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Anais da t\ ssembléia . Legislativa do Estado de Mimu Geiais 
2.0 VOLUME - 1947 

· 40.' SESSÃO ORDINÁRIA, EM 23 DE SETEMBRO DE 1947 

PHESIDl~NCIA DO SH. ALDEHTO TEIXEIRA. 
SlJMAHIO: - Comparecimento- _:_ Ata - Ex-

pediente: - Telegramas- do Sr. José Pe-
dro de Alcântara, de Belo Horizonte; da 
Comissão Permanente do 2.9 Con;;resso 
de Trabalhadores, sôhrc irregulan• :ades 
de transporte; do sr. José Lage loc~;:wa 
dos funcionúrios das eirennscriçõ~~s . de 
Muzarnhinho, l\lanhumirim, Guardiu!Ja c 
S .Dcnto do Sapueaí; do &r. Governndor 
de Santa Catarina, agradecendo ...::... Ofí-
cios do Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Hio e do sr. 
Comandante Geral da Fôrça PÓlieial, 
.agradecendo - Hecurso do Sr. Pedro 
Paulo de Sousa, de Nova Hcsende -
Projeto n. 5G com a Mensagem n. 52 sô-
bre reorganização da Caixa Econômica 
do Estado- Projetos: ns. 57, sôbre re-
vogação dos decretos·-leis ns. 1. 6:30, 
1. ü97, e 2 .14ü, do Sr. Hennó; n. 5S, sô-
hrc ,equiparação· de vencimentos de pro-
fessores das Escolas Superiores de Ag1 i- ' 
cultura de Viçosa e de Vetcrinárht de 
Belo Horizonte; n. 5!l, sôbre · conS<truçiio 
de urna ponte, e n. 60, idem, do Sr. An-
d!·é de Almeida - Hequerimento n. 5:!, 
sob.re ':enda de lotes e construção da 
Umvcrsrdade, do Sr. Moacir· Hescnde -
Comissão de Constituição, Legish1çüo e 
• Justiça: apêlo do Sr. Starling Soares e 
nomeação do Sr. Astolfo Dutra - Co-
missão Especial- estudos sôbrc transpor-

·. tes em B. Horizonte: requerimento do. 
Sr. Simão da Cunha e nomeaçüo do Sr. 
Hondon P.acheco - Comunismo c Heli-
giiio: Discurso do Sr. Holivar de Freitas 
:.__ Companhia Fôrç.a •C Luz de Minas Ge-
rais. Funcionários da Loteria do E!; lu-
do: discurso e requerimentos ns. 54 c i)5 

·do Sr. Armando Ziller - ProjJosta 
de or~~amento estadual: dispensa de pu-
blicação na íntegra _ 2.~ parte da Or-
dem do Dia: - Apoiamento ao· projeto 
n. 57 - 2.~ discussão dos projetos: ns. 
14, arts. v. e 5."; n. 17, arts. 1." e 29 ; n. 
19 - 1.~ discussão do~ projetos n. 54 c 
n. 55 - 2.• discussão dos projetos n. 
11; palavras do Sr. Oscar Corrêa; n. 24, 
~rts. V .e 2.9

, n: 25, c n. 26; palavras dos 
Srs. Unel Alvim e Alberto Deodato· -
Projeto n. 36; orçamento do Estado -
Emendas ao projeto n. 36: nso 1 e 2 
do Sr. Dadaró' Júnior; u. 3, do Sr. Jou-
bcrt Guerra; ns. 4, 5, 6 c 7 do Sr. Cas-
tro PireS'; n. 8 e ·91 do Sr. 'Uricl Alvim; 
n. 10, do Sr. Feliciano Pena - Encer-
ramento.- Ordem do Dia 24-9-947. 

Às 14 horas, comparecem os Srs: 
Alberto Teixeira -,... Ca,;;tro Pires _:_ Valdir 

Lisboa - Ozanam Coelho - Abreu Resende 
- Adolfo Portela - Alberto Deodato- Aluí-
sio Costa -c André de Almeida - Antônio 
Caetano -Antônio Pimenta -.Armando Zi-. 
ler - Astolfo Dutra - Hadaró Júnior· - Bo-
livar de Frcitns -· Carlos Pratcs - ClÍaves 
Hibeiro - Fabrício Soares - Faria TavareS' 
-Fcliciano Pena - Geraldo Ataíde - Gui-

lherme .iVIachado - Jncdcr Albergaria - Ja-
son Alber"aria - Joi'ío Cnmilo - José Au-
gusto - i'oubert Guerra - Júlio de Carvalho 
- Lourenço Andrade - Magalhães de :Melo· 
Viana - Martins da Costa - Mateus Salomé 
-Mendes Ferreira - Moacir Resende - Mou-
rão Guimarfjes - Oscar Corrêú - Pedro Bra-
ga - Hetinó - Hibeiro Navarro - Hondon 
Pacheco - Simão· da Cunha - Simões de Al-
meida- Starling Soares - Ultimo de Carvalho 
Uricl Alvim - Xenofonte Mercadante - Wil-
s·on Deraldo. . 

Deixam de comparecer, com causa justifi-
cada, os srs. . . , . 
Lima Guimaraes - L~uz D?mi~~gos - I~mr
lio Vanconcelos - Ambal GonhJO - Arlmdo 
Zanini - Augusto de Figueiredo· - Cesar So-
rag1 - Emílio Silveira -, G~tilhermi_no de OI~
veira _ Ilacir Lima -Jose Carvalhetra- Lmz 
Maranha - Manuel Taveira - Maurício An-
drade - Soares Canedo - Sousa , Carmo -
Tancrcdo Neves . 

o SR. PHESIDENTE- Achando-se presen-
te 4 7 Srs. Deputados, declaro aberta a sessão. 

ATA 
-. ,, 1:'1.'1\ 

O SR. OZANAN COELHO .:.:__ (4.Q secretário, 
servindo de 2.") -Lê. a:ata>da sessüo antece-
dente, a qual, sem observaÇão, é apro·vada. 

EXPEDIENTE 
O SH. VALDIH LISBOA-: (1.9 Sccr~~ário) 

-Procede à leitura dos segumtes papeis: 
Telegramas 

· Do Sr. Jose Pedro Alcântara, de B.elo Ho-
rizonte, pedindo solução de seus rcq~en.mentos 

- A Comissão de Segurança Publica. 
Da Comissão Permanente do· Scgun.d~ C~n

gresso de Trabalhadores, pedindo providencia& 
contra as irregularidades de trunspor·te, nos 
serviços da Cia. Fôrça e. Lt~z · 

- À Comissão de Vraçao. 
· Do Sr. José L age Pessoa, ar>~~ando o mc-

riwrial encaminhado à Asscmblcia pela fis-
caliza~~ão de rendns de Uheraba. 

·-A Comissão de Finanças. 
Dos funcionários das circunscrições de Mu-
zambinho, Manhumirim, Gnardinha c S. Bento 
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do Sapucai, de apoio ao memorial pedindo a 
melhoria dos exatores da fronteira. 

nomeados pelo Govêrno do Estado, entre pcs~, 
soas de sua confiança e que exercerão as fun-
ções de. Presidente, Vice-Presidente e Diretor, 
respectivamente. 

- A Comissão de Finanças. 
Do Sr. Go·vernador do Estado de Santa 

Catarina, agradecendo a comunicação da posse 
do Vice-Governador do E11tado perante esta 
Assembléia. ' 

- Recebido com agrado - Arquive-se. 
Ofícios 

. Do ~r. Presidente da Assembléia Legisla-
tiva do ~stado do lHo de Janeiro, expressando 
agradecnnentos pela comunicação da posse pe-
ran·te esta Assembléia, do Vice-Governado~ do 
Estado. 

- Recebido com agrado. Arquive-se. 
. Do Sr. Comandante Geral da· Fôrça Poli-

Cial, fazendo .idêntico agradecimento. 
- Recebido com agrado. Arquive-se. 

Recurso 

d Do ~r. Pedro Paulo de Sousa contra ato 
, o Prefeito Municipal de Nova Resende. 

- A Comissão de Assuntos Municipais. 
PROJETO N. 56 

Reorganiza a Caixa Econômica do Estado de 
Minas G.erais e contém outms providências 

. A Assem'bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, decr~ta: 

CAPITULO I 
Da 'organização, fins e jurisdição 

Art. 1.9 - A Caixa Econômica do Estado 
' de Minas Gerais, criada pela lei número 210, 
~e~~ de s~tembro de 1896, terá personalidade 
JUl'ldica, ;forC? e sede na Capital do Estado, c 
reger-se-a por. esta lei. 

A_rt. 2.9
.- Como estabelecimento público 

goza~a _a Cmxa de privilégios inerentes a essa 
condiçao . 

. Parágrafo único - Ficam o patrimônio 
iServ:ços e negócios da Caixa isentos d~ 
quaisquer tributos estaduais, inclusive emolu-
mentos, selos e cus·tas. , 

' Art. 3.9 -A Caixa tem por fim: 
. . a) receber ~m depósito, sob a reiiponsa-

hihdade do Go·verno Estadual, as economias 
populares ou reservas de capitais· 

b) propo.r~i~nar. aos funcio~ários do Es-
tado, .dos .Mumc1~1os :e da Caixa, empréstimos 
em d~nhmro, devidamente garantidos· 
. , . c) .efetuar ~mprés-timos sob r>e;lhor de 
JOias, pedras preciOsas, metais, ou coisas. 
. .d~ , reahzar empréstimos ao Estado' c ao. 
Mume1p10s; s 

Parúgrafo único - O mandato dos mem-
bros da Diretoria será de quatro ( 4) anoS', re-
novàvel, porém, a critério do Governador do 
Estado. 

Art. 6.9 - E' vedado aos membros da Di-
retoria, ter direta ou indirctamen te negócios 
com a Caixa Ecopômica, exceto os relaciona-· 
dos com a aquisição de casa para a própria 
residência. 

Art. 7.9 - A' Diretoria compete: 
a) organizar os serviços do estabeleci-

mento; fiscalizá-los, resolver sôhre o patrimô-
nio, a formação e aplicação dos fundos de re-
serva, sôbrc os negócios, e adotar as medidas 
de defesa e de interêssc da Caixa, sem perder 
de vista a sua finalidade social e econômica. 

b) fixar fianças para oso exatores da: 
Caixa; 

c) aprovar o n·rçamento; 
d) aceitar ou recusar doações c legados; 
.e) organizar o Regimento Interno. 
Art. 8.~ - Ao Presidente da Caixa com-

pete: 
a) nomear, promo·ver, pôr em disnoni-

hilidadc e demitir os funcionários da Caixa, 
mediante aprovação· do Secretário das Finan-· 
ças, c aplicar-lhes •penas disciplinares c conce-
der licenças, na conformidade do es-tabelecido 
nesta lei e no seu Regulamento. 

b) nomear as comissões examinadoras 
para os concursos e decidir sôbre a aprova-
ção e classificação dos candidatos, com apro-
vação do Secretário das Finanças; 

c) exeeutar ou fazer executar as delibe-
rações da Diretoria, quando esta não atribuir 
tal encargo· a outro dos seus membros; 

d) assinar o expediente relativo aos atos 
de sua competência; 

e) representar a Caixa Econômica nas 
suas r·elaçõe& externas, inclusive em juízo; 

f) convocar .as reuniões da Diretoria e 
dirigir os respectivos trabalhos; 

g) tomar quaisquer providências de c~-· 
rátcr urgente, levando-as depois ao 'conheci-
mento da Diretoria. , 

Art. 9,9 __:_ Aos demais membros da· Di-
retoria competirão funções ele direção de ser• 
viço&, nos têrmos do regulamento desta lei. 

SECÇÃO II 
Das carteíms p) ,.conced~r .empréstimos hipotecários. 

~ragra.fo umco - Mediante proposta da 
st~a Diretona e aprovação do Secretário das 
Fm~nças, poderá a Caixa ter outros fins de 
mamfcsta utilidade. 

Art. 10 - Ficam instituídas na Caixa 
Econômicn do Estado de Minas Gerais as 
carteiras de Depósitos, Bancária e Hipote-
cária. 

Art. 11 - Os diretores das cartcira_s per-
·ceherão os vencimentos mens-ais de Cr8 · · 
4. 000,00 (quatro mil cruzeiros), sendo CI~te ao 
1Presidente será abonada mais a quantia de· 
Cr$ 1. 000,00 (mil cruzeiros), a título de re-
presentação. 

Art. 4.9 
.- A Caixa Econômica só poderá 

operar dentro da jurisdição estadual a que 
pertence. 

CAPITULO li 
Dos órgãos e O[Jemçõe1s da Caixa 

.SECÇÃO I 
Diretoria 

C 
. Art. 5.9 - Fica instituída a Diretoria da 

· mxa, que se comporá de três (3) memlbros-, 
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Art. 12 -· A Caixa aplicará parte dos 
fundos disponíveis . em empréstimos, a curto 
J>razo mediante desconto em fôlha, aos seus 
funci~núrios, nos do Estado, civis c militares, 
e aos dos Municípios nos têrmos e condições· 
estabelecidas no Hegulamcnto desta lei, 



Parágrafo umco Outras operaçõeS' ga-
rantidas; tais como caução de títulos da dí-
:vida pública federal, estadual c municipal, 
desconto c cobrança de coupons de juros de 
títulos da União do Estado e das Prefeituras 
poderão ser realizadas, desde que sejam d~ 
m'-'nifcsto interc&sc da ·caixa. 

Art. 13 - A Caixa empregará urna quota 
de suas disponilúhdaues em empréstimos sob 
penhor de joia&, pellras precwsas, metais, moe- · 
das ou coisas, nas condl~~õc& queo Hegulamen-
to desta lei estabelecer. 

Art. 15 - A Caixa, em estreita co-
labora~~ão com os l\Iunicípios, poderá, autoriza-
da pelo Govêruo, couceuer-wes empréstimos 
dest~nados a realiza~~õcs nc interêsse aJúbhco, 
medwntc as garantws e condições constantes 
dos contratos que se celebrarem. 

Art. 15 - A Caixa facilitará aos funcioná-
rios públicos estaduais e municipais, civis e 
militares, bem como aos seus funcionários, em-
préstimos para aqui~içao ou cou&truçâo de casa 
c rcmissüo de hipotécas, na Capital c no inte-
rior, ao prazo múximo ltc 15 anos mediante as 
condições que o Hcgunento Inter~10 fixar não 
podendo o empréstuno exceder de ~O<;Yo' (oi-
t~nta por cento) do valor do imóvel, a ser prc-
:VlUmeute ava!wdo pela Caixa. 

. . Parágrafo único - E' facultado ao funcio-
z:an? realizae um segueo especial destinado à 
llqmdação da dívida, no caso de morte na vi-
g~n~la Ho contrato, sendo o cmpréstinio, nesta 
!llP?lese, de lOU % {cem poe cento) do valoe' 
do rrnóvcl. 

Art. 16 - Não sendo funcionário [Júblico 
o mutuário; a Caixa emprestará apenas üO% 
,(sessenta por cento) de avaliação no imóvel. 

SECÇi\.0 IH 

,Das agências 
Art. 17 - Poderiio see criadas agências 

no interior do Estado. 
. Art. 18 - Na falta de agências as suas 

alnhui~:ócs ficarüo a cargo das colct~rias ca-
bendo à administra~~ão aos respectivos ~ole
tores, c~cri ':'úcs c aos auxiliares designados 
pelos pnmmros, com aprovaçiio da Diretoria. 

§ 1.9 - A direçiio dos scrvi~:os ficará a 
cargo c sob a responsabilidade dos coletores. 

~ 2.0 
- Ficam estendidos a esses funcio-

nár:ios do Estado, quando no exercício das 
at~·rlmiçõcs que lllcs são cometidas por esta 
lc1, os di&positivos referentes às )lcnalidades e 
deveres dos funcionál'ios da Caixa, que são 
os, p~·cvistos nos Estaiutos dos Funcionários 
I~~bhcos, com recurso para o Sccretáeio das 
l<lnauças. 

§ a.o - Será abonada mensalmente aos 
funcionários referidos no presente ·arligo uma 
percentagem de 0,08% (oito centésimos 1101' 
cento) sobre os saldos dos de1pósitos "Popu-
lares" existentes sob sua guarda no último 
dia de cada mês, c outra de O 04% (quatro 
centésimos por cento) sôbre o 'total dos de-
pósitos a ''Prazo Fixo", que scb apurado no 
último dia de cada mês. 

§ 4.0 
- As percentagens mencionadas, 

que cm~stituem gratificações pro labore, sen-
cto devrdas, em conseqüência somente aos· 
funcionários que efetivamente 'executarem os 
serviços da Caixa, se distribuem da forma se-
guinte: 

0,5% para o coletor; 
0,3% pura o escrivão; 
0,2% pura o auxiliar. 
§ 5.9 - Tais funcionários mio terão di-

reito a percentagens sôbre as importâncias 
superiores a Cr$ 5. 000,00 (cinco mil cruzei-
ros), que forem retiradas antes de 30 dias, 
a contar da data de 'seu depósito. 

§ 6.0 
- Se, no fim de cada mês, após o 

cálculo da percentagem, verificaram-se retira• 
das de quantias superiores a Cr$ 5. 000,00 
(cinco mil cruzeiro&), untes de expirado o pra-
zo de que trata o parágrafo anterior, a per-
centagem correspondente será deduzida do 
montante a que tiverem direito os funcioná-
rios no mês seguinte. 

§ 7.0 
- Em caso de substituição, a qual-

quer título, de funcionários, a percentagem 
será paga proporcionalmente aos dias de ser-
viço. 

§ 8.9 - Verificando-se qualquer irregula-
ridade, atraso ou desídia nos serviços, a per-
centagem estabelecida nesta lei IPOdcr·ú ser 
reduzida ou suprimida pelo tempo que fôr 
julgado necessário, a juízo da Diretoria. 

SECÇÃO IV 
Dos funcionários 

Art. 19 - Os direitos c deveres dos fun-
cionários da Caixa serão os constantes do 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado 
e do Hegula'rncnto desta lei. 

CAPiTULO III 
DisposiçõeJs gerais 

Art. 20 - A secção jurídica da Caixa fi-
cará a cargo do Departarncnt'o Jurídico do 
Estado, devendo o Presidente, de comum 
acôrdo com o advogado geral do Estado, de-
finir os direitos c vantagens dos advogados 
designados para os serviços da .Caixa. 

Art. 21 - Os saldos retidos' em 1podcr do 
Estado vencerão os juros anuais mínimos de 
8% (oito' por cento). 

Art. '22 - E' expressamente vedado aos 
•coletores o emprêgo de fundos da Caix•a· no 
pagamento de despesas comuns a' cargo das 
coletorias estaduais. 

Art. 23 - Todo funcionário da Caixa Eco-
nômica, que tenha sob sua guarda e responsa-
bilidade valores de qualquer espécie, será 
considerado exator, c sujeito às responsabili-

. dades legais inerentes a essa função. 
Parágrafo único - No caso de ser a di-

reção dos serviços da Caixa atribuída_ a co-
letores estaduais ou a escrivães, nos têrmos 
do artigo 23 as fianças prestadas no Tesouro 
por aquêles' funcionários respondem subsi-
diàriamente pela sua exação no cumprimento , 
das obriga~~ões relativas à Caixa. 

Art. 24 - E' expressamente v~dado aos 
funcionários e empregados da Ca1xa repre-
sentar i!)artes, nos servi~~os de~ta_, ou promover 
o andamento de qualquer negociO ou processo 
no interêsse dessas partes, ou receber qual-
quer paga ou remuneração de terceiros em 
negócios ·com a Caixa. 

Art. 25 - O Presidente da Caixa Econô-
mica fará ao Secretário das Finanças relató-
rio anual sôhre as atividades de estabeleci-
mento, acompanhado do balanço do exercício. 

Art. 26 - Após a apresentação do rela-
tório a que se refere o artigo anterior, o Se-
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cretário das Finanças designará técnicos da 
Contadoria Geral do Estado para procederem 
à VJerificação do balanço constante do relatório, 

Art. 27 - Para incentivo a húbitos de 
. poll!pança de menores, será adrrlitido um de-
. pósito especial, nas condições e segundo os 
planos que forem estabelecidos pela Caixa. 

Art. 28 - Serão admitidos tamhém me-
diante regulamentação adequada, depósitos 
destinados a assegurar a educação de menores. 

Art. 29 - O limite do empréstimo ao fun-
cionário deJJenderá da consignação a ser es-
tabelecida por êle, tendo em ·Vista a Lei de 

. Consignaç!Ões. . 
Art. 30 , - A transmissão dÓ imóvel ad-

quirido pelo funcionário, por intermédio da 
Caixa, fica isenta dos tributos que sôbrc 
ela incidirem. 

Art. 31 - Os casos omissos serão resol-
vidos pela Diretoria, com a aprovação do Se-
c:ctúrio das Finanças, tendo em vista a le-
gislação federal e a .estadual aplicáveis. 

. CAPiTULO IV 
Disposições transitórias 

Art. 32 - Na organização do quadro e 
tabela de vencimentos dos funcionúrios da 
Caixa, que será feita no Hegimento interno, 
atender-se-5o às necessidades reais dos ser-
viços ·e •a possibilidade de aproveitamento dos 
funcionários estaduais independentemente de 

' . concurso. 
Art. 33 - Esta lei entrará em vigor na 

· dpt~ de sua publicação, rpvogadas as dispo-
SIÇocs em contrário. 
. Art. 34 - Fica o Poder Executivo auto-

rizado a baixar o regulamento para a execução 
da presente lei. 

MENSAGEM N.• 52 
Belo Horizonte, 20 de setembro de 19<17. 
Senhor Presidente, 
Com a elaboração do projeto de lei anexo, 

que reorganiza a Caixa Econômica do Esta-
do de Minas Gernis, tem o Govêrno \ por es-
copo, adaptar aquêlc instituto, tanto quanto 
noss1vel, aos moldes e amnlitude dos estabe-
lecimentos congêneres do País. 

. A exposiçii? de motivos que o acompanha, 
assmado pelo titular da Secretaria das Finan-
ças, aborda o assunto mais circunstancia-
dampnte. 

' Passando às mãos de V. Excia. o aludido. 
·proje~o, _!Peço-lhe se digne de submetê-lo à 
aprecwçao dessa Insigne Assembléia. 

. Prevaleço-me do ensejo para reitcirar a 
V. Excia. c aos demais dignos membros d; 
Assembléia Legislativa os protestos de rninh; 
mais alta estima e distinta consideração. 

(a) Milton Soares Çampos. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS . 

Em 28 de agôsto de 1947. 
Exmo. Senhor Governador: 
Tenho a honra de apresentar a conside-

ração de V. Excia. o an!ep.rojeto de lei que 
reorg'an:iza a Caixa Economica. do. Estado de 

, Minas Gerais e lhe amplia as fmahdades. 
Necessidade à'a re{iorma 

' A lei de instituição da Caixa_ e seu ~egu
lamento. se inspiram em conceçoes anhqua-
~as. A sua reforma é uma imposição de or-

ij, 

l 
dem economiCa, que reclama estabelecimen- . 
tos populares de crédito de maior eficiência 
na organização, no funcionamento e nas fina-
lidades. 

Originàriamente, a função das Caixas Eco-
nômicas tinha· feição restrita. Limitava-se a 
amealhar economias populares. Esta con-
cepção encontra corno defensores conheci-
dos cc·onomistas, entre os quais se destaca 
Charlcs Gidc, ITHlra quem as Caixas: 

"sont d' établisscrncnts destinés 
ú facilitcr J'épargne cn se chargeant 
<de Ia garde des sommes épargnées, 
Elles rendont au déposant Ie servi-
ce de mettre son épargne en sureté 
contrc Ie valcnrs et peut-être plus eu-
core lui-même". 

(Conrs d'Economie Politique, 2.0 vol., 
págs. 5,13 e 544) . . 

Nêsse mesmo sentido em outra passagem 
de sua obra, Gide é mais explícito quando 
afirma que a Caixa é organizada apenas pa- . 
rL! r?rmitir 11 COnstituição de algumas dispo-
mJllhdades ou yormar .pequeno capital, de-
yen~o. s~a funça~ ~er ampliada pelas outras 
mstitmçoes de credito. 

. Modernarncnte, :1 despeito da grande au-
t~ndade do econor!usta francês, p opinião já 
nao merece o apoiO dos especialistas. Isto 
porque, não sô no Brasil, mas em todos os 
país~~s do mundo, as Caixas Eeonômicas as-
su~urnm a proporção de verdadeiros cstabe- . 
lecmJCntos yopulares ?e .crédito, ~rocurando 
obter rendunentos propnos com. o emprêrro 
<1:1s reserv~s de ca1pitais populares. AlJ";n 
disso, precisam . solidificar a sua economia, 
lorna':ld.o prot~l!tiva uma fortuna morta além. 
de a_hvwr 'o I e~ot!ro dos pesados encargos 
relativos aos prenuos e ao custeio próprio 
que tm:to 1pesan! :ws orçamentos. E' que a~ 
operaço~s hancanas n:ío podem ser encara-
da;s senao na sua unidade econômico-finan-
ceira. 

Alfredo Rocha, em interessante estudo . . ' assim se cxpnme: 
"O objetivo das Caixas Econô· 

micas, corno já vimos, é vasto c com-
plexo. Não é sàmente estimular a 
forma(;iío da economia popular, mas 
multirilicú-la, empregá-la tanto no in~ 
terêsse geral, auxiliando a indústria, 
o comércio e a agricultura, agindo 
como fôrça propulsora da vida eco-
nômica da Nação, mas ainda em pro-
veito dos próprios depositantes, de-
senvolvendo o espírito de previdên· 
cia, e animando a beneficência so-
cial, em suas variadas manifesta-
ções". 

(As Caixns Econômicas c o Crédito Agrí· 
cola, púg. 54) . 

As Caixas Econômicas Federais não fugi-
ram a esta orientação universal, se hem que 
nas suas primeiras leis se limitassem às ope-
rações do Monte Socorro. Jú em 1915 houve ' 
maior amnlitnde nessa~ operações, mas a com-
pleta aceitação das idéias modernas só se ft•z 
em 1934 qundo o decreto federal n.~ 24.427, 
<le 14 de' junho, emprestou às Caixas a função 
de verdadeiros institutos populares de crúdito. 
Não podemos esquecer todavia, que já é an-
tiga a preocupação de' ampliar o campo de 
açã~- das Caixas Econômicas, que conservam 

., 
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urna· 'função benemérita 'de previdência so-
cial. Assim, segundo nos informa De Plácido 
c Silva, em livro recente, já em 1918 as .Cai-
:xas• da Holanda faziam uplic:wão dos de;pósi-
tos. E em 1871, da totalidade de suas institui~ 
çõeso, 165· realizavam a inversão de seu capital 
ern empréstimos com garantia hipotecária,_ 
representando cêrca de um têrço de seu ca-
pital. Neste mesmo país, no fim do século 
passado, o total dos empréstimos ill!obiliá-
rios chegou a subir a 23.194.502 florms, es-
timável CCU cêrca de trinta 1por cento dos Ca-
pitais aforrados, e em 1933, consoante infor-
mação prestada pela Associação das Caixas 
Econômicas Holandêsas, as aplicações se ele-
varam a cento e quarenta milhões de florins. 
Na Tchccoeslováquia, esta uma das mais inte-
ressantes informações de De Plácido c Silva, 
colhida c~m o dr. Oiatakar, membro da Co-
missão Permanente do Instituto Internacional 
de Econcmia, "foram justamente as Caixas 
Econômicas e as Caixas de empréstimos -
ditas IPOpularcs - que converteram as dívidas 
bip.otccárias feitas por particulares, c que, 
assnn, se esforçaram em liberar os devedores 
hij1otecários dos pesados, ,ônus que resultavam 
das ele1adas taxas cobradas pelos credores 
e, nota.damente no que conccrnc às Caixas 
Econômicas, ainda beneficiando os devcdo-
r~s com as vantagens decorrentes da conces-
sao. da~ prestações amortizáveis. As Caixas 
ItahaJ?-a>, criadas sob a influência clássica, 
se or!e1taram imediatamente no sentido do 
empregi> UJrodutivo dos capitais. 

. ~~~~le, em síntese, o pensamento que, na 
upm1~w de Eliseo Migoia y Torre, presidente 
da Coafederação Espanhola de "Cujas de · 
Ah01:ros Benéficas", informou as conclusões 
do, Ccingresso de Londres em 1929, reconhe-
cendo a necessidade imediata de aplicação 
do; fundos das Caixas, sem perder de vista 
que ela déve ,ser segura, remunerada, de fá-
cil realização e no interêsse da coletividade. 
:üste, igualmente, o pensamento que informa o projeto de decreto-lei da Caixa Econômica; 
cio Estado. 

Autonomia 

A Caixa, pela sua es11ecialização econô-
mica, calcada em funções de ordem bancá-
ria, não pode deixar de constituir um Sl)l'· 
viço autônomo. :Mas, incorporada à Secrctari.a 
das Finanças, a sua autonomia não lhe reti-
ra autoridade de pensou de direito público, 
visto ser apenas um órgão descentralizado da 
Administração do Estado, que é sempre for-
çado a aliviar-se do pêso enorme de suas- res-
ponsabilidades pela criação de autarquias 
administrativas. .Justifica-se êste conceito 
preciso. de Hoyo Villanova: 

"Um dos característicos do Esta-
do moderno é o aumento progressi-
vo das suas necessidades c a com-
plexidade crescente, em paralelo aos 
serviços ;públicos. Ao poder públi-
co é materialmente impossível rea-
lizar, com eficácia c acerto, tudo 
quanto a civilização e o progresso 
puseram à sua co·hta". 

(Apud Tito Prates da Fonseca - Autar-
quias Administrativas). 

A Diretoria 
Pode-se dizer qtic as falhas das Caixas 

Econômicas não se relacionam apenas com a 
falta .de aplicação conveniente dos seus fun-
dos di&poníveis. A experiência nos ensina que 
a vitalidade . do estabelecimento de crédito 
depende da sua direção, que. se organiza em 
função da realidade de cada Estado ou Puís, 
que irá constituir a· sua jurisdição. Assim, 
quanto à Caixa Econômica do Estado, , dadas 
a sua autonomia c a existência de agências 
naturais em todos os Municípios, que são as.. 
coletorias, diretamente subordinadas à Admi-
nistração central. o projeto limita a direção 
.superior a uma Diretoria, como órgão orien-
tador, cujos membros se integrarão na vida 
do estabelecimento pela acumulação de suas 
funç.ões normais com as de chefe das d!ve:-
sas carteiras, pertencendo, a um tempo, a di-
reção c ao corpo de funcionários. · 

Agências e Funcionários 
Na sua fase inicial, os coletores do in~' 

terior se cncarrregarão -dos serviços da Caixa, 
mediante uma gratificação pro-labore. A ra-
zão desta providência é que a Caixa poderá 
estender de pronto as suas atividades a to-
dos os Municípios mineiros, porque em todos 
hú agências naturais, que são a<> coletorws. 
Isto acarreta apreciável economia para o es-
tabelecimento. . 

Nos munidpios que satisfizerem determi-
nadas condições, fixadas, pela Direl?ria,. o·. 
projeto estabelece que ~ Caixa mantera a~en
cias, cujos servi~~os serao cxcc.utados por fun- · 
cionários próprios. Na Capital, devem ser 
aproveitados de prefer~ne~a,, independente-
mente de concurso, fu!fcH;man?s d~ Estado, o . 
que trará vantagens tccmcas a Cmxa c pro--~' 
veito econômico ao Estado. 

Operações 
Quanto às operações da. C_?ixa, o projeto, 

é , óbvio respeita as prescr1r,~oes reguladoras. 
de sua [{ção c funcionamento, que permitem as 
se«uintes wplicações dos depósitos: 

o a) sob garantia de bens móveis; 
b) sob garantia de títulos da dívida pl:~-

hlica; ' 
!i c) sob garantia de vencimentos do fun-

cionalismo; 
d) . sob garantia de taxas c impostos ins-

tituídos regularmente; . 
e) sob gar·antiu de ])ens imóveis ou hi-

potecas; 
1f) sob garantia de bancos de notória 

idoneidade. 
Neste particular há no próprio projeto 

alguns traços releva'ntcs. No en;li?r'~stimo hi-
·potecário por exemplo, permlhu,se que o 
funcionát:io efetue empréstimo correspondente 
a 100% da avaliação do imóvel, desde que 
faça um seguro especial de dívi-da, durante 
a virrência do contrato, ar exemplo do que 
acontece nos insti.tutos federais. Uma inova~ 
ção interessante é a que se relaciona com a 
concessão de enipréstimos municipais, para 
realização de obras de interêsse pí!b~ico; o 
que irá interessar todos os mumcipiOs na 
vida: da Caixa. 

Na elaboração dêste projeto, que submeto: 
à ·apreciação de V. ~xcia:, a preocupação 
foi de bem servir· aos mtercsses do povo mi-
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;nciro c de corresponder aos elevados pro-
·pósitos de seu Govêmo. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a V. Excia. os protestos do meu mais pro-
:fundo respeito. 

Justificação 

Os professôres dessas duas Escolas são 
muito mal remunerados, sendo mesmo os que 
menos ganham em relação aos professôrcs das 
demais escolas .congêneres do País. Pelos 
quadros comparativos que juntamos, para 
acompanhar o presente projeto, se verificará, 
à primeira vista, a necessidade da medida 
pleiteada no presente projeto. I~sses profcs-
sôres têm todo o tempo tomado, exclusiva-
mente dedicado ao ensino, não podendo, mes. 
mo por isso, dedicar-se a outro mister c pre-
cisam ser hem remunerados p·aTa terem tran~ 
qiiilidade c cuidar, com mais cficitncia, na 
formação dos futuros técnicos do Pais. 

. (a.) José de Magalhães Pinto - Secre-
;tário das Finanças. 1 

- Publicada com o projeto, e distribuí-
dos os avulsos, inclua-se o mesmo em ordem 
do dia. 

Acham-se sôbrc a mesa os seguintes pa-
péis: 

Revoga os 
PROJETO N.o 57 

decretos-leis ns. 1. 630, 1. 697 
e 2.146 

A Assembléia Legislativa· do EStado de 
Minas Gerais, decreta: 

Art. 1. o - Ficam revogados os decretos-
leis ns. 1. 630, 1. 697 c 2 .146, de 15 de janeiro 
de 19,16, de 1." de março .Je 1946, e de 10 
de julho de 1947. 

Art. 2. o - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Art. 3. o - Esta ler entra em 'Vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1947. 
(a.) Henó. 
NOT•A: De acôrdo com o artigo 125, § 

2:0 do Hegimento Interno, estão anexos ao ori-
gmal os ".Minas Ger·ais" de 16-1-46, 2-7-,17, 
con_tendo os decretos•leis ns. 1. 630 (Organi-
zaçao Judiciária), 1.697 (modificando aquê· 
le) e 2.146 (idem). Sujeita-se ao ·aJJoiamento. 

PHOJETO N.• 58 
Equipar.a venciment,os de professôres das Es-

colas Superiores de A[Jricultura de Viçosa 
e. de Veterinária de Belo li orizonte 

· . A ~ssembiéia Legislativa do Estado de 
l\Imas Gerais, decreta : 
· ·, .Art. 1. o - Ficam os professôrcs cale-
·drah~os, da Escola Superior de Agricultura 
de V,Içosa, da Escola Superior de Veterinária 
j~ ~sta.do de .Minas Ger·ais, a partir de 1,• 

Janetro de 19,18, com vencimento corres-
, lJ.ondente ao de chefe de divisão da Secretá-
~a da Agric~ltura, Indústri.a c Comércio do 

stado de Mmas Gerais cruc '''llllw atual-
mente Cr$ 4 o·o 00 ' "'' ' .' ' 1 • a • (quatro mil e cincoenta 
Cl'UZCl'I'OS) , 

~rt. 2. o - Ficam os demais profcssôrcs 
d~ .Escola, Superior de Agricultura e Veteri-
nana ~~ Estado de .Minas Gerais, que não são 
~atcdratrcos,, com. o ordenado mínimo de Cr$ 
~.400·,~0 (tre~ rml e quatrocentos cruzeiros) 
me,nsaJ.s, considerando .carreira inicial. 

. Art. 3. o - Fica o Govêrno do Estado au. 
tor1zado a despender a quantia necessária 
para cs~a.s despesas, pela verba orçada para 
Q cxcrcicio de 1!J48 referente ao ensino téc-
lllico profissional. · ' 

Art. 4. • - A presenté lei entrará em 
.vigor ·em 1.• de janeiro de 1948, revogadas 
as disposições em .contrário. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de. 1.947, 
(aa.} André de Almeida - Fcllc~ano 

Pena - llolivar 'de Frei.tas. - Aloísio Costa 
- Lourenço Andrade. 
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PROJETO N.O 59 

Autoriza a coizstrzzção de uma pont~ sôbre · 
o rio Santana 

A Assembléia 'Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta: 

Art. 1. • - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a fazer construir sôbre o lUo 
Sant' Ana, no lugar denominado "Fazenda 
Queimada", município de Abre CamrJJ, uma 
ponte de madeira, na estrad[\' de roda;,rem que 
liga Abre Campo ao município de Sãc Pedro 
dos Ferros. 

Art. 2. • - Fica o Govêr.no do Estado 
:mtorizado a despender, na construçãc dessa 
ponte, 'a importância de Cr$ 40.000,00 (qua-
renta mil cruzeiros), que correrão pela verba 
orç·ada para o Departamento de Estradas de 
Hodagem, no exercício .de 1948. 

Art. 3. • - A presente lei. entrará em 
vigor, a 1.0 de janeiro de 1948, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 194 7 ,, 
- (a. a. ) André de Almeida - Feliciano 
Pena - llolivar de Freitas - Aloísio Costa 
- Lourenço Andrade. , 

Justificação 

A ponte que existi-a sôbre o rio 'Sant'Ana, 
no lugar denominado "Fazenda Queimada", 
foi dcstmída pela enchente de 18 de março 
último, havida no município de Abr~ . Caiilpo. 
A falta dessa pon le vem causando senos pre-
juízos urna vez que serve uma zona muito 
vovoa:da c cultivada, estando sem meios de 
transporte. A estrada servida por essa ponte 
tem tráfego intenso,. pois o comércio de café 
c cercais é ali em grande escala. Presta rele-
vantes serviços ao, município de Abre. Campo 
e São Pedro dos I• erros. 

PHOJETO N.O 60 
Autoriza a construção de uma ponte sôbre 

o rio Maiip,ozinlw 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
l\Iinas Gerais decreta: 

Art. 1. o ~ Ffca o Govêrno do Estado 
autor·izado a fazer construir sôbre o rio Ma-
tipozinho, do município de Abre Campo, uma 



:ponte. de madeira na estrada que liga o mu-
lücípio de Malipó ·ao de Ahre Campo, no lu· 
gar onde existia uma pcate que foi, ·Carregada 
pela enchente havida em 18 de março últi-
mo, naquêle município. , 

scnde ~ José Augusto - Astolfo Dutra -
Chaves Ribeiro. 

- A Co~nissão de Finanças. 

Art. 2. • - Fica o Govêrno do Estado 
mrtorizado a despender, na construção dessa 
ponte, a importânci·a de Cr$ 601.000,00 (ses-
senta mil cruzeiros), que correrão pela verba 
orçada para o Departamento de Estradas de 
Bodagem, no exercício de HJ48. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
~ JUSTIÇA. 

. Art. 3. • - A presente 'lei entrará em 
Vrgor a 1.• de janeiro de 1948, revogadas as 
disposições ern contrário. 

Sal:11 das Sessões, 2:l de setembro de 194 7. 
~ (a. a.) André de Almeida - Feliciano Pena 
~ Bolivar de Freitas - Aloísio ·Costa -
Lourenço t\mdrade. 

Justificaçã.o 
. ' . i . Houve no mumciplO de Abre Campo no 

dra 18 de março do corrente ano, uma enchen-
te t!e. grandes proporções causando rrrandcs 
lJ~CJUI~o~ materiais. Dentre êstes, c~nsta a 
dcstnuç.to de cruatro pontes das JH'iiicip·lis 
cs!ra~as ·do município. Das pontes destmid,as, 
trcs ÍOI'aJTl so' lJI'e o I'l. "-' t'A • . . . . . o ..,an na e uma sobre 
? d1 ~~ .Mat_rpo.zmho. Tôdas quatro pontes são 
m Ispcn•·aveis 'l t · • • ·> 'o I ansporte de mercadorias 
qtlre e em. grande quantid-ade nas estradas por' 
C 'lS SC!'V d A • ' zc'I~d · . 1 as. .tl ·falta dessas pontes vem tra-

. . o grandes entraves ao trúfe"o e causando 
seno. prejuízo à cconoàlia do Esta·do r' IIdi's pcns·t vel ·. · • • • 
me~t;i'ts c, pois, a construção urgente das 
. , ·1 '·' r~otlvo. por que apresentamos o pre-sen c proJeto-lei. 

Sah <hs Scs ·- 'J3 d .1 ' '· ·soes, ~ e setembro de 194 7 
I ' rdnprcsso •C jmblicado, inclua-se em Ür• 

l em o Dia. , • 

HEQUEIUl\IENTO N.• 53 

Sôbre venda .de lotes ~ consil'ução da Uni-
versidade 

I / 

. 1 I~xmo · Sr. Presidente da Assembléia I e~ 
gis 'lllva do E t d d ' • ' , ' 's a o c Minas Gerais. 

l_\e<IL~ci:~mos a V. Excia., ouvida a Casa, 
.<Il~C. ·se <.hl'!Ja ao Sr. Secretário das Finanças, 
P~<lm~lo ao Banco de Crédito Hcul solicita-
çocs n:; seguintes informações: 
I a) üuantos lotes da Universidade .em 
.o·urdes, já foram vendidos'? 1 

h) Qual ~ quantia apurada nesta venda 'l 

1 
. <:) 9uais ·as parcelas jú pagas ao cnge-

n leu o Eduar~~o V. Pederneiras, em virtude 
do c~ntrato fu·mado entre êlc c o Govêrno 
de l\_Il_n~~s para a construção da Cidade Uni-
:vcrsi tarw? 

Está sôbre a mesa o seguinte requerimen-
to, {JUe é lido pelo Sr. 1." Secretário: 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia. 
.Starling Soares, havendo sido nomeado 

par-w as Corriissões .de Consti.tuição, Legisla-
ção e Justiça e de Trabalho e Ordem Social, 
vem manifestar a sua opção pela }>rimcira 
delas, apresentando, neste momento, seu pe-
clido de renúncia ao lugar que ocupa na 
Comissão de Trabalho e Ordem Social. 

Sala das Sessões, em 23 de setembro de 
1947. -,(a.) Starling Soares. 

Deferindo o requerimento supra, o Sr. 
Presidente nomeia pura vaga do Sr. Starling 
Soares, mt Comissão de Trabalho e Ordem 
Social, o Sr. Astolfo Dutr-a. 

COMISSÃO ESPEOIA,L DE -ESTUDOS SóBHE 
THANSPOHTES 

Acha-se igualmente sôbre a mesa o se-
gui.ntc requerimento cuja leitura é feita pelo 
~r. 1 . • Secretário : 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia. 
O abaixo-assinado comunica a V. Excia • 

que, devido a motivos imperiosos, terá que 
se ausentar desta Capital por uns dez dias, 
pelo que solicita seja· indicado outro Depu-
tudo para a Comissão Especial de estudos 
sôbre a cri.se de transportes em Belo Hori-
zonte a fim de que os seus trabalhos :não so· 
.frum s'olução de continuidade. 

Sa1a das Sessões, em 23 de' setembro de 
1947. - (a.) Simão da Cunha. 

O Sr. Presidente, deferindo o requeri-
meu to acima, nomeia para a vaga do Sr. 
Simão .ela Cunha, na Comissão Espe.cial de 
estudos sôbre a ·crise de transportes em Belo 
Horizonte, o Sr. Hondon Pacheco . 

Finda a matéria a ser lida na. hora do 
expedieiltc, o Sr. Presidente dá a palavra ao 
Sr. 13olivar de Freitas, previamente inscrito •. 

CD:l\IUNISMO E RELIGIÃO 
I ' 

O SR. PRESIDENTE - Tem a ÍJalavra. 
o Sr. Deputado Do li v ar de Freitas. · 

O SR. DOLIVAH DE FRBITAS - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

.. , ·~l) Qual o saldo atual do fundo univer-
sitano, depositado ·no l3anco de Crédito Heal '? 

Muitas vêzes desta tribuna, tem sido le-
vantado pelo re1;resentantc do Partido Comu-
nista, o nobre Deputado Armando Ziler., o 
problema conhecido no mundo intei,ro por 
''questão da mão estendida". 

Sabe-se, Srs. Deputados, qual ~o~ ~ guer-
ra .que o comunismo, desde o seu IlllCIO, rn?· 
vcu contra tôda a religião, qualquer que seJa 
ela, especialmente a Igreja .Católica,. e nao 
apenas contra aquelas formas extcrwres. c 
superficiais de religiosidade a que se referm, 
uma vez desta tribuna, o Deputado Armando 
Zilcr. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 19,17. 
- (a.) Moacir Hesende - Simão da Cunha 
- Faria Tavares - Guilherme l\laebado -
Alberto Deodato -- Oscar Corrêa - Dnar. 
Mendes - Antônio Caetano - nondon Pa-
checo - Magalhães de Melo Viana - Simões 
de Almeida - Geraldo Ataíde - Abreu He-

9 



·É conseqüência da própria doutrina mar-
xista esta guerra contra a religião. 

