispõe rcstri~:ões a 
respeito, ~;ôhrc capacidade, sexo, idade etc. 
Ora! ningu~rn ~lté I;oic }!lquinot~ tais rest~ições 
de ~~~constrlaewn.ms .. Sa~ restn~:õcs a direitos 
pohtieos c. c~nslltne!Onms, ;porque não se re-
fcr~m. a cln··~I.l?s políth:os f~mdarnentais, mas 
n du·cttos p0lilieos de culadao, Esta diferença 
é feita por ~odos os_ tratadistas c deixei de 
tr_nze-lo:> a~}tn ]Jnra nao apresentar uma crudi-
çao !J'.:e nao tenho. 

O SH. FABH1CIO SOAHES -- Pronrei o 
eontrúrio. Os poderes fundamentais outorga-
dos pela:, Constituições diviclcm -:;c crn duas 
classes, segunclo Duguit, que é a maior auto-
ridutlc no a~;~,unto: direitos fundamentais do 
homem c direitos l]Jolíticos <lo cidadiio. Os di-
reitos fundmncntnis do homem são os que di-
zem respeito :\ vida c à lli!Jc_t,dade c não pc

1
J-

d m sofrer qualquer re~ nçao IHn: parte (? 
E~tado porque são prccx1stcntcs a este; os {}1-

A. L.- 37 

~~t csp(:cic, 81'. Pre~;idcnte, o Prefeito 
l\~um~Ipal, na fa:;;; ~\t~tal t~a 1.10ssa administra-
çao, c m,n. serv,ent_uado publico. Se (~lc é um 
scn:cntu:n·w pnhl!c~, nessa qualidade êlc po-
dera sofrer rcstnçoes _por J)arle do Estado 
mesn~o por•jnc, ::s rcla~,~oes _entre 0 Estado e 0~ 
seu~ scrvcntunn_?s JWO sno rclaeões contra-
tuaJs, mas re~açues esh\tt0úrias, que por isso 
n,lCsmo pcrrmtem r~:.t nçoes unilaterais IJ)clo 
hstado ao seu funcwnúrio. E 0 substitutivo 
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?ão declara ;_ peço a atenção da Casa para 
ISS? - o substitutivo não declara que é ine~ 
leg1vel o Prefeito, apenas declara o seguinte: 
-·se· o Prefeito quiser candidatar-se, deve so-
~rer restrições de ordem a~dministrativa, isto 

· e, ~~ve pedir demissão apenas. Que direito 
pohhco é ferido por essa exigência do Estado 

· a? seu servel?-tuário de se demitir para se can-
didatar? Evidentemente, nenhum artigo da 
Constituição é violado por essa exigência, 
,Ora, se não é violado, 1por qué é inconstitucio-
nal a exigência de demissão do funcionário? 

Tenho, portanto, Sr. Presidente, como 
provado o despretensioso parecer que expendi 
no t?om.ento ~esmo da votação e que foi sub-
metido .a consideração do 1plenário. Estou cer-
to, porem, ~e que, se nos faltar razão, não fal-
tara 'todav1a outro companheiro desta Casa 
que demonstre a inconstitucionalidade da 
emenda n.0 10, de que tratamos. 

i I, 

O SR. PRESIDENTE- Continua .em dis~ 
cussão a emenda n.• 6 que cria o cargo de 
Vice-Presidente da Câmara -Municipal, e que 
tem parecer contrário da Comissão. 

O SR; PRESIDENTE- Encerrada a dis~ 
cussão, vou submetê-la a votos. 

Os Srs. Deputados que forem f~voráveis 
à rejeição da emenda n.• 6, que cna ~a:sos 
de Vice-Presidente da Câmara Mumc1pal1 

queiram conservar-se sentados. 
(Pausa) . Foi aprovada unânimemente. 
O SR. EMlLIO VASCONCELOS - Sr., 

Presidente peço a V. Excia. a verificação 
de votos, Í1orque suponho que não há núme~ 
ro legal. (Pausa) . 

O SR. PRESIDENTE- Hâ númeto. Es~ 
tão presentes 37 Srs. Deputados. 

. Em nome da Comissão, pois, solicitamos 
.a. Ca~a qu~ aprove o substitutivo, com o que 

O SR. !)RESIDENTE - Terminada a 
discussão e votação da segunda discussão do 
projeto n.• 2, vou submetê-lo a votos, a fim 
de a Casa decidir se êle deve passar à 3.• 
discussão. 

' ' ' · ;flcara preJUdicada a referida emenda Ido De-
putado Badaró Júnior. (Palmas). 

· O SR. PRESIDENTE - Continua em dis· 
· · cussão a emenda n.o 10. (Pausa) . 

' Vou submeter a votos o substitutivo apre~ 
sentado pela Comissão. Os Srs. Deputados fa-
,voráveis ao substitutivo queiram conservar-se 
em seus lugares. 
. · Foi aprovado o substitutivo, ficando ~pre
judicada a emenda n.o 10, do sr. Badaró Jú-
nipr. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

·. O SR. úLTIMO DE CARVALHO (pela 
orde~n) - Sr. Presidente, desejo <IUe fique 
cons1gnado em Ata que votei contra o suhs-

Os Srs. Deputados que são favoráveis 
que o projeto deva passar à 3.• discussão, 
queiram conservar-se sentados, (Pausa) , 

Foi aprovado. 
- À Comissão de Assuntos Municipais., 
2.~ DISCUSSÃO DO PHOJETO N.• 5 
. Segue-se, em pauta, para 2.• discussão o 

proJ~t? n.• 5, contendo a Lei de OrganizaÇão 
Mumc1pal. 

Acham-se sôbre a mesa as seguintes 
emendas: 

B:rllENDAS AO lJHOJETO N.o 5 
(Lei de Organização Municipal) 

EMENDA N.• 1 
Acrescente-se ao parágrafo único do 

art. 19: 
". . . exceto ctu?nto it primeira legislatu-

ra, P?ra a qual scra observado o prazo csta-
h~lcci.do no a~t: ~·· das Disposições Constitu. 
cwnms Transüor1as do Estado", 

. titutivo apresentado pela Comissão c bem 
assim que sou contra a eménda do Sr. Ba-
daró Júnior. Eu não sou advogado nem ju-
rista, mas quer me pareçer que estas ques-
tões de inelegibilidade e incompatibilidades 
são questões determinadas na Constituição 
Federal c se a Constituição Federal silenciou 
neste ponto, o Prefeito pode candidatar-se ao 
cargo de Vice-Prefeito, e hem a~sim todo e 
qualquer funcionário pode can~ulatar~se ~ 
·qualquer cargo, se não co.ntranm: a Consh· 
· tuição Nacional, a única le1 das ~eis. 

· O SR, PRESIDENTE - O Sr. 1.• Secre~, 
tário vai proceder à leitura da emenda n.• 
6; do Sr. Uricl Alvim, ao artigo 3.o, pará· 

Ju~tificativa - A nossa Constituiç~o em 
s~as d1sposi~õcs. transitórias diz que ' finda-
ruo a. 31 de.Janeiro de 1951 os mandatos d 
Prefeltos, V1c~-Pr~feitos, Vereadores e j , ~s 
de Paz da pruncna legislatura. mzes 

·grafo 1." do Projeto. 
O SR. 1.• SECRETARIO lê a referida 

emenda, 
O SR. PRESIDENTE - Está em discus-

são a emenda n.o 6. 
O SR. CARLOS PRA'I'ES (pela ?rdem) 

·. - Sr'. Presidente, pelo mesmo. motlvo da 
· emenda n.• 7, sôhre os vencimentos ~o. Pre-

feito, a Comissão deixou que a ~atena da 
, emenda n.• 6 seja resolvida na lc1 de orga-

' 'nização municipal, uma vez que ~stamos tra-
. , tal\do no momento de uma lel de emer~ 
. gência. ., . 
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EMENDA N.o 2 
Hcdija-se, o art. 23: 
"O , numero de V cre·\do , 

o. se~ninte, fixado de acÔrd rcs, lmpar,, ~crú 
distrital do Município: 0 com a d1v1são 

7 para os Municí i 
9 I>ara os Municí~i~~ ~e 1 D~strito; 
11 para os 1\lunicíp. s .lc 2 Dtslritos; 
13 para os Mt . ,. ~os ue 3 Distritos; 

15 para os 'Mu 1!11.CIPios de 4 Distritos; 
tritos". lllCliJIOs de mais de 4 Dis-

Juslificatlva _ • 
~c ~ais de 4 Distrit As ~amaras Municipa1s. 
·}ituldas de menos d 01r: nvao devem ser cous. 

· e 0 ercadorcs. O mui o r 



número de Vereadores garante mais liberda~ 
de e independência às decisões da Câmara., 

EMENDA N.o 3 

Transfiram-se ·para o art. 55 os incisos 
I e 11 do art. 56 •. 

Justificativa - Não se ~eve difi<;!_ultar ao 
extremo a adoção das medidas ·conhguradas 
nos aludidos incisos. A primeira, por se tra-
tar de simples iniciativa de leis que 10 Mu-
nicípios poderiam tomar. A segunda, por se 
tratar de simples representação à Assembléia 
Legislativa sôbre acordos com o Estado ou 
com outros Municípios. Parece evidente que 
ambas as providências referidas naqueles in-
cisos devem ser facilitadas, para que não se 
crie para as nossas comunas a possibilidade 
de fácil entrave à sua administração. 

EMENDA N.• 4 

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 
63: 

"Autorizar as despesas de expediente da 
Câmara e a impressão e publica~~ão dos atos 
legislativos· munícipais". · 

Justificativa - Claro que as Câmaras te-
rão despesas de expediente e deverão ter 
seus atos publicados. -

EMENDA N." 5 

Acrescente o seguinte inciso ao art. 63: 
"Hequisitar ao Prefeito as importâncias 

para pagamento de ajuda de custo dos Verea-
dores, vencimentos dos empregados da Secre-
taria da Câmara e outras despesas que esteja 
legalmente autorizado a realizar". 

Justificativa - Parece que tais atribui-
ções devem competir ao Presidente da Câ-
mara. 

EMENDA N.• 6 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte 
artigo: 

"O prazo das concorrências públicas se-
rá de 30 dias, no mínimo e 90 dias, no má-
xirno''. 

Justificativa - E' do interêsse público a 
fixação dêssc prazo. 

Belo Horizonte, 19 de setembro de 1947. 
(a.) José Carvalheira. 

EMENDA N." 7 

Substitua-se pelo seguinte o Título VI do 
Projeto n." 5: 

TiTULO V 

Do Serviço de Llssislência aos Municípios 
Art. , , . - Fica extinto o Departamento 

-das Municipalidades, da Secretaria do Inte-
rior, organizado pelo Decreto-lei est. n.o 
1. 653, de 22 de dezembro de 1945, 

Art. , , . - O Serviço de Organização 
c Assistência, criado pelo decreto-lei cst. n.o 
1 659 de 25 de janeiro de 1946; passa a ser 
·0 ' órg~o técnico de assistência às municipuli-
'dades' (art. 93 du Constituição do Estado), 

com a denominação de Serviço de Assistêzi.;. 
cia aos · Mu_nic_ipzos, flcmltlo-lltc :mbordinado 
o pessoal tecmco e adm1ms•rauvo ·do extinto 
Departamento das Municipalidades.· 

~~t. .... -. O Serviço U.e Ass'istência. aos 
.Munzczpzos contmua diretamente subordinado 
à Secretaria do Interior. · 

Parágrafo único - São suas atribuições; 
1.") H~sponder as _consuitas dos Prefci- · · 

tos c das Camaras Mumclp<us sobre assuntos 
afetos a administração mumc1pal. 

2.") Elaborar e expedtr uus Prefeitos cir-
culares contendo sugestoes .(Mra a padroni-
zação dos orçamentos, com o fim de siste-
matizar a administração e ractliiar a coleta 
de dados estatísticos para o .t.stado . e para os 
MuniCipios. 

3.") Hcgistrar, para fins estatísticos, os 
orçamentos promulgados. 

4.0
) Prestar o devido auxíüo às Prefei-

turas na organização dos seus serviços ad1ni-' 
nistratlvos, remetendo-lhes, a tuulo de con-
tribuição, os necessários Iuodelos e instru-
ções. 

5.") Organizar o registro dos Prefeitos 
dos Vice-Prefeitos c dos Y ereauorcs, com a~ 
datas das respectivas eleiçoe,, perda do man-
<lato, etc. 

6,0
) Hcgistrar a divisao administrati~a 

do Estado, promovendo a ::.umçao das ques-
tões intcrmumc1pms e Íl!Le,·ulstritais, hem 
como de conflilos fiscais il«S zonas em li-
tígio. 

7.0
) Emitir parecer sôbre os empréstimos 

que os Municípios tenham uc realízar com 0 
üovêrno do Estado, ou cont particulares, me-
diante garantia deste, re<..dt>lüuo e registrau-
:do os respectivos contratos. 

Jztstificação - Com a autonomia muni-
pai plenamente assegurada iJt:lU Constitmçao 
do bsta~o, _não se justifica tH«lS a cxistcncia 
de um orgao nos moldes' uo atual Departa-
ment~ das l\lunicípalidadcs, cuJas atribmçoes 
constituem, pela sua amp11<uue, verdaue1r 0 contróle dos negócios lllLtuü.:lpais, em Ua-
grantc desacordo com .os J.uuulcllHOs consli~ 
tucwnais disciplinadores da cspcc1e. . 
. Todos nós sabcm_os que, rcconstitnclona.-

hzadas as comunas miucü·u,, caucrú às Cúrna-
r.as I\luni~ipais e ao. Trihuu<ü ue Coiltas do 
Estado toda a. t_arc~a legl:,t«tlVa c fiscaliza-
dora d.as Mumc~pahdaúes, aLlviuadcs essas 
que, ate ag~r~l, ve~~~ scnuo exercidas pelo Con~ i 
se!ho Adrmmstrauvo. 9-o bstauo e pelo De-
partamento das .Mumc1pahuuues, · 

Quer isso dizer, em ÚiLHua análise 
o. atual Departamento das lvi.utHcipalidau~s qn_e 
ra qu_c sofrer radical lran:swrrnação 

11
, te-

orgaruzação, na sua estrutura, a fim a sua 
converter num simples órgao ue as · t~e ~e : · }) • f 'l . , d . SlS CllCla ,\s . ~c c1 ur as, quan o tal uss1s tência 11 , C • 
sohcllada, conforme prccciilw, expre, ., le' 0~ 
o artigo 93 da Constituição .t'..stadtt· lssumcnte, 

,\ . 
Manter o Departamento tias M . • . r_ 

dudcs com as suas atuais 01-g,u11· za • _n~ncipat ~ 
0 · - · · · çoes c a n~ 
p~~çcoe~~r J~mvT:~~ ~led.~ãu . ~ possível, não 

' ' lsposthvo constitucio nal acima transcrito, -
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· Os órgãos competentes para conhecer, 
examinar e decidir todo o assunto ligado à 
administração municipal são outros, como já 
tivemos oportunidade de declarar no início 
destas linhas. 

. R_esolvemos, à vista do exposto, extin-
guir o Departamento das Municipalidades, or-
ganizado pelo Decreto-lei estadual n.• 1. 653, 
de 22 de dezembro de 1945, e transformar o 
Serviço de Organiza~~ão e Assistência (do 
mesmo Departamento), criado pelo Decreto-
lei estadual n.• 1. 659, de 25 de janeiro de 
194.6 na repartição competente para prestar 
assistência aos Municípios, em obediência ao 
artigo 93 da nossa Constituição, 

O ·Serviço de Organização c Assistência,, 
que passará a denominar-se Serviço. de Assis-
tência aos Municípios, já era o órgão especi-
ficado de assistência técnica às nossas corim-
nas, possuindo organização própria e pessoal 
técnico habilitado. 

Ora; nada mais razoável, portanto, do que 
conservarmos o Serviço em aprêço, já apa-
relhado dcvidamen te para a sua finalidade. 
Será, assim, o órgão que o Estado mànt~r.á 
para colaborar com as Prefeituras Mumct-
pais, não só àssistindo-as tecnicamente (qí.Iàn-
do. solicitado), como fornecendo-lhes tôdas 
as instruções pcdidus para a racional e efi-
ciente organização dos seus serviços a~mi
nistrativos. 

O atual Departamento das Municipalida-
des possui 100 funcionários classificados, nos seus diversos Serviços e SubscrviÇos. 

O Serviço de Assistência aos lllunicípios, 
com a metade dêsse pessoal, ficará apto para 
exercer o seu mister .. Acreditamos mesmo que, 
com os seus assistentes de 2.• c 1.• e mais uns 
três Subserviços, xio máximo, o seu aparelha-
mento tornar-se-á completo. Os demais fun-

·~·~ .. - -·. :.·:.·,_· 

EMENDA N.• 10 

Art. ... - Na fixação das linhas divi-
sórias, intermunicipais c inlerdistritais, serão· 
observadas as seguintes normas: 

I - em nenhuma hipótese se considera-
rão incorporados ou a qualquer título suhor-
dinadoq a urna circunscrição. territórios com-
preendidos no perímetro de circunscri~~ões 
vizinhus; 

II - as superfícies dúgua - fluviais ou 
lacustres - não quebram a continuidade ter-
ritorial; 

UI - a configuracão dos mnmcip!Os, 
tanto quanto possível, deverá atender a uma· 
relativa hnrmonia das suas dimensões, !lcvén-
do ser evitadas as forrúas anômalas, os és-
trangulamcntos c alongamentos exagerados; 

IV - scrú rlada pn'fcrência, para a dc-
limitadio, às linhas naturais, fàcihncntc re-
c~nheeíveis, como, por exemplo, as linhas dé· 
rclêvo rlo solo c as linhas médias de super-
fícias dúgua; 

V - na impossibilidade de linhas natu-
rais, será .tlHlizarla urna Jinhà reta cnjos ex-
tremoq "CJarn pontos naturais fáciltncnte re-
conhe!'~ido.s (picos, aflm·açõcs, nascentes e 
confluencws rlc cur~os dúgua, quedas dâv,ua, 
etc.). e, na falta dêles. nontos ontr()s dota-
dos .rl~s neccs-,úr.ias condições de fixidez e 
de facxl rcconhecnncnto (marcos, edificações, 
pontes, monumentos, etc.). 

EMENDA N.• 11 

. Cionários do Dcp. das MUnicipalidades - ora 

. Art. . .. - No <tu adro da rlivis<>o terri-
torial elo Estado a descri~~i:ío sistem:íticn dos 
lir!lites r~nmi.cip;Iis e das divisas intenlistri-
tms, scra feita por munieípios disnostos em 
ordem alfabética, observando o seguinte: 

·extinto - princ:palmcntc os mais graduados, 
poderão ser transferidos, a juízo do Govêrno, 
para o. Tribunal de Contas ou outros Depar-
.tamcntos . autônomos, com grande economia 
'J>ara os cofres públicos, por isso que o Go-
vêrno evitará, dessa forma, notável aumento 
de despesa com a nomeação de novos servi-
dores para o referido Tribunal de Contas, 
ou para outros Departamentos a serem cria-
dos. 

Sala dàs Sessões, · 19 de setembro de 
1947. 

(a.) João Carnilo. 

E~IENDA N.• 8 

Ao art. 3.~: 
Parágrafo único - No mesmo Disti'ito 

não haverá mais de urna Vila. 

El\IENDA N.• 9 

Ao art. 5.•: . 
. Art. . . . - Os Municípios compree~de
rão um ou mais Distritos, formando arca _<;On-

~~ tinua. Quando ,se fizer necessário, os Distri-
tos se sub di virão em Suhdistdtos. 
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I~ os. limites de cada município serão 
descritos ~ntegrnlmcnte no sentido dn marcha 
do~ pon~<>n·os do relógio c a partir do ponto 
mms ocrdental da confrontação ao norte; 

. I!) as ~ivisas in.tcrdistritnis de cnda mu-
u~cipu! s~rao dcscntas, trecho a trecho, e 
nuo dJc;tn.to. por distrito, a fim de sc1• evi-
tada dupheHlade !lc dcscricão dic;nens rl 
l . - l ' .na a < e;;cr~P:~o ! os trechos .da. divisa dic;trital uc· 
comcuhrem com os lmntes nninicipais; q 

lU) .na dcscrit~ão dos liiilites numl'c· . 
c cl·1s llrv'rs · t · 1' t · · ·1P:ns '· ·as lll ClllS ntms ser.'t U ] }' 
gnngcm apropriada, ÚlUJJlcs clat:" csapr a . tn-

.' ' " rCCISa,1 

EMENDA N.• 12 

Art · · · · - Nu o h'IVer:1 E 
de uma cidade ou vil·; c~;' 110 -.,stado, mail!. 
n·1ção devendo . ' . n a mesma dcsirr. ' ' ser CVIhd· . t'J' - <> topônirnos já usados crn ' t: 'u1 t! 1 Iz:~çao de 
deraçuo. ou ra Illdade da Pe~ 

HMENDA N.• i3 
, Art. . N 1 , 
· tala'do sc1_n .' qú;-Jr \c~ 1~1rn .. distrito . ser à iris. 

quauros urbano I c_vii,m~bcntc se dchmitcrn o~ 
c suJur ano da scil~. 

,, ,. 
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EMENDA N.o 14 

Art. ... - Todos os municípios do Es-
.tado estão obrigados a levantar o 'mapa do 
respectivo território de acôrdo com os re-
,(JUisitos mínimos fixados pelo Conselho Na-
cional de Geografia. 

Justificação - As presentes emendas 
.constituem um complemento que parece in-
dispensável às normas já estabelecidas no 
projeto original, no sentido de tornar mais 
segura a sistematização que deve ser obede-
cida na elaboração das leis qüinqüenais re-
guladoras de um assunto corno êste de vital 
importância para a mlrninistra~~ão, qual seja 
o que se refere ao estabelecimento de linhas 
bem definidas c estáveis na delimitação das 
áreas territoriais constituídas dos distritos c 
municípios, evitando por essa forma as dú-
vidas e às vêzes até os conflitos de jurisdi-
'ção entre as unidades municipais. 

A elaboração das leis de divisão terri-
torial, de 1923 a esta parte, vem obedecendo 
a essas normas, com os maiore:; benefícios 
para a boa ordem na gestão aurnimstrativa 
dos municípios, inclusive para o povo c es-
pecialmente para os que contribuem para os 
cofres municipais, estaduais c federais, orien-
tando-os convenientemente quanto nos postos 
de arrecadação a que estão subordinados. 

S. Sessões, 19-9-4 7. 
(aa.) Adolfo Portcla - Chaves Ribeiro 

- Augusto de Figueiredo J ason Alber-
garia. 

EMENDA N.o 15 

Acrescente-se onde convier: 
Art. . . . - Têm caráter permanente, 

enquanto sua fiel execução estiver assegu-
rada pelo Estado ou pela União ,os acordos 
-ou convênios inter-administrativos para a 
execução de serviços técnicos especializados 
de interêssc comum às três órbitas da ad-
ministra~~ão c devidamente ratificados por 
~eis dos governos compacluan tcs .• 

J!lstificação - O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, desde sua instalação, 
vem se manifestando, através de várias cam-
panhas c em outras oportunidades, no senti-
do de estender-se a lodos os setores do ser-
viço público, sempre que aplicável, o siste-
ma de coopera~~ão administrativa em que se 
})aseia atualmente a organização c execução 
dos serviços estatísticos c geográficos do 
Brasil. 

Essa coópcração, convenientemente esta-
belecida entre o Município, o Estado c a 
União, viria possibilitar, sem quebra da au~ 
tonomia de cada um, a execução harmônica 
de serviços da maior imporláncia para o 
hem público, tais como o ensino, a saú-
de pública, o fomento cconômicó, etc.,: os 
quais sendo de inlcrêssc comum para as três 
esfcn~s administrativas, não ·poderiam ser 
executados de modo satisfatório por uma só. 

A emenda proposta, consagrando na Lei 
Orgfwica dos Municípios _ êssc princípio 

gra~de~ente :sal.ut.ar e . construtivo da coope-
raçao mter-admtmstratlva, não somente dará 
:;ubstáncia _legal ainda ~naior ,aos acordos já 
em execuçao, como esiunulara a realização 
de outros, atJrangenúo novos setores do ser-
viço público, sem dúvida com os maiores be-
nefícios para o povo. 

Sala das Sessões 19 de setembro de 
1947. ' 

(aa.) Adolfo Portela - Chaves Ribeiro 
Augusto de Figueireqo - J ~son Alberga-

ria. 
EMENDA N." 16 

Suprima-se do projeto todos os disposi-
tivos que já figuram nas Constituições Esta~ 
dual e Federal. 

EMENDA N." 17 

Ao art. 7.0
, §§ 2. 0 e 3."': 

Suprima-se o s 3.0
• 

Acrescente-se no § 2.?, depois de "Mu-
nicípios" "que escolherüo o tlesempatador" •. 

EMENDA N.o 18 

Ao art. 14: 
Suprima-se o artigo na forma proposta 

na mura emenda apresentada, ou pelo me-
nos sejam supnminas as palavras: "Median-
te autorizaçao da Assemblew Legislativa'', por 
ferirem a aulononua municipal e restringir 
o disposto no art. 95 tla Constituiçáo Es-
tadual. 

'EMENDA N.o Hl. 

Ao art. 15, n.~ XIII: 
Suprima-se "Do Govêrno". 

EMENDA N." '20 

Ao art. 15, 11.0 XV: 
Suprima-se: "Do Govêrno". 

EMENDA N.o 21 

Ao art. 15, n.Q XVI: 
Acrescente-se ao inciso: "se solicitádo". 

EMENDA N." 22 

Ao art. 15, n." XXV: 
Suprimir ar Jlalavras inglêsas: "play-

ground". 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
1947. 

(a.) Lima Guimarães. 

EMENDA N.Q 23 

Ao art. 15, n.? XXXV: 
. Suprima-se: "em cooperação 

tonda<ies policiais". com as au-

EMENDA N." 2,1 

Ao art. 15, n." XLI: 
Substitua-se por: 
Colaborar na medida de , ..• 

dadcs, com o Estado c U .s_nas possibih-
a lliao, na cxccu-
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ção das medidas contidas nos artigos 121 

. 123 - 128 - 132 ·- 133 - 135 e 166 da 
Constituição Estadual. · 

EMENDA N,9 25 

. Ao art. 15, n.• XLV: 
. Redija-se: "Cominar multa por infrações 

de postUras ou regulamentos administrativos 
locais". 

EMENDA N.• 26 

Ao art. 17, parágrafo 6.9': 

Suprima-se o parágrafo 6.• do artigo 17. 

EMENDA N.• 27 
Ao artigo 21 : 
Substitua-se a última oração por: "assu-

mirá o exercício o Presidente da Câmara".' 
EMENDA N.• 28 

Ao artigo 26 : 
Substitua-se "do município" por "da co-

,. marca". 

, .. 

EMENDA N.• 29 

· Ao art. 28, parágrafo 2.•: 
Suprima-se o parágrafo 2.~ do artigo 28 •. 

EMENDA N.• 30 
Ao a'rtigo 28, parágrafo 3.•: 
Suprima-se "ou Vice-Presidente da Câ-

mara"·. e "ou de moléstia comprovada". 
EMENDA N.• 31 

.Ao art. 2,8, parágrafo 3.9 (segundo): 
·Suprima-se: "de modo a não exceder ... " 

até final. 
Sala das Sessões, 19 de setembro de 

1947. 
(a.) Lima Guimarães. 

EMENDA N.• 32 
Ao art. 28, parágrafo 4.•: 
Suprima-se o parúgrafo 4.9 do artigo 28. 

EMENDA N.• 33 

Ao' art. 30: 
Suprima-se: "Se êste fôr o caso". 

EMENDA N." 34 

Ao art. 38, n.• V: 

EMENDA N.9 35 

Ao art. 42, n.• VII: 

- :...,.:. .. · ....... -\\>' ~ 
--···-~--~----1 .. ,1.1 

; ' .. ·'· .. '11 . . '1 

, EMENDA N.• 38 

Ao art. 55, parágrafos 1.9 e 2.•: 
Substitua-se por: 
"0 Presidente, nas deliberações da Câ-

mara, só terá o voto de qualidade, nos ca-
sos de empate, e, nas eleições terá apenas o 
direito· de voto". 

Suprima-se o parágrafo 2.~. 

I EMENDA N.· 39 

Ao art. 58, n.• II: 
Suprima-se no inciso: "ou adotar o que 

tiver vigorado ... " até final. 
EMENDA N.• 40 

Ao art. 58, n.• VIII: 
Suprima-se: "fornecidos pelo Govêrno" .. 
Sala das Sessões, 19 de setembro de 

1947. 
(a.) Lima Guimarães. 

EMENDA N.9 41 
Ao art. 61: 
Suprima-se: "de resolução". 
substitua-se: "receita" por "verba". 

EMENDA N.• 42 
Ao art. 65, n.~ XIV: 

. I 

Substitua-se o inciso por: 
. . "Manter c ze~ar o patrimônio do Muni-

cipw, afastar os mtrusos de seus terrenos'~., 

EMENDA N.• 43 
Ao art. 65, n.• XXIV: 
Suprima-se o inciso. 

EMENDA N.• 44 
~o art. 65, n.• XXVI a) : 
Suprnna-se: "do Govêrno". 

EMENDA N.Q 45 
Ao art. 70: 
Substitua-se: "em decreto 

por "pela Câmara Municipal". 

EMENDA N.• 46 
Ao art. 71: 

. Acrescente-se, no fim: "ou 
cipws". 

EMENDA N.~ 47 
Ao art. 83: 

do Prefeito'~ 

outros muni-

Substitua-se: "3 reuniões" por "2 ses-
~l~pri.ma-sc: "por meio de trihut 

mumcipms ... , até o final do t' os inter~ ar Igo. 
5Õcs". · 

EMENDA N.• 36 

Ao art. 44, n.9 X: . 1, Suprima-se: "ao cartório eleitora · 

EMENDA N.• 37 
I Ao art. 45, parágrafo 1.•: . . , 

\ 

1 , Acrescente-se na enumeração "acwmsta • 
· Redija-se de maneira mais clara • 
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EMENDA N.• 48 
Ao art. 87: 
Suprima-se: "os recitais". 

EMENDA N.• 49 

Ao art. 101: 
Substitua-se por: 
"O ~~ercicio financeiro 

o ano civil". coincidirá com 

i 
i 

I. 
t, 

!.i 

:r 
i 
' 
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' Sala das Sessões, 19 de setembro , de· 
1947. ' 

(a.) Lima Guimarães 
EMENDA N.• 50 

Ao art. 108, parágrafo único: , 
Substitua-se: "o Governador do Estad~ . 

por "a Comissão Permanente da Assemble1a 
Legislativa". 

El\'IENDA N.• 51 

Ao art. 112, II: 
Substitua-se por: , . . . 
"Organizar a estuhshca fmacmra e pa-

trimonial dos municípios sugerindo-lhes rn~
didus gerais e providências pura a normah-
zação de suas finanças". 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
19,17. 

(a.) Lima Guimarães. 
EMENDA N.Q 52 

Adicione-se ao Título I, Capítulo I, "Do 
Município", onde convier, ~ ~rtigo seguin.tc,: 

Art. . . . - Na toponuma dos rnumcl-
pios scguir-sc-ão os seguintes princípios: 

I) Não se repetirão topônimos de muni-
cípios brasileiros já existentes; 

II) Não se empregarão designações de 
datas, vocábulos, estrangeiros, nomes de pes-
soas vivas, e se evitarão expressões compos-
tas de mais de duas palavras, vedadas as de 
mais de três. 

Parúgrafo únicó - Não se consideram 
palavras para os efeitos do n.• II, as partí-
culas gramaticais. . . 

Justificativa - O presente artigo smgu~ 
lariza a toponímia dos municípios, como .c 
de interêsse geral, evitando-se as . nat~r:.us 
confusões. Na sua segunda parte, sunphh~a 
c estabelece um critério mais justo para tms 
denominações, conforme o demonstra a cons-
ciência popular. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
1947. 

"'' (aa.) Hondon Pacheco - Mateus Sa-
lomé - Guilherme Machado Alberto Deo-
dato _ Sousa Carmo. 

EMENDA N.Q 53 
Adicione-se ao Tít~llo I, Car:Hulo I,. "Do 

Município", onde convier, o artigo segmntc: 
Art. ·. . . - As divisas dos municípios 

serão claras, exatas c contínuas, ::cornpanhan-
do tanto quanto possível, ?s. a.cidCI:t~s g_co-
grúficos permanentes c de facil 1dentiflcaçao. 

Justificativa - A exata . d?lirnitação dos 
municípios c o seu hem dchmdo lll~lfl.a gc~
grúfico são de grande alcance adnmustrah-
vo. O artigo ora proposto visa cs~ahcleccr um 
critério prático para a. cons<:cussao .d~ssa me-
dida hcilitando a oncntaçao adnnmstrahva 
do Est;1do para com os Municípios c dêstcs 
entre si. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
1947 

(aa.) Hondon Pacheco - ~uilhcrmc l\Ia-
chado - Alberto Deodato - Sousa Carmo. 

'' EMENDA N.• 54 

Aditiva "· 
Título VIII - Das Disposições Gerais.: 
Acrescentar: , 
Art. . . . - A ocorrência de feriados es-

taduais ou municipais não obrigará a parali-
. sação das atividades privadas~ · 

Jzzslificação - De acôrdo com a legis. 
!ação do Trabalho (art. 69) na regulamen-
tação do funcionamento de atividades priva-
das, os municípios atenderão aos preceitos· 
estabelicidos na referida legislação, e as 
regras que venham a fixar não poderão con-
trariar tais preceitos sem as instruções que 
para seu cumprimento, forem expedidas pc: 
las autoridades competentes em matéria de 
trabalho. 

Pela Constitui!,~ão ·Federal (artigo 5.•, n.o 
XV, alínea "a"), pertence, privativamente, à 
União legislar sôbrc direito do trabalho. Ora 
o feriado, com o caráter errôneo que a êl~ 
se tem dado, de interruptivo do trabalho, cons-
titui, sem nenhuma dúvida, um fator negati-
vo na duração do trabalho. Logo, só os fe-
riados decretados pela União é que podem 
fazer interromper o trabalho nas atividades 
privadas. Isso mesmo o entendeu a Assem-
bléia Constituinte; quando da elaboração da 
Constituição Mineira, ao apreciar a emenda 
n.o 612, decidindo e muito acertadamente, que 
"legislar sôhre a matéria era da competência 
exclusiva da União". :Esse parecer da· Comis-
são Constitucional foi aceito pelo plenário, 
quando do exame da emenda que tinha a 
mesma redação da que agora se oferece ao 
projeto de Lei Orgânica dos Municípios. 

Oferecendo a emenda, estamos procuran-
do apenas, fazer respeitar, nos municípiós, 
urna cornpetôncia privativamente federal. c 
que não tem sido devidamente observada .. 
E' sabido que os municípios têm decretado 
indiscriminadamente, feriados e proibiçõc~ 
de trabalho, interrompendo, ilegitimamente 0 exercício pleno das atividades privadas. :E~se 
abuso, contra uma prerrogativa que ·a Cons-
tituição reservou para a União, não pode per. 
durar c somente através de um dispositivo 
legal, como o que agora procuramos intro-
duzir na Lei Orgânica Municipal, poderú fa. 
zer cessar a .grr~vc irregularidade, que, além 
de tudo, e prmc1p~~lmcntc, p~rturha a marcha 
normal da prodt!çao c .da circulação das ri-
quezas. Caso scp prc~Iso, da tribuna, fare-
mos outras cons1dcraçocs sôbre o assunto. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
Hl47. 

(aa.) Xcnofonte Mercadante _ lUbeiro 
Pena. 

Título 
tórias. 

EMENDA N.9 55 
Aditiva 

IX - Das Disposições 

· Acrescentar: 
'I'rhnsi-

Art. ... - Enquanto n1o fôr d"l .. 
o Código Tributário nadr;- '. cxpc H o · 

• ' ." '10• a que se refere o .artigo 114 ~la C~nshtuição Estad . 1 p. ,_ 
feituras contmuarao a aplicar a ua ' asó 1 ~ 

sua pr pna 

583 



I .. 

legislação tributária, adotando, quanto ao im· 
pôsto de indústrias e profissões, a que tem 
sido, até agora, seguida pelo Estado. 

ção é 'privativa do Tribunal Eleitor:~}· o que 
data vênia, não nos parece acertado. 

Justificação ·- A disposição decorre da 
recomendação contida no art. 13 do Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição que 
promulgamos a 14 de julho prtssado. 

Julgamos indispensável a repetição tle tal 
recomendação, nas Disposições Transitórias 
da Lei Orgânica Municipal, como indispen-
sável foi a repetição, no projeto, de disposi-
tivos de ortlem fiscal contidos na Constitui-
ção, como por exemplo, os artigos 72, pará-
grafo único do. art. 73, 83 e 124, além de 
muitos outros. 

Tratando-se de uma lei orgânica para os 
Municípios, é natural que tôtlas as preocupa-
ções convirjam para uma hoa c harmônica 
execução de tudo quanto se impõe ao Mu-

. nicípio, como salutar. 
Sala. das Sessões, 1!l de setembro de 

1947. 
(aa.) Xenofonte Mercadante - Ribeiro 

Nav_arro. 
O SR. BADA.Hó JúNIOR, pedindo a pa-

lavra, lê e remete à Mesa as seguintes emen· 
:das:. 

EMENDA N.o 55-A 
Titulo 1 - Capítulo I: 

Cabe à Assembléia, quando se ~r~ta de 
instalação, designar dia para as cle1~o~s no 
município. A fixação t~a data d~s ele1ç~es se 
transfere à Justiça eleitoral, qu,u.Ido. n,IO de--
tenninatla por dispositivo conshtuclv)al ou 
legal. ( Const. Fctlernl, art. 119 - · 

EMENDA N.o 58 
Título li - Da competência do municí· 

pio: 
Ao art. 15 -XIX - redig,ir. assi~: "con-

ceder moratória c perdoar a d~v1~a- ativa, n?s 
casos permitidos pela Constltmçao do Es· 
tudo". 

Juslificaç<io - O Projeto refe~·e-se, a "pc~
doar a dívida ativa, nos casos de mtcresse pu-
blico". A Constituição do Estado entretnntC?, 
só permite êssc perdão nos casos de calam~
dade pública ou notória pobreza do conln· 
huinte. (Art. 100, parágrafo único). 

EMENDA N.o 59 
Título li - Da competência do Muni-

cípio. 
Ao art. 15 - XXXVIII - em lugar de 

"para isto despcndcndo vinte por cento de 
sua receita de impo~;tos", redigir: 

1 Ao art. 5.•, § 1.0 
- em lugar de "é obri-

"para isto despcndendo, IH> minimo, vin-
te por cento de sua receita de impostos". 

Justificação - O projeto fugiu ao man· 
<.lamento constitucional. A Constituição do 
Estado manda que o município dcspenda na 
manutenção e desenvolvimento do ensino -
não vinte por cento, mas "no mínimo" vinte 
por cento. A Constituição Federal, nesse lan· 
ce, ainda é mais incisiva, pois dispõe: "nun-
ca menos de vinte 11or cento". 

gatória u criação do distrito" diga-se "é obri-
. gatória a. criação do município". 
. . Justificação - O que a Constituição do 
· Estado tornou ol)rigatória foi a criação do 

município e não a do distrito, (art. 80, pa-
rágrafo único) . A criação do distrito, preen-
c-hidos os quesitos exigidos, será feita por pro-
cesso voluntário, e não automàticamentc. 

EMENDA N.o 56 

Título I - Capítulo I: 
Ao art. 7 .0

, § 4.0
: Redigir assim: 

Da decisão tomada, lavrar-se-á têrmo, fi. 
cando livres aos credores por ela prejudica-
dos o recurso aos tribunais competentes quan-
;do não se conformarem com a sentença ar-
bitral". . 

.Jzzstificativa - A emenda retira a inter-
ferência do Departamento de Assistência aos 
Mun~cípios1 cujil contribui~'ão será dada nos 
prec1sos termos do art. 93 da Constituiçilo 
do Estado. O recurso da decisão arbitral de-
Te 'b~r encaminhado ao poder judiciário. O 

n unul de Contas não é órgão dêsse poder, 

EMENDA N.Q 57 

Título I - Capítulo I: 
Ao art. 10 - dar a seguinte redação: 
"<\ . 

1 .. ' .cnação do município pela Assembléia 
~eg1sluhva será pelo Governador comunica-
~u ao Tribunal Hegional Eleitoral, part\ os 
üUS legais" .. · · 

Jus!ifi~ução - Como está no Projeto, a 
competcncla para fixação da data dn elci-
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EMENDA N.~ 60 

Título UI - Capítulo I - Da Constitui-
ção dos Poderes. 

Ao art. 28, § 2.o, em vez de "estâncias 
hiurominerais" redigir: "cstfmcias hidrominc-
rais naturais". Suprimir a palavra "clima-
téricas". 

Juslificaç<io - E' de tôda conveniência 
acrescentar depois de "estâncias hidrominc-
rais" a palavra "naturais", para evitar abu-
sos, muitos deles apontados quando na Cons-
tituinte Federal se discutiu a matéria concer-
nente no provimento elos cargos de Prefeito, 
nas csti\ncias. A Constituiçfto do Estado (art. 
82) refere-se a cstftncias naturais. 

A palavra "dimatl~ricas" é demasiada· 
mente genérica, J)Oi:> "climatéric:as" ~>ão tôdas 
as estações em totlos o:; municípios. Uns se-
rão aeonselhatlos JlOl' seu clima [rio, outros 
pelo clima quente; outro" aintla pela escas-
sez de chuvas c outros pela abundância delas. 

El\lENDA N.o Gl 
Título IU -- Capitulo I - Da Consli· 

tui1.~ão dos Poderes. 
Ao art. 2G, § 3.0 

-- rmprimir in fine as 
palavras "ou tle moléstia comprovada". 



I\ 
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, .. 
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Justificativa - Não ~ justo _gue se deix.e 
de pagar subsidio e -repres~ntaçao ao substi-
tuto do Prefeito, quando este se afasta do 
cargo por moléstia comprovada. 

EMENDA N.o G2 

Título III - Capítulo I. 
Ao art. 2G, § 5." - suprimir: 
0 art. 28 § 5.• do Projeto dispõe que a 

ajuda de . custo ,a~ ,V creador será atri~mída 
apenas aos rm~mciJH?s de .rcnd~t. ~up~nor a 
.500 mil cruzeiros. Este <hsposlllVO c, data 
vêrzia, gritantemente inconstitucion~l. Con~o 
n'io Í"nora a Casa, a emenda que Introduziu n; C~nstituição do Estado essa matéria foi 
de nossa autoria. Ela teve o número nove (9) 
c foi assim redigida: "Art. ... • - O V crca-
dor perceberá uma importância a ser fixada 
na lei de Organização Municipal, correspon-
dente ao comparecimento às sessões". A Co-
missão Constitucional aproveitou nossa emen-
da dando-lhe a seguinte redação: ·~o ycrca-
.dor a título de ajuda de custo, podera pcr-
ceb~r urna importância,. a ser fixada na lei 
de ort'anização municipal c correspondente ao 
comr><;recimento às reuniões ordinárias da 
Cfunara". A Comissão terminou seu Ilarcccr 
com as seguinte.; palavras: "Desta forma, o 
cargo de Vereador continua gratuito c terá 
êle, para rccmbôlso de despesas com viagens, 
estada, etc., uma ajuda de custo, que a lei 
ordinária fixará, o que é justo". 

Foi vitoriosa a emenda c a matéria ficou 
assim regulada no artigo 8G, parágrafo único 
da Const. do Estado: "O Vereador poderá re-
ceber ajuda de custo a ser fixada em lei e 
correspondente ao comp;1rcc1mento às reu-
niões ordinárias da Câmara Municipal". 

Onde a eX•'Cção, no caso odiosa, para os 
municípios de renda inferior a 500 mil cru-
~eiros? O Projeto distingue onde a lei não 
distinguiu. 

EMENDA N.~ G:1 
Titulo UI - Capí!ulo li. 
Ao art. 34 - li - em vez de "estar no 

gôzo dos direitos civis c políticos" dizer "cs-
t'ar no exercício dos direitos políticos". 

Juslificaçüo - O Projeto . est~ redigido 
em desacôrdo com a lei constituciOnal. Por 
êlc um menor de vinte c um anos e maior 
de dezoito - alistável - estaria impedido de 
:;c r eleito Prefeito, Vice-Prefeito c V ercador, 
o que, data vênia, parece menos exato. A 
maioridade de política nem sempre coincide 
com a civil. A Constltui~~ão do Estado não 
fixou idade para Prefeito, Vice-Prefeito c Vc-
rc·ulor como fêz, para os membros da Asscm-
JJÚ!ia Legislativa (maior de 21 anos) c Go-
vernador (maior de trinta). 

EMENDA N.• 64 

Título III - Capítulo li. 
Ao arl. 3'1, I, suprimir "ser clcilor". 
Entre as condições de clcg~!Jilidade não 

, , inelui, ·da la vên_ia, o. ser. c~Cit?r .. Basta_ a 
slc· , •r alistúvcl, pois os mahstavCis c que sao 
~~~ci"~gívcis (art. 135 tia Const. Federal). Nas 

---~~·-----··-· ·~---~---- .-r-: .. ~-·~ 

condições de elegibilidade para Presidente da 
I~epú~Iica, Congresso Federal, Assembléia Le-
grsla.tiv~, Governadores e as Constituições da 
Hepubhca e do Estado, uma vez sequer se 
referem a de "ser eleitor". ' 

EMENDA N.• 65 
Título III - Capítulo H. 
Ao art. 35 ...,- acrescentar "e os inalis~ iúveis". 
Justificativa - Inelegíveis para o cargo 

de Prefeito são não somente as pessoas men-
cionadas nos arts. 139 e 140 da Const. Fe-
deral, mas também os alistúveis (art. 138). 

EMENDA N.• G6 

Título III - Capítulo II. 
Ao art. 5G - I - Em vez de "Fôrça 

Policial", dizer "Polícia Militar". 
Justificativa - Em vista do disposto no 

art.. .1~3 da Constituição Federal, as fôrças 
policiais passaram a chamar-se polícias mili-
tares. 

EMENDA N.9 G7 
Titulo III - Capítulo II. 
Ao art. 37 - Acrescente-se in firze: ''e 

1lois ou mais membros de urna firma comer~ 
cial". 

Jusii[icativa - A emenda inélui entre 
aquêlcs que não podem servir conjuntamente 
como Prefeito, Vice-Prefeito c Vereadores _ 
dois ou mais membros de uma firma comer-
cial. A medida é salutar e moralizadora e 
fazia parte da lei n.o 2. 

EMENDA N.• G8 
Tí!ulo III - Capítulo II: 
Ao art,. 37, parágrafo único, 'redigir 

assim: 
Se o impedimento fôr do Prefeito ou Vice-

Prefeito, re~;olvcr-sc-ú em favor daquele e a 
Câmara Municipal dentro de trinta dias' mar-
cará a data da elei~~ão, comunicando o fato 
ao Tribunal Hcgional Eleitoral, para os fins 
legais; se dos Vereadores, rcsolveí·-sc-á contra 
o menos votado, e se forem da mesma elei~ 
~~fio, contra o menos votado. 

Jusli~icaç_tio - A (~c:ignação da data pa-
ra a rcah~aça.o. das eleiç~c.s cabe em primei~ 
ro lugar :.1 .cm~rara l\!umcipal e sórncntc na 
sua falta, a JUstiça eleitoral. (Constituição Fe-
deral, art. 119 - IV). 

EMENDA N,\' 69 
Título III - Capítulo II: 

. , Ao art. . 40 _suprimir _as palavras " _ 
(~I."mtc autonzaçao da mmoria ahsohlt mdc Camara". a a 

. Juslificaçii.o - O Projeto condi · 
Inslaura<~ão do processo nos c

1
•
1
•
1
,
1 

ctona a 
·• ' ' CS de l'CS }lonsabilidadcs do Prefeito :\ Jlrévi:. , :: 

za,~:"(o (h C<'tm·tr·t l\'nnicip·I 1 '1 .mtmi-
il (_ ( ( '- '- i c.l , r> e 'l su l • • 

absoluta, o que, data vênia 11 1~ ·, :~ ll~l?riU 
Tt"th se de m·ttérh ti ·' ' se JUstifica. , ' '-, ' ' c Hnunid·tdcs • · 
Constituiçã? do Estado não crio ' ; .. que a 
fera municipal. U Pata a cs-
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. EMENDA N.• 70 
Título III - Capítulo li: 
Ao art. 42, II, suprimir. 

§ 2.• - A transferência a que se refere 
o parágrafo anterior será determinada pela 
Câmara, a requerimento da maioria dos ve-
readores. 

O Projeto inclui entre as causas de per-
./ da do mandato de Vereador "a condenação 

por crime infamante ou falência fraudulenta". 
Justificação - A infâmia legal deixou de 

ser .efeito da condenação desde a Const. do 
Império, em que foram abolidos 1 os açoites, 
a tortura, a marca de ferro quente. O Có-
digo Penal proíbe as penas infamantes. 

Justificação - A emenda procura cor:i· 
gir a omissão do Projeto quanto ~o !unclO-
namcnto da Cftrnara na sede propria e a 
transferência nos casos indicados, c sempre 
a requerimento da maioria da Câmara. 

EMENDA N.9 74 
Título III - Capítulo III: 
Acrescente-se onde convier: · . Todos conhecemos a história das penas 

· infamantes através de Tiradentes e tantos ou-
tros vultos, reverenciados, hoje, pela Pátria. 
Acresce que a condenação criminal não acar-
reta perda de mandato; suspende os direitos 
políticos enquanto durarem os seus efeitos. 
·(Constituição Federal, art. 135, § 1.• - li). 

Art. ... - Se o Vereador, sem motivo 
justo, a juízo da Cfmwra Municipal, não pres-
tar compromisso dentro de 30 dias, a contar 
depois da instalação de sua proclamação co-
mo eleito, considerar-se-á renunciado o man-
dato. 

EMENDA N.• 71 
. Título III - Capítulo li: 
Ao , art. 42, parágrafo único, assim re-

§ 1.• - O suplente convocado terá o pra-
zo de trinta dias para tomar posse, podendo 
êsse prazo ser prorrogado por igual tempo 
pela Câmara, a requerimento do interessado .. 

digir: , 
Art. . . . - A perda do mandato pode-

rá;ser provocada mediante representação do 
Prefeito, Vice-Prefeito, ou de qualquer Verea-

·_,....uor assegurada plena defesa, com recurso pa-
ra a Assembléia Legislativa. 

Justificação - O Projeto omitiu u ma-
téria constante da emenda. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
1947. 

(a.) I3adaró Júnior. 
EMENDA N.o 75 

Título III - Capítulo li: 
Acrescente-se onde convier: 

· § V - E' da competência da Câmara 
. Municipal o julgamento do caso c a decre-

tação da perda do mandato. 
· · . · § 2.• - A Câmara poderá mandar arqui-

't .:var, desde logo, a representação. 
Suspende-se o exercício do mandato de 

Prefeito, Vicc-Prcíclto e Vereador: 

· Justificação - O Projeto dá it justiça 
·eleitoral competência para conhecer dos casos 
de pérda de mandato, tese que sofreu rude 
golpe em caso bem vivo ainda no conheci-
mento de todos.· A emenda retira a compe-
tência a qualquer eleitor para provocar per-
da de mandato, medida necessária para evitar 
seja perturbada a Câmara com recursos às 
mais das vêzes oriundos de baixas paixões. 

EMENDA N.• 72 

·Título III - Capitulo li: 
Ao art. 42, III, suprimir: "O Projeto 

determina que perderá o mandato o Vereador 
·~que fôr "declarado interdito". 
. Justi{icaçtío - Data vênia, a incapacida-

de civil absoluta é causa de suspensão do 
mandato, não de perda. (Constituição Fede-
ral, art. 135, § V). 

EMENDA N.• 73 
Título UI - Capitulo III - Da instala-

ção da Câmara: 
Acrescente-se onde convier: 
Art. . . . - As sessões da Cftmara so-

mente se poderão realizar no edifício desti-
nado ao seu funcionamento, sendo nulas as 
que se realizarem fora dêle. 

§ 1.0 
- Nos casos de calamidade pú-

blica e de qualquer outra ocorrênc!a que Im-
possibilite o funcionamento da f:ai.n~ra, em 
·sua sede poderá esta ser prov1sonamentc 
transferida para outro local. 

I - por incapacidade civil absoluta, jul-
gada por sentença de interdição; 

II - por condena~~üo criminal, enquan-
to durarem os seus efeitos; 
. JII ;- quando pronunciados em crime 
mahançavel. 

Justificação - A emenda relaciona os 
cas'?s de suspe_nsão de mandato, dois dos 
qums, ?s. de nur_ncros li e III erradamente, 
data vema, considerados pelo Projeto como 
de perda. ' 

EMENDA N.~ 7G 
Titulo III - Capítulo IV - Ao art. 

55 - I -Acrescentar "e dos Vereadores" , 
.Tusti{icaçtio - O 'lrt 42 do I> · f., • · 1 > • < · aragra o 

~mco ~ o .I l'OJcto dú it justiça eleitoral a 
competencia para decretar a perda de num<. 
dat?. A tese sofreu rude golpe no c· 
proJetada cassação de mandato dos aso ?a 
t·1s O refc · d l' 4') · cornurus-'' • ri o ar Igo u, parágl'afo úni :. 
te~e. ~mcnda de nossa autoria modif' " cdo, Ja ente no. lc.tn o o 

El\lENDA N.o 77 

Tíl~ll.o III - Capitulo IV _ n .1 1 Ao a. rt. "'8 - cuigir lo seguinte modo: v 

"Art. 58 - A Câmara m·n· , : 
regimento interno os período~ cur<l er!1 seu 
de suas reuniões ordin:11.hs lc 0 numero 
normas constitucionais< ~ ·; ,0• >scrvudas as 
tes. . . . n~us ns scguin-

Justificação - A cr1m,1 marcar os ~eríouos c 0 < n'i;rn. ~Iunicipal <leve 
nei o das reuniões 

\ 
' 
\ 
I' 
I 
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ordinárias, dentro do .mínimo fixado pela 
Constituição do Estado: duas vêzes por ano, 
pelo menos, uma até o ~ia 'quinze de feve-
reiro, outra na última qumzena de outubro. 

EMENDA N.• 78 

Capítulo .V - Do Prefeito. 
Acrescente-se onde convier: 
Art. ... - A iniciativa dos projetos de 

lei cabe a qualquer Vereador e ao Prefeito, 
sendo privativa dêste a do projeto da lei or-
çamentá_ria. e. das que. aumentam vencime~tos 
de funcwnanos ou cnem cargos em serviços 
já existentes. 

Juslificaçc'io - O projeto é omisso a ·res-
peito da matéria contida na emenda. 

EMENDA N.• 79 

Título II - Capítulo V 
II: 

Ao art. 64 

Em vez de "sancionar e promulgar den· 
,~, tro de oito dias, contados do recebimento, 

as leis ou resoluções municipais, ou vetá-las 
e devolvê-las à Câmara", diga-se: 

Sancionar e promulgar, dentro de oito 
dias, contados do recebimento, os projetos de 
leis, ou vetá-los, devolvendo-os à Câmara". 

Jztstificaçc'io - A emenda adota a lelra 
do art. 89 - VII da Constituição do Esta-
do, da qual o Projeto se afastou para, data 
vênia, errar. 

O projeto fala em sancionar c promul-
gar resoluções municipais. Ora, é sabido que 
os projetos de resoluções são matéria da ex-
clusiva competência legislativa, e, assim, sô· 
bre ela não incide o poder de veto. 

EMENDA N.9 80 
Capítulo V - Do Prefeito 

64- XIV: 
Ao art. 

Assim redigir "manter e zelar o patri-
mônio do Município e, quanto ao territorial, 
fazer afastar os intrusos". 

••: Justificaçc'io - O projeto afastou-se da 
Constituição do Estado (art. 87 - VI) quan-
do se refere a "patrimônio territorial". O pa-
trimônio municipal não é só o territorial. 

EMENDA N.• 81 

Título III - Capítulo lii: 
Acrescente-se onde convier: 
Art. . . . - Da imposi~~üo de multa de 

valor superior a Cr$ 50,00, caberá recurso 
sem efeito su~pensivo, para a Câmara Muni-
cipal. 

Juslificaçiio - A matéria não foi consi-
derada pelo Projeto. 

EMENDA N.• 82 

Titulo IV - Capitulo I - Das Finan-
ças: 

Ao arl. 73 - Redigir assun: 
Art. 73 - Compete ao Município, nos 

têrmos da lei, o processo . e;wc.utivo para .a 
cobrança das rendas mumc1pms, do rendi-

.• mento de seus bens c das multas, que lhe ,, 

pertencere~, · gozanc:to a Fazenda Municip~' 
dos mesmos privilégios da do Estado. · 

Justificação·- A emenda visa 'favorecer-
os Municípios, colocando-os no mesmo plano. 
que o Estado, nos favores fiscais, ·selos, emo~ 
lumentos, etc. 

EMENDA N.t~ 83 
Título IV - Capítulo I: 
Acrescente-se onde convier: 
Art. . . . - E' urbano, para efeitos 'fis-

cais, além do perímetro das cidades e vilàs 
todo aglomerado de mais de trinta casas ar:' 
ruadas, mesmo quando localizadas em terras. 
de um único proprietário. 

Juslificaçc'io - Há pelo Estado· a fora 
inúmeros povoados, cujos habitantes fogem 
do pagamento do impôsto predial sob a ale~ 
gação de se acharem as casas localizadas em 
terras de um único proprietário. 

EMENDA N.• 84 

Título IV - Capítulo III: 
Acrescente-se onde convier: 
Art. ... - Os pagamentos devidos pela· 

Fazenda Municipal, em virtude de sentença 
judiciária, far-sc-á na ordem de apresenta. 
ção dos precatórios c a conta dos créditos 
respectivos, sendo proibida a designação de 
casos ou pessoas nas dotações orçamentárias 
e nos créditos extraorçamentúrios abertos Pa· 
ra êsse fim. 

Parágrafo único - As dotações orçamen~ 
túrias e os créditos abertos serão consigna-· 
dos no Poder Judiciário, recolhendo-se as im. 
portfmcias à repartição própria. 

Justificação - O Projeto omitou as dis-
posições referentes aos pagamentos devidos. 
pela Fazenda Municipal, em virtude da sen-
tença judiciária. 

(Const. do Estado, art. 158). 

EMENDA N.• 85 
Título IV - Capítulo III - Das dcs;. 

pesas mtmicipais: 
Ao art. 92 - Dar a seguinte redação: 
Art. 92 - Despendcrá o Município no 

mínimo, vinte por cento de sua renda de' im-
postos _com a manutenção c desenvolvimento 
do ens1110. 

. . ~ustificaçl~o -:- O projeto fugiu do dis-
posllivo conshtucwnal. 

A ~~n~t. do Estado (art. 98) manda c ue 
o mumcip_w_ dcsp_enda, não vinte por cerito 
~~asdr:?. 1nu~mc~o vtmte_ potr ~ento. Se houvcss~ 

Jc ecH o a o. ns . nno c na em pre,•ado .1 l 'lvr·a " I · t • · t " d "' ' Pa-< ·, o Jnga onarnen e , esneêessária 
caso. A emenda manda suprimir '\S p· 1, no 
"principalmente primário e rural'~· ·~ .wras. c 't't · - - ·r· • Porque a ons 1 tnçao nao espec1 Icon qu·ll '\ 11 • t ' 
do ensino. ' ' ·l ureza 

EMENDA N.• 8U 

Título IV - Capítulo IV - Do . • . 
mumeip:1J: orçamento 

Ao artiio 9' - Em vez de "~ b 
autoriza<.~<~o legislativa de •. 'd' a crtura sem 

· ' CI c llo especial, di-
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;ga-se: "e" abertura, sem autorização legislati-
va, de créditos suplementares e especiais". 

JÚstificação - O artigo omitiu os crédi-
tos suplementares que pelo próprio Projeto 
(urt. 57 - VI) ser:ío da competência da Câ-
mara. 

Sala das Sessões, Hl de setembro de 1947. 
EMENDA N.• 87 

Título V. 
Ao art. 105, assim redigir: 

ENCEHRAMENTO 

Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre-
sidente declara finda a sessão, ~lesignando 
para segunda-feira próxima a scgumte 

OI\DE!.l DO DIA 22-!l-19·17 

Primeira parte 
Das 14 üs 15 horas: 

Leitura c nrprova~~ão da ata. 
Expediente, iüclusive leitura c apresenta-

ção ele pm·eecx·cs, projetos, indica<_~õcs, reque-
rimentos e interpelaçües. 

Das 15 its Hi horas: Art. 105 - Dos atos e decisões da Câmn-
·ra e do Prefeito sôhre administração finan-
, ceira caberá recurso do Prefeito ou Vereador 
para o Tribunal de Contas. 

Discussão c vota~~~o de pareceres, 
rimcntos, indicações e intcr,pclaçõcs. 

Leitura c aprovaç.ão de redaçôcs 
Segunda Ji!lrtc 

Das Hi üs lS horas: 

Ju,sli{icação - O Projeto faculta recurso 
para o Tribunal de Contas dos atos rdo Pre-
feito e da Cfnnara sôhre administração finan-
ceira a qual<ruer interessado, o que, data ve-
nia, não nos parece certo. 

, A Constituição do Estado, no art. 41 -

1.• <liseu:;sào do projeto n." 50, da Comis-
são de Justiça, danuo denominação ao edifí-

V, só ao Prefeito ou Vereador permite recor-
rer de atos e decisões referentes á adminis-
tração financeira do Município. O Anteinojc-
to da Constituição permitia no art. 38 - lc-
:tra c" - o rccuqo de "qualquer iilteressado", 
mas o dispositivo não logrou aceitaçfto. 

cio da Assembléia. '' · 
1.• uiscussúo do projeto n." 51, do Sr. An-

tônio Caetano, que autoriza a construr;üo de 
uma ponte no Distrito, de Amparo da ~erra. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1!l·i7. 

EME.NDA N.• 88 
Titulo V: 
Ao art. 107, parágrafo único: 
Em lugar de "perante o Governador do 

Estudo", dizer: , "perante a Comissão Perma-
nente". 
. Justificação - O Projeto dispõe que no 
. Intervalo das sessões legislativas será o recur-
so interposto perante o Governador do Esta-
do de atos do Prefeito e da Câmara Munici-
pal, o que, data venía, nos 1parece inconstitu-
eional, em vista do art. 91, § 1.9 , du Consti-
tuição do Estado. Além do mais, o Projeto 
esqueceu-se <le que a Assembléia é rcprcscn-
. tada no recesso das atividades parlamentares 
pela Comissão Permanente. ' ' 

Tu,do _ quan t? . diga ~espeito ao Município, 
·como orgao IIJOhhco, nao deve absolutamente 
sofrer recurso para o Govêrno do Estado e pu-
ra nenhum departamento tio executivo. 

Sala das Sessões, 1() de setembro de Hl47. 
-(a.) Badaró Júnior. 

VOLTA DO PHOJETO N. 5 À COMISSÃO 

1.• discus:;iío do projeto n.• 52, do Sr. 
Adolfo ~>ortcla, dispondo ~~ôl>re equipara(;ão 
de' vc,n~unentos c classificação de rprofessôras 
IH'Imanas. 

1;•. discussão do projeto n.• 53, do Sr. 
Muur~cw Andra~e, que concede subvenção ao 
Hospllal Nos:;a ~>enhora <lo Brasil, em llambuí. 

. 2.• discm;são rlo projeto n.9 11 c suhstitu-
tl~?· tia Comissiio de ~)egurança Pública, mo-
dificando o Hcgulamento de PromoPiíO de Ofi-
ciais da Fôrt,.~a Policial do Esta<lo' üe Minas 
Gerais, aprovado pelo dccrcto-le1 n." 1. 061, 
de 29 de dczen1bro de 1945 . 

2.~ :tl~iscussüo do ·I>rojeto n.• 14, que esten-
de a nulltares os hencfíeios do decreto-lei es-
tadual n.• l. G32. · 

. 2.~ discussúo do projeto n.• 17, que auto-
;~za ;t, aher~ur~ de nu~ credito especial de l~r$ 
22 .19ll,10, a Scerclana das Finanças . 

2. • discussão do projeto n." 1 !l, autorizan-
do, a. aher~ur~1 de m~1 crédito especial de Cr$ 
!l. 60.~,90, a Secretana da Educaçüo. 

- Lcvan la-se a scss:\o. 

CONTIUBUIÇ\0 DO SH. PEDHO DHAGA EM 
APENSO AO PHOJETO N.• 2 . 

Municípios de /)0/)Ulaçüo até 20 odn 1 b. 
lcs (157 MunicÍ])Ío•·) ~ l' ~,· ,· l la ztaa-

,, u • crcw ores 
Declara o Sr., Presidente que atendendo 

ao grande número de emendas apresentadas 
ao projeto n.'1 5, a Mesa, de acôrdo com o ar-
tigo 171 do Hcgimcnto, resolve ad!ar nua dis-
cussão c enviar dito projeto à Comissão ,de As-
f)untos 1\Iunicipais para interpor )parecer. 

Açucena --- Aiuruoca --- AI ·' , . 
Alterosa _ Alvinúl 1. . , Plllopolls -
d • JO IS --- i\11U1"'l()•ts \ rel·mlli·t - A11 t• · i)' . ' '· --- 1 n-, ' 01110 laS -·- A., ·\ : burgo -- Arco~ __ , . ,. 1 · 

1 •1X• --- Arce-
13 c , lll e,l( o ··- Aslolf D t arao de Cocais --·· lkl V· · !! u ra ---
Fortes --· Bic·ts 1,· 

0 .tle -- Bc~un- Bias '· -- >Om J '\1'll. 1 J> 1\Iata - Bolelhos ---· . · ' , 1 ~ll ;; >Ol'lla da 
BnnlFio . J> • Ih lllll,Hllnho.- Bueno 

V DISCUSSÃO DO PHOJETO N.• 50 

Por falta de quorum adia-se a discussão 
do projeto supra, que dispõe sôbrc denomina-
ção do edifício da Assembléia. 
· Levanta-se a sessão. 
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, ' ' - ,llcHopoli · (' 1 ·1 Carnbuquira __ C·lJ .s ---· .~t,lO; Verde -
Campo Florido '- 1!P.mha - - Can}]Jestrc -
--- Cnpeti 11 rr.1 -~ Campos Altos - Candeias 
C·mno ll· t-oe\ ---- C:muulaí --- BatTa LotJt'a -

' " aehoe1r·1 . (' o Carmo do lU Cl· . ' -- :.m't!IO da Mala -
( , 0 ,no -- < ····st'l C·1ta l ,axambu _ cl: 1. " ... ,' -. _ • l upas 

atH lO - Concc1çao Apure. ,I 
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cida -'- Conceição das Alugoas - Conceição 
do Hio Verde- Congonhus do Campo-'- Con-
quista - Cordisburgo - Cristina - Delfim 
Moreira - Delfinópolis - Divisa Nova -
Dom Silvério - Dores de Cairmos - Elói 
Mendes -- Esmeraldas - Espera Feliz - Es-
pinosa -- Estrêla elo Sul' - Eugenópolis -
Extrema - Francisco Sales - Gimirim -
Guupé - Guaranésia - Guarani - Guarará 
- Guia Lopes - Guirieema -'-- Ibatuba -
Ibiá - Ibiraei - Iguutmna - Indianópolis -
Itabirito - Itaguara - Itamogi - Itamonte 
- Itanhandu - Itinga - Itumiriin - Jacuí 
- Jacutinga -- João Pinheiro - Lagoa da 
Prata - Lagoa Dourada - Lagoa Santa -
Lambari - Laranjal -- Liberdàde - Maria 
da Fé- Mariinho Campos- !\!ateus Leinc-
Matias Barbosa - Matozinhos - Mercês -
Miradouro - l\Iiraí -- Monte Azul - Monte 
lido - l\1onte Siiio - Morada -'- Nova Era 
___ Nova Ponte - Nova Hcscnde - Pàins -
Paraguassu -- Paraopcba -- Parreiras - Pas" 
sa Quatro --- Passa Tempo - Pedralva - Pe" 
dro Leopoldo - Pequi - Perdizes -'- Perdões 
_ Pirapetinga - Poma1éu - Pouso Alto -'-
Prados - Pratápolis -- Hecrcio - Resende 
Costa - Rio Espera - Rio Novo - Rio Pa-
rünaíha - Rio Piracicaba - Rio Preto -
Hubim - Sabarú - Sahinópolis - Santa Ca-
tarina - Santa Júliana -- Santa Maria de Ita-
bira -- Santa Rita de Caldas - Santa Rita de 
Jacutinga- Santo Antônio do Aniparo - São 
Gonçalo do Abaeté - São João do Paraíso -
São Lourenço -. São Pedro dos Ferros -
São Pedro da União - São Romão - São To-
maz de Aquino - Supueaí-Mirirri - Serrania 
- Silvestre Ferraz -- Silvianópolis -- Tci-
xciras - Tiros - Tombos -- Toribatê -
Tupaciguara - Vcríssimo - Virgínia - Vol-
ta Grande - Prata e Tiradentes. 

Municípios de 20.000 a 30.000 lwbitiinles (85 
Municípios --- 11 Vdreadóres 

Ahneté - Abre Campo - Além Paraíba 
-- Alfcnas -- Alrnenara ---- Alto Rio Doee -

_1_, Uacpendi - Barnhuí - Boa Espcran~~a -
Bom Despacho -- Bom Jesus do Galho - Dom 
Sucesso - Bonfim -- Brazópolis - Caeté -

- C:\rnandueaia- Carnhui- Campina Verde-
Caiil(pos Gerais - Carmo do Paranaíba - Co-
rinf!l -· Coromandcl - Divino - Divinópolis 
.-- Donl .Joaquim- Dores do Indaiú --Ferros 
:.:..... Etv·•~lia -- Francisco Sú - Frutal - Gua-

. xup6 ~ -.ltaúna- .Tahoticatuhas - Jequeri -
João RiiJciro - Laginha - Lima Duarte -
Luz ~ 1\[achuclo -- l\Innga -- l\Iar de Espanha 
_ Matip<Í:. --Medina- Mesquita-- Monsanto 
_ Monte Carmelo -- Mnzamhinho - Nepomu-
ccno ____;. Oliveira - Palma - Paracatu - Pa-
rnisópolis ~-- Pcd:·a Azul -- Pirapora - Pium-í 
__ Poços de Caldas - Pomba - Porteirinha 
__ Poté · ---· Prcsiclentc Olegário - Itahira -
Haul SOt'.res -- Hio Casca - Hio Vermelho -s·1crarncnto --- Santa Bárbara -- Santa llita 
~~~ Sapncui -- Santo Antônio do l\Ionte - São 
Franei~;co -- São Gon~~alo do Supucní - São 
Cotan'•o - São João da Ponte - São João 
I~vanp;i.Hista -->"Sã1~ .João ~epornnç~~w :- São 
Seb·1:,tiiío do I nrmso -- Scnndor I•mmno ---
~\·t'~á . ..:- Simonésin - Três Coi'a~'õcs '-·- Tt'ês 

., ..P:~ntns -- Ur::li - Vüi·giilhn - Virghiópolis 
•'.,- Santa Luzia. 
' . ' /' 

/ 

Municípios de 30.000 a 40.000 habitantes (SO 
Municipios) - 13 Vereadores 

. . Araguari - ~rassuaí - Bocaiuva _ Bra--
s!ha - Campo Belo - Capelinha - Carlos. 
Çhag~s - Cataguazes - Coração de Jesus _ 
I• orrmga - Go:ernador Valadares - Grão 
Mogol - Guan!1aes - ltnjubú - Itamarandi-· 
h a .-:. Itapeecnca - Ituiutaha - Jacinto _ 
Jeqmtmhonha - Lav;:~s - ]\1lalacacheta _ 
}\.-~anhuaçu -- Manhurmrun - Mantena _ M _ 
nana- Mutum- Nova Lima-' Ouro FI·n3 

· ') ' I "1" p o. --:- 1 ara. (c 1'/ mas - assos - Patrocínio _ 
PI.tangm - Pouso Alegre - Rio Pardo de: 
l'vhna~. -;--- Sm~tos pu~ont - São. Domingos 
c~ o Px <lid - Sete Lagods - Ouro Preto c Agt 
l•ormosas. Ias. 

lllurticilpios de. n_u~is de 40.000 llabUantes 
(30 Munzc!pzos) - 15 Vereadores 1 

J?c 40. 0~0 a 50.000: - Aimorés - Con-
s~lheiro Lafmete -. Conselheiro Pena - Inha~ 
r~un ---;- Itmnbacun - Leopoldina - Nov 
Çr~lz:u:o - Iksr:Icn?or -. Santa Maria d~ 
Suas~tu - Uhcl'landw - VIçosa - Visconde 
do Rw Branco- Ipancma. 

De 5~. 000. a GO. 000: - Ataléia - Caràn-
gola - .c~n·atmga -;-- ,Curvelo -------, Diamantina 
- J anuana ---: Munae - Patos de Minas _ 
Peçanl.ta - P1rm~g.a - Salinas - São João , 
del-Hei -'- Tarum1run. 

De GO. 000 a 70.000: -- Mlnàs Novàs 
Montes Claros- Ubú- Uberaba. 

De 70.000 a 80.000':- Ponte Nova. 
. De 8~. 000 a 90.000: - Barbacena- Tcó-

hlo Otom. · 
De mais de 100.000:- Juiz de Fora. 

ATA DA 2.• HEUNIÃO DA COMISSÃO DE 
SEGUHANÇA P(JBLICA 

· . Presentes os Srs. Deputados Chave n· · 
he1ro, J aso~1 Albergaria e Aloísio Costas I-
dc:;zesscte dias do mês de setembro do UJ~o UOII\. 
m1l novecentos c quarenta e sete ús dcze ~e 
hot"lS 11a S<>l• 1 , c . - ' sse1s :, ' . " ,, ( ~~~' onus~>oes da Assembléia 
L~gi~latl,va, rcumram-se, os membros da C _ 
rmssao üe, Segurança ~lública, para os seus tr 0 _ · 
h alhos. Com cansa JUstificada, deixal'am d 
eompr~rcce,r os Deputados Amadeu Andr· d• ~ 
Antomo Punenta. '1 ,\ e 

Presidida a sessão pelo Deputado Cl . 
Hiheiro, foi, inicialmente lida .1 ·lta d laVes 
nião anterior, sendo apr~V'Hh ' LAel a 1reu-'l L L. tanl o-s~ agora so n·e a mesa o projeto de n o 11 
telc"l"lPl'l do ')r A ·t r ' . . e mn d P , S , D ' . I ur ~utropw, do Diretório 

o . . . . . . de Mutmn, o Sr. Presidentl' f'\· . 
sua d1stnbmção, reSijJectivamente , . Dez •'-
hdos AI ' • · (' t T ' ·lOS e pu ' . Olsto .os a c . ason Albcrgari· • 

N l . I Ll. 
a< a mms wvcndo a tratar 0 S. P . 

dente le_vanton a ses~;ão, convocl~nd I. , resi-
va reumão para o próximo dh dez~> lllll<t no-
ta-feira, às dezesseis horas. ' nove, scx-

Sala elas Comissões, 17 de s, 
1947. -- (a.) Chaves Hibeiro. etembro de 

ATA DA 4.~ HEUNIXO DA COMI'' 
CONSTITUI CÃO I FCISI , - . 0 SÃO DE 

• ' ' ' X • ,A(.,AO E JUSTIÇA 
Aos dezessete dias <lo mês 1 ano de mil üoveccntos e : . ; c setembro dt:? 

cohvocadn pelo Sr Pr, _.<I1ll,u entn e sete,. f01 
' · esH ente, uma rcttl1ií:ío 
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, <extraordinária especial, para tomar conheci· 
· mento de assuntos urgentes, entre os quais o 

bros da Comissão de Constituição, Legisla-
ção c Justiça para os seus trabalhos. · 

, projeto n.• 2, sôbre a Lei de Organização Mu· 
.nicipal. Achavam-se presentes os Srs. Depu-
·tados Antônio Pedro Braga, Faria Tavares, 
Aloísio Costa, Chaves Ribeiro, Renó, Ribeiro 

· 'de Navarro e Fabrício Soares. 