' Para Carlos Marx a religiãoé uma forma 
de opressão dos trabalhadores. Os trabalha-
dores são vítimas de três formas de explo-
racão: a exploração capitalista, que lhe toma 
o fruto de seu trabalho; a exploração do Es-
tado, que lhe tira a liberdade c legaliza a 
opressão capitalista; c, finalmente, a explora-
ção da religião que impede a classe operária 
de se levantar c de aproveitar as suas ener-
gias na luta contra os seus exploradores. 

A frase célebre de Carlos l\larx "A reli-
gião é o ópio do povo" - deP?.is repe~ida 
tantas vêzcs por Lenine, que, abas, lhe deu 
uma forma mais enérgica, quando disse que 
"a religião· é a aguardente esp~r~tt~al em que 
a classe operária afoga stws rmsenas; a frase 
célebre de Carlos Marx; exprime bem o pen-
samento dos líderes do comunismo. 

O Sr. Armando uiler - O problema ,não 
é pràpriarnentc êste. Achamos - c conosco 
muitos católicos, - achamos realmente, que 
o capitalismo, em geral, procura, c tem con-
seguido, envolver a religião, da ~rual se serve 
para melhor oprimir o opcranado. Isso,. o 
Pe. Ducatillon, Bcrdiaff c outros tamhern 
apontaram. 
. O SR. BOLIVAR DE FREITAS _: Na 

verdade, muitus vêzes o capitalismo procura 
servir-se da 'religião, como de lma capa, para 
conseguir seus objetivos ... 

Não é êste porém o problema. O pro-
l> lema é outro. O problema é que para 
o marxista, e para todos os líderes comu-
nistas, como uma atitude coerente, a reli-
gião é o ópio do povo e o cristianis-

. ·mo, é um mal qup dev~ ser combatido, 
não apenas , por ser urna ilusão, pois que o 
marxismo ensina o materialismo integral não 
sàmentc por ser uma ilusão, mas também por 

'ser uma religião de classe, a religião da clas-
se dominadora. 

O problema não é o problema pôsto f!Or 
, V. Excia., mas o problema pôs to por rnun, 
, nos têrmos em que o coloquei. 

O Sr . . Armando uiler - V Excia me 
dá licença para um aparte? Realmente, nús 
achamos que a estrutura social tem por base 
o sistema econômico da Sociedade, c que o 
mais e super-estrutura. Podemos estar enga-
nados, nuis achamos que a religião sempre 

'sofre ,a influência da estrutura econômica de 
determinada época. E, ·nestas condições, a 
religião terá sempre de adaptar-se ao 'pro-

' gresso econômico da humanidade c da . ciên-
cia; assim, virá um tempo em que ela pas-
sará 'a ser urna meditação elevada, de carú-

' ter filosófico, perdendo c~da vez mais ccr-
. tas características que hOJC .tem c que no 

passado tinha mais que hoje· 
, O SR. BOLIVAR DE FREITAS - Çu~ndo 
V. Excia. afirmou, em um <)c seus ultun?s 
discursos, que entre ·nós a diferença ~on~Is
tia apenas em saber qual apa_receu pruneiro 
a. galinha ou o ovo, V: Excw. colqcou de 
maneira muito superficwl . um pr~blerna ~c 
TJrimeira importância. A diferença entre nos 
é' uma diferença fundamental 'e versa sôhrc 
a PrôtJria' existência c natureza dos fenôme-
nos · csnirituais. Para V. Excia., a religião 

c uma super-estrutura, uma quintes.sência da 
matéria, como V. Excia. mesmo afirmou. 

() .Sr .. Arn1ando Ziler - A· alma,. não a 
religião. 

O SR. UOL'IVAR DE FREI!AS :- ~ es-
pírito vem a set· apenas a qm_ntessencia :da 
matéria c a religião, acaba de dizer V. ~XCI~., 
a ·religião sofre a influência . da orgamzaçao 
econômica. Mas o rverd~de1ro pens~~~ent<? . 
m'aTxist" é diferente: - e que a rehgwo e . 
produto" das condições cconô~nic~s, das. con-
dições materiais c da orgamz~çao _ soctal, ,e 
de maneira especial da orga~1zaçao ecoi_Io-
mica e da técnica da produçao. V. Exc.I·a·., 
parece-me, intcrpr,et,a o pensament? marxi~ta 
de uma maneira tahca, corno convem que ele 
seja interpretado nos nossos dias e no m_o-
mento em que estamos, é uma interpretaçao 
p'ara o Brasil do momento. 

O Sr. Armando Ziler - V. Excia. me 
permite mais um apa~te? O marxismo não é 
um dogma, não é urna ·cousa estática; é e_s-· 
sencialrnente dinâmica. De maneira que na o 
é 1novida de nenhuma o que V. Excia. disse. 
Temos de adaptar-nos às có'ndições, sempre. 
A respeito, cito outra vez o padre Ducatillon :· 
"Eu sou um soldado de vanguarda, dizia o 
padre Ducatillon, e como tal tenho de adap-
tar-me ao terreno em que estou combateu-· 
do". 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS - Real-
mente, o marxismo não é dogmático e por 
isso mesmo muitos marxistas -ho.ic se afastam 
cada vez mais do lcninismo e do stalinismo .. 
E porque não é uma dogmática, é uma dia-
lética, o marxista não se deve apegar a teses . 
dcsmentid·as pela experiência. E porque o 
stalinismo c o leninismo consideram o mar-
xismo como um dogma c fazem do regime·. 
russo um regime totalitário, é que os verda-
deiros marxi~;tas procuram se organizar, ho.ie, 
num movimento néo-marxista, procurando 
voltar à verdadeira. interpretação de K·aTl. 
Marx, e são no mundo de hoje os maiores ini· 
migos que têm o partido comunista em vários 
países do mundo. 

O socialismo está se afastando cada vez 
mais do comunisnio, Justamente porqttc o 
marxismo não é dogmático, c antes um mé-
todo de 'análise. As teses de Karl ::Marx não 
são dogmas. muitas delas estão desmentidas 
pela experiência, princip~lmentc pela c:-:pe-
riência russa, c apesar disso os comumstas. 
russos a elas se apegam como se fôssem 
dogma, como se fôssem uma revelação da di-
vindade. 

o Sr. Guillzerme Machado - V. Excia., 
dá licença para um aparte? Permito-me es-
clarecer o seguinte: os comunistas e socialis--
tas nunca estiveram de mãos dadas. Haja vis-
ta a grande polêmica entre Karl Marx c Prou-
doks da qual nasceu primeiro a filosofia da 
misé~ia e, logo em seguida, a miséda: de .fi •. 
losofia. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS - So~ 
C'ialistas e .comunistas ·consideravam o mar-
xismo como sendo o próprio arcabouço ideo~ 
lógico de seus sistemas. Hoje, porém, socia. 
listas que julgam zelar pela ortodoxia 'c pu. 



reza do ,pensamento de iMàrx, recusitm· aos 
comunistas o direito de se \dizerem seguido-
xcs fiéis do pensamento de Karl Marx. 

O Sr. Armando Ziler - V, Excia. me 
dá licença para um aparte? . 

Em ·primeiro •ltugar, par'a nós, para a 
ciência, não hú dogmas, senão talvez, um:: 
não hú dogma. Em segundo lugar, Lenine ... 

ü SH. BOLIV•AH DE FREIT<AS - Então 
hú um dogma. E o materialismo é um dogma 
para V. Excia. ? 

O Sr. Armando Z·iler - Não; somos ma-
terialistas no sentido em que o .cientista o é: 
Quando um cientist<a está no laboratório e 
tem à sua frente os materiais, é ·como Pastem· 
que dizia: "quando entro no' laboratório, dei-
xo a minha religião lú fora". E Pastem· era 
muito religioso, V. Excia. o sabe. 

O SR. BOLIVAR DE FHEITAS - Aliús, 
o cientista não é um materialista, é' um re•a-
lista. E entre o materialista c o realista 
existe uma grande diferença. 

:o Sr. Armando Ziler - É nesse sentido 
que somos materialistas .. 

O SR. BOLIVAH DE FREITAS - Não 
é verdade, V.. Excia. é um materi•aHsta ·e 
não um realista. Na obra de 1\:Iarx e princi-
palmente na obra de Lenine e de Stalin e 
de todo~ os líderes comunistas, V. Excia. 
nunca v.IU. outra distinção que não seja essa: 
o matcrwhsmo de um lado e o idealismo de 
outro lado. 

O S~·· Armando Ziler - O idealismo, , 
como corsa não real, 0u fora do .campo real 
c o materialisnio .corno a realidade Real de 
"res", a cousa. · ' 

. q SR. 130LIVAR DE FREITAS -·0 ma-. 
ter~ahsmo . c;_orno realidade única, ao passo 
Cit~e a posrçao dos realistas é aquela que ad-
ªllltc a ~e:~lidade como esta se ·apresenta. 
O mate~·rahsmo é uma interpretação filosófica 
da realidade, que pretende reduzir todo o real 
ao material, é uma posição metafísica em-
bora V. Ex c ia. queira negar. ' 

O Sr. Armando Ziler - Não c be~ Isso 
Aliús, a grande divergência entre Hegel ~ 
Marx era esta: Hegel partia do ideal e 
.Marx do real. Achava a metafísica muito ne-
bulosa. i~ conhecido o princípio marxista de 
que não é a consciência que determina, o rno-
d? de existência ,mas é o modo de existên· 
era que determina a consciência. 

O. SR. BOLIVAR DE FREiTAS - Quero.. 
passar mais depressa sâ'bre isso, para que 
a discussão entre nós não tome um carúlcr., 
acadêmico. Mas a· diferença entre He .. el e 
Marx é e.sta: Ma.rx. ~ccitou de Hegel apenas .. 
o seu metodo d~aletico e aplicou-o ao estu· 
do do desenvolvimento das causas e da his·· 
tória. 

O Sr. Armando Ziler - Sua medula ra-
cional, como ,êle me sino dizia. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS - Mas o ' 
que V. ' Excia. não pode negar é que os co-
munistas que aceitam em tese, que não ad-
mitem dogma, que o marxismo não é dog-
mátieo, tratam as suas teses corno se fôssern 
dogmas. Organizam-se como que em igre-
jas para zelar por elas. Na Hússia hú hereje 
como Buearinc e Trotysk, que foram· conde-
nados como infiéis porque se afastaram do 
pensamento oficial. . 

O Sr. Armando Ziler - Sempre houve' 
no marxismo, o rcvisionismo, o radicalismo,.' 
etc. V. Excia. há >nouco me perguntou. 

O SR. BOLTVAR DE FREITAS - Revi· 
sionismo, Sr. Armando Zilcr, é o nome que, ' 
na Rússia, se dú a todo aquêlc que não acei--
ta a linha doutrinária de Stalin .. 

O Sr. ;1nnmzdo Ziler- V. Excra. me per· 
nmtou, hú pouco qual a diferença entre O· 
~ocialismo e o comunismo. E o nobre cole- . 
ga, Deputado Guilherme 1\Iachado, d:m a .sua· 
opinião a respeito. 

O meu ponto de vista lÍ diferente. Os Par· , 
tidos Socialistas compunham a Segunda In-
te1;nacional, que era a única que existia até· 
lDH... E FR TAS II' O SR BOLIVAR D .~ E1 , - a tam·· 
hém 'os 'partidos soc~alistas que não se ligam· · 
a ·nenhuma InternaciOnal. 

o Sr. · Armando Zilcr.- Mas . os socialis~' 
tas da Segunda InternaciOnal trmrmn a elas· 
se operária. · · . 
' 0 SR. BOLIVAR DE FHEI!AS -E o mcs· 
mo que dizem de V. V. F:xcws ~ ~f as, quando 
"-les dizem que os comumstas trmram a clas· 
~e operária, então V. Excia. .os <:ltama de-
" trotskistas", que. é o n01!1e mms few no v o·· · 
cahulúrio comnmsta. (Rzsos). 

o Sr Armando Ziler - Dessa traiç~o cin- · 
diu-sc a :Segunda Internacional, surgmdo a 
Terceira. Em 1914, os socialistas vot~rarn os 
créditos' de guerra e indicaram o cmmnho da 
guerra, ao proletariado, tanto na Alemanha •. 

C? SR. BOLIVAH. DE FHEITAS - Eu gos· 
ta na que ·v. Ex c ia, me dissesse qual a di· 
ferençn entre Marx c Aristóteles. Entre Marx 
e Hegel hú esta diferença: um é materialis· 
ta e o outro é idealista. A filosofia aristo· 
télica, porém, é realista. 

como na França c Inglaterra. ·. . 
Quanto aos trotskistas, V. Excw · potlcna. 

diz~r que er~m extremistas radicais ~ ~~qur 
múticos, Mais tarde foram, na S!lfl 111.1de I· 
da de, a ponto de se aliarem a Illtler · · 

O SR. BOLIVAR DE FRIEITAS .- ::mnbén~ 
St I. 1. Hitler v Excw. s.1be. LI a m se a wn [: . · 1· t su11remo. 
trechos do relatono de Mo 0 ov no . .. · • d'· · tre 'l rrncrra cont1 a· Sovret em que ele rzw q · '. ·> • • "t \ 
a Alclnanha era urna guerra l!llpel'IHl. 1s .'l.t r 

' 1' 1 · t mpos rc· · 

O Sr,. firmando Ziler - A diferença cn· 
tre. 4rrstoteles c Marx é a diferença entre 
Anstoteles c Bacon: · entre 0 "Organum c 
"Novum Organum". Um usava 0 método de· 
dutivo c o. outro o método indutivo: 

O SH. BOLIVAH DE FHEITAS - Eu me 
refiro ao conteúdo do pensamento. V. Excia. 
está fugindo da questão. 

Vanguarda Socialista puh ICOU la e . · 
chos dêste relatório· l s . 

O Sr Armando Zilcr - A Vanguan ~ .o 
Cl.alr'sta·é um J'ornal trotskista. Cuidado, I~_xcw .. 

' · ' · l t' I i ue c um sinto-me •no dever de al ver I· 0 c c q O Sr Armando Ziler - Pois sim. Um é es-
Peculativo, outro experimental.. Aliús, essa 
discussão teórica pouco interessa á Assem-
bléia. ' 

jornal trotskista. DE FREI'r.AS _ Não te·· O SR. BOLIVAR 
nho essa impressão. 



O Sr. Armando Ziler - V. Excia. então 
.conhece pouco do assunto. 

O SH. BOLIVAH DE FREITAS - Depois 
de uma guerra contra a religião, guerra que 
durou muitos anos, de um momento para ou-
tro, os comunistas se apresentam no mundo 
inteiro, estendendo as mãos para os católicos. 
O gesto de Maurice Thaurez em 1935, foi imi-
tado pelos comunistas de todo o mundo. 

O Sr. Armando Ziler - Sabe V. Excia. 
-.qual foi a atitude do Cardeal Verdicr? 

O Sr. Bolivar de Freitas - Foi de recusar 
a mão dos comunistas. 

O SR. ARMANDO ZILER - V. Excia. es-
tá enganado. O Cardeal Verdicr foi a uma 

estação de rádio de Paris c apoiou a fre 
Popular na França. 

O Sr. }Jolivar de Freitas - O Cardeal Ver-
. dicr foi sempre contra a política de mão ICS-
tendida. 

O SH. ARMANDO ZILER - V. Ex c ia. 
.estú enganado. me apoiou a FI·entc Popular. 

O Sr. Bolivar de Freitas - O movimento 
da Frente Popular que deu aos comunistas 

·urna grande oportumda1dc de firmar o S1CU 
partido, que até hoje ... 

O SH. AiàvlANDO ZILER - Às esquerdas ... 
O Sr. Bolivar de Freitas - As esquerdas 

e o Partido Comunista, que sempre levou van· 
tagem... · 
) SR. AHMANDO ZILEH - V. Excia. se 
engana. Em 1935 as esquerdas tomanim o po-
der na França, o gabinete ficou nas mãos dos 
. .socialistas, sob a ·chefia de Leon Blum. 

() Sr. BoliVIar de Freitas - Da maneira co· 
mo argumenta v. Exci.a. sempre será fácil CX• 
plicar tôdas as crueldades que foram atribuí-
das aos comunistas. 

O Si'. Bolivar de Freitas - Com que pro-
vas V. Excia. pode inocentar os comunistas 
da Espanha? Porventura V. Excia. tem al-
gum documento que não haja chegado ao meu 
conhecimento? 

O SH. ARMANDO ZILER - Os comunistas 
não são terroristas. 

O Sr. Bolivar de Freitas- Eu tenho Morí-
o povo paraguaio. 
nigo na conta de um ditador ... 
violência contra a democracia, que oprimiu 
violência contra· Morinigo '? ou êlc que usava 
que os democratas no Paraguai, praticaram 

O SH. AHMANDO ZILEH - V. Excia. acha 
na Espanha, no México, e no Brasil, em 1!)35. 
praticaram violência na Hungria, na Hússia, 

O Sr. Bolivar de PI'Cilas VV. Excias. 
praticamos violência? 

O SH. ARMANDO ZILEH - Onde'? Onde 
a técnica da violência. 

O Sr. Alberto Deodato - O comunismo é 
O Sr. Alb.ei'to Deodato - Mesmo porque 
não sei se Iú havia luta entre comunistas 

democratas. 
O SR. ARMANDO ZILER - Os comunistas 
do Padre Lehrel, d·e sua conferência em 

totalitário, e terei o prazer 1de citar uma frase 
O Sr. Bolivar de Freltas - O comunistas é 
são democratas. 

O Sr. Bolivar \(le PJ·eitas - O Partido Co-
munista passou a ter quatro vêzes mais re-
presentantes do que tinha até então, graças 
ao processo <.Lz escolha de candidatos para o 

O SH. AHMANDO ZILEH - Lcon Dlum 
.traiu o ,povo francês c a democracia. 

Paulo, para mostrar que V. Excia. se enga-
nou, quando negou que o Padre Lcbret tives-
escrevcr que êle houvesse dito que os comu-
c ditÓ que o comunismo era totalitário. 

O .SH. AHMANDO ZIIJfm - Eu li isto em 
:>hra do Padre Lehret. 

· O Sr. llolivar de Freitas - Só depois que 
a França entrou na guerra. . . ( ?) 

O Sr. Bólivar de Freitas - A política de 
. ·frente popular. 

O SR. AHMANDO ZILER - :Ele foi a :van-
do · sr. Lcon Blum ... 

ca leu isto. Ninguém nunca teve coragem de 
· O Sr. Bolivar de Freitas - V. Excia. nun-

nistas eram totalitúrios. 
O SH. AHMANDO ZILEH - E' isto mesmo . 

Cuidado, Sr. DcrHltado com Freud... o sub-
consciente ús vêzes trai. 

. guarda dessa luta. O Govêrno ficou nas mãos 
vorecia ao Partido Comunista. 

consciente ús vêzes trai a manifestação· do 
nosso~ pensamento ... 

O SH. BOLIVAH DE f<IHEITAS - Que a 
consciência do que digo e tenho em minhas 
mãos as provas. 

escrutínio de segundo turno. A máquina fa-
0 SR. AHMANDO ZILEH - Mas deixe-me 

diz~r o que fêz o sr. Leon Blum em 1935. 
Tram. a clas.se operária francesa, traiu 0 povo 
f~anccs, h~am a democracia c traiu a lnuna-
mdade, nu o. lutando contra Franco, na Es-
panha_. Apowndo aquela. rwlitica infame de 
D_alad!er e de Cha~l?erlam de não interven .. 
çao ~rrnu.lad~t, que i?vorcceu a intervenção ' 

.alema e Italiana na Espanha,, onde realmente 
começou a segunda guerra mundial. 

O Sr. Bolivar de Freitas - Posso <II'zc 
V · E · · ·r a . • xc1a. que os ~omumstas espanhóis trai· 
ram seus companheiros do mundo inteiro Por-
que, praticando as maiores barbaridade~, de-
ram fundamento a que se atribuísse a urna 
manobra política de união preconizada Pelo 
comin tern. 

O SH. AHMANDO ZILEH - Perdão, exce-
lência, os annrqtiistas, os anarco-sindicalistas, 
que são numerosos na Espanha, c os trotskis-

. tas principalmente, praticaram excessos a 
ponto de coinctcrem, às vêzes, a causa da 

.Hepública. 

'.12 

O Sr. Armando Ziler - Eu queria que 
V. Excia. disse:;se se me permite dar a_ cx-
}Jlicaçiío a respeito do que· houve n~ Espa-
nh·1 com os terroristas c os comumstas ... 

Ó SH. BOLIVAH DE FHEITAS- V. Excia. 
quer me desviar da questão. 

Vmrws estudar a problema da mão esten-
dida, vamos estudar a questão do caráter 
totalitário do comunismo c ver o que pen-
sa a respeito do Padre Lebret. E' o meu 
tema. 

o Sr. Armam/o Ziler - O fato é o seguin· 
te: quando cu estou na tribuna, V. Excia. 
me aparteü~ c?m tanta insistência qtle e.u me 
julgo no d~re1to de abusar da generosidade 
de v., Excw. . 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre 
orador que o seu prazo está esgotado. . . 

O SR. BOLIVAH DE FREITAS - Pcdma 
a V. Excia. !nas, alguns minutos de prorro-
gação. 



'r, 

O SR. PRESIDENTE - IA_ Mesa, como 
vem procedendo, concede a V. Excia. mais 
5 minutos de prorrogação. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS- V. Excia. 
quer explicar porque os comunistas não são 
terroristas. V. Ex c ia. tem muita facilida-
de para dar interpretação aos fatos. Seria 
preferível que V. Ex c ia. afirmasse que os 
comunistas não são terroristas, e demons-
trasse a verdade de ·sua afirmação. 

O Sr. Armando Ziler - A facilidade vem 
exatamente do domínio da dialética; a dia-
lética é que nos dú essa facilidade. 

O SH. BOLIVA!R DE FREITAS - Esta 
dialética é muito simplista, por isto é que ... 

O Sr. Armando Ziler - A verdade está 
na simplicidade ... 

O SH. BOLIVAR DE FREITAS - A rea-
lidade é muito complexa c muito rica ... 

O Sr. Armando Ziler - Mas V. Excia. 
nunca viu uma pessoa tão simples como .Jesus 
Cristo; :f..:le ·mesmo disse: - "Sêde simples 
como as pombas". Poderíamos dizer: Sê de 
simples como a verdade. 

O SR. BOLIVAH DE FREITAS - .Estas 
palavras têm um sentido moral. í~ mais um 
sofisma de V. Excia. Nós estamos falando 
·aqui do simplismo intelectual. 

O Sr. Armando Ziler - Queria demons-
trar onde está a violência. Na Itália, foi 
Mussolini quem tomou o poder pela fôrça, 
quando o proletariado marchava para o po-
der pelas urnas; na Espanha, deu-se o mes-
mo; quem deu o golpe de fôrça foram os fas-
cistas, contra a vitória eleitoral da frente 
popular. Em Portugal também aconteceu o 
mesmo. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS - Os co-
munistas na Espanha, como em tôda parte 
empregavam o terror. V. Ex c ia. desminta 
isto e prove o contrário. Para isto V. Excia. 
pediu a palavra e cu lhe permiti o aparte. 

O Sr. Armando Ziler- O general Franco 
será por acaso terrorista? 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS -;- Até cer-
to ponto é, mas nem tanto quanto os comu· 
nistas. , . . . 

O Sr. ;\rmando Zilcr - E? E o Jesmta 
Torquemada? . 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS- V. Excra. 
não tenha a impressão de que eu, por ser 
católico, vá defender todos os erros com~
tidos pelos católicos através da história· Mm-
to pelo contrário. Eu condeno nos . r;o~u
~listas de hoje o seu espírito inquisrtorwL 

O Sr Armando Ziler- V. Exeia. me JUlga 
então com espírito inquisitorial? 

O SR. BOLIVAH DE FREITAS 'I p V· 
Excin. me põe numa situação difíci: re: 
firo fazer como V. Exeia.: responder. ro 
dcando a questão, e dizer que os comnmstas 
têm espírito inquisitorial. . ~ 

1 O Sr. ;\rnwndo Ziler - Pois cu na o a c lO 
o mesmo dos católicos. 

O SR. BOLIVAR DE FHEITAS - E faz 
muito hem. 

O Sr. Armando Ziler - l\Ias torquc.madu 
não era comunista. Em duas cidades ftu ap_c· 
drcjado a mando de padres católicos; nu o 

eonfundo, todavia, os católieos com os nui.us ... 
eatólicos; :f..:stes estão muito distantes do que 
Cristo andava pregando. 

A questão é esta: Em 1935 pegamos em 
armas c todos os democratas deviam fazê-lo, .. 
porque o mundo marchava para o fascismo. 
c a obrigação dos democratas era evitar a 
marcha para o fascismo. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS - V. 
Excia. bem sabe, a grande fôrça do fascis-· 
mo naquela época, como em nossos dias é .. 
o comunismo. O eomunismo foi sempre ar 
bandeira de todos os fascistas c V. Excia. 
sabe muito bem que na Itália Mussolini sU· 
hiu depois de uma agita~~ão comunista e .que 
também na Alemanha Hitler subiu depois de· 
uma agitação comunista. 

O Sr. Armando Zilcr - Não era agitação. 
Era a miséria do povo. Era a luta por pão. 

O SH. llOLIVAR DE FREITAS - É em 
grande parte o medo do comunismo. 

O Sr. Armando Ziler - Hú muita criança 
que tem mêdo do bicho-papão ... , como di-
'zia Juraci C amargos. 

O SR. BOLIVAR DE FREI!AS - Não é 
bicho-papão. (.; uma grande for~:a. que amea-
ça destruir a civil!z?ção, _tudo. !HI:ulo que nos 
é mais caro na crvrhzaçao ocrdcnta~. 

O Sr. Armando Ziler - V:. Ex~w .. ~t~tro 
dia eoneordou comigo que f!ao ha .civ.rhza·· 
ção cristã e que seria um cnme, atnbmr ao 
Cristo a civilização atual. o SR. BOLIVAR DE F~EI!~t\S - ~a ver· 
dade, seria um crime atnbmr ao Cnsto, ?S 
abusos da civilização m~dc:na, ma~ scna 
também um êrro não utnhmr a Cnsto os 
fundamentos c os princípios morais mais sá-
~ios em que se apoia esta civilização. Nos-
sas aspirações são o oposto das aspirações 
de V. Excin. 

0 Sr. Armando Ziler - Absolutamente. Se 
V Excin. tivesse feito nestes dois mil anos 
ttr'do quanto nos ensinou Jesus Cristo, de 
dar comida a quem tem fome, de dar salá-
rios condignos ao trabalhador, de ... 

O SR. BOLIVAiR DE FRIEITAS - A Igre· 
ja fêz muito. Se V. Excia. compara o mun-
do de antes de Jesus Cristo com o mundo de 
hoje ... 

O SR. PRESIDENTE - Informo ao nobre 
orador que o seu tempo já se esgotou. 

O rSR. BOLIVAR DE FREITAS - Eu pe-
diria a V. Ex c in. me informar qual o ora· 
dor inscrito seguinte. · 

O SH. PRESIDENTE - É o Sr. Fcliciano 
Pena. . 

O Sr. Feliciano Pena - Cedo a palavra 
ao nobre colega. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS - Mas, se··' 
·nhorcs, ao invés de mé enveredar por t~m 
outró caminho, para mostrar que foi o errs-
tianismo que acabou com a escravidflo, que 
foi o cristianismo que deu ao homem a, cons-
ciência de seu valor pessoal. formou a cons-
ciência l>úhliea que foi o eristianismo qbue 

' l' ·r· tra a-amenizou, os costumes, ~ rgm rcou 0
118 

'esta 
lho c inspirou no coraçao dos home ~' · 1 ' , l' ·raçao ( os ttnsr' 't de Iiherdnde a gram G asrH . 1 ' · ' ' ' · · ·eflro vo • democratas de nossos thas, - cu, pi 

1 
a ôsto· 

tar a meu tema c recordar que, .~~r gC • 
de 1!)35, reunia-se, em Moscou, o sdrmo on 
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_gresso da -Internacional Comunista. Dêste · 
Congresso surgiu uma oalavra de ordem J>ara 
·os comunistas do mundo inteiro. Esta pala-
vra foi - União --e daí a esta parte, os co· 
munistas começaram a pregar a união, a es· 

· tender a mão aos católicos. O que êles de· 
· ,sejavam, era uma política de união conosco, 
principalmente para combater 0 fascismo e 
n guerra. 

Mas, senhores, os católicos não puderam 
aceitar a proposta comunista. Mas a rejei· 
taram com elegància, porque · deram as ra· 
zões de sua recusa. Os maiores representan· 
tes do pensamento social católico expuseram 

-com clareza estas razões. E são estas razões 
que trago hoje para esta tribuna. Se recusa· 
mos a mão estendida pelos comunistas, é 

J>orque, infelizmente, não podemos aceitar es· 
·ta mão. 

Mas, a política de mão estendida, como en· 
tendem os comunistas, não é a política como 
-a definiu o Sr. Armando Ziler, no seu discur-
. so e nos apartes ao meu. me fala de enco_ntros 
inevitáveis entre católicos e comumsta_s. 

.JJ:sses encontros têm que haver, como tem 
havido entre' mim c S. Excia., ao votarmos 
leis· que ambos compreendemos serem ne-
cessárias para 0 hem comum; encontros ine· 
.vitáveis que se deram entre nós dois nas lu-
·tas sindicais em vários movimentos operá· 
.rios; encontros inevitáveis que se deram 
nas pnsoes, nos "fronts" e nas luta~ sub· 
·terrâncas. A encontros desta natureza e que 
se reduzem os exemplos que nos trouxeram 
a esta tribuna. Mas, quando se fala em po~ 
lítica de mão estendida o que se entende c 
outra coisa~ É uma política de aliança entre 
_católicos c comunistas para uma ação comum, 
.sob líderes comuns, com objetivos comuns, 
'executando um plano amadurecido, um plano 
organizado também em conjunto. Esta é que 
é a política das mãos esténdidas e é esta a 
p,olítica que os católicos consideram impos· 
-SIVCl 

Na verdade, senhores, para urna ação co· 
mum, seguindo um plano também traçado em 
comum, .não é possíved união entre nós, umü 
'aliança entre católicos e comunistas, porque, 
falta-.nos a base ideológica comum para fun-
damentar esta ação. Assim, não entendemos 
a mesma cousa quando nos referimos ao fas· 
'cismo. Para êles o fascismo é todo aquêle 
e, tudo aquilo que luta contra o comunismo. 

O Sr. Armando Ziler - Sim, o anti-co· 
munismo sistemático é fascismo. 

O SR. DOLIVAR DE FREITAS -E a luta 
antifa15Cista para o comunismo, hoje, é apc· 
n~s uma defesa agressiva contra a persegui· 
çao aos comunistas. 

Ora, o fascismo, como o entendo, é urna 
concepção totalit-ária do Estado e do Govêr· 

· illo, que exige do homem a sua renúncia a 
um chefe e que dá ao Estado o direito de 
-intervir em todos os setores da atividade Im-
mana. O fascismo é o regime em que o Es-

. tado, fonte do direito, absorve ·o homem con· 
·· trola mesmo as suas atividades espirituais c 

culturais, em que a nação se cncárna no 
''chefe" cujo arbítrio se presume coincidir 
adequadamente com a vontade do povo. Po· 
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de definir-se com a frase de Mussolini: ''Na· 
da fora do Estado, tudo no Estado". 
É êste regime que combatemos, mas não pode 

ser êste o pensamento dos comunistas quan-
to combatem o fascismo, porque esta é, infe-
lizmente a situação, também, na Rússia So-
viética. - (Palmas) • 

Por mais totalitário que haja sido o regi-
me 'nazista, diz o padre Lcbret, em urna con-

. ferôncia que tenho à mão, muito o ultrapassa 
o totalitarismo vigorante no Estado Sovié-
tico. 

O Sr. Armando Ziler - V. Excia. dá li-
cença para um aparte'! Pelo menos para que 
V. Ex c ia. possa descansar por um instan-
te ... 

Já insisti por 11 vêzes no aparte,, c V. Excia. 
ainda não me concedeu - A luta antifas-
cista é luta pela democracia c não "apenas 
para defender-nos contra as perseguições" ... 

V. Excia. que é cristão, há de me permi-
tir usar novamente de Cristo. 

O SH. BOLIVAH DE FREITAS - Não 
lhe posso permitir abusar. 1 

O Sr. Armando Ziler - Diziam que Cristo 
expulsava os demônios em nome de Belzebú. 
V. Excia. conhece a resposta: "Se Bclzchú 
combate a si mesmo, como pode o seu reino 
prevalecer? Se fascismo e comunismo são a 
mesma cousa, como poderiam combater-se? 

O SH. BOLIVAH. DE FREITAS - Agrade-
ço a oportunidade que V. Ex c ia. me ofere-
ce, em seu aparte, para definir o meu pen-
samento no que toca á distinção entre fascis-
mo c comunismo. Peço a V. Ex c ia. inter-
romper um instante o seu aparte para que 
eu defina o meu ponto de vista sôbrc isso c 
não me fuja ao pensamento o que me ocor-
reu neste momento. 

O Sr. Armando Ziler - Aliás V. Excia. 
é quem está com a palavra ... 

O SH. BOLIVAH DE FHEITAS - Srs. De-
putados, Sua Excia. tem razão. Fascismo c 
comunismo devem ser distinguidos. Como 
movimentos sociais c históricos são dois mo-
vimentos autônomos e opostos. Cor;J~a.tcrn·se 
rnútuamentc. Mas ambos são totahtarws · A 
hrirra entre êlcs é urna hriga' em família, corno 
ohs~rvou Schc~cr e como quase tôdas as b_ri-
gas em família, é' uma briga ilógica, .sendo 111-
tcressantc observar que os cornumstas ata-
cam os fascistas justame~t~ por se ~are~c
rem muito com êlcs. IdeologiCamente h a c~m-
cidências importa~tcs,_ c 'dq?atJ~t·oo, aoEI~srnoprlncgcou 
da violência, os dois sao I en IC s. ~ 

pensamento. · d 1 o Sr Armando Ziler - Lamento as ec a-
- ·de V Excia., que vão constar dos raçoes · · t · Anais desta Casa, porque elas são 111 eira-

me~te falsas c não são dignas da. sua cultu-
A minha amizade por V. Excw .. · . 

raO SR. BOLIVAH DE FHEITAS -:-V. Excw. 
lamenta que cu diga que os rnovuncntos .c?~ 

· tas c fascistas · s1o movimentos sociais IllUillS ' ' ; • I t e históricos autônomos? V. Excw. arnen. a 
que esta minha declaração ~o~st~ dos AnUis 
d t Casa? Que há concidencw ~ntre as 
· le~. as e a tática adotadas pelos fascistas co-
H ma ' I' ' · munistas? Ambos são movimentos tota Itanos, 
usam a violência como processo, ahsorvcrn 
a pessoa humana. É verdade que o remoto 



de uma sociedade sem class~s dá' ao comu-
111ismo um fundo de generosidade que o fas-
cismo não tem. Mas não me estou referiu-

. do apenas à ideologia separada das tentati-
vas para a sua realização histórica. 

O Sr. Alberto Deodato - As místicas são 
diferentes: para o comunismo é a classe. 
·Para o nazismo é a raça. 

O Sr·. 1lrmawlo Ziler - (Dirigindo-se ao 
Sr. Albezoto Deodato) - Nisto há outro equí-
·voco de V. Excia O nazismo, o fascismo é 
também questão d~ classe: é o imperialismo · 

· germfmico, querendo dominar o. mundo. É 
'O capitalismo agressivo impondo a ditadura 
feroz para escravizar o povo c os povos. 

O SH. BOLIVAR DE FREITAS- V. Excia. 
reduzindo tudo a luta de classes coloca-se 
bem no ponto de vista do comunismo. 

O Sr. il.rmando Ziler -- Í~ claro: é uma 
questfto de classe; foi luta de classes o que 
.se deu na Alemanha. Os nazistas levantaram 
. a questão de raça como mero· expediente de 
sua política imperialista. O antl-&emitismo 
foi questão de tática, não de estratégia. 

V. Excia. hú de convir, hem corno o no-
bre líder da União Democrática Nacional, 
que me contra-aparteou, desde que me permi-
tam realmente manifestar o meu pensamen-
to, que a guerra se faz por ambições impe-
rialistas, pela conquista de mercados, pela · 
'hegemonia econômica. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS - Esta in-
terpretação de V. Excia. é bastante sim-
plista. 

O Sz·. Armando Zilel'- í~ verdade, Excia., 
n interpretação é simples, como tudo o que 
é verdadeiro. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS- V. Excia. 
. e a Rússia, quando estiveram ao lado das 
Nações Unidas, efetivamente estavam ao lado 
.de quem? 

O Sr . .Armando Ziler - Dos povos oprimi-
dos .. V. Exci.a. sabe o que foi o pacto de 
Mumch. Mnmch comprovou, mais uma vez, 
a superioridade da dialética marxista, pois 
a dialética venceu Munich. 
· O SR. BOLIVAR DE FREITAS - Lamen· 

·to Munich, como lamento a mão estendida 
.de Franco· a Hitler e o acôrdo entre a Rússia 
·Soviética e a Alemanha. · 
· O Sr. Armando Ziler - V. Excia. deve 
'lamentar a mão estendida de muitos católi-
eos. equivocados ao fascismo. 

O SR. BOLIVAH DE FREITAS - Lamen-
.t? ,a Posição pouco autêntica de muitos ca· 
t?l~cos com relação ao problema. Mas os ca-
tohcos •. mesmo os não eqlÍivocados, são anti-
C?mumstas, e católico não é sinônimo de fas-
Cista. O anticomunismo de Hitler e l\Iussoli-
n~, e de todos aquêles que têm o anticomu-
msmo como bandeira, o anticomunismo his-
téri~o a que aludiu V. Excia. êste sim, é 
fascista. São os que desejam ver os católi-
cos se lançarem contra os comunistas com 
o ódio e a violência com que VV. Excias. se 
lançam contra. os fascistas e os capitalistas. 

O Sr. Armando Ziler - V. Excia. dá li-
cença para um aparte'! Pelo menos para des-
cansar um pouco ..• 

' . 
O SR:. 'riOLIVAR DE FREITAS - Conce-

do o aparte a V. Ex c ia. Aliás solicitei de V.,. 
Excia. que me. aparteasse. 
' O, Sr. Armando ZHer - Ainda . hem que 
V. Excia. me havia pedido para aparteá- · 
lo. . . Eu já quis aparteá-lo por várias vêzes 
e não consigo terininar um. Desta maneira 
não é possível. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS- Peço, en-
tão, a V. Excia. que êste apart'e seja hem 
loqgo. Descansarei, entretanto. . 

O Sr. 1irmando Ziler - O que o Pe. 
Chaillct disse é que o anticomunismo é his-
terismo. 

O SH.. BOLIVAR DE FREITAS- V. Excia. 
já não fala no Pe. Lehret, fala agora no ,Pe. 
Chaillet. Eu anunciei que estou docurnen~ 
tado para refutar suas afirmações sôbre o 
pensamento do Padre Lehret. 

O Sr. Armando Ziler - O Pe. Lehrét 
disse que Í! anti-comunista apenas até certo 
ponto. Aliús, anti tudo ... 

O SR. BOL,IVAH DE FREITAIS - Disse 
que os católicos não são apenas nem prin-
cipalmente anticomunistas. Ultrapassam o co-
munismo. 

O Sr, Armando Ziler - Para mostrar a V. 
Excia. que não citei mal, tenho aqui o livro 
do Pe. Lebret. 

O SR. BOLIVAR DE P.HEITAS - Se V. 
Excia. quiser eu lhe apontarei o lugar onde 
V. Excia. poderá ler a passagem que ex-
prime todo o pensamento do autor sôbre o 
assunto. 

O Sr. Armando Ziler- Aqui estú: "Antes 
de serem "anti", os cristãos são "além" (its 
sont plutôt que des "antis", des "au delú"). 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS- V. Excia. 
abriu exatamente no lugar . 

O Sr. Armando Ziler (lendo) - "Anti-ca· 
pitalistas,' anti-marxistas, anti-anarquistas, an• 
tinazistas, anticorporativistas; sim, até certo 
ponto, porém mais ainda além-do-capitalis-
mo, além-dos-socialismos, além-do-comunismo, 
além-do-corporativismo", São anti-tudo até 
certo ponto. 

O SR. BOLIVAR DE ·FREITAS - A posi-
ção dos católicos esclarecidos, como a do 
Pe. Lehret, é justamente esta. Há muito de 
verdade no comunismo. 

V· Excia. conhece a célebre frase de Wla· 
~imir Solovieff. A fôrça do comunismo é, 
JUsta!nente, o número de verdades que êle 
contem. E, para combater o comunismo de-
vemos separar suas verdades de seus erros 
Para lamentar, entretanto, em seguida, que 
os erros do comunismo sejam tais e tan-
tos que não s'omente abalam as verdades 
elo comunismo, mas ainda as , deformam.· 
Católicos c comunistas não se poderu cnten- · 
der ..• 

O Sr. Armando Zilel' -V. Excia. dú' li· 
cença para que 'eu leia um telegrama que o 
"Diário Católico" publicou hoje mesmo, de-> 
monstrando o contrário? 

O SR. BOLIV AR DE FREITAS - Eu peç() 
a V, Ex c ia. que não explore êste tele~rama. 
Em primeiro lugar êste telegrama esta mal 
redigido .• , · 
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' O Sr. Armando Ziler - Mas cu desejava 
.ler o telegrama. O SR. BOLJVAH DE FREITAS- Os comu· 

nistas ainda não fizeram. Algumas concessões 
muito leves e ainda sôbre elas não podemos 
nos pronunciar com segurança, porque infe-
lizmente, como V. Excia. sabe, a Hússia é 
inexplicàvelmente um país que se fecha para 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS -Todavia. 
concordo. Porém, em primeiro lugar queria 
de V. Excia. o obséquio de iniciar' a 'sua lci-
t~tra intcrprct;.;ndo a expressão "santa Rús· 
sta" que abre o texto do mesmo. Eu, de minha 
parte, confesso que não entendi. 

o resto do mundo. . 
O Sr. 1lrmando Ziler - Quando um cien-

tista está no laboratório ' fazendo cxperiên· 
cias novas, fecha a porta, para evitar estra-
nhos c curiosos, às vêzes adversários interes-
sados em anular seu trabalho. 

O Sr. Armando Ziler - Acho irnpossí-
ve_l gue um cardeal, falando hoje em Santa 
Hussia se refira àJ Rússia do tempo dos Czares 
e, como lo.go em seguida, diz que há verdades 
no comumsmo, depreeride-se que se refere à 
Hússia de hoje. 

No regime atual há liberdade· tôdas as 
religiões podem ser exercitadas, ell(iuanto q~1~ 
no. te~po dos Czares só havia liberdade para 
a IgreJa Ortodoxa na Rússia. 

O SR. DOLIVAR DE FREITAS - No re-
gime soviético, nem para os ortodoxos. 

O Sr. Armando Ziler - Absolutamente, a 
religião lá é livre, assim como também é livre 
a propaganda dos ateus. 

O SR. BOLIV AR DE FREITAS - O que pa-
rece é que Stalin à maneira dos fascistas, jú 
começa a querer utilizar-se da Igreja orto-
doxa... , · 

O Sr. Armando Ziler - Stalin não é fas-
~ista c quem diz que fascismo c comunismo 
c a mesma cousa não entende de política. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS- Já defini 
meu pensamento a respeito. 

O Sr. Armando Ziler - V. Excia. pa-
rece que está querendo evitar que cu leia o 
telegrama. E' de Milão, tem a data de 22. 
on~em, c foi expedido por urna agência capi-
tal.tsta que é a Reuters, mais do que insus-
peita. 

O SR. DOLIVAR DE FREITAS- Até estou 
gostando de que V. Excia. o leia. Ocorreu-
me uma interpretação. 

O Sr. Armando Zilá - Ainrla hem. Diz 
o tcleqrama: - "Milão, 22 (Rcutcrs) -
Um acordo entre a Igreja Católica Romana e 
a Santl! Rzí:~sia não será difícil - declarou 
ontem ~ nmte o Cardeal Schuster, Arcebispo 

, desta ctdad~, num discurso pronunciado pe-
rante 50 nul operários católicos. "A Igreja 
- acrescentou o Cardeal - aprecia tôdas as 
parcel~s de verdade do sistema socialista c 
comumsta". 

. Como se vê, um acôrdo não será dificil, 
d!z ~ Cardeal Schuster, c cu tenho plena con-
VIcçao de que nós ainda vamos realizá-lo, va-
n;os marchar juntos, para o bem da huma-
mdade. 
' .0 SR. BOLIVAR DE FREITAS- Seria para 

·mim uma grande felicidade. E de fato me 
parece possível'. Com efeito, sendo o mar-
XIsmo apenas um método de interpretação 
da realidade, uma método de pesquisa, não 
sendo o seu conteúdo doutrinário um conteú-
do dogmático, é possível que os comunistas, 
premidos pela realidade c pela, experiência, 
venham aos poucos a recusar tôdas as teses 
Qtlc hoje são o próprio arcabouço de sua idco-

, logiu. , 
. · O Sr. Armando Ziler - Tôdas as pessoas 
lll~eligcntes fazem isso, c V. Excia. sabe que ' 
a Igreja fêz isso. 
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Terminadas as experiências, abre às por-
tas para que todos observem os resultados. 
Não hú mais perigo dos palpites arriscados, 
da crítica, da sabotagem, da destruição. E', 
ainda, o exemplo de Pastcur. 

O SR. DOLIVAR DE FREITAS - Se V. 
Ex c ia. permite o uso de uma expressão da 
gíria, cu direi que isso é apenas uma çlcsculpa 
de cabo de esquadra. 

O Sr. Armando Ziler- Permito. Sou mes-
mo um cubo de esquadra na lula pela libcr· 
dadc. 

O SR. DOLTVAH DE FREITAS - Mas, o 
sentido da política de mãos estendidas, é uma 
política de aliança na luta contra o fascismo 
c na luta contra a guerra. Nós temos visto 
muitas vêzes subir a esta tribuna o nobre Dc-
nutado comunista para falar contra a guerra. 
Também sou contra a guerra. Mas, ouanto 
falo contra a guerra tenho a imoressão de que 
não digo a mesma cousà que S. Ex c ia. Po-
de-se ser contra a guerra como comunista, 
isto é, a favor de- uma trégua que permita à 
Rússia Soviética organizar a sua progaganda 
para a revolução mundinl, nurnentar o seu 
prestígio, formar a sua granr!czn econômica, 
preparar-se para enfrentar um dia, se neces-
súrio, numa guerra, depois desta trégua, os 
países que porventura se quiserem opor a 
cln. Ji;stc é o ~Ptltido dn luta contra a f.(uerra 
para os comunistas. Nós, porém somos con-
tra a guerra, porcruc somos a favor da paz, 
isto é, de uma ordem justa c humana, muito 
diferente daquela que os comunistas querem 
estabelecer na Rússia Soviética. 

O Sr. Armando Ziler - Mas, ainda que fôs· 
se nssim, mnho-; somos rontt·n a rmerrn, afinal. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS- Pe~so qu_e 
esclareci o meu pensamento, quanto a poli-
fica de mãos estendidas. Não se trata dêsscs 
encontros inevit:lveis, niío se trata ~essa co-
laboração vara fins imediatos, q~IC !1:~o envol-
ve nenhum cornpromisso de prmctpws, _mas 
se trata de uma aliança no sentido pleno da 
palavra. . _ 1 'd o Sr. Armando Zzler - Ma os cstcn< I as 
para trabalhar pelo hem comum. : 

0 SH. DOLIVAR DE FREITAS - Segundo 
planos organizados c.r~ commú c organi,zndo~ • 
soh a lidcranç? .de dtr!gcntcs, çornuns,. 1-.sta c 
a política qnc c tmnossr:rci, c c HUJ?(,SSI\:ci por-
que, scnhor~s, 51 doutr!ria. comumsta c a. n_c-
gação da proprw substancin. d~l nos~a posrça~ 
de c·1tólicos. O seu matenahsmo mtcgral e 
a n~gação . do~ pr6prios fundamento:" d~s 
noss·1s aspiraçocs humanas, de nossos tdems 
soci•;is e políticos. Mais ainda, é impossível 
por<iu~ os métodos usados pelos comunistas 
são métodos que repudiamos. Somos contra 
a violência. O capitalismo como existe é um 



regime· de violência.,' Os catÓlicos o repudi-
am. Alguns aceitam, em tese, que um regi-
me em que uns contribuem, para a produção 
com o seu trabalho c outros com o capital, 
possa reali:r.ar 0 .hem comum, possa produzir 

'a riqueza e estabelecer um sistema de equita-
tiva distribuição que satisfaça às necessidades 
humanas e às aspirações dos homens. O mal 
não estaria no regime em si, mas nos abusos. 
O problema seria humanizar o capitalismo. 
Outros, porém, são contra o próprio sistema, 
contra o próprio capitalismo e digo mais, se-
nhores, que entre êsses se encontram os mais 
avançados pensadores sociais da igreja. Que-
rem um regime novo, uma ordem nova, ba-
seada na propriedade responsável e visando 
a justa e equitativa distribuição dos ben~ cria-
dos por Deus para todos os homens. Mas não 
somos anti-capitalistas como os comunistas, 
nem pelas n\zões porque êles o são. N~o so-
mos cóntra os capitalistas conto V. Excia.· o 
tem demonstrado. 

O Sr. Armando Ziler - Um momento.} 
O SR. BOLIVAH DE FREITAS- V. Excia. 

diz que não é contru os capitalistas? 
O Sr. 1lnnawlo Ziler - Nem sempre. Eu 

aqui tenho sido á maior defensor da indús-
tria nacional; estamos, por exemplo, no lado 
do capitalismo nacional na sua luta contra os 
restos do feudalismo. 

O SHo BOLIVAR DE . FREITAS - Como 
aliado da burguesia progressista o o . 

O Sr. Arlnando Ziler - Perfeitamente. E' 
·a nossa posição de patriotas o 

O SR o PRESIDENTE - Informo ao nobre 
orador que a hora do expediente está esgo-
tada, lastimando ter de acrescentar que esta 
hora é improrrogável, de modo que V. Excia. 
poderá se inscrever novamente para terminar 
as suas considerações. 

O Sr. Armando Ziler - Eu requereria a 
V. Excia o, Sr. Presidente, se o Hc[.{imento 
Interno faculta, que a hora do expediente fôs-
se prorro[.{ada para que o nobre Deputado Bo-
livar de Freitas pudesse terminar suas con-
siderações. 

0\SH. PHESIDENTE - O Regimento in· 
terno faculta . a prorrogação da sessão. En-
tretanto, a i\Iesa vai permitir que o orador 
conclua o seu pensamento. 

zado, os reacionários não teri~m tido oportu-
nidade de· se infiltrar no bloco ocidental. 

1 Que vimos depois da guerra? O país so~ 
cialista é 0 mais exigente em matéria de re~ 
paração de guerra. A Rússia continua ·a ex-
parülir, na zona de sua influência, o seu im-
perialismo político e econômico, à maneira 
dos países capitalistas. 

O Sr. Armando Ziler - Se a .Rússia cxi~ 
gissc reparações de guerra maiores, , isso 
justificar-se-ia pela fato de que sofreu tre~ 
menda devastação, tendo perdido, ela sozinha, 
mais que o dobro de vidas que os outros per~ 
deram, reunidos. , 

O SH. BOLIVAR DE FREITAS- A atitu-
de da HíH;sia é doutrinàl"lmncntc incoerente. 
Ela responsabilizou os pobres operários c o 
povo alemão c italiano pelas loucuras dos 
chefes. · 

O Sr. Armando Ziler - Mais de 1. 000 
cidades russas foram destruídas no conflito. 
E os mortos foram 16 o 000.000! Não se trata 
dos pobres trabalhadores ... 

O Sr. llolivar de Freitas - Trata-se de 
uma incoerência doutrinária o A Rússia ccm-
tinua no seu rcgim'c totalitário c se conserva 
fechada para o resto do mundo. Ao invés. de 
se demoeratir.ar c de se revelar ao mundo, 
mostra-se intransigente na Assembléia das Na-
{~Ões Unidas e no Conselho de Segurança. 
Em nome de um nacionalismo que podel'ia 
assentar em Mustafá Kemal ou Mussolini, não, 
porém, em lídere;" so~ialistas,. os stalinistas se 
opõem ao controle mternacwnal das fontes 
de energia atômica, medida que viria afastar 
um mo ti v o de medo para todos os homens. 
Se a Rússia se houvesse democratizado, se 
houvesse franqueado as suas portas aos oh· 
servadores de todo o mundo, sa:Oeríamos o 
que nela se passa, as potências ocidentais 
não precisariam temê-la, c os reacionários, 
inelusivc os de Wall Strcet não teriam hoje, 
para infiltrar-se nas assembléias dos povos 
que aspiram a melhor justiça c mais efetiva 
liberdade a oportunidade que lhes oferecem o 
totalitarismo c a intransigência soviéticos. 
(Palmas) . 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS- Apenas 
para terminar o meu pensamento. 'Nós somos 
contra a guerra, todos nós somos contra a 
guerra, não queremos ser apóstolos de uma no-
va catástrofe. Entretanto, quando o Deputado 
comunista acusa os ocidentais c muitos dos 
nossos corrcligionürios democratas de quere• 
rem dividir o mundo em dois blocos, não faz 
.iusliça, porque na verdade não é ninguém que 
quer dividir o mundo em dois blocos, é o 
mundo infelir.mente que se está dividindo em 
dois blocos irreconciliáveis o E de quem é a 
culpa de que o mundo se divida em dois blo-
cos e que êsses blocos estejam ameaçando a 
paz de todos os homens? E' apenas dos Es-
tados Unidos? Não, senhores! esta culpa é 
principalmente da Rússia Soviética. E à culpa 
é principalmeÍlte da Rússia Soviética, porque 
ela traiu as esperanças do mundo. Depois 
da Guerra nós esperávamos que ela se demo-
cratizasse; c se a Rússia se tivesse democrati-

COMPANHIA Fê>RÇA E LUZ DE MINAS 
GEHAIS - FUNCIONAHIOS DA LO· 

TERIA DO ESTADO 

O SR. AHi\IANDO ZILER - Peço a. pa~ 
lavra_, Sr. Presidente a fim de apresentar rc-
qucruncntos. 

O Sr. PI•esidente - Tem a palavra Sr. 
Armando Ziler. 

O SH. ARMANDO ZILER - Senhor . 
Presidente, Srs. Deputados o . Ainda ontem, 
ouvimos nesta Casa as palavras do nobre De-
putado Simão da Cunha, comentando o que s~, 
passa com a Companhia Fôr~~a c Luz de Mt· . 
nas Gerais. Neste sentido, votamos um req~e
rimento dêstc ilustre Deputado, no sentid<! de-
ser nomeada uma Comissão que se cnten~esse. 
com a Prefeitura, para verificar qua~ a situa-, 
Çt\0 real dos transporte~ em Belo Honzonte ·. 

Compreendi, em VIrtude do teor do d1s-. 
curso do nobre Deputado, que se tratav.a ~e. 
um requerimento pedindo revisão do propno 
contrato lavrado com a Cia. Fôrça c Luz. 
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Entretanto, não era bem êsse o sentido 
do mencioiwdo requerimento. Por essa razão, 
queremos apresentar ~i, Casa um outro, com-

' plementando o que ontem foi aprovado, no 
sentido de. que também seja dada ú Comissão 
nomeada pelo Sr. Presidente, autorização 
para estudar o contrato, a fim de que a Casa 
possa proceder à sua revisão. 

O requerimento é do seguinte teor (lê) : 

REQUEHIMENTO N.o 54 

Sôbre contrato com a Cia. Fôrça e Luz de 
Minas Gerais 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Considerando que o ato das Disposições 
'Transitórias da Constituição Estadual em seu 
artigo 15, determina a revisão de todos os 
contratos lesivos aos interêsses públicos. 

Considerando as deficiências dos Servi-
ços da Cia. Fôrça e Luz de .Minas Gerais, em 
virtude , do seu contrato com o Estado; 

Considerando mais ainda, a necessidade de estudarmos rigidamente esta questão, para 
resolver o angustioso problema de transpor-
tes, fôrça e luz para a população de Belo Ho-

. rizonte. 
Requeremos a V. Excia., ouvida, a Casa, 

sejam dados poderes à Comissão Especial de 
Estudos sôbre Transportes, ontem nomeada, 
por fôrça de requerimento n. 0 51, para estu-
dar o contrato com a C ia. Fôrça c Luz de 
Minas Geraís, a fjm de se proceder à sua 
revisão. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 194 7. 
- (aa.) Armam/o Ziler- José André de Al-
meida -- Simão da Cunha - Oscar Corrêa 
- Bolivar de Freitas - Adolfo Portcla. 

Seguem-se diversas assinaturas, entre as 
quais a do Sr. Deputado Bolivar de Freitas 
e a minha, provando, na prática, que é pos-
sível trabalharmos juntos pelo hem do povo, 
apesar de tu à o ... 

O outro requedm_ento é êste (lê): 

REQUERIMENTO N.0 55 

Sôbre funcionários da Loteria do Estado 

li) Quando se verificou , o último au· 
mento de vencimentos e em que buses foj. 
concedido. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1!JJ7. 
- (aa.) Armando Ziler - Adolfo Portela -
José iliZdl'é de Almeida - Simão da Cunha -
Oscar Conêa - Bolívar de Freitas. 

Também o segundo requerimento está 
firmado pelos Deputados supra ditos. 

Sr. Presidente, quanto ao requerimento 
concernente ao contrato com a Companhia 
Fôrça c Luz, tendo a Casa votado urgência 
para o requerimento do Sr. Deputado Simfio 
da Cunha, peço que o requerimento que ora 
apresentamos, sendo apena!; completarnentar 
do de ontem, também seja, por sua natureza 
idêntica, submetido ao mesmo regime de ur-
gência. Era o que tinha a dizer (Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE A Mesa informa ao 
nobre orador que os pedidos de· urgência de-
vem ser formulados por escrito, com apoia-
mento, acrescentando qualquer forma ser~o 
seus requerimentos encaminhados às comis-
sões. 

Despachos: 
Requerimento n.Q 54 : - À Comissão da 

Justiça Pública n.Q' 55: - A Comissão da Fi-
nanças . 

PROPOSTA DE OHÇAMENTO ESTADUAL 

O SR. PHESIDENTE- Na forma regimen-
tal, a proposta orçamentária deve ser distri-
Jmída aos Srs. Deputados, em avulso, no prazo 
de cinco dias. 

Corno se trata de projeto demasiada-
mente volumoso, entendeu a Mesa que a suá 
publicação fôssc feita em resumo, ficando, 
entretanto, o projeto na Secretaria, à dispo-
sição dos Srs. Deputados. 

Nessas condit~ões, a Comissão Executiv~, 
atendendo à relevfmcia da matéria, para ~vi
tar despesas desnecessárias, resolveu que fc:sse 
o projeto orçamentário publicado rcsumi.d~
mente, em avulsos, ficando, pois, seu . ong~ 
nal, para todo o exame que fôr necessariO a 
disposiç~io dos Srs. Deputados. 

Ex mo. Sr.' Presidente da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais. 

A Mesa foi de parecer qu~ a publica~~~ 
em avulso, na integra, do proJeto, pode 
dispensada. 

, Os Srs. Deputados q:ue dispensam a pu-
blicação regimental queiram permanecer as-

· Considerando que, em face do projeto n.0 

31, torna-se necessário garantir a situação 
· 'dos funcionários do Serviço de Loteria do 

Estado; 
considerando que o projeto acima citado, 

se aprovado, estabelecerá as condições ao con-
. trato entre a firma concessionária c o Es-
tado; ' 

. ?onsiderando que há dcsajustam.entos sa-
navms na percepção dos salários pagos aos 
funcionários do Serviço de Loterias do Es-
tado. 

Requeremos a V. Excia., ouvida a Casa, 
seja solicitado àJ Secretaria das Finanças: 
· . 1) Cópia da fôlha de pagamento do re-
Cendo Serviço de Loterias, especificando car· 
gos,. ordenados, gratificações, percentagens, 
etc· • o tempo de serviço. · 
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sentados. (Pausa)· 
Foi dispensada a publicação. à 
Esgotada a hora do expediente, passa-se 

2.~ PARTE DA ORDEM DO DIA 

Apoiamento ao projeto n.C 57 

Ern vista de o projeto n.0 57, do ~r. Re-
nó há pouco apresentado, conter soment~ 
u~a assinatura, o Sr. Presidente cons~tlta a 
Casa de acôrdo com 0 art. 129, paragrafo 
3.0 , do Regimento interno, se o mesmo. deve 
ser, ou não, considerado objeto de delibera-
ção, 

A Assembléia 
mente. 

manifesta-se favoràvcJ. 



VOTAÇÃO EM 2.• DISCUSSÃO DO 
PROJETO N.• 14 

Segue-se a votação em 2. • discussão dos 
.artigos 3.•, 4.• e 5.• do projeto n.• 14, que es-
tende a militares os benefícios do Decreto-
lei estadual n.• 1. 632 (discussão encerrada). 

Lidos sucessivam'ente os artigos 3.• 4.• e 
5.• dêsse projeto, pelo Sr. 1.• Secretário, são 
os mesmos aprovados. 
~ À Comissão de Finanças. 

VOTAÇÃO EM 2.• DISCUSSÃO DO 
PRO.JETO N.•' 17 

Anuncia-se, a seguir, a votari:ío, em 2." 
discussão do projeto n.• 17, autorizané!o a 
abertura de um crédito especial de Crl); . . . . 
22. 1!Hi,40 à Secretaria das Finanças ( dis-
cussão encerrada). 

São lidos sucessivamente os artigos 1.'' e 
2.• dêssc projeto, os quais são aprovados. 

- À Comissão de Finanças. 

VOTAÇÃO Ei\I 2." DISCUSSÃO DO 
PHOJETO N.• 19' 

Passa-se à votação, em 2. • discussão o 
projeto n.• 19, que autoriza a abertura de um 
crédito especial de C r li\ 9. 603,90 à' Secretariá 
da Educação (discussão encerrada) . 

O Sr. Presidente eonsulta à Casa se dis-
pensa a leitura dos artigos dêsse projeto, visto 
que a mesma foi procedida na sessão antece-
dente. · 

A Casa dispensa a leitura. 
Suhmqtidos a votos são sucessivamente 

aprovados os dispositivos dêsse projeto. 
- À Comissão de Finanças. · 

V DISCUSSÃO DO PROiETO N.• 54 

Em seguida, anuncia-se a 1. • discussão 
do projeto n.O' 54, dó Sr. Adolfo Portela que 
dispõe sôbre os servidores da Rêde Mineira 
de Viação, publicado na ata da 39_. sessão. 

Lido êsse projeto pelo sr. V Secrclúrio 
e franqueada a palavra, não a solicita, ne-
nlnnn Sr. Deputado. 

Pôs to a votos, é aprovado. 
- A Comissão de Finanças. ' 

1.~ DISCUSSÃO DO PHOJETO N.o 55 

Seguidamente, entra em V discussão do 
projeto n.O 55, do Sr. Lourenço Andrade,. co~
.cedendo subvenção à Santa Casa de 1\'hsen-
córdia de Passos, publicado na ata da 39.~ 
sessão. 

Após a leitura dêsse projeto pelo sr. 1.0 
Secretário; não se manifesta nenhum Sr. De-
putado. Submetido a votos, é aprovado· 

- À Comissfto de Finanças. 

·2.~ DISCUSSí\0 DO PROJETO N.O 11 

Segue-se a 2.~ discussão do projeto n.9 11 
c substitutivo da Comissão de Segurança, mo-
dificando o Regulamento de Promoções de 
Oficiais da Fôrça Policial. 

O SR. OSCAR CORRÊA - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o Sr. 
Oscar Corrêa. 

O SH. OSCAR COHHf.:A - Sr. Pre-
sidente. Pedi a palavra apenas para solici-
tar a V. Excia. a Ilreferi':neia para o meu 
substitutivo. E' verdade cnw :1 Comissão en-
campou êsse, apenas quanto ao artigo n. • 52. 
Entretanto, quero crer que niio haja bastante 
coerência, data venia, do ilustre relator , da 
Comissi!o de Segurança, pois, a modificação 
do art. 52 importa em modificação ampla c 
quase total. Desta maneira, mesmo por uma 
medida de coerência, c para tornar congru-
ente o ]lrojeto, pera prcfcrêneia vara o meu 
~uhstitutivo. 

O SH. PHESIDENTE - A 1\Icsa informa ao 
nobre Deputado 'que o substitutivo apresen-
tado pela Comissão tem sempre preferência. 
No parecer da Comissão, lê-se o seguinte: 

"As1lim, opinamos. no sentido de 
que seja aceito o substitutivo apresen-
tado pelo Sr. Deputado Oscar Corrêa, 
1nenos na redação dada ao § 1.0 do ar-
tigo 53, que - entendemos - (.leve ser 
substituído pela redação dada ao pro-
jeto". 

Os Srs. Deputados favoráveis ao reque-
rimento de preferência para o substitutivo 
apresentado pelo Sr. Oscar Corrêa queiram 
permanecer sentados. (Pausa) . 

Foi aprovado o pedido de preferência. 
O Sr. V Secretário vai proceder a lei-

tura do substitutivo do Sr. Oscar Corrêa ao 
Projeto n.o 11. 

O STI. FAUHíCIO SOARES- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Fabrício Soares. 

O SH. FAUIUCIO SOARES Sr. 
Presidente. Tendo sido publicado o substi-
tutivo, requeiro a V. Excia. consulte à Casa 
se dispensa a leitura do mesmo. 

O SH. PHESIDENTE - Consulto à Casa se 
dispensa a leitura do substitutivo do Sr _ 
Oscar Corrê~t. Os Srs. Deputados que dis· 
pensam a leltura do substitutivo queiram per-
manecer sentados. (Pausa) . 1 

Está em discussão o art. VI, do substitu-
tivo (pcmsa). Encerrada a discussão vou 
submetê-lo a votos. Os Srs. Deputado~ que 
forem favorúveis ao art. l.Q do substitutivo 
aJ~re1•s1entado ~elo Sr. Oscar Corrêa, ao projeto 
n. , quc1ram permanecer assentados. 
(Pauw). Para se proceder à, contagem de 
votos, peço aos Srs. Deputados se conserva-
rem assentados os que votaram a favor, e se 
levantarem os que votarem contra. Convido 
os srs. membros da Mesa a votarem . . (Pausa)· 
Foi rejeitada por 20 votos contra c 17 a favor. 
· O SR. OSCAH CORRÊA - Sr. Presidente, 

, peço verificação de votação. 
O SH. PRESIDENTE - Convido os Srs. 

Deputados que votaram a favor do art. 1." do 
substitutivo apresentado ao projeto n.9 11, a 
se levantarem. Dezessete Srs. Deputados v_o-
taram pela aprovação do art. 1.9, tendo, po1s, 
sido, rejeitado. . 

Art. 2,9 - "Esta lei entrará em v1gor na 
data de sua publicação". 
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Rejeitado o artigo 1.•, fica logicamente 
prejudicado o artigo 2.•. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO N. 21; 

O Sr. Secretário vai proceder à leitura 
do parecer e substitutivo para a sua discussão 
sôbre o projeto n. 14, apresentado pela Co-
missão. (E' feita a leitura). 

Finalmente, entra em 2.• discussão o · 
projeto n. 21i, autorizando a abertura de um 
crédito especial de Cr$ 1 G. 262,40 ao Depar-
tamento Estadual de Saúde. 

O SR. PRESIDENTE - Vou' pôr em 
discussão o substitutivo da comissão. Está 
em discussão o substitutivo apresentado ao 
projeto n.• 1. (Pausa). Encerrada a discussão, 
vou submetê-la a votos. A aprovação dês se 
dispositivo prejudicará o projeto nos tênnos 
do parecer. 

O SH. PHESIDENTE - A Mesa infor-
ma ú Casa qúc a Comissão,. por sua maioria, 
opinou favor:'tvclmentc ao vrojcto, havendo 
dois de seus membros opinado no sentido de 
o mesmo ser remetido ao Sr. Secretário das 
Finanças para informações. 

O SH. URIEL ALVIM - Peln ordcm.1 
Solicitaria a V. Excia., Sr. Presidente, man-
dar proceder it leitura dêsscs votos vencidos. 

O SR. OSCAR CORR:f.;A - Sr. Presiden- ' 
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Oscar Corrêa. ' 

O SR. PHESIDENTE - O voto vencido 
está assim redigido (lê): ' · 

O SR. OSCAR CORR:t:;A - Deseja salien-
tar Sr. Presidente, que o meu substitutivo é 
apenas o projeto, com melhor sistemática e, 
portanto, votando-se pelo meu substitutivo, 
que foi encampado pela Comissão, mais o 
artigo 52, parágrafo 1.• do projeto, estamos 
aprovando o projeto, porém com sistemática 
melhor. 

O SR. PHESIDENTE - Justamente. 
, . Os Senhores Deputados favoráveis ao 

substitutivo da Comissão referente ao pr.:.jeto 
n. 11 queiram premanecer assentados. (Pau-
sa). 

Foi aprovado. 
O SR. ANTôNIO CAETANO - Sr. Pre-

sidente, requeiro verificação de votação. 
. O SR. PHESIDENTE - Para se proce-

der à verificação de votação, convido os Se-
nhores Deputados favoráveis ao substitutivo 
da Comissão a se levan tnrem (Pausa) . 

Foi aprovado por 23 votos contra 14. 
· Encerrada a discussão c votação, vou 
submeter à apreciação 1la Casa se o substitu-
tivo deve ir à terceira discussão. 

Os Senhores deputados, que aprovam de-
va o substitutivo da Comissão ao projeto n. 
11 passar. à terceira discussão, queiram per-
manecer assentados. (Pausa). 

Foi aprovado. 
- A' Comissão de Segurança. 

' SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO N. 24 

Anuncia-se a 2.• discussão do pro.ieto n. 
24, que autoriza a abertura de um crédito es-
pecial de Cr$ 5. 717,60 ao Departamento de 
Estrndas de Hodagem. 

São lidos sucessivamente os artigos 1.• 
e 2.• dêsse projeto, os quais são aprovados 
sem debate. 

-· A' Comissão de Finançns. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO N. 25 

. Passa-se à .2.$ discussão do projeto n. 
25, autorizando a abertura de um crédito cs-

,' pecial de Cr~ 27 .163,70, à Secretaria de Via-
. ção e Obras Públicas. · 

Lidos sucessivamente pelo Sr. 1.• Sccre-
,;tário, cada um dos dispositivos dêssc proje-
. to não se manifesta nenhum Sr. Deputado, 
Postos a votos, são aprovados. 

. -A' Comissão de Finanças. 
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Pelo Sr. Deputado Tancrcdo Neves· 
foi dito que concorda com a abertura do cré-
dito especial, ouvindo-se previamente o Sr., 
Secretário das Finanças sôbre os recursos dis-
poníveis para atendê-lo. 

O Deputado Maurício Andrade votou 
de acôrdo com a ressalva apresentada pelo 
Sr. Tancredo Neves. 

(aa.) Tancrcdo Neves - MaÚrício An-
drade. 

O SH. URIEL ALVIM (Pela ordem) - , 
De acôrdo com o Código de Contabilidade 
Pública, não se' pode abrir crédito sem recur-
sos financeiros suficientes. Peço a V. Excia.1 
que se digne de ordenar seja consignada em 
ata que voto contra êsse projeto. 

O SH. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre--
sidente. Na Comissão de Finanças, o Sr. De-
putado Tancredo Neves, quando:"se trata de 
crédito especial, é sempre voto vencido, por-
que pensa êlc que, para abertura de crédito 
especial, é necessário que o Govêrno informe 
qual o fundo de que vai dispôr para o cré-
dito especial. Entretanto, tenho a informar 
a V. Excia. que o voto vencedor. é o legal, 
porque, pnra o crédito suplementar, na. ver-
dade, é necessário que a Comissão de Ft_n~n
~~as seja informada qual a verba que foi lll• 
suficiente. 

No caso do crédito especial, se ao Go-
vêrno não é preciso pedir informações qual 
é o fundo de que vai dispor, é. porque se tra-
ta de competência do Executivo. Se o Go-
;êrno do Estado pede um crédito especial, 
compete a êle. arranjar ,m;ios p_ara o crédito 
especial autorizado .. A u,mca coisa_ _qu~ o Go-
vêrno tem que explicar a Assemhlcw c o mo-
tivo de seu pedido, se é verbn necessária._ Em 
todos os pedidos, o Govêrno tem manoa~o 
as respectivas c necessárias explicações. Na o 
existe no código de contabilidade a exigên- , 
cia de que o Govêrno diga onde e~tá o fun-
do para o crédito especial. Se êle pede, é 
porque ou tem alguma verba sobrando, ou 
houve a compressão de despesas, sendo que 
cabe exclusivamente ao Executivo arranjar 
verba para tal crédito. Isso é do código de • 
contabilidade e da técnica financeira. 

Não compete à Câmara perguntar onde 
vai o Executivo buscar os fundos necessários. 
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O SR .. URIEL AL VIM - Consulto a v'. 
Excia., .Sr. Presidente, se posso falar nova-
mente sôbre o assunto. . 

. O SH: PHES1DENTE - O Regimento de-
, .termiüa que, em questões de ordem, os depu-

f. tados só podem falar urna vez. Não obstante, 
concedo a· palavra a V. Excia. 

O SH. UHIEL ALVIM - Sr. Presidente, 
Desejaria lembrar à Casa refutando as in-
forma~~õcs prestadas pcl~ ilustre ~í~er da 

Navarro- Hondon Pacheco -Simões de. Al-
meida.-'-- Starling Soares - último de Carva~ 
lho -:- Uricl Alvim - Xenofonte Mercadante. 

O SH. PHESIDENTE- A chamada a que 
procedemos acusa a· presença ·de 39 Senhores 
deputados. Hú, port[!.nto, número pura vo-
tação. . . 

Em segmda, o Sr. Presidente consulta 
à Casa, se o projeto n. 20 deve passar à 3.• 
discussão. A Casa manifesta-se favoràvel-
mente. 

-A' Comissão de Finanças. 

ENCEHRAMENTO 

Nada havendo mais que tratar, o Sr. Pre-
sidente declara finda a sessão designando para 

;u .D . .N., que de acôrdo com o Co digo ~e 
Contabilidade Pública, náo se pode abnr cre-
dito sem a prévia verificação de recursos c 
;não se pode abrir verba deixando a verba a 
ct·itério do Executivo. Cumpre ao Legislati-
vo determinar também qual a verba a ser 
cancelada para essa dotação, uma vez que po-
de acontecer que o Executivo contrarie o in-
1erêsse do povo ao cancelar verba à sua von-
tade. Cabe-nos abrir o crédito e cancelar as 
.dotações orçamentárias. 

· amanhã a seguinte 

O SH. ALBEHTO DEODATO (Pela ordem) 
~ O que o Huslrc Deputado Uriel Alvim disse 

1 se relere apenas às .Prefeituras, ao Departa-
mento de l\lmucipalidades c não ao Estado. 
.Assim é que essa exigencia foi crlada pelo De-
creto-lei 2.41ü, com referência às Prefeituras 
e nüo ao Estado. Sôbre êste ponto, pode pres-
tar seu testemunho o Sr. Deputado Henó que é 
fiscal de rendas. 

O SH. PRESIDENTE - Lê o parecer da 
Comissão e o artigo 1.• do projeto, colocando-
o em discussão. Sem debates, é aprovado o 
p,rtigo 1.". 

Passa-se ao artigo 2.• que, igualmente, 
sem debate, é aprovado. 

O SH. UlUEL ALVIM (Pela ordem) -
:Requeiro a V. Excia. que se digne de orde-
nar a contagem dos Senhores Deputados pre-
sentes, pot·que, ao que parece, não há núme-
ro para votaçüo. 

O SH. PHESIDENTE - Informo à Casa 
que não sei se algum Sr. Deputado se reti-
rou após a votação. Entretanto vou mandar 
proceder à verificação solicitada. A, Mesa 
pede que nenhum Sr. Deputado se -retire do 
recinto, 

O SH. FELICIANO PENA - Sr. Prcsi-
~dcntc, pela ordem. Se o Deputado pede a 
verificação de número de Deputados presen-
tes à Casa, de acôrdo com o .H.egimento Inter-
no, deve-se proceder à chamada dos mesmos 
para verificação. 

. O SH. PHESIDENTE - E' o que a Mesa 
vai fazer. 

Procedida a chamada pelo Sr. 1." Sccrc-
tiu·io, respondem os Senhores: 

Alberto Teixeira - Castro Pires - Val; 
dir Lisboa - Ozanan Coelho - Abreu Resen-
de - Alberto Deodato - Aluísio Costa -
André de Almeida - Antônio Caetano - Ar-
mando Ziler - Badaró Júnior - Bolivar de 
Freitas - Carlos Prates - Fabrício Soares 
- Faria Tavares - Feliciano Pena - .Geral-
do Ataíde - Guilherme Machado - Jaeder 
Albergaria - Jason Albergaria - João Ca-
milo - José Augusto - Joubert Guerra -
Magalhães de Melo Viana - Martins da Costa 
- Mateus Salomé - Mendes Ferreira - Moa-
cir Hcsende - Mourão Guimarães - Oscar 
Correia - Pedro Braga - Hennó - Ribeiro 

ORDEM DO DIA 24-9-1947 

1.~ discussão do projeto n. 56, do Go- · 
vêrno do Estado, que reorganiza a Caixa Eco-
nômica do Estado de Minas Gerais e contém 
outras providências, acima publicado . 

1.~ discussão do projeto n. 57, do Sr. 
Renó, revogando os Decreto-leis números 
1. 630, 1. 697 e 2.146 acima publicado. . 

1.• discussão do projeto n. 58, do Sr ;, 
André de Almeida, que equipara vencimen-
tos de professôres das Escolas de Agricultu-
ra de Viçosa e de Veterinária 'de Belo Hori-
zonte, acima publicado. 

1.• discussão do projeto n. 59, do Sr. 
André de Almeida, autorizando a construção 
de urna ponte sôbre o rio Santana, acima pu-
blicado. 

1.• discussão do projeto n. 60, do Sr. 
André de Almeida, autorizando a construção 
de uma ponte sôbre o Hio Matipozinho, acima 
publicado. 

- Levanta-se a sessão. 

ATA DA 4.• HEUNIÃO DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS, OHÇAMENTO E TOMADA DE 

CONTAS 

~o~n a presença dos Senhores DeJ,Jutados 
Mauricio de Andrade, Alberto Deodato, Gui-
lherme _Ma~hado, Henó e Feliciano Pena, aos 
dezesseis dws do mês de setembro do ano de · 
mil novecentos e quarenta e sete na Sala 
das Co~~ssõ~s da Assembléia LegisÍativa, sob 
a Pres1denc1U do primeiro, reuniu-se, para 
os seus trabalhos, a Comissão de Finanças, 
~rç~r!1ento e Tomada de Contas. Com cansa 
JUStificada, deixaram de comparecer os Se-
nhores Deputados Augusto Costa e Tancrcdo 
Neves. 

Lida a ata da reuni.ão anterior e posta em 
discussão, foi a mesma aprovada. Achando-se 
sôbre a mesa vários processos, foram assim 
distribuídos: ao Deputado Feliciano Pena, o 
projeto n. 35; ao Deputado Maurício de An-
drade, os recursos dos Auxiliares de Coleto-
ria em Juiz de Fora assinado por Edgar An-
tunes Guimarães e ~utros, e dois telegramas, 
um de Jequitinhonha, assinado por Modesto 
Araújo Viana, agente fis.cal ~e 2.' classe. e 
outro assinado por Cesarmo Silva, agente Íls· 
cal de 2.' classe, de Sabará. 
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Franqueada a palavra, dela se serviu o 
Deputado Feliciano Pena, que leu scv pare-
cer sôbre o projeto n. 28, tendo aprovação 
unfmirne da Comissão. Em seguida, o depu-
tado Alberto Deodato ieu parecer ao projeto 
n. 18, que teve aprovação unànirne da Co-
missão. Pedindo a palavra, o deptitado Hcnó 
leu seu parecer sôbre o projeto n. 21, que 
teve aprova~~ão unànime da Corní~>são; pas-
sando a seguir, à leitura do projeto n. 30, foi 
êste também aprovado por unanirmdade. O 
projeto n. 10 foi aprovado, também por una-
nimidade, o mesmo acontecendo ao requeri-
mento n. 39. A Comissão deliberou allerar 
os dias marcados para as reuniões semanais, 
que serão, doravante, ás treze horas, das têr-
ças e quintas-feiras. 

mo seria encaminhado ao Govêrno do Estado, 
afim ·de serem prestados esclareciment('S às 
informações solicitadas. Em seguida, entrou 
em discussi!o o requerimento n. 4 7, no qual 
estava contida uma representação de portei-
ros contí.nuos e serventes de diversas reparti-
ç<ies públicas, pedindo reajustamento de ven-
cimentos. A Comissão deliberou, unànime-
mente, que fôsse atendida a solicita~~ão. 

Esgotada a matéria do dia, o Sr. Presi-
dente levantou a sessão, tendo convocado 
nova reunião para amanhã, dezenove, treze 
horas e trinta minutos. 

Sala das Sessões, 1 S de setembro de 194 7. 
R. Rcnõ. 

ATA DA G.~ HEUNIÃO DA COl\HSSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇi\.0 E JUSTIÇA Na da mais havendo a tratar, o Sr. Pre-

sidente, após convocar nova reunião para o 
dia dezoito, quinta-feira, encerrou a se~ são. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1947. 
R. Renõ, 

ATA DA 5.~ REUNIÃO DA COMISSÃO 
FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 

CONTAS 

DE 
DE 

Aos dezoito dias do mês de setembro do 
ano de mil novecentos c quarenta e sete, pre-
sentes os Senhores Deputados Maurício de 
Andrade, Alberto Deodato, Hcnó e Guilherme 
Machado, sob a presidência do primeiro, reu-
niram-se os membros da Comissão de Finan-
ças, Orçamento c Tomadas de Contas, para 
os· seus trabalhos. Deixaram de comparecer, 
com causa justificada os Senhores Deputados 
Tancredo Neves, Aur~usto Costa c Feliciano 
Pena. a 

Franqueada a palavra, dela fêz uso o 
Deputado Alberto Deodato, que apresentou 
parecer sôbre o projeto n. 7,, o qual foi apro-
vado por unanimidade. A seguir, o Deputado 
Maurício de Andrade leu o seu parecer sô-
bre o projeto n. 1G, tendo o Deputado Alber-
to Deodato pedido vista do mesmo, pedido 
êste que foi deferido pelo Sr. Presidente. 

Achando-se sôbre a mesa vários proces-
sos, o Sr. Presidente fêz a sua distribuição 
aos seguintes Deputados: projetos números 
43 e 39, ao Deputado Guilherme Machado; ao 
Deputado Alberto Deodato, os projetos de nú-
!lleros 41, 44 e 16; ao Deputado Henó, os pro-
Jetos 42, 40 e 37 e, ao Deputado Maurício de 
Andrade, os projetos 38 c 49, 

~elo Senhor Presidente, foram lidos os 
se.gl!mtes documentos: ·telegramas de fuucio-
nanos da Fiscalização de Rendas de Ituiuta-
ba, Francisco Sales, Itambacuri, Hubim, Fru-
ta!, Medina, Esmeraldas, Uberaba, Januaria, 
Paracatu e Itaúna · um memorial dos funcio-
nár~os f.íscais do 'Departamento de Compras 
c 'Fiscalização; cartas de um funcionário da 
Coletoria Estadual de Botelhos, do escrivão 
·da Coletoria de Serrania e dos Funcionários 
da Coletoria de Muriaé, sôbre o projeto de n. 
29. Todos os documentos, acima referidos, 
foram distribuídos ao deputado Maurício de 
Andrade, relator dos projetos sôhre os quais 
'Versam os mesmos. Foi submetido a discus-
s~o o requerimento de n. 4~, de autoria de vá-
nos Deputados, ficando deliberado que o mes-
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Com a presen~~a dos Srs. Deputados An-
tônio Pedro Braga, Fahrício Soares, Ribeiro 
de Navarro, Chaves Hibeiro, Aloísio Costa, 
Faria Tavares e Henó, às quinze horas do dià 
dezenove de setembro do ano de mil nove~ 
centos e quarenta e sete, reuniram-se na sala 
das Comissões da Assembléia Legislativa, para 
os seus trabalhos, os membros da Comissão 
de Constituição, Legislação e Justiça. 

Sob a presidência do Deputado Antônio 
Pedro Braga, foi lida e posta em discussão 
a ata da reunião anterior, sendo a mesma 
aprovada. 

Em seguida, foi feita a leitura do expe-
diente, constante de um telegrama do Sr. Pe~ 
dro Hibeiro do Amaral, juiz de paz de Sabi-
nópolis, comunicando ter instalado a comar-
ca de Sahinópolis, de acôrdo com o artigo 
25 do Alo das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Um outro, nos mesmos têrmos, 
do Sr. Sebastião Alves do Amaral, juiz subs-
tituto de São João Evangelista e ainda um 
outro, do' Sr. Inácio Rodrigues Coelho, ·juiz 
de Virginópolis, comunicando a instalação 
daquela comarca. Após a sua leitura, delibe-
rou a Comissão que fôsscm os referidos tele-
gramas arquivados. Com relação a UI? tele-
grama dirigido ao Deputado GuilhermiJ?O de 
Oliveira, o Sr. Oscar Barbosa, clando mfor-
mação sôbrc· Antônio Gonçalves Santana, fun-
cionário da Prefeitura de Pequi, resolveu a 
Comissão juntá-lo ao pro~ess.o <~c recurso. A 
se"uir 0 Sr. Presidente d1stnhmu, aos Senho-
re~ m~mhros da Comissão. CÓJ?Í~s t!o parac~r 
e relatório <lo Deputado Fabncro Soares, so-
bre 0 projeto número 35, para posterior 
discussão c votação, no prazo já convencio-
nado. o Sr. Presidente fêz, ao Deputado Furia 
Tavares, a entrega do projeto n. 1 O, para 
emissão de parecer. Pedindo a palavra o 
Deputado Ribeiro de Navarro leu seu parecer 
ao recurso n. 2. Em discussão o parecer, o 
Deputado Fabrício Soares levantou a preli-
minar de <H! e se mandasse ouvir. o prefeito 
de Alto do Rro Doce, hem como os demais pre-
feitos de recursos idênticos, antes de entrar 
a Comissão no mérito do mesmo recnrso. 
Opinou, tamhérn, pela preliminar, o Deputa-
do Aloísio Costa, com a qual concordou igual-
mente, o Deputado Chaves Hiheiro, alvitran.,. 
do que se comunicasse à Mesa sôbre a nc-



cessidade de serem ~otificados os prefeitos 
no prazo de quinze dias, para que, caso quei-
ram, prestarem esclarecimentos sôhre os re-
cursos. Após esta formalidade serão os re-
•Cursos apreciados devidamente Pela Comissão. 
Por unanimidade, concordou a Comissão com 
o requerido pelos Deputados. Fabrício Soares, 
Aloísio Costa e Chaves Hibeiro, mandando o 
Sr. Presidente que procedesse, conforme o 
deliberado. 

Usando da palavra, o Deputado Aloisio 
Costa leu o parecer sôbre o requerimento nú-
mero 45, tendo o Deputado Fabrício Soares 
pedido vista do mesmo. Com a palavra, o 
Deputado Hibeiro de Navarro leu o recurso 
número 5, propondo que se procedesse da 
mesma fprma, com o estabelecido para o re-
curso número 2, sendo aprovado pela Co-
missão. 

_Quanto aos recursos números 6, 7 e 8, 
a Comissão resolveu, igualmente, que fôssem 
notificados, por editais publicados no "Minas 
Gerais", os prefeitos de Monte Azul c de Hes-
plendor. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi-
dente levantou os trabalhos do dia, convocan-
do nova reunião para segunda-feira, vinte e 
dois, às quinze horas. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 
1947. - (a.) Antônio Pedro Braga. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente 
Lima Guimarães - 1." Vice-Presidente 
Castro Pires - 2.0 Vice-Presidente 
Valdir Lisboa - V Secretário 
Luiz Domingos - 2.0 Secretário 
Emílio Vasconcelos - 3.0 Secretário 
Ozanan Coelho - 4.0 Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E 
JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - Presidente 
Juarez de Sousa Carmo (*) - Vice-Pre-

sidente 
Cândido Ulhôa ( •) 
Fabrício Soares 
Faria Tavares 
Starling Soares 
Hibeiro Navarro 

. ( •) . Substituídos, interinamente, p~
los Senhores Henó e Aluísio Costa, respecti-
vamente, designados em sessão de 17-9-947 •I 

COMISSÃO DE FINMiçAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente 
Renó - Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa ( •) 
Feliciano Pena 
Guilherme Machado 
'fancredo Neves ( •) 

\ ' 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E 

COMÉRCIO 

• Uriel Alvim - Presidente 
Dnar Mendes - Vice-Presidente 
último de Carvalho 
Armando Ziler 
Dilermando Cruz 

COMJSSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira ( *) - Presidente 
Hondon Pahceco - Vice-Presidente 
Augusto de Figueiredo 
Arlindo Zanini 
.To sé Carvalheira ( *) 

( *) Subsli tuídos, interinamente, pelos 
Srs. Jaeder Albergaria e José Augusto, res-
pectivamente, designados em sessão de 19 de 
setembro de 1947. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Jouhert Guerra c Bolivar de Freitas, res-
pectivamente, designados ern sessüo de 22 
de setembro de 1947. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS Pú!lLICAS 

Otacílio Negrão - Presidente 
.José Augusto - Vice-Presidente 
André de Almeida 
João Camilo 
Ma teus Salomé. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente 
Adolfo Portela - Vice-Presidente 
Dolivar de Freitas 
Geraldo Ataide 
Astolfo Dutra 

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 Ribeiro - Vice-Presidente 
Aluísio Costa 
Antônio Pimenta 
J ason Albergaria 

' 
, ( •) Substituídos, interinamente, . pelos . 
Srs. Mourão Guirnttrães e Moacir Hesende, 
respectivamente, designados em sessão 4e 
24-9-1947. . 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Soragi - Presidente · . 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente 
Carlos Pratcs 
Guilhcrmino de Oliveira (*) 
Manuel Tavcira 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Resende - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró Júnior 
Xenofonte Mcrcadante 
Simões de Almeida 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA ( *) 

Jason Albergaria 
César Soragi 
Lima Guimarães 
Simões de Almeida 
Xenofonte Mercadante 
Dolivar de Freitas 
Fabrício Soares 

r) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
M
22

ar
9
hns da Costa, designado em sessão de 

- -1947. --

f 
(*) Nomeada em sessão de 16-9-947, con-

orme requerimento número 42, do Sr. Fa-
brício Soares. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 

AGRfCOLA1 ( *) 

Sousa Carmo 
João Carnilo 
Ozanan Coelho 
Lourenço Andrade 
Jason Albergaria 
Cândido Ulhôa 
César Soragi 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
THANSPORTES ( * ) 

Rondon Pacheco 
José Augusto 
Ilacir Lima 
Magalhães Melo Viana 
Aluísio Costa 
César Soragi 
Armando ~iler 

. . . ( •) Nomeada em sessão de 22-9-194 7, 
conforme requerimento número 43, do Sr. 