Achavam-se presentes os Srs. Deputados 
Antônio Pedro Braga, Faria Tavares, Aluisio 
Costa, Chaves H.iheiro, Henó, Fabricio Soa-
res e Hibeiro de Navarro. 

· Achando-se ausentes os Srs. Deputados 
'J.uarez de Sousa Carmo, Cândido Ulhôa e Star-
·lmg Soares, o Sr. Presidente comunicou que 
solicitara, do Sr. Presidente da Assembléia, a 
nomeação de novos Denutados, em substitui· 

·:ção àqueles membros efetivos, enquanto durar 
:a sua ausência, tendo sido nomeados os Srs. 
Aloísio Costa, Chaves Ribeiro c Renó. 

. . 
Encontrando-se sôbre a mesa vários pro· 

cess'os, foi distribuído, ao Deputado Antônio 
"Pedro Bràga, o projeto n.• 2; ao Deputado 
Aloisio Costa, o projeto n.9 20; ao Deputado 
Chaves Ribeiro, o de n.• 12 c os requerimentos 
números 44 e 45 foram distribuídos, respecti-

Essa sessão convocada cxtraordinària-
mentc, foi presldida pelo Deputado Antônio 
Pedro Braga. Com a palavra, o Sr. Presi· 
dente leu seu parecer sôbrc o ~rojct.o n. 21 
o qual, depois de longamente d1scuhdo, fo1 
pôsto em votação, sendo rejeitada a prelimi-
nar da constitucionalidade da emenda c ado· 
tado o substitutivo apresentado no mesmo pa-
recer. A seguir, o Sr. Presidente designou o 
Deputado Fabrício Soares para emitir novo 
parecer ao projeto n.9 2. Lido o novo pare-
cer, foi aprovado por maioria, ficando o pri-
meiro constituindo voto vencido do Deputa-

. 'Vamcnte, aos Deputados Faria Tavares c Aloi-
'Gio Costa. 
·' Passando-se à ordem do dia, pelo Deputa· 
do Faria Tavares foi liclo o parecer no projeto 
n.9 27, julgando incon<.tituciontl.l. Pedindo a 
;palavra, o Deputado Rihciro de Navarro de-
'fendeu a constitucionalidnde do projeto. Pôs-
to em votação o parecer do relator, Deputado 
Juarez de Sousa Carmo. foi aprovada a preli-
minar da constitucionnlidade, tendo votado 
contra a preliminar os Deputados Faria Tava-
res e Fabrício Soares. Fm votação, quanto à 
conveniência da transferl'•ncia da Comarca de 
·Pouso Alto para São Lnnrenço, foi rejeitada, 
unanimemente, pela CoMissão, em vista da sua 

do Antônio Pedro Braga. Pelo Deputado Fa-
bricio Soares, foi feita a leitura da resolu-
ção tomada, com referência ao requerimento _.,. 
em que é sugerido, para o Edifício-Sede da 
Assembléia Legislativa, a denominação de "Pa-
lácio da Inconfidência". 

· inoportunidade, no nrc~nntc momento. Com a 
. palavra, o Deputado Riheiro de Navarro leu 
set! par~~e~ a~ recurso n.• 1, pedindo que se 
hmxe d1hgcncw, 1para c•ue o Prefeito de Cur-
velo c o recorrente se.imn ouvidos c apresen-
tem a documentação ou e instrua o recurso. 
Com a palavra, o Deputado Fabrício Soares 
leu seu parecer ao rerur~o n.• 2, do qual ha-
via pedido vista. AIJIÓS sua leitura, o Dcputa-
·do Aloísio Costa pediu ~r li amento de votação. 
O Deputado Fabricio Soqres fêz a leitura, a 
seguir, do seu parer.er st'bre o recurso n,0 41, 
·sendo aprovado, por tll1nnirnidade, pela Co-
missão. O Deputado Fabricio Soares, como rc· 
lator, leu seu parecer no .projeto n.9 15, con-
'-cluindo pela inconstitucionalidade do mesmo. 
Por .deliberação dos membros da Comissão, 
.foi mandado publicar o parecer, para discus-
são e votação, na próxima reunião .. 

· !, Nada mais haven<lo a tratar, o Sr. Presi-

Em votação, foi aprovado por unanimi· 
daue. · 

. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Prc· 
s1dcntc levantou a sessão, tendo, antes con· 
vocado novu reunião para amanhã dia' dezc-
noze, às quinze horas. ' 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 
1947. - (a.) Antônio Pedro llraga. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
lNTEREST ADUAIS 

Convocam-se ?S _ Srs. Deputados compo-
nen~cs desta Conussao, para urna reunião a 
realizar-se segunda-feira, dia 22 de setembro 
às .H horas, no cdificio da Assembléia Lerris~ 
latlva. " 

COMISSÃO EXECUTIVA 
A~bcrto ~eixcira - Presidente. 
~una Gt~~rnarães - 1.• Vice-Presidente. 
Cast~o l ~res - 2.• Vice-Presidente. 
Va~d1r L1s.hoa - 1.91 Secretário. 
I~m~ _Dommgos - 2.0 Secretário. 
Errulw Vasconcelos _ 3.• Secretário 
Ozanan Coelho - 4.9 Secretúrio.. ' 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLA~A.O E 
JUSTIÇA I 

,, 

dente levantou a sessão, fazendo nova convo-
cação 1para uma reunião, no dia dezoifo, às 
quinze horas. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 
Antônio J>c~ro Braga - Presidente. 

. Juarez de Sousa Carmo ( •) -.1 Vice-Prc-
Sldentc. 

/ 

1947. (a.) Antônio Pedro Braga. 

ATA DA s.~ REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUI. 
ÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Aos dezoito dias do mês de setembro 
do ano de mil novecentos c quarenta e sete 

. às treze horas, reuniram-se, na Sala das co: 
inissõcs da Assembléia Legislativa, os mem. 

Cfmdido Ulhôa ( •). 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares 
St.arling Soare~ ( •) . 
lhbeiro Navarro. 

(*) S l t' .n 
Srs. Chav~;s 1\\~i~os, I)int~rinamcntc,·~·C.nclos 
respccti r~, \Cno c Aluisio 1..'\sla 
9 1 vmncnte, designados em sessão de '.J7' • 947 'I ' f 
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.COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA . 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente. 
Renó - Vice-Presidente. . 
Alberto Deodato. 
Augusto ·Costa ( ~) • 
Feliciano Pena. 
Guilherme Machado. 
'rancredo Neves (*). 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E 
COMtRCIO 

Uriel Alvim - Presidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. 
Armando Ziler. 
Dilermando Cruz. 
Reune-se às quintas-feiras. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira ( •) - Presidente. 
Rondon Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. 
Arlindo Zanini. 
José Carvalheira ( •) • 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Jaeder Albergaria e José Augusto, res-
pectivamente, designados em sessão de 19-9-
1947. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. J oubcrU Guerra c Boli v ar de Freitas, res-
pectivamente, designados em sessão de 22-9-
19-i7. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrão- Presidente. 
José Augusto - Vice-Presidente; 
André de Almeida. 
João Camilo. 
Ma teus Salomé. 
COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEI'il SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
Bolivar de Freitas. 
Geraldo Ataíde. 
Starling Soares. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidelcino Viana. 
J a e der Albergaria. 
Luiz Maranha. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada- Presidente. 
Chaves Ribeiro - Vice-Presidente. 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta. 
Jason Albergaria. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Sorúgi - Presidente. 
·Lourenço Andrade - Vice-Prcsi.dentc. 
Carlos Pratcs. 

'' 
,Guilhermino de Oliveira (*). · 
Manuel Taveira. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Abreu Resende - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente •. 
Badaró Junior. · 
Xenofonte Mercadante. 
Simões de Almeida~ 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
. DE JUSTIÇA (*) 

Jason Albergaria 
César Sorági. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte Mercadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

~ •) Substituído, ~nterinamente, pelo Sr.: 
Martins da Costa, designado em sessão de 22~ 
9-1947. . 

(*) Nomeada em sessão de 16-9-47, con-
forme requerimento n.9 421 do Sr.' Fabí-icio 
Soares. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 

AGRíCOLA (*) 

Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andrade. 
Jason Albergaria. 
Cândido Ulhôa. 
César Sorági. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 

TRANSPORTES (*) 

Simão da Cunha. 
José Augusto. 
llacir Lima. 
Magalhães Melo Viana. 
Aluísio Costa. 
César Sorúgi. 
Armando Ziler. 

(*) Nomea~a em sessão de 22-9-1947, con-
forme requenmento n.• 43, do Sr. Sousa 
Carmo. 

(*) Nomeada em sessão de 22-9-1947 co · 
forme requerimento n.• 51, do Sr. Si ;;-
da Cunha. mao 

39.~ SESSÃO ORDINÁRIA, EM 22 DE SETEMBRO D~ 
I~ 'd• . r.. 1947 res1 enc1a do Sr. Alberto Teixci, 

Su Ia. 
MAIUO: Comparecimento - At 

l. a - Ex peticrltc: - Mensagens n,9' 50 . -
esclarecimentos sôbrc 0 1 p ' ,contendo 
G r.t 'd . · S. E M ·, e n.• u , 1 em, sôhrc no v :. . . ·· 
para escola pública _ T 1 , ° CdiÍlclo 
f • . c cg1 urna d·\s Pro essoras Eumce Maria R d .· • -
tras - Oficios dos Srs 0 p1 ~gt~es e ou-
Assembléia Legislativa d · / Csid.ente da 
do Gabinete do Sr ,.1. ~ ar~ma, Chefe 

• 1v Inlstro d G c Governador do Amazona a uerra 
- Hccurso do Sr G s, agradecendo 

·h eraldo Mosqueira 
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Machado, de Alv'nópolis - :Memoriais do 
Sr. Antônio José de Carvalho, de D. 
Mari Coelho Leal e outros auxiliares de 
coletorias e do Presidente da Conferên-
cia de S. Vicente de Paulo, de Cordis· 

/ burgo - Indicação n.• !i, sôb,·e constru-
ção de rodovia, do Sr. Hondon Pacheco 
- Projeto n.• 54 (servidores da R. l\L 
V.), do Sr. Adolfo Portela - Parecer 
para 2.~ discussão sôbre o projeto n.• 25, 
da Comissão de Finanças - Comissão de 
Educação e Cultura: substituições - Co-
missão de Assuntos Municipais: substi-
tuição - Ainda as ocorrências em S. 
Gonçalo do Abaete - Transportes na (.;a. 
pital: discurso do Sr. Simão da Cunha 
e requerimento n.0 51, sôbrc uma Co-
missão especit}l - Nomeaçüo de Comis-
são especial - Alto custo da vida 
Trigo no Brasil: discurso do A. Ziler -
Projeto n.o 55 (subvenção à Santa Casa), 
do Sr. Lourenço Andrade - Comissão es-
pecial de estudos sôbre produção agríco-
la: nomeação - Ordem do Dia: - 1.• 
discussão do projeto n.•' 50 (denominação 

Andrade _: Ren6 - Hiheiro Navarro- Soares. 
Canedo - Sousa Carmo - Starling Soares 
- Tancredo Neves - Uriel Alvim - Xeno-
fonte Mercadantc. 

O SH. PRESIDENTE - Achando-se pre. 
sentes 42 Srs. Deputados, declaro abl.!rta a 
Sessão. 

ATA 

, O SR. OZANAJ\1 COELHO (4.• Secretá-
rio, servindo de 2.") - Lê a ata da Sessão 
antecedente, a qual, sem observação, é apro-
vada. 

EXPEDIENTE 

O SR. VALDIR LISBOA (1.• Sccrctúrlo) 
- Procede à leitura dos seguintes papéis: 

:MENSAGEM N.q 50 

Belo Horizonte, 16 de setembro de 1947 ., ,..~ 
Senhor Presidente da Assembléia I.egis-

lativa . . do ellifício da Assembléia Legislativa) : 
discursos dos Srs. Badaró Júnior, Fabri-
cio Soares e Alberto Deodato - V dis-
cussão dos projetos: n.• 51 (ponte no 
Distrito Amparo da Serra), n.o 52 (Pro· 
fessôrus primárias) c n.• 53 (subvenção 
a Hospital) - . 2.• discussão do projeto 
n.• 11: pedido de adiamento do Sr. Oscar 
Corrêa e justificação no substitutivo -
2.• discussão !los projetos: n,• 14 (be-
nefícios a militares), n.0 17 (crédito es-
pecial à Secretaria das Finanças), n.~ 17 
(idem, à Secretaria da Educação) - Pro-
posta orçamentária: discurso do Sr. Li-
ma Guimarães e solução do Sr. Presi-
dente - Em tôrno de uma peça teatral: 
discurso do Sr. Oscar Corrêa - Enccr-
J.7amento - Ordem do Dia 23-9-1947. 

Tenho o Ilrazcr de passar às mãos de V., 
Excia. cópia do ofício em que o Presidente 
do Instituto de Previdência do!; Servidores 
do Estado de Minas Gerais presta os csclare• 
cimentos solicitados pelos senhores Deputados 
signatârios de requerimento apresentado em 
Sessão de 26-5-4 7 c encaminhado com o ofí-
cio n.• 329, de 30-5-47. 

Aproveito-me da oportunidade para rea-
firmar a V. Excia. os protestos do meu alto 
aprêço e distinta consideração. 

(a.) Milton Soares C:.unpos. 
Instituto de Previdência dos Servidores 

do Estado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, 17 de junho de 1947. 
Exmo. Sr. ~ccrctúrio das Finanças. As 14 horas, comparecem os Srs.: 

Alberto Teixeira - Lima Guimarães 
Castro Pires -- Valdir Lisboa - Ozanan 
Coelho - Abreu H.esende - Adolfo Portela 
- Alberto Deodato - Aluísio Costa - An-
dré de Almeida - Antônio Caetano - An-
ti)nio Pimenta - Armanllo Zilcr - Astolfo 
Dutra - Badaró Junior -;- Bo}iv~r. de F,rei-
tas - Carlos Prates - Ccsar Sorag1 - Cha-
ves Ribeiro - Fabricio Soare~ - Faria Ta-
vares ::....... Felic~ano Pena - Gmlherm~ Macha-
do - Ilacir Luna - Jaeder Albcrgana - .Ta-
sou Albergaria - João Camilo - José Augus-
to - Lourenço Andrade - Magalhães de .Melo 
Viana - Manuel Tavcira - Martins da Cos-
ta - Mateus Salorné - Mendes Ferreira -
.Moacir Resende - Mourão Guimarães.- Os-
car Corrêa - Pedro Braga - Hondon Pa-
checo - Simão da Cunha - Simões de Al-
meidu - último de Carvalho. 

Por ocusifto da reforma do Re~rulmnento 
dêste Instituto, decretada a 24 de ~ovcmllrO 
de 1945, diversos pedidos foram encaminha- . 
dos ~'.o Govêrno, motivados, na quase totali- r 
dade, pela incompreensão da nova lei. 

Deixam de comparecer, com causa jus-
tificada, os Srs. : 

Luiz Domingos - Emílio Vasconcelos -
Amadeu Andrada - Aníbal Gont~jo ;- Au-
gusto de Figueiredo - Ernilio Silve1ru -
Geraldo Atnídc - Guilhctmino de Oliveira 
_ José Carvulhcirà - Jottbcrt Guerra - Jú. 
lio de Carvalho - Luiz Maranha - Maurício 
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. Feito .o exame da" mathia, foram os pe. 
thdos, devidamente informados, entregues pes-
soal!nen.te ao Inter,ventor, nos primeiros dias 
ele Janeiro ele 194b. Possivelmente o pedido 
do Sr .. Paulo 'l:avares de Alhuque~·quc c ou-
tros f01. encannnhado nessa ocasião, I>orquc 
não esta em poder do Instituto. 

O_ Govi'~~no, atendendo em parte, às pon. 
deraçocs feitas, expediu a 8 de janeiro 1 
19,16 o Decreto 1. 611i. (c 

Nesta oportunidade reitero 'I V E'" · 
t ·t 1 1 . , . ...cia os pro es os 1 c c evada estima c consider .:- '1 

. aç.to .. 
(a.) Oscar l\[erul~s Guim:a·:i.,·· Ilrc···111 t 

· l 'L..,, ., cn e, 
l\lENSAGEM N:' !il 

Belo Dorb:on te. 17 de setembro l l 9 Sr. PI·csidente tln As~emhléh I 1.c1 '.47,1 
Tenho n honra de inform·lr.'. ·~H~s ativa.: 

t l · . · • .tos S rs J) pu ac os st;_;nntano:,; .elo I'C!!lll'rim, t ' · · C· 
tnd1~ em sessão de 17-(i-47 c ~ 11 "cn. 0 aprcscn. 
o odeio IV <110, de 20-n •. 17 (~·':nt.nl~n<lo corn 
feitos os estudos ncccs:;úrio~ ~ re estao sendo. .< 

·' u constl'uçuo de 
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novo edifício para a escola pública de Barran-
, CIJ Alto, no l\Iunicípio de Alfenas. 

, Sirvo-me do ensejo para renovar os pro-
testos de meu alto twrêço e consideração. 

(a.) Milton' Soares Campos'. 
Telegrama: 

Da profcssôra Eunice Maria Rodrigues c 
outras, solicitando o intcrêssc da Assembléia, ' 
para a indicação apresentada ao Governador 
do Estado. 

- A Comissão de Educação. 
OI1cios: 

Do Sr. Pre~idcnte da Assembléia Legisla-
tiva do Estado do Paranú e do Sr. Chefe do 
Gabinete do i\Iinistro da Guerra, em nome ,dês-
te ag1·adccendo a cornmüca\,~ão da posse do 
Vice-Governador dês te Estado. 

- Hccehidos com agrado. Arquive;sc. 
Do Sr. Governa dor do Estado do Amazo-

nas, e:~prcs::;ando agradecimentos ,11ela comu-
licaçiio da promulgaçfio da Constituição, elei-

ção, composic,:,ão c posse da Mesa desta Assem-
bléia. , 

- Hecchido com agrado. Arquive-se. 
Hccursos: 

Do Sr. Geraldo Mosqucira Machado, con-
tra ato do Prefeito Municipal de Alvinópolis. 

- A Comissão de Assuntos Municipais. 
Memoriais: 

Do SI'. Antônio José de Carvalho, prático 
de farmúeia, apresentando uma sugestão que 
regula o exercício ,(]::qucla profissão. 

-- A Comissii.o de Saúde Pública. 
De D. l\htry Coelho Leal c outros, auxi-

liares Jc Coletorias, solicitando reajustamento 
de vencimentos. 

- A. Comissiío de Finanças. 
Do Presidente ela Conferência São Vicente 

de Paulo, de Conlisburgo, iiJCdi.IHlo subvenção. 
-- A Comissão de Finanças. 
Acham-se sobre a mesa os seguintes pa-

péis: 
INDICAÇ;\0 N.o 5 

Sôbl'e consln:ç{io de l'odoiJius 
Exrno. Sr. Presidente ela Assembléia Le-

gislativa. 
. Os signatúrios da jH'c~;entc, vêm expor c 

requerer a V. Excia., o seguinte: 
1.") O Exmo. Sr. Governador do l~stado, 

reconhecendo a granclc imporlftncia do pro-
blema rorloviúrio c a sua íntima correlação 
<~om a nossa economia, houve por hem orgn-
n izar como llHrccla de seu programa adminis-
trativo, um planejamento para construção de 
diversas rodovias indisr1cnsúvcb à vida eco-
nômica do Estado, conforme se vê da mensa-
gem de s.: !~xc~a.,. cT.lViada a esta Assembléia, 
crliçiio ohcwl, a pagma 1!)2; 

::V) Entre as linhas-tronco citadas na 
mensagem, figura a roelovia "Ubcrlândia-
Pontc Af01~so Pena"; 

:l.Q) Tratanelo-se de uma rodovia relevan-
te à produção c ao comércio do Trifmgulo Mi-
neiro indispensável mesmo, requeremos a V. 
J~xeit{., ouvida a Casa, se digne encaminhar 
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a c:_> E:;_:rno. Sr. Governador do Estado a in:. 
di caçao qu~ ~h.e faz esta As~emhléia, no senti~, 
?o de ser mwwda a rodovw em aprêço ·pro-
Jelucla.p~lo esclarecido Govêrno de S. E~~ia.; 
n.? p_roxm~o, uno ~c 1948, pois, a sua constru-
~~uo c um Impcr:.\tlvo de absoluta necessidade. 
l~eco.r:lC~:cl~~s.c au;~la, a. construção. dos impor-
t_antcs :-un;l.~i> de_ l upac1guara e Itumtaha, con-
forme JUShllcaçao anexa. . ' 

Sala da~; Sessões, 22 de setembro de 194 7 
(aa.) Honrlon Pacheco- Cn·los Prates·_:_ 

Dnar Mendes - Manuel Taveira - Fabr1·c1" " ,,. - d c l -o o)ÜUI"CS - ,)lillaO a un la - Moacir Hesend . 
-- Faria Tavares - Oscar Corrêa - GuilhCI~. 
me l\iachado. 

Ju;;tif(caç{i.o --- A principal rodovia que 
serve a cJidade de UberEmdia c conseqüente-
mente o Oeste do Trifmgulo Mineiro St1I e 
ç• l t I G . . ' .>ut ocs. e c c 01az c parte do Centro-Sul de 
Mato .bro.sso, t~m sua origem na cidade de 
Uhcrlnndw e fm entregue ao Govêrno Estuduúl 
pela entií? ~ornpanhia Mineira de Auto~Viação 
Intermumc1pa~; .compreende em sua lin.lw.-
!~'OI~co SUberlandw-l~onle Afonso Pena-via 
I Çll'lhatc) uma extensao de 154 quilômetros· 
parte de Uherlftndia pela parte Oeste da cida: 
de, ~'!yav~~:;santlo em s~u quilômetro fi o. rio 
Ubcclandw, em tponte tosca de madeira, agora 
em llés:>imo eslado de conservação; no quilô-
metro 2!) atravessa o rio das ·Pedras, afluente 
do ipdmeiro, tamb(~m em ponte tôsca sem 
gtwrdas laterais, também em estndo precúrio· 
aos 36 qui!ômetros, n? tponto denominado xa: 
pctuha ex1ste uma lnfurca~,~ão para a cidade 
de Tupacigunra. ramal que é' tratado mais 
adiante neste relatório; aos 72 quilômetros 
toca a cidade de Torihatê (ex-Monte Alegre) 
•l!eriv:mdo dessa loealida(le em diante no scn: 
tido Noroeste; liO quilômetro 103 (localidade 
denominada Avatinguara) bifurca-se, saindo' 
daí o ranwl que serve Huiutaba, também 
adiante dcserilo sepnrnd:uncnte; daí em dian-
te, p:~~;sa pelos núcleos de 110puhção Mo~d·.~ 
Centralina, Alvorada. Ne:üc último 1ponto: r~:. 
c~~be, ~) rnn;al que 11artir~do d? Xapetuha ser-
vm I upaClgunra; a do1s qmlômetros <lt:sse 
ponto, alcança a vonte Afonso Pena sôh1·e 0 
rio !)nranaíha, a~idcnte ge?gráfico que limita 
os J,statlos ,tJe I\lm us c Gowz. Tem êsse per-
curso o comprimento total de 155 quilômetros 
c~nTentlo a cstnul.n _em sew; ,primeiros ;{l) qui~ 
lomctl'os, em esp1goes, atravessando sümen te 
três cursos de úgua, em terrenos planos, are-
nosos, ~o na de eerr:K~os pouco densos; daí até 
a localidade ele Tonbulê, não atravessa ne-
nhura nnL~·o C\~rso. d'úgua; como no primeiro 
pcreurso este c fello também em cs~ji••(-Je, 1' . l . " "' s ( 1-VISOrcs ( e uguas crn zona de cerr·'d<l" · :.1 rn · 

• " '' J• '\IS denso~;; tarnhcm nrcnos8S c .,.>lauo<; tl~ 1· "·' · 
"' 1 'lt ,r • 1·17 l'! ,,, "I r\;.') O ,,eu q,n omc.1 o • • a con( 1~~aü .do terreno ;-
se altera, ~;<'nncntc transpondo a rodr>vi, f1:~0 
:]Jcquenos curs<~s d'úgn_a <JUC concm em ;~cr~~~ 
no plano; eontm:w ute :u a mesm·' co111-- • , 

- 'f" I l '' IPUia-Ç<lO r;eogra 1ca c o so o e a me<·m·1 ver · ' -
Dê:;~;c 'lonto em rlhn'c ·1 0 ,.· .. " 1 ' gcw;;ao. 1 < l ' ' •>ll <H. a flCUctr• · l zona ele cultura e matas -- no com'\ . a (;Jl 
densas e depois jú bastante 1, ... e~.o mcno~ , • r. cns,ti,, atr·wcssa 
pequenos cursos d ag11a sem constit · :, ' · 
mesmos ohstúculos geo!,'rúiicc)s · tllr .. em1}.

0 s 
1 - · ~ C O 1"10 iC-Cta<lc, que por na o eorrer en1 'ler· d , t 1 t , 1 · ·, t .. . ''l . ' cn a( o curso ,\In Jcm c I ,mspo,, o com relativa f a, T d I 
em terreno !plano· a ponte , , . t c r 1 nt e, '. cxrs ente nesse cur-
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so d'água, como as demais dos pequenos cur-
sos atrás referidos, está em péssimo estado de 

· conservação, já tendo sido objeto de estudo 
por parte do D. E. _R. e conseqüente aprova-
ção, uma nova ponte em substituição à pri-
mitiva, qúe /Pelo seu estado atual está ofere-
cendo sério perigo a:os veículos de carga. Con-
serva-se atravessando zona de cultura em ter-
reno chamado "massapé" - de ótima quali-
dade e bom aproveitamento, até a ponte Afon-
so Pena, próxima à cidade goiana de Itum-
biara. O ramal que serve Tupaciguara e todo 
o seu florescente Município, parte do local de~ 
nominado Xapetuha c depois de atravessar 30 
quilômetros de espigões divisores de águas, 
em terreno também arenoso, de cerrados mais 
'OU menos densos, toca a cidade acima referi-
da, que dista exatamente 72 quilômetros de 
Uberlândia. Daí, segue já em demanda do 
ponto Alvorada, atravessando pequenos cur-
sos d'água de fácil passagem, o ribeirão Ca-
choeira, que corre também em terreno plano, 

·em zona de configuração igual à anterior, até 
a. localidade de "Brilhante", 24 quilômetros 
além de Tupaciguara; daí, seguindo em con-
1lições idênticas à anteriormente descrita, al-
cança 3 quilômetros adiante o 1ponto "Alto da 
·serra" - onde existe uma pequena depressão 

Todos os percursos acima descritos se_:-
vem zonas extensas de lavoura c produçao 
agropecuária; os entroncam.entos se sucedem 
com uma absoluta regulanda~c, demandan-
do os terrenos adjacentes ~ toda a cs ... trada, • 
que produzem grande quantidade de generos 
alimentícios, abrigando extensos rebanhos do 
gado vacum c suíno. 

Pela ponte Afonso Pena escoa-se a pro· 
dução do Sul e Sudoeste de Goiaz c Centro 
Sul de Mato Grosso, da m~sma forr:w quo 
por ela penetra todo o supnment? nao pr~
duzido in-loco e tôda a mercadona que all· 
menta o comércio daquela extensa zona. 

do terreno; há uma diferença de nível de 
·mais ou menos 100, que são transpostos pela 

. Essa estrada é a artéria que alimenta 
tôda a rêde econômica que tem. m~ Ube:· 
lândia o seu ponto de centro-gravitaçao, pms 
por ela entra a produção ~ ~ .feito o . ahas.te-
cimento direto de 17 mumcipiOs ,do .mtenor 
do Brasil constantes de 108 núcleos de po-
pulação (sedes, distritos, arraiais, etc;) in-
clusive a zona diamantífera de Mato Grosso. 
Indiretamente, apesar de disporem de ou· 
trbs meios de comunicação, serve-se tam· 
bém dessa estrada mais uma dezena de nm· 
mcipios do Estado de Goiaz, abrangendo 
Goiânia, até a Goiaz (velha Capital). Toda· 
via êsses que se servem sccundàriamcntc não 
estão incluidos no cômputo dos 17 acima re-
feridos, pois estas têm na rodovia em aprê-
ço o seu único meio de comunicaç.ão com a 
Estrada de Ferro Mogiana c conseqiientemcn· 
te com Uherlândin, como centro de escoamen-
to e abastecimento. 

estrada em curvas ni'io muito acentuadas, em 
uma distância de mais ou menos 1. 500 me-
tros; logo efetuada a descida tda serra, a r~
dovia penetra em zona de cultura de consti-
tuição geológica idêntica à descrita na linha-
tronco (parte final), atravessando i.ambém pe-

1 quenos cursos d'água sem constituírem obstá-
culos de ordem técni'ca, indo juntar-se it estra-
da-tronco no local denominado Alvorada. 

O ramal que serve ao rico Município de 
Ituiutaba, parte do local 1lcnominado Avatin-
guara, em direção Oeste, atravessando os seus 
primeiros :~o quilômetros em espigões areno-
sos, zona de cerrado wmco denso, sem cursos 
de úgua; nessa ultura, atravessa o ribeirão 
dos Pilões - mudando um pouco a pmsa. 
gem geogrúfica, já com algumas faixas de 
culturas adjacentes ~~ rodovia c com cerra-
dos já mais densos; já próximo da cidade do 
Ituiutaha - situada jústamente a 154 qui-
lômetros de Uherlândia, atravessa o rio Ti-
J'uco em ponte tôsca de madeira c já em 

' t " zona de franca cultura, eJ!I ,~~_reno massa-
pé", nntes de chegar ao no l_IJl~co, . a estra-
da recebe a derivante de Carn.uop.ohs. e C~
choeii·a Dourada, distando o pnmeir~ 38 !~U!· 
lômetros de Ituiutaba e a segunda uO qmlo-
mctros. 

As estatísticas revelam em 1946, uno da 
após-guerra, com transporte desorganizado, 
com mercadorias de difícil aquisiçüo, a ci· 
fra de trfmsito por essa estrada, - entran-
do em Uhcrlândia c saído de Uherlândia -
a média diária de 00 auto-caminhões de car· 
ga c 2f> can·os de passageiros (autos c auto-
ônibus) o que vale dizer que a estrada foi 
percorrida em um ano por 21. GOO caminhões, 
e 9. 000 automóveis c auto-ônibus. A cifra 
de passageiros transitados pela rodovia acu. 
sa de 110 a 120.000. Entraram em 1946, sà. 
mente por essa estrada, 51.:117 suínos; dês-
scs, grande parte foi industrializada em Uher. 
lândia, c o restante despachado vivo para 
São Paulo (21. 462); entraram cêrca do 
600.000 sacos de arroz, que beneficiados, f o· 
rarn. encamin}tados aos granucs centros con-
suml!lorcs; !lesse t?lal, 20'/r~ vieram de Goiaz c 
?, r~sta~tc PI:oduzido nn zona (Tupacignara, 
I on~H'.te! Itun~t,ah~, prata c Canúpolis, 110 mumciino de Iorihatc); mais ou menos 
100.000 sacos. de feijão foram cseoados 1;ci·; 
mesma rollovw c enviados aos mcrc., 1} 1)s 1' 
S- J> l I'· " · 1 c ao au o, ,10 c Belo 11 orizonle · 17'l 'r7 

'I 1 · · ' · · '* ó> qm os t c manteiga de lcttc foram cn •. · 
l ' d . • , t 1 C,\Jlll-

, Da' cidade de Torihaté parte um ramal 
de 64 quilômetros de extensão 9-t~e serve a 
cidade de Prata; corre em espig.ocs aren~
sos, atravessando poucos cursos dagua de !a-
cil transpos\ção e 0 rio Tijuco, em po1_1te tos· 
ca de madeira, que por estar em pcssnno. es-
tado de conservação, é evitada pelos vcicu-
los pesados de carga, que procu_ram outr~~s 
rotas mais extensas e seguras; esta sendo Uh· 
lizada essa ponte quase sàmcnte por carros 
passageiros, ônibus e para a passagem .de ~~
do, que demanda as invernadas c fngonfl. 
co de Barretos no Estado de São Paulo. 

U, Ia os po,r essa cs r~< a para despacho 
Est. de !•erro; tonemho dcfum·Hlo f nu 
aves_ vivas, milho, amendoim, ge;·gcÜmun~y~ 
godao (197 .544 arrobas), frutas c t '1 <I 
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. l . l . - li! o o ma1s pror UZH o na rcgtao, a<rui c111•01 t . 
'I I t 1 - l ra h e1 mcrca1 o, ransporta1 o sempre })C!· '· 

da em referência. O consumo rnéd' " 1cstra. 
solh-~a no ano de 1946, ano de 1Jc ll' ~ 0) c gu. 
nônuca, resultado do conflito qucl .cs~,'10 ~co. 
tou o mundo, foi de 350.000 l't ~ns,tngucn. 

l ros Por lllês • 

.,\' 
' 

( 
''\\! 
t' 
'_.I 
t 

'. ~ 



~ ................ ___ _ 
.ou seja 4. 200.000 litros ~or ano; ~cusanuo as' 
estatísticas das grandes Comp~nlu~s produto-
ras dêsse combustível, a class1flcaçao d.e Uber-
la·nct1·a como 0 ·maior centro consumidor de 

· d A · · d Sul e a gasolina em cmxas a menca o . 
primeira p_o Brasil. (excetu1~tdas as~ ~ra1c~ounes 
C a ltais) em gasolma em 1 r os. • sse -

·vultosa arrecadação respeitáver, pur parte dos 
cofres estaduais, cobrada ·pelo registro de veí· 

' culos motorizados;' existe uma taxa roiloviá-
' ria que é cobrada das Companhias vendedo-
~as de petróleo e seus derivados que por di-
.rei~o deveria ser destinada aos pontos que 
mais contrwuem para ela; existe, por fim, u 
noa vontade de cooperar com o li:overno 1vn-
•• .:il"O e com o da União, na solução do u . 
fícil problema de suprimento para os gra~, 
des centros e , para que essa cooperação pos-
sa se traduzir em utilidade, necessita-se de 
urna única co usa: boa estrada; o resto, como 
corolário do problema resolvido virá depois 
truduzindo nas reais possibilidades que a zon; 
poderá oferecer, se tiver o amparo que an-
~>eia dos poderes públicos. 

p fo1· feito por 744 veículos, de carga e sumo > f ·t · M · · passageiros registrados n~ I ~e ei udra 
30

t
0
llllCl-

, 1 de Uberlândia e mms cerca. e ou-
pt a regi'strados nas demais Prefeituras da re-ros - - ·1 · t · giao. Corno índice ~cssedtra1~1bs1 o ~n edns1vo, 
·basta a cifra de, ped1dos e 1 eraçao e ca-
minhões, solicitados pc~os, pr~tendent~s da 
regiao e encaminhados a Carteira de E.xpor-
tação e Importação do Banco do B:a~1l, S. 
A. : 1. 361 inscrições! Em contrap~siçao, re-
gisLra-se desoladoram~nte um .mo:vnnento d~ 
peças para automóveis que ?-tmgm em 1946 
a quase 15.000.000 de cruzeiros, ~·cflexo ine-
gável do péssimo estado da rodovia .. 
· Pelas estatísticas da C1a. Mogwna de 
Estradas de Ferro, registra-se em 1946 uma 
venda de passagens corre~pondentcs ao em-
ban•ue de 82.275 passageiros, com urna to-
nelagem de carga recehid~ de 54. 273 tone-
ladas e expedidas 44.106 toneladas; essas 
cifms acusam bem o movimento geral da en-
trada e saída de mercadorias por Uberlân· 
dia. ' 

O estado atual da estrada é deveras las-
. timá vel; OS CUÍTOS de passageiros fazem Ulll 
percurso máximo de 40 quilômetros por ho-
ra, ao passo que os veículos de carga e os 
Ôl1WUS fazem um máximo de 20 quilômetros 
ho;·:u·ios; a estrada é tôda aberta, isto é, não 
ccn:ada por cêrca de arame, fazen~o c~nn 
que o gado vacum, principalmente a nOite, 
procure a estr~da para . descanso, c~I~S~~.nd.~ 
rcwnlo aos vciculos, acidentes e p1 e]m~os, 
os mata-burros, são, pode-se dizer, quase Ine-
xistentes, pois devido o péssimo estado dos 
que ainda existiam, os tt:ansportadores pre-
feriam as porteiras laterais a.os mesmos, fa-
zcnuo dessas passagens o cmmnho permanen-
te. 0 Sr. Dr. Engenheiro Chefe da qircuns-
cl'ição diz ter em seu podct

1
·. o mad

1
eu

1
·amen· 

to aecessário :\ reforma dos < lto~ ma a- >Urros, 
mas não se anima a fazê-los, visto a estrada 
nüo comportar servir,~o de tal envergadura. 
o ·raçado fôra planejado em 1908 c. execu• 
tado nos anos subseqüentes, tendo ficado o 
scrv 1ço concluído em fins de 1912; d~1do o 
acauilado desenvolvimento daquela t;_Poca, 
lÜiO foram previstos desmontes nem aterros; 
formn procurados terrenos qt~c. ?fercc~sscm 
fácil trahalho; assim a rodovi.a . e cheia de 
curvas, sem a abertura neccssana a?~ra re-
querida, contornando acidentes gcograflc.os, o 
que vem aumentar os percursos . em nuns de 
lO'ii, <la distfmcia real se o plancJar~lCn.to ohe· 
uccc,;~;c 'us imposições de ordem tecmca. 

Existe em todo o percurso da linha-tron-
co c dos ramais vastas reservas de cascalho 
!L~ prímcira quali<la<lc, que oferecem ótima. re-
+tência c seguraru;a para um hom serviço; 
~~'isle a boa vont_ade d~ _todos o~. hab~tantcs 
da região c a mms decHhda colaborar,~ao dos 

· ·ofisslonais do volante para que esta parte 
~~~ l\Únas seja <~otada de_

1 
un_r~ . cstra~la1 à al-

tura do seu movunento rouov1ano; cx1s e uma 

A Fundação Brasil Central, S. A. - Ex- 1 

Expediçàv Roncador-Xingu, tem tornado a seu 
cargo a conservação de alguns trechos da 
Hodovia Sul-Goiânia, que partindo da ponte 
Afonso f e na, serve as cidades goianas de Rio 
Verde, Jatai, Mineiros, IUo Bonito, Santa lU-· 
ta do Araguaia, Balisa, Aragarças e outras , 
mais; todavia, dada a extensão dêsses percur-
sos, pouco pode aparecer, apresentando po-
rém aquela estrada hem mais segurança e 
melhor conserva que a descrita neste rela-
tório. 

A Fundação Brasil Centrai, S. A., que' 
tem seu ponto de apoio localizado na cidade 
de Uberlündia, mantém permanentemente lima 
frohi. de caminhões seus e outros a seu ser-
viço por contrato, transportando da região e 
para a região do rio Araguaia e seus afluen-
tes um grande número de mercadorias, ha-
vendo casos de suínos produzidos nas lon-
gínqüas paragens de Aragarças serem trans1 
portados para venda na praça de Uberlândia, . 
com um percurso de mais de 800 quilôme-
tros. 

Assim, pode-se classificar. a ex-Compa-
nhia Mineira de Auto-Viação, S. A. - hoje 
incorporada por fôrça da caducidade de seus 
contratos, ao patrimônio do Estado de Minas 
Gerais, um entrave à economia, ao progresso 
c no bem-estar de mais de um milhão, de 
habitantes, total a quanto monta a população 
dos 17 municípios que vivem diretamente des-
sa rodovia e dns demais que'tnela se servem 
indiretamente, perfazendo trinta municípios. 
do Brasil Central, nos Estados de, Minas 
Goiaz e Mato Grosso. ' 

A extensão da linha-tronco Uherfmdia _ 
Ponte Afonso Pena, via Torihaté, é de 155 
quilômetros; a dcrivante Xapctuba - Alvo-
rada, em 117 quilômetros; Avatinguara 
Ituiutaba 51 quilômetros. Total: 323 • quilô-
metros. 

, \Dados fornc~id?s pelo Serviço de Es-
tahsllca da AssocJ:wao Comercial In(lust .·, 1 

A ' . l Ul l' l" ' ' II,l c gropccuana < c )C!' ant Ia). 
(a.) Hondon Pacheco. 
- A Comissão de Viaçãu. 

Dispõe 

A 
Minas 

PHOJETO N.• 54 

sdbre os seruidores da Bêde Mineira 
de Viaçüo 

~ssc!nhléia Legislativa do Estado do 
Germs, dccr.eta: 
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. ~Art. U. - O Estado, ao regular a prcs-
ta9ao de serviços dos empregados da Rêde 
Mmcira de Viação, enquanto a êle subordi-

. ~a da. ( .11 tigo 31 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias), estenderá a êsses 
servidore&, todos os direitos e vanta<tens con-
ff;ridos aos seus funcionários prà;riarnente 
dttos, sem prejuízo de outras regalias c van-
tagens já ~ssegurauas pelo Rcgulame~to hai· 
~ado com o Decreto-lei estadual n.o 1. 773 de 

~. ressahidamentc, a do funcionário pí1blic() 
depois de esgotada a via administrativa. 

O que se verifica, pois, é que a situaçã() 
jurídica dos ferroviários da H. M. V., além 
de flutuante c incerta, apresenta verdadeira 
anomalia administrativa. Silo os próprios fer~ 
roviários que definem a sua situação com() 
idêntica tl do morcego, que não pode compa-
recer à festa das aves porque é mamífero, e 
não pode comparecer à festa dos bichos por-
que o morcego tem asas ... 

Junho de Hl46. ' 
. Art. 2:9 - Para os efeitos do artigo an-

teJ'J~r. ~ nos casos de aposentadoria e dis-
ponllHhdade, as diferenças de vencimentos 
que 1~ão forem pagos pela Caixa de Aposen: 
tador1a e Pensões da H. M, V., serão inte-
gralizalios pelo Estn.do. 

Mesmo antes da vigência da Carta Cons-
titucional de 1947 já a tendência do Govf·rno 
Mineiro era no sentido de incluir os servi-
dores da Rêde entre o funcionalismo do· Es-
tado, corno fazem certo os diplomas legais aci-
ma citados. · A:-t. 3.o - Para facilitar e aperfeiçoar 

u assistência social aos servidores da R. M. 
V., o Estado entrará em acôrdo com o Go-
vêrno Federal, com o objetivo de obter a en-

Agora, em vigor a Constituição de Minas 
c as suas Disposições Transitórias, em cujo 
artigo 31 se dispõe, taxativamente, que o Es-
tado regulará a prestação de . serviços dos 
empregados da H. M. V., enquanto perdurar 
o regime de arrendamento da Estrada, afi· 
gt;ra-se-nos u~gente resolver a situação jnrl· 
chca dos servulores da R. l\1. V., tantas vê-
zes delongada e esquecida. 

. campação daquela Caixa de Aposentadoria e 
P~nsões, que, durante o arrendamento, fica-
ra sendo um serviço do Instituto de Previllên-
cia dos Servidores do Estudo de Minas Ge-
rais. 

r··.,,r-· 

Art. 4.0 
- Revogam-se as disposições em 

contrário, entrunllo esta lei em vigor nu da-
ta· de sua publicação. 

Sala das Sessões, 22 de setembro do 
1947. - (aa.) Adolfo Portcla - Lima Gui-
marães - Antônio Caetano - Castro Pires -
Carlos Prates e João Camilo. 

· Justificação 
E'· a Rêde Mineira de Viação um próprio 

do Govêrno Vederal, arrendado ao Estado de 
Minas Gerais, que o administra sob a forma 
de autarquia. Seus servidores estão sujeitos ' 
simultâneamente, à legislação estadual (De~ 
.c-:reto-lei número 1. 773, de 29-ü-46 e leis com-
plementares e subsidiárias baixadas pelo Go-
vêrno Mineiro) e à legislação federal de pre-
vidência ~ocial (Decreto n.• 20.465, de 1-10-

·931, e leis posteriores). 
Legislando em caráter geral para o fun-

cionalismo civil e militar do Estudo, o Govêr-
no de .Minas não tem distinguido os servi-
dores' da Hêde dos uemais funcionários que 

· presta111 ·serviços a esta unidade un Federa-
. ção (vide os decretos-leis números: 1. 297, 
,de 21l-4-45 e 1. 415, de 24-11-45, e 1. 297, de 
29-4-45). 

Não está o servidor da H. IvL V. sujei-
to à Legislação do Trabalho porque: 

1) - A c.' L. T ., em seu artigo 7.0
, ex· 

cluiu dos seus preceitos os trabalhadores em 
condiçõe·s idênticas às dos empregados da 
Rêde; 

. . . E é nesse_ sentido que fazemos à Asscm-
t>leta a sugestuo constante do projeto supra, 
qu.e esperamos contenha os verdadeiros an-
se.JOs_ dos servidores da Hêde Mineira de 
Vwçao. 

Sala das Sessões, 22 de seteml>ro de 
1947. - (a.) Adolfo Portela. 

- Impresso e publicado, inclua-se CI;l or~ 
dcm do dta. 

l?ARECER PARA 2.• DISCUSSÃO S6BRE O 
PHOJETO N.91 25 

Comissiío de Finanças, Orçamento e Tomuda 
de Contas 

1·o - O ~r: Governador do Estarlo em 
tr:cnsagem: solicita it Assembléia a auto'riza-
çao para a abertura lle um crédito especial 
d~. Cr$. 27 .1.1!3,70 (v~nte c sete mil, c.ento e 
sessent,t e ~~ es cruzerros c setenta centavos) 
q~le se destmam ao pagamento de diári·ts v • 
ctda~ po f ' · · · 1 ' · en-
ç1o ,,, o{., Uill~l.olnl~nos l a Secretaria da Via· 
., e Jl.ts u > Icas, apuradas •tpós o , 

cerrmnento do exercício de 194G: · en-

2.9.- Opinamos, Jlois, no sentido l 
concedula a autorização pedida. r c ser 

Sala das Comi ssõcs 12 1 t ... !l·l!·.- (aa.) All;~rt~'Dcod~~o scte'l';hro do 
l•ehcwno Pena. - ,enó 

Voto em separado 
Pelo Sr. Deput·ulo T 

dito que conco l· ' anercrlo Neves foi _,. . n ·l com a ·th ' ·t l :.llto especial ouvind , ', ~~ ura r o crê-
Secretário c.la's I" o-se, I>I'CVIamenlc o Sr '· 'Inanç·1 ·1 " 

2) - os empregados rle serviços públi-
cos diretamente administrados pelo_ I~st~do 
não podem estar sujeitos ü Leg1slaçuo 1 ~a
halhista, "uma vez que esta representa a m· 
terferência conciliadora do Estado nas .~?la
ções entre empregados e ernpregadore~ , . c 

· 3) - nesse sentido é pacífica a Jlll'lS-
prudência dos Tribunais Superiores, rcmeten-
. do o ferroviário da Hêde, quando autor de 
qualquer pretensão, para a justiça comum, qu~ 

; ' 

ponívcis para atendê-I~ .so H'e os rccmsos dis· 

O Sr · Mauríci A 1 
llo com a ress·,lv 0 nc radc votou de acôr • 
credo Neves:·' a at>rcsentada pelo Sr. Tan. 
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(aa.) Tancredo Neves 
drade. 

I 
:Maurício An-

- Publicado, inclua-se em ordem do 
dia. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUHA 

Declara o Sr. Presidente que se encon. 
tra súbre a mesa uma comunicação do Sr. 
Hondon Pacheco, que, na qualulaúe de Pre· 
sidente em exereício, da Comissüo de Educa• 
ção c Cultura, pcd? s.cjarn, ~wn~eados su~>st~tu
tos para os ~r5. l:.nulto Sllvc1ra e Jose Car· 
valheira, membros. daquela Comissão, ausen-
tes. 

Atendendo à solicitnção suprn, nomeia os 
Srs. Jouhert Guerra c Dolivar de Freitas, pa· 
ra fazerem parte da referida Comissão, du· 
'i:anic a ausência daqueles membros efetivos. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS 

O Sr. Presidente informa à Casa que se 
encontra sôbre a ruc:>a uma cornunica~~ão do 
Sr. César Sorági, Presidente da Comissão de 
Assuntos l\Iunicipais, na qual pede a nomea-
ção de suiJstituto para o Sr. Guílhermino de 
Oliveira, membro daquela Comissão, o qual 
estú mwcntc. 

Atendendo :\ solicitação acima, nomeia o 
Sr. l\Iariins da Costa, para fazer parte da ci· 
tada Comissão, dur:mtc a ausência daquele 
membro efetivo. 

J,chando-~;c c:>gotada a matéria de expe-
diente a ser lida o Sr. Presidente passa a de· 
ferir a palavra aos oraclúres previamente ins-
critos. 

:AINDA AS OCOHHii;NCIAS DE S. GONÇALO 
DO ABAETn - THANSPORTES 

NA CAPITAL 
' O SH. PHESIDENTE- Tem a palavra G 

Sr. Simão da Cunha. 
O SH. SIM,\0 DA CUNHA - Sr. Pre-

sidente, c Srs. Deputados. 
E' com pesar que venho a esta tribuna 

para responder as ac~saçõcs fei~as à minha 
pessoa, se hem que n:,o se refcrmdo expres-
samente ao meu nome, acusa~~õcs proferidas 
~lest<t tribuna pelo Sr. Deputado Guilhermi-
no de Oliveira, cujo discurso foi publicado no 
"Diúrio da Assembléia", do dia 18 de setem-
bro corrente. 

Hcferin-sc o nohrc representante pessc· 
dista a acontecimentos lamentáveis que se de-
senrolaram no povoado de 1\Iatcus José, mu-
nicípio de São Gonçalo do Ahacté, dizendo 
que êsscs acontecimentos foram provocados 
primeir:uncnlc pelos elementos da U. D. N. c, 
em ~;cgundo, como conscqüüncia do discurso 
por mim proferido dias antes! _II:~ localidade 
de Canoeiros, no mesmo mumc1p10. 

Lamentando ter que ocupar esta tribuna 
para responder a tiio levianas aeusaçõcs, cu 
O r'I<'O contudo, <lcntro do meu r>ensamcnlo 

' "' ' I ' I c dentro do meu mol o sempre tmuto claro l c 
... ,.1; 1, 'll>csar de não ter sido citado nominal· .. , , , . . I . 
mente, a carapuça c mm 1a c cu a aceito c 

aqui estou para explicar aos Srs. Deputados 
as ocorrências que lá se verifical:am · . / . ... . 

O Sr. Deputado Guilhermino de Oliveira 
iniciou o seu discurso da seguinte forma: 
"Ocupo hoje esta tribuna, para trazer ao co-· 
nhecimeu to da Casa gravíssimas ocorrências 
que se verificaram no município de São Gon-
çalo do Abaeté. Naquele município, os corn-
ponentcs do Partido Social Democrático sem-
pre se portaram à altura das nossas tradi-
ções cívicas quando tinham a responsabili-
dade da sua dire~~ão administrativa e poW 
tica. Entüo todos gozavam de ampla liber-
dade para exercer seus misteres e exprimir 

, sua opiniüo". · 
Por êste intróito posso afirmar ter sido 

o nobre colega mal informado, maldosamen-
te informado, porquanto o Partido Social De~ 
mocrático, de S. Gonçalo de Abaeté se tem 
urna coisa que nunca fês ioi respeitar a opi-
nião dos adversários. · 

Em sctcn~bro do ano passado, jú quando 
iniciávamos a campanha para a succssüo pre-
sidencial do Estado,' tive oportunidade de es-
crever, no jornal de minha tena, uma repor. 
tagem sôhre a situação gravíssima de mnea-
ças que pesavam sôbre os correligionários dü 
U. D. N. de Súo Gon<,.~alo do' Abaeté. 

Citava, então, fatos que são do conheci-
mento público, fatos que atestam o modo com~ 
prcssor do P. S. D. de São Gonçalo do Aba e- · 
té como seja o de terem cortado a ilumina-
do elétrica da casa do Presidente da U. D. 
N., em São Gonçalo do Abacté, simplesmen-
te por ser êle um partidário da U. D. N. 

O fato de dias depois, não satisfeitos com 
o corte de energia elétrica da casa do Presi-
dente da U. D. N., êsses mesmos pessedistas 
que agora vêm implorar a clemência do po: 
vo, que agora vêm explicar que sempre fo~ 
ram santos, êsscs mesmos pessedistas, com 0 uso da polícia, feclwrmn a farmúcia do Sr. 
Claudiano l\Iorato, Presidente da U .D. N., f ar· 
mácia esta que foi aberta em virtude 'da in-
terven~~ão da Chefia de Polícia, farmácia quo 
foi aberta por decisão e por ordem da Saúde 
Pública, o que vem atestar completamente 0 modo de agir dos pessedistas de São Gonçalo · 
do Abaeté. 

Aliús, meus senhores, do mesmo mod~ 
que ocorria no Govêrno da República, da mes. 
ma forma que procedeu em Minas o Sr. Be· 
ncd~t~ Valadares, colocanl~o seus parentes nas 
pos19ocs-chavc, os pcsscd1stas. de lá também 
scgmram o bom exemplo, c o feudo de S~o 
Gonçalo do Abaeté, naquela ocasião esta'v· . . . d I> . d ' . . '1 asstm orgamza o: res1 ente - Pe. João d 
l\h:Los; Prefeito - Messias Matos Júnior 0 

hrmho do padre; o escrivão da Coleto/ so-
.Tacinto Arújo Matos, sobrinho do Padt~a.
coletor - Holdão l\latos, sobrinho do .ed,. ~ 
O esc1.1." 7to <lc }>az A., .. · i> P<l te, . ,, . ' - C.lS!O )l'U<ta t• l •, sohrii 1 l · · lr · t r 1 ,., ,un Jem f "t 1 w <lo y,l\t el, o. es a c a c fiscal da Pre-
ct u1·a, so n·m 10 to padre; Argemiro A , · · 

parente do padre; o juiz de paz _ Jo ; ~f.u1~?· de Azevedo, parente muito próxi scd a 13 
drc. mo o pa-

Dcsta forma, 
política em São 
próprio candidato 

1!1cus Senhores, se fazin 
Gon~~alo do Abacté. O 
da U · D. N. a Prcfei-
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f<?_ de ·são Gonçalo do Abaeté, após a elei-
çao de 2 de dezembro, o Cel. José Caetano 

A,zul foi obrigado a transferir a sua residên-
Cia ~o município, porque o então Prefeito 
1\Iessi~S Matos_ e atual candidato do Padre a 
Prefei!o de Suo Gonçalo do Ahacté fêz com 
qu.e todas as enxurradas da cidade fôssem 
cair no porão da residência do Sr. José Cae. tano Azul. 

, .. Era dê~te modo que o P. S. D. fazia po-
hh<;_a em Sao Gonçalo do Abaeté. E vêm ago· 
r!l esses mesmos senhores dizer que sempre 
hvera.~. em S. Gonçalo um sistema de paz, 
t~a~quthdade e respeito à opinião dos advcr-
sanos. ~cabo de receber sôhre o acontecimen-
to ref~n?o pelo Sr. Deputado Guilhermino 
de Ohve1ra desta tribuna do Presidente da 
~ · ~ · N ·. de. São Gonçalo do Abaeté um relu-
tono ,mmucwso dos lamentáveis incidentes lá 
ocorridos, cujos tópicos principais passo a ler 
P~ra esclarecer, a esta augusta Assembléia quo 
Suo G~nça~o do Ahaeté depois da vitória de 
10 de Janeiro, vem sendo uma terra onde to· 
dos s~ manife~tam livremente e onde as pro-
vocaçoes surgidas são frutos exclusivos do 
trabalho que sempre fêz o P. S. D. de São 
Gonçalo do Abaeté, que sempre semeou ven. 
tos e agora está colhendo muito justamente a tempestade. 

' 
Disse o Presidente da U. D. N. de S. 

· Gonçalo do Abaeté, em relatório a mim en-
viado: "Após a missa celebrada pelo Pc. Ma-. 
tos. -:-:- que por sinal transformou o púlpito 
em tnbuna política - isto no dia 11 do cor-
rente, o Dr. Gerardo Ferreira dos Santos, 
membro. da carav.:_ma .pcsscdista, iniciou vio-
Jento d1sc.u~so, nao . sendo porém molestado 
pela .opos1çao, que o sabia bêbado e irres-
ponsavel pelo ~uc f.azia. Findo o comício 
um elemento Simpahsante da U D N m· ' 

l 't . • · . . , as . que nem e m or e, fez uma crítica levíssima 
ao P. S. D., sem ofender a pessoa alguma. 
Isto .bastou para ~nc o baiano Enéias Alves 
Pereira, que tamhem se achava bêbado c que 

, (: em Ma teus José, um dos chefes do p. s. D,, 
sacasse de um revolver e despejasse tôda a ~ma 
carga contra o rapaz, que tem o apelido de 
Dmico, e que se achava desarmado cornple-
t;unente. :f.:ste moço, por milagre de Deus 
saiu ileso. Diante da brutalidade dessa CC~ 
na,· os nossos corrcligionúrios, já tão humi. 
lhados pelo discurso ofensivo do Dr. Gerar-
' do, reagiram em defesa do rapaz, resultando 
saírem feridos, levemente, do conflito, o pró-
Prio Enéias, seu provocador e um seu jagun-
ço, o prêto de maus bofcs por nome João Ma-
chado. O D·t. Gerardo, que também atirou e 
~uxilióu Enéias no que pôde, nada sofreu fe-
lizmente. Tornadas as providências exigidas 

. no caso, aqui chegou, na noite de treze, o Te-
n.ente João Martins Pereira, deleg~do\ espe-
Cial em Patos de Minas, cuja atuaçao ponde-
rada c criteriosa é do conhecimento de tôda 

esta região, pois êsse oficial é a . terc~ra v~z 
que aqui se aporta, sempre em sittraç~tO .del.I-
cada, jamais praticou a mais leve vwleJ!Cia 
c?m quem quer que seja, pois não nutre esse 
Cidadão paixões políticas. No di a catorze 
pela manhã, o Tenente João Martins convi-
dou a Nominato Braga, fiscal do Estado, hem 
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como a duas testemunhas, para assinarem UIU' 
auto de apreensão, ·pois Nominato havia sido 
desarmado pelo Delegado de Polícia, Antônio 
Monteiro, no dia sete de setembro, Por oca. 
sião do comício de "Canoeiros", e ainda não 
havia sido efetivada esta apreensão, pelo te-
mor que o Delegado de Polícia l\lonteiro te~n 
dos elementos ligados ao Padre Matos, razao 
por que não havia ainda intima~o ao contra· 
ventor a comparecer na Delegacia para a le· 
galização do ato. 

O distinto amigo se achava em Canoeiros 
nesse dia c viu a prisão que houve por parte 
de elcmen tos do P. S. D., para que o Delega-
do Monteiro relaxasse o ato e entregasse a 
arma tomada legalmente, o que felizmente não 
foi feito. Norninato Braga é agente fiscal do 
Estado, licenciou-se para tratamento de saú-
de, cujo requerimento foi indeferido, mas 
mesmo assim, ah:mdonando as suas ocupa-
ções no Estado, incorporou-se à caravana do 
P. S. D., que percorreu últimamente o muni-
cípio; ébrio habitual e desordeiro, acrescendo 
ainda ter costas quentes do Padre Matos, quo 
é tio da espôsa de seu irmão, conhceido cs-
crivãó Braga, que nos tem prejudicado gran· 
den~e!ltc, êsse homem, dentro da Delegneia do 
Pohcta desacatou o Delegado Antônio Montei-
ro, chamando-o eovan!P e tcnfrm n"t'r•cli-h 'H> 
que !oi impedido a tempo pelo Tenente .Toão 
Marh!ls, que, também desrespeitado e como 
autondade superior no momento, atracou-se 
c~m~ Braga, ~vitm;clo assim que o Delegado An-
to~IO 1\lontet~·o fosse agredido dentro da pró-Pna Delegacia. 

N?minato Braga, que se achava l,.:·,stante 
alcoohzndo, passou, como devia, algumas ho-
ras n? xadrez, sendo sôlto :\ noite dêsse rncs· 
mo t;I,n ~elo T~!len~e .T?ã? l\lartins, a ncdido 
do I! efeito .Jo,IQ Custotho de Macedo, que 
nossm um grande coração . 

Aut.oridarle não dacla a violências, não 
e.o'!-s~ntm o Tenente João l\Iarlins <me os 
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l~etm.s presentes no momento maltr-atassem a 
Nor.n~nat.o Br.aga, qn~ nfío compreendendo e>sa 
toler,mcia ~l~\ antor·Hlnde, derramou ·\ vont 
de a sua lnhs. Sôlto '> • 1. • ' a. , M,, . . · . ~ esse Illf IVHluo ~;e rennc 
'} es~1 •1 s Matos ·~u!uor c a outros elPrnPn!os 
<? p. S .. D . .C se dtngcm pura esr.a Cnpihl no 
Vlsivcl Intmto de se fazet·ern ele 't. . ,.' : 
provocarem e~cândnlos no Qtte Vsi_nn,~,, c; rl(} 
ll . · . . . · • . ao pentos r ,\s .o mquento lllstauraclo 'pelo Tenent' -·' 
Martms, provará o contrúrio I , ·. ,· c Joao 
tros que forarn feitos wr :. 1,\Ja ·' tsbt OU• 
honrada autoridade ~Pl~ltivo~ssa cnteriosn c 
lhnntes anui vcT'ific:Hlo~"' c · :~ fatos S(~tnc. 
cimento cio público' atr·tv ~r,uel s:ta. c1o <:onhc· S l (, ' ' cs < os JOrn '11" 1 en 1or lOVernaclor do p t· l - · ' '• <o 
bléia. .s ·'! o, c da Assem. . 

Ansioso aguardo .1 su· . 
a São Gonçalo, on<l<' <~s 's ;1 r>rornet~cl;t vhita 
preparam-lhe carinlt<.>sa· r' cus c:_orreiJglOn:'trios 

, · ecelJçao, Por ho1e (• ~ó 
11 Disponha <i o' ;eií1 ~ •

1e1! caro Doutor Simiio. 
contcrrftneo. anugo, correligionflt·io c 

Clandiano Morato" 
, . Po~s .hem, llleus se. I . ' , . 
rms, foi este o incide ,n lO I cs .. I•.m llllhas g<'-
Sr. peputndo GuÚhe,~~~~ aqui Propalado Pelo 
no f mal de seu d .. , .~uno de O !i v eira, ({Uc 

I sem so, levantou a suspcit~ 
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contra êsse digno , militar,, delegado regional 
na cidade de Patos de Minas. 

Eu tenho a informar à Assembléia. que a 
suspeita levantada. ~em um certo motivo de 
ser. Não como foi mforr~a~o o nobre D~pu
tado Guilherrnino de Oliveira, de que e~se 
mesmo oficial já ~stivera em t~m o.utro In-
quérito. O motivo e outro, e mUito diferente. 

Encontramos o motivo. registrado no. li-
vro competente da Delegaci~ de Patos, livro 
êste que consigna a aprcensao de uma arma 
do Sr. Messias Matos Júnior, quando em um 
dos cabarés de Patos provocava desordens, 
reunido a mulheres e outros bêbadofl. Este é 
o motivo verdadeiro que levou o informante 
do Sr. Deputado Guilhermino de Oliveira a 
requerer a suspeição dêsse digno militar. 

Era minha vontade me prolongar mais, 
a fim de esclarecer detalhadamentc as ocor-
rências que eu lamento profundamente. 

Contudo, cu me reservo o direito de vol-
tar a esta tribuna, quando presente estiver na 
Casa o Sr. Deputado Guilhcrrnino de Oliveira, 
para que eu possa, em debate público c fran· 
co com S. Excia., esclarecer de uma vez por 
tôdas êsses incidentes que não deixam de ser 
uma mancha no cenário político mineiro. E 
c proveito a minha prcsen(,~a nesta tribuna, Sr. 
Presidente e Srs. Dcputatlos, para, mudando 
de assunto, tratar de um problema que é an· 
gustioso para o povo de Belo Horizonte. 

Nós assistimos, diàriamente, o espetácu-
lo da população de Belo Horizonte em filas e 
aglomerados imensos nos abrigos de bondes, 
nos pontos de ônibus c de micro-lotação, so-
frer as conseqüências da má administração, 
do descaso da administraÇão pública pelo sis· 
terna de transportes vigente em Belo Hori· 
zontc. 

E em requerimento dirigido ao Govêrno 
do Estudo, esta mesma Assembléia demons-
trou claramente o seu in tcrô~!>e e a sua boa 
vontndc em ajudar o Govêrno u resolver êssc 
magno problema, quando lhe dirigiu o pedi· 
do para que fôssc remetido a esta Assembléia, 
para o de;ido estu~o, o contn~lo fir!nal~o en-
tre o Governo do Estado de I\lmas Germs c a 
Cia. Fôrça e Luz de Minas Gerais, contrato 
em cujo mérito não precisamos entrar para 
podermos afirmar ser leonino contra o povo, 
porque os habitantes da Capital não têm bon· 
dcs, nem fôrça, nem energia; tem, apenas, a 
~angucssuga da Companhia a tomar, depois 
de longa espera, quando voltam do trabalho, 
os últimos to~;tôes dos pobres operúrios, can-
sados de sua labuta, contrato que é verdadeira 
vergonha para o nosso Estado, que estabele-
ce privilégio de 30 anos para uma companhia 
estrangeira, capitalismo puro e ~mgador aliús 
esta expressüo é uma redundfmcia), contrato 
êste que, na opiniuo nossa, c na opinião sin-
cera de to~o o povo de Belo Horizonte, pre-
cisa merecer um atent? estudo para, justamen-
te baseado em suas clausulas, ,<Inc foram esta· 
helccidas para garantia tamhem do povo, se 
rescinda pura c simplesmente êste maléfico 
contrato, porque o povo de Belo, Horizonte 
Assim o exige· 

E até lá, quando providências mais enér-
gicas serão tomadas, tenho o prazer de reme. 
ter à M~sa, devidamente assinado, o seguinte 
requerimento que visa conseguir que o povo 

·de Belo Horizonte possa obter uma certa me-
lhoria no serviço de transportes (lê): 

REQUERIMENTO N.• 51 

Sôbre uma Comissão Especial 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia L e. 

gislativa. ' 
Os abaixo-assinados requerem a V. 

Ex c ia., ouvida a Casa, seja constituída uma 
Comissão de 7 membros, para entender-se com 
o Sr. Prefeito desta Capital, no sentido de se 
tomarem providências prúticas c imediatas 
destinadas a resolver a presente crise de trans-
porte em Belo Horizonte, pedindo, nos têrmos 
do Regimento em vigor, urgência para êste re-

' querirncnto. ' 
Sala das Sessões, 22 de setembro de 

·19<17. -· (aa.) Simão da Cunha - Fabrício 
Soares -· Hondon Pacheco - Alberto Deo-
dato - Faria Tavares - Moacir Hesende -
Oscar Corrêa - Dnar Mendes - Guilherme 
Machado -- Mateus Salomé -: .José Augusto 
- Castro Pires - (Jlf,imo de Carvalho - Mar-
tins da Costa - Bad:tró .Júnior - Pedro Bra. 
ga - Carlos Prates - Lima Guimarães 
Magalhães de Melo Viana - Simões de Al-
meida - Abreu Resende. 

E, assim, concito a todos os membros des-
ta Casa para que, num exame circunstancia-
do do contrato que. já se acha nesta Assem-
bléia, seja resguardado e defendido o direito 
do povo contra uma Companhia que, nqui ins-
talada, só vê possibilidades, . cada vez mais 
amplas, de arrancar do hôlso do mineiro 0 seu último centavo. (Palmas) . 

O SH. PHESIDENTE -Vou suhmct~ à 
apreciação du Casa o pctlido de urgência que 
ucahn de ser feito pelo Sr. Simão da Cunha. 

Os Srs. Deputados que aprovam o pedi-
do de urgência, queiram permanecer senta-
dos. (Pallsa) . 

Foi ar>rovado. 
Vou submeter a votos o requerimento que 

foi lido pelo Sr: Simão da Cunha. Os Srs. 
Deputados, qu.c !orer;1 fa~orávcis à noml'ação 
de uma Cormssao hspcc1al, composta de 7 
mernhr?s, . para se en_tender com o Prefeito 
d~st:~ Car

1
).lt<tll, nof.sent

1
1do de tomar providên. 

cws une< 1a as a 1m l c melhorar o sistem· l 
transportes da Capital, queiram pcrman~ .\c 
sentados. (J>mz.m). ccr 

Foi aprovado o pedido. 
Em seguida, o Sr. Presidente nome·· . 

CO~lstituir dita Comissuo Especial os si'\ P·s-.a 
mno da Cunha, José Augusto Ilaeir 1 .' rs. M 1" 
g~lll.Iãcs Melo Vi:;r~a, Aluísio' Costa c'1 ~1~.a •. (,,a-
ragt e Armando Z1lcr. ' es.~x ,,o. 

ALTO CUSTO DA VIDA _ O Tmr.o NO 
BHASIL 1 

O SH. PRESIDENTE _ Tem a l 
o Sr. Armando Zilcr. pa avra 

599 

, I 

'! 



O SR. ARMANDO ZILER- O motivo de O Sr. Simúo cl.rz Cunha - Pelo contrâ~ 
ininho. presença hoje nesta tribuna prende-se rio. 
âo recehiniento de uma carta de conterri\neo 0 SH. ARMANDO ZILEH - 1\lu.ito ·pelo 
llOSSO, CUjO texto achCi Oportuno trazer aO CO· • contrário justamente; trato do, <Il!e _e fund~-

, nhecimento desta Assembléia e, por ela, ao mental, 1;orque sem uma Constltm~ao resp<:_t-
., conhecimento do nosso povo. E' o syguintc: ta <la, 0 ilustre missivista c todo_s n~s,, que nu._ o 

"Belo 'Horizonte, 1G de, setembro de 1947. queremos pito a Cr$ 0,00 o qmlo, trwmos ,te: 
'-:' Exmo. Sr. Deputado Armando Zilcr _ Se- lo a Cr$ 15,00 como já o tivemos ou Ct·$ 
nhor Deputado. · 20,00. 
. Sirvo-me desta par:a solicitar de V. Excia. O Sr. Oscar Corrêa- Ou eadcia. 
e' aos dignos reprenentantcs do povo mineiro O SH. AHMANDO ZILEH - Ou eatlcia, 
ne:;ta Casa, que.: se dir;ncm evitar disemsõcs porque ui viria a Lei de Segurança prender-
fúteis e estéreis e atentem mais pal'a os pro- nos eomo perigosos agitadores e segurar todo 
h lemas graves de todo o povo mineiro, qual o mundo. Entretanto, em hora fazendo essa 
seja o assombroso encarecimento do custo de ressalva, não posso deixt~r üe rceonhccer que 
vida 'de um. lado e os minguados salários do~i em parte procede o tJedido do nosso conter-

. trabalhadores de outro. Chamo a atenção de 
:'.V: Excia. c dos demais rcpresenianlcs nesta 

Casa, 'se me , é permitido, J')aru um problenu, 

rânco. 

. íund:uÍlcntal, qual seja a rumorosa questão tlo 
tabelamento do pão. 

Sem dúvida, esta Câmara tem sido muito 
útil ao nosso povo c somente os homens quo 
pensam. corno os que conseguiram c?rcar o 
Catcte, transformá-lo numa muralha mtrans-
ponível pnra o povo c isolar completamente 
o Presidente <la Hepúhliea; sômcnte aquela 
meia dúzia de homens, minoria insignifiean-
tc mas muito ousada e ofwsiva, é que pode· 
ria combater o Parlamento. 

Sr. Dcputauo; n meu ver, problema llc 
tão magna e transcendental imporlfmcia re-
quer tle Vv. Excias. um pronunciaÚlCnto a 
fim de salvaguardar a hôlsa do povo, fazendo 
cessar a onda de espcculaçfto por Jwrlc dos 
que só pem;am nos lucros, nfw se importan-
. do com a sorte do povo. Senhor Deputado, 
o problema é t:mto mais. grave, ·quamlo assis-
tinws o fl·anco desrespeito ao tabelamento fi-

. :xado por um órgão criaüo pele Govêrno tlo 
Exmo. Sr. Milton Campos, a Comissão Orien-
tadora do Abastecimento, por ~)rr,. donos de 
padái'ias, que intransigentemente não qtwre1n 
cumprir o tabelamento fixado em Cr~ 5,40 o 

~ quilo do pão, insistindo até hoje no preço an-
tigo de Cr$ 6,00. Tenho certeza, Sr. Depu-
tudo, que a atitude de V. Excia. e a de seus 
pares nesta Cas,u, será compativcl com os an. 
seios do povo da Capital, pronuneiando-se 
péla decisão da C. O. A. no tabelamento f!. 
xado itltimamcnte. 

Apesar' das falhas, o Parlamento é sem-
pre útil. Devemos dcfmu\cr intransigentemen-
te o Legislativo e a sua soberania que dcv<' 
ser intangível. A carta que comento nüo tem 
o tom de censura ou desrespeito, pelo con-
trário. E' untes um api!lo honesto. Por isso 
mcsn~o é ClUC merece nosso acatamento. Não 
parte, por certo, daqueles que combatem a As· 
scmbléia, não pelos defeitos que, sem dúvi· 
du, apresentamos, mas dêlcs se servindo, para 
melhor atingir seus fins reacionários c anti-
democráticos. 

~' Procedendo desta forma estará essa As-
sembléia prestigiando o orgamsmo governa-
mental e defendendo a hôlsa do povo tão vil-
mente explorado pelos especuladores. 

Saudações". 

Mas, se temos feito alguma cousa de útil 
IJclo nosso povo, devemos reconhecer fran-
camente que ]Joderivmos ter feito muito mais· 
que a ~ção da Comissüo de Orientaçfto d~ 
Ahastccnncnto, P.or exemplo, não teve ainda 0 
eco nem o apoiO que merecia, nesta Casa· 
<ll!C os proh~emas cotidianos do nosso pov~ 
n~10 foram mnda tratados com a atenção exi-
gtda. 

.,Esta é a carta que aeaho de receber e 
· que julguei na obrigação de ler para os meus ' 
pares. 

Não dou razão completa ao missivista. 

Faç?•. pois, a minha auto-critica pública 
c!ln~o thrw ao meu nobre colega Boliv·l d: I• rcüus • 1 · · · · • r e 
n . , . ! c 1 ou v o .a. llllCiali v a dêssc cocstadun· 
1 

o, .1gm l ~~1n1?eratiQcamentc, com interêsse pc-
a .causa pu J 1ca .. ue 0 seu exemplo se·· , 

gmdo lJOr todos OS mineiros. ()~ cidaâ;- J~ JC• 
vem fazer conhecer aof; seus ;l,ltlrl'· l;1?.s C· 

Em primeiro lugar, nã? e};tou de acôruo 
em que ris discussões aqm travaua~; tenham 
sido fúteis ou estéreis. Salvo numa ou nou-
trn ocasião, os debates são, em boa parte, p~lo 
mcno!;, de interêsse do povo. Quanto. a num, 

•, . não tenho a impressão de ler dehatluo pro-
;hlernas fúteis c estéreis. 

L, 

Defendendo a Constituição, defendo a li-
l>erdadc defendendo o meu mandato, c com 9 

·, li1eu ma~dato o mandato de todos os rc:pr~scu
tantes do povo, não tenham dú~iuas, nao ,c UI~l 
comhute cgoista êssc meu, defendendo .1~ _li-
herdades públicas, defendendo uma Iioltltca 
de mão estendida a todos os .}wmcns, h.onestos, 
defendendo uma política de frente umca con-
tra a miséria, não estou promovendo um de-
bate fútil ou estéril. , . 