. Sousa Carmo. 
( '') Nomeada em sessão de 22-9-1947 

c~m~orrne requerimento número 511 do Sr' 
S1mao . da Cunha. · 

41.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 24 DE SETEMBRO 
DE 1947 

. PRESID:f;NCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA 
SUMARIO: - Comparecimento - Ata - Ex-

:' . pedi ente: - Telegramas. do Sindi.cato .dos 
. Empregados no ComérciO Hoteleiro e de 

11 :funcionários da Circunscrição de Rio Prê-
' · to - Ofícios do Juiz lVIunicipal e do J>rc-

feito . de . Nova Hesende, sôbre instalação 
da Câmara, e do Centro Democrático In-

dependente'- Requerimento do Sr. Aní-
bal Toledo Ribeiro - Carta Econômica 
do Triângulo Mineiro - Mensagem n.O 53, 
sôbrc recurso do Sr. Ataliha José de Pau-
la, de Juiz de Fora - Projeto n." 61 (Es-
cola Elemcn ta r de Agricultura), do Sr. 
André de Almeida .,-- Parecer e substitu-
tivo para a 2.• discussão sôhre o projeto 
11." H, idem - Hequcrimenlo n." 56, sô-
hrc a Caixa de Aposentadoria dos 'Ferro-
viários da H. M. V., do Sr. Ma teus Salo-
mé - Auxílio a Hospital. Política de São 
.João Evangelista: discurso c emenda do 
Sr. At!gusto Costa - Política de J acutin-
ga c de Monte Siiio: discurso do Sr. Uriel 
Ãlvim - Comissão de Saúde Pública: re-
querimento sôbre substituições do Sr. An-
tônio. Caetano c nomeações - Prazo para 
apresentação de emendas aos projetos 36 
e 48: palavras do Sr. Presidente e do Sr. 
Mateus Salomé- 2.• PAHTE DA ORDEM 
DO DIA: - 1.• discussão dos projetos: n.• 
56 (Caixa Econômica do Estado); n.9 57 
(revogaçi'ío de decretos-leis); n." 58 (cqui-
IParação de vencimentos de professôres); 
n." 5!} (consl.nição de urna 1pontc sôhre o 
rio Santana), e n." GO (idem sôbre o rio 
Matlpozinho) - Encerramento - Ordem 
do Dia 25-9-1947. 

As 14 horas, comparecem os Srs.: Albex·~ 
to Teixeira - Castro Pires - Valdir Lisboa 
- Emílio Vasconcelos - Ozanan Coelho -
Abreu Hesende - Adolfo Portela - Alberto 
Deodato - André de Almeida- Antônio Cae-
tano - Antônio Pimenta - Armando Ziler -
Astolfo Dutra - Augusto Cot>ta - Bolivar de 
Freitas - Carlos Pratcs - Chaves Hiheiro -
Pahrício Soares - Faria Tavares - Pcliciano 
Pena - Geraldo Ataídc - Guilherme Macha-
do - .Jncdcr Albergaria -- Jason Albergaria 
- .Toiío Camilo - José Augusto - Joubert 
Guerra - Júlio de Carvalho - Lourenço An-
dr~de - JHagalhãcs de Melo Viana - Martins 
da Costa -:- Matcus Salomé - Maurício Andra-
de - Mendes Ferreira - Moacir Resende -
Mourão Gu;marães - Oscar Corrêa - Pedro 
Braga - Henó -- Hibciro Navarro- Rondou 
Pacheco - Simões de Almeida - Starling 
Soares - ültimo de Carvalho - Uriel Alvirn 
- Xcnofonte Mercadante - Wilson Heraldo. 

- Deixam de comparecer; com cansa jus-
. tificada, os Srs. : Lima Guimarães - Luiz Do~ 
mingos - Aníbal Gontijo - Arlindo Zani111 
~ Augusto de Figueiredo - Badaró .Júnior -
César Soragi -- Guilhermino de Oliveira -
Ilacir Lima - José Carvalheira - Luiz Ma-
rnnha - Manuel Taveira -· Simão da Cunha 
-Soares Canedo- Sousa Carmo. 

O SH. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 4 7 Srs. Deputados, declaro aberta . a 
sessão. 

ATA 

O SR. OZANAN COELHO (4." Secretário, 
servindo de 2.'') lê a ata da sessão anteceden-
te, n qual, sem observações, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. VALDIR LISBOA (1." Secretário) 
procede à leitura dos seguintes papéis: 

I, 



Telegramas: 
Do ·Sindicato dos Empregados no Comér-

..cio Hoteleiro, congratulando-se pela passagem 
da Semana da Constituição. 

- Agradeça-se. 
· Dos funcionários da circuns.criçã? de Rio 
.Prêto, apoiando o memorial ei~viado a Assem-
bléia, pelos exatores da fronteira. 

Ofícios: . r 
Do Juiz Municipal de Nova Resende, co-

·municando a instalação daquela comarca. 
- Agradeça-se. 

. Do Prefeito l\Iunici:pal de Nova Resende, 
·faze11do idêntica comunicação. 

- Agradeça-se. , . 
Do Secretário Geral do Centro Dcmocrah-

co Independente aplaudindo o requerimento 
.a.presentauo por 'Deputados à_ Ass<;_mbléia, sô-
.bre reforma do contrato da Cw. Força e Luz. 

- A Comissão Especial para estudos de 
transportes em Belo Horizonte. 

Requerimento: 
Do Sr. Aníbal Toledo Ribeiro, pedindo 

providê'ncias contra o serviço de fornecimento 
de energia elétrica pela Companhia Fôrça 
.e Luz. 

- A Comissão Especial para estudos de 
transportes em Belo Horizonte. 

Carta Econômica do Triângulo Mineiro : 
Extrato do Congresso Regional do Comér-

cio V m·ejista, realizado em Uberlândia, de 14 
a. 16 de setembro corrente, entregue !Pelos Srs. 
.Alcides S. Helou, Vilalino Hesende do Carmo 
e Juvenil Alves da Silva. 

Hecebida com agrado. 

MENSAGEM N.• 53 
Belo Horizonte, 20 de setembro de 1947. 
Sr. Presidente, 
Tenho a satisfação de transmitir' a V. 

·Excia. o processo referente ao recurso inter-
[)osto pelo Sr. Ataliba José de Paulo, funcio-
nário da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 
que, em face da competência estabelecida pelo 
Ato da:; Disposições Transitórias da Constitui-
ção, em seu artigo s.•, § 1.•, compete a essa 
egrégia Ass.cmbléia apreciar c julgar. . 

Sirvo-me da oportunidade para mam!es-
tar a V. Excia. os meus protestos de estima 
c elevado aprêço. 

· (a. ) Milton Soares Campos, Governador 
·do Estado de Minas Gerais. 

- A Comissão de Justiça. 

PHOJETO N.• 61 

Cria uma Escola Blemelllar de Agriculiura IIO 

Disll'ito de Santa Cl'llZ do Escalvad,o 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
'decreta: 

Art. 1.• - Fica criada uma Escola Ele-
mentar de Arrricultura no Distrito de Santa 
Cruz do· Esc~lvado, no Município de Ponte 
Nova. 

. Art. 2.• - Fica o Govêrno do Est~do au-

.torizado a des:pcnder quantia necessána para 
instalação e manutenção desta Escola, que cor-

rerá pela verba orçada IJlara a c;riação de q~a· 
tro Escolas Elementares de Agneultura na Zo· 
na da Mata, como foi previsto no Plano de He-
cupcraçao Econômica de Fomento da Produ· 
ção. . t , . Art. 3.0 

- A presente lei cn rara em VIgor 
110 dia 1.9 de janeiro de 1948, revogadas as 
disposições em contrário. 

~ala das Sessões, 2,1 de setembro de 194 7 • 
_ (aa.) André de Almeida - Henó ,- Dnar 
Mendes - Castro Ph·c~...:.... Joubert Guerra. 

Justi{icaçdo - Desejando o Govêrno fun., 
dar uma rêlle de ensino técnico c profissiopal 
determinando a fixaçüo de quatro escolas ele-
mentares de agricultura na Zona da Mata, de-
vemos escolher o lugar apropriado para a fi-
xação das mesmas, tendo .em vista a d~nsida~o 
da agricultura e necessidade de onentaçao 
a esta. 

O Distrito de Santa Cruz do Escalvado 
possui ótimas terras de agricultura c tem con-
di~~ões para ali se instalar uma Escola Ele-
mentar. Servida por boa estrada de automó-
veis próximo dos Municípios de Dom Silvé-
rio 'Süo Domingos do Prata c IUo Casca, com 
os 'quais confronta, está em situação de a Es-
cola ali se instalar e prestar relevantes servi-
ços à agricultura mineira e à economia do 
Estado. 

- Impresso e !PUblicado, inclua-se em 
ordem do dia. 

PARECER E SUBSTITUTIVO PARA 2.• DIS· 
CUSSÃO SóBRE O PHOJETO N.• 44 

Comissão de Finanças 

1) - O Ex mo. Sr. Governador do Estado 
remete a esta Assembléia o anteprojeto de lei 
que dispõe sôhre o impôsto territorial, para 
pô-lo de acôrdo com as novas disposições 
constitucionais. 

2) - A Constituição do Estado dispôs, 
no art. 104, § 4.•: "Pa.ra cobrança do impôsto 
territorial, proceder-se-á, de cinco em cinco 
anos, ao levantamento cadastral do Estado c 
classifica~~ão dos ierrcnos, tendo-se em vista 
·sua utilidade e valor venal. Sôbre terrenos de 
cultura, o impôsto territorial será regressivo, 
de modo que pague, proporcionalmente maior . 
tributo um vroprielário que cultive' menor , área". · 

O d.iSipositivo tem sua fonte no anteJJrojeto 
do Instituto dos Advogt\dos, onde me coube 
a parte relativa à Discl'iminação de relidas. 

Como se vê, o principal objetivo do ar-. 
ligo constitucional é o combate ao absenteis-
mo, tributando-se as terras de cultura com a 
base de extensão cultivada. Tributando-se re-
gressivamente: quanto maior área cultivada, 
menor será o tributo. 

Para isso a lei ordinária deverá dividir, 
para efeito fi~cal, os terrenos rurais, em ter~ 
rcnos de cultura c os que não se p1:estarn a 
cultura. Estabelecerá a lei uma taxa fixa para 
os terrenos que não são de cultura e taxa r~
gressiva para os de cultura, atendendp-se as 
prescrições constitucionais· • d' 

· to em apreço IS· Tal não se faz: o I?roJe - ltivadas e 
pôs uma taxa para as arcas nuo cu . . 
outras para os terrenos de cultura, nos segmn-
tes têrmos: 



a) até vinte (20) ha (salvo o disposto no 
art. 104 do § 1." da Constituiçfío) - 1,3 %; 

h) de mais de 20 ha até 100 ha - 1,2 %; 
c) mais de 100 ha- 1 %. 

tos sôbre os latifundiários e os sôbre os pe-
quenos proprietários. 

Nada há de mais contra o espírito consti· 
tucional. A Constituic:fío n:1o manda isto. As 
áreas não cultivadas sfío de terras de cultura 
e terras que nfío :o: e 1prestam ú cultura. O que 
os constituintes tiveram em mira foi tornar 
mais :pesado o tributo sôbrc aquêles que, tendo 
terras de cultura, não as cultivaram. Pelo pro· 
jcto, o que se dispõe é taxar regressivamente 
os que tiverem maior ou menor área de terras 
de cultura, sem atenção a que estejam elas cul· 
tivadm; ou não. 

O que a Constituiçfío dispõe é, porém, 
tributar ·os terrenos rurais de três maneiras: 
os que não são de cultura, de um modo; os de 
cultura, cullivados, de outro modo, c os de 

;cultura, sem cultivo, pesadamente. 
A Constitui~~ão dispõe, ainda, sôbre o lc-

·vantamento cadastral do Estado c n classifi· 
caçiio dos terrenos, de cinco em cinco anos. o. projeto fnla em que os lan(.~amcntos são re-
VIstos, de cinco em cinco anos. 

Não há dúvida de que o fim do levanta· 
1pcnto cadastral e a classificação dos terrenos 
e. para a rcvisfío do lançamento qüinqüenal· 
mente. A lei ordinária, entretanto, devia dis-
por sôbre levantamento cadastral c classifi· 
cação dos tcrnmos. 

Foi esta inovaçiio constitucional que se 
~bchcrou na legislação fiscal francesa sôbre o 
unpôsto de terras r:urais. O cadastro francês 
c?mpr~ende as operações geométricas c admi-
mstrnhvas, corno a divisão de comunas em 
secções, a triangulação, a agrimensura c, afi-
nal, a. verificação administrativa. Na França, 
a av~~lwção, 'Para efeito de lançamento, é feita 
~cpors de classificados os terrenos, por agri-
cultores nomeados 1pelo Conselho .Munidpal e 

t
tomando-se por hasc a renda das variadas cul-
uras. 

O no;~so cadastro será mais simples, por-
qu_c, ~~~ I•ranc;a, o trilmto incide sôhrc o pro· 
Pnctarro, segundo a renda econômica da ter-
ra c (!ue lhe dá o valor locativo. 

I~ntre nós, a incidência se faz sôhre o va· 
lo r ven ·ll corr · • 1 • 1 _ ' ' lo no Imposto { e alguns Estados 
a ,cmaes, chamado grwzdweri-slener. 

Ma;'> êssc cadastro não será urna simples 
e mentirosa revisfío. 

~a Europa c nos Estados Unidos só so 
a~rrntem :~ justiça e a produtividade de im-
P~;~~ terrrt~rial, se êlc fôr especializado, sc-

.ferra ~ 0 uso que o seu proprietário fm~ da 

Classificam-se, para isso, as terras em: 
a) terras aráveis ou de cultura; 
h) terras de pastagem; 
c) terras de florestas; 
d) terras de minério. 
De qualquer maneira, ipara o levantamen-

to d? nosso cadastro, deve-se ter em conta as 
consrd~)r~çõcs de ordem econômica, corno a 
produtlvHlade e a situação geográfica da tcr-

O cadastro, que vai ser a base do futuro 
impôsto, deve ser, pois, uma exigência da lei 
c não um dispositivo regulamentar. 

3) - Nfío vc.io, também, por que o projeto 
isenta de impôsto territorial rural os imóveis 
pertencentes a templos de qualquer culto. O 
que a Constitui(~fío veda é lançamento de im-
postos do Estado ou do Município: 

"sôhrc templos ,de qualquer culto". 
I~sscs impostos são os prediais ou os ~le 

transmissão. Envolveriam dispositivo consti-
tucional os impostos territoriais, se a rcdaçiio 
fôsse de iscnr~ão {le tributos sôhre bens de 
qualquer culto·; corno se dispõe em relação aos 
partidos políticos e its instituições de cduca-
çfío c assistência social. 

Sou de parecer, portanto, que o projeto 
seja substituído pelo que abaixo apresenta a 
Comissão: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO N." 44 
Dispõe sôbre o impôsio te,rrilol'ial 

Art. V - O impôsto territorial incide sô-
hre os terrenos rurais, tendo-se em vista o seu 
valor venal. 

. Parúgrafo único - As matas e as henfei-
tori:Js nfío influirüo no cúlculo do impôsto. 

Art. 2.0 
- O valor venal dos terrenos ru-

rais, para os fins desta lei, scrfío revistos de 
cinco em cinco anos, mediante o levantamento 
cadast.ral c a classificação dos terrenos, levan-
do-se em conta os fatores de ordem econômi-
ca, social c política. 

Art. 3.Q - Para a cobrança do impôsto, 
os terrenos serfío classificados em: 

a) de cultura: 
h) de pastagem; 
c) de minério. 
Art. 4." - Nos terrenos classificados co-

mo de cultura, incidirfío as seguintes taxas sô· 
hre o valor venal: 

a) as que niio forem cultivadas - 1,50 %; 
h) as que estiverem até 1/4 cultivadas -

1,30 %; 
c) as que estiverem com mais de 1/4 até 

a metade cultivadas - 1,10 %; 
d) as que estiverem com mais da metade 

cultivada - 1 %. 
Art. 5." - A incidência das taxas sôbro 

o valor venal elos outros terrenos classifica· 
dos serú de 1,60 %. 

Art. 6." - 1\-Icdiantc o pagamento dos se• 
los devidos, as repartições competentes for-
necerão certidões de lançamentos existentes 
nas reparti~~õcs fiscais. 

Art. 7." - São isentos do impôsto terri• 
torial: 

I - os imóveis pertencentes: 

!·a; as de ordem social, de vez que a terra não 
'e um produto do trabalho mas um dom da 
naturez~ · A valorização dd terra se dá, mais 
em razao dos trabalhos da coletividade, do 
que da atividade do proprietário. 

a) à União, aos Estados e aos MunicÍpios; 
h) a Partidos Políticos c instituições de 

educação e assistência social desde que as 
suas rendas sejam cm:prcgad~:s integralmente 
no País c para os respectivos fins. 

Il - Os sítios até 20 ha quando o pro-
prietário os cultive só, ou co!n sua farnflia, e· 
não possua outro imóvel. 

l't' Outr~s considerações são as de ordem po-
1 lcar POIS não podem ser idênticos os impos-
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. Art. S,Q - O primeiro levantamento ca-
dastral do Estado para os efeitos de revisão, 
será iniciado em 1948, mediante decreto do 
Poder Executivo. . . 

Parágrafo único - A revisão para o ano 
de 1!H8 será feita pela forma que presidiu a 
revisão dos anos anteriores. 

Art. 9." - Esta lei entrará em vigor em 
1.Q de janeiro de 19-18, tendo o Poder Executi-
vo atribuições para regulamentá-la. 
.. Art. 10 - Continuam em vigor os dispo-

sttivos fiscais e não revogados, explícita ou 
implicitamente, por esta lei. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 194.7. 
- (a a.) Alberto Deodato - Feliciano Pena 
- .Taeder Albergaria - Renó - Guilherme 
Machado - .To sé Augusto. 

- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 
HEQUERIMENTO N." 5G 

Sôbre a Caixa de Aposentadoria dos Ferroviá-
rios da R. !11. V. 

. F:xmo. Sr. Presiden le da Assembléia Le-
gtslativa. 

Requeremos. ouvida a Comissão de Tra· 
balho e o:~ler!1 Social, e, depois, a Casa, seja 
a Assc!nblcta mformada r! o seguinte: 
A 1. ) Quanto !pagava de aluguel a Caixa de 

posent:Hloria e Pensões da H. l\I. V., quan-
do l~)c~1hznda no Edifício do Banco do Brasil? 

w• ) , Qu,al!to passou a pagar, mudando-se 
para o" Edthcw do Instituto dos Industriários? 

3.Q) Quanto pagou pela mudança? 
~-) Ouan~o pagou pelas instalações? 
~· ) ~ Cmxa . vem pagando com desconto 

ou reduçao autonzada ou não? 
Sala das Sessões, 24 de setembro de 194 7. 

- . (a a.) Ma teus Salorné - Oscar Corrêa -
Gm~herme Machado - Rondou Pacheco -
Pana Tavares - Dnar Mendes. 

. - A Comissão de Trabalho e Ordem So-
cial. 

Niio h~vendo mais expediente a ser lido 
o Sr. Prestdente passa a deferir a palavra ao~ 
oradores previamente inscritos. 

AUXíLIO A HOSPITAL - POLíTICA DE S.~O 
JOi\0 EVANGELISTA 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Deputado Augusto Costa. 

O SR. AUGUSTO COSTA - Sr. Presi-
dente. 

. O motivo da minha r>resença nesta tribu-
na c a a1presentação de uma emenda ao projeto 
n.9 3() · Está assim redigida· (lê} : 

Acrescente-s~ onde convier: 
Auxí~i~ ao Hospital Imaculada Conceição 

de Conce1çao do Mato Dentro - Cr$ 50.000,00. 
. . Justificativa - O Hospital em apr~Ç_? é o 1 umco cxtstente no Município de Concetçao do 
Mato Dentro, criado há muitos anos, num meio 
pobre, com as maiores dificuldades, em época 
de acessos difíceis e serve a mais .de 50 mil 
pessoas dos distritos e localidades vizinhas 
desprovidos de estabelecimentos congêneres.' 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1947. 
- (aa.) Augusto Costa - Jouhert Guerra -
Mauricio Andrade. 

Aproveito o ensejo de, min,ha presença, 
nesta tribuna para ler o seguinte telegrama,. 
que me foi enviado de São "João Evangelista 
(lê) ; 

"Sr. Deputado Augusto Costa. 
Vimos pedir pr'czado amigo protestar pe· 

rante Assembléia contra atitude facciosismo , 
Sr. Prefeito deixando localizar tpovondo Fa-
gua para localizar urna fazenda vg a escola ru-
ral destinada êstc Município acôrdo convêm.,. 
assinado Govêrno Hcpública e Govêrno Esta-
do pt Próspero povoado Baguari cstú 'sendo 
prejudicado devido seus filhos não haverem 
submetido insinuações vergonhosas improvi-
sadas chefes locais pt Isto é vg o abandono 
PSD c apoio candidatura Prefeito apresentado 
por êlcs pt Como represúlia foi tirada pelo Pre-
feito esta oportunidade deixando ignorância 
mais duzentas crianças vg 1para satisfazer seu 
apetite politico benefíeio umas quarenta. vg 
prejudicando assim um núcleo população pt 
Sds - (aa.) Osvaldo Pimenta - Êuler Ri~ 
beiro". 

Era o que eu tinha a dizer. (Palmas) . 
Determina o Sr. Presidente se encaminhe· 

dita emenda à Comissão de Finanças e Orça· 
mento. 

POLíTICA DE .TACUTINGA E DE 
MONTE SL\0 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. palavra o 
Sr. Uriel Alvirn. 

O SR. UHIEL AL VIM - Sr. Presidente 
e nobres Srs. Deputados. 

Regressando de uma viagem ao Sul do 
Minas, tive o ensejo de constatar que, no Mu-
nicípio de .Tacutinga c no de Monte Sião, am-
bos vizinhos do Município de Ouro Fino, onde 
se deram violências policiais há dias, já de· 
nunciadas nesta tribuna, também as autorida-
des estão s~ exorbitando de suas funções e cer· 
ceando a liberdade política dos correligioná-
rios do Partido Social Democrático. 

. . No 1\~tmicí~pi.o de J acutinga, o Prefeito Mu-
mctpal, Sr: Vtmra, a quem cu já tive ensejo 
de .denunctar ~lcsta tribuna, homem agressivo 
e vt~lento, afetto à prática de arbitrariedades, 
contmua com sua prática ,perniciosa e conde-. 
nada pela democracia. 

O Sr. Oscar Corrêa - .T ú tive oportuni-
dade de contestar. dessa tribuna, documenta-
damente, a V. Exeia . 

9 SH. UIUEL ALVIM - Entretanto, Sr. 
Presidente e nobre Deputado cujo aparte te· 
nho o prazer de receber, o Dr. Vieira continua 
~o~ esta me.sma prútica, e tenho o prazer de 
ler, para conhecimento desta Casa, outro tele-
grama que venho de receber do Sr. ·Floriano 
Sarçtti, ilustre farmacêutico e presidente do 
Diretório do P. S. D. em J acutinga. 

Êste comunicado está vasado nos seguin-
tes têrmos (lê): 

"Deputado Uriel Alvim - Dolo Horizon~e. 
Comunico caro amigo que dia dezcssets,. 

às 21 horas, José Rubim, chefe U. D ·. N · de 
Vila Albertina neste l\Iunicípio, conhectdo pe-
las muitas de~ordens que já 1pratic<;m, arrom--
bou e invadiu domicílio nosso amigo Valdo-
miro Darhosa, ameaçando matá-lo, revolvendo •. 
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I 

:móveis c pondo em pânico família com falso 
.vretexto haver Valdomiro ferido seu filho Já-
como Hubirn. 

ses maus elementos, que, infelizmente, estão 
amparados pela União Democrática Nacional 
de J acutinga. 

O SI'. Moacir Resende - V. Excia. me 
permite um aparte'! - Eu perguntaria a V. 
Excia. se a ida a Jacutinga da Fôrça Policial 
não seria no caso, mais um penhor das ga· 
rantias d~ liberdade dentro do mimicípio, se-
gundo urna orienta~~ão do Govêrno Milton 
Campos? 

Valdomiro, que não tinha arma para de· 
fender-se, fugiu pelos fundos, sendo mais tar-
de recolhido à prisão, onde permaneceu até 
madrugada, enquanto José Hubim alardeava 
sua valentia pelas ruas da vila, gritando que 

.o povo precisava saber que quem mandava 
era a U. D. N. José Hubirn não exerce ne-

O SR. UHIEL ALVIM - Agradecendo o , nhum cargo policial, mas polícia -obedece sà-
.mente ordens dêle. Não parou ai arbitrarieda-
de. Valdorniro foi ontem intimado pelo dele-
gado policial, Tenente Benjamim, a apresen-
tar declarações sôhre fato. Aqui chegando foi 
n!'.lVamentc recolhido :prisão, de onde saiu me-
_diante intervenção advogado Dr. Ilde Carva-
,lho, já preparado ,para requerer habeas-cor-
pus. Já há ,muitos dias membros destacados 
U · _D. N. espalham pelo Município que che-

,garao brevemente 10 praças a fim de reforçar 
d~stacamcnto polícia c fazer maior pressão 
s,o~Jre eleitorado independente. Ambiente po-
htico município sob direção delegado polícia 
,C prefeito facciosíssimos c violentos é pesado, 
tendo dcsa;parecido tranqüilidade ,população. 
U · D. N. procura implantar terror a fim evi-
tar derrota urnas. Povo dêste município, pa-
cat? .e ordeiro, está estupefato diante métodos 
P.ohtwos postos em prática nossos adversá-
rios. Pede suas providências perante autori-
dad~s competentes. Abraços. - Floriano Sa-
rcth, presidente do Diretório do P. S. D. de 
J acutinga". 
, Sr. Presidente, o Sr. José Rubim, que 

'C um desordeiro contumaz no município de 
~acutinga, e que agora vem 'cte ser denunciado,. 

··e exatamente aquêle que o nobre Deputado Os-
-car Corrêa havia informado que pertencera 
:~w P · S. D. e, Jlor haver se transferido para 
as l,wstes ~a U. D. N., apenas por êsle moti-
vo c que vun eu denunciá-lo desta tribuna. 

O Sr. Oscar Corrêa- V. Excia. permite 
''!Hn aparte? - Estou procurando exatamente 
Isto no "Diário da Assembléia". 

'O .SR. URIEL ALVIM- V. Excia. nun-
_ga o~vm afirmar que êlc pertencesse ao P. S. 

· l osso dar o meu testemunho de que êle 
nunca pertenceu ao p. s. D. 
'V ? S,r. Oscar Corrêa- Isso na opinião de 

· ExCia. Posso dar o meu em contrário. 
O SI.L UHIEL AL VIM - Agradeço muito 

as maneiras de V. Ex c ia. . . Mas êle nunca 
.per.tenceu ao P. S. D., é elemento desordeiro 
e VIve na malandragem. 

• O Sr. Oscar Corrêa - V. Excia. não te-
. r a o prflZer de afirmar isto, porque já prova-
.mos exatamente 0 contrário 
' 9 SR. URIEL ALVIM ~Sr. Presidente., 

. Por !s~o. ou por aquilo, o Sr. José Rubim, no 
,mum~.I_P!o de J acutinga, vem trazendo a in~ 
'tranqmhdade nas hostes políticas do P. S ,, 
D., tanto assim cru e os elementos dirigentes 
da U. D. N. de J acutinga estão ameaçando 

, de levar àquela cidade nada menos de 10 pra-
ças da Polícia. 

. · · Estou certo, Sr. Presidente c Srs. De.puta-

aparte do nobre Deputado, eu devo informar 
que, nas vésperas das elei~~ões, nunca o ~o~
parecirncnto de 10 praças da nossa Pohcw, 
significa imparcialidade. Posso informar a 
V. Excia. crue, se seguisse para aquêle muni-
cípio um delegado civil. .. 

O Sr. Oscar Corrêa- Do P. S. D .... 
O SR. UHIEL ALVIM -Absolutamente., 

Aceitaríamos da U. D. N. ou de qualquer par-
tido político, desde que não seja acompanha-
do de um préstito que vá ameaçar a lisura do 
pleito que se aproxima. 

Há poucos dias, desta mesma tribuna, ti-
ve o ensejo de denunciar violências cometidas 
no município de J acutinga,, e tenho o :IJrazer 
de agradecer de público, as 1providências to· 
madas pelo Govêrno do Estado, que enviou 
àquele município um delegado civil de Polí-
cia, o qual tornou prontamente conhecimento 
dos fatos, pondo em execução medidas sanea-
doras, determinadas pelo Govêrno, no muni· 
cipio de Ouro Fino. 

São essas mesmas providências, Sr. Pre-
sidente, que, interpretando o pensamento do 
povo daqueles municípios, venho pedir ao Go-
vêrno de Minas. 

O S1·. Oscar Corrêa - V. Excia. dá li-
cença !Para um aparte? - O "Diário da As-
sembléia" de 8 de maio, diz o seguinte, na 
·parte do discurso db Deputado Oscar Corrêa, 
que V. Excia. embora tendo contestado em 
outros pontos, não contestou neste: "O Sr. 

, Dr. Prefeito é também acusado de amizade 
íntima com um desordeiro citado nominal-
mente desta tribuna, o Sr. José Hubim, que, 
segundo se afirmou, integra hoje o Diretório 
local da U. D. N. Pois bem. O atual desordei-
ro c criminoso é o mesmo que, sem o ser, an-
tes de 2 de dezembro, integrava o Partido So-
cial Democrático de Jacutinga, convidado pe-
lo Sr. Floriano Saretti, tendo comparecido ú 
sessão de instalação do Diretório. Explica-se, 
pois, a acusação pela vaidade dorida dos aban-
donados tanto mais quanto o Sr. Rubim ga-
nhou cdm seu prestígio, no Distrito de Alber-
tina,' para a I!. p. N ·, as c~eições de 19 de 
janeiro". V. Excw., .que havia contestado vá· 
rias partes do met! discurso, chegando depois 
a concordar com ele na sua quase totalidade, 
nem ao menos contestou esta. 

0 SR. URIEL AL VIM - Tudo isso que 
V. Ex c ia. acaba de trazer ao conhecimento da 
Casa é apenas um texto do discurso de V. 
Excia . 

o Sr. O~car Corrêa- E;xatamente, e q~ 
V. Excia. na o contestou. 

, ·dos, de que o Govêrno de :Minas pairará acima 
, ·dessas ameaças agressivas que pesam sôbre o 
·.Povo daquela cidade mineira. Estou certo 
· também, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de 
·,crue. ~ Govêrno de Minas não permitirá que a 
:Pohc1a Mineira vá servir de bandeira para ês-

O SH. UHIEL AL VIM - Eu não podia 
contestar, porque são fatos que se deram no 
munidpio de Jacutinga, inteiramente alheio 
a lllirn ... 



O Sr. Oscar Corrêa - V. 'ExCia. devia, 
então, deixá-los para outro mriis bem infor7 
mudo .. .' , · , 

O SR. URIEL AL VIM - Posteriormente, 
corno Deputado daquela zona, sou obrigado a 
trazer ao ~onhecimento da Casa notícias que 
merecem fé, comunicadas por elementos de 
inteira confiança. O Sr. Jpsé Ru~i!n é apenas 
um rle~;ordeiro conhecido da Pohcw, e nunca 
participou rle cmnp:mhas políticas do Sul de 
Minns,' nunca participou do P. S. D. 

Sr. Presidente. No município de Monte 
Sião, uuc teve n felicidade de contar com o seu 
nrimeiro prefeito que administrou aquêlc no-
bre e prós1pero município durante muitos anos, 
o D1·. Mário Zucato. prefeito que dignifica as 
tradkões do nosso Estado, pessoa honrada e 
trahalha<lora, tamhérn no município de Monte 
Sião, violências eomccarn a aparecer, e são 
denunciadas a esta Assembléia por um tele-
grmna que acaho de receber. l~ste telegrama 
estú concebido nos seguintes têrmo<>: "Deputa-
do Uriel Alvim - Peço suas nrovidências sô-
brc modo violento estão sendo tratados nos-
sos correligionúrios polícia local. Dia 14 Se-
hastifío Olímpio Rodrigues, pertencente !{osso 
!Partido, teve discussão outra pessoa daí resul-
tando alguns empurrões duas horas depois em 
pleno jôgo de futebol delegado acompanhado 
de policiais prenderam c espancaram brutal-
mente. aquêle amigo, tendo tomado parte na 
hrntahda!le, de revólver em rnmho, o presi-
!lr;nt~ ~la U. p. N., .Tos é de Castro. Delegado 
D.wms10 Jose Resende, autoridade facciosa, 
vwlP;n~a, tem tornado parte ostensivamente em 
~omicios nossos adversários. Situacão é de 
IJ~segur~n.ca havendo ameaças de maior prcs- , 
s:!o. po~IClUl sôbre eleitorado. Peço suas pro-
VHlencws. Crls. ahrs. - Múrio Zucato, presi-
dente P. S. D. Monte Sião". 

Também com relação a :Monte Sião, Sr. 
Presulentc, per-o a V. Excia. servir de intér-
prct~ ~~~ trabalhador e digno povo daquele 
mui!ICIPIO, encpminhando o telegrama em 
apre?o. ao. Governo do Estado c pedindo que 
providencias semelhantes àquelas que foram 
tomadas com relação a Ouro Fino, sciam to-
mada~ com relação a 1\fo!ltc Sião c Jacutinga. 

Sao estas, Sr. Presidente. as aspirações 
do novo rle Monte Siiío c .T acntinr,a, que agora 
se UJ?rcstam para a luta eleitoral de setembro 
próximo; c, nor certo, precisará de liberdade 
de pensamento, de autoridades policiais à al· 
tura de suas tradições ,políticas. para que o rc-
S~lltado do pleito seia expressão de (lemocra-
cw. o ane nó~ natriôticamente nspirnmos para 
o Estado de Minas Gerais. (Palmas). , 

Cül\ÜSSJ\0 DE SAúDE P(JBLICA 

E~contra-~e. sôhrc a mesa. e é lido pelo 
Sr. 1. Secrc,tano o seguinte requerimento: 

. ~xmo. Sr. Presidcn te da Assembléia L e· 
gislaliva. 

~stando ausentes os Srs. Fidelcino Viann 
c Lmz Maranha, da Comissão de Saúde PúbJi. 
ca, venho solicitar a nomeação de substitutos 
para os Srs. Deputados acima referidos. · 

Snla das Sessões, 24 de setembro de 194 7. 
(a.) Antônio Caetano. 
Deferindo o requerimento supra, o Sr. 

Presidente .nomeia, para as vagas dos Srs, Fi· 

delcino Viana e Lüiz Maranha, na Comissão 
de Saúde Pública, os Srs. Mourão Guimarães 
e Moncir Resende,· respectivamente. 

Achando-se esgotada a matéria a ser trata-
da na hora do expediente, passa-se à 1.• parte· 
da Ordem do Dia. 

.PRAZO PARA APRT;;SENTACÃO DE EMEN-
DAS AOS PRO.TETOS NOll-lEROS 36 E 48 

· Declara o Sr. Presidente que o prazo pa~· 
ra apresctltação de emendas aos ·projetos de 
orçamento e de fixaeiio da Fôrça Policial, se-
rá contado de 22. a 26, inclusive do corrente 
mês. 

O SR. MATEUS SALOME' - Sr. J;>resi~ 
dente, ,neço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Ma teus Salomé. 

O SR. l\IATEUS SAL011E' - Sr. Presi~ 
dente. Pedi a palavra nara lcvantar a scguin~ 
te questão de ordem. Diz o Re;jimento que o 
projeto· de orçamento, npós ser aprovado em 
primeira discussão, permanecerá sôhrc a me~ 
sa pelo prazo de cinco dias, pnra receber 
emendas. Logo, êstc prazo é contado, automà-
ticarncnte. do momento em que é votado o 
projeto em primeira discussão. Desta forma, 
o que acontece é que o prazo para apresenta-
ção de emendas já está regimentalmente esgo-
tar1o, e o que há a se fazer é remeter o projeto· 
:\ Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas. Di r-se-á que posteriormente ficou 
declarado aue o projeto estava à disposição· 
dos Srs. Deputados para receber emendas. 

Não procede essa alegação, visto como, 
não é do momento em que se declara o pro-
jeto em h1l ou outro ponto qne se conta êsse. 
prazo: í~ do momento em nu e se faz a votação, 
em _1.' disc;t!ssií?. Assim, dando esta interpre-. 
taça?, c, abas. e.o.texto claro, en pediria a V .. 
~xcllt. que, decnhndo essa questão de ordem, 
flzes;~e a remessa {~O projeto à Comissão. res-. 
T>ech_va. _Nem se diga que é uma liberalidade 
que !m11~e essa .s?lução, visto que, em 3.• dis-
cussao sao adnnhdas emendas, tôdas elas ca-
pazes de atender ao objetivo dos Srs. Denu-
tados, uma vez {!Ue não aumente a despesa. 
Era esta a alc;<!acn,o ou e eu tinha a fazer. 

~ SR. I RESIDENTE - Resolvendo a 
qncsta? de ordem proposta pelo Sr. Ma teus 
~~Iom~, a ~lesa declara o seguinte: a publica- ' 
çao. de que se encontravam sôbrc a mesa os 
pro,1e~os d~ or?mncnto c de fixação da Fôrca 
Pohc~al fOI fCita no "Diário da Asscmhléià", 
:lo 1~ha 20 d? corrente, súbado. Como se não· 
~~a dzou. scssao naquele dia nem no subscqiicn. 
e,f .~mJ~go, a Mesa entende que o prazo em 

rl~Í CI C~CHl dc':'e SCr d~ cinco dias apÓS a pu-
l , .~aç<~o · Ass1m,. os Srs. Deputados que não 
la),lm. compareculo :\ sessão do dia 13 dêste, 

:podenam. }e: conhecimento de que ditos pro-
Jetos Perwdicos estavam e mmesa para rcce·· 
her emendas, durante cinco dias. · 

Portanto, contando-se o aludid~ prazo, 
Por dias de sessão, chega-se à conclusão de'" 
que apenas na próxima sexta-feira; dia . 26, 
tcrminarú o prazo de cinco dias úteis. 
.'' Quanto ao proJeto n ... 36, aliás, a Mesa 
mforma ouc, em 3.• discussão, não serão acei~ 
tas emendas que tendam a aumentar a despe-
sa, salvo quando propuserem o restabeleci~ 
mcnto de medidas mencionadas na proposta 
do Poder Executivo, ou consign'arcm verbas 
Para despesas detc'rminadas em leis. 
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O prazo para os dois ref~ridos projetos 
·terminará, •pois, na sexta-feira vmdoura, 
·dia 2G. 
. Entretanto, a Mesa vai deferir ao plcnúrio 
a solução da presente questão de ordem. . 

Os Srs. Deputados que aprovam deva 1r, 
até sexta-feira vindoura, dia 26, o prazo para 
CilltiH!as aos projetos números :Hi e 48, quei-

.ram permanccér sentados. (Pausa). 
Foi aprovado unânimcmcnte. 
Esgotada a hora do expediente, passa-se à 

2.~ PARTE DA ORDEM DO DIA 
1.• discussl'ío do projeto 11.0 56 

Anuncia-se a 1.'' discussão do ,projeto n.• 
·56, llo Govôrno do Estado, que reorganiza a 
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais 
c contém outras providências, publicado na 
ata da '10. • sessão. 

Sem debate, é aprovado êsse projeto, após 
.sua leitura pelo Sr. V Secretário. 

- A Comissão de Finanças. 
1.• discuss{ío do projeto rz.9 57 

Segue-se a 1. • discussão do projeto n.• 57, 
·do Sr. Henó revo"ando os decretos-leis nú-
meros l.G30,'1.G!n''c 2.11G, publicado na ata 
da 40. • sess~o. 

Igualrnen i c, sem debates, é aprovado êsse 
projeto, depois de lidopelo Sr. 1." Secretário. 

- A Comissão de Justiça. 
1.• discussão do projeto rz.• 58 

Passa-se à 1.• discussão do projeto n.• 58, 
do Sr. André de Almeida, que cqui.para venci-
mentos dos profcssôres das Escolas de Agri-
cultura de Viçosa e de Vctcrinúria de Belo Ho-
rizonte, publicado na ala da 40.• sessão. 
. Lido êsse r>rojeto pelo Sr. V Secretário, 

•C .o mesmo a~rn·ovado, sem debate. 
- A Comissfto de Finanças. 

1.• discussão do projeto n. 59 
Logo após anuncia-se a 1.• discussão do 

·p_rojcto n.• 59, do Sr. André de Almeida, auto-
r!za~do a constru~~ão de uma ponte sôhrc o 
no Santana, publicado na ata da 40. • sessão. 

,P:ocedida a sua leitura pelo Sr. 1.• Se-
cretariO c franqueada a palavra, não a solicita 
nenhum Sr. Deputado. Pôsto a votos é apro-
:vado. ' 

-.A Comissão de Viação. 

V discussão do projeto n." GO 
Finalmente, anuncia-se a 1.• discussão do 

·rpr~jeto n.• GO, do Sr . André de Almeida, au-
t<_>nzand~ a construção de urna ponte sôbre o 
no Mahpozinho, publicado na ata da 40.• 

. sessão. 
Sem debate, é aprovado êsse rprojeto, após 

sua leitura pelo St. 1.• Secretário. 
- A Comissão de Viação. 

ENCERRAMENTO 
. Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre-

Sidente declara finda a sessão, designando pa-
ra amanhã a seguinte 
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1.• discussão do projeto n.• 61, do Sr. 
André de Almeida, criando urna Escola Ele-
mentar ele Agricultura no distrito de Santa 
Cruz do Escalvado, município de Ponte Nova. 

2.• discussão do projeto n." 44 c substitu-
tivo a êlc apresentado pela Comissão de Fi-
nanças, que dispõe sôbre o irnpôsto territo-
rial. 

-Levanta-se a sessão. 

ATA DA 3.• REUNVí.O DA COl\USSÃO DE 
EDUCAÇÃO E CULTUHA 

Aos dezoito dias do mês de setembro do 
ano de mil novecentos c quarenta c sete, ,pre-
sentes os Srs. Deputados Hondon Pacheco, 
Carvalheira Ramos e Augusto de Figueiredo, 
na Sala das Comissões da Assembléia Legisla-
tiva, reuniram-se os membros da Comissão de 
Educação c Cultura, deixando de comparecer, 
com causa justificada, os Deputados Emílio 
Silveira c Arlindo Zanini. 

Na ausência do Sr. Presidente, Deputado 
Emílio Silveira, assumiu a direção dos traba-
lhos da Comissão o De:putado Hondon Pache-
co, Vice-Presidente. Lida a ata da reunião an-
terior c posta em discussão, foi aprovada. A 
seguir, o Sr. Presidente fêz distribuição do 
projeto n.• 34, ao Deputado Rondou Pacheco, 
a fim de que seja emitido parecer sôbre o 
mesmo. 

Esgotada a matéria do dia, o Sr. Presi-
dente levantou a sessão, convocando nova reu-
nião para quinta-feira, vinte c cinco, às ca-
torze horas. 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 
1947.- (a.) Hondon Pacheco. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães - 1.• Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2." Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa - 1.~ Secretário. 
Luiz Domingos - 2.0 Secretário. 
Emílio Vasconcelos - 3.0 Secretário. 
Ozanarn Coelho --: 4.• Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E 
JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - Presidente. 
Juarez de Sousa Carmo· ( •) - Vice-Pre* 

si dente. 
Cândido Ulhôa ( •) •. 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. 
Starling Soares. 
Ribeiro Navarro •. 

(*) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. R c nó c Aluísio Costa, respectivamente, 
designados em sessão de 17-9-194 7. 



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente., 
Rcnó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa ( •) • 
Fcliciano Pena. 
Guilherme Machado. 
Tancredo Neves ( •). 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E 
COMÉRCIO 

Uriel Alvim - Presidente. · 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. 
Armando Ziler. 
Dilermando Cruz. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

· Emílio Silveira ( •) - Presidente. 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente •. 
Augusto de Figueiredo. 
Arlindo Zanini. 
José Carvalheira (*). 

( ·) Snbstituídos, interinamente, pelos 
Sr_s. Jaeder Albe~garia e José Augusto, respe-
ctivamente, destgnados em sess'io de 19-9-1947. • 
. ( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs .. Joubert Guer;a e Bolivar de Freitas, res-
peshvamente, destgnados em sessão de 22-n-
1947. ~ 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Ota?ílio Negrão - Presidente. 
Jose f1ugusto - Vice-Presidente. 
Andre de Almeida. 
João Camilo. 
Ma teus Salomé. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente, 
Bolivar de Freitas. · 
Geraldo Ataíde. 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães -- Vice-Presídente., 
Fidelcino· Viana ( •) • 
Jaeder Albergaria. 
Luiz Maranha ( •) . 

, COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidcn~e. 
Chaves Ribeiro - Vice-Presidente.· 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta., 
Jason Albergaria. 

( •) Substituídos, interinamente~ pelos 
Srs. Mourão Guimarães c Moacir Resende, 
respectivamente, designados em sessão :de 24-
9-1947. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICil>AIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Sorági _:_ 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 SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

Jason Albergaria. 
César Sorági. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte Mercadantc. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

( •) Substituído, interinamente, pelo 
Sr. Martins da Costa, designado eni sessijo de 
22-9-1947. 

(*) Nomeada em sessão de 16-9-1947, con-
forme réquerimento n.o 42, do Sr. Fabrício 
Soares. · 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODU-
ÇÃO AGR[COLA (*) 

Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andrade. 
J ason Albergaria. 
Cândido Ulhôa. 
César Sorúgi. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES (*) 

Rondou Pacheco 
José Augusto. ' 
Ilacir Lima. 
Magalhães Melo Viana. 
Aluísio Costa. 
César Sorúgi. 
Armando Zilcr. 

(*) Nomeada em Sessão de 22-9-1947, con~ 
forme requerimento n.o 43, do Sr. SousQ 
Carmo. 

(*) Nomeada em Sessão de 22-9-1947, 
conforme requerimento n.o 51, do Sr. Sim.~o 
da Cunha. 
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42.'· SESSÃO ORDINÁRIA, EM 25 DE SETEMBRO 
DE 1947 

PRESID1~NCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA 
.~UMARIO: - Comparecimento - Ata - Ex-

pediente: - Radiogramas do Sr. Gover-
nador de Goiaz; agradecendo; do Tenente 
José Meircles, e dos funcionários das cir-
cunscrições de José Moreira e Andradas 
- Ofícios dos Srs. Presidentes das As-
sembléias Legislativas de S. Paulo c Pará, 
agradecendo e do Sr. Delegado do IAP'c, 
convidando - Projetos: n.• 62 (subven-
ções a instituições de caridade), do Sr. 
Renó; n.~ 63 (construção de uma ponte); 
n:• 64 (construção de rodovia), e n.• 65 
(construção de trechos da estrada Mercês 
- Piraúba), do Sr. último de Carvalho 
- Apresentação de pareceres: n.• 12 sô-
hrc o projeto n.• 34; n.• 13, 14, 15 c 16 sô-
bre os n.• 34; ns. 13, 14, 15 c 16 c 53, res-
pectivamente - Pareceres para 2.• dis-
cussão sôbre os projetos ns. 16, 43 e 23 
- Pareceres para 3. • discussão sôbrc os 
projetos ns. 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25 e 26 
- Discussão de pareceres - Norte de 
Minas: discurso do Sr. Chaves Ribeiro e 
requerimento n.9< 57, sôhre nomeação de 
Comissão Especial - Companhia Fôrça 
e Luz de Minas Gerais: discurso do Sr. 
Armando Ziler - 2.• parte da Ordem do 
Dia: - 1.• discussão do proJeto n.• . 61 
(Escola Elementar de Agricultura) 
2.~ discussão do projeto n.• 44 (impô~to 
territorial) : emenda n.• 1 do Sr. Antônio 
Caetano; emenda n.• 2 do Sr. Mateus Sa-
lomé e discursos dos Srs. Alberto Deo-
dato, 'Matcus Salomé, Fabrício Soares 
Tancredo Neves, André de Almeida Ar~ 
m~ndo Ziler com emenda n.• 3, Dnar 
Mendes; emenda n.• 4, do Sr. Antônio 
Ca~tano; .discurso c emenda n.~ 5, do Sr. 
UriCl Alv1m; emendas ns. 6 e 7, do Sr. 
An~ré de Almeida e n.• 8, do Sr. Uriel 
Alv1m - Encerramento - Ordem do Dia 

26-9-1947. 

Às 14 horas, comparecem os srs.: 

Emílio Vasconcelos ___:_ Arlindo Zanini - Au-
gusto de Figueiredo - Badaró 'únior - Bo. 
livar de Freitas - César Sorági - Guilher-· 
mino de Oliveira - Ilacir Lima - .José Au- · 
gusto - José Carvalheira - Manuel Taveira 
- Mauríeio Andrade - Simão da Cunha - ,;1,: 
Soares Canedo - Sousa Carrrío. , , -

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 45 Srs. Deputados, declaro aberta a 
Sessão. 

ATA 

O SH. OZANAN COELHO (V Secretá-
rio, servindo de 2.•) - Lê a ata da Sessão an" 
tecedente, a qual, sem observação, é apro-
vada. 

EXPEDIENTE 
O SR. VALDIH LISBOA (1.• Secretário)' 

- Procede à leitura dos seguintes papéis~ 

Radiogramas: 
Do Sr. Governador do Estado de Goiaz, '"i, 

agradecendo a comunicação da posse, peran-
te esta Assembléia, do Sr. .Tos é Ribeiro Pena~ 
no cargo de Vice-Governador. 

- Hcccbido com al{rado. Arquive-se. 
Do Tenente .José Meircles, pedindo a atcn~ 

ção da Assembléia para os artigos do Hegn~ 
lamento de Promoções da Fôrça Policial. 

Dos funcionários das Circunscrições de 
José Moreira e Andradas, de apoio ao roemo· 
rial enviado à Assembléia pelos exatores da 
fronteira. · 

- À Comissão de Finanças. 
Ofícios: 

. Do Sr. Presidente da Assembléia Legis· 
lahva do Estado de São Paulo, agradecendo n 
comunica~~ão da posse, perante esta Assem· 
hléia, do Sr. .Tos é Ribeiro Pena no cargo de 
Vice-Governador. 

- Hccehido com al{rado - Arcmive-se. 
Do Sr. Presidente da AssemlJléia Lcgis• 

lativa do Estado do Pará, expressando agra-
decimentos pela comunicação da cleiçfio, pos-
se c composição da Mesa desta Assembléia e 
bem assim a promulga-ção da Constituição do 
Estado. Alberto Teixeira - Castro Pires - Val-

'dir Lisboa - Ozanan Coelho - Abreu Re-
sende - Adolfo Portela - Alberto Deodato 
- ~n.dré de Almeida - Aníbal Gontijo ~ 
Antomo Caetano - Antônio Pimenta - Ar-
mando Ziler - Astolfo Dutra - Augusto Cos-
ta.-: Carlos Pratcs -:- Chaves Ribeiro - Fa-
briciO Soares - Faria Tavares - Feliciano 
Pena - Geraldo Ataíde - Guilherme Macha-
do -- Jaede~ Albergaria - Jason Albergaria 

- Recebido com agrn<Jo - Arquive-se. 
Do Delegado do Instituto de Aposentado· 

, ria e Pensões dos Comerciários, em Minas Ge· 
rais, convidando para o ato inaugural das 
instalações do mnbulatôrio médico. 

- A Assembléia .serú representada. 

-.Toao Camilo - Joubcrt Guerra- Júlio de 
Carvalho -:- Lourenço .Andr?dc - Magalhães 
de Me~o VIana - Martms da Costa - Matetis 
Salome - Mendes Ferreirà - Moacir Resen-
de - Mourão Guimarães - Oscar Corrêa -
Pedro Braga - Rcnó - Ribeiro Navarro -
Ron~on Pacheco - Simões de Almeida -
Starhng Soares - Tancrcdo Neves - último 
de Carvalho - Uricl Alvim - Xenofonte 
Mercadante - Wilson Beraldo. 

Deixam de compàrcccr, com causa justi-
ficada, os Srs. : 

Lima Güimarãcs - Luiz ·Domingos 
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Acham-se sôbre a mesa os seguintes pa-
péis: 

PROJETO N. • 62 

Concede subve11ções a instituições de caridadt 
de Jacutinga 

A Assembléia Legisl~tiva do Estado de Mi· 
nas Gerais, decreta: . 

Art. 1.• - Ficam concedidas as subven-
ções de Cr$ 15.000,00 c Cr$ 20.000,00 à As-
sociação de Socorro à Infância c ao Lar "Amé-
rica de Oliveira Prado", da cidade de Jacu .. 
tinga. 



Art. 2.• - A presente lei entrará em· vi-
gor no dia 1.• de janeiro.de 1948, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 
1947. 

(aa.) Henó - Castro Pires - André de 
Almeida - Astolfo Dutra - Wilson lleraldo. 

Justificação 
A Associação de Socorro à Infância, de 

Jacutinga, abriga 45 pobres que antes pcram· 
bulavam pelas ruas, mendigando, rotos e es-
farrapados c passando as maiores privações. 
Hoje, estão todos abrigados, graças à inicia-
tiva da fundação do asilo, recebendo gêneros, 
roupas e medicamentos. 

Recebe, presentemente, apenas Cr$ ..... 
2. 000,00 de subven~~ão municipal, lutando, 
pois, com grande dificuldade, estando mesmo 
na iminência de não poder mais manter os 
seus pobres, caso não seja obtida uma sub-
venção do Govêrno. 

O Lar "Américo de Oliveira Prado", tam• 
bém de Jaeulinga, abriga 25 menores desam· 
parados, de ambos os sexos, c, embora tenha 
capacidade para 50 menores, sua situac,~ão fi. 
nanceira .não permite estender êsse benefício 
a~é~ dos já abrigados e, mesmo assim, com 
dificuldades enormes, sendo necessária a aju-
da do Govêrno, principalmente no momento 
em que se inicia a salutar c nobre campanha 
de auxílios a menores desamparados. 

(a.) Renó. 
- Impresso e publicado, inclua-se em 

ordem do dia. 

PROJETO N.o 63 
Autoriza a construção de ponte sribre o Rio 

Pomba 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, decreta: 
Art. 1.0 

- Fica o Govêrno autorizado 
a fazer construir a estrutura de madeira da 
ponte sôbre o Rio Pomba, no lugar Cavacu-
dos, na estrada que liga o município do Pom-
ba ao de Santos Dumont. 

Art. 2.0 
- Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a despender, na constn1eiío refe-
rida, a importância de. Cr$ 50.000,00 ( cin-
qüenta mil quzciros), que correrão pela ver-
ba orçada para o Departamento de Obras Pú-
blicas, no exercício de 1948. 

. Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor no 
lha .1:o de janeiro de 1948, revogadas as dis-
posiçocs em contrário. 

Salas das Sessões, 25 de setembro de 
1947. 

(aa.) último de Carvalho - João Ca-
mil.o - Jacdcr Albergaria - Ribeiro Navar-
ro :__ Xcnofonfe Mercadante - Astolfo Dutra. 

Justificação 
E' uma ponte de grande interêsse para 

os dois municípios. A sua estrutura. de ma-
deira, foi levada pelas enchentes, ficando em 
perfeito estado os pcgões que são de alvena-
ria de pedra. E' uma ponte estadual, que se 
encontra nas condições acima há mais de 
10 onos. 

A. L.- 3 

- Impresso e publicado, inclua·se em, 
ordem do dia. 

PROJETO N.O 64 
Autoriza a construção da rodovia Pomba 

Dores do Tw·vo - Alto Rio Doce 
. A 1~sse~nhléia Legislativa do Est.ado de 

J\'lnws (,e nus, decreta: 
Art. 1.'' -;- Fica o Govêrno autorizado a 

f~tzcr CC!i5tr~nr uma estrada de automóveis 
ltgando a cidade do Pomba à de Alto IUo 
Doce. 

~rt. 2.0 - Fica o Govêrno do Estado 
autonzado a despender na construção do tre-
c.ho Pomba - Dores do Turvo, até a quan~ 
tl~ de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cru. 
zeiros), que correrão pela verba orçada para 
o Departamento de Estradas de Hodagcm 110 
exercício de 1948. ' 

Art. 3.0 - A presente lei entrará em vi~ 
gor em 1.~ de janeiro de 1948, revogada's as 6 

~ 
setembro de , 

disposições em contrário. 
Sala das Sessões, 25 de 

1947. 
(aa.) último de Carvalho - João Ca. 

milo - Jaedcr Albergaria - Hibeiro Na-
varro - Xcnofonte Mercadante - Astolfo 
Dutra. 

- Impresso c publicado, inclua-se em ., 
ordem do dia. ·~ fl 

PROJETO N.o 65 G 

t1utoriza a ligação Pirmíba - Astolfo Dutra 
e Mercês - Remédios 

... ,, 
~: 

A Assembléia Legislativa do Estado de d 

Minas Gerais, decreta: :.) 
~rt. V - Fica o Govêrno do Estado ·'~ 

au!onzado a fazer construir os trechos: Pi· ij 
rauba - Astolfo Dutra c Mercês - Remé-. 
dios, da estrada Mercês - l,liraúba .: 

~rt. 2.• - Fica o Govêrno d~ Estado .9 
autonzado a l~espender até a quantia de Cr$ ::!. 
800. 00~,00 (oitocentos mil cruzeiros) que .r: 
correrao p~la verba orçada para 0 Departa- a. 
mento de Estradas de H.odagens no exercício 
de 1948. 

o Art; 3.'~ - Esta lei entrará em vigor em 
1: -de Janeiro de .1948, revogadas as dispo-
siçocs em contrário. 

Sah das Se - 25 194 7. < ssoes, de setembro de 

.1 (aa. )J último de Carvalho - João Ca-
mi o - acllcr Ali · · · · . X )CJ gana - Hibeiro Na v ar~ I? - cnofonte Mcrcadante - Astolfo Du-' ti a. 

Justificação 

C~m a construção dêsses dois trechos 
CI~le nao excedem a ·36 quilômetros Belo Ho- · 
nzonte ficará ligado via narbace~a a tôda ' z ' ' <l. -ona da Mata e à estrada Hio - Bahia, na 
Cidade de Lcopoldina. 

Impresso e publicado, inclua-se enz 
ordem do dia. 

APHESENTAÇÃO DE PARECERES 

O SH. HONDON, PACHECO, por parte 
da Comissão de Educação, lê e remete à Mes~ 
o seguinte: 
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PARECER N.~ 12 

Comissão de Edacaçiío e Cullara 
I - A Comissão é de parecer se.ia apro· 

v a do o projeto n." 34, que declara de utili~ 
dade pública o Instituto Histórico e Geográ~ 
fico de Minas Gerais. Assim procedendo, faz 
justiça a uma instituição cultural com rele-
vantes serviços prestados à cultura mineira. 

II - O nosso Código Civil, art. 1G, elas· 
sifica as institui~~ões de utilidade pública en-
tre as pessoas jurídicas de direito privado. 
A declaraçfto de utilidade pública, pela ~>ua 
natureza jurídiC[l, tlestina-se às entidades 
cujo mérito o Estado proclama de público, em 
sinal de reconhecimento pelos serviços pres-
tados à coletividade. Regula a espécie a lei 
51." 91, de 28 de agôsto de 19:15, que estahe-
:lece condições necessárias a declaração, con-
:dições estas satisfeitas plenamente pelo Ins-
·tituto Histórico e Geográfico de Minas Gc-
~L . 

· . IH - E' função primária do Estado in-
-centivar, sob tôdas as formas, as institui-
ções que tenham por finalidade a Educação. 
O Instituto Histórico e Geogrúfico de Minas 
Gerais, oferecendo-nos magnífica prova de 
vitalidade, formou pelo trabalho pertinaz de 
seus estudiosos associados, um patrimônio 
cultural que honra os mineiros. Sua tradição 
constitui exemplo às gerações futuras. 

IV - Não obstante serem muito reduzi-
dos os favores decorrentes do presente pro-
jeto, por imperativo regimental, deve o mes-
mo ser encaminhado à Comissão de Finan-
çps, antes de sua votação em plenário. 
· Sala das Sessões, 25 de setembro c:Ic 
1947. ' 

(aa.) RmÍdon Pacheco - Boiivar de 
Freitas - Joubert Guerra. 

PARECER N.9 13 

Comissao de Finanças 
A Comissfto, examinando o requerimen-

. to n.• 16, sôbre representação de porteiros, 
serventes e contínuos, é de parecer seja o 
mesmo encaminhado, na forma do p<;dido. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1947. 

(aa.) Renó - Feliciano Pena Gui-
lherme Machado - Augusto Costa - Tan-

·credo Neves. · 

PARECER N." 14 

Comissiío ie Finanças 
A Comissão, examinando o requerimen-

to n.'~~ 46, do Sr. Augusto de Figueiredo, é 
:de parecer seja o mesmo encaminhado, de-
pois de aprovado. 

Sala das' Comissões, 25 de setembro de 
1947. . . ' 

. (na.) Renó - Alberto Deodato - Feli-
Clano Pena - Guilherme Machado - Augus-
to Costa- Tancredo Neves. 
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PARECER N." 15 

Comissiío de Finanças 
A Comissão, examinando o requerimen-

to de n." 48, sôbre representação de Profes-
sôres do Conservatório Mineiro de Música, 
é de parecer seja o mesmo encaminhado, de-
pois de aprovado. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1!J17. 

(aa.) Renó - Alberto Deodato - Feli-
eiano Pena - Guilherme Mnchado - Augus-
to Costa - Tancredo Neves. 

PARECER N." 1G 

Comissão de Finanças 
A Comissão, examinando o requerimen-

to n." 53, sôbrc venda de lotes c constru(;ão 
da Universidade, é de parecer seja o mesmo 
encaminhado, após sua aprovação. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1947. 

(aa.) Henó - Alberto Deodato - Fcli-
ciano Pena - Guilherme 1\bchado - Augusto 
Costa- Tm1creao 1"<cves. 

O SR. GUILIIEHME I\li\CHADO, pedindo 
a palavra, lê c remete à l\le:;:1, por ,parte da Co-
missão de Finanças, os seguintes pareceres: 

PAilECEH PAHA 2.'' DISCUSSÃO SôDRE O 
PROJETO N.o 16 

Comissiío de Finanças 
Nos têrmos do projeto n." 1H, a carreira 

de funeionúrios, que integra o quadro da Fis-
calização de Hendas, compreende três classes, 
graduadas segundo o teor dé) funções, c o pa-
drão de vencimentos. A cla~:se inicial é a dos 
Auxiliares Técnicos de Fiscaiização e a termi-
nal, a dos Fiscais de !lenda~>. Os Inspetores 
Técnicos da Fazenda não fnzcm >parte da car· 
rcira de funcionários fiscai:;. São cargos iso-
lados, em número de cinco, de provimento em 
comissão. O ilustre relator, cujo parecer não 
foi adota<lo pela maioria da Comissão, diver-
gindo do projeto, realça a conveniência de se 
constituir, como remate de r~:Jrreira, a classe 
dos Inspetores Técnicos da Fazenda. 

Não somOs, dai'a venia, <la mesma opi-
nião. De acórdo com a dou trina e a técnica 
de organização administrativa, é de boa regra 
sejam nomeados em ~omissão os funcionários 
incumbidos de supermtender c fiscalizar ser-
viços cometidos a _outros que lhes ficam ime-
diatamente subordmados. 

Ternístoclcs Cavalcante reproduz, para es-
posar, a lição , do Supremo Tribunal, em rei· 
terados acórd!los: "O funcionário em comis-
são é aquêle: 

a) encarregado de funções especiais o 
temporárias; 

h) que é investido de jurisdiçfto ou atri· 
buições extraordinárias sôhre certas matérias 
ou objetos, corno por exemplo, os funcioná· 

/!· 



rios incumbidos de inspecionar ou fiscalizar 
certos serviços, tomar conta a outros funcio· 
nários ou exercer jurisdição fora do respectivo 
têrmo ou comarca". (lnst. de Di r. Adruinis· 
trativo, pág. 579). 

· decer a um critério legul c cientifico,·não per-
ca o comuclo Cüm os muítiplvs aspectos da 
rehlidudc, que con<liciollalll o pensamento e 
adio no uoveruo . . c: }Jrec1:;o, por 1s~o, n1esmo, 
t~nlw esw p~trtici.puçúo direta na .estn~tur~ e 
110 luncwlianwnlo ue servi<;o de hscahzaçao, 

, A "";wtureza e' mnplituLh~ das runçóes, atn· 
huídas pelo art. lU avs !llSlJ'-'tOl'cs. 'l ccnico:;, 
recomciH.iam c cucarcccrn o crHcno auotadu 
pelo projeto. "Aos ln~petorcs Tecnicos u:~ .lht· 
zentla incmnüe, 11a eo~twn:üdmte desse dls.po-
sitivo, exercer a fiscailzaçüo dos sel'VH;~s rea-
lizados nos municípios pelos Coletores, 1: ~SC<HS 
de Hendas, Agenlc:> Fiscats c Au;:Ilwrc:; 1 ecm-
-cos de Fiscaliza~~üo, hem como ~lc:>ClJl1,cniwt· 
outras missões que lhes sejam uetenm:,:.cdas 
pela autoridaüe competente''. l,;üo resta uc< ·:1da 
que, para pt·ccncncr sua fina1iuadc, a cx"'·'iJlO 
ue suas cougetlcl·es nus orgamza~~ocs .JJd .• ca-
bw;, lerá, a inspetoria 'fécmca, üe tiesuG,n <tf-
sc all·avés de wúllipla:; c complexas a~L;;LlJ; 
ções, sendo certo que '-\ sua atl ndaüe .u"' c:,·a 
cstcuücr-sc a todos o:; recanto:; do lé.shh,v. 
N üo ~cria, por conseguinte, aconselhável li-
cassem os 1nspetorcs Técnicos dcsguardauus 

· tia autoridade c lillerdad0 de ação que presti-
giam os funcionúrlos da confwnça imcdiat_u 
lia Administração. Acrc;;ce que a Constltm, 
Ção Estadual, coerente com êsse critério, con-
sagra o prineí,pio üc que toda chefia de servi-
ço públlco atlminislnni v o serú exereida em 
comissüo. (Art. · lü:l) . .Poder-se-ia salientar, 
argumentando em contrário, a tese que espo-
samos, que a Constituição, no artigo citado, 
se refere tüo somente aos chefes de serviços, 
considerados êstes no sentido de departamcn· 
tos, repartições, etc. Se assim fôsse, claro t': 
que o legislador constituinte não teria towa-
do, como tomou, a palavra "servi~~o" na ucep-
~~ão genérica de fun~~ão diretiva, dando aco· 
lhida às tendências modernas do Direito 1\U-
ministralivo. Como se vê, o anteprojeto, alem 
de inspirar-se nas tradições de nosso aparclno 
fiscal, rende ensejo a que se cumpram as nor-
mas e as exigências atuais da atividade Ennn-
ccira do Estado. Não nos parece de péso o 
argumento em favor da criação de uma classe 
final de carreira, quando esta se constitui de 
cargos em número considcràvelmente reduzi-
uo em relação ao número de lugares da cla!Jse 
l,ogo abaixo. Tal providência, ao contr:'n·io 
do que supõe o primeiro relator do llrojcto, 
"nüo teria o valor de um estímulo", dadn a 
flagrante dcsproporçüo, qunnto ao número de 
cargos, entre uma e outra classe, de modo a 
comprometer o meril sustem, que veio substi-
tuir o velho processo do spoll sustem. Sem dú-
vida que isto serviria para envenenar o espí-
rito de emular~üo entre os Fiscais de Henda~.;, 
predispondo-o~ ·ao ressentimento contra os 
colegas brindados com a promoção a Inspeto-
res Técnicos. f~stes, Ilor !ma vez, jú no escalão 
final da carreira, passariam, com raras e hon-
rosas exceções, a contar tempo .para aposenta-
doria, dcbaix'o da protcrão da lei do menor 
esfôrço. . . Ora, o que caracteriza uma boa fis-
calização é a dinamizaçüo de seus processos, a 
eiiciência de seu pessoal, a consecução de 
seus objetivos através de uma laboriosa e ra-
cional adaptação ü vida econômica c social 
de um País. Para que, realrucntc, ela possa 
desempenhar papel r.clevante na economia do 
Estado, necessário se torna que, além de obe-

0 qual deverá ser JH'eparallu írara (:;Xercer. tam-
hé.dl tuua funçüo educa li,,,:, ':OHl~..' P,or. excr.n-
plo, lW costu:n~ ?a "dUlJla v1.;;r,, •. rüem dl~
su, se , o . ;:;ecrciano da~; 'i' ül<~:·~~as c respo.n;;a-
Yci a !.<.:"lirlislraçüo e ao lJU\'O pela 1)0ht1ca: 
financc1ra üu .Estado, naua mais justo c pro-
veitoso (JO que assegurar-lhe a possibilidade 
dc "iJJs•Jcciouú-la", em toda a.extensào do nos-
:-;u terr;:odo, por intermédio de funcionários 
oe :.;un cuui'iança que,. no caso, scrlarn, entre 
oLtü·o,,, vs l11:;petores 'l'écnicos. CUllllH'C ainda . 
lí:!HllJr,,r que lllinas, empobrecida como se 
ae11a, 1~üo vouerú ~;o~·rcr nov~t:~ sangi~ias tribu ... 
túx1:t>. iJ,u a aecesst<imic de se 1evar a efeito 
o piullü uc :ma n!ctl[;eraçüo cct)nómic~:flnan
cell'<t, llvi' mdo tlc um s1stema .il.scul, ehetente 
e iduneo, cln termos de pe.rnuhr, de envolta 
co111 as vaJllagens c garantias t!a. carreira, o 
uprovcilamenlo de pessoas estranhas ao qua-
llro mas com expenencia c capacidade neces-
súrÍas para trazer-lhe valiosa. c~mtribuição .. A 
vista do exposto, :,;omos contrarws, dala ve~w, 
à modífica\{ÚO •)Jroposta no parec~r vencido, 
JJOis eslauws, eru verdade, convencidos de que 
os Inspetores 'fécni~os da Fa~enda nüo devem 
ser cal"'OS de caneira, mas Isolados, de pro-
~iment;' em comissão, como está no projeto 
de lei sujeito à nossa apreciação. 

Divergimos também do ilustre relator, em 
relaçüo ao crilério, que alvitr~t, na sua emenda 
ao ·art. 15. Nüo nos parece JUSto, com efeito, 
sejam as percentagens variáveis, a que terão 
direito os funcionúrios da fiscalização, divi-
didas em duas IJartcs, das quais uma caberá 
diretamente ao funcionário arrecadador e a 
outra a todos os componentes do quadro. O 
objetivo de tais percentagens nüo deixa mar-
gem a dúvidas e reflete urna velha tradiçüo 
do nosso aparelho fiscal, que o projeto em 
aprêço veio reatar. E' sempre ! aconselhável 
uar estimulo e relêvo, por meio de prêmios, 
gratifica~~ões, remunerações es,pcciais, aos 
agentes da fiscalizaçüo que mais contribuem, 
:Pela sua atividade incessante e produtiva pa-
ra aumentar a arrecadaçüo do Estado. Assim 
sendo, nàt;> s~ jw;tifica que seja dado a todos 

. o que de JUSilÇa pertence a alguns. Além dis-
so~ inexlste ra::üo de ordem política ou finan-
cen·a para o h~>tado estabelecer uma parte va-
riável nos veaeimentos dos funcion ·'trios fis-
cais à custa do trabalho dos mais dc(licados 
c ,OI~erosos. Se a~; sim procedesse, abriria, sem 
duv1da, um precedente pouco recomendável, 
pcrluEbando, num ponto alto, o teor de suas 
rclaçocs com o funcionalismo. 

Quanto ü emenda ao art. 9. 0 , deixamos, 
também de subscrevê-la porque, positivamen· 
te, núo atinamos com ;t ofensa ao princípio 
de ju.sta retribui~~üo que se pretende corri~ir. 
A Primeira investidura em cargo de carreua, 
por f&rça da Constituição, efetuar-se-á median~ 
te concurso. Ora os Auxiliares Técnicos de 
Fiscalização, pertencem à classe inicial dos 
funcionários fiscais. 

E' justo, por conseguinte, que os .a~uais 
Agentes Fiscais de 2.• classe c os AnXIhares 
dos Postos de Fiscalização sejam submetidos 
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a concurso, para o fim de seu aproveitinl!-ento, 
corno Auxiliares Técnicos, com os venc1~nen· 
tos de Cr$ 1. 200,00. O concurso envolvera um 
tratamento de igualdade, de sorte q~IC os qu.e 
não forem aprovados, não terão d~re1to de ex1· 
gir, quanto às vantagens da carreira, o mesmo 
tratameiito dispensado aos que forem aprova-
dos. Basta · dizer que êstes passarão a ü~zer 
parte da classe inicial, ao passo que aqueles 
não sairão do quadro suplementar. 

Pelas; razões expostas, somos favoráveis 
ao projeto de n.• 1G. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1947.- (aa.) Guilherme Machado, relator~ 
Feliciano Pena - (Pedi vista). Augusto Cos· 
ta- Alberto Deodato - Jaeder Albergaria. 

VOTO EM SEPARADO 

(Anexo ao projeto n/ 1G) 
O Sr. Governador do Estado apresenta à 

apreciação da Assembléia Legislativa o proje-
to de lei, que recebeu o n.• 1G e que dispõe sô-
hre a reforma da Fiscalização de Rendas do 
Estado. Essa reforma, pelo que se verifica 
do exame dos 21 artigos de que se compõe o 
ref~rido projeto, e conslderàvelrnente ampla 

·e VIsa estabelecer novas bases para que se oh-
tenha melhor fiscalização sôhrc o aparelho ar-
recadador das rendas do Estado. De início, 
det~rrnina ela a organização do sistema de fis-
c~hzação dentro do Estado, ampliando os ser-
v~ços fiscais, já existentes, de três (3) para 
CI?c~ (5), criando os cargos de Inspetores 
T.ecn1cos da Fazenda também em número de 
cmco (5), mantendo' os cargos de Fiscais de 
Rendas e Agentes Fiscais de 1.• classe, êstes 
Passa.ndo a denominar-se simplesmente Agen-
t~l Fiscais. Tl·ansforma o cargo de agente· fis-
J.a d_e 2.• classe em Auxiliar Técnico de Fisca-
Jzaçao, que atualmente se constituem em mais 

c 500 funcionários, limitando o seu número 
: 420 funcionários. Fora do Estado, a fiscali-
açao, de acôrdo com o projeto em apreciação, 

se exercerá através dos Departamentos da Fa-
jend~ e do Café de Minas Gerais, no Rio de 
l'v a_ne1ro, e pelo Departamento da Fazenda de 
finas Gerais, em São Paulo. 

c Pro~se~uindo, o projeto passa a cstahele-
d cr a cnaçao da carreira funcional no quadro 
e:ri Pessoal da fiscalização, compreendendo, 
Aux· ?rder~ ascendente, os seguintes cargos: 

1 Iha~ Tecnico de Fiscalização, Agente Fis-
ca e Fiscal de Rendas. Sem dúvida, que re-
presenta esta . . . t' I' . -· Imcw 1va uma va wsa movaçao 
q~Ie, certamente, irú trazer sensíveis benefí-
Cios dando · r· · • · r· I A e~ mms e lCicncHl ao corpo Isca . 
cr . das estranhamos que não tenha sido in-
c~lll 0 p.a carreira o cargo de Inspetor Técni-
co~oa . azcnda e de Rendas, considerando-o 
tece ~~m da ~arn~_ira,, a exemplo do que acon-
Além n~ orga!J-Izaçao fiscal de outros Estados. 
ccr os 0 m~Is, porque o projeto, ao estabcle-
(art · 12)nclmentos 1para os cargos criados 
da Fa • determina os do Inspetor Técnico 
siderà zclda, colocando o seu vencimento co n-

A v c mente acima dos outros. 
tirão P.resentar ôste cargo, de que apenas exis-
reira cm~o (5) lugares, como o final da car-
lutar' ser.Ia, ao nosso ver, uma providência sa-

' POis, não representando ela nenhum 

36 

ônus a mais para o Tesour.o do Est~do, u~a
vez que 0 cargo existe c sera preench1~o, tena 
para 0 funcionário, nesse caso o Fiscal d.e· 
Rendas 0 valor do estímulo para galgar, defl-
nitivm~ente, a uma posição mepwr remunera-
da c de grau hierárquico superiOr· 

No art. o.o passa o proie!o a estahclec~r 
0 modo corno serão aproveitados os .a!um~ 
Agentes Fiscais de 2.• classe c os. Auxiliares 
dos Postos de Fiscalização, dcterrmnando: 

"Art. 9." - Os at_n.ais Agente~ Fiscais 
de 2. • classe c os Auxiliares dos _I ostos de 
Fiscalizaç~ão poderão ser alprov.eit_ados, se-
gundo o 'seu merecimento, , ob.)ehvame~te· 
apurado, cor)10 Auxiliares Tccmcos de .F1s-. 
calização, ficando os ex~cdcntes mantidos 
em quadro suplementar . 

Assim, os referidos funcionários, se a~r~
vados em concurso, terão acesso ~<? carqo I.m· 
cial da carreira, ou seja o de Auxiliar Tecmc~ 
de Fiscalização, com o vencimento estabcle~I
do no art. 12. Aquêles, no entretanto, ~1ue nao 
lograrem aprovação em concurso, serao colo-
cados em quadro suplementar, exercerH!O as-
mesmas funções, sendo-lhes vedado, porem, .o 
acesso à carreira, permaneêendo com os atuaiS 
vencimentos, aliás, muito baixos. Estamos ~e 
acôrdo em que, em se tratando d~ urna funça~ 
que exija do funcionário dctermma~l<?s re.qm-
sitos para o seu conveniente cxer.ciciO, fiq~e 
vedado o acesso a ela a todo aquele que nao· 
consiga preencher as condi_çõe~ exigidas. ~o· 
rém, não considerando de JUstiça que funcw-
núrios, exercendo a mesma função, tenham 
vencimentos desiguais, somos de opinião que 
o Agente Fiscal de 2.• classe ou o Auxiliar dos 
Postos de Fiscalização não classificados em 
concurso seja colocado em quadro suplemen· 
tar, c não tenha acesso ao cargo inicial da-
carreira, corno determina o projeto, mas. <;Je-
verú ter vencimento idêntico ao do Auxiliar 
Técnico da Fiscalização, uma vez que exerce-
rá a mesma função c desde que vem êle P_?S-
tulando, hú muito, os seus esforços ao se:v~ço 
do Estado. Será, sem dúvida, uma prov1der;· 
cia que darú ao ,projeto um aspecto de maiS 
justiça, completando os objetivos que êle pro· 
cura alcançar. 

Nos artigos 10 c 11 a projetada :cforma· 
determina de maneira geral :1~ fun~;o.es .dos 
Inspetores Técnicos e dos ~u~I}wres :recmcos 
da Fiscalização e, no art.. 1~, Ja rcfendo, esta: 
hclecc os seguintes venCimentos para o qua 
dro: 
Inspetor Técnico da Fazenda c de 

Rendas .. · · ....... . 
Fiscais de Rendas . . . . . . . . 
A«entes Fiscais . . . . . . . . . . . . 
A~xiliares Técnicos de Fiscalização 

Cr$ 

3.000,00 
3. 200,00 
2. 400,00' 
1. 200,00 

Em face dos vencimentos do funcionalis~ 
mo estadual, parece ter sido hem colocada a 
questão. Apenas estranhamos a .grande dife-
rença entre a. remuneração do Fiscal de Ren~ 
das e a do Agente Fiscal - de Cr$ 800,00 exa-
tamente - uma vez que, pelo projeto, cabe-
lhes, na prática, função mais ou menos idên· 
tica. 

., 
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O a ri. 13 regula os casos em que o· fun~ 
·cionário pode atuar como arrec.ada<!_or, pare· 
cendo-nos justas as suas determmaçoes. 

O art. 14 determina o direito do funcio· 
nário à diária, no caso a ser arbitrada, quan· 
do em função de seus cargos, se deslocarem 
de suas sedes. 

Nada mais justo, uma ve~ que represent_a 
uma rraxc antiga. No art. 1:.> fica estabeleci-
do o direito dos funcionários do quadro, no 
exercício efetivo da função arrecadadora, a 
percentagens variáveis, diretas e indiretas! até 
{) máximo de 10 % e que serão cstabelectd:~s, 
em novo Regulamento, segundo a grad~taçao 
hierárquica estabelecida na rpresent~ le1 que 
se pretende elaborar. E' esta lambem praxe 
.antiga, tanto na esfera federal, como na es· 
ladual, aqui e em outros Estados. .T ulgamos, 
porém, que cabe~ia. neste ponto uma peque_na 
ressalva no intmto exatamente de dar mawr 
clareza à lei, tornando-a mais objetiva no sen· 
tido de despertar,. no funcionário, maior inte-
rêsse para exercer a sua vigilância quanto à 
.sonegação dos impostos e ·nos casos previstos 
no art. 13 desta lei. Assim, pensamos que o 
artigo deveria ser mais claro, estabelecendo, 
desde logo, a diferença entre as duas percen-
tagens, a direta c a indireta. Neste caso, seria 
aconselhável que se determinasse que, em tôda 
a importância que o fiscal árrecadassc, da Dí-
vida Ativa, ou por notificação, por sonegação 
de impostos ou por quaisquer outras infra-
ções, deveria caber ao fiscal arrecádador a 
devida percentagem, que seria um estímulo 
evidente para que rnaior se tornasse a sua vi-
gilfmcia no sentido de evitar a evasão das ren-
das do Estado. Esta percentagem também de· 
veria ser regulada no seu quantum, parecen· 
do-nos razoável um limite mínimo de 5 % e 
máximo de 10 %, pois em outros Estados e na 
administração ela é consideràvelmente mais 
elevada. Quanto à percentagem indireta, jul· 
gamos razoável o que dispõe a lei. 

Os demais artigos do projeto nos parecem 
todos muito justos e acertados e visam objeti-
vos de ordem técnica c funcional. 

Assim, somos de parecer que esta Comis-
são aprove o projeto n.o lG, com alteração ape-
nas dos seguintes artigos: art. 1.0

, item I, le· 
tm c); art. 8.0

, art. 9.• e art. 15, que deverão 
ser alterados para a seguinte redação: 

"Art. 1.• - Item I - Letra c) : - pelos 
Inspetores Técnicos da Fazenda, em número 
de cinco (5), diretamente subordinados ao 
Departamento de Fiscalizaçfio, cujos cargos fi. 
cam criados. 

Art. GY - Fica criada a carreira no qua-
dro do riJessoal da fiscalização de rendas, que 
compreende os seguintes cargos, em ordem as-
cendente: 

1 - Auxiliar Técnico de Fiscalização; 
2 -,--Agente Fiscal; 
3 - Fiscal de Hendas; c 
4 - Ins,petor Técnico da Fazenda. 

•Art. 9." - Os atuais Agentes Fiscais de 
2.~ classe e os Auxiliares dos Postos de Fisca-
lização, deverão ser aproveitados segundo o 
seu merecimento, objetivamente apurado, co-
mo Auxiliares Técnicos da Fiscalização, fican-
do os excedentes mantidos no quadro suple-

mentar, com vencimentos idênticos aos dos 
Auxiliares Técnicos da Fiscalização. 

Art. 15 - O Poder Executivo estabelece-
rá no respectivo Regulamento, percentagens 
va'riáveis, diretas e indiretas, aos funcionários 
da Fiscalização em exercício efetivo da função 
arrecadadora ou fiscalizadora, até o limite má-
ximo de 1 O o/o, cabendo 5 % diretamente ao 
funcionário arrecadador c o restante indireta-
mente a todos os funcionários do quadro. 

Sala das Comissões, 25 ,de setembro de 
1947. - (aa.) Maurício Andrade- Henó. 

- Publicado, inclua-se em ordern: do dia. 

P AH.ECER PARA 2. • DISCUSSÃO SôBRE O 
PHOJETO N." 43 

Comissão' de Finanças 

Os tributos, que o projeto n.• 43 consolida, 
sob a dcuominaçao de "lmpôsto sôbrc Miné-
rios", encontram justificativa plena no Código 
de Minas e na Constituição l•ederal de l!J4ti .. 

Não veio esta modificar aquêle no que res-
peita à compelencia e percentagem concedi-
uas ao Estauo e ao 1\lunic1pio nos tributos lan-
çados soJú·e o minerador nabiiitado, ou sôbrc 
o IH'llllClro comprauor ou beneficiador no to-
cante a miuéno, obtido ipor faiscaçüo ou ga-
rimpagem ou por trabalhos análogos. Essa 
percentagem corresponuc a 5o/o do valor da 
produção efetiva ua jazida ou: rmna. O Es-
tado, pelo decreto-lei n.• 708, de 27 de ju-
lho de ·1940, fixou em 1% do valor da pro-
dução efetiva da jazida ou mina a parte 
pertencente ao municíilio e distribuiu os 4 o/o 
restantes, no interésse de sua receita, pelas 
seguintes rubricas: Imposto Territonal, 1%; 
Impôsto sôbre Indústnas c Profissões, 2%, 
sendo metade para o município; Impôs to sô-
hre Vendas e Consignações, 1,25% e Im-
pôsto sôbre Exportaçüo, 0,75%. '· 

Posteriormente, o decreto n." 875 agru-
pou estes tributos sob a denominação de , 
.. lmpôsto sôbre Explora~~üo Agrícola e In-
dustrial - Minérios", como está na Expo-
sição de Motivos. Assim, é de ver claramen-
te, que a denominação então adotada desaten-
dia às exigências da moderna non:enclalura 
tributária, rendendo ensejo a dúvidas e di-
ficuld~des ._ Além disso, "por fôrça de tal 
consolldaçao, conforme salientou o Sr. Go-
ve~·na~or na mensagem 43, perdeu o Estado, 
prnnetramente a parcela relativa ao impôs-
to de exporta~~ão1 e, a final, a parte até ago-
~~ ~~rrecadada do impôsto de indústrias e pro-
hssoes". Este passou à competência privati-
va _do município, enquanto que o de Expor-
laçao sôbre Minérios também incluída na 
~onsolidação, veio a 'tornax:-se objeto de lei 
a parte, cujo anteprojeto já transita nesta 
Casa. Daí a necessidade de se consubstan-
ciarem, no mesmo texto e sob o mesmo no-
me as novas exigências constitucionais e téc-
nicas, atinentes à matéria, como sejam: 

a) a exclusão da percentagem referente 
ao impôsto de indústrias e profissões, que 
passou a pertencer ao município, de acôrdo 
com a nova discriminação de rendas; 
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b) a convemcncia de se contemplar em 
lei própria a parte relativa ao Impôsto de 
Exportação sôbre Mi~érios. 

PARECER PARA 3.~ DISCUSSÃO SôBRE O 
PROJETO N.• 17 

Comissão de Finanças 
Em tais condições, ficaram com o Esta-

do 3%, que serão arrecadado.q sob a nova ru-
hrica: "Impôsto sôhre Minérios", o qual não 
constitui tributo novo, pois permanecem inal-
teráveis o objeto de incidência c a taxa, cujo 
limite máximo está fixado no art. 68 do Có-

A Comissão, tendo examinado o Projeto 
de n.O 17, que autoriza a abertura de um 
crédito especial de Cr$ 22 .196,40, à Secre-
taria das Finanr~as, já aprovado em 2.~ dis-
cussão, sem emendas, é de parecer seja o 
mesmo submetido a :l." discussão e aprovado, - digo de Minas. 

Quanto às isenções criadas pelo proje-
to, somos pela sua procedência, porque ins-
piradas no intcrêsse público. 

· Sala das Sessões, 25 de setembro de 
1947. 

(aa.) Guilherme Machado - .Taeder Al-
bergaria - Renó - Feliciano Pena - Jo<>é 
Augusto - Alberto Deodato. 

- Publicado, inclua-se em ordem do 
'dia. 

São, ainda, enviados à Mesa os seguin-
tes pareceres: 

PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO SóBRE O 
PROJETO N.• 23 

Comissão de Finanças 

Solicita o Sr. Governador do Estado au-
torização para abertura de um crédito espe-
cial de Cr$ 20.426,40 para pagamento à ,Cia. 
T,elefônica Brasileira, proveniente de forne-
. 1c9Imentos feitos à Secretaria das Finanças, em 

45. 

Estou de acôrdo em que se concedn a 
nt}torização, de vez que do processo a fls. 

1 
• ha a ~eclaração da repartição competente de 
qdue existem os necessários recursos para aten-

er ao crédito respectivo. 

1947 ~ala das Comissões, 25 de setembro de 

. . (an.) Tancredo Neves, relator - Feli-
crano Pena - Alberto Deodato - Augusto 

·Costa - R e nó. 
Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

PARECER PARA 3.' DISCUSSÃO SóBRE O 
PROJETO N.• 14 

Comissão de Finanças 

Tendo a Comissão examinado o projeto 
f~c. 11.9 14, que estende a militares os bene-
• ~CIOS do decreto-lei n.• 1.632, de 16-1-1946, 
Jda aprovado em 2.• discus'são, sem emendas, é 

c; parecer seja o mesmo submetido à 3.• dis-
C!tssão · e, aprovado, tal como se acha redi-
gtdo. 
. Sala das Comissões, 25 de setembro de 

' 1947. 

. . (aa.) Renó - :Alberto Deodato - Feli-
Mano Pena - Augusto Costa - Guilherme 

achado - Tancredo Neves. 
-.: Publicado, inclua-se em ordem do dia .. , 

. ' . f 
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tal como se acha redigido. ' 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 

19,17. 
(aa.) Rcnó - Alberto Deodato - Fe-

Jiciano Pena - Augusto Costa - Guilherme 
l\Iachado - Tanércdo Neves, nos têrmos de 
seu voto vencido. 

- Publicado, inclua-se em ordem do 
dia. 