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nttc se P'IS'"l 0 · · ·l <llios o -· · • · ·" ' que pensam 0 s, . . . suas sugestões, a sua crítica '.1 f'· cul .I peno, as 
possamos mais fielmente ':1c'r, llllt <c que nôs 
In , . l 't' . u CJH er os <· .us eg1 unos mtcrêssc:;. · .,cus 

Essa é n noss·1 preo, ~ 
e ainda há JlOHc<; 'Úvcr• 0 ctTac.~ao dominante, 
tração cabal no dh·m',:. s < 1"ty) ~una llcmons-
bre colega <rue In~, ·H::~ ll~·o crHlo }lclo 110 .. 
um problema gravíss'tlt cceden nesta tribuna: 
, I , t . . no como o !h c· 1" ça c ,uz cvc reper, , .. - ; ta. •or-
scm diserc}lânch v ct~ss,lQ ne:;ta Cal>a c todos 
que se pedem 1;{.0v~\~mo? o requerimento em 
1o, leonino, como d ~~ :.netas contra o contra. 
mão da Cunlt·l t·c· Ilssc o nobre Deputado f't' • ' ' a lllen te l ' •l " ma aos ce\is, firm 1 , co1: mo c que cln-

Ul 0 com o hstudo. 
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Outros problemas como o' ~a lenha, SU·· 
jeita a um verdadeiro. monopo_Iw por. parte 
de uns poucos capitalistas, e cs~e proble.ma 
do pão, que está na orde.m do chn para. tod~l 
a população de Bel~ _IIonz~mte, .devem I epe~
cutir nesta Assernhlew, a fr_m de _que esta As-
sembléia seja, cada vez mais, o fiel represen-
tante dos anseios do povo. 

Como todos sabem, a Comissão de Orien-
tação do Abasteeimen to . vem sofrendo um 
grande combate, no senhdo de anular a sua 
·ação em defesa dos interêsscs da coletivid~l
de. E é necessúrio que, de outra parte, haJa 
um movimento favorável, a fim de que possa 
sentir-se forte do apoio popular c cumprir as 
altas finalidades para as quni5 foi criada. 

Srs. Deputados, hú pouco tempo, as pa-
darias locais resolveram aumentar o prc~·o do 
quilograma de pão para C r? ~,00. Tal _foi a 
grita levantada que a Comrssao de Oncnta-
ção do Abastecimento retomou o assunto c o 
estudou novamente, verificando que o pão 
poderia ser h:belado em Cr~l 5,·10, oferecen-
do ainda margem de lucro rnzoúvel aos csta-
belcciinentos panificadores. E por isso, uma 
portaria da<iuela repartição governamental foi 
baixada, fixando o preço do quilo do p~o na-
quela importância. Naturalmente, cessou o 
clamor do povo, mas levnnlotH:e o do3 pa-
nificadores. E' preciso, portanto,' aqui de-
fendermos os interêsscs rlo povo c, embora 
não tenhamos a intenção de combater os le-
gítimos interêsscs das classes produtoras, con-
firmarmos qne o pão a Cr~ 5,10 cstú bem 
pago. E' verdade que o Sindicato dos Pani-
ficadores alinhou cifras e cifras, com a in-
tenção de demonstrar que, a tal preço, as 
padarias têm prc,iuízo e não podem continuar 
suas atividades. Não creio, c as estatísticas 
comprovam o contrário, que os lucros dêsse 
ramo industrial são compensadores. 

Entretanto, nem por isso se justificaria, 
ainda que fôssc verdade, que se viesse a des-
respeitar a tahcla fixada por um órgão do 
Govêrno; deveriam submeter-se à tabela, c 

, ·,; lutar por seus interêsses dentro da lei, nun-
ca desrespeitando-a, corno estão fazendo mui-
los panificadores. 

Lcvanta~Hlo o problema do pão, não subes-
timo sua complexidade; porque reconheço que 
sua solu~~ão não é tão simples e que, real-
mente, os panificadores não são, por seu tur-
no, os maiores responsáveis pelo seu alto 
preço. 

Assim também, o pequeno comércio vare-
jista nfto é o grande responsável pela cares-
tia da vida, mas sim, os grandes atacadistas, 
que ficam atrús dos bastidores, isolados do 
povo c são os verdadeiros pais do cfnnbio 
negro. 

',I 
I ' j} 

O Sr: Moac!r J!esendé ~ Eu discordo, eni 
pa·rle, de V. Exew., porquan lo acho que a 
noi;sa atitude não 'deverá s.e-r a do cornhat,;;. 
aos moagciros e sitn, amparar por· todos os 
mc~os a ~~ção ~lo Govern~tdor do Estado, (rue 
esta prov1dencwndo, a fun de que, até 1950 
tenhamos o trigo produzido em :Minas err.: 
quantidade suficiente para' nossa mamlte~ção. ' 

O SH. AHMANDO ZILEH - Pcrfeitamen-
t<!; V. Ex c ia. antecipou minha condu~ão · te-
:lho cowigo, aqui, o :Plano de Hecupe1 ~ção 
Econômica. Este é justamente o combate que 
reeorn<::ndamos contra os moagciros. · · . 

Sabemos que o "i·rust" ,' que o monopólio 
i!lão :hesita 'diante de nenhuma barreira, nem 
mesmo quando se trata do pão, que é o ali-
mento básico; nem mesmo aí eles tituh~iam 
-z é um crime,. é realmente uma infâmia qu~ 
) trl:;o esteja sujeito a monopólio. É a néga-
jiío da democracia. 

Sr. Prcsi,dcnte, Srs. Deputados, não é 
ce1üuuentc, próprio nem digno do rcglnw de: 
nwc1útico que um, alimento corno o l!rigo e.s-
tcja eontrolado por um "trust". Pois bem; é 
o ''tru:;t" ''Bungc c Dornc" que controla tôda 
a protluçiío do trigo da Argentina c quase todo 
o tl'igo que o Bra:ül 'consome. 

~·;ahemo:; eomo e:;t~io sujeitos ü ni~gra po-
Iitica finaneeJra intc1 nuclonal mesmo a pro-
du~:fto c dislrilmiçüo de alimentos como o tri-
go c a•inda hú JlOll:.:o tempo tiv..!mos a de-
monstnwüo disto, no célebre ca:;o da troca 
do irigo por pncumúticos. 

O Brasil estava sem trigo; a Argentina 
sem r,netmlúticos, forçava a troca do;; produ: 
Los. i\J.as o famoso aeôrdo de ·washington 
impedia que vendêssemos .nossos pneumáti-
cos a quc,m quisêsscmos. A Argentina 1 e tinha 
o lrlgo na c~;IJerança de obtê-los. Hcsultado. 
Hct\u.ws sem pão du-rante alguns meses e ~ 
proD1e!n~t st: resolveu porque se aproximavam 
as ele1~~oes ... 

Permito-me ler, a respeito, trechos de 
urna reportagem publicada na "Tribuna I> o 
pular", do Hio de Janeiro, há poucos dia: 
(lê); ,s 

"O grupo "Dungc c, Uor1~.e" mantém os 
seus ncgoews no Brasil, usando vários norn 
c sol~ _d1vcrsas maneiras, como até de ca cs 
haneanas c . t~c rcprcsenta~:ões, que não t~~ 
nenhuma utlllda?e, . a m'io ser transacio , • 
com as suas pror>nas firmas. É 0 cus ndar 
" (S . I l N ·o a ,,o1wc • oc1ec a c c acionai de HcrH 08 .. 11t, -
l 'U'l) ' !· G . 1 (C' , . ..., .tçoes " , . e c .t era Ia. Geral de Con , . 
c Finanças SI i\.). 1crc1o 

Estt~s trabalham nos próprios edifí ,· 
dos momhos, tem a sua papehlh , , .. elos 
l>Or diretores clêstes e os seus' ft;l ·:i,s,:1a.da 
sfto também dos moinhos. lClOlltU'los 

O fato é que o~!. estabelecimentos Jlani-
fieadores adquirem a farinha por preços tam-
hém elevados dos grandes rcsponsúveis por 
essa situação que não é o pndeiro da esquina, 
mas o grande moageiro. 

Aqui no Brasil são vários. :\I . 
mincnsc, com duas sccc·ões ;1.1· : 1°11lh? Flu-,,.. I> 'U • '.1 ', J.l Olll lO C"illl"'ll em ·HO muo c Juomho de 1'· . " · · " ' 1 <' • , J,Ul,\ lYl'lllS'l' \!oi 
l1 lO -~Janllst:~ Industria~; Gerais SjA ' ,''' r .. : 
seq:oes, l\Iomho Paulista ' I .. , . ~?tn su,ts 
c l\ioinho Joinvilc. · ' em übe1rao Prêto É contra o moageiro, lJOrlanlo, que se 

deve di·rigir c orientar a nossa campanha, e 
não exclusivamente c prineipnlmente contra 
o panificador· 

. Cada um dêsscs ainch, nc", · . ' 
gêne,ro1; e proclulos c s:-t<> ', . ,~c1a com outro~ ', 
,, . ' ' aClOlllSI'lS 1)1'1'"1 . '~ ue vúrias indústrias o. . ' '· ' CJpai;, , · s seus lucros são tão 
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·fabulosos que o Santista, que em 1940 tinha 
um capital de Cr$ 48.000.000,00 hoje o tem 
:na ·Cifra de Cr$ 400.000.000,00 (em sete anos 
decuplicou quase o seu capital) . De todos, 
o maior é o Fluminense, cuja capacidade de 
moagem é de 24. 000 toneladas de trigo men-
sais, sôbre o Santista que é de 15.000 tone-
ladas. 

·, . Até hoje estamos amarrados a êsse polvo, 
umcamente porque ainda não teve o govêrno 
a ~oragem de resolver o problema, pois está 
mais do que provado, técnica e pràticamcntc, 
que o nosso país 'pode produzir trigo de tão 
ho~ qualidade ou melhor que o argentino. 
Alem do mais, é sabido que com o aprovei-
tamento dos subprodutos os moinhos têm, em 
certas épocas, lucros superiores a 200 o/o • 

i\ página 72 do Plano de Fomento, c se-
guintes, dá-nos o Govêrno notícia sôbre a 
política que porú em prática com 'relação ao 
trigo. ~lerece de todos nós a mais acurada 
atenção. Hcportando-mc ao aparte com que 
me honrou o nobre Deputado Moacir Hesen-
de ·concordo em que é justo o programa 
tr~çado. Aplicando-o, teremos em 1950 cêrca 
de 1 O milhões de quilos para plantio no ano 
seguinte e, em 1951, já uma safra de 100 mi· 
lhõcs de quilos de trigo nos dará, além da 
reserva de 84 milhões de quilos de sementes 
para o plantio futuro, a liberação de 70 mi-
lhões de quilos para o consumo nacional. 

• . Nada mais lógico do que estudar todos 
e~!cs .:casos, levando em consideração .a cxpc. 
r~cnc1a do Rio Grande do Sul durante a ges. 

, 't~o do 1pnistro Fernando Costa. As experiên-
Cias foram boas, os resultados ótimos. O Gru· 
Po l3unge c l3ornc não hesitou, então, em ad-
quirir os principais moinhos daquêle Estauo, 
denominados Moinhos H.iograndenscs, com a 
finaliuade , de sabotar a aquisição do trigo 
produzido, importando somente ü produto 
plaHno. O nacional foi sufocado sob a cri-
minosa alegação da má qualidade; no entanto, 
diminuídos os preços, o "trust" adquiriu dêle 
uma grande parte". 

Atingiremos aí, conforme assinala o Pla-
no, a: fase da industrialização' do nosso trigo. 
Estaremos, então, libertos dêstcs "trusts" cri-
minosos que não vacilam em matar o povo 
de fome desde que com isso possam aumen-
tar os seus lucros, como acontece eom os 
moinhos controlados pelo "trust" "Bunge c 
Bornc" c os outros. 

Esta é a política certa e justa, que for-
çará a baixa do preço do pão. 

Embora defendendo o povo c embora lu-
tando por manter o preço do pão a Cr$ 5,40 
no momento, o fato é que êsse preço é muito 
elevado. Devemos lutar para baixá-lo, espc-
r;!nça que nos d{t a JlOlítica do trigo, preco-
mzatla pelo Govêrno. A solução, J>ortanto, é 
n. <~e, em vez de jor~ar o povo contra· os rm-
nihcadorcs, unirmo-nos todos - Govêrno, 
prod~ttores c consumidores - contra os vN-
ciader~os respo;zsúveis I!clo alto custo do pilo 
que ·~ao os rnomhos, o 'trust" Bungc e. llorne, 
precisamente. 

O SR. PRESIDENTE Lembro :to no-
bre orador que o seu tempo jú se acha es-
gotado. . 

. O SH., ARMA~DO ZlLER - Estnn ter. 
rmnando, Sr. Pr~sHlcnte. Pediria a V. Exci.t. 
conceder-me mais alguns minutos. 

...,, 

Aliás, Sr. Presidente, não é novidade 
pura ninguém que a experiência da lriticul· 
tura em Patos de Minas ·e ern outros lugares 
foi, sob todos r-c; pontos de· vista, positiva. 
Se rt:.grediu, istc, se deve a incúria dos po-
deres púhlic.os c 'ao "trust" Bunge c Bornc, 
'que por mem de testes de ferro adquiriu a 
maior parte das ações da emprêsa nacional 
c provocou a sua ruina, a fim de impedir 
que tivéssemos o nosso trigo, donde it perda 
do excelent~ mercado. 
· Devo ainda trazer ao <conhecimento da 

Casa que o gmpo "Bungc e I3ornc" arrindo 
d~ntro do nosso Puís, impunemente, podemos 
dizer1 chega a comprar tôda a nossa safra, 
ainda pequena, a fim de que hão retenhamos 
senicntes para a cultura seguinte. Chegaram 
a pagar até a Cr$ 10,00 o quilo: E pagam 
qualquer preço. 

. É nccessúrio, entrementes, que 0 ._ r>ani-
Íicadores . reconheçar~ que os sacrifícioc; não ~ 
devem em r apcnn·~ sobre os ombros do r) ovo. . 
<rl!e devem repartll' conôseq os cncar"os'· < u~ 
nao podem pretender grandes luN~~ ~'nq~Inillo 
o, po':o marcha }lara a miséria c que tarn. 
~>cn! eles ~;e contentem com menores lucro<.; 

' I'i:stc é mais um dos aspectos da tremenda 
luta imperialista que tem por campo o nosso 
País; nfto há dúvida alguma. 

~' f~m de . que o nosso povo não se r>riw do 
. m.r~I~pensavt;l alimento. Com tal e)JlÍI'it - , 

t:'JOtleo ~mxilir.mos o Govêrno n pÔr em0 1~}
hca o plano trac~ado certos l, , pr ,t-
podcremos tcJ· •- •1 · t c que ~;omcntc · pao · >arato e m·1•. ·, 
e~ementos, eorn o trigo nacional, zsnr:co cJ.n 

·Por isto, quando lemos no Plano de Hc-
cupeJ ação Econômica do nosso Govêrno, que 
eslú nas suas cogitações atacar o problema 
cle:;cnvolvendo uma política nacionalista d~ 
tri~;o, sentimo-nos entusiasmados, pois esta· , 
mo~ certo~; üc que esm é a perspectiva correta 
de solução par·a o caso. Por aí poderemos 
\·cncer o monopólio estrangeiro e quebrar 
ês;;c circulo de feno que nos envolve, livran· 
do o nosso povo dessa ameaça constante de 
fome, real e efetiva, enquanto o pão nosso de 
cada dia estiver .à mercê do ganancioso. 
"trust". 
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nco em el~mcnto~;, porque jú se ~er'f'o·o rnms 
o nosso tngo ú muito mais rit>o em ~~ic:nl ,qn~ 
do que o trigo estrangeiro. DÍ~'o t t.:mnnas 
podemos produzir ern eoncli•·h'', aml?cm cn~c 
f"VO!':\\'CI's l r '' ' CS llltll!O lll''JS '' ·• • 10 que .Ja se veriricon · ,, : " · 
que, por hectare, no F•·t••rlr> u' ~~~l:tlrncntc, 
·região do Triârwulo :\l't·r·t'c'1•1.<·l· c · lllas, na · " · · c em p produzunos 1. 100 quilos, em méd., ato<;, 
que na Ar~~cntina cssn rnérlh 11 ;- l.t,. ao Passo 
a .mar~a. rnf1xima de !)00. AlÓm '}? .. Ultl·apassa 
tl'lgo c mame, relativ,unentc :1 fc Isso o nosso ' . , • ei'J'U••c c a rnmor praga a que cst:1 • • '·' 111, que > • · • Sll]CitO, 

. , 1 or todas estas razôes 0 , , • • . 
nunho a seguir J>ara a ll'li;. l \c! cl.tdeu·o ea. 

' ,\ l o preço do tri .. 

! ' ., 
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go, para a 'baixa do preço do pão, é justa-
mente fomentar por todos os meios a1 triti-
cultura nacional. Assim, ·esta Assemblé·ia, ao 
mesmo tempo que deve prestigiar a Comissão · 
Orientadora do Abastecimento, na defesa da 
hôlsa do povõ deve proporcionar ao Govêrno 
todos os ele~entos a fim de que se possa 
Ieva•r a bom têrmo a política nacionalista 
do tri«o quebrando, enfim, as amarras que 
,nos p;e~dem aos insaciáveis monopólios es-
trangeiros. ' 

Era o que cu tinha a dizer. (Palmas). 
O SH. LOURENÇO ANDHADE, da Tri-

buna, lê e remete à Mesa o seguinte 

PROJETO N. 55 

Dispõe ,gôbre a , subvenção à Santa Casa de 
Misericórdia da cidade de Passos 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta: 

Art. t,o - Fica concedida à Santa Casa 
de Misericórdia da cidade de Passos a sub-
venção anual de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil cruzeiros). 

Art. 2.0 
- Hevogam-se as disposições em 

contrário. 
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1947. 
(aa.) Lourenço Andrade, Aluísio Costa, 

André de Almeida, Mourão Guimarães, Abreu 
Resende. 

JUSTIFICAÇÃO 

A justificativa dês se projeto, Sr. Presi· 
dente, está nos oitenta e um anos de' portas 
abertas da Santa Casa de Misericórdia da ci-
dade de Passos, prestando assistência hospi-
talar, médica e farmacêutica ao doente pobre, 
à maternidade e à inffmcia, gratuitamente; 
está no volume Jos servi~~os IH'?S~ado~ pela 
Santa Casd, con~tantcs dos r~la~onos JUntos, 
dos quais deshr~arnos alguns top1cos: 

Doentes 'internados - Novecentos c ses-
senta c nove. 

Ambulatório - Foram atendidas três mil 
e seiscentas c quarenta e nove pessoas. 

Curativos - Em doentes internos, nove 
mil e cento e vinte c cinco, e em doentes ex-
ternos, seis mil c duzentos e trinta c quatro. 

Injeções - Em doentes internos, onze 
mil c setecentos e vinte c quatro, c em doen-
tes externos, sete mil c cento e oito. 

Operações - Grandes: cento c trinta e 
nove; pequenas, quinhentas c dezenove. 

Hadiologia - Hadiografias: trezentas c 
vinte c duas; radioscopias: duzentas c dezes-
seis. 

Fisioterapia - Banhos de luz: um mil c 
quatr~cento.s e noventa c oito; ultra-violeta: 
um mil c oitocentos e uma. , 

Farmácia - Fórmulas para doentes in-
ternos: sete mil c cento. e s~sscnta c uma; 
para doentes externos, tres nnl e trezentas c 
oitenta e uma. · 

------------····-· 

, Essa velha instituição de caridade qúe' 
através do , tempo, assumiu com o povo m~ · 
compromisso de assistência, precisa ·contar. 
com algum~ re~da certa, e a subvenção do Es~ 
tado tem sido mcerta e irreguJarmente feita. 

A distribuição de auxílios às Santas Ca-
sas, pelo Estado e por diversas entidades 
tem. andado à altura dos "pistolões", quand~. 
devia ser observado o critério do volume e 
organiz~ção dos serviços de assistência pres-
tados. 

A assistência social, obrigatória do Es. 
tudo, positivamente tem sido feita pelas insti-
tuições de caridade, através das Santu<; Casas 
que, incontestàvelmente, é o único recurs~ 
que o doente pobre encontra tôdas as horas 
do dia e da noite, milagrosamente. 1\Iilacrro-

- 1 o samente, porque nuo se sa Jc como se mantêm 
essas instituições, onde tôda a renda eventual 
depende dos sentimentos do povo. 

O Estado não dá dinheiro, mas manda 
de vez em quando, um fiscal a fazer exigên: 
cias absurdas. Entrai em qualquer Santa Cása 
tudo poderá faltar, mas duas cousas havei~ 
de encontrar, sempre: - a dedicação do mé-
dico e a abnegação das Irmãs. Com estas duas 
cousas é que se mantêm os serviços de assis-
tência social para o povo. 

Sala das Sessões, 22 de setembro. -
(a.) Lourenço Andrade. 

(Nota - Acompanham o projeto su'pra 
dois relatórios impressos, relativos aos anos 
de 1943 a 1946). 

- Impresso c. publicado, inclua-se em 
ordem do dia. 

/ 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SóBRE 
PRODUÇÃO AGRíCOLA 

Declara o Sr. Presidente que, atendendo 
ao requerimento n. 43, publicado no "Diário 
da Assembléia", de 1:3 do corrente mês de 
autoria do Sr. Sousa Carmo, pedindo a' no-
metwúo de uma Comissão Especial, <~omposta 
de sete membros, paru estudar medidas ·que 
protejam a produção agríeoln do Estado, no-
meia os Senhores: Sousa Carmo, Joi:ío Camilo 
Ozanan Coelho, Louren~~o Andra(le, .b~;on Al: 
hergnria, Cândido Ulhôa e César Soragi. 

, Esgotada a hora do expediente, passa-
se a 

ORDEM DO DIA 

Primeira discussdo do Projeto n. 50 

Anuncia-se a 1.~ discussão do JH'Oj~>to 
11 50, da Comissão de Justiça, dando dcn~mi , · 

ção ao , edifício da Assembléia, rnthlicado n,:-
ata da 2.0 sessão extraordinúria. 11 '1 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1." Sccr ,1; · 
pede a palavra o Sr. Badaró .Júnior. c .mo, 

• O SH. BADAHó JüNIOH - Sr p. · 
dente, pe~~o a palavra. ' · 1 CSl· 

O SH. PHESIDENTE - Tem 'l , I· 
Sr. Badaró Júnior. ' Pa <lVra o 

O SH. BADAHó JüNIOn _ Sr. Presi-
dente. 

(j():J. 
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o· projeto "de resolução n. 50, que teve 
·origem rio requerimento n. 41, assinado por 

· vários Senhores Deputados, visa dar ao edi-
fício da sede da Assembléia Legislativa do 
Estado, a denominação de "Palácio da Incon-
fidência". 

, Sr. Presidente, em princípio, estamos de 
·pleno acôrdo com a iniciativa, merecedora, 
sem dúvida, de nossos apláusos. 
. Achamos, entretanto, que é inoportuna c 
desaconselhável a medida, em face da situa-

. ção jurídica do prédio que nos abriga. Corno 
não ignora a Assembléia, em terreno doado 
Pela Prefeitura de Belo • Horizonte foi construí-
dó êstc prédio pela Sociedade Italiana de Be-
neficência e Mútuo Socorro, que é conhecido 
por "Casa d'Itália". 

O Sr. Manuel Taveira - O que se prevê, 
no projeto de lei, é de dar um nome à sede 

. da Assembléia c não a êste prédio. 
, . O SR. BADARó JúNIOR - Mas o edi-

';fício acompanha a Assembléia, assim como 
!U sombra acompanha o corpo. 

:Occlarada a guerra entre o Brasil c a 
Itália em 1\Hl, passaram os bens dos italia-
nos a sofrer restrições diversas. Por tun de-
creto· do Govêrno Federal ficaram os bens dos 
italianos ÍJessoas físicas c jurídicas, a respon-
der· pelo prejuízo que, para os bens c direitos 
do Estado Brasileiro, e para a vida, os bens 
e direitos dos brasileiros, resultaram dos atus 
de agressão praticados pelos do Eixo. Em 
1942 o Govêrno do Estado, com autúrização 

' do Ministro da Justiça, reqúisitou a Casa de 
. Itúlia e nela instalou o Grupo "P:.mdiá Calóge-

geras" e posteriormente o Tribunal Regional Eleitoral. · 

Em 1946, baixou o Govêrno Federal um 
decreto em que declarou dissolvidas as socic-
dàdes civis cujos bens tivessem sido ocupu-
·dos ou utilizados com autorização do Govêrno 
Federal, Estadual ou Municipal, após o rom-

-pimento de relações diplomáticas e até a ces-
sação do estado de guerra entre o Brasil e a 
Alemanha, a Itália e o .Ta pão. Tais bens fo-
·ram incorporados ao patrimônio nacional. 

Neste ínterim sobrevio o tratado de Pa-
~ris, celebrado a 1 O de fevereiro dês te ano. 

Achando-se o Senhor Interventor Alcides 
"" Lins em dificuldades para instalar a A~scm

bléia, lembrou-se da Casa de Itúlia e atacou 
·os serviços de adaptação do prédio. Cicnlifi-
,cado do caso o :Ministro do Exterior, o emi-
nente Sr. Raul Fernandes, opinou que, por 
pertencer a Casa d'Itália à Sociedade Italia-
na d~ Beneficência c Mútuo Soeorro deveria 
ser hherada por fôrça do tratado de paz en-

·trc o Brasil. c a Itália, assinado em Paris a 
10 ~lc fevereiro. d? corrente ano, como jú vi-
mos. O S_r. 1\hmstro Haui Fernandes reco-

• Incndou !~111dp que tendo em vista possível 
c?ntcstaçao sobre a propriedade do imóvel c 
so!J!'C a ~Plicaçiio do tratado de na:r. com a 
lt.ah~1, sena mais prudente usar o E:>tado do 

, I <hretto de desapropriação, ficando sub-rosado 
no, Preço qualquer vínculo ou obrigação de. 
corrente da execução das leis sôbre a proprie. dade inimiga. 

A recomendação chegou quando já ha-
via sido lavrada a escritura de compra e ven-
da c desta forma nüo houve cláusula, de sub-
rogação no preço do ônus dccorr~nlc das leis 
sôhrc propriedade inimiga. l\lms uma vez 
se verifica· quanto é a prc:;sa inimiga da per-
feição. 

A Sociedade Italiana de Deneficêuc~a c 
l\Íútuo Socorro transferiu o edifício ao Esta-
do pela importüncia de Cr$ 7 .445. 711,00, re-
cebida em apólices estaduais em número de 
8. 750., no valor nominal de Cr$ 1. 000,00 cada 
uma, rendendo 7% ao ano c coladas na bolsa 
do Hio a Cr$ 850,00. 

Com o protesto judicial feito pelo Sr. 
Pascoal Boschi que alegou ausência de re-
quisitos legais à rcalizat,~ão da As:>embléia, o 
Estado c a Sociedade Italiana con venicona-
rmn que as apólices destinadas ao pagamento 
em vez de serem entregues à vendedora, ficas-
sem depositadas no Banco llipotecúrio c Agl'i-
cola de Minas Gerais, em nome da vetHledo-
ra, que só podcl'Ú recebe-las }Jorôrn, com au-
torização do Gov{:rno do Estado, uma vez que 
se convent,~a da im}>rocedêneia do altHliclo 
protesto. l~ste caso foi afeto ao Conscl h o Ad-
ministrativo do Estado, e ali relal:ldo brilhan-
temente pelo douto Sr. Camilo Alvim, de cujo 
relatório estamos nos servindo para fazer esta 
exposição à Ar;scmhléia. 

O Advogado Geral üo Estado, o ilustrt- Sr. 
Darci Bcssoni, chamado a opinar, cheaou, en-
tre outras, às seguintes conclusões: 

a) a compra foi feita à Izon domino, 
urna vez que o Decreto-lei federal dissolveu 
a Sociedade ven!lelloi·a c incorporou os seus 
bens ao patrimônio nacional; 

b) houve. por conseguiu te, apenas urna 
tentativa de transferência de domínio no Es-
tado, a preço por pagar, IJOrquc, depositada 
no Banco Hipotecário, até que o Estado auto-rize o levantamento; 

c) é anulável o contrato da, COlllJH'a c 
venda, restituindo-se às partes ao estado an-terior. ' 

. . Corno vê~rn. os nobres peputados, existe 
seria con trovcrs1a, que possr velmen te só com 
a aprovação do tratado de paz com a Itálin será dirimida. 

O Sr. Dnar Mendes - Na exposição de 
V. Excia., que aliás é brilhante, teria razão 
a restrição imposta, se o projeto declarasse 
que o atual edifíeio da Assembléia é que re-
ceberia o nome de Palúeio da Inconfidência 
O edifício nada tem a ver com isso. 

O SH. BADAHó .J(JNTOH --- l\las as con-
dições financeiras do Estado não pcrmitelll 
esta compra. Corno V. Ex c ia. pode :l(hnilir 
que a Casa de Itillia venha a ser· o Palúeio 
Tiradentes'! E' por isto que eu rcclmno desta 
tribuna. 

E não scrú por isso mesmo que o eonsn-
lado italiano, que aqui tem a sua sede, por 
mais estranho que isto pareça, teime em não 
se retirar, não obstante os reiterados eonvilcs 
que lhe têm sido dirigidos ? 

Quando na prcsiclência ela Assembléia 
Constituinte, o ilustre Sr. Fcliciano Pena, qu
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tanto lustre imprimiu à direção desta Casa; 
tudo se fez no sentido de não ser promulga-
da a Constituiç.ão Mineira, com c;! escud,o _do 

~ ~r I .. 
Consulado Italiano na faehada _deste predu~. 
Só depois de várias reclamaçoes, . nas _qums 
tomou parte a imprensa desta Ca~ltal, e que 
0 Consulado retirou o escudo, ah pe_rma!1e-
cmulo, entretanto, o mastro da bandeira Ita-
liana. 

I 
I 
t 
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E ignora, por acaso, . esta Asse~bléia 9ue 
0 máximo conseguido ate . agora fm a retira-
da do escudo? Deven1os, diante disso, aprovar 
o projeto n. 50 ? 

Atentem os Senhores Deputados para os 
extremos a que chegaríam'os se aprovássemos, 
no momento uma resolução dando a êsse edi-
fício, considerado pr~priedade inimiga, com 
um consulado a funcwnar em uma de suas 
dependências, a denominação de ."Paláci_? ~da 
Inconfidêneia", nome tão caro as trmhçoes 
mineiras ? 

Dirigimos desta ~ribuna um veement.e 
a pêlo ao ilustre Sr. fvhlto~ Campos n? sen.h-
do de reexaminar a clchcada questao des-
te prédio, contribuindo com o seu patriotis-
mo para que a mesma tenha solução pronta 
c condizente com os bons foros da gente mi-
neira. 

Tudo nos aconselha, desta forma, a não 
' adotar, no momento, a requerimento, fruto 

da iniciativa de um jovem inteligente e idea-
lista, o Sr. Olavo Drumond da bancada da 
imprensa. A lembrança de que S. Paulo tem 
o seu "Palúcio 9 de Julho", e a Câmara Fe-
deral, o "Palácio Tiradentes" - deve refor-
çar a nossa decisão de que também em Minas 
Gerais deve ter o seu Palácio da Inconfidencia. 
Mas, é cedo ainda para o ha.tismo. Nã? ~es
baratemos o nome tão caro a gente mmell"a, 
dando-o a um prédio que ainda é considera-
do de propriedade inimiga. 

O Sr. Faria Tavares - E' preciso escla-
recer de uma vez por tôdas, que realmente o 
nom~ não se liga ao prédio. A denominação 
é simbólica: em qualquer lugar em que esti-

v • ver instalada a Assembléia Legislativa, o pré-
, dio se chamará "Palácio da Inconfidência" 

O SH. BADAHó .TúNIOH- O motivo da1 
denominação tem plena procedôncia; a idéia 
é boa c deve ser aplaudida, c com ela estou 
de pleno acôrdo. Ocorre, porém, que o pré-
dio em que ora nos encontramos, não pode-
rá 'ser denominado "Palúcio da Inconfidên-
cia" porque nem mesmo é de propriedade 
hras'ileira, pertencendo a uma sociedade Ita-
liana de Auxílios Mútuos. E' considerada 
uma propriedade inimiga, segundo expressão 
do Ministro do Exterior. 

' Ó Sr. Faria Tavares - O que interessa é 
que a sede do Legislativo ... 

O SH. BADAH6 JúNIOH -·- Estou de ple-
no acôrdo em que amanhã, num caso de emer-
gência de guerra, por urna calamidade púhli-
C'l tenhamos de funcionar até debaixo de 
u~;1 a ponte, its margens do Hio das V c lhas. 

Reservemos <'.ssc grande nome, Sr. Presi-
dente, para o futuro cdifici_o da ,Ass~rnblcia 

>'; Legislativa do Estado de l\hnas Gcrms, que, 

\ . . . 
com à ajuda de Deus e do povo, faremos comi- . 
truir, tão ·logo o permitam as condições finan--' · 
c eiras do Estado. 'Estas as razõ'es pelas quais. 
nego o meu voto ~.ao projeto em discussão. 
(Palmas). -. 

O SR. FABRíCIO SOARES --:- Sr. Pre'si-. 
dente, peço a palavra. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Fabrício ,Soares. 

O SH. FABHíCIO SOARES - Sr. Presi-
dente, Senhores Deputados. 

Na qualidade de membro da Comissão de 
Constituição, Legislação e Justiça e relator· 
do projeto no. 50, sinto-me no dever de dar 
algumas explicações a esta Casa a respeito., 
do mesmo Projeto. · 

E' verdade louvável a vigilância com que· 
o eminente Deputado lladaró .Júnior acompa~ 
nha neste plenário a discussão e votação dos. 
requerimentos submetidos à sua considera-
ção. A questão levantada po1· S. Exciu. não, 
é estranha à Comissão, porquanto já também 
ela foi discutida, mas, data vcnia, de S. Excia. 
o Deputado Badaró .Júnior, não tem razões 
em suas considerações. O projeto manda que 
se denomine "Palácio da Inconfidência" ao. 
edifício-sede da Assembléia Legislativa de · 
Minas Gerais. 

O Sr. Badmó Júnior -· Que, no momento,. 
é a Casa d'Itália. 

O SR. F ABRtCIO SOAHES - Que no 
momento é a Casa d'Itúlia, como amanhã 'pode~ 
rá ser a Casa d'Itúlia ou outro qualquer edi~ 
fício.. A questão da propriedade do edificio· 
não importa, porquanto, denominar-se-á "Pu-
lúcio da Inconfidência" à sede da Assembléia, 
em qualquer hipótese, ainda que o edifício seja 
alugado. E' 'apenas simbólica a denominação, 
Também entendo que não pertence a inimigo 
êste prédio da Assembléia, pois, inimigo não. 
é o Govêrno italiano e muito menos o povo 
italiano. 

O Sr. Badaró Júnior - 'V. Excia. dã. 
licença para um aparte? Quando eu me xefe.:. 
ri à "propriedade de inimigo" cu me baseei 
em ofício do Sr. 1\Iinistro do Exterior, e V. 
Excia. vcrú pela resposta ao Sr. Raul Fer. 
nandcs que o prédio é considerado proprie-
dade inimiga. 

O SH. FABRíCIO SOAHES - V. Excia 
poderia informar a época em que foi fcit~. 
êsse ofício ? 

Naturalmente foi antes do Tratado de, 
Paz. 

O Sr. Badaró Júnior ·- Depois do Trata-
do de Paz. , 

O SH,- FABIUCIO SOARES - Ainda <IUe seja depois. 

O Sr. Badaró Júnior:-- Justamente < n-
do. s~ tratava da mstala~~uo da Asscmbl; .~ua 
predw. Cl,l no. 

, .~ ~n. F~BRfC~q SOAHES _ Ainda que 
S. ~x.c~:!. o Sr. 1\[~nistro do Exterior chame, 
de uu~mgo.! pc~~o hccnça Para discordar da 
denom.maça~, po~quc ~ntendo que inimigo foi 
o fascismo, mmugo fo1 o govêrno de Mussoli· 
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· ne. Hoje, como em qualquer outra época o 
-povo brasileiro tem no italiano um amigo 
leal e verdadeiro. 

não tem imunidades de espécie alguma; é 
um cidadão corno um outro qualquer. 

· . O Sr. Badaró Júnior - Mas quando se re-
' fere a propriedade inimiga, no caso refere-se 
- com licença do nobre deputado Alberto 
Deodato - do ponto de vista do direito in-
ternacional~ 

O ediÚcio do consulado não tem a fixa-
ção da extra-territorialidade; é um trecho do 
território brasileiro. 

O Sr. Badaró Júnior - Nem a isso me 
referi. 

.· O SR. FABRíCIO SOARES- Dado, po-
-:rem, o estado atual das relações entre o go-
vêrno brasileiro e o govêrno italiano, man-
·tendo ·cada um dêles o seu embaixador junt'o 

--ao outro, penso que é imprópria a denomina-
ção de inimigo. Em qualquer hipótese, essas 
-consideráções são impertinentes e nada têm 
a ver co~ o Projeto. ~ste merece o apoio da 
·Casa. 

O SH. ALBERTO DEODATO - E', por-
tanto, um apartamento ou um andar ou uma 
sala alugada a quem 'lUCr que seja ou a uma 
pessoa jurídica ou a uma pessoa física e de 
que êle paga aluguel. 

O Sr. Badaró Jzínior - V. Excia. não 
pode falar em prédio alugado. O Consulado 
não está instalado em um prédio alugado. 

' . O Sr. Badaró Jímior - Neste ponto estou 
·de pleno acôrdo. 

,O SR. FABRtCIO SOARES - Se está de 
acôrdo, espero que V. Excia. vote a favor do 
projeto. 

O SR. ALBERTO DEODATO -Alugado 
ou não, funciona corno pessoa privada. Não 
é o Govêrno • italiano, o Estado Italiano que 