PARECER PARA ~." DISCUSSÃO DO PRO-
JETO N.• 18 

Comissão de Finanças 
A Comissão, examinando o Pro.ieto n.0 

18, que autorizn a nher!urn de um crédito su-
plemcntnr de Crffi 3. 000.000,00 à verba 025-
45 (8693), do Dcpartnmento de Compras c 
Fiscaliznçfío, já aprovado em 2.• discussão, 
sem emendas, é de parecer se.ia o mesmo sub-
metido a 3." discussão e aprovado, tal como 
se acha redigido. 

Salas das Comissões, 25-9-47. 
( an.) R e nó - Alberto Deodato - Feli-

, ciano Pen n - Augusto Costa . 
- Publicado, inclua-se em ordem do 

dia. 

PARECER PARA 3." DISCUSSÃO DO PRO-
JETO N.Q 19 

Comissão de Finanças 
A Comissão, tendo examinado o Proieto 

n.• 19, que nntoriza a nhcrtura rle um ~rérli
to esperJal de Cr$ 9. 603,90. à Secretnria .de 
Educação, íi't aprovado em 2.• discussão, sem 
emendas, ó de parecer seja o mesmo sub-
metido a 3.~ rliscussão c aprovado, tal como 
se acha redigido. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1947. 

( an.) R e nó - Alberto Deodnto - F e li· 
ciano Pena - Guilherme Machado -- Tan· 
credo Neves, nos têrmos do seu voto ven-
cido. 

_ Publicado, inclua-se em ordem do 
dia . 
PARECER PARA 3.$ DTSCUSSÃO DO PRO-

JETO N.• 21 
Comissão de Finanças 

A Comissão, tendo examinado o Projeto 
n.~ 21, que autoriza ·a abertura de um crédito 
especial de Cr$ 27.517,20, à Secretaria\ da 
Viação e Obras Públicas, já aprovado em 2." 
discussão, sem emendas, é de parecer seja o 
mesmo submetido a 3.• discussão e aprova-
do, tal como se acha redigido • 



Sala das Comissões, 25 de setemb;o de 
194 7 ~ ' 

(aa.) Renó - Alberto Deodato - Feli-
ciano Pena - Guilherme Machado . - Au-
·gusto Costa - Tancredo Neve~,, no.s têrmos 
do seu voto vencido em casos 1dcnhcos. 

- Publicado, inclua-se em ordem do 
dia. 

PARECER PARA 3.~ DISCUSSÃO SõiiHE O 
PROJETO N.• 25 

Comissão ele Finanças 

A Comissão, examinando o Projeto n.• 
25, que autoriza a abertura de um crédito es-
pecial de Cr$ 27 .463,70, à Secretaria da Via-
ção c Obras Públicas, jú aprovado em 2.• dis-
cussão, sem emendas, é de parecer seja o 
mesmo submetido a 3.• discussão e aprova-
do, tal como se acha redigido. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1947. 

(aa.) Rcnó - Alberto Deodato - Fe-
liciano Pena - Augusto Costa - Tancredo 

· Neves, nos têrmos do seu voto vencido. 
- Publicado, inclua-se em ordem do 

dia. 
PARECER PARA 3.• DISCUSSÃO SõBRE O 

PROJETO N.Q 26 

Comissão de FinaiZças 
A Comissão, examinando o Projeto n.• 

26 que autoriza a abertura de um crédito es-
pecial de Cr$ 16. 262,40, ao Departamento Es-
tadua1 de Saúde, jú aprovado em 2.• discussão, 
sem emendas, é de parecer seja o mesmo sub-
metido a 3.• discusão e aprovado, tal como 
se acha redigido. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1947. 

(aa.) Renó - Alberto Deodato - Feli-
ciano Pena - Guilherme Machado - Augus-
to Costa - Tancredo Neves, nos têrmos do 
seu voto vencido. 

- Publicado, inclua-se em ordem do 
dia. 

PARECER PARA 3.• DISCUSSÃO SõBRE O 
PHOJETO N.• 24 

Comissão ele Finanças 
A Comissão, tendo examinado o Prójeto 

n.~ 24, que autoriza a abertura de um crédito 
especial de Cr$ 45.717 ,60, ao Departamento 
de Estradas de Hodagem, já aprovado em 2.• 
discussão, sem emendas, é de parecer seja 
o mesmo submetido a 3.• discussão, c apro-
vado, tal como se acha redigido. 

Sala das Comissões, 25 de setembro d~ 
1947. 

(aa.) Rcnó - Alberto Deodato - Feli. 
ciano Pena - Guilherni.e Machado - Augus-
to Costa - Tancredo Neves, nos têrmos do 
seu voto vencido. 

Publicado, inclua-se em ordem do 
dia~ 

. . 

DISCUSSÃO DE PARECEI\a, não 

De acôrdo. éom o Úrt. 161, ,§ g:.;· do He-
gimenlo, ô Sr. Presidente submete, a discus-
~ão c votação o parecer n.• 12,' sôb~·c o pro-
jeto n.• 34 c os pareceres ns. 13, 14, 15 c 16 
sôhre' os requerimentos ns. 16, 46, 48 c ·53~ 
respectivamente, os quais são cada um de 
sua vez aprovados sem debate, 1·ecebendo os 
seguintes despachos: , 

Parecer n.• 12 - A Comissão 'de Fi-
nanças. 

Pareceres ns. 13, 14, 15 e 16 - Enca-
minhem-se. 

Esgotada a matéria a ser lida na hora 
do expediente, o Sr. Presidente passa a dar 
a palavra aos oradores previamente inseri- · 
tos. 

NORTE DE MINAS 

O SR. PH.ESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Chaves Ribeiro. 

O SR. C I-IA VES IUBEIHO - Sr. Presi-' 
dente, Srs. Deputados. 

Não é uma coisa muito clara ainda a de-
limitação exata do que seja o Norte de Mi-
nas. Enquanto a Mata, o Sul, o Triângulo 
jú possuem linhas consagradas de demarca-
ção as referências ao Norte de Minas reves-
tcn;-sc de certa fluidez, não tendo sido feita~ 
até a data, uma definição perfeita de sua. 
área. 

Meu propósito, nesta tribuna, é trazer· 
aos ilustres representantes do povo mineiro 
alguns dados concernentes a angustioso pro •. 
hlema para a popula~~ão do Norte de Minas., 
Na formulação dêsscs dados, cuja rigidez ma-
temática não comporta meios têrmos nem 
aproximações, necessitava 'cu de encatar aque--
la região em contornos precisos. Eis porque 
Senhores Deputados, deliberei eu mesmo, da; 
uma definição geográfica. üo que seja ó Norte· 
de Minas. 

Os serviços estatísticos do Estado, para 
seus trabalhos, divide Min.as nas seguintes· zo-
nas: Zona do l\lucuri, Zona do Hio Doce, Zo-
na da Mata, Zona de Itacamhira Zona do 
Alto .Jequitinhonha, Zona Metalúr~icú Zona · 
do Médio Sf:.o Francisco, Zona d; Alto Sã~ 
IZ<rancidsco, Oeste 1\Enciro, Triângulo Mineiro, 
, o na o Alto Paranaíba, Zona do U rucuia e · 

Sul de Minas. 
Valendo-me dessa divisão, assim compus. 

o ~o~·te de Minas, para deito dos dados cs- . 
t~hsllcos que pretendo comunicar à Casa: 
~oda a faixa norte do Estado, compreende a 
Zona do Mucuri, a Zona dé Itacambira, a Zo-
na do Médio São Francisco c a Zona do 
Urucuia, c ainda tirando da Zona do Alto 
Jequitinhonha os municípios de Capelinha, 
Itamarandiha, Malacacheta e. Minas Novas, €>. 
da Zona do Alto Siio Francisco os municí-
pios de Bocaiúva c Pirapora. São, ao todo, 42· 
municípios. rtcpito que essa definição tem. 
por objetivo únicamente facilitar a exposição 
de números concretos, não alimentando cu 
nenhum desejo de entrar em controvérsias 
fúteis. 
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b) 42 mumc1pws, assim reunidos, co-
-' ..:m umu área de 264. 893 kms2, com uma 
população total de 1. 369.582 habitantes. A 
densidade demográfica, corno se vê é peque-
na, principalmente se a compararmos com a 
da Zona da Mata, que tem 1. 425.026 habitan-
tes para 35. 440 kms2. Em outros tênnos; en-
quanto a Mata apresenta o índice 18,70 por 
quilômetro quadrado, e o Sul de l\Iinas 48,60 
P?r. quilômetro quadrado, aquêlcs 42 muni-
Cipws do Norte de Minas apresentam o índi-
ce médio de 6,13. · 

fabctizados; dêsses 36 mumcrpws, 30 estão·' 
no Norte de Minas. Em suma: enquanto Mi-
nas tem apenas 36 municípios nessas condi-
ç<3es em 316, o Norte de Minas apresenta 30 
em 42! 

Só há uma conclusão, diante dêsses al-
garismos. E' a de que o Norte de Minas está 
em evidente inferioridade, em matéria de 
ensino, com relação ao geral do Eslado, as-
sim como as demais zonas. 

Não há vantagem alguma em se falar aqui 
do que não foi feito. Só nos interc8sa falar 
do que precisa ser feito. Entretanto, curn-
prc declarar que esta situação, há dez anos 
atrás, ainda era pior. E cumpre reconhecer 
também que a baixa densidade demográfica, 
a enormidade das distâncias, a falta de trans-
portes, o baixo padrão de vida popular, tudo 
isso contribuiu eficazmente para que, neste 
ano de 1947, o Norte de Minas se apr-esentas-
se, em matéria de ensino com índices infe-
riores de 50% aos das d~mais zon'ls do Es-
tado. 

Contudo, o fator "densidade demográfi-
ca", se influi, não altera a gravidade da si-
tuação. E a situação é esta, Srs. Deputados: 
P31ra uma população total de 1. 425. 000 ha-
lntantes, a Zona da Mata tem uma matrícula 
escolar primária de 107.075 alunos; para uma 
população total de 1. 421.000 habitantes, o 
Sul de Minas apresenta uma matrícula de 
~00. 080 alunos; e para uma população total 
de 1. 369.000 habitantes, o Norte de Mi.nus 
-apenas tem uma matrícula de 43.121 alunos. 

Mas não hú mal sem remédio. E urna 
recuperação das vantagens perdidas não é 
nenhuma tarefa sobre-humana, capaz de fa-
zer esmorecer um povo ou um govêrno. O 
que é preciso é que se faça alguma coisa. 

, A diferença é flagrante. Ela cresce, po-
rem, e se torna alarmante, se atentarmos em 
mais alguns dados complementares. A ari-
tiez e a sequidão dos números avultam se enun-
ciados na forma exata c sincera com que o 
estou fazendo. Rogo, entretanto, a atenção 
dos Srs. Reputados para êsses números, por-
que, em sua muda eloniiência, êles nos se-
gredam coisas -importanÍes para o progresso 

, de nosso Estado. 
Vejamos. 

. Para urna matrícula primana de 107.000 
cnanças, a Zona da Mata conta com uma fre-
qüência média de 7 4. 335. Pm·a uma matrí-
cula de 100.000 crianças, o Sul de Mmas con-
ta c~m a freqüência de 75.547. E pura uma 
matricula de 43. 000 crianças, o NortE: de Mi-
nas conta com a freqüência de apenas 28.346. 

Ainda há mais. Para urna matrícula de 
• 107 · 000 crianças, a Zona da .Mata apresenta 

11. 0~7 conclusões anuais do curso. Para a 
matncula de 100.000 crianças, o Sul de Mi-
nas apresenta 10.061 conclus<3cs, anuais. E 
Para a matrícula de 43.000, o Norte de 1\Ii-
~,a~ ape!las ~rrescnta 2_, 9H conelus<3cs do 
em so_. Se qmsermos estudar a silua~~ao err> 
relaçao . ao Es.tado todo, veremos que o No r: 
te .de Mmas -drplorna anualmente apenas 2. !J44 
c47nanças, num total, para tôda Minas de 

.676! ' 
, Es~~a disparidade não se cons~'lta J)O-

rem ho s' t -- ' . • ' . · ,or_nen c no que diz respeito ao cn-
s~no Pnmano. Também o ensino não primú-
rw, no_ Norte de Minas, se situa em algaris-
mos nao menos contrista dores. Para finali-
~r es~a exposição, generalizando tudo, quere-

os crtar mais o seguinte: o Eshdo de "H-na G . ' u · s erms conta com 1. 413.995 maiores de 
>18 zanos alfabetizados; dêsses, 311.188, estão 

na ona da Mata, 259. 481 no Sul de Minas c 
ap~nas 112.836 no Norte. Em Pcreentngens, f Es~ado todo conta com 18,52 de adultos al-

E é para isto, Senhores Deputados que 
estamos hoje ocupando esta tribuna. Nu;n es-
fôrço para hem situar o problema, coligimos 
alguns dados que pedimos vênia para divul-
gar, os quais foram calculados à base de es-
tatísticas oficiais de 19116. Analisando-os, po-
dcr-sc-ú ver claramente que o Norte de Mi-
nas estú reclamando um plano especial de 
abertura de escolas, para que possa aproxi-
mar do nível geral do Estado. 

Pois as desigualdades atuais são evi-
dentes. 

O Norte conta apenas com 538 únidades 
escolares, contra 1. 2fH para a Zona da l\Iata 
c 1.4!),! para o Sul de 1\Iinas. O Norte possui 
apenas 15:3 prédios escolares público!>, contra 
322 para a l\Iata a 370 para o Sul. O Norte 
c~mta apenas .com 1. 042 professôres primú-
nos, contra 2. S!H para a Mata c 3.188 para 
o Sul. 

Parte apreciável dêsse estado de coisas 
se deve também a situação do ensino não 
prirnúrio na região. Os nobres Deputados não 
tenham dúvidas: um ginúsio, urna escola nor-
mal, uma escola técnico-profissional são fa-
tôres seguros para a maior alfabc~iza~~ão ~e 
tôda a zona. Retendo em seu proprw seiO 
os elementos capacitados para receber urna 
educação secundária ou superior; impedindo 
que, para receber essa educação, êles se ~va
darn para outros centros e percam suas rmzes 
na terra, uma região .estará conservando seu 
próprio fermento de instrução. E, no Norte 
de Minas, salvo uma ou outra iniciativa ab-
negada, nada se tem feito neste scnlido. 

A situação é lamentável. Todo o Norte 
conta apenas <;orr; . 26 prédios destinados ao 
ensino não prunano, contra 152 na Mata e 
160 no Sul., la8betrzados, a Mata com 20,78, o Sul com 

,02, e o Norte de Minas com 8,42. 
Acrescente-se mais êsse detalhe intercs-

~~n~e .= no Estado todo existem apehas 36 nm-
ICIPIOs com menos de 10% de adultos ai-

O Sr. Faria Tavares -Estou inteiramen-
te de acôrdo com V. Excia., quanto a essas 
nccessiâades referentes ao ensino primário 
no Norte do nosso -Esta?o. E entendo que o 
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· argumento. de V. Excia. seria procedente, se 
fôsse estabelecida proporcionalidade entre os 
algarismos demográficos e o número de pro-
fessOres existentes nas diversas regiões do 
Estado. 

O SR. CHAVES RIBEIHO - E' cxata-
"F· .mente por isso que sugerimos a criação de 

uma comissão especial para estudar o as-
sunto. • 

O Norte conta apenas com. 25_7. professO-
res dedicados ao ensino não prunarw, contra 
1. 263 na Mata e 1. 200 no Sul. No Norte, há 
.apenas 1. 465 estudantes matriculados em cur-
sos não primários, contra 12.772 na Mata e 
10.4!)0 no Sul de Minas. 

A pergunta lógica c natural que flui 
de todos esses algarismos é a seguinte: que 
se poderá fazer para restabelecer o Norte de 
Minas numa posição, pelo menos aproximada, 
em matéria de ensino, das demais zonas do 
Estado'? 

Pode-se fazer muito. Se não o acredi-
tássemos, não estaríamos hoje tomando o pre-

~. cioso tempo .dos nobres Senllores .L)t;putados, 
no intuito de propor a esta augusta Assem-
bléia uma ação especial a fun .ue que se dê 
ao Norte de Minas aquilo a que êlc tem di-
reito. Mais escolas, mais prcdios escolares, 
mais profcssôres prunários, mais ceniros pre-
paradores de professOres. A ignorância do 
povo desafia a nossa capacidauc de legisla-
dores, c nós não seríamos dignos do rnanda-
·to que nos foi confiado se nao mctessemos 
mãos a obra. 

Por isso mesmo, alvitro a esta Casa que 
se constitua uma Comissão Especial para es-
tudar as necessidades do ensino público no 
Norte de Minas, a qual ficará incumbida de 
propor medidas e apresentm~ sugestões para 
uma recuperação daquela zona, em materia 
de ensino. 

Essa Comissão Especial, que será inte-
grada, estou certo, por nomes ilustres e ca-
pazes, terá a seu cargo elaborar, com a ra-
pidez possível, um plano concreto de cons-
trução de escolas e abertura de escolas nor-
mais em todo o Norte de Minas. Localizará 
.as cidades, vilas e povoados que mms urgen-
temente necessitam dessas imciativas. Estu-
dará a distribui~~ão das despesas que êsse pla-
no acm-retarl assim como sua exeqüibilidade 
orçmnentária. 

Senhores Deputados: Muito jú foi dito 
das' fabulosas possibilidades econômicas que 
dormem no seio dos vales dos nossos quatro 
grandes rios: o Mucuri, o Jequitinhonha, o 
~ão Francisco c o Urucuia. São riquezas la-
tentes, acenando ao homem para que vá de-
senterrá-las. Mas nada pode fazer o homem, 
quando luta contra si mesmo, nas trevas da 
ignorftncia. Nas minas e nos campos, nas 
searas c nas matas, o hino do trabalho, que 
redime e liberta, só pode ser entoado sob a 
bên~~ão da cartilha e da Jaboada. Perante a 
sua admiração surpreendida, desfilam núme-
ros cdificantes. Recolhemos a lição dos nú-
meros c dediquemo-nos à tarefa de modifi-
cá-los. Podemos fazer tudo, desde que assim 
o decidamos. Que não nos intimide o vulto 
d.o objetivo. E que o Govêr!JO do Estado, urn 

govêrno de quem o povo muito espera, não 
se detenha diante da verdade denionstradu 
pelos números, mas acometita êste problema 
ora tão perfeitamente reconhecido e dê ao 
Norte de Minas a recuperação reclamada. 

Srs. Deputados: à vista dos números e 
da exposição de que a Casa tornou conheci-
mento, eu encaminho à Mesa o seguinte re-
querimento (lê) : 

I 

REQUERIMENTO N.o 57 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le. 

gislativa do Estado de Minas Gerais. 
Requeremos a V. Excia. que, ouvida a 

Casa, seja constituíqa uma Comissão Especial, 
composta de sete ( 7) membros, para estudar 
as necessidades do ensino público no N'orte 
de Minas, conhecidas as deficiências que co-
locam aquela região em flagrante inferiori-
dade com relaçfw às demais zonas .do Esta..! 
do, devendo a mesma comissão apresentar su-
gestões para uma solução concreta. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 
1947. 

(aa.) Clwves Ribeiro - Carlo:; Prates 
- Tancredo Neves - Castro Pires - Augusto 
Costa - J oubert Guerra - Aníbal Gontijo 
- último de Carvalho - .Jaedcr Albergaria., 
(Palmas). 

- Submetido a votos, é aprovado o re-
querimento supra. 

Declara o Sr. Presidente que, oportuna-
mente, nomeará a Comissão Especial sugeri., 
da em .dito requerimento. ' 

COMPANHIA FôRÇA E LUZ DE MINAS 
GERAIS 

O SR. PHESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Armando Ziler. • 

O SB. AHMANDO ZILER - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. ' 

P~los ~~us desmandos, pela sua voraci-
dade msacwvel~ pelo seu desrespeito ' à lei, 
pelo seu ~lespr~so .ao povo, a C ia. Fôrça e 
Luz ~e lV~mas Gcrms conseguiu levautar con-
t~·?- s~, nao ol:sta~lle a nossa proverbial Ja-
ciencia e tolera.ncw, os 300 mil habitantes 1 de 
nossa bela Capital. • · 

Para h~m compreendermos quanio e por-
que essa Cw. vem prejudicando nosso 'Jro-
gresso e dcsenvolv· . t · 1 

1men o, c necessário que co-mecemos por estudar a su f , :- , • ,. sando suas 1· - a ormaçao, an.ui-t t Iga~~oes corn o estrangeiro com o 
c~::o. a que Pertence, por sinal, norl~-ameri-

Sl , T~ata-se, apenas, da "Eletric Bond and 
wre ' o grande consórcio internacional 

que cor~trola a indústria de eletricidade em 
~:Iasc toda a América, salvo a parte perten-
~ente ao grupo da Light, a Brazilian Traction 
c pouca cousa mais, no Brasil. 

A Bond and Share como é comumente 
conh~cida, .obrigações (Bond) e ações (~ha
re), e uma das grandes corporações amenca-
nas controladas pelo Banco Morgan, fundado 
em 1863, c dirigido, até hú pouco, por J. P ., 
Morgan, neto do fundador. O Banco l\Iorgan 
é o estabelecimento bancário mais poderoso 
do universo, pois além da "Bond and Share", 
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. controla a United . States Steel Corporation, · 
· dona da Meridional, de Lafaiete, a General 
Eletric, a American Telephone and Telegraf 
Co., e outras grandes emprêsas. 

Para garantir mercado certo, para os 
produtos dú General Eletric, o Banco :Mor-
gnu organizou a· Bond and Shm·e, que, por 
sua vez, organizou a American Foreign Power 
Co., cujo campo de atividades siio os países 
latino-americanos. Esta última, de sua par-
te, instalou a South American Power Co., que 
veio criar, no Brasil, a Companhia Brasileira 
de Fôrça Elétrica. 
1 A Bond and Share atua, assim, entre nós, 
sob o nome de Cia. Brasileira de Fôrça Elé-
.trica, que controla diretamente 27 compa-
nhias de eletricidade no Brasil, entre elas a 
Companhia de Energia Elétrica Rio Granden-
se, Cia. Linhas Circulares da Bahia; Cia. 
Fôrça e Luz do Paraná, a Pernambuco Tram-
way Co., C ia. Campineira de Luz e Fôrça e 
a Cia. Fôrça e Luz de Minas Gerais. 
' A Bond and Share, que sabe muito hem 
do ódio que lhe devota o nosso povo, orga-
nizou A Ebascos Service Inc. que se ramifica 
em nossa Pútria com o nome de Cia. Auxiliar 
de Emprêsas Elétricas, para arrecadar parte 
dos lucros auferidos pelas ·companhias, sob 
a nlegação de prestação de serviços técnicos, 
comerciais e financeiros. Assim, sob esta ca-
pa escondem-se os lucros extraordinários das 
emprêsas e um pouco, a exploração que exer-
ce sôbre o nosso povo. 

üste é o esquema geral do trzzst a que 
esht li11,ada a Cia. Fôrça e Luz. de Minas Ge-
rais, que constitui uma das maiores sugado-
ras da nossa economia, e que garante para 
o imperialismo uma posição chave em nossa 
Pátria. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. O trzzst 
da eletricidade foi organiznrlo clr> tal for-
ma que aparentemente as companhias subor-
dinadas são inrlependentes e conservam a sua 
individualidade; na verdade, porém, elas só 
nfto são responsáveis pelas obrigações do 
trust, mas em tudo o mais dependem intima-
mente da Bond·and Shm·e. 

O trusl foi levantado dividindo-se o ca-
pital em títulos de •renda fixa, sem direito a 
voto, e ações de renda variável com direito a· 
voto, estas nas mftos do trzzsl e aquelas dis-

' tribnídns entre brasileiros e amigos. Assim, 
conseguem controlar todo o conjunto e açam-
1Jarcar os super-lucros. • 

A Bond and Share preferiu organizar 
assim as suas emprêsas, para iludir os ingê-
nuos e ao mesmo tempo para conseguir fa-
cilidades locais com as Prefeituras e com os 
Estados, porque se fôsse urna só entidade, 
o contrato seria único, o que dificultaria plei-
tear outras vantagens', fitcilrnente conseguidas, 
corno aqui em Belo Horizonte, onde a Fôrça 
e Luz sempre procurou ter e manter relação 
estreita com os governantes municipais e es-
taduais. 

A Bond and Share não podia deixar de 
controlar rigorosamente. a ~ireção das· compa-
nhias, e, por isto, distr;bmu os ~cus ~lemen
tos de confiança por todas as~ l~Iretonas ~as 
27 ·companhias filiadas. . V enhca-se, assnn, 
que; dos 149 cargos nas . diretorias das 27 com-
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panhias, 89 são ocupados por únicamente 10 
homens, que são os t~iretorcs da C ia. !'-uxi-
Iiar de Emprêsas Elétncas. E com cxceçao de 
14 cargos ocupados por elementos estranhos. 
ao quadro da Bond and Shnre, os outros es-
tão nas mãos de elementos do próprio imst •. 

Assim acontece com os direores da C ia. 
Fôrça e Luz de Minas Gerais, os Srs. César 
Rabelo, C. J. Snyder, Grant Hylander, L 
V. Le-Bow, Máximo Coimbra da Luz e J. 
M. Fernandes; o Sr. C. .T. Snyder ocupa 7 
ltu,ares · o Sr. Grant Hylander, 11; o Sr .. 
I."' V. tebow, 7; o Sr. Máximo Coimbra da 
Luz 11 e o Sr. J. M. Fernandes, 12. Corn-
pro~a-se, portanto, corno se administram as 
Companhias filiadas e como se processa a es-
camoteação da . direção "independente" da 
Cia. Fôrça e Luz de l\Iinas Gerais. 

Com o crescente esclarecimento da cons-
ciência popular, que odeia as emprêsas impe-
rialistas, várias formas têm sido adotadas pa-
ra que os super-lucros do trnsl desapare-
çam na escrita. Urna das mais utilizadas pela 
Cia. Fôrça e Luz de Minas Gerais é o "agua- ~ 
mento" do capital, ou seja o aumento do ca-
pital com os próprios lucros da Companhia. 

Novas ações distribuídas entre os acio-
nistas sem que êstes desembolsem qualquer 
quantia, muitas vêzes. 

Os pretextos para "aguar" o capital são 
diversos - reoganização financeira, refundi-
ções de dívidas, melhoria de instalações, no-
vas despesas, etc. · 

Como denunciou o Sr. Odálio Amorim, 
em 1942 houve um "aguarnento" geral nos ca-
pitais das 27 ernprêsas, cuja soma total, que 
era de Cr$ 1. 098.000.000,00, passou, de uma 
hora para outra, a Crli\ 1. 619.000.000,00, quan-
do somente um aumento de Cr$ 20.000.000,00 
em novas despesas, se verificou. I~sses agua-
mentos não são, pois, nada mais do que uma 
capa sob a qual se escondem os lucros, por 
demais elevados das Compa-nhias, e que são 
também uma forma de exigir ainda maiores "~' 
dividendos, corno :1conteceu e estú aconteceu- ·. ,., 
do aqora com a C ia. Fôrça e Luz, que, de 
acôrdo com o Relatório da sua dircto:·ia, plei-
teia o aumento da passagem de bondes para 
quarenta centavos, para que os lucros sejam 
no mínimo de 10% sôhre o capital, conforme 
reza o contrato. 

Um processo muito em voga, e feito com 
muita habilidade pela C in. Brasileira de Fôr-
ça Elétrica, nome da Doml and Share no Bra-sil que controla a maioria das ações da Cia. 
FÚca e Luz, é o de empréstimos às suas 27 , 
ram.ificações. Assim a C in. Brasileira de Fôr-
ça Elétrica como acionista c credora, recebe 
ós dividendos e os juros das companhias fi-
lindas para, em seguida, devolver êssc mesmo 
dinheiro sob a forma de empréstimos, para 
despesas cor:entes, a uma taxa de juros ge-
ralmente mmto elevada. 

Os balancetes das ernprêsas associadas, 
~ entre elas a Fôrça e Luz, consignam o pa-
gamento de Juros elevadíssimos dos emprésti-
mos conseguidos do próprio lrust . . No últi. 
mo relatório da diretoria da C ia. Fôrça e Luz :·) 
de Minas Gerais, publicado no "Jornal do Co-
mércio" de 16-4-4 7 são feitas referências a 
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empréstimos, inclusive ao pagamento de altos 
juros, mas não se faz referência a quem fo-
ram solicitados· êsses empréstimos. ' 

Não fica, porém, nisso a artimanha da 
Cia. Fôrça c Luz. Exislem outros meios de 
fazer desaparecer os lucros astronômicos e 
de aparenta r dificuldades insuperáveis. 

Os processos já citados podem ser fàcil-
mcnte descobertos. Por isto, a melhor manei-
ra é fazer desaparecer os lucros na compra 
do material. A Uond and Share, paralela-
mente à organização das suas companhias de 
eletricidade levantou a "Ebascos Service In-
corporatlon;' que tem uma filial no Brasil 
sob o nome de Cia. Auxiliar de Emprêsas Elé-
tricas. 

Tôdas as emprêsas elétricas da Dond and 
Share, mal aparelhadas e tecnicamente defi-
cientes, como tôdn a população de Delo Ho-
rizonte sente na · Fôr{~a e Luz, servem-se da 
Cia. Auxiliar de Emprêsas Elétricas, que co-
bra fabulosas taxas para a execução dos seus 
serviços. Portanto uma considerável parte dos 
lucros escoa para a C ia. Auxiliar, o que traz 
grandes vantagens ao trzzst, pois ninguém co-
nhece a Cia. Auxiliar, que não está sujeita à 
fiscalização direta do povo. Outros benefícios 
disto resultam, especialmente em casos como 
o do aumento do preço das passagens de bon-
des, sob a alegação de que os lucros são peque-
nos! Esta manobra escusa se revela com ni-
tidez ao estudarmos o balanço da Cia. Au-
xiliar, que, cobrando da Fôrça c Luz c das 
outras emprêsas percentagens sôbre a renda 
bruta apresentou, de acôrclo com o relatório 
publicado em 1943, dividendos de 75%. 

(Enquanto isso a Cia. Fôrça e Luz de 
Minas Gerais distribuiu apenas 5% de lu-
cros). 

Se aprofundarmos a análise, vamo~ achar 
outras habilidosas formas de escamoteação, o 
que se verifica principalmente na aquisição 
de materiais para a Companhia, que, em suas 
despesas, apresenta cifras fabulosas de com-
pras de materiais cujo fornecedor é a General 
Elétric, ligada à Bond and Shar·e. Uma pro-
va disto, para exemplificar, está no convênio 
feito pelo Ministério da Fazenda com os con-
cessionários de eletricidade no País, quando 
.s~ tornou obrigatória a utilização de medido-
res de eletricidade para proteuer a indústria 
nacional dêstes artigos, (quando se queria tor-
nar obrigatório o uso dos medidores). 

Segundo se constatou, então, todo~ o.s co::-
cessionúrios opinaram contra a dctcrmmaçao 
do uso dos medidores - com excessão da 
Dond and Sharc c da Light, que controlam 
90% da energia clótrica do País, e cujo ponto 
de vista sailÍ. naturalmente, vitorioso, talvez 
com a conivência do Ministério. Pois hem. 
O preço dos medidores passou de 30 para 280 
cruzeiros, em média, e em seguida. 

Logo depois, isto se explicou: n única 
indústria "nacional" era a "Gcnerai Elctric 
do Brasil" ... 

Outro exemplo é o do material comprado 
para aume:ntar a capacidade das usinas da 
Companhia, - o grupo de 4. 500 Kws - que 
foi adquirido da Emprêsa Elétrica de Arara-
quara, companhia também pertencente à Bond 
and Sharc, por preço muitas vêzes superior 
ao normal. 

Aqui nesta Assembléia um Senhor Depu-
tado informou-me de que havia visto um do• 
cumento da Cia. Fôrça c. Luz de 1\linas Ge-
rais em que ela declarava não adquirir ma-
terial nacional. Não é segrêdo para ninguém. 
que, de fato, iso acontece; a Compaúhia não 
instala novos transforniadores, sob a alega--
ção de que não pode recebê-los dos Estados. 
Unidos, sendo certo, porém, que, nossa indús-
tria está num plano de desenvolvimento tal 
que já -se fabricam bons transformadores/ no, 
Brasil. 

A aquisição de materiais é, assim, um· 
pretexto para escoamento dos lucros dessa 
cmprêsa, além de contrariar os interêsses da 
iudústria nacional, cousa, aliás, que já tive-
mos oportunidade de denunciar desta tribu-
na, quando comentávamos a situação da Saint'' 
John Del Hey Minlng Co., de Morro Velho. 

Desejava, ainda, nessas considerações em· 
tôrno do momentoso assunto, trazer à apre-. 
ciação da Casa alguns trechos do último re- · 
latório da cmprêsa que vive a sugar o labo• 
rios o povo de Del o Horizonte. 

Por êsse relatório se verifica que, real- · 
mente, a Cia. Fôrça c Luz não se ·Satisfaz em· 
absoluto com os lucros que vem ohlendo no·: 
serviço de transporte colctiyo e t,udo faz para 
exigir a obscrvfmcia da clausul~ que lhe g~- · 
rantc o lucro mínimo de 10% sobre os servl-· 
ço~ ele bondes. , . " . 

Díz, a certa altura, o rclaton?: - Mm-
to embora a renda bruta do serv1ço de bon- , 
des tenha apresentado em 194G o aumento d~. 
Cr$ 4.5G4.51G,70 sôbre os resultados de 194:>-
(não é 0 total, é o excesso de renda, do exc~
cicio de 194G sôbrc o de 194_5), ~ renda 1~
quida proveniente . da opcraçao. ~~sse servi-
ço, antes de atendida a depr~cwça_? do ma-
terial fixo e rodante c c.om ~ mclusao do sal:_ 
do proveniente da aphcaçao do decreto-lei 
número 7. 524, foi de apenas Cr$ 971 .. 387 ,20, 
representando u~w r.orcen~agcm de somente 
3% sôbre o capital mveshdo, de Cr$ ....• 
32 025.G40,71". 

· E continua o relatório: - "Torna-se.' por-
tanto. necessário, de acôrdo com_ a claus.ula· 
15.• do nosso contrato de concessao, o reaJUS· 
tamenlo do preço da pa,ssd..rJem de l?ondes, p~
ra que se.ia assegurado à Cornpanlna o rendi-· 
mento liquido de 10% previsto pelo contrato, 
c possa a mesma realizar os melhoramel'l:tos e 
ampliação no serviço de bondes,. qnc a cidade· 
muito justamente reclama, em v1rtude do seu 
acentuado progresso". . 

O Sr . .Mendes Ferreira- V. Excw. me 
perrnite um aparte? Fui informado de que. a 
Companhia suprimiu vários IJon.des dos ,bair-
ros, (·ntrctanto, reclama melhorw c esta su·· 
primindo conducão. 

O SR. ARl\IÂNDO ZILER - P~rfcitamen
te. Sob a alegação de um dcsarra.n]o ,nu:n dos .. 
geradores, relirou 20 bondes .da c~rct~lnçao du-
rante urna semana. Mas a sltuaçao c tal que,. 
embora possa ter havido qt~~;Iquer desarranjo 
em qualquer dos geradores, J.a o povo de !3elo 
Horizonte não acredita mms no que d1z a 
Companhia Fôrça e Luz, porque realmente· 
tem sido por ela cngana.do, 2empre e sempre. 
Além do mais, era obngaçao sua ter anare-
lhagem de reserva, para tais imprevistos. 
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. O' relatório, no tópico "Situação operá-
.J'ia", diz o seguune: {muno wtcre~sante por-
que c!lega a apelar para a clal'ividéncias aos 
;poderes públicos) - ''Hcgistrarnos, LO!ll pe-
sar, a irrupção, em noveuwro, de um movi-
mento grevista aos servidores do .Vepai'la-
r~Iento uc Bondes da Companhia, com a para-
llsaçao <.to respectivo serviço, durante ::;etc dias 
consecutivos". {Afinal teve a ombrittade de 
não imputar essa paralisação ao Partido Co-
munistn). "Pretendiam os empregados obter 
urn aumento de seus salários" (muito justo 
aliás) "por conta do saldo eventual .decorren-
te da aplicação das taxas adiciOnais cnadas 
pelo decreto-lei n. ~ 7. 5~4, tendo a Compa-
nhia demonstrado, com as conclusões de um 
ex_urnc procedido em sua escrita, ror uma Co-
.missão nomeada pelo Govêrno, que nenhum 
.saldo existia, motivo pelo qual todo e qual-
.quer aumento de salários deveria ficar su-
.bordiriado à existência d;quelc saldo". 

Corno se vê, ainda lamenta a sua situa-
ção. Com certeza também ela talvez não pa-

_gue impôsto sôbrc a renda ... 
Continua o relatório: - "Informados, os 

:empregados se declararam em greve, levando 
.a Companhia para não sacrificm· o público 
com a falta de transportes na cidade, a con-
ceder um aumento <le 200 cruzeiros mensais, a 
~ada empregado, a partir <le novembro, alem 
de um unono especial de 270 cruzeiros, cor-
respondente ao mês de outubro". (Não foi 
bem assim. A Companhia foi forçada, não 
por seu amor ao povo de Belo Horizonte, mas 
_porque realmente a greve foi vitoriosa, tanto 
assim que ela esperou sete dias. Nessa oca-
sião, era Interventor no Estado o ilustre Dc-

,putado Júlio de Carvalho). "Nesse sentido foi 
celebrado um acôrdo cuja homologação se 
procedeu pelo Tribunal lÍ.eglonal do Traba-
lho, dentro dos autos de um dissídio coletivo, 
a êsse tempo já suscitado". 

. Esta agora é a parte mais interessante: 
"O acôrd.o mereceu a aprovação da Prefei-
tura da Capital c o aumento de salários, que 
será debitado à conta das taxas adicionais aci-
ma referidas" (portanto, sem ônus para a 
Companhia) "começará a ser pago a partir 
de tlbril do corrente ano, inclusive o acumu-
lado, êste em 10 prestações mensais e igums, 
a contar da mesma data". 

. Vemos assnn, Srs. Deputados, que a po-
dero~a ,e~prêsa filiada it Bond and Share (pc-
la pnmeira vez, aliás, nu minha vida vejo uma 
c,ol!-sa dessas), paga sua dívida aos seus ope-
r~nos ·em prestações mensais, .salários que 
sao pa_gos e~1 prestações de Cr$ 100,00 por-
~ue nao. est~ ela em condições de cumprir 
sl!a~ obrigaçocs nem para com os ·seus ope-
rarias... · 

Diz ainda, o relatório: - "A concessão 
dêsse aumento a que foi forçada a Compa-
nhia, veio onerar as suas despesas em cêrca 
de 4 milhões de cruzeiros por ano" (não é 
muito) "afetan<lo sobremodo o Departamento 
.de Bondes, já que não vinha .proporcion!ln-
do a renda líquida de 10% sobr~ o capltal 
nêlc investido assegurada pelo Contrato de 
Concessão. C~nvém frisi1r que a Companhia 
Ja tomou providências junto ao Poder Con-
cedente (o Govêrno) para que seja autori-

_zada a aumentar a passagem de bonae na Ca-
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pital, sob pena de não pode~, doravant~, cxe. 
cutar melhoramentos no serviço, os quais vem 
sendo constantemente reclamados pela popu-
lação". 

E assim termina: 
''Muito se espem da clarividência dos po-

deres públicos, 110 solucionar a situação, em 
beneficio recíproco". 

Pasmem vv. Excias. e o povo. 
Vemos, assim, que as cláusulas do con-

trato firmado entre o Estado e a Companhia, . 
são cláusulas inteiramente contrárias e lesi-
vas aos interêsses do nosso povo. S:.:bemos 
perfeitamente que as emprêsas que exploram 
energia elétrica têm, nesse fornecimento, uma 
grande fonte de renda e que, ao firmarem 
·contrato com os poderes públicos assumem, 
em gerul, nas grandes cidades, a obrigação de 
arcar com o ônus do transporte coletivo, como 
uma espécie de compensação ao povo pelos 
grandes, amplos lucros que aufcrem. 

O SH. lJRESIDENTh- Levo ao conheci-
mento do nobre orador que o seu prazo está 
esgotado. Concedo, porém, a prorrogação ha-
bitual. 

O SR. ARMANDO ZILER - Muito agra-
~ecido, Sr. Presidente. O serviço de bondes 
e sempre, urna compensação da emprêsa con-
cessionária, contrapêso dós grandes lucros 
que o contrato lhe proporciona. Pois a "nos-
sa" Companhia de Fôrça e Luz, além dos gran-
des lucros que obtém da venda de enei·"ía 
elétrica, reclama nos transportes 10% de lu-
cro mínimo, porque o contrato isso lhe garan-
te. Não é o máximo. Se o contrato ainda ti-
vesse estabelecido 10% como o máximo ... 
Mas, não! O govêrno garantiu o grunae lucro 
de ~0% no mínimo, para a Companhia, num 
:serviço que em nenhum lugar jamais atingiu 
aquela taxa! ... 

Em tôda parte do mundo o serviço de 
bon<lcs dá muitas vêzcs, prejuízos; raramente 
uma pequena margem de lucro; nüo é para 
dar _lucros; o serviço de bonde é uma obri-
gaçao contratual da emprêsil não fonte de 
renda propriamente. Pois em' Belo Horizonte 
os bondes devem .dar à Companhia 10% de 
lucro mínimo, o que é uma cxorbitàneia urna 
verdadeira usura. Se, portanto, a Comp~nhia 
<lcclara que tem apenas 3% de lucro, verifi-
ca-se que nem mesmo aí ela está tendo pre-
juízo; nem seria possível fazerem-nos cngulir 
essa pílula. Se bondes, com lotação de üO a 
70 passageiros, passam a transportar cêrca 
de 130 a 150 passageiros, como poderia a 
Companhia dizer que está tendo prcjuízo'l 

Entretanto, o lucro acusado é três vêzes 
inferior ao <lo contrato; pode acontecer que 
a Companhia queira elevar o preço das pas-
sagens de bonde para 3 vêzes mais, a fim de 
que os 3% se transformem em 10%, con-
vencendo-nos de que essa sua matemática es-
tá certa ... 

Sr. Presidente, Srs. Deputados a lei-
tura dêss.c rcl~tório vem demonstra; que a 
Companlua esta trabalhando com afinco, jun-
to aos Poderes Públicos, a fim de conseguir 
novo aumento <le preço nas passagens de 
bonde. E'. nossa obrigação alertar o povo a 
êsse respeito, c pedir principalmente a aten-
ção desta Cast~ c do Executivo, a fim de 
que não nos deixemos colher em tais malhas,, 



Chegou-se mesmo a espalhar pela cida-
de, que a Companhia tinha esperança e até 
certeza de conseguir a ·elevação para Cr$ 0,40 
das passagens, em virtude de certa ligações 
que diziam existir entre dirigentes da Compa-
nhia c membros do Govêrno. Os fatos estão 
demonstrando o contrário; se não, a Compa-
nhia jâ terü• conseguido seu intento. 

~ '> Chet,aram mesmo a dizer que a presença 
do ilustre mineiro, Dr. João. Fmnzen de Li-
ma, na Prefeitura viria facilitar a intenção 
criminosa da Comp:mhia. l\Ias aquêle ilustre 
e íntegro conterrâneo vem demonstrando por 
palavras e por atos, que a Companhia labo-
ra, se labora, em lamentável equívoco. 

Isso, todavia, não significa que devamos 
desprcvenir-nos diante de adversários tão po-
derosos, que não vacilam em lançar mão de to-
dos os recursos ao seu alcance. 

Passaria a analisar, em seguida, algumas 
das cláusulas, as mais excessivas, do famige-
rado contrato firmado entre o Estado e a 
Companhia. Entretanto, o meu tempo, não 
obstante a liberalidade da Mesa, já se esgotou 
e a matérin é extensa. 

Não poderíamos, entretanto, sem grave 
injustiça, tratar do contrato da Companhia 
Fôrça c Luz de Minas Gerais, sem nos refe-
rirmos a um grande c ilustre mineiro, homem 
honrado e bom, inteligência e cultura inco-

1 muns, espírito de luta, de fidelidade ao povo, 
cidadão probo e impoluto que é o Prof. Ma-
galhães Drurnond. Não podemos, efetivamen-
te, Sr. Presidente c Srs. Deputados, discutir 
êstc problema do povo de Minas, c tantos 
outros que o afetam diretamente, sem nos lem-
bramos da brilhante atuaçuo que teve em le-
gislatura passaua, aquêle brilhante parlamen-
tar, um dos mestres de nossa juventude, lu-
tador das boas causas populares, que sem des-
falecimento, levantava sua voz poderosa c ho-
nesta. 

1 Infelizmente hoje ausente nesta Casa c 
tão mal substituído neste momento, contra êstc 
mesmo contrato de concessão que estamos 
combatendo, lutando não apenas pela sua re-
visão, como pela sua anulação, diante dos 
graves vícios juri.dicos que êl,e ai?resenta, e di-
ante do verdadeiro assalto a bolsa do povo, 
que êlc, na verdade, é. 

Apresentou o ilustre P1:ofessor l\Iagall~ãcs 
Dr'tunond, um projeto de lei em que ~ons.rde
rava nulo o malsinado contrato. E c sobre 
êsse contrato c sôhre êssc projet_? de lei, apre-
sentado pelo Professor Magalhaes Drumond, 
na décima legislatura mineira, e ainda, sôbre 
como resolver o problema da energia e da 
luz elétrica em nosso Estado, que cu pretendo 
ocupar a atenção dos. n~cus no~Jres pare~ por 
mais algum tempo, :~ohc~tando a Mesa a !mcza 
de considerar-me mscnto para a sc.>sao de 
amanhã. - (Palmas) . 