está aqui dentro. E' um pedaço do território 
lmlsileiro onde o Cônsul tem pousada para a 
sua repartição pública, que é o consulado. f) 
Desta maneira, não vejo corno não se possa _ O Sr. Badaró Júnior - Estou de acôrdo, 

.mas a questão é da oportunidade. (Palmas). 
O SR. PRESIDENTE - Continua em 

-'discussão o Projeto- n.• 50. 

dar a êssc lugar onde funciona o Tribunal 
Eleitoral, onde funciona a Assembléia Legis-
lativa e onde funciona o Consulado ... 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
·sidente, peço a palavra. 

O Sr. 11aclaró Júnior - Cousas tôdas bra-
sileiras, não um consulado estrangeiro. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Num dos ' O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Ouvi, Sr. 
Presidente c Senhores membros desta Casa, 
a ·discussão sôbre a aprovação dêsse Projeto 
que dá o nome de "Palácio da Inconfidência" 
no local ·onde funciona a Assembléia Legisla-
tiva de Minas. Acho que o Sr. Deputado Ba-
daró .Túnior não tem entretanto razão. Pela 
sua, argumentaçt'to, o que se há de pensar é 
que nós estamos funcionando em território 
inimigo, ou' por outra, numa casa de inimigo. 

sel~s. ~partes, disse o nobre deputado, que o 
echhcw acompanha a Assembléia, como a 
sombra~ acompanha o corpo. Não é nada <lis-
so, êssc ed!~ici? não acompanha a Assembléia, 
a. :~sscrnbleta c que po,le acompanhar o edi-
f~-.:w. 

O Sr. Rmlaró Júnior - Foi um equivoco 
meu; quem carrega a cnsa nas costas é o ca-
ramujo. 

E tal não se dá. 
O Sr. Badaró Jzínior - V. Excia. me per-

mite um aparte '1 Isso V. Excia não pode di-
zer, porctue antes mesmo de iniciar a sessão, 
eu lancei mão dos conhecimentos de V. Exeia. 
em matéria de direito internacional, e inda-
guei se o Consulado era considerado territó-
rio estrangeiro. 

O SH. ALBERTO DEODATO - E cu dis-
se que não. Isso vem em auxílio dos meus ar-

. gumentos. 
Mas pode ser que se tire essa dedução das 

palavras do ilustre e brilhante deputado de 
Minas Novas. Entretanto, é preciso que se 
diga que o Consulado hoje nada m~is é do 
que uma rcparli~~ão de carúter comcrcwl e eco-
nômico. o cônsul não é hoje o representan-
te de. seu país noutro país, é um agente da 
economia c das finanças, é uma P?ssoa qu.e 
se pode chamar de direito internaciOnal IJI'l-
vado c não de direito internacional IJúhlico. 
O Cônsul não tem imunidades: as suas imu-
nidades são apenas no exercício de suas fun-
ções, isto é, quunuo 0 Cônsul visa passaportl! 
errado, quando o Cônsul se mete em. nego-
ciatas para efeitos de exportação ou Impor-
tação; efeito do comércio, então tem o seu 
fôro próprio, o fôro de sua terra. Fóra disto, 
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. O SH .. ALBEHTO DEODATO -De certo 
fot um cqmvoc<~ de V. Excia., mas estou me 
prevalecendo des~e equívoco pura argumcn-
!ar. Desta manetra, apesar de aeltar que o 
Ilustre deputado Badaró Júnior andou brilhan-
temente pelos. ,a~raiais do direito inclusive ,., 
desta causa dtftctl que é o direito 'internacio- ' 
nu\, penso que o Projeto deve ser aprovado 
vela Casa. (Palmas). 

O SH. PHESIDENTE- Continua em > • 
me ira discussão o Projeto n.o 50. 1 n-

Não solicitando a palavra mais nenhum 
Sr. Deputado, encerra-se a 1 • <liscuss:- 1 Projeto n." 50 que submetido ~~ vot;s ·c:,'\~ r 0 
v a do. · .lpro-

- A' Comissão de .Justiça. 

PRIMEIHA DISCUSSÃO DO PHOJETO N. 51 

to n ~cE~c-sc la. primeira discussão do Projc-
"'r .A t-' pu >hcar\o na Ma da :~8 ~ sc•ss7to <lo 
·~ 11 OlHO C t ' ' " ' ' • _ · d ae ano, que autoriza a <'Oll''ll'tl çao c mn·t . - " -Serra. • ponte no distnto de Amparo da 

Lido êssc l> . · t 1 - • . I OJC o pc o Sr 1 " S l' . nao solicita .1 1 • · · ' ccrc nno, 
• !la avra nenhum Sr. Dexmtado 

Sub~etido a votos é aprovado. • 
-- A Comissão de Viação. 



r~ :RIMEIRA DISCUSSÃO DO P~:::T~ N. 52 

Logo após anuncia-se a 1.• discussão do 
projeto n.• ,52.' publicado na at~ da 38.• .ses-
são, do Sr. Adolfo :rortela, disp~n.do ~obre 
equiparação dt:: v~n.c1mentos e class1flcaçao de 

~~ professôras pnmanas • 

i· 
!' 

1 

Lido êsse projet? pelo Sr .. 1.• Secretário 
c livre a palavra, nao se mamfesta nenhum 
Sr. Deputado. Submetido a votos é aprova-
do. 

A' Comissão de Educação. 

PROJETO N. 53 

Em seguida anuncia-se a 1.• discussão do 
projeto n.• 53, publicado na ata da 38.~ sessão, 
do Sr. Maurício Andrade, que concede. sub-
venção ao Hospital N. Senhora do Brasil, em 
Bambuí. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1.• Secretário, 
é 0 mesmo aprovado, sem debate. 

-~· A' Comissão de Finanças. 

SEGUNDA DISCUSSÃO ·DO PROJETO N. l1 

(Adiamento) 

Passa-se à segunda discussão do projeto 
11 • 11, e substitutivo da Comissão de Seguran-
ça Pública, modificando o Regulamento de 
promoção de oficiais da Fôrça Policial de 
Minas Gerais, aprovado pelo Decreto-lei n. 
1.0Gl, de 29 de dezembro de 1945. 

O SR. OSCAR COHRI~A - Sr. Presiden-
te, pela ordem, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Oscar Correêa. 

O SR. OSCAH COHH:f.;A - Sr. Prcsidcn-
te. ; . 1 

A matéria é de máxima relevância c eu 
solicitaria a V. Excia· qu~ adiasse ~l sua 
discussão até que seJa pubhcado, na mtcgra, 

,r· 0 ·parece; que apresentei à extinta Comissão 
i' Especial de Legislação a título de justifica-

.ção do substitutivo agora adotado pela Co· 
missão de Segurança. 

O SH. PHESIDENTE - A Mesa vai con· 
sultar à Casa se concorda com o adiamento 
do projeto n. 11, em virtu~e de não ter si~lo 
publicado o parecer ~lo. Sr. Os~ar Corr~a, 
quando relator da matena na extmta Cmms-
são Especial de Legislação, esclarecendo, r>o• 
~·ém que o parecer da Comissão de Seguran• 
ça ~ o substitutivo. do Sr. Osca; Corrêa foram 
devidamente puhhcados. Os Srs. deputados 
que forem favorúvcis ao requerimento do Sr. 
Oscar Corrêa, pedindo adiamento da discus-
s:to c votação do projeto n. 11, afim de quo 
s~ja publicado no "I?iário da Assembléia o 
referido parecer, queiram permanecer assen-
tados. - (Pausa) . 

Foi aprovado, ficando, conseqüentemen-
te, adiada a dis~u?são e :_otação do projeto. 
n. 11, para a proxnna scssao. 

E' 0 seguinte o parecer a que ~>e refcro 
a decisão supra: 

JUSTIFICAÇÃO DO SR. OSCAR CORR1;:A AO 
SUBSTITUTIVO QUE APRESENTOU AO PRO-
JETO N. 11. ' . 

(Parecer apresentado à extinta Comissão Es":' 
. pecial de Legislação) 

I - A~sunto dos mai~ graves e delicados 
o que nos foi proposto a consideração,. sobre-
tudo porque diz êle respeito à organização dos 
quadros da Fôrça Policial do Estado, à qual 
incuml,>e velar pela segurança das institui-
ções, no papel de reserva legal do Exército 
Nacional e fôrça auxiliar, que lhe dá a Consti-
tuição Federal (art. 183). 

Por isso mesmo nos reclama atenção es-
pecial e espírito liberto· de preconceitos de 
qualquer ordem, tanto mais quanto trata o 
Projeto de questão das mais importantes, como 
a do preenchimento, por promoção, nos· qua-
dros da Fôrça Policial, das vagas que se de-
rem. 

A estruturação dos organismos militares 
requer cuidados especiais: nem podem ,êles 
sujeitar-se a rigorismo excessivo, que lhes irn-
pc~~a certa liberdade c autonomia, essenciais 
a tôda corporação, para que viva e progrida, 
nem se lhes pode conceder amplitude dema-
siada de ação, que os afaste da fiscalização 
necessária do superior pode; de comando, 
nas mãos do Chefe do Executivo, (Constitui-
ção Federal, art. 87, n. ,XI e 17 8, c Constitui-
ção Estadual, art. 51, n. XI). ' , 

Interferências externas, que atuem sôbre 
seus quadros, podem corroníper a precípua 
função de salvaguarda das instituições, mas 
o alheamcnto .. c dessubordinação ao comando 
superior retii;arn-lhc o mérito principal de po-
der atender aos reclamos da ordem e da ma~' 
nutenção da autoridade. ' 

Aos mineiros, mais carinho merece ain-
da o terna: nossa briosa Fôrça Policial tem 
sido sempre, em todos os momentos c sob 
todos os aspectos, modêlo de virtudes cívicas 
de inigualúvcl patriotismo, inexcedível amo; 
à legalidade e à defesa das instituições e cons-
tante garantia de ordem. 

Meditemos, pois, serena e lealmente 0 Projeto. 

li - A justifica~~ão que o acompanha 'e 
lhe esclarece as finalidades, salienta que 0 
artigo 52 do Hegulamento em vigor, aprova-
do pelo Decreto-lei n. 1. OGl, de 29 de de-
zembro de 1945. 

"D?ixou a critério_ exclusivo da Comissão 
respectiva as promo<,.~oes por merecimento" .. 

Levando a ' 
" t t' . 'ct • _ au oma 1sn~o ~1ue so se a nnte I1as promo-

çocs por anhgmdade, baseadas <rue ,,;-
10 

, 
l l 1 . . . t• f, "' em ( ~los o lJetivos, pos1 1vos, ·. acihncnte dclcr-

nnnados pela consulta aos registros d, , .• 
soal". c pcs 

E argumenta que 
. "quando se trata de r>rornoções por mc-

rccuncnto c, ar1esar de tôdas as tetlt· t' 0 t 'd 1 1. . . · ,\ 1vas n 
~en .1 o l c se liimnmr o coeficiente da influ-
encia_ pessoal na e.scol~ta dos indicados ain-
da nao logrou a hxaçao de um critéri~ que 
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'excluísse dita influência. A questão está ain-
da em réduzí-la no mínimo". 

Com 'efeito, o maior mal, talvez, de que 
pode sofrer uma orga:nização militar, que deve 
ser apolítica (no sentido de apartidária) é 
à' influência de conceitos estranhos à sua es-
trutura, de elementos extra-quadros; desvir-
tuando-lhe a elevada função social a que se 

"no quadro de acesso por mérecimento· 
os oficiais são agrupados segundo os seus pos-
tos e classificados na ordem de merecimento 
que lhes atribuir a Comissão de Promoções": 

dq\·ota. ' . 
lllleresses outros, subalternos, devem ser 

n~astados, terminantemente, de sua órbita, e 
~1sso vai a grande dificuldal\e, porqne, infe-
~lzmente, os ,homens não se sobrepõem a essas 
mterferências, antes a elas se sujeitam e lhes 

Deflue disso c de outros dispositivos (ar-
tigo 5a, por exemplo I, que a promoção se· 
faz, forçosamente, na ordem indicalla (embo-
ra o disposto no artigo 54, de que se poderia 
deduzir -- estudado isoladamente - a obri-
gatoriedade apenas para o critério de anti-
gi.Udadc). Aliás, essa tem sido a interpretação 
prática: o Govêrno nomeia segundo a ordem 
da Comissão . 

. prestam obediência. 
Cumpre, pois, tanto quanto possível, re-

duzi-las. A isso, uiz a iustificação, visa o Pro-
jeto, desde, que, acentua, 

"não se pode obter sem a interferênc1a 
do govêrno, qué atua, no caso, como poder 

, moderador, capaz de iulgar com mais acêrto 
·a isen\;.ão, sem sofrer as influências da proxi· 
mi~ade, que perturbam o julgamento da Co· 
missão" 
. Não há negar que o contacto direto c con-
.tinuo dos membros da corporação, se, por 
um lado, proporciona facilitação de conheci-
mentos pessoais e melhor indagação e afe-
rição ·de tributos e qualidades, por outro con· 
tribui para o aparecimento de atritos de vá-
ria natureza, desde que os que se fundamen· 
tan! nas imposições da ordem c da disciplina 
até os que desculpam infundadamente na in-
vejá, a ·que, infelizmente, não se furtam os 

E', entretanto, princípio elementar, e dcs· 
necessário se faz invocar autoridades, unfl-
nimes em afirmá-lo, que o ato d(' nomeação é 
da competência exclusiva do Chefe do Execu-
tivo, que não pode ficar adstrito its classifi-
cações, porque, para o serviço público se exi-
gem qualidades outras de que só êle é juiz .1 

E, 9omo tem sido aplicado o Regulamento, o 
Chefe do Govêrno apenas assina os atos da 
Comissão de Promoções, Ora, se é verdade 
cluc o critério de antiguidade não comporta 
tergiversações, pois se funda· em dados objeti-
vos e de avaliação segum o merecimento é 
critér~o. subjetivo, digamo;, depende de f alô: 
rcs vanos, de apreciação difícil. 

. homens. 
1 Há que frisar ainda que o govêrno está 
alheio a essas competições internas menos 
elevadas e por agir soh as seguras imposi.ções 
do interêsse público. V crdadc é que pode 
também não agir; mas, não nos é dado de 
boa-fé, argumentar com o mau excmp'o: 

UI - Objetar-se-á, nesse sentido que a 
entrega! a? Çhefe do Govêrno, da cscoll~a, pode 
c~nduZlr a u:terferência da política de protc-
Ç~IO, aos pedidos, dos apadrinhamentos, des-
yutu~nd~ aquela mesma direção ap9lítica da 
cor~or~çao. Mas, a resposta é conclusiva: 
IJrelymnarmentc, os quadros de acesso são or-
g~mzados pela mesma Comissão de Promo-
çoes, . compo~t<~ d~ oficiais graduados c in-
s~spelt?s, e c ohv10 que os nela incluídos cs· 
t::o, po1s nas ~o_ndiçõcs exigidas pam promo· 

. ç~o. E, no mento, não só não é dado ao le-
gislador. argumentar, na feitura das leis, com 
os desvws dos governantes, como também é 
elementar que, se conforme reza o Hcgulamcn-
to respectivo, no seu artiuo 6.•: 
d "as pr~m~ções no quadro de oficiais são 
~ competencta exclusiva do Chefe do Go· 

,verno do Estado". · 

t~,an~~o l~os é datlo, em eontraposiç.ão a isso, 
Ç
ões 

1
r
1
m.a-lo em mero assinante de rcsolu-

• U lClaS. 

. . Fica à Comissão, portanto, a tarefa de 
mdtcar nomes que preencham os requisitos. 
regul_amcntares. m~~s não se pode, sem cercear 
a açao do Execullvo, negar-lhe a faculdade 
de optar entre os indicados. 

Mesn~o nos concursos de provas, em que, 
aos ca~Hh~latos, são conferillns notas, seguras 
e quahtahvas, mesmo nêles não foge a ici :. 
um relativo arbítrio do Executivo. 

. O ~ri.tério alvitraáo no Projeto foi o da 
hsta tnphce, geralmente usado. Dir-se-ia po· 
r.ém, que, a prevalecer, anular-se-iam as 'fina-
lidades da Comis!;ão de Promoções. Em ab-
soluto: a fun~~ão de tais comissões é exata- 1 

mente a de pesar, em primeira instância, as ·.t\ 
condições dos vúrios candidatos, separando · 
os que as preencham dos que não as, atingem, 
c dantlo-lhcs graus llllC os classifiquem. Daí 
por diante fica ao Govêrno a faculdade de es-
colher, entre os que merecem (c são os indi-
cados) os que, a seu ver,· estão em melhores 
condições para a promoção. ·E principalmen-
te ~n~ uma corporação a que, como a Fôrça 
Poltewl, incumbe a garantia c a estabilidade 
das instituições. 

A nosso ver, o Projeto resume tcndêncta 
mais consentânca eom os princípios normati-
vos da matcria, ni'w sem eontuclo, HlH'esentar 
algumas. falhas, que devem ser corrigidas, c 
que ~;ahcntarcmos. 

IV - O Projeto se llislancia do Hegula· 
monto em vigor: ,, 

',' p . . 
ditór' orquc, dig,a-s~, o ~lcgulamento é contra-

.. , ·eom 10 . nos propr10s termos: no artigo 6 • 
·com ope~:m~s, confere, como de boa norma,,~ 
fe do cl'!lxcHl te.xclrzsiva (frisa-se hem) ao chc· 

- na letra "h" do ~ 2.• do artigo 49 -
O Hcgulamcnto diapõc que 

'. CCU lVO' In' S t' . . .O.o p · t ' " • no ar 1go 52, obJeto role o, acentua que 

" -os nomes, em (~mla relação, serao co-
lo~~dos em ordem de merecimento, de 
acordo com os dados c juizos referentes 
a cada canclitlnto". 
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O Projeto propõe: 

"Os nomes em cada relação, serão co-
locados em ~rdcm alfabética, de aeôrdo 
com os dados e juízos referentes a cada 
candidato". 
A diferença fundamental é, desta forma, 

a passagem de lista obrigatóriu (como. se tem 
interpretado o artigo atual) para ~\ . h_sta f_u-
cultativu. Modificado, porem, o cnlcno, na o 

l - " l ' é possível conservar-se a re< açao - <c acor-
do com os dados, etc.". Se a ordem é alfa-
bética, não pode ser de acôrdo com o~ dados, 
etc., mas, sim, acompanhada, seguuh~ dos 
dados e juízos referentes a cada camlldalo. 

Desta maneira, a Comissão emitirá pa-
recer, normalmente, nesse~ da.do;'> e juízos.; 
só que, em vez de coucluszvo c ele cousultz-
vo, como de boa norma. 

Não haveria motivo para a modificação 
do critério, s~ a i~Hlicaçã? ncs~a orde:u ~ão 
parecesse insrm~aça? ~o Exc~~-trvo. Nao r~n
portaria que a Corrussao classl!rcasse de acor-
do com o merecimento, no seu entender c 
dando os motivos. Ficaria ao Executivo a 
faculdade de obedecer à ordem alvitrada, ou 
não. 

Aliás, diga-se de passagem, a tendência 
é para fundar as promoções em critério mis-
to, de merecimento c antiguidade. E, . segun-
do consta, foi apresentado à Cümara Federal 
projeto de reforma da Lei de Promoções do 
Exército· nesse sentido: computando em pon-
tos, mais objetivamente os dados referentes 
a cada candidato, em critério misto. 

d que importa, contudo, é dar-s~ u? Exe-
cutivo, na lista dos indic~1dos, o du:erto de 
escolha. Proporíamos, assim, u scgumte re-
dação para o artigo 49, letra "h" do Hegu-
lamento: 

"os nomes, de cada relação, serão co-
locados em ordem alfabética, seguidos 
dos juízos c dados referentes a cada can· 
didato, atribuídos pela Comissão de Pro-
moções"; 
V ~ O art. 52 se modificou também, na 

1.~ alínea da letra. "h"., ~Saliente-se, de pas-
sagem, a falta de srstemuhca do. a~u.ul l~cgt~la
mcnto, que n~o obedeceu o cnleno tecmco 
uniforme) . Drspondo o Hegulmnento que 

"no quadro de acesso por merecimento 
os oficiais serão grupados segundo os 
seus I>ostos c elassifica<los na ordem de 
merecimento que lhes atribuir a Comis-
são de Promoções", 

o projeto propõe: 
"no quadro de acesso por merecimento 
os oficiais serão grupados em listas se-
gundo o5 seus P?slos c em número ,nu!l· 
ca inferior no tnplo das vagas provave1s, 
podendo o Govêrno escolher livremente 
dentre os indicados". ' 

Hú ainda aqui, em nosso entender, im-
n·opridda<lc de r_e<hwão: lcvt~n do ~ admitir-

1., 1•11 tcrpretação hlcral, a obngatoncdmlc ah-
sc ' 1" l ' f solnta da lista tnp Ice, o que pot ena con un· 
dir os menos atentos. 

A. L. - i3\J 

. , · :\Idm disso, julgamos' melhor propô r subs:. · 
htu~r:ro que adapte o Hegulamento da Fôrça 
Pohcral. ao !lo Exército Nacional, facilitando 
a. ~rganrzaçao do quadro de acesso. O cri-
teno adotado na. gloriosa fôrça nacional vem 
expresso no _artigo 35 e seus parágrafos c 
pode ser a~snn co~substanciado no Hegula-
mento da Força Policial: 

"No q~!a~h:o de acesso por merecimen-
to os ohcuus serão grupados em listas 
segundo os seus postos c em número nun-
ca inferior ao das vagas prováveis mais 
quatro, salvo se não houver oficiais em 
número suficiente com os requisitos re-
gulamentares, caso em que serão incluí-
dos apenas os que os satisfaçam integral-
mente, ficando, se fôr a hipótese, as va-
gas excedentes para preenchimento na 
época seguinte de promoções". , 

VI - A 2.• alínea ao artigo 52, letra ''b"' 
foi conservada no Projeto. E incongruente: 
mente, porque se se mudou o critério da 
promo~~ão por merecimento - que passou 
naquele Projeto, da lista de nomeação força: 
da para a lista tríplice - não se pode con-
servar aquêle anulouamente pura a indicação 
por critério de antiguidade, porque isso leva-
riu à absurdidade da indicação também trí-
plice nesse critério. 

Feita a modificação que impusemos à 
primeira alínea, a segunda deve passar a ou-
tra redação, que propomos : · 

"No quadro de acesso por antiguidade 
os oficiais serão grupados segundo os 
seus postos e classificados na ordem de 
antiguidade apurada de conformidade 
com o artigo 9."". · 
O parágrafo único do artigo 52 do He-

gularnenlo desaparece, como no Projeto, E as 
duas alíneas podem constituir os parágrafos 
1.• c 2." do artigo 52, para melhor sistemática. 

VII - Como dc.corrência lógica das alte-
rações do art. 52, o art. 53 deve também so-
frer alteração de sistemática: 

"No quadro de acesso pelo critério de 
antiguidade a Comissão incluirá o nú-' 
mero de oficiais que julgar suficiente para 
o prccnehimenlo das vagas provúveis 
do ano; c no de merecimento um núme-
ro igual ao das ':'a;5as prováveis, rnais 
quatro, salvo o drsposto no artigo 52 
§ 1.•, in fine". · ' 
O § 1." do art. 53 merece ainda modifica-

ção e.:~clarcccdora. O Projeto alterou-lhe a 
redaçao, que passou de 

"os reman~scentes <lo <JUadro de acesso 
por mcrcenncnto, relahvo ao ano •t'nt ' . r - , c-nor, 1gurarao no novo <IUadro cnc· 1 , çnn<lo-o", ' · ,\ lC-

"os remanescentes do cruadt·o 1 (C !lCC'"iO por merecimento, relativo , . ·?· ~ 
f . - 1 · · · •\O an tenor Igurarao o >ngatortamcnte no no 1 
dro". vo qua· 

Niio no's parcc~, todavia, suficiente. Jul· 
gamos de hom alvitre cl,'ll'C'Il' llt 1· 1 ' . , . . . , - c o sen H o 
e llllpor melhor ststcmal!ca no He«tl· , l . 
ncss · ll'te sol> "' 1 .tmcn o, . , a IH . nosso Vnrcccr int , " l no . •f ro r. 'l § 1 o 1. , cgr .me o ,u rg :.>, ' • • c t tsposto no artigo 56 
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e transformando os parágrafos 1.", 2.• e 3.' 2.a DISCUSSÃO DO PROJETO N. 14 
· -dêste artigo nos parágrafos 2.0, 3.0 c 4.• do 
. artjgo 53 . Assim : · 

· "Art. 53, § 1.• - "Os remanescentes 
do .quadro de acesso por merecimento re· 
lativo ao ano anterior, figurarão obriga· 
·tàriamente no novo quadro, salvo caso 
de morte, incapacidade física ou moral, 
ou condenação a um ano de prisão ou 
mais,, .ocasionada ou verificada ulterior· 

. , mente à sua inclusão naquele quadro; 
ou, finalmente, se tiver atingido o lnni-
te de idade para permanecer no serviço 

Segue-se a 2.• discussão do p~ojeto n.• H, 
que estende a militares <~~ hene,~:cw~ do De-
creto-lei Estadual n.• 1. b.{2. Suo. !Idos, su-
cessivamente, pelo Sr. 1.9 Sc;_cretano. os ar-
tigos 1." e 2.9, §§ 1.• e 2.0 desse proJeto, afes 
quais são aprovados, um a ym, sem . ?e? . ,,• 
ficando encerrada a discussao do art1t,os. 3. • 
4 9' e 5.• e adiada a votação dêsses ar~1gos, 
p'or falta de quorum, em virtude da retirada 
ocasional de alguns Srs. Deputados . 

2.• DISCUSSÃO DO J>HOJETO N. 17 
. ativo. Findo êsse · prazo, sua permanên-
cia no quadro de acesso para promoção 
por merecimento, ficará dependendo de 
novo estudo da Comissão de Promoções, 
em confronto com os novos oficiais qua· 
lificados". 
§ 2.• -·O atual § 1.0 do art. 56 - "A 
incapacidade fisica ... " 

Anuncia-se, a seguir, a 2.• discussão do 
projeto n.• 17, que autoriza a ahertur~ 1lc 
um crédito especial de Cr$ 22.-196,:1~, a S!!-
cretaria das Finanças, cujos d1spos1hvos sao 
lidos pelo Sr. 1." Secretário, ficando cnc~r
raua a sua discussão c adiada a respechva 
votação, por falta de quorum. 

2.• DISCUSSÃO DO PHO.TETO N. 19 .·, '§ 3.• - O atual § 2.• ·do art. 56 -· "A' 
l.ncapacidade moral. .. " 

§ 4.~ - O atual § 3.• do art. 56 - "As 
autoridades conhecedoras ... " 

O § 2.• do Regulamento passa a artigo 
'autônomo de número 54; o artigo 54 passa a 

· \ ··55; o 55 'a 56, com pequena modificação. O 
·artigo 57 permanece inalterado. 

Finalmente, anuncia-se a 2.• discussão do 
J)rojeto n.• 19, autorizando a abertura de um 
crédito especial de Cr$ 9.!i03,\10, à Secretaria 
,da Educação. 

_ Do que expusemos, n.asce o nosso ~ub_s· 
, titutivo, que submetemos a .douta Com1ssao 
·Especial. 

Lidos, sucessivamente, pelo Sr. 1.9 Secre-
tário os seus dispositivos, dú-se por encerrada 
a discussão do 1n·ojeto supra, ficando adiada a 
sua votação por falta de QUorzzm. 

· VIU - Cremos ter conseguido, assim 
fixar mais jurídica e congruentemente, as nor-
mas 'do Regulamento de Promoções., 

Exgotudu a matéria a ser tratada na or-
dem do dia, o Sr. J>resiuente continua defe-
rindo a palavra aos oradores previamente ins-
·Critos. 

PROPOSTA OHÇAl\IENTARIA 
.Nossa intenção, acolhendo err{ parte o 

Projeto e alterando-o no que não nos pareceu 
de bom alvitre recebê-lo, foi colaborar, na 
medida do possível, para a melhor estrutura· 
. ção ' daqÜela briosa corporação, de trad1ções 

O SH. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Lima Guimarães. 

tão lídimas e tão nobres. 
Nosso intento foi o de dar-lhe organiza· 

ção mais consentânea com os hons princí-
pios jurídicos, sem, contudo, fugir às impo-
sições. éspecíficas de sua natureza. 

Na "Exposição de Motivos" que precede 
o Regulamento, se indicam as fontes princi· 

'). ·. pais e subsidiárias c~nsultada~. Nós, no res· 
j.··.:. trito p_rdazdo qdue tnos e codnced1do, breve para 

() a gravt a e o ema, pu emos consultar ape· 
nas .a lei referente _às pr?moçõcs no Exército 
Nac10nal, .fonte pnmord1al na matéria _ 0 
Decreto-lei 5. 625, d~ 28-6-43, com inúmeras 
modificações posterwres, em vários Decre-
tos-leis, · 

' Buscamos resolver as questões surBidas 
coro fundamento nessa lei, adaptando-a sem-
pre que necessário, mas obedecendo aos mol-
des do Regulamento da Fôrça Policial de 
:Minas. 

O SH. LIMA GUIMAIUES - Sr. J>resi-
·dcnte, Srs. Deputados. 

Tenho afirmado, reiteradamente, des-
ta tribuna, que o Partido Trabalhista Bru- ., 
silciro, embora situado na oposi~~rto ao Govêr- ·~. 
no para cuia constituição niio contribuiu, ia· 
mais negará a sua colabor:wão a to1los os mo-
vimentos que visem ao desenvolvimento e ao 
progresso de Minas. Com êste pensamento 
está sempre na vanguarda, eontrihuindo com 
o seu esfôrço dentro do são patriotismo. Se-
guindo êste programa, não faltaremos com a 
nossa crítica construtiva a tôdas as solicita-
ções do Govêrno, expondo o:; nossos pontos 
de vista eom franqueza e lealdatlc, sem preocn-
t>ações de agradar ou melindrar quem quer 
que seia. No cumprimento dêslc plano de 
ação, quero passar em revista a proposta do 
orçamento enviada pelo Sr.· Governador a csl'l 
esclarecida Assembléia. 

Sempre pensei que um projeto de orça· 
m~n~o deyc ser um programa de atividade ad-
lmmstrallva do Govêrno, em que ·os respon-
sáveis pela administração expõem as futnras 
realizações c solicitam os meios financeiros 
necessários para a sua cxeenç.ão . 

Esta tem sido, sem exceção, a norma do 
do todos os Governos, inclusive do diladorinl 

que, embora batido pela critica superficial c 

· As conclusões a que chegamos vão s\ntc-
ticamente, neste parec~r e !lo s~tbstitutivo que 
0 acompanha. Se ma1s nao fizemos, releve-

. se-nos, p01; insuficiência de fôrças. 
Sala das Comissões, 3 de setembro 

1947. - {a.) Oscar Corrêa, relator. 
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inconsciente, jamais faltou com o seu orça-
mento minucioso e detalhado, oferecendo suas 
leis de meios que podem servir de modêlo 
aos do regime democrático. , ' 

Tenho em' mãos um . dos últimos orça-
mentos da ditadura, o de 1944, que revela a 
completa discriminação de despe~as, como se 
pode ver : o Ministério da Agncultura, por 
exemplo : 

Verbas : 

1) Pessoal 
2) l\Iaterial 
3) Serviços c encargos 
4) Eventuais. 

Depois de enumerar estas verbas, ví"m as 
consignações de verba n." 1 referente ao pes-
soal, dividida em ~eis consignações : 

Consignações - V crba 1 - Pessoal: 

I - Pessoal Permanente. 
II - Pessoal extranumerário. 

UI - Vantagens. 
IV - Indnizaçõcs. 

V -- Outras despesas com pessoal. 
VI - Pessoal adido e em disponibili-

dade. 

A verba de material vem consignada co-
mo verba permanente, material de consumo, 
diversas despesas c outras despesas com ma-
terial. 

Depois de fazer o estudo minucioso L[,, 
consignação de tôdas essas verbas, o orça-
mento traz a discriminação minuciosa da avli-
cação das mesmas verbas.. Assim, por cxew-
plo, a verba material permanente traz na :m:l 
consignação o seguinte - "animais de~;lina
dos ao trabalho, a produção, a cria~~ão e outros 
fins - tanto; automóveis, caminhões, eamio-
nhetes, ônibus, objetos de transportes - tan-
to; livros, fixas dactilogrúficas, impressos, 
etc. - tanto; c assim vem minuciosomante 
discriminando verba por verba e a aplicaçiio 

·rigorosa de todo o dinheiro público. Essa 
norma de discriminação minuciosa é reclama-
da pela Constituição Estadual que prescreve 
no seu art. 33 : - "Art. 33 - O orçamento 
será uno incorporando-se à receita, obriga Li:>-
riamente, tôdas as rendas c suprimentos dé 
fundos, e incluindo-se discriminadamente na 
despesa as dotações necessárias ao custeio de 
todos os servi~~os públicos." 

No § 2.0 do art. a:l, se lê - "O orça· 
mento da despesa dividir-se-á em duas par· 
tes : uma, fixa, que não poderá ser alte-
rada senão em virtude da lei anterior; ou-
tra, variúvel, que obedecerá a rigorosa espe-
cializa~~üo." 

§ 3.9 - "Figurarão no orçamento a re-
ceita c a despesa dos serviços industriais. 

O Govêrno do Estado, porém, fugiu a 
esta tradição c à exigência constitucional, 
enviando-nos uma proposta orçamentária 
vaga imprecisa e sem discriminação de qual-
quer' espécie, como se pode verificar no orça-
mento que passo a ler : 

I ' ,' ' 

O Sr. Albei"lo' Deodato - v; Excia: ·me 
permite um aparte ? A técnica financeira do· 
orçamento federal é completamente diferente . 
da técnica financeira do orçamcnla estadual · 
Naquele existem verbas, consignações e sub: 
consignações. Em 1033, reunidos os Secre-
tários das Finanças de ioâos os Estados; por 
proposta do Sr. Ovídio (;e, Abl'eu, Secretário 
das Finanças de 1Iinas, ficbü vant cada Esta-
do ter uma técnica Lnnucelra orçamentária · 
d
1

ifereute
1
. A daq~1! é ;l!fcrente.b Lá':. Excia. / 

aqu1 a nomenclatura e por numcros, comple.: 
·em. ver ws, cons1~>naçoes c :'J.u consignações. ~ 

ta mente diferente, como explicarei a y. · Excia. 
amanhã. ·De maneira que ftá um engano de , 
V. Excia. O que é necessário é a discrimi-
nação, mas aqui pode ter uma técnica dife-. 
rente. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Devo reo,;-. 
ponder a V. Excia. que a resolução dêsses 
ilustres Secrctúrios não pode prejudicar os 
dispositivos constitucionais de agora. 

O Sr. 11lberto Deodato - Mas discrimi-
na. Agora, o modo de discriminar pode ser . 
um no orçamento federal c no daqui ·outro. ' ' 

O SR. LIMiA GUIMARÃES - Mas vou 
demonsirar a V. Excia. que o orçamento 
enviado pelo Govêrno do Estado não oferece 
nenhuma discriminação. É a análise do or-
çamento que vou fazer. 

O Sr. Alberto Deodato - Peço ao nobre 
Deputado licença. para mais um aparte. O 
que V. Excia. cstú lendo é uma síntese que 
foi mimeografada, pelo seguinhc : é enor-
me o or~~amento, ocupando 200 ou 300 pági-
nas, mandaram mimeografar uma síntese: V. 
Excia. tem razão nesse ponto; o que foi 
distribuído aos Srs. Deputados é uma sín- · 
tese. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Mas os 
Deputados não têm conhecimento de outra l 
co usa senão daquilo que V. Excia. chama · 
de síntese. O que devemos ter é o orça-
mento com tôda a precisão, para que possa-
mos então, verificar verba por verba, saber 
se é suficiente, se é insuficiente, ou se é ex-
cessiva. Sem isso não é possível um Depu-
tado concicntemcnte, dar o seu voto na As-
sembléia, a favor ou contra. 

O Sr. Alberto Deodato ~- Eu digo a V 
Excia. o seguiu te : combinaram mandar rni: .... ·{ · 
mcografar a síntese e ficar na Secretaria 
todo o or\amento a di~posi_çã? dos, Srs. Dcpu-
!ados. Se ma.ndar 1mpnnu~lo todo, levará 
3 meses, par~ ficar pronta a Impressão. São 
tabc,las c n~ms ta.bclas,. _ De maneira que está 
na Secretana a d1spos1çao dos Srs. Deputados. 

. O. sn. LIMA GUIMA~ÃES ~ Mas não 
c posstvcl que essa c~on?m1a da impressão do 
orçame!lto todo prc]Udique o conhecimento 
do pr?Jeto aos Srs. Deputados para que vot -
consc1cn temcn te. em 

t 
o. SI". Albvrto E De.odato ~ Está na Se-

cr_c ~na c se . • xcta. quiser llodcr: a-mma·lo. ,t ex, 

.. O ~n. LIMA GU~MARÃES ..._ A Assem-
~lew na_o tem conheci!nento de qul) está na 
~c~retarw. O ~Iue. veio aos Sn;. Deputados 
c Isso que V· ~xc~a · chama de resumo mi~ 
mcografado. E alem disso, não tendo a As-

i 
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serrtbléia tido conhecimento de que existe 
_êsse orçamento na Casa, o que foi publicad:J 
do orçamento no órgão oficial, foi isto. A 
.Mesa deveria publicar integralmente o or-
çamento no "Minas Gerais", para que nós 
pudéssemos ter conhecimento dêlc. Do con-
trário, os Deputados terão que votar absolu-
tamente às escuras e inconscientemente. O 
que chegou ao conhecimento da Assembléia 
foi êsse resumo, e sôhre êle é que estou fa-
zendo as minhas considerações. 

O . SR. LIMA GUI?viAHÃES - Por isso ê 
que estou fazendo um requerimento tt Mesa, 
para que a . Assembléia p9ssa tomar conheci-
mento do orçamento na mtcgra . 

O Sr. Mberto Deodato - Veja V. Hxcia. 
0 que é o orçamento (e~ihe um volume), 
quero perguntar a V. Excw. se mandarmos 
publicar isso, quanto vamos gastar c qunnd:> 
ficará pronto. 

. O Sr. Simão da Cunlza - V. Excia. me 
permite. um aparte ? Já V. Ex c ia., foi escla-
recido de que i,'iso é uma síntese, de modo 
que perdeu a raz,ão de ser do seu discurso. 

O SH. LIMA GU1MAH5 .. ES - Veja V. 
Ex c ia. 0 que recebi do orçamento (exibe um 
folheto) . 

· O SH. LIMA GUIMARÃES - Não per-
deu a razão de ser o meu discurso. Ainda 

, não tive esclarecimento nenhum, senão pela 
palavra, aliás, muito honrada do ilustre líder. 

. . O Sr. Alberto Deodato - Et~ tamhér~ 
recebi isto, ma~; como por êlc, me m!eressci, 
fui ver, fui procurá-lo na Sccrctana c V, 
Ex c ia. não foi. 

O Sr. Oscar Corrêa -- En.tiio é porque 
V. Excia. não leu o ":\linas Gerais". 

1 Mas isso fêz particularmente. A Assembléia 
deve· ter pleno conhecimento do orçamento, 
que deve ser publicado na íntegra no "Minas 
Gerais". 

O Sr. Dnar Mendes - Aliús, V. E:~cia. 
é mcmhro da Comissfto Executiva, c eu :Hl-
miro que ignore êstc fato. 

O Sr. Paria Tavares - V. Excia. dá li-
cença para um aparte ? A quem V. Excia. 
eritendc que incumbia a publica~~ão do orça-
_mento', ao Govêrno ou a própria Comissão 
Executiva? 

O SH. LIMA GUil\IAIUES - Entretanto 
ignoro ... 

O Sr. Oscar Corrêa - A ignorância da 
lei não cxcusa a ninguém. 

O SH. LIMA GUIMARÃES - À Comis-
são Executiva. I A minha critica recairá sô-
hre quem tem a 'culpa. 

O SH . LIMA GUIJ\IAHÃES - l\las a lei 
só é lei depois de publicada. 

O Sr. Faria Tavares - l\1uito bem, era 
o que cu queria esclarecer. 

O SR. LIMA GUIMAHÃES - Mas, pela 
forma como o orçamento foi distribuído, não 
é possível fazermos hem esclarecidos, nem 
é possível fazermos quaisquer emendas orça-
çamentárias, porque estão as verbas englo-
badas c não sabemos se elas são suficientes ou 
excessivas. Diz aqui por exemplo, em duas 
consignações diferentes : ~ "para o fo-

, mento em particular e para o fomento em 
geral." Ora não sei se hú fomento particu-

1' lar c fomento em geral. Não sabemos como 
o Govêrno vai começar o fomento da produ-
ção. Por seu plano da produção, jú afir-
mei daqui que nos custaria dois milhões de 
contos, c não seria com cento e tantos mil 
contos que iríamos realizar o plano. E pela 

'-}·~-~ .'.-.· proposta orçamentária que veio ao conheci· mento da Assembléia nem ao menos temos 
notícia de como o Govêrno vai começar o 
seu plano de fomento da produção. _De 
modo que estou absolutamente com a razao. 

O Sr. Rondon Pacheco - V. Exch~. nllo 
· estú com a razão na parte em qu.c d1z não 
o ler Govêrno remetido it AsscrnblcHt. 

O SH. LIMA GUIMAHÃES - No <I,t!c 
tenho razão é ao afirmar que a Asscm!>l.ci~I 
não teve conhecimento dês te fato. Oficwl-

. mente não teve. O orçamento de.~c ser pu-
. blicado integralmente, c desde JU formulo 
um requerimento à Mesa a firn de que man-
de publicar integralmente o or~~uncnto, }>ara 
que o mesmo chegue ao conhccnncnlo de to-

O Sr. Oscar Corrêa - De acôrdo com 
o que preceitua o art. Hf>, do Hcgimcnto In-
terno, a Me~a determina que o projeto de 
orçamento, mdcpcndcnte ele sna leitura no 
expediente. seja publicado c distrihuí<lo no 
prazo máximo de cinco dias, os avulsos r;clos 
Deputados. 

Se V. Exeia. tivesse tido o euiclado de 
ler o "Minas (;crais", que traz o "Diúrio da 
Assembléia, teria conhecimento disto. 

. O ~H. LIMA GUii\IAIUES - i\tas não 
fo1 yuhhcado c só pela distribuição do avul-
so c que tive conhecimento dêlc. 
, .o Sr._Sinuio da Cunha,- .Tú que V. 

Excw. nao 11'111 conhecimento cabal <lo or-
çamento, V. Excia. poderia adiar seu dis-
curso para depois que tivesse dêle conheci-
mento exato. 

. 9 SH. Lll\IA fitJEIIAIL\ES - A única 
fu;~~12<!adc ~lo met~ discurso é solicitar info;. 
mLt\,ocs mais precisas a rcsr>ci lo do orc,~:unen
to. lJma vez que estas informações for·nn 
fornceulas, dou-me por satisfeito c ir,· '.'t 
dar as bases do orçamento <lo Esh<l~l _es ~1· 
sentado pelo Govêrno. , · ' • ·'IH c-

O Sr. Oscar Corrêa _ .,., ·1 1 t . t; nnu o ouv,.-,,,el es a atitude de V. Excia. 
O SH · LlMA GUI~IAP \FS O 

poderia fazct· é uma crítle·~· 1j <Inc não 
d~,r o meu voto contra ou a -favo~ ?~·çamcnto, 
euncnto prévio do <!IIP sc1,,. • sem eonhc-C ' ·· · .t 0 r>rogt"l JOVcrno, no ano de lll43. • ma do 

O Sr. Alberto Deodato -- A .. 
~la pn~posta orçamentúria é h Pllhhct<la<lc 
Impos:nvcl, porque cxit•ir .1 11. mnanamcntc 

·t ... ' ' Jlll) lCi(]• I r>ropos a orçamcntan1 é .te c dcss·1 dos os Srs. Deputados. 1 .. 
-·· O Sr. Rondou Pacheco - A Assci!l >ll;w 

teve conhecimento por intermédio da Conns-
são Executiva que é a única competente para 

(lt • . . t· . ~ , ' o mesmo . ~, tcret :' v o ,1\,ao do orçamento. <[Uc nao 
O SH. LIMA GUIM \lU I" 

· fa·lê-lo publicar. 
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O Sr. Alberto DeOdato - De tôdas as, 
leis, mas não de todos os projetos de lei. , 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Ainda dos 
projetos, nu forma regimental. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa ouviu a 
discussão em tôrno du matéria debu~idu pelo 
Sr. Lima Guimarães, e não deu Imediata-
mente esclarecimento, para que não pare-
cesse estar aparteando o ilustre orador. En-
tretanto, pode informar à Casa que, por oca-
sião da apresentação do orçamento, deu co-
nhecimento aos senhores Deputados que a 
Assembléia havia recebido do Sr. Governador 
do Estado o referido documento e respectivas 
tabelas. Essas tabelas encontram-se, conjun-
tamente com o orçamento, aguardando emen-
das, conforme determina o art. n.o 135, do 
Hegimenlo Interno. Sôbre êste assunto, tive 
ocasião de informar aos Srs. Deputados, con-
forme podem verificar no "Diário da Assem-
bléia" de 20 do corrente, na ata da 38.~ 

sessão. 
, A i'.I:esa pareceu desnecessária e canssi-
ma a publicação, em avulsos, na íntegra, das 
tabelas anexas no projeto de orçamento. En-
tretanto, se os Srs. Deputados assim o deter-
minarem, mandarei publicar, na íntegra, êsse 
projeto. 

Dito projeto com todos os elementos c 
tabelas elucidativas encontra-se à disposição 
dos Srs. Deputados na Secretaria da Assem-
bléia. 

O SH. LIMA GUIMAIL\ES - Sr. Presi-
dente, pela ordem, pc~:o a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Lima Gnimariíes. 

O SH. Lll\IA GUii\!AHAES - Sr. Presi-
dente, cnvol vendo essa rmhlicidade urna gran-
de despesa para a Assembléia, penso ser dis-
pensável essa puhlica~:ão, uma vez que fi-
que à disposição dos Srs. Deputados a pro-
posta orçamentária, na Secretaria. 

Um SI'. JJeputado - i\Imto hem ! 
O Sll. PH.ESIDENTE - Essa propostú c 

todos os seus volumosos, anexos jú se acham, 
hú dias, à disposição dos Srs. Deputados na 
Secretaria da Assembléia. Consultarei, en-
tretanto, ,os Srs. Deputados se dispensam a 
publicação, na ínlcgrn, do projeto 1lc orça-
mento, apresentado pelo Sr. Governador do 
Estado. Deixo, porém essa consulta para 
quando houver número suficiente para a 
sua votação. 

DIA ANTIVENí~HEO 

O SH. JAEDEH ALBEHGAIHA - Peço 
a palavra, Sr. Presidente. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a r>alavra 
o Sr . .Jacdcr Albergaria. 

O SH .. JAEDEH ALBEHGAHIA Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Scrú comemorado amanhã, em todos os 
Estados do Brasil, o Dia Anti venéreo. 

Não h:'t negar que a I>rofilaxia e o trata-
mento das docn~:as venéreas são assuntos tão 
importantes que não necessito encarecê-los. 
A propósito, o preclaro professor Olinto Or-

sini _fê~, ~ia 20, notável palestra na Rádio' 'In-
confidenciU que merece ser impressa , e ·es-
palhada ~or t<?dos os desvãos do Brasil. Em 
nos:o;;o pms~ yw d,e regra, o povo não leva 
m_u.llo a seno essas doenças, ignorando ou 
na o temendo as , suas conseqüências. 

O estr~ngciro, pelo contrário, encara-ás 
de modo drfcre1_1t_c: Na Europa, por exem-
plo, a palavra srflhs é inconveniente. Lem-
bro-me de que, certa vez fui convidado , ' l ' <l exarnmar urna scn wra austnaca. A urna per-
gunt~ _d,o marido,. 1:espondi-l~1e que se tratava 
de sr.frhs e receitei os medrcamentos indica-
do~. l\lostro~1-se. o casal envergonhado e não 
uvwu a receih~, procurando um médico que 
sôbre ser da mesma nacionalidade da cli~ 
ente, não se referiu à moléstia. Receitou-lhe 
entretanto, mercúrio e bismuto. Ela ficot.Í 
satisfeita c cu lucrei a lição. De um modo 
geral, os brasileiros não se surpreendem mui-
to quan.d?. o .médico lhe diz· que é sífilis. É 
que a s1flhs e uma herança que não traz bri-
gas senão com a saúde. ~ 

O con;bate ~1rgcnte e ininterrupto às do-
enças venereas e de grande necessidade, por-
que são tã? c?muns que freqüentemente, ates-
tando a . mdiferença de muitos, se ouvem 
cousas como estas : "Quem não as teve tem 
ou terá". De urna delas ainda se ouve 'dizer 
que é uma recordação triste de um passado 
alegre. · · 

' Quando o povo compreender melhor a 
causa dessas moléstias e as suas funestas con-
seqüências, chegará à perfeição dos países es-
candinavos, os únicos do mundo, que con-
seguiram debelá-las. É interessante salien-
tar, como lembra o, professor Olinto Orsini, 
que as doenças venereas, apesar da terapêu-
tica moderna (destacando-se a penicilina e 
as , sul f as). IJO_l!CO decresceram mesmo nos 
parscs nuns adwntados do mundo. No grupo 
das doenças venéreas (sífilis, blenorragia 

' 1' f <' cancro venereo, ll1 ogranulomatose venérea 
c o granuloma ulccroso) a lues é1 a mais ter .. 
rí.vcl, constituindo. mesmo um dos maiores 
flage_Jos da hm~umida~le. Bast~ recordar que 
ela c a cau~a _de mmt~s p~ral~sias, da tabes · 
c d?s aneunsmas. _ N ao h a distritos 11o or-
w:msmo que ela nao ataque. É a causa fre· 
quente da mortalidade geral, da redu •=io 
accntt~ada do tempo médio provável da v-Fcta 
~lo ah<;>rto em 90 o/o ~os casos, da mortalidad~ 
mfant~l, da morti-natalidade, das doeu ,, 
lllCilt:US, das deformaçÕes físicas, da cegu sa~ 
c da surdez. e1ra 

~ão l~á. órgãos, sistemas ou aparelhos u 
ela m.') atm,1a. í.; o aparelho circulatório ~ e 
as graves afccções do cora,·ão lias 't .c?m 
( l .t · ,, ' · ar enas ao r I. cs c aneunsmas) das velas ( fl ,1 't ) · 
í~ o sistema nervoso ( cncefalitcs 111 c. n ~s · 
I l . . ·t L • ' entngltes >ara 1sras, nevn es e ncurastcnhs) f• · • · 
relho mo-genital. f~ 0 aparelho< ~li·,,.~. 0 apa-
o aparelho l'CSJlirato' l'I.O S;-10 gcshvo • f~ ' . ' os ossos ' culos, as articula~:ões a pel , · , ·. ·, · ' os mus-

, . . ' e c a~, mucosas. 
Í<. mipre~swnanlc a \'Slatística c't· l· ,1 professor Olmto Orsini: ", 1 

1 <H ~1 pc 0 
· · em .145 crl'lllÇ''S •cxamrnadas em diversas cscohs .' " 

Janeiro, H % eram sifilílic~s ~ ~ do lho _de 
incidênch entre crianç·•. ''! cndo a mmor 

' . . ' uS rnms llOV'lS 11' At·-mada Brasileira em , . ': ' a , ' censo ah rc·1hz·Jdo em 1938, verificou-se haver 17 of 1 ' 'f:'l't' ' Cl' . ' d . f ' !O (c SIIIICos; 
11.1 nuca o lHo cssor Osc·\r Cl k C · , ~ ar , na a-
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. , pital Federal, a ~ífilis. foi a causa de 40 % 
, dos óbitos ali ocorridos· em 19:l7; no mes-
. mo ano, havia no Hio de Janeiro 23 % de 
; desportivas, com reações sorológicas positivas 
. para' a sífilis; uma estatística feita pelo Dr. 
· B.raga de Oliveira revelou 80 desportivas com 
,:nntomas de sífilis em tOa examinado!;; no 
mesmo tempo, entre candidatos à matrícula 

' . n~ Escola Nacional de Educação Física, ha-
VIa, 50 %. com reações soro lógicas positivas." 

· . - O Brasil é· o único grande país america-
no. gue . não possui um serviço nacional 1le 
p_rofllaxw do mal venéreo, acentua o refc-
.l'ldo professor. 

· A falta será mais grave se considerarmos 
que há quem diga que a sífilis é originária 

. . da América que ,daqui se espalhou pelo nnm-
. I do levada pelos marinheiros de Colombo que 

'a teriam contraído das índias do Novo Con-
tinente. · Combater o perigo venéreo é cui-
dar da engenia, do problema do matrimônio, 

· da. prole sadia. 
- · Qüais os meios de que dispomos }lara o 
combate às doenças venéreas ? 

. :Para isso, em verdade, será necessária 
uma ação conjunta dos poderes públicos, d3 
classe médica e do povo. Nl'to será tarefa 
muito fúcil, porque ·para se conhecer o pe· 
rigo das doenças venéreas, é mister, em pri-

. rneiro lugar, que se eduque o povo. E o 
Brasil conta com cêrca de 70 % de analfu-
betos. .Muita razfto tinha o sábio professor 
Miguel CoutQ qu:mdo, em notável conferên-

. cia, à firmou: "No Brail só bit um problema 
nacional : a cducução do povo." 

O SR. OSCAR CORRf:A 
dente, Srs. Deputados . 

Sr .. Presi-

No mesmo dia, t.• de setembro dêste ano 
da graça de 1947, em que se rcsol~iu, nesta 
Augusta Assembléia, intrincada questao de. fôro · 
íntimo, tinha cu, Sr. Presidente, no amln~n!c 
tranqüilo da quase solidão, corn ~ ple~wrw 
cheio de eadeiras vazias, corno hoJe (rzsos), 
a feliz oportunidade de dcssolcnizar aquela 
data, pomposa c famigerada, formulando des· 
ta tribuna um r~querimento, numerado 
:~:l, por coincidência, solicitando do Go-
vêrno do Estado informações respeito ú re-
presentação da pe~~a teatral "D. Ucija", de 
autoria do escritor Viria to Corrêa, pela C ia. 
Dulcina-Odilon. 

Acentuamos, cntiio, que era missão nossa 
esclarecer o povo sôhre os dias do passado, 
trazendo ao seu 'conhceimento as desonesti-
dades administrativas que, sem o querer, pra-
ticaram os homens da Didatura. E, sem 0 
querer, porque acrcdilumos ~ c a assoeinção 
é simples coincitlência t:nnhém ~ vai muito 
de sabedoria naquele ditado: "a ocasião 
faz1 o ladrão." 

. A inexistência da fiscalização direta, ime-
d:ata e· constante do Parlamento sôhrc o Go-
vern2, leva, por melhores lhe sejam as in-
tençocs, - c que eram naquela época. exce-
dentes, todos sahcrnos, - Je•::nn aos tlesvãos 
escuros .. elo abuso, antros perigosos da irrcs-
pon~abihdadc. 

Urge a propaganda sanitária, como ins-
trução dos agrupamentos humanos, nos quar-

. téis, colégios, escolas, asilos e hospitais, por 
meio de conselhos médicos, palestras ou con-
ferências. 

No :<>cntido de fixar responsabilidades o 
qu: ~qmvale a discriminar os irlocent~s c' .in-
crun~nar os ~ulpados, c que, aliás, temos sa-' 
he_ntando, m~1s de uma vez, nesse senti1lo temos 
ug1do · l; nno hú de que nos arrepender, nem 
porque. recuar: • e~ quanto não se fizer luz 
claru sobre aquele "curto período" julgamos 
~lc posso dever sust.cntar a mesma posição, 
Incomoda para mmtos, de quem eorn os· 
olhos no. futt!ro, _não ~e esquece, t>oróm, !l~ 
n~~n:cr flscnhza<~a~. eonstantc, que eolha, na 
s,nda dos esconderiJOS, os que nos crêem des-

É uma necessidade o combate i.ts doerwas 
venéreas nos focos de contágio, isolando-se as 
pessoas doentes, submetendo-as a rigorosos 
tratamento e fichundo-as para melhor contrô-
le do serviço. ' 

A tudo isso se ujuntem os respectivos 
exames clínicos e de lafJOrutório, a tcrapêutioo 
intensiva c a obrigatoriedade ao exame pré-
nupcial. Ao lado dos grandes problema~; 

Prevenidos. · · · 
p . ' • -ar Isso, as vêzes, nos acnsnm "ele fnzpr 

caretas para o pnssado" . , d 
"sorrisos T>ara 0 'r· ·t' , : no_ mves e lançar-

. ,;- " ' u uro • nao fazemos "opo-
SI!,-<~o a um Passado que já não "existe'' mas 
!l um r>nssndo que nos preocupa ;,. , 1 • , . 
que sob vário. . ' , In< a, por-.1 . • 1 s aspectos, c um pouco nepro 
so H c que < evcmos fazer 1 '-

.... ! 

• nacionais, figura, sem d~vid~, o das docnç~:s 
. yenéreas que ceifam mms v1das que as pro-

prias guerras. 
Temos etc combatê-las a todo o transe por 

· · todos os meios possíveis e imagináveis. Se as-
. 

1
, sim , procedermos, estaremos fazendo pro fila-

. , ·· :xia de um sem número de doenças; .e~taremos 
· prolongando a vida dos nossos patncws; es-

taremos cuidando do aperfeiçoamento da 
raça; estaremos fazendo obra do mais puro 
patriotismo. Será combatendo .as docr~ças 
que .teremos gerações fortes c felizes. I o r· 
que, em verdade a saúde é um dos fatores 

continuem a nintá-lo âe .n.z. pa:a que nao 
sob outros . J)rismus é um~o~~e~l~;er6~as, • que 
porq.ue mmtos são os adventíci~s 'd n~csrno 
cracia hrasilcira nascente < ue s . a < cr~o· 
o querem ressuscitar em P~o~eitaou<~o~os .dele, ,.roprw. 

da feliCidade. · ' ' 

Cuidemos, portanto da Saúde do nosso 
· povo ! (Palmas). · ' · 

EM TóRNO DE UMA PEÇA TEATRAIJ, 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pulavra 
Q Sr. Oscar Corrêa. 
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Ilustre, o escritor Viriato' r,~;r·ê· 1 1 ~ de Pai 
r:H!c, desde logo, nos cnidndos <l, seria entrc-
Cw. Dn~cina-Odilon. que lh, · 1nf~tuosos <ht 
da de c vida longa. l\Tns I'!':F c < ar1a celelJri-
d~ nn?rrnul da vida <lo' -p·a 1·~;amos .. em nerio-
nt~o pode nascer, ou nasceu· 1~0 e, D · Beija" 
Nao se sahc mesmo s rt<l. (l(i~o~) 
(lUsos) . Certo P;>rém ·.c seu Pai n "e.r · • 
p · r · ' , c que s - .., ou. 
(loo~ elnssxo olt rlnenos custoso no -i~s·te lnao, nern 

. ova < c Padrinho ri ", IH o o }lr<~r 
digo; nem deixou <le Cttstocol,l fui algo e l>er .o 
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zeiros a promessa, a encenação de' que rece-
beriam a engeitada e lhe · dariam fama e 
luxo. 

Em novembro de 44, de mão beijada, co-
mo diria 0 nosso caro Djalma Andrade, a Cia. 
recebia os cem mil cruzeiros e em abril de 
45 0 escritor embolsava os seus cinqüenta mil, 
mas no palco da vida, "D. Beija" não apa-
rec~u · tudo jôgo de cena, pago pelos Decre-
tos-leis ns. 1.101, de 221514<1, que abriu cró-
dito especial de 18 , milhões de cruzc.~iros ---
vêde bem, 18 mil contos - para despesas 
com as "obras" do Balncúrio do Araxú, c 
pelo Decreto n. 1. 283 de 30-12-194<1, para 
"obras" e apm·P.Jfuuncnw da Estância llidro-
mincral. 

Quantas más obras não se terão comett· 
do à custa das obras de Araxú ! Assim se 
procedia então, os Decretos-leis, saídos pron-
tinhos dos geniais bcstuntos, (risos), tinham 
finalidades pomposas, às vêzes, até necessá-
rias : mas, ao cair dos cofres públicos o di-
nheiro, não se sabe como, por ordem de 
quem, ou por falta de ordem de quem, mu-
dava-se-lhe a destinação e em vez de hoa3, 
más obras. Por isso, andou o povo tant'J 
tempo iludido e ainda hoje não compreende 
como, de tão boa fé, tão sinceramente empe-
nhado na grandeza do País c do Estado, so-
fre tanto, tantas angústias, tantos opróbrios, 
tantas injúrias, tanta miséria c tanta fome ! 

O Sr. Lima Guimarães r- V. Excia. dú 
licença para um aparte '! 

O SH. OSCAH COHHI~A - Os apartes 
de V. Excia. me honram c desvanecem. 

O Sr. Lima Guimarâes - Devo declarar 
a V. Excia. que a sua insinua~~ão é pessoal 
a mim. Devo informar também que nunca 
prestei serviços ú ditadura, nunca recebi fa-
vores da ditadura. Nunca me liguei, de for-
ma alguma, ú ditadura. Durante o tempo da 
ditadura, exerci, , apenas, a minha profissão 
de advogado. Aliás, devo dizer que nunea 
recebi. nem devo favores a ninguém da dita· 
dura. Devo declarar a V. Ex c ia. que, em 
vez de vir aqui para a tribuna para desmas-

Ü carar elementos que praticaram neste País os 
atos de que V. Excia. culpa a ditadura, V. 
Excia. devia, como Deputado, que é, promo-
ver a punição dos responsúveis pelos desfal-
ques a que se rcf crc. 

O SH. OSGAH COHHEA - V. Excia. 
me desvanece sobremaneira com seus apar-
tes. I~lcs me trazem sempre luzes novas, 
novo adminículo ao disc~uso. Devo até sa-
lientar que sempre que V. Excia. me apar-
teia tenho a certeza ·<le que V. Ex c ia. me 
sug~rc motivo novo, que terei, para falar bem 
da ditadura. . . (Ws.os). 

V. Excia. não deve favores pessoais :'t 
ditadura, c tão sàhiamcntc, tão súhio, que 
deixou para se filiar a ela quando ela mor-
ria. Com isto V. Ex c ia. dú prova da sua 
largueza de vistas, da sua aguda compreen-
são . . . (Risos) . 

O Sr. Lima Guimarães - Nunca me fi-

,, . ' 
liei :i. ditadura. Filiei-me a um parti!lo por-
que, da leitura qc 

1
scu programa, conclui que 

êlc estava de acort o com o meu pensamento, 
c que êlc visava ao intcrêssc dos trabalhado· 
rcs, a'dcsão espontânea par~\ defender as nor-

I \. ~ 

mas soCialistas qu·e meu partido· , ' ·· 
E • apregoa.·, sta. e a finalidade pela qual eu aderi ao 
Partido Trabalhista. Brasileiro·. . · , 

O Sr. Simão da Czznlza - V. Excia · de 
fende o .P~r.tido TI~ahalhista ou o Estado' No= 
v,o ? . ( c{znguuio-se ao Senlzor Deputado Li (,mmarues). ma 

O Sr. Lima Gzzimárães - Defendo o Par 
tido Trabalhista Brasileiro. · -

9 ~H. OSCAR. Cf!R~.ÊA - Agradeço a 
~. Lxcw. a re!crencw a ordem programá-
tica do- seu partido. Concluindo, entretanto 
a resposta. ao seu aparte, desejo lembrar' 
como aos Ilustres Deputados, que, quanto a~· 
meu manda_to de Deputado, cu sei como devo 
descmnenha-lo. Sei muito hem quais são os 
dcv~re"- qu~ me devem trazer a , esta tribuna, 
e na o pre?Iso que me chamem à ordem. Es-
tou perfeitamente co:nprenctrado dos meus 
deveres, c se V. Excw. tivesse aquela sere-
n!t~adc que seu ilustre chefe, o Senador Ge-
tuh~) Vargas nunca teve, V. Excia. esperaria 
o fnn do meu discurso para ver aonde· vou 
chegar. 

O Sr. Lima G11imarães - Aguardo com 
sofreguidão que V. Ex c ia. chegue ao ponto· . 
a que se refere. 

O SH. OSCAR COHHI'?:A - Chegarei lá 
muito antes de V. Excia ... 

Por isso' não compreende o povo' como 
o~ quadros de sorrisos para o futuro que lhe 
pmtaram os enccnadores da tragi-comédia, 
se tenha tornado, tão depressa, em caretas 
para o passado c para o presente, de ilusões 
tão agras c decepções tão, duras ! · 

Por isso não compreende o povo como 0 Go:'êrno tarda ci!l lhe dar o pão mais tenro, 
nuns pronto c mms barato; mas, por isso, com-
preendemos nós, corno foi possív1ú fazer du-
rar tanto, a pêso de subôrno, de cultcussão de ·· 
pecnla_!:o, de apropria~~ão indbhita, um reg'imc 
que na o devera ter amanhecido! Por isso não 
podemos fitar ainda, de ?lhos abertos, a luz 
do futuro; c que mal saunos das trevas do 
passado e nossos olhos não se readaptaram 
ao sol claro. 

É bom contudo, a pouco c pouco, à fôrça 
façamos penetrar no civil, um jacto lurninos;/ ·; 
para que os eternos espectadores, que pag~m 
caro pela PCt~a, c!uc pagam sempre, nas épo-
·~[!S de arrecada~~ao, as entradas que lhes im-
PI~lgcm, c bom conheçam os atores se 
mascara, ou com ela para CJlie c a· f'' ' 111 

· ' '· ' or·1 se prcvmam contra outras farsas que lhe <' '; ram pregar. s que,. 

. . O Govê1~1o deve agora, em cum r· 
as mf?rm:~çocs pedidas, instaurar op tmcnto 
tente mqucrilo, que apure sern t cornpe-. . I I . ' . con cshç;-lo quais os ver! a! euos rcsponsúveis i. ' < , 
para que, civil c penalmente . ,?, cu }lados, 
dos · · ' SeJam força . , ~l ressarcir, os danos causado. , -
pubhco. ' s <lO tesouro 

1 "La cornmcdia é finita" Cl 
~~as, de papéis c cnccna~~ão. · lega !~e pe-
sado dos "pontos" que c~nt? Povo esta can-
rcpclir aos atores, para que 1~~lam a querer 
rnos cnrêdos batidos; 0 Pov<o u~~r~ o~ mcs-
dc ver os mesmos honc . est<~ c~l_nsado 
recc que invisíveis mov ;os, que cm·deis ·pa- , 
tidos, com os mesmos g~~~~>si~os mesmos scn-· 
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. , Jl: preciso' agora CtUC, por' orQttlll do juiz, 
a polícia ponha têrmo à burla, punindo os 
farsistas e fazendo cair o pano. E se fôr 
o caso, que o público da platéia não tenha· 
prejuízo, devolvendo-se-lhes as entradas. 

ORDEM DO DIA 23 - 9 - l!H7 

Primeira parte 

Das H ás 15 horas : 

Leitura e aprovação da ata. Fazemos a V. Excia. SI'. Presidente, 
nesse. sentido um requerimento para que, con-

. tinuando as investigações, o Govêrno instau-
,re o competente processo, comunicando u es-
ta Assembléia os seus resultados. · 

Expediente, inclusive leitura e apresen-
tação de projetos, I>arcccres, indicações, re· 
querimen tos c in tcrpclaçõcs. 

E reafirmamos, finalizando., o nosso upê-
lo para que não fiquem o responsáveis pela 
coisa pública ü e8pera de nosso requerimen-

Das 15 üs 16 horas : 

tos para fazer luz sôbre os erros do passado. 
Paliam ainda as resposta~; aos requerimen-
tos sôbre as despesas em Araxá, sôhrc a Pam-
pulha c a C ia. Telefônica, que o Govêrno tem 

Discussão c vota<_:ão de pareceres, rcquc· 
rimentos, indicações c interpelações. 

, o dever de enviar urgentemente a esta As-
sembléia. 

A responsabilidade dos homens honestos 
que ocupam os postos de dirc<;ão é grande 
demais para com o povo que confiou e con-
fia na sua sinceridade e probidade. Exigi-
mos do Govêrno que os aponte, desassor!lbra-
damcnte ü opinião pública, para que nao :;e 
faça aç~itador de desonestidades,, p~cluantc 
delas. Não persegue o que faz JUstiça; e, 
no contrário, faz injustiça o que não pune o 
culpado. 

Não mentimos ao povo, quando nas "Es-
quinas da Sinuca" tão lembradas, e que são 
tôdas as praças, pequenas ou grandes, asfal-
tadas ou de chão balido, onde, neste Estado 
e neste Brasil todo, se lutou, sem temore~, 
pela liberdade, não lhe mentimos quand•) 
acusávamos duramente as falhas c os abusos 
sob que vi via. A prova êle começa a ter. 

- E outras virfio, para escarmento dos que tam-
bém hão de vir ! Encaminho ü ?Ilesa o rc· 
querimcnto a que me referi. (Palmas). 

REQUEHIIVIENTO N. 52 

Sôbre representaçcio da peça teatral 
"D. I3 eija" 

Leitura c aprova~·ão de rcda~~ões finais. 

Seg11nda parte 

Das 16 its 18 horas : 

Votação, em 2." discussão dos artigos :3.~, 
4,.•, c f>.• do pro.icto n.9 H, qne extcnde a mí-
htares os beneficios do Decreto-lei n.• 1. 6:l2 
(discussão encerrada); 

Votac;1io, em 2.• discussão, do pro.icto n." 
?.'], antorizan(lo a t'hertura de um crédito c;;-
peda'i ele Cri) 22 .19ô,40 à Sceretaria das l~i
nanças (discussão encerrada); 

Votac;1ío, em 2.• dicussfto, do proieto n.' 
l!l, ~rue autoriza a ahcrtnra de um créÍlito es-
pecial de Cr$ !l. GO:l,!lO 1t Secretaria da Edu-
cação (discussão encerrada); 

1.• cliscnssão <lo nroicto n.• 5•t, do Sr. 
Adolfo Porteln, que <lispõe sôhrc os servido-
res ria Rê<lc Mineira de Vi:wão · acima pu-
l>licado; ' 

1.• discussão do pro.iclo n." f> f>, rln Sr. 
Lourenco Anrlrarlc, r:onccrlenrlo subvenção :1 
Sant;~ Cas:1 de Misericórdia de Passos, acima 
publicada; 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia L e· 

. 2." ~Hsenssão do r>roiclo n.9 11 c snhsti-
lvllvo da \.omissão <lc Segurança, moclificnn- ·;'~ 
(o ~-Rcgulan.le!Jto, de Promoções de Oficiais 
da !<orça PohcJUl; 

gisla ti v a. 1 

. Os abaixo-assinado, rcqu~remos a V. 
Excia. se digne de, ouvida a U!sa, agru~c
cer ao Govêrno do Estado as mforn~açoes 
prestauas a respeito · da r.cr!rcsentaçao da 
peça teatral "D. Beija"' sollcttando: ou~r?s· 
sim, a instauração do compctc,n.te mquertlo 
. e processo que apure rcspon~ab.Ihdadcs c pu-
na os culpados, como de Direito· 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 
. 1947. 

(aa.) Oscar Corrêa -- Hondon Pa~heco 
- Mateus Salomé _ Dnar Mendes.- l'.tmuel 
Taveira - Faria Tavares - l\Ioacir I\esendc 

Simão da Cunha - Patr!cio Soares· 
- À Comissão de .Justiça. 

ENCERHAMENTO 

Nada mais ldYeiHlo que tratar, o ~r· Pre-
sidente declara finda a sessão, designando 
para amanhã a seguinte 
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2..• discussão do projeto n.• '.H, . qne a;t-
toriza a abertura de um crédito espeeial <lc 
Cr$ 5.717,()0 ao Der>arlmncnto de Estradas 
de Hodagem; 

2.~ discussão do projeto n 9 21 ·mt . 
zando a abertura de llltl crédit;l ('S,Jl' nc'·I· Jor\I-
('r:)i '>7 trn 70 • s " "' '1 ( " 
l,: -: · J. , a • ccrclaria de VhP:'ío c ()J ~ >ubhcas; ' •·• >r as 

2." discus~;fio <lo projeto 11· •• '>() , • 
znndo a nhcrtura de um er'• l't ~ ' •!Uiort-C "' 1(' 'J('') 10 - C( l () CJleCl'l\ l r.~ > • ~ >~,. ao Departamento F ·t· l ' ( e Snude. ,s U( ual dt~ 

- Levanta-se a sessão. 

CO?IHSSÃO DE ASSllNTOS ~tUNI , > 
E NEGóCIOS INTEHESTAl){J~,~~ AIS 

Convocam-se os St··· I) 
1 · • "· e puta l ncn~cs l esta Comissão par 1 os r.otnp0• 

realizar-se hoje, dia 23 : al uma reunião 
(1 S C · • ' <~s 4 ltot·· n . a. onussocs. .ts, na Sala 

., h ,. 

'I 
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COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente 
Lima Guimarães - 1.•1 Vice-Presidente 
C·1stro Pires - 2.• Vice-Presidente 
V~lldir Lisboa - 1." Secretário 
Luiz Domingos - 2." S,ecretário . o 

Emílio Vasconcelos - 3.• Secretano 
Ozanan Coelho - 4.9 Secretário. 

CQ;!l!SSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E 
,JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - Presidente 
Juarez de Sousa Carmo ( *) - Vice-Presi-

dente · 
Cândido Ulhôa ( *) 
Fabrício Soares 
Faria Tavares 
Starling Soares 
Hiheiro Navarro 

( *) ,_ Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. H c nó e Aluísio Costa, respectivamente, 
designados em sessão de 171911 !H 7. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente 
Henó 1- Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa ( *) 
Feliciano Pena 
Guilherme Machado 
Tancredo Neves ( *). 

COMISSÃO DE AGRICULTU!lA, INDúSTRIA E 
'COMÉRCIO 

Uriel Alvim -- Presidente 
Dnar Mendes - Vice-Presidente 
último de Carvalho 
Armando Ziler 
Dilermando Cruz 
Heunc-se às quintas-feiras. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira ( *) - Presidente 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente 
Augusto de Figueiredo 
Arlindo Zanini 
.José Carvalheira ( *) 

( ·) - Substituídos, interinamente, pelos 
Srs o .J aedcr Albergaria c .José Augusto, respec-
tivamente, designa(!os em sessão de l!l-!l-9·17. 

( •) - Substituídos, interinamente, pelos 
Srs . .Jouhert Guerra e Uolivar de Freitas, 
respectivamente, designados em sessão de 
22-!l-HWl. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

()Laeílio Ncgrão - Presidente 
.José Augusto --- Vice-Presidente 
André de Almeida 
João Camilo 
1laleus Salomé 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM· SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente 
Adolfo Portela - Vice-Presidente 
Bolivar de Freitas 
Geraldo Ataide 
Astolfo Dutra 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente 