Esgotada a hora do expediente, passa-se à 

!:!.~ PAHTE DA OHDEM DO DIA 

V discussilo do projeto n.r G1 

Anuncia-se a 1.'' discussão do projeto n.• 
61, do Sr. André de Ah~lCida, crland~ tu.na 
Escola Elementar de Agncultura no d1stnto 

de Santa Cruz do Escalvado, mÍmicípio de-· 
Ponte Nova. . · · 

Sem debate, é aprovado êsse projeto após. 
sua leitura pelo Sr. 1.• Secretário. ' 

- A Comissão de Agricultura. 
2.• discusscio do projeto n.P 44 

Segue-se a 2.• discussão do projeto n.• 44· 
c suhstitutivo a êle apresentado pela Comissão, 
de Finanças, que dispõe sôhre o impôsto ter-. 
ritorial. , 

O SR. PRESIDENTE - Na forma regi-
mental, vou submeter à consideração da Casa 
artigo por artigo, o substitutivo apresentad~
pcla Comissão ao projeto n.• 44. 

. Procede-se, sucess.ivamcnte, à leitura dos 
artigos 1.9 c 2.• dêssc projeto, que, sem deba-
te, são aprovados. 

Segue-se, em discussão, o artigo 3.• do. 
substitutivo ao projeto n.9 44. 

O SR. ANTôNIO CAETANO - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Antônio Caetano. 

O SR. ANTôNIO CAETANO - Sr. Presi-
dente, quero apresentar uma emenda aditiva. 
ao art. 3.• do projeto n.• H (lê): 

EMENDA N.• 1 

Ao art. 3.9 do substitutivo do projeto n.• 
<!4, onde se lê: 

h) "de pastagem", leia-se: "de ::ansta.gcm. 
natural". 

Sala elas Sessões, 25 de setembro de 194 7 •. 
- (aa.) Antônio Caetano - Dnar Mendes. . 

_Justificar;iío :- Os ~erre1;os de ;pastagens 
cultivados dcverao ser mcltudos entre terre-
nos de cultura, onde se obedecerá à incidên-. 
ci:1 regressiva,, nos têrmos do substitutivo. 
Desse modo S? as l)astagens naturais não de~ 
vem ser consideradas como terreno de cul~ 
tura. 

(aa.) Antônio Caetano - Dnar Mendes.
1 9 SR. PR~SIDENTE- Continua em dis~. 

cussao o art. 3. •. · 
O SR · MA TEUS SAL O ME' - Sr Prcsi~ 

dente, ,1Jcço a palavra. · 
O SR. PHESIDENTE - Tem a palavr~ o 

Sr. Ma teus Salomé. 
O SH. MATEUS SALOME' - Sr. Prcsi~ 

dente. Tenho igualmente uma emenda aditiva, 
a apres?ntar c que é do teor seguinte (lê): 

EMENDA N.• 2 

Quando o proprictúrio do terreno não .fôr · 
o _eonecssionúrio dn exploração da jazida ot~ 
nuna. <lcstacar-sc-ú o valor destas e do terreno 
em que estiver encravada. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 194 7 •I 
(a.) ~I ateus Salomé. 
.Justifica-se essa emenda pela seguinte 

forma: 
Nem sempre o Govêrno dú ao proJ?rie~á

rio de terrenos a exploração da jazida ah exis-
tente, para o valor da jazida influir no valor· 
do terreno, c, cnt:io, ficarú êl~, que. t?m ~ te~·~ 
rcno, mas nüo tem a conccssao, SUJeito a tn~ , 
huta~~ão pelo valor da mina. 
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.. · O SR~ PRESIDENTE- Continua em dis-
;cu,ssã'o o art. 3." do projeto n." H. 

DISCUSS~\0 DO AHT. 3." DO PROJETO N.o H 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

St·. Presidente, eu acho justa a emenda 
•apresentada pelo sr. Deputado Antônio Cae-
·tano. Na verdade deve hav~r uma diferença 
entre terrenos <lc pastngcns naturais, de acôr-
do com a classificação exigida pela Constitu~
ção c pela lei, c terrenos de pastagens cuHt-
'Vadas. Nos terrenos de pastagem nativa na-
tural, êstes devem' ter uma classificaç1:io, e os 
outros. devem ser classificados como terrenos 
de cultura, isto é, cultura de pastagens. !3~W
tanto, tem tôda razão de ser a emenda mhllva 
apresentada 1pelo Sr. Deputado Antônio Cae-

. tano. 
Helalivamcntc it emenda do Sr. l\'lateus 

Salomé ... 
O Sl'. André de ;1lmeida- V. Excia. dá 

, licença para um aparte? - Então o pasto de-
ve ser considerado corno terreno de cultura? 

O SR. ALBEHTO DEODATO- Justamen-
te. O pasto deve ser considerado como terre-
no de cultura, desde que não esteja incluído 

·entre os terrenos de minérios e pastagens na-
l:m·ais. E' claro que outros terrenos de cultu-
ra, com as pastagens, são incluídos na emen-

. tia uditiva. Quanto à emenda do Sr. Mat~us 
· Salomé, ela não tem razão de ser pelo segum-
tc: nos terrenos onde hú minério, a menos 
que não esteja em concessão dentro do pres-
crito no Código de Minas c Tributário, devem 

. ser configurados como terrenos de minérios. 
Aliás, todos êsses terrenos, a não ser os de 
cultura, de PliStagens naturais c minérios, O 
tributo é o mesmo, porque pela lei anterior 
levava-se em conta as benfeitorias, e agoru, 
com a Constituição, que proíbe levar em con-
sideração as benfeitorias, é claro que diminui-

. rã o os valores venais dêstes terrenos. 
' Sou, portunto, por que deva ser aprovada 

1 a emenda ao substitutivo, a:presentada pelo Sr. 
Deputado Antônio Caetano e rejeitada u do 

.Sr. Mateus Salomé. 
·O SR. PRESIDENTE- Continua em dis-

. cussão o urt. 3.0 • 

. ·O SH. ALDEHTO DEODATO- Sr. Pre-
. sidente, peço a palavra. 

D~1la ve!IÍa, ao meu nobre colega l\Ialeus 
· Salome, a sua emenda não tem razão de ser, 
!porqu~ para esta avaliação venal da terra não 

.. :;e var tomar por base o sistema atual, de 
acôrdo com as escrituras de compra e venda, 
nem com declarações cazzsa-morlis. 
· A hase que vai haver para levantamento 

,do irnpôsto territorial é aquela que está na 
Constituição. 

O SI'. Malells Salomé- A sua própria lei 
que está sendo votada, declara que o ímpôsto 

· territorial terá por ]Jase o valor venal das 
terras. 

O SR. ALBERTO DEODATO -Isto está 
! · ho artigo 2.0 c eu peço a atenção do nobre 

D~putado 1para o seguinte: êste valor venal 
· nuo sc,>rá mais revisto pelo sistema atual. Esta 

foi a grande inovação constitucion~l. Será fei-
ta por meio de cadastro, cadastro este q~Ie se-
rá um levantamento semelhante ~o que_tez e~n 
1 !}22 o Secretário da Fazenda, Sr. J o ao Lmz 
Alves. 

O Sr. Maieus Salomé - Que terú por ba-
·se compra e venda. 

O SH. ALDEHTO DEODATO- Não; ~e 
acôrdo com a:; eonsidera~~ões de ordem econo-
mica c social, V. E;,cia. nüo leu o meu pare-
cer. Pediria, portanto, ao Sr. Presidente, que 
lesse minhas considerações no parecer em 
que apresentei êste suh.stítutivo, porque a base 
do lançamento futuro c a base do valor venal 
dado }>elo cadastro. Serú levantado pelo ca-
dastro, que terá por fiil~tlidacle. a~abar c~nn es-
ta granue mentira que c a rcvtsao do~ tmpos-
tos territoriais contemporâneos. l\Ienttra, por-
que se baseia na com,1>ra c venda. E a co,m-
pra e venda é uma sonegação de valores, c o 
espírito fiscal de alguns coletores, que agem 
em defesa exagerada do fisco, ou inspirados 
peJa politicagem, em que os adversários terão 
~~ terra com inescrU!lllloso valor venal, en-
quanto os correligionários, com ridículo va-
lor ... 

O dispositivo constitucional que a lei ora 
executa, vlrú ucabar com as revisões qüinqüe-
nais que havia e elaborar-se um cadastro sé-
rio, que pode demorar um mês, dois meses, 
quatro meses, um ano ou dois, mas que ficarú 
uma obra definitiva, que é o cadastro . 

O Sl'. Maieus Salomé - V. Excia. terá 
por base as compras c veÍ1das ... 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Não terá 
cousa nenhuma. 

O Sr. Maiells Salomé- Qual é o elemento 
informativo desta Comissão'! 

O SH. ALBEHTO DEODATO- Digo a V. 
Excia. o que é: o levantamento é a nomeação 
de uma Comissão do Estado para avaliação 
do terreno, cousa completamente diferente da-
quela que se dú hoje. V. Excia. vai ler o pro-
jeto e verá que isto não está no projeto. 

j ú votamos o artigo 2.", que responde ao 
nobre Deputado. 

O artigo 2." é o seguinte: 
"Para cobrança do impôsto obscrvar-sc-ão 

as seguintes taxas: ....... 
I - Sôhrc as áreas não cultivadas 

1,5 %. 
II - Sôhre os terrenos de cultura: 
a) até 20 ha (salvo o disposto no art. 104, 

§ 1.0, da Cons.tittlii~:~2'io0 E~tadual) - 1,3 %; 
h) de mms <e ate 100 lta -12 %· 
c) de mais de 100 lta- 1 %". ' ' 
u Sr. lllalens :Salome - Valores venatl5. 
O SH. ALDEHTO DEODATO - Ora, o 

que tem isto? ~~o são títulos de compra c ven-
da nem bancanos, nem co usa nenhuma. 

' O SIL PHESIDENTE - Continua em dis-
cussão o artigo 4.0

• 

O SR. ALllEHTO DEODATO - Sr. Prc~ 
si dente, pela ordem. 

I 



Sr. Presidente. Certame~ te não iremos 
fleixar de discutir aqui, nesta Assembléia, .um 
projeto de tanta magnitude como êste sôbre o 
impôsto territorial. 

. E isto porque o território rural é a base 
da noé:sa economia. E' a terra, é o campo, é a 
fazend:1, é a propriedade rural, não só a base 
da l!O.'>sa e~:oJ:Olilit~, como, bmhém, da nossa 
formas~i>o pulítica, da nossa própria formação 
~ocia!, lendo ês::;e tributo, que é o im.põsto 
terriíorial, repcrcussüo, niio só· de ordem cco-
nômico-Iinanecira, como também de ordem 
social c política. 

O 81· . • lrnumclo Ziler - Polltica, princi-
palmente ... 

O SH.. ALBEHTO DEODATO - Sim, polí-
Ec!t principalmente. Por i:>so, fazendo o cs<u-
do, no meu parecer, que deu lugar ao substi-
tutivo, cn disse: "não há dúvida que a Cons-
tiluiçiio dispõe ainda súbrc o icnmtamento 
·Cadaslrnl do Estado c a classiflctH:ão de lcrrc-

~ nos de 5 em f> anos. O projeto fala em que os 
lançamentos são revistos de 5 em 5 anos. Não 
há dúvida de que, o fim do levantamento ca-
dastral e a classiflca~~ão dos terrenos são pa: 
r a revisão do lançamento qüluqüenalmcntc. 
A lei onlinária, enlreianto, devia dispor sô-
l>re levantamento cadastral c classificação dos 
terrenos. 

· Foi esta inovação constitucional que se 
ahel)crou na legislação fiscal francesa sôbrc o 
impôsto de terras rurais o O cadastro francês 
compreende _a divisão de comunas em secções, 
a tnnngulaçao, a agrimensura, e afinal a ve-
rificação administrativa o Na França, a 'avalia-
ção, para efciio de lançamento, é feita depois 
de classificados os terrenos 'por agricultores 
nomeados pelo Conselho Municipal e toman-
do-se por h as e a renda das variadas ·culturas. 
O nosso cadastro serú mais simples, porque, 
na França, o tributo incide sôbre o proprietá-
rio, segundo a renda econômica da terra e que 
lhe dá o valor locativo. 

Entre nós, a incidência se faz sôbre o va-
' lor vcnnl, corno no impôslo de alguns Estados 

alemães, chamado grandu/ert-stener. 
!\Ias êssc cadastro não será uma simples 

c mentirosa revisão. 

Na Europa c nos Estados Unidos só se 
admitem a justiça e a produtividade do im· 
pôsto târitorial, se êle fôr especializado, se-
gundo o w;o que seu proprietário faz da terra. 

I 
Cln:;:;ificam-sc, pura isso, as terras, em: 
a) terras aráveis ou de cultura; h) terras 

de 1pastagcm; c) terras de florestas; cl) terras 
de minério. 

De qualquer maneira, para o levantamen-
to do no:;so cadastro, deve-se ter em conta as 
consideracões de ordem econômica, como a 
prodntivi<Íadc e a s~tuação geográfica da te_r-
ra; as de ordem socwl, de vez que a terra nao 

. é um produto do trabalho, mas um dom da 
natureza. 

A valorizarão das terras . s? dú mais em 
,razão dos trabalhos da c~lehvidade, do que 
da .~\lividade do proprictáno. 

·Obedecendo, estritamente, ao preceito 
constitucional, .o que se tem em vista na Cons-
tituiçào c o imperativo da vida modexona, aca-
bar, definitivamente, com o absentcisrno. Eu 
sei que nüo é apenas o tributo que faz corli 
que se cultive a terra... · 

O 81·. Uriel ;llvim ~V. Excia. me per-
mite um uparlc'/ - A impressão de V. Excta. 
üe que a conslituiçii:o de urna comissão pant 
presidir os tranalllo:;, como valor tributário 
das terra!>, rcsolvcrú a CJUcsluo aqui discutida 
parece cn~.~~wosa para no:;:;a Ca~a,·porquc ncs: 
Le caso seria iní.crcssanlc eon:;ignar, na lei que 
se ehll><hoa, a críaçüo dessa conüssúo, o núme-
ro de membros, porque do contrúrio amanhã 
se orf;nmzarú uma comis:-:ao de dez membros 
sendo apeua3 llois agdcultores, o que tornarl 
neste caso letra morta. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Isto se 
há de resolver em outra lei, porque a de agora 
é uma espécie de linhas gerais, para leis pos-
teriores em que autorizaremos o Poder Execu-
tivo a regulamentar, :procurando o meio ad-
ministrativo de cxecuçüo da lei tributária. E' 
clm·o tfUe o Pcider ~xccutivo tornará em con-' 
sideraçúo essa llicussiio e devemos acentuá-la 
o mais possível, examinarmos as emendas, 
porque tudo o que aqui dissemos deverá ser-
vir para a hcnueneutica fiscal. Pois hem, 
::-:icn!wrc5. Núo tenno a lngenmdaue ue supor 
que só o tributo resolverá a grande questão do 
abscnteismo, mas, incontestàvclrnentc, o tribu-
to, como dizia Wagner, em uma finalidade so-
eial: finalidade, contra os vícios alcoólicos, 
contra ·as desigualdades sociais, contra o ab-
sen tcisrno. 

Além dêsse tributo que estamos agora con-
signando, há outros meios, outras causas gra-
ves ao absenteisrno. 

O problcm:\ é mu_ito mais complexo do 
que se pensa. E,· por ele ser assim tão com-
plexo, o projeto em discussão é um' dos meios 
de se combater os latifúndios. 

Pelo subst~tu~ivo que atpresentei não se 
aumenta m~1 vmte~n do tributo, porc{ue 0 tri-
buto alual c de, l,bO osôhrc tôdas as terras em 
?las;~iiicuçüo · E mms: porque a incidência 
e s~urc. ~ val?r venal, para fins de impostos 
tern.tor:ars, 1:ao ?1~trüm mais no cômputo da 
~~va!wçao a~ J~enfeltorias e as matas. A Cons-
ht~uçao prollnu terrninantemcnlc isto. De ma-
ncir~l cru.e. ~a oavallaç:üo iremos deduzir o valor 
dot~~ JJcnieuorws c lias matas. Nas terras clas-
~Iilcadas , c~ c cultura o tributo é, nas que não 
~o~:cm ,cu~ h ~~ldas, de 1:50 'í'Ó; na:> que tiverem . 
dle 1/1 .culu.vutlas, l,oO %; nas que tiverem 
com mms úe 1/<1 ate a metade cultivadas, 
1,10. 'Yv; a8 que tiverem com mais da metade 
cultivada, 1 %o As:>im legislaremos de acórdo 
com a Constitui~~ão. 

• O Sr. último de Carvalho - Assim é que 
se fomc_nta a produção. 

O SH. ALUEHTO DEODATO - Em se-
gundo lugar, classificamos as terras como de 
Pastagens. E 0 Deputado Antônio Caetano 
lembrou que se acrescentassem: "naturais", 
porque há pastos cultivados e pastos nativos. 
E', pois, justo que os pastos cultivados paguem 
como sendo terras de cultura. 
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O Sr. Geraldo Ataíde- Data venia, como 
apresentante do 1projeto, creio que houve um 
engano a respeito desta classificação. As te:-
ras, no rneu ponto de vista, devem ser cla.ssi-
ficadas da seguinte maneira: terras cultiva-
das, campo ou cerrado ou de minério; porque 
a pastagem tanto pode ser no campo, cerrado 
ou então pastagem natural. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Eu acho 
muito interessante seu aparte. 

,Per~iria fôsse obj~to. de uma emenda, que 
V. I~xcw. apresentaria a Casa. 

E' observaci\o muito interessante e que 
deve ser discutida. 

Mas, Sr. Presidente, hú mais. O ilustre 
Deputado Uriel Alvim, nosso hrilhante colega 
e meu ex-aluno, sugeriu o seguinte: que taxe-
mos o terreno cerrado, que são os mais pobres, 
com uma percentar,em menor do que as terrm; 
cultivadas, muito r~enos do que as terras da-
queles que trabalham, dia c noite, sem descan-
so. Acho a proposta do nohre Dc,putado um 
absurdo, porque a taxa incidirá sôhre o valor 
venal da propriedade. As terras de cerrados • 
terão valor venal muito menor do que as de 
cultura. Não adinnta ser a taxa menor. O va-
1or venal é que deve ser maior ou menor. 

Peço ao nobre colega que raciocine sôbre 
êsse nr,:(umento. sôbre o qual talvez não tives-
~e refletido mais detidamente na ocasião. 

·Poderia ter um terreno de cult.ura até 3 % 
d<) impôsto. Desde que fôsse avaliado pagaria 
menos imnôsto. Os terrenos cerrD.dos são de 
preços inferiores no Estado de Minus. 

O Sr. Armando Zíler- Nestas condições, 
seria o dono dn terra duplamente beneficittdo. 
De um lado, valor venal mínimo; de outro, ta-
xa mínima. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Desta for-
ma acabaria não pagando impôsto. 

O Sr. Uricl Aluim- No caso em aprêço, 
o proprietário não seria beneficiado; ao con-
trário, estaria contando com a adversidade c 
na y;cvisão de não 1podcr tirar do terreno o 
S~IÍICJcnte nem para a, sua própria subsistên-
Cia. Mais ainda, sabemos que a maior parte 
das terras, em nosso Estado, é pohre, e aquê-

.les que as exploram são verdadeiros bandei-
rantes que penetraram no interior lutando 
~ontra tôdas as espécie:; de ·perigos c rlificul-
dades. Acontece mais que são essas, justamen-
te, as terras de pastagens naturais, e os ho-
mens que para ela levaram o gado são as víti-
ml~s da atual crise da pec.uá\ia, de que se trata 
hoJe nos parlamentos mmeiro e federal e é 

· a êsses homens que devemos levar o noss~ au-
xílio, para que não tombem nl~ luta ingente 
em que vivem arrastando consigo o destino 
de Minas. 

O SH. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-~ 
sidente. Compreendo o pensamento do nosso 
nobre colega e hú grande v.erdade no que êle 
acaba de dizer. Será aprecwdo quando se fi-
zer o cadastro das propriedades agrícolas. O 

que quer dizer é o seguinte: que deva ser apre. 
ciado para o fim do impôsto o capital inves-
t~do na terra. As condições geográficas e fer-
hlizflutes da terra, cujo produto dá muito 
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maior ou menor trabalho para ser adquirido. 
E' claro que isto vai ser ventilado na ocasião· 
do levantamento do cadastro, e deve ser le· 
v a do em consideração. Como se vê, o proble-
ma do irnpôsto sôhrc a tCI:ra é cornpleX<_l ~!_e
mais. Estou, em tese, de aco\d

1
o cor

0
n a

1
opmwo "), 

<lo ilustre Deputado comums a. s errenos· 
férteis e não cultivados deviam sofrer uma pe· 
s:1da incidência do impôsto. Mas acho que, na 
situação atual em que nos encontramos, com 
a produção diminuída, o constar~te acrésci.mo 
dos impostos, vigorantes no regime antcnor, 
êstes não devem mais ser aumentados, de for-
ma alguma. Os fazendeiros já estão !nnito tri-
butados. e, al{~m disso, o cadastro vm dnr uma 
noçi:ío absolutamente real ela situação das pro-
priedades agrícolas. 1-:.:sse levantamento cnda~· 
tral é que permitirá que o Estado forneça aqUI-
lo que não pode fornece1· agora, para melho-
ria da situação dos trabalhadores rurais. 

Na situação de pohre1.a e de miséria da 
agricultura, todo tributo sôbre a terra é, além 
de tudo, improdutivo. O resultado seria tornar 
a situação ainda mais grave. 

O Sr. Armando Zíler - Apesar de tudo, 
~ meu argumento ainda prevalece. 

O SH. ALBERTO DEODATO- Como ar-
gumento teórico é interessante, mas como rea-
lidade não pode vingar. 

O Sr. Armando Zíler - Consideremos a 
terra na sua alta função social, se diminuirmos: 
o impôsto àqueles cidadãos que a cultivam, 
que são úteis à coletividade, isso não implica· 
aumentar o impôsto para aquêles que não cul·· 
tivam suas terras cultiváveis. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Mas já 
está aumentado. 

O Sr. Armando Zíler - Não! O impôsto 
foi diminuído para os bons proprietários, os 
que produzem, mas não foi aumentado para os maus. Mas, como é <1ue o Estado distribui 
justiça, premiando, apenas, os bons ou prin-· 
cipalmente :punindo os maus? 

O SH. ALI3EHTO DEODATO- Mas exis-
te urna diferença. A nossa tese é idêntica. S~
ria bom que o máximo fôsse de 1,80 %, e d.I-
rninuído até 1 % e até mesmo a 1/2 %. Sena 
muito interessante, mas é impossível. A dife-
rença, entre os nossos máximos, é de 0~20, ma5 
inoportuna. O que me. parece, c que fJC~u su~ 
fieienlemente esclarecido, no parecei·, e que 
sôrncntc pelo levantamento ca~lastral dos. ter-
renos de cultura é que podera ser apre~I3l~O· 
0 valor venal dessas terras, r>~r un; entcno 
democrático, que atenda aos mtercsscs dos 
fazendeiros e agricultores. f:ssc levantamento 
cuuustral será ICito eom a cooperação do 1m•· 
tituto de Estatística e Geografia do Estado, 
com o objetivo de classificar os terrenos e 
promover a revisão dos lançamentos, corno se 
faz na França e na Alemanha, tudo de ncôrdo 
com os processos científieos de triangulação, 
agrimensura, etc·, Com isso, teremos progre-
dido quase um scculo em matéria tributária. 

Não mnis. teremos o espírito fiscal, que 
vinha sendo posto em prática recentemente, e 
contra o qual estamos hoje lutando: alguns 
coletores onerando excessivamente o contri~ 
huinte .para mostrm· trabalho. Nunca mais te-
remos a política malfadada dos agentes fis· 

'' 
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' cais tributando mais os adversários políticos 
c menos os correligionários. Nunca mais te-
remos a sonegação de impostos nos inventá-
rios e nas transmissões inter-vivos, porque já 
levantaremos o cadastro imobiliário e sabere-

. mos, com certeza, o valor das propriedades. 
Peço a atenção dos Srs. Deputados para 

que estudem com amor, com carinho, como 
mineiros c como brasileiros, o tributo territo-
rial, que é assunto grave c sério da vida polí-
tica econômica de Minas. (Palmas) . 

O SH. l\IATEUS SAL O ME' - Sr. Presi-
dente, 3Jcço a palavra. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Ma teus Snlomé. 

O SH. l\IATEUS SALOIIIE' - Sr. Presi-
dente. Para encaminhar a votação da emenda 
por mim apresentada, vou citar um caso con-
creto, que se dú em São .T oão del-Hei, com re-
la~~ão à ocorrência do minério de cassiterita. 

O concessionário obtém do Govêrno :\ :m-
torização para explorar aquela' jazida. Então 
êle procura o proprietúrio do terreno pan~ 
rt;alizar com êlc um contrato de indeni~ação. 
VIsto que naquele terreno estú encravada 
aquela jazi(la que vai ser explorada c, se não 
consegue um entendimento, então lavra-se a 
escritura, realizu-se o entendimento para com-
pra e venda. Lavra-se a e~;critura de meio al-
que.irc IIJOr vint_c ~011tos (!e réis. A Coletoria 
se JUIWl. ~om direito a tnhutar ouiro terreno 
de mmeno na mesma base. Dado que, nem 
s?mpre o prO]H'ielúrio do terreno o é da ja-
zida. 

E' sabido que a Coletoria :procura tribu-
tar o q_nc cstú incluído na última compra e 
v~nda,, megúvelrnente, é claro, êste Coletor cs-
h~ obngado a lançar o alqueire ao lado, por 
vip~e c~I\tos, porque a venda ali, onde tem rni-
neno, foi lançada naquela base. Ademais se 
não é para tributar o terreno em que as i'azi-
das se acham cncral'adas, se não é para isto 
que a legisla~~iio se encaminha, então por qu~ 
citar especialmente terrenos que têm miné1·io? 

Eu pergunto, para cobrar menos ou para 
cobrar mais? 

Se é para cobrar a mesma coisa, não pre-
cisa dis,positivo. 

Neste cnso, o minério niio vai influir no 
valor do terreno. Se é paru influir no valor 
do terreno, por isso mesmo, temos que distin-
guir I.Jeste caso se o terreno é do mesmo dono 
da jazida ou mina. 

E' isto que tinha em vista c 11edia que 
oportunamente se pusesse em votação a minha 
{)JlleiHla. 

DISCUSSÃO DO ART. 3.• DO PHOJETO N.Q 44 

O SH. ALIJEHTO DEODATO - Sr. Prc-
sidcn te pela ordem· 

Sr: Prcsidcnt~, cu acho justa ~ ~mcnda 
apresentada pelo Sr. Deputado Anto~IO Cae-
tano. Na verdade deve haver um~ difcrcnpt 
entre terrenos de past:tgcns. n.aturms, de, acOI:-
do com a classificaçuo eXIgula pela Consti-
tuição c pela lei, c terrenos de pastag~ns cul-
tivadas. Nos terrcnps de pastagem nativa, na-
tural, êstcs devem ter uma classificação, c os 
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outros devem ser classificados como terrenos-. 
de cultura, isto é, cultura de pastagens. Por-
tanto, tem tôda razão de ser a emenda adi-
tiva apresentada pelo Sr. Deputado Antônio 
Caetano . 

Relativamente à emenda do Sr. lHa teus. 
Salomé ... 

O Sr. André de Almeida - V. Excia dá 
licença para um aparte? Então o pasto deve 
ser considerado como terreno de cultura? 

O SH. ALllEH.TO DEODATO - Justa-
mente. O pasto deve ser considerado como 
terreno de cultura, desde que não esteja in-
cluído entre os terrenos de minérios c pas-
tagens naturais. E' claro que out1:os . terr~
nos de cultura, com as pastagens, sao Incltu-
dos na emenda aditiva. Quanto à emenda do 
Sr. Ma teus Salorné ela não tem razão de ser 
pelo seguinte: no~ tcrrc_nos onde há_ miné-
rio a menos que não estcw em conccssao den-
tro' do prescrito no Código de :r-.nnas c Tri-
hutúrio, devem ser configurado,s como terre-
nos de minérios. Aliús, todos esses terrenos, 
a não ser os de cultura, de pastagens natu-
rais e minérios, o tributo é o mesmo, porque 
pela lei anterior levava-se em c~nt~l !lS hcn-' 
feitorias, c agora, com a Constitm1,;a?, que 
proibc levar em consideração as bcnfci.ton~s, 
é claro que diminuirão os valores vcnars des-
tes terrenos. 

Sou portanto, por que deva ser aprova-
da a cm~nda ao substitutivo, aprescn~a~la pelo 
Sr. Deputado Antônio Caetano c rejeitada a 
do Sr. Ma tens Salorné. 

O SR. PRESIDENTE- Continua em dis-
cussão o art. 3.o. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

Data venia, ao meu nobre colega Matcus 
Salomé a sua emenda não tem razão de ser, 
porque' p~1ra esta avaliação ycnal da , tcrru 
não se vm tomar por base o sistema atu,ll, de· 
acôrdo com as escrituras de compra e venda, 
nem com declarações "causa-mortis". 

A base que vai haver para lcvantam_cnto 
do impôsto territorial é aquela que esta na 
Constituição. 

O Sr. Maleus Salomé - A sua própria 
lei que está sendo votada, declara que o im-
pôsto tcritorial terá por base o valor venal 
das terras. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Isto está 
no artigo 2.o e cu peço a atenção do nobre • 
Deputado para o seguinte: êstc valor venal 
niío scrú mais revisto pelo sistcf!Ia ~ltual. 
Esta foi a grande inovu~;ão constiluc10I~al. 
Scrú feita por meio de cadastro, cadastro este 
que scrú um levantamento semelhante ao que 
fêz em 1922 0 Sr. Secretário da Fazenda, Sr. 
João Luiz Alves. . 

O Sr. Ma teus Salowé - Que tera por 
base compra c venda. 

O SR. ALBEHTO DEq_DATO - Não; de 
ncôrdo com as considcraçocs de ordem eco-
nômica c social. V. Excia. não leu o . meu 
parecer. Pediria, portanto~ ao S!. Prcsidc?-
tc que lesse minhas constdcraço~s !lo Pai c-
c~r em que apresentei êstc substttut,tvo, por-
que a base do lançamento fu,tur? c t~ JJase 
do valor venal dado pelo cadastro. Ser <l lc-
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vantado pelo cadastro, que terá por finalí~ 
dade acabar com esta grande mentira que é 
a. revisão dos impostos territoriais contcrnpo-
rancos. Mentira porque se baseia na compra 
c_ venda. E a compra c venda é urna soncga-
çao de valores, é o espírito fiscal de alguns 
c.olctores que agem em defesa exagerada do 
fisco, ou inspirados pela politicagem, em que 
os adversários terão a terra com inescrupulo-
so valor venal, cquanto os corrcligionúrios, 
co !li ridículo valor ... 

O dispositivo constitucional, que a lei 
or~ executa, virú acabar com as revisões 
qumqucnais que havia c elaborar-se um ca-
dastro sério, que pode demorar, um mês, dois 
meses, quatro meses, um ano ou dois, mas 
que fieadt uma obra definitiva, que é o ca-
dastro. 

O Sr. Malezzs Salomé - V. Excia. terá 
'POr base as compras c vendas. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Não terá 
-cousa nenhuma. 

O Sr. lr!aleus Salomé - Qual é o ele-
l'ncnto informativo desta Comissão? 

O SR. ALBERTO DEODATO - Digo a 
V. Excia. o que é: o levantamento é a no-
meação de uma Comissão do Estado para 
avaliação do terreno, cousa completamente 
diferente daquela que se dá hoje. V. Excia. 
vai ler o projeto c verá que isto não está 
no projeto. 

Já votamos o artigo 2.Q que responde ao 
nobre Deputado. 

O artigo 2.Q é o seguinte: 
_ "Para .cobrança do impôsto observar-se-
ao as scgumtcs taxas: 

1 
' I - Sôbre as áreas não cultivadas -

,5%; 
II - Sôbre os terrenos de cultura : 

1 1 
a) até 20 h a. (salvo o disposto no art. 

1~3 %; § 1.•, da Constituição Estadual) 

h) de mais de 20 até 1.00 ha. - 1,2%; 
c) de mais de 100 ha. - 1 %". 
O Sr. Mafezzs Salomé - Valores venais. 
O SR. ALBERTO DEODATO - Ora o 

que tem isto? Não são títulos de compr;t c 
venda, nem bancários, nem cousa nenhuma. 

9 SR. PRESIDENTE- Continua em dis-
cussao o artigo 4.•. 

•. . O SR. ALBERTO DEODATO -Sr. Prc-
srdcnte, pela ordem. 
d . Sr · Presidente. Certamente não iremos 
. en~ar de discutir aqui, nesta Assembléiá um 

pr<;>Jeto. de tanta magnitude como êste ;ôbre 
0 Imposto territorial. 

· d E isto porque o território rural é a base 
. a nossa economia. E' a terra, é o campo, é 
a fazenda, é a propriedade rural, não só a 

, hase da nossa, economia, como, também, da 
noss~ formação política, da nossa própria for-
maçao social, tendo· êsse tributo, que é o im-
pôsto territorial, repercursão, não só de or-
dem econômico-financeira, como também de 
ordem social e política. 

1 
O Sr. Armando Ziler - Política, princi-

pa mente ... 
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O SR. ALBEHTO DEODATO- Sim, po-
lítica principalmcn te. Por isso, fazendo o es-
tudo, no meu parecer, que deu lugar ao subs-
titutivo, cu disse: "não há dúvida que a Cons-
tituição dispõe ainda sôbre o levantamento ca-
dastral do Estado e a classificação de terre-
nos de 5 em 5 anos. O projeto fala em que os 
lança meu tos são revistos de 5 em 5 anos. 
Não há dúvida de que, o fim do lcvantmnen-
to cadastral c a classifieação dos terrenos são 
para revisão do lançamento qüinqiicnalrncntc. 
A lei ordinária, entretanto, devia dispor sôbre 
levantamento cadastral c classifieação dos ter-
renos. 

Foi esta inovação con.•;i:itudonal que se 
abehcrou na legislação fiscal francesa sôbre 
o impôs to de terras rurais. O eadastro fran-
cês compreende a divisão de comunas em sec-
ções, , a triangulação, a agrimensura, c afinal, 
a verificação administrativa. Na França, a 
avaliação, para efeito de lan~~amento, é feita 
depois de classificados os terrenos por agri-
cultores nomeudos pelo Conselho Municipal 
c tornando-se por base a renda das variadas 
culturas. O nosso cadastro serú mais simples, 
porque, na França, o tributo incide sôbre o 
proprietário, segÚndo a renda econômica da 
terra e que lhe dú o valor locativo. 

Entre nós, a incidência se faz sôbrc o 
-valor venal, como no impôsto de alguns Es-
tados alemães, chamado "grandweri-slezzr". 

Mas êsse cadastro não será uma simples 
·C mentirosa revisão. 

~a Europa c nos Estados Unidos só se 
adnutcm a justiça e a produtividade do im-
pôsto territorial, se êle pôr especializado, 
scgm~do o uso que seu proprietário faz da 
terra. 

Classificam-se, para isso, as terras em: 
a) terras arúveis ou de cultura; h) ter-

ras de pastagem; terras de florestas· d) ter-
ras de minério. ' 

De qualquer maneira, para o levanta-
mento do nosso cadastro, deve-se ter em con-
ta as considerações de ordem econômica, co-
mo a produtividade c a situação geográfica 
da terra; as de ordem social, de vez que a 
terra não é um produto do trabalho, mas um 
dom da natureza. · 

A valorização das terras se dá mais em 
razão dos trabalhos da coletividade, do que 
da atividade do proprictúrio. , 

Obedecendo, estritamente, ao preceito 
constitucional, o que se tem em vista na Cons-
tituição é o imperativo da vida moderna 
acaba~, defini~iva~ente, com o absentcismo: 
Eu sei que nao e apenas o tributo que faz 
com que se cultive a terra ... 

. O Sr. Uriel Alvin~ - V. Excia. me per-
rmte um aparte? - A Impressão de V. Excia . 
de qu~ a Constituição de uma comissão para 
presidir os trabalh.os, como valor tributário 
das terras, resolvera a questão aqui discutida, 
parece enga!los~ para nossa Casa, porque nes-
te caso seria mteressante consignar, na lei 
que se elabora, a criação dessa comissão, o 
número de membros, porque do contrário 
amanhã se organizará uma comissão de dez 
membros, ~endo apenas dois agricultores, o 
que tornara neste caso letra morta. 

' ,, ' 
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. O. Sr. 1 ALBERTO DEODATO.- Isto se 
há de resolver em outra lei, porque a de ago-
ra é uma espécie de linhas gcmis, para leis 
posteriores em que autorizaremos o Poder 
I~xccutivo a regulamentar, procurando o meio 
administrativo de execução da lei tributária. 
E' claro que o Poder Executivo tornará em 
consideração essa discussão c devemos acen-
tuá-la o mais possível, examinarmos as emen-
das, porque tudo o que aqui dissemos deverá 
servir para a hermenêutica fiscal. Pois hem, 
Senhores. Não tenho a ingenuidade de supor 
que só o tributo resolverá a grande questão 
do absentcisrno, mas, incontcstàvclmentc, o 
tributo, como dizia Wagner, tem uma finali-
dade social: finalidade, contra os vícios al-
coólicos, contra as desigualdades sociais, con-
tra o ahscntcismo. 
· . Além dêssc tributo que estamos agora el;n-
signm}do, há outros meios, outras causas u.·.·a-
vcs ao abscntcismo. 

O problema é muito mais complexo do 
que se pensa. E, por êle ser assim, tão com-
plexo, o projeto em discussão é um dos meios 
de se combater os latifúndios. 

Pelo substitutivo que apresentei, não se 
p.umcnta um vintém do tributo, porque o tri-
buto atual é de 1,50 sôhrc tôdas as terras em 
classifica~~ão. E mais: porque a incidência 
é s~brc. ~ valor venal, para fins de impostos 
tern.tm:;:us, não entram mais no computo da 
avahaçao as benfeitorias e as matas. A Cons-
tituição proibiu terminantemente isto. De ma-
neira que da avalia~~ão iremos deduzir o vn-
lor das benfeitorias c das mata:>. Na~> terras 
classificadas de cultura o tributo é, nas que 
não fore1!1 cultivadas, de 1,50%; nas que U-
verem ate 11 '! cultivadas, 1,50%; nas que tl .. 
verem com mais de 114 até a metade cu li iv:l-
das, 1,10%; as que tiverem com mais da nw· 
tp.dc cultivada, 1% . Assim legislaremos de 
acôrdo com a Constituição. 

O Sr. último de Carvalho - Assim é que 
se fomcn ta a produçüo. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Em se-
gundo lugar, classificamos as terras como ter-
ras de pastagens. E o Deputado Antônio Cae-
tano lembrou que se acrescentassem: "natu-
rais", porque' há pastos cultivados e pastos 
nativos. E', pois, justo que os pastos culti-
vados paguem como sendo terras de cultura. 

O Sr. Gemido 11laíde Data venia, 
como apresentante do projeto, creio que lwu-
ve um engano a rcspei to desta classificação. 
.A.s terras, no meu ponto de vista, devem ~;c r 
classificadas da seguinte maneira: terras cul-
tivadas, campo mi cerrado ou de minério; 
porque a pastagem tanto pode ser no campo, 
cerrado ou então pastagem natural. 

O SR. ALBERTO DEODATO -Eu acho 
muito interessante seu aparte. 

Pediria fôsse objeto de urna emenda, que, 
V. Excia. apresentaria à Casa. 

E' observação muito jntercssantc c que 
deve ser discutida. 

Mas, Sr. Presidente, há mais. O ilustre 
Deputado Uricl Alvim, nosso brilhante cole-
ga c meu ex-aluno, sugeriu o seguinte: que ta-
xemos o terreno cerrado, que são os mais po-
]Jres, com uma percentagem menor do que as 

terras cultivadas, niuito menos do que as ter-
ras daqueles que trabalham, dia c noite, sem 
descanso. Acho a proposta do n ohrc Depu~ 
tado um absurdo, porque a taxa incidirá sô-
hrc ·o valor venal da propriedade. As terras 
de cerrados terão valor venal muito menor do 
que as de cultura. Nüo adianta ser a taxa me-
nor. O valor venal é que d~Yc ;;c1· maior ou 
menor. 

Peço ao nobre colega que raciocine sôbrc 
êsse argumento, sôhre o qual talvez não ti-
vesse refletido mais delidamen te na oeasiüo. 

Poderia ter um terreno de cultura até 
:l 'lo do impôsto. Desde que fôssc avaliado 
1n1garia menos impôs to. Os terrenos cerra-
do:; são de preços inferiores no Estado de 
l\Iinas. 

O Sr. Armando Ziler - Nestas condi-
ções, seria o dono da terra duplamente benefi-
ciado. De um lado, valor venal mínimo; de 
outro, taxa mínima. · 

O SH. ALDEHTO DEODATO - Desta 
forma acabaria não pagando impôsto. 

O Sr. Uriel .1lvim - No caso em aprê-
ço, o proprietário não seria beneficiado;_ ao 
contrário, estaria contando com t~ adversida-
de c na previsão de não poder trr~r ~lo ter-
reno o suficiente nem para a sua propna sub-
sistência. 1\Iais ainda, sabemos que a maior 
parte das terras, em nosso Es~ado, é po~Jrc, 
c aquêles que as exploram sao -ycrdt~dc1ros 
bandeirantes que penetrar~n~ no mten.or .lu-
tando contra tôdas as espccrcs de pcngos e 
dificuldades. Acontece mais que são essas, 
justamente, as terras de pastagens naturais, c 
os homens que para ~la levaram . o. gado são 
•1s vítimas da atual crrsc da pccuarw, de que 
~c trata hoje nos parlamentos mineiro c fe-
deral, c é a êsses homens que devemos levar 
o nosso auxílio, para que não tombem na luta 
ingente em que vivem arrastando consigo o 
destino de Minas. 

\~ 

\ 

O SH. ALBERTO DEODATO -Sr. Pre-
sidente. Compreendo o pensamento do nosso 
nobre colega c há grande verdade no que êlc 
acaba de dizer. Será apreciado quando se fi-
zer o cadastro das propriedades agrícolas. O 
que quer dizer é .o scgu!nte; que de_va ~er 
apreciado para o fan do Imposto o capital In-
vestido na terra. As condições geográficas c 
fertilizantes da terra, cujo produto dá muito 
maior ou menor trabalho para ser adquirido. 
E' claro que isto vai ser ventilado na ocasião 
do levantamento do cadastro, c deve ser le-
vado em consideração. Como se vê o proble-
ma do impôsto sôbrc a terra é complexo de-
mais. Estou, em tese, de acôrdo com a opi-
nião do ilustre Deputado comunista. Os ter-
renos férteis e não cultivados deviam sofrer 
uma pesada incidência do impôs to. Mas acho 
que, na situação atual em que nos encontra~ 
mos, com a produção diminuída, o constante 
acréscimo dos impostos, vigorantes no regi~ 
me anterior, êsles não devem mais ser au-
mentados, de forma alguma. Os fazendeiros 
jú estão muito tributados, c, além disso, o ca-
dastro vai dar um.a noção absolutamente real 
da situação das propriedades agrícolas. f.:sse 
levantamento cadastral é que permitirá que o 
Estado forneça aquilo que não pode fornecer 
agora, para melhoria da situação dos traba-
lhadores rurais. 
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' Na situação de pobreza e de miséria dá 
. agricultura, todo tributo sôbre a terra é, além 

de fudo, improdutiva. O resultado seria tor-
nar a situação ainda mais grave. 

O Sr. Armando Ziler - Apesar de tudo, 
o meu argumento ainda, prevalece. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Como ar-
gumento teórico é interessante, mas como rea-
lidade não pode vingar. 

O Sr. Armando Ziler - Consideremos a 
terra na sua alta função social, se diminm-
mos o impôsto àqueles cidadãos que a culti-
vam, que são úteis à coletividade, isso não 
implica aumentar o impôsto para aquêlcs que 
não cultivam suas terras cultiváveis. 

O SR. ALBERTO DEODATO - l\las já 
está aumentado. . 

O Sr. Armando Ziler- Não! O impôsto 
foi diminuído para os bons proprietários, os 
que produzem, mas não foi aumentado para 
os maus. Mas, como é que o Estado distribui 
justiça, premiando, apenas, os bons ou prin-
cipalmente punindo os maus? 

O SR. ALBERTO DEODATO- Mas exis-
te uma diferença. A nossa tese é idêntica. 
Seria bom que o máximo fôssc de 1,30%, c 
diminuído até 1% c até mesmo a 112%. Se-
ria muito interessante, mas é impossível. A 
diferença, entre os nossos máximos, é de 0,20, 
mas inoportuna. O que me parece, e que fi-
cou suficientemente esclarecido, no parecer, 
é que somente. pelo levantamento cadastral 
d_os terrenos de cultura é que poderá ser apre-
Ciado o valor venal dessas terras, por um cri-
tério democrático, que atenda aos intcrêsscs 
dos fazendeiros c agricultores. Esse levanta-
mento cadastral será feito com a cooperação 
do. Instituto de Estatística c Geografia do Es-
tado, com o objetivo de classificar os terre-
nos c promover a revisão dos lançamentos, 
como se faz na França e na Alemanha, tudo 
de acôrdo com os processos científicos de 
triangulação, agrimensura, etc. Com isso, tere-
mos progredido quase um século em matéria 
tributária. 