Fidelcino Viana · 
.J aeder Albergaria 
Luiz Maranha. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada ~ Presidente 
Chaves Hibeiro - Vice-Presidente 
Aluísio Costa 
Antônio Pimenta 
.J ason Albergaria. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E. NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Soragi - Presidente 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente 
Carlos Prates 
Guilhermino de Oliveira ( *) 
Manuel Taveira. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Resende - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente' 
Badaró .Júnior 
Xenofonte Mercadante 
Simões de Almeida 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA ( * ) 

.T ason Albergaria 
César Soragi . 
Lima Guimarães 
Simões de Almeida 
Xenofonle M\!rcadantc 
Bolivar de Freitas 
Fabrício Soares. 

( * ). -- Sub~tituído, i1_1terinamente, pel•J 
Sr. Martms da Costa, designado em sessão 
de 22]9ll!J,17. · 

( *) - Nomeada em sessão de 16-9-4 7 conforme requerimento 11.0 <12, do Sr. Fabrí: 
cio Soares. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUçÃo 
AGRfC,OLf, ( *) 

Sousa Carmo 
.1 oão Camilo 
Ozanan Coelho 
Louren~~o Andrade , 
.T ason Albergaria 
Cnndido Ulhôa 
César Soragi. 
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· ' COMiSSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES ( *) 

Rondon Pacheco 
José Augusto 
Ilacir Lima 
Magalhães l\lelo 
Aluísio Costa 

Viana 

César Soragi 
Armando Ziler 

.~· • - • ·-'' N •• ~ • -,·; .. : __ -

(*) - Nomeada em sessão de 22\911947, 
conforme requerimento n.o •iH, do Sr. Sousa 
Carmo. 

(*) - Nomeada em sessão de 22\911947, 
conforme requerimento n.o 51, do Sr. Simão 
da Cunha. 

ERRATA 

'• .: 

I ~ I 

Por um lapso, deixozz ele· entrar no lugar pró-
_prio, esta Sessão: 

O SR. PRESIDENTE- Achando-se pre-
sentes GG Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

• I 

4.~ Reuniã~ Preparatória em 21 de julho de 1947 

PRESID'BNCIA DO SR. OSCAR UOTELHO 

SUMARIO: _:_ ComparecÚnento - Ata -Ex-
pediente: telegrama do Sr. Juiz Auditor 
Militar fazendo uma comunicação -
Imunidades parlamentares: discursos dos 
Srs. Mendes Ferreira, Tancredo Neves, 
Lima Guimarães, Júlio Carvalho, Dilcr-
.mando Cruz, Cesar Soragi e Otacílio Nc-
grão - Requerimento de urgência do Sr. 
Oscar Corrêa - Comissão Especial :pura 
estudo das imunidades parlamentares -
Ordem do Dia: Projeto de resolução para 
a eleição da Mesa - Emendas a êsse 
Projeto -:- Suspende-se a sessão - Rea-
bertura - Pareceres da Comissão Espe-
, cial sôhre as emendas ao referido Proje-
to de Resolução -Discussão e votação do 
Projeto e das Emendns - Encerramento 

<' '-OrdemdoDia22-7-47 •• J! 
I 

À hora regimental compareceram os Srs.:' 
Feliciano Pena - Martins da Costa - Valdir 

Convido para ocupar os lugares de 1.0 

e 2.• Secretários, respectivamente os Srs. Val-
dir Lisbôa e Magalhães Melo Viana. 

ATAS 

O Sr. Magalhães Melo Viana (2.• Secre-
tário) lê as atas da 1.~ sessão orclinúria da 
Assembléia Legislativa· c das tcuniões reali-
zadas em 17 e 18 de julho, as quais, sem ob-
servações, são aprovadas. 

EXPEDIENTE 

o. Sr .. Valdir Lishôa (1.• secretário) pro. 
cede a lCitura do seguinte: 

Telegrama: · 

.. Do Sr. Dalvo de Campos, .Juiz Auditor 
M1htar, faze~ do uma comunicação. 

-Publicar. 

11.\H;;NIDADES PARLAMENTARES 

O SR. PRESIDENTE _ Tem ,1 P' lav 
o Sr. Mendes Ferreira, prc\viarrrerite' . .l , 'tra · • lllSCrl O. 

. O SH. MENDES FEHHEIHA _ S J> 
Sldcnte, Srs. Deputados. · r· rc-

'· 

· Lisbôa ;__ Magalhães Melo Viana - Moacir 
Resende ~ Abreu Resende - Adolfo Por-

,tela - Amadeu Andrada - André de Almei-
da - Aníbal Gontijo - Antônio Caetano -
Antônio Canedo - Alberto Teixeira - An-
tônio Pimenta - Aluísio Costa - Arlindo Za-
nini - Armando Ziler - Au~usto Costa -
Badaró Júnior - Bolivar de Freitas - Cân-
dido Ulhôa - Carlos Prates - Castro Pires 

. Ao penetrar no recinto ele t· A . 
hvc conhecimento Srs D s a sscmbléw, 'i' 
grama que acaha ~!c' s~~ li~~ut~!\os,. do t.el_c- \1 
do nosso colc~a Vacli .José N' se! >re a prisao \ - Ccsar Soragi - Dilermando Cruz - Emílio 

Silveira - Emílio de Vasconcelos- Fabrício 
Soares - Faria Tavares - Fidelcino Viana -

. Geraldo Ataidé- Guilhermino Oliveira- Gui-
lherme Machado- Ilacir Lima- Juson Alhe~
garia- João Camilo- José Augusto - J.o~e 
Carvalheira -Juarez de Sonsa Carmo - .Tuho 
de Carvalho - Lima Guimarães - Lourenço 

· Andrade - Luiz DorniMOS - Luiz Maranha 
· .:_,. Mateus Salomé - Manuel Tavcira - Mau-
.. rício Anc\rade _ Mendes Ferreira - Mourão 

Guimarães - Oscar Botelho - Oscar Corrêa 
- Otacílio Negrão - Ozanan Coelho - Pe-
dro Braga - Renó - Ribeiro Pena -;: ~ondon 

, Pacheco ·- Simão da Cunha - ~1moes de 
: Almeida - Sousa Carmo - Starhn~ Soares 
- Tancrcdo Neves - último de Carvalho 

. - Uriel Alvim - Xcnofontc Mercadantc 
Wilson Bcraldo. 
. ' .. Deixaram de comparecer, com causa jus-
tificada, os Srs.: Antônio Guimarães - As-
tolfo Dutra ..c... Chaves Ribeiro ..,... Jacdcr Al-
berga~ia ·- J ouhert Guerra. 
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do Supremo Tribunal 1\l'l't assif, por ordem 't l , <v I l ar Qu·mto a . ri o < a causa, não nos com >~te ' 'o me-
to, cspcnder a nossa opiniã~ c 'aJ>or e~~uai?
tudes dela decorrentes I' t . llOSS,J' ah-
Srs. Deputados <[tlc fo··~ f~n. rletanto. cntenrlo 
d · • en< o o r . . · a nossa Constituiç:"to f.:st 1 1 c Isposthvo . d ~ , •. a< un ' nuc é n PIo uçao ele texto igual ela Consrt' . - p' rc-
ral. O artigo 17 ela nossa ê . I. u~ç:~o 'c<lc-
clual r~cclara que desde ·:; ex 0.ntt.~!mç:•o ~sta
ma nte a instalaç1o da lc"· yetr rç.to elo chplo-
Deput:Hlo não pÓ;lerá'ser"';;~~~.nra seguinte, 0 
grancw de crime inafi.'ltl . r< so, salvo l1H fla-l . . 1 ' ' ravcl nern 1 ? crnnma mente, sem nr6vi i· J>ro~essa-
I:'HI absoluta da Asscrnhlc'· I a. ~cen?n da maio. 
to da Constituição Pede::\ ·;m~lahva. O tex-
po_r sua vez "Desde a ,l ' .l.rt.~go 45 c!Pelara 
ate a inauguração d; 1cxpc

1
chçao do diploma 

membros do Connre ct:ns atura seguinte os 
' " sso Nacion· 1 - ' · ser presos, salvo em fi ' · .1 nao poderão 

ançável, ncrn Proc agrante rlc crime inafi·-. · 1' essados cr· · 1 prevw Iccnçu de . ·: c;: nnma mente sern 
J ú disse de su.l Attnara". , 

d · · uma f e ih s . . D os po erc.~ constitutint , , •li s. CJllltaclos, que 
cs < c que nos ac1Iavn. 

{: ... , 
'. 
' 

'.1 

i 

., 
~ 
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mos investidos dimanam de um direito posi- , · 
tivo, de um direito codificado que é a Cons- . 
titutição Federal. Sabemos que as imunida-
des parlamentares datam de uma remota época, 
ern 1603 se não me falha .a memória, na Grã 
Bretanh~, quando foi P.rêso um rne~bro da 
Câmara dos Comuns, Sir Thomas Slurley, e 
a Câmara expe~iu orde.m de. s?ltura que _foi 
obedecida. Dm por dwnte foi estabelecido 
no estatuto básico as imunidades parlamen-
tares. E tôdas as nossas Constituições vigen-
t~s transcrevem êsse dispositivo, que não é, 
Srs. Deputados, uma garantia individual, um 
il)rivilégio, em discordância com o sistema 
representativo, mas sim a defesa do Congres-
so do Parlamento, para que êste possa ter 
independência ante os demais poderes, para 
que não possa sofrer coação nas suas delibe-
rações coosonantcs com os anseios de cada 
um e da Nação. 

Foi, portanto, com verdadeira estranhcsa 
que constatamos a ordem de prisão de um 

'.~ nosso colega, por mais respeitável que se.ia 
_f, a decisfío dos Juízes, estranhamos que esta 

Assembléia não fôsse ouvida para que os tex-
'tos legais fôssem cumpridos e respeitados. 
Dir-se-á, Srs. Deputados, que antes fôra mo-
vido o processo, dir-se-ú que naquela ocasião 
não era Deputado o nosso colega. Entretan-
to, na lição dos doutrinndores, só existem 
<luas ressalvas :para a prisão sem a audiência 
da Câmara respectiva: é o flagrante delito, 
c que a condenação seja passada em julga-
do antes do representante receher o diploma. 
E' claro que se o nosso colega tivesse sido 
condenado antes de receber o diplorrw e que 
esta condenaçtio tivesse passarlo em julqado, 
o texto não serifl. ferido, porque é um dispo-
sitivo da Constituição a inelegibilidade de 
11essoas condenadas. Entretanto, a sentença 
não nnssnra em julgado, até poroue na ocasião 
fôra absolvido em instâncias inferiores. 

Nestas considerações, Srs. Deputados, na-
da mais quC'ro do que resguardar as nossas 
tradições, os textos que nós votamos nesta 
Assembléia e portanto, nfío me move nesse 

I 
,.~ntuito se~fío a preservação d~. um tex.to mw 
,;c a garantia da nossa Asscmblew. Assim, Sr. 

Presidente, passarei as mf'íos de V. Excia., pa-
ra que seja submetido à Assembléia um reque· 
rimento no sentido de que seja nomeada urna 
comissão de Srs. Deputados para que examine 

I 
,! 
I 

, com carinho a situação atual a (1\le está sub-
metido, niio um Denutado inrlividualmente, 
mas a nossa Assembléia Legislativa. (Muito 
bem! Palmas). 

V em à :Mesa o seguinte : 

HEQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Dr. Presidente da Assembléia !
1
. Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Os abaixo-assinados, Deputados a esta 
1r · Assembléia, requerem a V. Excia. se digne de 

nomear comissão incumbida de estudar a si-

i
. tuação das imunidades parlamentares dos De~ 
, putados estaduais e, em especial, do Sr. Vadi 
J Nassif. 
' Sala das Sessões, 21 de julho de 194 7, ...:..... 
J •" .. Mendes Ferreira - Tancredo Neves - Li-
'! tna Guimarães. 

' 
·O· SR. TANCREDO NEVES pronuncia 

üm discurso, cujos originais não foram devol~ vidos; · · 
O SR. LIMA GUIMARÃES _:._ S p 

d ~ ~~ ente, peço a palavra. 
O ~R. , PR.ESII~ENTE - Tem' a· palavra 

o Sr. Lmw Gmmaraes. 
O SR. LIMA GUIMARÃES - S~. Presi-

dente, Srs. Deputados. 
Tamhérr; o Partido. Trabalhista Brasilei.., 

ro, que a~m faz ques.tã~ ~e ser um defensor 
de nos~a JOvem Co?shtmçao, não pode deixar 
de apowr o requenmento do ilustre Deputado 
da U.D.N .•. em favor do nosso colega, De. 
putado Wath Nassif. · 

· . Tan~bém o, meu partido pensa que a nos-
sa Imumdade e uma prerrogativa que não po-
de estar absolutamente sujeita a violação por 
parte do Supremo Tribunal Militar. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Dep~tados 
~star~mos também firmes na defesa dessa~ 
1rnmudades, que são uma garantia da auto-
nomia do Poder Legislativo do Estado. 

Dêste modo! o P. T. :p. apoia integral-
mente o requ.ernnento do 1lustre Deputado 
Mendes Ferreira. 

O SR. JüLIO DE CARVALHO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra 0 : 
Sr. .Júlio de Carvalho. · 

O SR. JúLIO DE CAHVALHO- Sr. Pre-
sidente, 1Srs. Deputados. . 

A ala dissidente do P. S. D. também' 'dá· i 
o seu inteiro apoio ao requerimento formula-. 
do ;pelo nobre Deputado, Sr. Mendes Ferreira 
secundado pelos dignos oradores que o se: 
guiram na Tribuna. 

De fato, o disposto na Constituição Fe-
deral, relativamente às imunidades dos mem-
bros do Congresso Nacional, se estende aos 
Del?utados estaduais. E' um princípio que se 
aplica a qualquer parlamentar. 

Assim, portanto, a ala dissidente ·do p .. 1 • 

S. D:, soli~lária com o ilustre Deputado WacÚ 
Nassif, esta de pleno acôrdo com o requeri- . 
do pelo nobre Deputado Mendes Ferreira. ·:---

. O SH. DILERMANDO CRUZ - Sr. Pre~ 
sHlente, pe~~o a palavra. , 

, O S~{. PRESIDENTE - Tem a pala~ra 
o Sr . Dllerrnando Cruz. 
. O SR; DILERMANDO CHUZ - Sr. Pre-

sidente, Srs. Depurados. 
. o p. H. dá sua inteira adesão ao l'e( uc-

runento do nobre Denuta<lo l\leildes Fe 1. . . I " . . . rrell''\ rn-mcipa mente porque se tnh n :-10 s · 1 ''· 
I · 'I t • · < ' ' ' • o c e um co ega I us re, atmpdo por uma medid· 

reputamos de fôrça, como também , <llque 
s·1 das t" ' em < efc. ·' prerroga Ivas parlamenhres 
Deputados estaduais possuem. < ·' que os 

Assim, a bancada do P I) d · f· · \, aoseu· ~Iro apoio ao requerimento do s. l\.l ln- · 
I• erreira. . , • 1 • r endes 

O SH. CESAH SOHAGI _ Sr p . 
:peço a palavra. · residente,,. 

O SR. PHESIDENTE T 
o Sr. Cesar Soragi. - em a palavra 
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O SR. CESAR SORAGI- Sr. Presidente, 
:srs. Deputados. 

' 1 . Adotando as razões do ilustre deputado, 
Sr. Mendes Ferreira, da U. D. N., e também 

· os motivos expostos pelos ilustres reprcsen· 
- .tantes de todos os partidos, em nome do P. 

R. P., dou meu inteiro apoio ao requerimento 
feito. 

O SR. OTACfLIO NEGHÃO ~/Sr. Pre· 
sidentc, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Otacílio Negrão. 

O SR. OTACtLIO NEGRÃO - Sr. Presi-
dente, 'Srs. Deputados. 

Eu considero a imunidade parlamentar 
-como o diamante da Democracia, isto é, aquc· 
la particularidade da vida Democrática qm• 
não se encontra em qualquer outro regime de 
Govêrno. 

Ora, meus Senhores, alguém já disse que 
pode c deve ser burilado o diamante, trans-
formando-o em prcciosiclade, mas não se po-
de nêle penetrar. 

COMISSÃO ESPECIAL 

De acôrdo com o requerimer:to aprov.ado 
pela Casa, o Sr. Presidente nome1a a scgu._mtc 
Comissão para apresentar um estud? s?hrc 
as imunidades parlamentares d~s Dep_utados 
estaduais: Mendes Ferreira, Gmlhern_nno ~c 
01. . .. J>cdro Braga Bolivar de Frcttas, Ju-rvcn a, • , J · A g ·t(> 
1. c 11 0 Oscar CotTC'l c osc u us · to arva 1 , . ' • , 

Não havendo outro assunt,o que tratar na 
hora do expediente, passa-se a 

OHDEM DO DIA 

Figura em pauta, para hoje, discussão __ üo 
projeto de rcsoluçüo para a cl~i~~fto da .~t~s.a 
da Assembléia Legislativa, publ~cado no Dra. 
rio da Assembléia", de 17 de JUlho; · 

• Acham-se sôbrc a mesa as scgmntcs: 

EMENDAS AO PHOJETO DE HESOLUÇXO 
PAHA A ELEIÇÃO DA l\IESA 

EMENDA N.• 1 

Ao artigo V: 

- -.,'--f~~ . ~ 

-\ ·.~!\1 ' : ' ~ <i': l·J' 
·I/: 
~ ~\ 

I'' . 
~'.' ' I J,i, , 
i 
I 

I 
I' , I 

·. ~ 

O dimnante que é a imunidade parlamen-
tar, pode ser atacado, mas não pode ser 
cindido, nf10 pode ser penetrado. Onde se lê - "no dia 18 de julho do 

ano corrente" ... 'l ', 

L. 

Na hora em que a imunidade parlamen-
tar cair ao chão a Democracia estará peri-
clitando. E cu~npre a nós Deputados da ' 
Assembléia de Minas Gerais defender a De-
mocracia. 

Zarathustra disse que o homem é o mais 
çrucl dos animais, mas, acrescenta, é o mais 
sublime quando defende uma causa c um 
direito justo, a saber, a imunidade .parlamen-
tár, quando violada. (Palmas). 

O SH. PR-ESIDENTE- Está sôhre a mesa 
um requerimento pedindo urgência para a 
proposta do Sr. Mendes Ferreira. 

. Voti submeter êstc requerimento de ur-
gência à aprovação da Casa. · 

Os Srs. Deputados que aprovam a ur-
gência, queiram levantar-se. (Pausa) • 
- Está aprovada. 

_.-- Declara o Sr. Presidente que está sôhrc 
· a mesa o seguinte: 

REQUERIM~.:.NTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa: 

0 D utados suh-assir:ados, _requerem _a 
V· E 5

,., cp ,~ncia para d1scussao e vota~ao 
· xcw. ~trge d J), uhdo Mendes I•cr-do rcqucrunento o ep ' 

reiru. 

Leia-se - "no dia seguinte ao da aprova-
ção desta Hesoluçüo" ... 

S. S., 21-7-1!).17: (a.) Oscar Corrêa, Gui-
lherme Machado, Simüo 1 da Cunha, Juarez 
Sousa Carmo, Manuel Tavcira, Hondon Pa· 
checo, Mendes Ferreira, Fidclcino Viana, Jo-
sé André de Almeida, Otucilio Ncgrüo, Emí-
lio Vasconcelos. 

EMENDA N.9 2 

Ao Artigo V: 
Hcdija-sc: 
"os Deputados à Assembléia Legislativa 

rcunir-se-üo no dia 22 de julho do ano cor-
rrcnt~" ... 

S. S., 21-7-1947. 
Oliveira. 

(a.) Guilhermino de 
'\ . ' 

EMENDA N.• 3 
''' Ao Artigo :3.9 : 

Hcdija-sc: 
"Pt·cscntcs dois têrços dos Deputados u 

Assembléia Legislativa" ... 
S. S., 21-7-917. (a.) Guilhermino (lc Oliveira. 

EMENDA N.• 4 

Sala ela" Sessões, 21 de julho Ndc 1947. -:-,, 1' • lo cves (aa.) Oscar Corrêa - ancrel · 

Ao Artigo 5.•: 
Hcdija-se: 
"Os Deputados utilizarão de !lu· . . 

las: uma com os nomes dos c· •.1s cedu-
Prcsidência c Vicc-Prcsi!lênci·.

1 
,'HH!ulntos tl 

os nomes dos candidatos ., se'c ct .O~Itra com 

- S l -t'd a votos é aprovado êsse - , U JnlC 1 O ' 
,requerimento. 

E . d Sr Presidente declara que 
vai suY:ms:t~~~ àa~l&c'us.süo c v9tação 0 requeri-
mento do Sr. Mendes Ferreira. 

_ Lido êssc requerimento ipcl~ ~.r. V , 
-Secretário, é o· mesmo aprovado, unammcntc 
e sem debates. 
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EMENDA N.• '5 

Ao Artigo 9 •· 
Redija-se: 
"Finda a apuração, proclamará o Presi-

dente os eleitos e marcará a posse dos mes-
~ mos para a sessão do dia seguinte". 

Justificativa --=- A posse não deve rea-
lizar-se na mesma sessão em que tiverem sido 
eleitos os membros da Mesa. Ela deverá se 
dar na primeira sessão que se seguir, dada a 
importfmcia do ato. 

S. S., 21-7-947. (aa.) Souza Carmo, Ma-
nuel Taveira, Juarez Souza Carmo, Fidelcino 
Viana, Simão da Cunha, Guilherme Machado, 
Mendes Ferreira, Jason Albergaria, Aloísio 
Costa, André de Almeida, Simões de Almeida, 
Antônio Pimenta, Emílio, Silveira, Badaró Jú-
nior Oscar Corrêa, Faria Tavares, Matcus 
: 'né, Hondon Pacheco, Mourão Guimarães, 
Ozanari Coelho, Abreu Hescndc, .Touhert Guer-
ra, Antônio Canedo, Cândido Ulhôa, Valdir 

',~ Lishôa, Xenofonte Mercadantc, Carlos Prates, 
Castro Pires, Uriel Alvim, Júlio de Carvalho, 
Emílio Vasconcelos, Feliciano Pena, Antônio 
Guimarães, Augusto Costa, Amadeu Andrada, 
Dolivar de Freitas, Pedro Braga, Rennó, Moa-
cir Hesende, Magalhães de Melo Viana, Luiz 
Maranha, Luiz Domingos c Antônio Caetano. 

- À Comissão Especial. 
O SR. PHESIDENTE - A fim de que a 

Comissão Especial possa opinar sôhre as emen-
das apresentadas ao Projeto de Hcsolução pa-
ra a eleição da Mesa, suspendo a sessão por 
30 minutos. 

REABERTURA DA SESSÃO 

Reabrindo a sessão o Sr. Presidente dá 
conhecimento à Casa do seguinte: 

PAHECEHES DA COl\liSSXO ESPECIAL 
SóBHE AS EMENDAS AO PHOJETO DA , 

HESOLUÇÃO PAHA ELEIÇÃO DA l\IESA 

EMENDA N.o 1 

Aceita. O projeto, conforme · dispõe o 
artigo, tornou-se inaplicável. 

EMENDA N.• 2 

Prejudicada, em vista da aceita~~ão (Ja 
emenda do Deputado Oscar Corrêa. 

EMENDA N.• 3 

HcJcitada. A própria Constituição exige 
apenas a presença da maioria dos Deputados 
para as suas deliberações. (art. H). 

EMENDA N.• 4 

Hcjcitada. A forma do projeto é mais de-
mocrática e facilita a apuração. ' 

EMENDA N.• 5 
Aceita por s_eus fundamentos. 
S. das ,comissões, 21 de julho de 1947. 
(aa.) Tancredo Neves - Fabríci S . 

Oets· -:-;---1. OzNana~ Coelho - .José Carvalh~ira oa-
aci ~o egrao - Lima Guimar:"íes - c -:-Soragt. ·~ esar 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PHO.TETO DE 
HESOLUÇÃO E EMENDAS 

. . Dcch~ra o Sr. Presidente que vai subrnet 
a discus_:;ao e votação, em globo 0 J>r · •t 3r 
Hesolu~~ao para eleição da Me;a OJle o e 
emendas. , · ' sa v o as 

- Submetido a votos é aprovado 
debates, o referido Projeto, salvo as em~nd~~~ 

EMENDAS 

, :-A seguir, ~nunciam-se, em discussão e v -
t<tç,~o, sucessivamente, as emendas ao di~o 
ProJeto de Hesolução, as CIU'lÍS sem deiJ t 
l ',d,l'l . , ' aes· c epois e H as, respectivamente com os 1 , ' 
ceres p •l S ·1 Q s · · ' · Jare-'.' c o r. . . ecretarw, apresentam 
segumtes resultados: os 

~menda n.o l, ao art. 1.Q _ Apro~ada· 
Emenda n.O 3, ao art. 3.0 _ Hejeitada: 
!2menda n.Q 4, ao art. 5.Q - Hejeitada; ' 
Emenda n.o 5, ao art. 9.0 - Aprovada. 

ENCEHHAMENTO 

Nada mais havendo ,, tr·thr o Sr Pr · 
d t d • · " ' ' • ' • CSl-en e a 1por fmda a sessão designando 
tr·a P'l , . l - , 14 l ' ou-, ra aman la, as wras, com a seguinte: 

OHDEM DO DIA 22-7-47 \ 

Eleição da Mesa. 
Levanta-se a sessão. 

HETIFICACÁO 

Os Srs. Deputados João Camilo c Sim:--
Edat·Cdunhla, n~ autografarem a Constituiç~o d<to 

s ,t 0 c e Mm·ts Ger · · ' o ' · ms, assmararn respc r 
vamentc, .João Camilo T. Fontes e Sim; v- 1-
na da Cunha Pereira e n'io como S' • ·lO ~~
cado no "Minas Gcn~is d~ 20-7-4 7. dlll pnhh-

Púg. 5- Onde se lê: 
4.• Heunião ··Prcr>·trat · · de 194 7. ' ' o na, em 22 de julho 
Leia-se: 

5.• Heunião Preparatória, em '>2 cl . ll de 19,!7. - C JU lO 
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1.• Reunião Preparatória ... ·,'k 2.• Reunião Preparatória 
3.• Heunião Preparatória 
4.• Heunião Prcparatôria. (v. errata) 
5.0 Hcunião Preparatória .. .. .. .. 
11.• Reunião Preparatória 
7.• 1\eunião Prep'aratória .. 

SESSõES 

.. 

, . 
lnd1ce 

Págs. 

3 
5 
!;, 

618 
5 
7 
9 

2.• 
38.• 
39.• 

Sessão Extraordinária em 18-9-47 • • • • 
Sessão Ordinária 
Sessão Ordinária . . . • . . . , • : . , ... , .. 

HEQUEUIMENTOS 

Sessão Solene de Instalação da Assembléia 
1.• Sessão Ordinária . . . . . . . • • • . • . • 

10 
72 
77 
82 
8!l 
93 
96 

Gullhermino de Oliveira 
Gnilhermino de Oliveira 
Guilhermino de Oliveira 
Martins Prates . . . . . • . . 
Guilhermino de Oliveira .•. 
Dadaró Júnior . . . • , . . • • 
Carlos Prates . . . . . . • • 
Joubert Guerra .....•.••••.•. 
Lima Guimarães • ' . • . . • • • . • • 
Gui!hcrmino de Oliveira 

2.• Sessão Ordinária ............ .. 
3.• 
4.• 
5.• 
6.• 
7.• 
8.• 
9.• 

10.• 
1.• 

11.• 
12.• 

,. 13.~ 

14.• 
15.• 
16.• 
17.• 
18.• 
19.• 
20.• 
21.• 
22.• 
23.• 

Sessão Ordin:iria • • • . . • . • . • . • • • • • 
Sessão Ordinária .. .. .. .. .. .. .. 
Sessão Ordinária • . • . • . . . . • . . • • . . 
Sessão Ordinária • • . . • • . . . . • . • . • . 
Sessão Ordinária • • • ~', • • • . . . • • 
Sessão Ordinária • • • • • • • . • • . . 

. Sessão Ordinária • . . • • • . . . • • • . . 
Sessão Ordinária . . . • • • . • • • . • 
Sessão Extraordinária • • • • • • . . . . 
Sessão Ordinária • • • • • • . • • • • • • • 
Sessão Ordinária . . . . • · • · • · · • • · 
Sessão Ordinária . . • . • . • • • • • • 
Sessão Ordinária , , • . • . • . • · . · • • · · 
Sessão, Ordinária 

Scssã;o Ordinária 
Sessão Ordinária 
Sessão Ordinária 
Sessão Ordinária • · . · · · · · · · • · • • 
Sessão Ordinária • . • • • . . • • . • • 
Sessão Ordinária • . . • . . • • . • • • 
Sessão Ordinária , . . . . • . . • . • . . . 
Sessão Ordinária 

2·1.• Sessão Ordinária 
25.• Sessão Ordinúrla 
2G.• Sessão Ordinária 
27.• Sessão Ordinúria • • 
28.• ' Sessiio Ordinária 
29.• Sessão Ordinária 
30.• Sessiio Ordinúriu 
31.• Sessão Ordinária 
32.• Sessão Ordinária 
33.• Sessiío Orllinúria 
31,, se~suo Ordinária 
35.• Sessão O~dlnárla 
36.• Sessiío Ordinária 

~~. 37.• Sessão Ordlnúria 
Sessão E:Jpecial em 18-9-47 

140 
152 
155 
163 
173 
lU 
197 
214 
218 
232 
2.15 
25·1 
257 
273 
286 
307 
318 
352 
355 
372 
377 
396 
418 
422 
428 
436 
45() 
465 
473 
491 
515 
531 
5~8 .. 

Guilhcrmino de Oliveira • . • •.• ~. • • 
Ilacir Lima • • • . . . , . • • , • • , . . , • 
Uriel Alvim • • • . . . • • • • • . • • • . 
Henó •.•.......••.•••.••••• 
Antônio Gnimarã'Cs , . • . . • • • . . . , 
lladaró Júnior ..•..••• 
Miguel Batista . . . • • • • , . . • • • • , , 
Quintlno Vargas , , • . • • • • • • • , • , 
Sousa Carmo • • • . . • • , . , • , . , 

' 1lcnó . . . . . . • • • • • • . • . • • . . • • • 
Miguel Batista . . . • • , • . . • 
Uriel Alvim .. 
Uriel Alvim 
Uriel Alvim 
Uriel Alvhn 
Uriel Alvim 
Uriel Alvim 
Carlos Prates '.. . . . . 

.Carlos Prates ................ .. 
:Martins da Costa . . . . . , , • • • . . , . , • 
Bauaró .Júnior .. .. .. .. .. .. .. .. 
Tancredo Neves ...••••••••••••• 
último de Carvalho , . . • . . , . . • • • • • • • • , , • 
Soares Canedo • • • • • • • • • • • • 
1\iheiro Na varro • • • • , • • • • • • • 
Ozanan Coelho 
Henó .••••••• 
Hcnó , , , , ...• 
Arlindo Zanini •. 
IUbciro Na varro ..•••••••••••• , •• , 
Ozanan Coelho • . • • • • • • • • • • , 
Ma teus Snlomé • . • • • . • • • • • • • ' • • • • 
Oscar Corrêa • . • • • • • • • • • • • 
Anibal Gontijo .. .. .. .. .. .. '.'. ·:. " .. " .. " 
Fabricio Soares . . • , , , • • , , • 
Dadaró Júnior • • , , , • • • , • , • • • • • • • • • • ' ............ 
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543 •. 
557 
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72 
74 
74 
78 
78 
86 
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89 
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102' 
140 
162 
163 
16:l 
17!t 
175 
217 

. 217 
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218 
244 
246 
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268 
268 
268 
275 
275 
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288 
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354 
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361 
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.369 
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380 
389 
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Tancrcdo Neves 
Renó ............ · .". ·::·:. ·: • .... :: 

'Uriel :Alvlm . . . . • • • . • . . . • . . . 
Otacillo Negrão . , • • . • . . • • . . • . . 1 
Alberto Deodato • • • • • • . • . , . . . . 

, Starling Soarés . . . • . . . . . . , . . . 
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227 
227 
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233 

231 
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1\esposta no Sr. Albc~to Dcod;1 ~0 ·:. 
Sôhrc reparos . . . . . . . . . , , 
Sôbre o 1.• aniversário da pr~n;~l~t;çã~ da 
Constltuiçl\r, Federal . . • . . . 
Proposta orç<Uuentárla . . . , 
Solidariedade a Wndl Nnsslf 

LOUHENCO ANDI\ADE: 
Plano de recuperação econômica 

LUIZ DOMINGOS: .. 
Voto de p'csar (Da. Maria Initcl ) 

LUIZ 1\l'Al\ANHA: a 
Posição do PSD Independente 
do Estado .. , • .. .. • • .. . • na !Jolltlcn .. ·- .... 
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11rAGALILi.ES DE MELO VIANA: 
Politica mineira · · · · · · · · 

1\IAUH!CIO ANDIL<\DE: 
Peste suína 
Peste snina 
Peste suina 

MA TEUS SALOMÉ: 
Projeto de Hegimeuto Interno. · · ·. · 
Voto de pesar (Antônio Andrade He1s) 
Hcglmcnto Interno . · · · · · · · · · · · · • 
Sôhrc o projeto n.• 2 • · • · · · · • · · • • 
Sôhre o regresso do Sr. Washington Luiz 

1\IENDES FERHEIHA: 
Hcgimento Interno . . · · · · • • · · · • · · 
Imunidade parlamentar . . . . . . . . • . . . 
13.~ Exposição Nacional de Animais •... 
Regimento Interno · · · · · · · · · · . · · · · 
Aniversário da União dos VareJistas de 
Minas .... · · · · · · · · · · 
Imunidades parlamentares 

OSCAH COHHf':A: 
Eleição da mesa · · · · · · 
Sôhre os projetos ns. 7 c 8 
Problemas da H. l\L V. . . 
Polícia Especial do Hio de .Janeiro 
Aniversário da Hádio Inconfidência .. 
Sôhrc o projeto n.<> 2· .. ·.. • . · 
Em torno de uma peça teatral 

OTAC1LIO NEGIUO: 
Participação nos lucros . . . . 
Sôhrc a entrada do Brasil na guerra 
Verdadeiros pecuaristas . . . ·. . . . . . . . . 
Pequenas propriedades rurais . . . . 
Solidariedade a Wadi Nassif .. 

OZANAN COELHO: 
Politica de Ubá 
Politica de Uhá 

I 1 EDHO BHAGA: 
Sôbrc o projeto n.• 2 • • • • • • • • 

RENó: 
Crise de transporte em Belo Horizonte 

HIBEIHO PENA: 
Politica de 1\linas • • . . . . 

RONDON PACHECO: . 
Em torno do plano da produção . , 
Aumento de subsidio . . . . . . . . 
Peste suina . . . · . · · · · · · · · · 
1.• aniversário da promulgação da Consti-
tuiçãjo Federal . . . • • • . . . • . . . • 

Sll\Li.O DA CUNHA: 
Cassaçfw de mandatos 
Ainda as ocorrências em S. Gonçalo do 
Ahaeté ...•....•• 

SOAHES CANEDO: 
Dia da J>útria . . • • , • • • 

SOUSA CAH:\10: 
Dccrescimo da produc;ão 

STAHLING SOABES: 
Sôhrc Tomnz llcrretn . . . . . . . . . . 
Posse do Deputado Augusto Batista de Fi-
gueiredo .......••........ • 

'l'ANCHEDO NEVES: 
Sôbre Hegimento Interno . . , . , . 
Sôhre a emenda 11.0 3 •.. • • • · · • 
Voto de pesar (,Antônio Andrade Hcis) 
Hcgimcnto Interno • . . · • · · · • • · . 

úLTIMO DE CAHVALIIO: 
Agmdccimcntos - Politica municipalista 
o funcionalismo mineiro .. 
Sôhre o Decreto 2. UG • • • • . • • • 
Aproveitamento do sol~ . . :. •. 
Denúncia contra escrlvao eleilornl 
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Aumento de subsídios 
Declaração de voto .. 

URIEL AL VIM: 

Púgs. 
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578 

Subvenção a instituiçõ:S de caridade •. 
Irregularidades e violências . , . . . • 

VALDIH LISBOA: 
Desembargador José Antônio N ogucira 
Politica de Caxamhu . . . , 
Politica de Caxambtt . . . . • • . . 

XENOFONTE MEHCADANTE: 
Criação de taxas . . . . . . . , , , .. 
1,0 amversário da Constituição Federal 
Cancelamento de multas . . , , 

DISCUHSOS '' '\ '~ ,. 
Eleição da 1\tlcsa - Oscar Corrêa . . . . .r •• 

Sôbre Hcgimento Interno - Lima Guimar1ijes ' 
Hegimento Interno - Tancredo Neves , , , • 
Hcgimento Interno - Mendes Ferreira . . . , 
Promulgação do projeto de eleição da Mesa 

Carvalheira Bamos . . . . . . . . . . . , .. 
Eleição da 1\!esa - .Júlio de Carvalho . . . . 
Agradecimento de sua eleição - Alberto Tci-

xcir~t ..................... . 
Imunidade p'arlamcntar - Mendes Ferreira .. 
Cassação de mandatos - Armando Ziler ... 
Crise da Pecuária - Geraldo Ataide . . • . 
Taxa dé Hecupcra'ção Econômica - Guilhcr-

mino de Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . 
Criação de Taxas - Xenofontc l\lercadante ,'. 
Visita do Deputado Domingos Pinheiro - Cesar 

Soragi .. · '·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Desembargador José Antônio Nogueira - Val-

dir Lisboa . . . ................ . 
Solenidade de H de .Julho - Lima Guimarãps 
Posiçi'to do Pit - Feliciano Pena . . . . . . . . 
Em defesa das taxas de café e Hecuperaçi'to 

Econômica - Alberto Deodato . . . . . . 
Polltica mineira - Magalhães de Melo Viana . , 
Tomaz Berre ta - Starling Soares . . . '. , . . . 
Posi'çiio do PSD Inclependentc na Politica do 

Estado - Luiz llfaranha , , , . . . . . , . , , 
Solenidade de H de Julho - Badaró Junior, 
Departamento Estadual de Estntistica - u\u-

gusto Costa . . . . . , . . . . . . . . , . . . 
Agradecimentos Politica 1\Iunicipalista 

último de Carvalho . . . . . . . . . . . . . . 
Política de Caxamhn - Valdir Lishôa . . . . 
Politica de Lcopoltlina - Antônio Guimarães 
Politica de Uh á -- Ozanan Coelho . . . . . . ,. , 
Plano de Fomento da Produção - Armando 

Ziler ................... , ..... . 
Abopo de famllia - Fabricio Soares . . , . . , 
O PH e a Administração <lo Estado - Bolivar. 

de Freitas . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . 
O Funcionalismo :\lin<'iro - último de Carvalho 
Sôbrc Medidores de .Álcool - Badaró Junior 
Hetirada de Hequerimento - Antônio Guirnarã·e~ 
Abono de Família - Gnilhermino de Oliveira 
Politica de Uhá - Aluisio Costa 
Escola Superior de Agricultura do E~;mi~ .:.._· A~l~ 

dré de Almeida .. ........ 
XIII Exposiçií~ Nacional de Animais _ 1\I~l~d~~ 

Ferreira . . . . . . . . . , . . . . . . . 
Abono de Fumilia - Carlos Pratcs . .' '· · · ';, 
Ainda o Plano de Fomento da Pro<luçã~ ·__:_ ·u\~: 

mando Ziler . . . , . . , . . . . · 
~nlversúrlo' da Híulio Guarani _ j3a~iarÓ. J.u.nl~·r 
llano de l•omento dtt Produça·o A 1 , . - rmnnt o Z1lcr •. , , .. , • , , , .. , .••. 
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