Não mais teremos o espírito fiscal, que 
vinha sendo pôsto em prática recentemente, 
e contra o qual estamos hoje lutando: alguns 
coletores onerando excessivamente o contri-
buinte para mostrar trabalho. Nunca mais 
teremos a política malfadada dos agentes fis-
cais tributando mais os adversários políticos 
e menos os correligionários. Nunca mais te-
remos a sonegação de impostos nos inventá-
rios e nas transmissões inter-vivos, porque já 
levantaremos o cadastro imobiliário e sabere-
mos, com certeza, o valor das propriedades. 

Peço a atenção dos Srs. Deputados para 
que estudem com amor, com carinho, como 
mineiros c corno brasileiros, o tributo terri-
torial que é assunto grave c sério da vida po-
lítica c econômica de Minas. (Palmas) . 

U sn. PRESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão do artigo 3.~, a Mesa vai submeter à 
consideração dos Srs. Deputados as emendas 
aprcscnta<ias, que, na forma regimental, têm 
preferência sôbre as proposições. 

O SR. FABHíCIO SOARES- Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

Desejava que V. Excia. informasse se es-
tas emendas podem ser votadas independente-
mente do parecer da Comissão respectiva. 
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O SR PRESIDENTE - O Regimento de-
termina q~lC dado o alcance, a relevância da 
matéria trat;da nas emendas, ou o seu núme-
ro, a l\iesa poderá enviá-las à Comissão; entr_e-
tanto, a Mesa acha que os Srs. Deputados esta o 
perfeitamente esclarecidos e poderão votar. as: 
emendas na presente reunião. Se V. Excw ., 
julgar o contrário •poderá requerer, e a Mesa 
dará uma solução.' Do contrário poderern~s fi-
car indefinidamente marcando passo e estes 
projetos não serão votados. 

O SR. T ANCREDO NEVES - Sr. Presi-
dente. Hequciro a V. Excia. se digne remeter 
á- Comissão competente as emendas apresen-
tadas ao artigo. E' preferível que a Casa de-
more mais c delibere com acêrto. 

O SR. PRESIDENTE - Perfeitamente .. 
.Já foram (liscutidos c votados os artigos l.o e 
2.o, do substitutivo ao projeto 11.0 55; as em~n
das oferecidas, o foram ao artigo 3.0

• De ac?r-
do com o requerimento formulado ,pelo Sr ·' 
Deputado Tancredo Neves vou consultar à Ca-
sa, se prefere votar na presente sessão, tôdas· 
as emendas, ou se julga conveniente enviá-las: 
à Comissão para estudo e parecer. 

O SR. ANDRE' DE ALMEIDA - Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

Parece-me que, pelo artigo 171 do Hegi-
mento Interno, V. Excia. não terá de consul~ 
tar à Casa. 

O SR. PHESIDENTE - Perfeitamente., 
A Presidência pode remeter ns emendas á Co-
missão ex-officio ou deixar de o fazer. 

O SR. ANDRE' DE ALMEIDA- A deci-
são cabe a V. Excia. c não à Casa. 

O SH. PRESIDENTE- Mas. a Mesa, por 
liberalidade, •prefere que os Srs. Deputados 
julguem c decidam se essas emendas devem ir 
à Comissão rm se podem ser resolvidas nesta 
sessão. Por isso, consulto à Casa. Os Srs. De'· 
pufaclos que julgam que as emendas apresen-
tadas ao artigo 3.Q do substitutivo ao projeto 
44 devam ser remetidas à Comissão respecti-
va, para seu estudo, queiram permanecer sen-
tados. (Pausa). 

- Foi aprovado. 
De acôrdo com a decisão da Casa, serão 

elas remetidas à Comissão competente. 
A Mesa vai continuar a proceder à dis-

cussão e votação dos outros artigos do substi-
tutivo ao projeto n.0 44. 

Artigo 4.~ - "Nos terrenos elassifieados 
como de cultura, incidirão as seguintes taxas 
sôhre o valor venal: (lê) . 

Está em discussão o artigo 4.Q. 
O SR. ARMANDO ZfLEH - Sr. Presi-

dente, pela ordem. 
O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 

Sr. Armando Ziler. 
O SH. ARMANDO ZíLER - Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados. 
·Queria apresentar emenda à alínea "a" do 

artigo 4.0 em discussão, que diz: "Nos terre-
nos classificados como de cultura incidirão 
as seguintes taxas sôbre o valor venal: a) As 
que não forem cultivadas, 1,5 % ". 

Sr. Presidente, dentro do espírito do 
su]Jstitutivo apresentado e do brilhante pare-
cer que o acompanha, acredito que seria mais 
lógico taxarmos de maneira mais pesada as: 
terras de cultura que não estejam sendo culti-
vadas. 



O Sr. André de Almeida ....:.. V. Excia. me 
permite üm aparte'? -V. Excia. não conhece 
bem o interior :parà ter ês!e pe~samento. Nas · 
terras de cultura do intenor nos adotamos o 
regime de ~otatividade, devido à falta de uma 
cultura racional. . 

O SH. AHMANDO ZtLER - Não há dú-
vida. E' o problema do fogo, das queimadas 
que acabam esterilizando a terra. Como te-
m_o~ agora uma planificação que pretc!1d~ rno-
dihcar todo êstc sistema de cultiVO, hqmdan-
d.o nosso atraso, nesse setor, levando o Bra-
sil a uma época moderna (estamos cem anos 
atrasados nos processos de. cultura)! acredito 
<Iue podemos resolver êste mconvemente, que 
é realmente um problema grave, o da rotativi-
dade a que alude o ilustre colega. 

Proponho a emenda seguinte: "modificar 
para 1,80 o/o a taxa a· que se refere a alinca 
"'a", artigo 4.0

, aumentando-se assim de 30 cen-
tésimos por cento, apenas, a referida taxa, isto 
porque a lei estabelece o limite máximo de 
20 % para aumento de impostos. 
. O Sr. último de Carvalho -V. Excia. dá 

licença para um aparte?- Então V. Excia. 
o~erecena aos. lavradores o material necessá-
rio .para que eles cultivem suas terras. 

O ~H .. AHMANDO Z1LEH - Essa é uma 
das pr11~1.e1ras obrigações do Estado e desta 
i•ssemhlew; t~1do fazer por que os lavrallores 
tenh~1m a assistência necessária, a fim de in-
centivar a produção. 

. O Sr_. Oltimo dei Carvalho - Quando êles 
1Ivcn;1~ ,a, st~a d~spo~ição êsses meios, é justo 
que se eleve o Imposto das terras não culti-vadas. 

O Sr. Feliciano i~ena - V. Excia. dá li-
~~~~ça pt~I."a u~n t~parte? - Eu acho mesmo que 
e:~ ta lhfe1 en_cuwao entre terras de cultura cul-
!Ivadas c nao cultivadas no nosso meio, é in-
J:I~tt~,. P~r<~nanto aos. agricultores do Estado de 
~h~l,.'s f.1ltam os mews de transporte e até os 
mstr umcntos elementares de trabalho 
as enX'lli'\S · · d t d ' como . ,, '.aia os, e c., c modo que n"' ', 
:I>?r ~l!lpa d~ proprietário das terras que '~~a~ 
na? sao culllva_das; enqu~nto êstes meios não 
fm em proporcwnados nu o será justo 0 _ 
men to de taxas. au 

, ? SR .. AH~IANDO Z1LER - Acho justa 
tt SlM obseivaçuo e me permito re.petir um·1 fras.e do Sr. Senador Luiz Carlos Prestes: "A 
Agr~cultura no Brasil ainda é feita 'l IJOnta de nanz". ' ' 

O Sr. último de Carvalho - Se o Sr. Se-
nnl~or l~iz isto é porque sabe a situação do in-
tenor, e porque conhece a situação topográfi-
ca do nosso interior, a qual não permite agri-
cultura a tratores, só a arado. 

O SR. ARMANDO Z1LER- Efetivamente 
o Scna~o,r Prestes co!1l~ccc os problemas do 
nosso I ms e as condrçoes dos trabalhadores 
do int_crior; em muitos lugarc~ não é possível 
a agncultura a tratores, porque são regiões 
montanhosas. Mas o q~w êle quer dizer é que 
nem mesmo enxadas nos temos. 

O Sr. F dlicimzo Pena - Há de se fazer a 
cultura de tôdas as terras agricultávcis para 
no fim perder todo o plantio por falta de 
transporte, porqu~ a safra não tem mercado 
no interior ... Sena um absurdo plantar, ~Jara, 
por êsse motivo, perder o plantio. 

O SR. ARMANDO ZILER- Efetivamen-
te 0 problema do transporte é muito grave. 
S~hemos que o produto das colheitas costuma 
ficar acumulado nas estações por longo pe-
ríodo, à espera de transporte, chegando mes-
mo a apodrecer, perdendo-se a produção. 

O Sr. Castro Pires - Outra objeção que 
se faz, à pretensão que ora se discute, é a se-
guinte: as zon~s ~e mato, cuja _derrubada é 
proibida .pelo Governo, são consHleradas ter-
ras de cultura; corno é que se aumentaria o 
impôsto sôbrc c~sas terras de cultura se o Go-
vêrno não permite derrubar as matas? 

Um Sr. Deputado -Efetivamente incidi-
ria em aumento de ünpôsto o proprietário de 
terra onde existissem matas que êlc não pode 
derrubar. 

O SH. PRESIDENTE - Peço aos Srs. 
Deputados solicitarem apartes ao orador por-
que, do contrário, não será possível à taqui· 
grafia registrar todos os apartes proferidos. 

O SH. ARMANDO ZtLER - No caso fi-
gurado pelo nobre Deputado Castro Pires, é 
claro que não cabe aumento. Continuando, Sr. 
Presidente, desejo destacar um dos trechos do 
brilhante ,parecer do ilustre Deputado Alberto 
Deodato, a saber: "Nada há de mais contra o 
espírito constitucional. A Constituição não 
manda isto. As áreas não cultivadas são de 
terras de cultura e terras que não se prestam 
à agricultura. O que os constituintes tiveram 
em mira foi tornar mais pesado o tributo sô-

. bre aquêles que, tendo terras de cultura, não 
as cultivaram. Pelo projeto, o que se dispõe 
é taxar regressivamente os que tiverem maior 
ou menor área de terras de. cultura, sem aten-
ção a que estejam elas cultivadas ou não". 

Portanto, o substitutivo foi apresentado 
justamente, para corrigir aquilo que a Cornis: 
são julgou acertadamente ser uma anomalia ... 

O Sr. último de Carvalho - Não é pos-
sível que se taxem as terras, a 1,80 o/o • 

O SH. AHMANDO ZtLEH- ... corrigin-
do êsse êrro econômico de taxarmos 1,50 %, 
indistintamente. 

v cjarn VV. Excias. o espírito do substitu-
tivo, no trecho que se segue: 

"O que a Constitui~~ão dispõe é, porém, 
tributar os terrenos rurais de três maneiras: 
os que não são de cultura, de um modo; os 
de cultura, cultivados, de outro modo; c os de 
cultura, sem cultivo, pesadamente". 

Pesadamente, note-se bem. 
O Sr. último de Carvalho - A taxa de 

1 50 o/o recai pesadamente. E a Casa verificará 
a' grita que vai causar, depois do· reajustamen-
to dos valores venais. 

O SR. ARMANDO ZtLER - Acho possí-
vel que ca~Isc .protestos. ~Jorém,_ a?ho tarnh_é,m 
que o imposto territorial c o ma1s J~Ist.o. Ahas, 
a própria Mensagem do Govêrno d1z 1st o. 

O Sr. Antônio Caeta.no - Acho que os 
agricultores devem ser mais beneficiados. São 
homens que vivem no interior, sem transpor~ 
te, sem assistência médica, sem escolas, e ate 
mesmo sem poder contar com o a~paro dos 
bancos que os financiem na pla~taç_ao,. n_a co· 
lheita no heneficlnmento e na d1strrbmçao de 
seus produtos. São homens que necessitam de 
proteção urgente. 

O SH. AHMANDO ZtLER - Estou de 
acôrdo com V, Excia. São homens que preci-
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saro de proteção e recrimino os Governos que 
não lhes dão essa proteção, pois, tôda a pro-
·dução depende da terra. Nosso Estado, J?O-
rém está em dificuldades financeiras mmto ' . N grandes. Todos nós reconhecemos Isto. • e-
cessita, 'POrtanto, de aumentar as suas rendas, 
a fim de que possa cumprir o seu progra.ma. 

O Sr. último de Carvalho - Não ha de 
ser aumentando impostos. 

O SR. AHJ\IANDO ZfLER - Então, per-
guntaria como é que o Estado poderia dar as-
sistência sem arrecadar impostos? 

O Sr. úllimo de Carvalho - Mas o Esta-
do já está arrecadando. 

O SR. ARMANDO ZíLER - Acredito que 
o aumento mínimo de 0,30 % não vai matar 
ninguém. Se matasse, os da Capital já esta-
riam mortos. . . . 

O· Sr. úllz'mo ele Carvalho - A questão 
não é de aumento de 0,30 'lo. O que sabemos 
é que isso que nos é proposto tão cândida-
mente vai trazer urna verdadeira extorsão pc-
lo fisco. As propriedades que pagam impostos 
de Cr$ 500,00 sôbrc hectare, c 1propriedades 
que pagam 2 a 3 mil cruzeiros por hectare. O 
reajustamento vai trazer aos cofres .públicos 
um grande aumento na arrecadação, sem que 
haja necessidade de aumentar a taxa do im-
pôsto territorial. 

O SR. AHl\IANDO ZfLEH - Por outro 
lado, também, existem propriedades que valem 
2 ou 3 mil contos, pagando impôsto territorial 
sôbre 300 ou 400 contos. O que se pretende 
pelo presente projeto é estabelecer eqüidade 
no pagamento dos tributos territoriais. E jul-
go ser eqüânimc 'tributar pesadamente o pro-
prietário que não cultiva terras boas. E o 
que 'Proponho não é pesado. Uma fazenda, 
:por exemplo, que valha 100 contos, a 1,50 %, 
paga Cr$ 1 o 500,00, e, a 1,80 %, paga Cr$ 
1. 800,00, portanto, um aumento de Cr$ 300,00, 
r}or ano. E' o que proponho. 

O substitutivo, cujo espírito louvo, muito 
sàbiarncntc recomenda o irnpô~;to rcgrc:>sivo. 
Eis o que determina o art. 4. 0 do substitutivo 
ao projeto n. o 44; "Nos tcrTenos classificados 
como de éullur[l, incidirüo as seguintes taxas 
sôhrc o valor venal: a) as que niio forem cul-
tivadas- 1,50 %; 1J) as que estiverem até 1/4 
cultivadas - 1,30 %; c) as que estiverem com 
mais de 1/4 até a metade cultivadas- 1,10%; 
~) as que estiverem com mais da metade cul-
tivadas - 1 %". 

Devemos raciocinar dentro do quadro ge-
ral, apanhando tôda a questão: 

O impôsto territorial era de 1,50 %, in-
d_istintarnente. Agora temos esta tabela regresft 
SIVa, pela qual o impôsto é diminuído, chegan-
do até 1%. 

O Sr. último de Caruallzo - Pois é jus-
tamente êsse o regime fiscal necessário para 
o fomento da produção. · 

Um Sr; Deputado - Diminuir o impôs to 
é fomentar a agl'icultura. 

O SR. AHl\IANDO Z1LER - Mas existem 
proprietários rurais que têm propriedade~ cul-
tiváveis e vivem nas cidades sem as cultivar. 

O Sr. Castro Pires- Exclusivamente por 
falta de braços. 

O SR. AHMANDO ZíLER - Não ~r~ i o·. 
· O Sr. último de Caruallzo - I runeiro 1 precisamos resolver ns problemas de transpor-

te c financiamento para depois exigirmos isto 
do proprietário rural. 

( Cmzam-se apartes). 
O SH. PBESIDENTE - Faço um apêlo 

aos Srs. Deputados no sentido de cumprirem 
us normas regimentais, solicitando apartes aó 
Sr. Deputado, porque mt.titos ::partes ao mes-
mo tempo prejudicam a <hscussao, e, em vez de 
gerar a luz, geram confusão. 

O SH. AHMANDO ZfLER - Continuan· 
do, Sr. Presidente, queria ressaltar êste as~ 
pccto, atendendo às razõ_es <}e ordef!! social, 
econômica c política, o Imposto sera, agora, 
regressivo. Muito bem. Não. s~ ~obrará mais 
o mesmo impôsto aos propnetanos de terr~s 
cultiváveis c cultivadas, c aos de terras culti-
vúveis e não cultivadas. O cultivo da terra é 
um dever social c, pelo novo regime tributá-
rio, os que cultivam siío beneficiados. Muito 
justo. Mas, o mesmo raciocínio que leva o le-
gislador a diminuir o impôsto dos que culti-
vam ns suas terras, quando férteis, deve levá-
lo n aumentar o impôsto dos que, ,possuindo 
terras férteis, niio as cultivam. 

O Sr. Moacir l?esende - V. Excia. dá 
.licmH.~a para um. aparte? 

O SR. ARMANDO ZtLER- E' verdade. 
Na tumultua(;ão dos vários apartes com que 
me honraram, os nobres colegas, eu prometl 
ouvir a palavra de V. Excia., porém, me es-
queci. Peço suas de;,culpas. 

O Sr. Moacir Resende- V. Excia. ouc 
trab:.tlha na Carteira Agrícola do Dane~ -do 
Brasil, .deve e:;lar a par da grave sittwçiio 
dos agneultorcs. Como disse muito hem o no-
b~e Dcp~ltndo Feliciano Pena, os agricultores 
n:w cultivam sua:J terras po motivos que inde-
pendem de sna vontade. 

9 ~H. AHMAI\H)O ZlLEH- Nem sempre., 
V. I~xcw o sabe que ao tempo da altn do café·, 
por. exemplo, muito:; fazendeiros estavam err~ 
Par1s, enquanto os verdadeiros agricullorcs 
trabalhavam de sol a sol. 

. Um Sr o Deputado -- Na Zona da l\Iata, em 
mmlo:; lugares. os trabalhadores de fazendas 
fazem semana inglêsa. 

O SH. A H MANDO ZfLER - A norma no 
campo é trabalhar de sol a sol, sem direito 
algum às conquistas sociais. 

O Sr. Moacir Resende- V. Excia. dá li-
cença para um aparte'!- V. Excia., que co-
nhece tão bem a situação a que os agricultores 
estão reduzidos, acha que êlcs estão em condi~ 
PÕes de suportar mais alguns ônus? 
~ O SH. AHl\IANDO ZfLER - Excia., rc· 
conheço que a situaçiío dos agricultores não 
é das mais risonhas; em muitos casos é pre-
cúria e alé grave. Mas V. Excia. reconhecerá 
comigo que isso não se dú npenas com os agri-
cultores; passa-se com todos, com os pccuaris· 
tas, com muitos industriais c comerciantes e' 
principalmente com o povo c os trabalhado-
res. Por êsse raciocínio, não poderíamos au-
mentar imposto~ de espécie alguma, mas ain-
da há poucos dias foram instituídos dois ou-
tros. O ligeiro aunicnto que pro.ponho não re-
cai sôbrc ? J?OVo. E' um irnpôsto direto, o mais 
sadio e sabw. 

O Sr. Antônio Caetano - V. Excia. me 
dú licença para um aparte? - V. Excia. não 
acha que o impôsto indireto vai também afe-
tar o agricultor? 
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I O SR. :AIU.fANDO ZtLER _:.0 agricultor 
é afetado pelo .impôsto, porquantb adquire no 
comércio as utilidades de que carece. Nós te-
mos que marchar para urna política de insti-
tuição do impôsto direto e de aumento dêsse 
impôs to e diminuição dos impostos indiretos. 

Se em parte procedem os argumentos 
apresentados pelos nobres Deputados cu racio-
cino de outra forma. Não é possível, Sr. Pre-
sidente, cuidarmos de uma coisa primeiro c 
depois de outra. E esta é uma th\s razões pc-
las quais nem sempre temos acertado nas so-
luções dos nossos problemas. Alguns julgam, 
por exemplo, que o problema fundamental é 

as suas terras. Nem se alegue que os lavrado-
res não estão em condições de cultivar um 
quarto sequer de suas terras, ·pois que a maio-
ria c;ultiva pelo menos um quarto, senão a 
metade ou mais das terras de cultura. De que 
viveriam se não exploram a terra? Como é 
que uns lavradores cultivam e outros não? A 
razão nüo é a da situação precária do lavra-
dor; senfto rarn.mente, mas é que não têm in-· 
terê5Se nisso, têm outras fontes de renda. Es-
clarc~~o, ainda, um outro !,:.Onto: há muitos 
proprietários rurais que não cultivam as suas 
terras; devastam-nas, fazendo lenha e dormen-
tes para ferrovias. 

o da educação e nestas condições supõem que 
o Brasil deve parar tôdas as suas atividades e 
lançar-se unican.~ntc na solução dêssc proble-
ma de alfabetizar o povo brasileiro, o que não 

Um Sr. Deputado- Para arranjar meios 
de pagar as suas dívidas. 

é possível. 
Hepetindo uma comparaç~o que jú uma 

vez figurei, melhor esclarcccrel o meu ;r>cnsa-
mento: se queremos fazer siderurgia, não po-
demos primeiro montar a usina c depois cui-
dar da formação de técnicos em si<lerurgia. 
Por outro lado. não podemos primeiro formar 
técnicos em siderurgia, para depois começar 
a edificar a usina siderúrgica. As duas cousas 
têm que ser atacurlas simultfmeamcntc: levan-
tar a usina de si<lerurgia e a escola de técni-
cos ao mesmo tempo. Do contrário não resol-
vemos cousa alguma. 

O Sr. Jludré de 11lmeida - V. Excia. dá 
licença para mn aparte? - O problema é o 
seguinte: é saber se o~; agricultores agiientam 
êsse aumento de impôsto. 

O SR. ARMANDO ZíLEP. - De trinta 
centésimos por cento. Aquêlcs grandes lati-
fúndios que não produzem quase nada, c as 
pequen.as 'fH'Oprie.dades também, seriam força-
dos a }SSO .. A :nmha inten(;i\o não é que pa-
guem c;;se I!llPO;~to; a, minha intenção, aumen-
tando esse Imposto, e levá-los a cultivar pelo 
menos um quarto das propriedades cultiváveis 
como diz a letra "d", · 

O Govêrno tem obrigação de assistir üs 
classes produtoras. O Plano de Fomento da 
Produção prevê essa assistência. Mas não é 
possivel pôr o plano em exccuc,~ão sem di-

l . E' . ' n 1crro. ' . po~ rsso mesmo que digo não po-
dermos pruncrro atacar uma coisa c depois 
outra, como no caso da usina c dos técnicos. 
O Govêrno não 'l>O<le primeiro dar assistência 
aos fazendeiros c depois aumentar o impôsto, 
porque, corno cstú, o Govêrno não tem dinhei-
ro para assistir os fazendeiro~;. Os fazendci-
r9s. não pod~m, de outra parte, esperar o au-
xrho c depois pagar o impôsto. As coisas são 
en~relaçadas, são' interdependente~;. Temos de 
ag1r entrosando os problemas. Hú o problema 
de tr~nsportcs, pnra o qual chamou a nossa 
atcnçno~ o no,hrc Deputado Fcliciano Pena: a 
produ~~a~ esta ap~drcccndo por falta de trans-
porte; h a o r! c sau.de, o de cduca~~ão, etc. Pro-
curar resolve-los Isoladamente seria um êrro 
rlc conseqüências graves. E' lH'c~iso atacar tu-
do ao mesmo tempo. 

Voltando à emenda que .estou sugerindo, 
peço a atençilo da Cf-l~:u•. novnrn~::nte. para o fato 
uc t:rnc u me~mo esplriio que levou o lcglstt,. 
dor-a diminuir a taxa l}lura os proprietários 
que cultivam as suas terras deve prcva!cccr 
•para elevar a taxa para os que não cult1vam 

O SH.. AHMANDO ZiLEH - Porque isso 
está dando resultado. Não têm interêssc em 
cultivar, porque tiram de suas matas muito 
mais do que o suficiente para viver, sem m; 
riscos das intempéries a que está sujeito o 
plantio. Aprovando o aumento pro.posto, de 
algum modo obrigaríamos os fazendeiros a 
cultivar pelo menos um quarto de suas terras, 
ao invés de estarem devastando as suas matas 
como acontece, em geral, ao longo das estra-
das de ferro. Pode-se argüir que não plantam 
Jlorque estão desamparados: não têm garan-
tias. A alegação procede, em pari e. Mas, por 
seu íurno o Govêrno necessita dos recursos 
que lhe r{errnitam proporcionar a assistência· 
que ~;em dúvida o nosso lavrador merece. 

V em ü l\Icsa a seguiu te 

EMENDA N.o 5 

Ao substitutivo do projeto n.o 44. 
Modificar para 1,80 % a taxa a que se re-

fere a alinca "a", do art. 4.0 • 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1!)47. 
- (a.) Armando Zíler. 

O SH. DNAH MENDES- Sr. Presidente. 
pe,;o a palavra. 

O SR. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Dnar Mendes. 

O SH. DNAH l\IENDES - Sr. Presidente. 
cu pergunto a V. Excia. se estão em discus-
süo as emendas aprcsen ta das. 

O SH. PHESIDENTE--,- A Mesa cstú pon-
do em discussão artigo por artigo, do substi-
tutivo ao projeto n." 44, justamente para dar 
oportunidade il Casa de oferecer as suas emen-
das, que serão tôdas elas remetidas ü Comis-
são competente. 

O SH. DNAH MENDES- Perfeitamente. 
Estando em discnssüo, Sr. Presidente, o art.. 
'L", quero também concorrer com a minha opi-
nião sôhrc o contéúdo do mesmo artigo, e nes-
se sentido, refutando a emenda proposta pelo 
nobre Deputado Armando Zíler, assinei junta-
mente com o Deputado Antônio Caetano, uma 
emenda, que scrú apresentada quando fôr pôs-
to em discussão e votação o art. 5.Q, no sen-
tido <le ser reduzida de 1,ü0 para 1,50 a inci-
rl~ncia do impôsto sôbrc o valor venal de ou-
tros terrenos classificados. 

Entendo que nu fase que estamo~ :~tra~ 
vcssando, de grundcs difi~uldades cconormcas, 
dificuldades estas que atmgem n todos os se-
tores, não devemos em hipótese alguma aumen-
tar o impôsto territorial. 
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• O art. 3.9 c o art. 4.9 do substitutivo apre-
sentado pela douta Comissão reduzem os im-
postos para terras cultivadas, c hem avisada 
andou a Comissão, diminuindo êstcs impos-
tos. Não quer dizer a contmriu-senso do no-
bre ,Deputado Armando Zíler, que devamos 
h~mbém aumentar os impostos para as terras 
nao cultivadas, mesmo :porque, como foi fun-
damentado nesta Casa, os obstáculos que se 
antempõem ao cultivo da terra são lão com-
plexos, tão variados, que independem da von-
tade do lavrador. 

Posso, assim, falar, Sr. Presidente c Srs. 
Deputados, porque, filho de lavrador, cu tam-
bém labutei na lavoura, cultivando a terra nos 
lazeres <la minha profissão, e sempre observei 
o grande sacrifício do homem da lavoura, do 
homem rural, e nós, atualmente nas funções 
,de legisladores, não podemos, em hipótese al-
guma, concorrer para que sejam aumentados 
os impostos que incidem sôhre as terras, por-
que com esta atitude, concorreremos para pre-
judicar a execução do plano de fomento it 
produção. 

O nosso objetivo deve ser o de fazer con-
vergir o homeni para o campo, tornar a lavou-
ra, a agricultura c a vida no campo mais con-
fortável c mais atrativa, corno salientou certa 
vez o grande Presidente Franklin Delano Roo-
llevelt, em um dos seus artigos publicados na 
sua obra "Olhando para o futuro". 

Iloosevelt aconselhava, mesmo, que se de-
vesse convergir para os campos algumas in-
,dústrias, a fim de estabelecer o meio equilíbrio 
entre a vida rural c a urbana. 

Sr. Presidente, a lavoura vive, presente-
mente, sua hora angustiosa, porque sente a 
falta do trabalhador rural que experimenta 
maior ah·ativo para a cida/lc, em vista da ca-
rência de assistência do Poder Público, até 
hoje. 

·O Sr. André de Almeida- E por falta de 
crédito. 

O SR. DNAR MENDES - Nas estradas, 
seus produtos estão apodrecendo, sem recur-
sos fmanceiros •Para desenvolver suas ativida-
des, é preciso que se diga c se proclame sem-
pre, sem rcbuço, a grave situação que atraves-
sa a lavoura. Quem quiser examiná-la, deve 
procurar os cadastros dos Bancos, para verifi-
car qual a_ situação da lavoura. A situação da 
!av~ura. nao se. compara com a situação das 
m_dt;stnas. POis, enquanto cmprêsas indus-
tr~ais assombram a qualquer pessoa que cxa-
rmne o resultado do ano financeiro na lavou· 
ra acontece o contrário: o homem ~la lavoura 
lll~l. ganha para o sustento c educação da fa-
miha c, quase sempre, está endividado. 
; Ora, Sr. Presidente, se a vida da lavoura 
e que desperta, no atual momento em todo o 
mundo, a atc:nção dos economista~<; c dos go-
vernan.tes, nao devemos nós, dar o exemplo 
como este de asfixiar a iniciativa do homem 
rural; ao contrário, devemos diminuir os im-
postos, facilitar aos agricultores meios para 
reflorestamento de suas terras empobrecidas, 
que de,vem ser exploradas racionalmente. 

O Sr. André de Almeid'a - Devemos ter 
em vista que o homem da lavoura já tem pa-
vor, quando é lembrado pelo Govêrno. O Po-
der Público sempre que se lembra dêle, é 
:Para sacrificá-lo. Precisamos fazer que o Go-
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vêrno ampare os homens da lavoura, não pio-
rando a situação, c sim, facilitando os seus 
meios de vida. 

O SR. DNAR MENDES- Perfeitamente. 
Aliás, o fisco só tem lembrado do homem ru-
ral, para exigir dêle contribuições fiscais e 
mover-lhes perseguições, quando se trata de 
política. 

Devemos encarar a questão ;pelo lado com-
plexo, como salienta o nobre Deputado' Arman-
do Zíler, porque elevar os, impostos das ter· 
r~s não cultivadas, será prejudicar a pecuá-
na; sabemos que as terras, quando não po-
dem ser cultivadas, são transformadas em ter-
ras de pastagem. E êstc impôsto virá prejudi-
car a pecuária, que é uma das fontes de nos-
sa riqueza. 

O Sr. Armando Zíler - Não se prejudi-
c_ará. a pecuária, •JJOrque já votamos um suhs-
htuhvo que inclui as pastagens nos terrenos 
cultivados. Só mente peço o aumento da taxa 
pura as terras aproveitáveis, que não estejam 
sendo aproveitadas. 

O . SH. DNAR MENDES - As '))astagcns 
naturms pagam 1,50 c não houve diminuição. 

O Sr. 1lrmando Zíler - Não se pode di-
ze!: que seus proprietários não as estejam apro-
vdmtando c, neste caso, não serão prejudica-

os. 
O SR. DNAR MENDES - São prejudica-

dos porq~JC aumentam os impostos, êste au-
n~cJ~to sm das terras, e nós não podemos, em 
hrpotcsc alguma, aumentar os impostos. Nesta 
f:~se, o :pcnsa~cnto que nos anima é procurar 
~hn~mmr os unpostos, de modo que não prc-
JtHhquc o Estado, c favoreça o plano de recu-
pera~~ão econômica. 

Nesta oportunidade não devemos olvidar 
as P:llavras .de Hooscvclt: - "A vida das co-
mu'm'd.ades .m.du~triais ul'!Ht!las, grandes c pc-
quen,ts, esta mtunamente hgada aos destinos 
da nossa produção agrícola, pois não haverá 
consumo P_ara produção industrial enquanto 
os cornpatnotas que vivem nos campos, não ti-
verem poder aquisitivo suficiente para com-
prar as mercadorias fabricadas nas cidades. 
O desequilíbrio é a falta de justiça econômica 
para com as atividades agrícolas". 

São estas, Sr. Presidente, as considera-
ções rápidas que estou fazendo em defesa de 
urna classe numerosa c desprotegida, a que me 
acho estreitamente ligado. 

Vem à Mesa a :wguinte 

EMENDA N.o 4 

Ao art. 5. 0 do substitutivo do ~)rojcto n." 
44, substitua-se 1,30 % por 1,50 %. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de Hl4·1. 
(aa.) Antônio Caetano - Dnar Mendes 

Ferreira. ' 
Justificação - Não é justo que nesta ~a~c 

em que at:avc~sa a a~ric~Iltura e. P,ccuana 
se eleve o rmposto tcrntorial, max1me quan-
do estão os proprietários completa.rncnt.c Cf!· 
tregues à sua própria sorte, c sujeitos as <l_r-
ficuldadcs sempre crescentes, por falt~ de 
braços para a lavoura c sem recursos fman-
cciros. 

(aa.) Antônio Caetano - Dnar Mendes 
Ferrcirà. 
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O SR. UniEL ALVIM - Sr. Presidente, 
.peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
·O Sr. Uricl Alvim. 

O SH. UHIEL ALVIl\I- Sr. Presidente. 
Ainda há pouco. a Casa recebeu, aliás, 

com aplausos do líder das fôrças coligadas, 
a emenda do' Sr. Deputado Antônio Caetano, 
fazendo distinção entre terrenos de pastagens 
naturais e terrenos de pastagens cultivadas. 

Sôhre o assunto Sr. Prei;ídentc, c apre-
sentando urna cmen~la ao art. 1." elo projeto 
em discussão, quero trazer a seguinte con-

tribuição (lê): 
El\IENDA N.0 5 

' 
Onde convier: 
Art. - Para efeito de cobrança de im-

postos, os terrenos de pastagens naturais 
(campo ou cerrado) estarão sujeitos à taxa 
de 0,50%. 

.lllsli{icação - Os terrenos de pastagens 
nuturais, assim utilizados, são aproveitados 
com rebanhos, representando hoje uma das 
maiores, senão a maior fonte de renda do 
Estado. Não se compreende a lavoura sem a 
pecuúria, c nem a pecuária sem a lavoura. 
Do esfôrço conjugado dessas duas fôrças de 
produção, resulta a grandeza econômica do 
Estado. 

Nem se compreende que justamente ago-
ra que os pecuaristas mineiros se encontram 
a braços com desesperada luta financcirn, 
ameaçados mesmo por uma crise que lhes po-
derá s.cr de resultados fatais, venham recc· 
ber tnbuta~~ão maior sôhre sua propriedade 
rural de que aquêlcs que as utilizam com a 
prática da lavoura, embora atividade tarn· 
bém proveitosa para o nosso Estado c o povo 
mineiro. 

Essa medida é tanto mais justa, quando 
sabemos que as pastagens naturais existem em 
terrenos mais pobres, mais secos, oferecen-
do campo a menor número de animais de que 
nos terrenos ricos, com pastagens cultivadas. 

Por isso, somos de parecer que o impôsto 
deve recair em base inferior sôbre essas duas 
esr>écies de terrenos. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1947. 
(a.) Uriel Alvim. 
Sr.- Presidente, os terrenos de pastagens 

natm·a1s, como sabemos, são, por sua nature-
za, secos. Hú casos em que os terrenos dt-
pastagcm natural abrigam muito mc'nor nú-
mero de rêzcs do que os terrenos de pasta- · 
gem cultivada, como na Zona da Mata e no 
Sul de Minas, em que as pastagens abrigam 
4 cabeças por alqueire, enquanto nas pasta-
gens naturais, abrigam uma cabeça por al-
queire. Por isso mesmo, Sr. Presidente, nes-
te momento em que os pecuaristas mineiros 
atravessam uma cri~;e fina'nccira das mais an-
gustiosas, venho fazer um apêlo à Casa, no 
sentido de aprovar a minha emenda, fazen-
do uma distinção na incidência da taxa tri-
but:í.ria sôbre os terrenos utilizados como .pas-
tagens naturais daquelas utilizadas como de 
cultura ou de pastagens cultivadas. Se h ou-

ve o intuito verificado do líder das fôrças 
coligadas, de apoiar as crrlC_ndas apresenta-
das pelo Sr. Deputado Antômo Caetano, com 
mais forte razão, Sr. Presidente, a Casa deve 
rejeitar essas emendas porg:uc _senão iremos 
contribuir para agravar nuus mnda a situa-
ção chocante c quase catastrófi_ca que estão 
atravessando os grandes pccuarrstas do nos-
so Estado c do País. (Palmas). 

O SH. PHESIDENTE- Encerrada a dii!l-
cussão do art. 4.0 , tôdas as emendas q~Ic fo· 
rem apresentadas ao mesmo nesta Sessao se-
rão enviadas à Comissão competente. 

O SH. AHiVIANDO ZILEH - Sr. Presi-
dente consulto a V. Excia. se já cstú encer-
rada 'a discussão do art. 4.'', pois cu deseja-
ria falar novamente. 

O SH. PHESIDENTE - Estou acaban· 
do de encerrá-la. Pelo Hegimento Int.erno, V. 
Excia. só poderia falar um~ vez·. Diz .? art. 
19G: "Em primeira c terceira discussao ca-
da Deputado poderá falar apenas uma vez, 
pelo prazo de uma hora, cxcet~ o autor do 
projeto, que poderá falar duas vezes, pelo es-
paço total de duas horas. . 

Parúgrafo primeiro _: Em segunda di~
cussão, poderá o Deputado f~lar uma v~z so-
bre cada artigo, título, carntulo, sccçao ou 
grupo de artigos, de modo _que o !crnpo to-
tal de sua permanência n~ t~1l~,una nao exceda 
de duas horas improrrogavels · 

Mas se V. Excia. quer falar cu lhe con-
cederei a palavra· 

O SH. AHMANDO ZILEH - Eu c~ml_J.C· 
cia 0 Regimento Interno. Mas como V. Excw. 
tem sido de uma liberalidade ,sei!l par ncs~c 
assunto, eu julguei que V,. Exc1a. poderra 
me conceder a palavra mais uma vez. 

O SH. PHESIDENTE- A. Mesa deliberou 
conceder a palavra a V. Excia. que, se qui-
ser pode aproveitar a oportunidade desta 2_.• 
dis~ussão, porque o assunto merece o mars 
amplJ debate: , 
• O SH. AHMANDO ZILEH - Agradeço ~ 
generosidade de V. Ex c ia., mas agm~rdare1 
a 3." discussão para falar novamente sobre o 
assunto. . 

O SH. PRESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão do art. 4.0 , a Mesa pas~a, ao art.. 5.o · 

O SH. PHESIDENTE - Esta em discus-
são o ai-t. 5.0 • 

O SH. ANTONIO CAETANO (pela or: 
dcm) - A êste artigo, Sr. Presidente! remeti 
à Mesa a emenda n.0 4, que pc~~o seJa enca-
minhada à Comissão. . 

9 Seguem-se em discussão, os artigos . 6. , 
7.Q, 8:', !J.'' e '1o.Q do substitutivo ao ~ro1eto 
n.'' 41, cujas discussões, sem debate, sao en-
cerradas. . 

São enviadas à Mesa mais as seguintes 
emendas no' referido projeto: 

EMENDA N.o ü 

Ao art. 5.o do substitutivo" ofe.rec.id,o ~o 
Projeto n.0 41, onde se lê: - A mc~den~l~ 
das taxas sôbre o valor venal ,dos ou ti 0 ~ te~- . 
rcnos classificados será de 1,GO% - diga-se 
1,30%. 
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'1 EMENDA N.Q 7 

Ao nrt. 8.Q, ~nde se diz: Será iniciado em 
1948, diga-se 1950. No parágrafo único, on-
de está ano de 1948, diga-se 1950. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 194 7 · 
(a.) André de Almeida. 

EMENDA N.0 8 

Pánigrafo único do art. 8.0 do substitutivo 
da Comissão : 

"A revisão para o ano de 1948 será le-
vada a efeito por uma comissão esp~c.ial no-
mea(la pelo Govêrno do Estado, presHhda T?e-
lo Coletor Estadual e integrada pelos avall~
dores judieiais e pelos cinco maiores contri-
buintes do impôsto territorial rural". 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1947. 
(a.) Uriel Alvim. 

EMENDA N.o 9 

l•o art. 8.0 do substitutivo ao projeto 
n.• 4 L t 

Art. s.o _ O primeiro _Icvnntam~n-o ca-
dastral do Estado para o efett.o de r.ensao,, se-
rá iniciado em 1048 c constara de lc1 e;~nccwl: 

§ 1.o _ A revisão :r1ara o ano de LAS. se:a 
feita, em cada município, por uma corms~;uo 
presidida pelo Col?tor E~ta~~~~1l e t.endo ~o~:~.o 
membros um avaliador .1mhcwl rt1. ~omar ~,1, 
indicado pelo mesmo, o Fiscal Mt:mc~pal rhs-
trital e o maior contribuinte do 1mpo:sto. ter~ 
ritorial do distrito a que pertencer o 1mov~l. 

§ 2.0 - Da rleeisfío da maioria da co~us
são, cnherú recurso para o Conselho de Con-
tribuiu tes do Estado. . . 

§ 3.• - O Presidente não terú dn·cüo a 
voto. 

.TI!sti{icação - O levantamento cadastral, 
por ~na maqna importância, deve ser estudado 
r>ela Assembléia Legislativa, por traçar novo.s 
rumos á tributação em geral. O povo deve OJH·· 
nar em tão vital programa. 

A revisão imediata dos lançamentos ter-
ritoriais, que é uma necessidade prcrr~e~1te, 
pois é uma forma de se reverem mmtas li1JUS-
tiças praticadas com prejuízo dos cofres públi-
cos, não deve fie;; r ao arbítrio dos Srs. Cole-
toves Estaduais, como sempre aconteceu. Nes-
sa revisão, devem tomar parte os representan-
tes do Fisco, da Prefeitura e dos contribuin-
tes, para uuc se possa fazer obra democrática. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 19,17. 
- (a.) último tle Carvalho. 

EMENDA N.O 10, ADITIVA 

Onde convier: 
Art. - Até ser levantado o cadastro e 

elassificados os terrenos nos têrnios da Cons-
tituição c desta lei, 0 tributo será cohr~do à 
base de 1,50 o/o, na conformidade das le1s em 
vigor. 

. Juslificaçcio - A classificação das terras 
só poderá ser feita após o levantamcJ~to. ~o 
<!adastro, no próprio tê:mo da .CC?n;stitmçao 
Estadual. A presente lei manda lllJCiar o le-
vantamento em 1948. Até o levantámento do 

· ca.<Iastro c conseqüente classificação dos ter-
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rmios, a arrecadação deverá ser feita nos têr· 
mos da lei atual. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 194 7. 
- (a.) Fabrício Soares. · 

-· Vão 1projelo e emenda à Comissão de· 
Finanças. 

EN CERHAl\lENTO 

Na da mais havendo que tratar, o Sr. Pre-
sidente declara finda a sessão, designando pa--
ra amanhã a seguinte 

OHDEJ\1 DO DIA 2G-9-1947 

1.• discussão do projeto n.O 62, do Sr. He-
nó, concedendo subvenções a instituições de 
caridade de J acutinga; . 

1.• discussão do projeto n.0 G3, do Sr. l~l
tirno de Carvalho, que autoriza a construçao· 
de ponte sôhre o rio Pomba; , 

1." discussão do .projeto 11. 0 64, do Sr. lll-
timo de Carvalho, autorizando a construr;r~o 
da rodovia Pomba-Dôres do Turvo-Alto Rm 
Do~; . 

1.• discussií.o do projeto n." 65, do Sr. lJl-· 
timo de Carvalho, que nuloriza a ligação Pi-
raúba-Astolfo Dutra e l\'iercês-Rcmédios; 

2.• discussão do projeto n.Q 23, que auto-
riza a abertura de um crédito especial de CrS 
20. 426,40, à Secretaria das Finanças; 

2.• discussão do r>rojeto n.? 43, que dá no-
va dcnominaçiio aos tributos de que trata o 
artigo GS do decreto-lei federal n.Q 1. !l85, de 
29 de janeiro de 1!HO (Código de :Minas) c 
contém outras providências; 

3.• discussão do r>rojcto n.O 14, que cslen-
rle a militares os benefícios do decreto-lei n." 
t.G:l2, rle lG-l-4G; 

:l.• discussão do projeto n.• 17, autorizan-
do a abertura de um crédito especial de Cr$ 
22.10G,40, à Secretaria das Finanças; . 

3.• discussão do projeto n,? 18, que auto-
riza a ahertura de um crédito suplementar de 
Cr$ 3. 000.000,00 ao Departamento de Com-
pras; 

:l.• discussão do IJrojeto n." 1!l, autorizan-
do a abertura de um cródito especial de Cr~".. 
9. 003,!)0 à Secretaria da Educação. 

- J.Jcvanta-se a sessão. 

ATA DA SEGUNDA HEUNUO DA COMISSÃO 
DE THABALHO E ORDEM SOCIAL 

Com a •Jwesença dos Srs. Deputados Ila-
cir Pereira Lima, Adolfo Portcla e Dolivar de 
Freitas, aos dezessete dias do mês de setembro 
do uno de mil novecento~; e quarenta c sete, 
reuniu-se, sob a presidência do primeiro, na 
Sala das Comissões,· a Comissão de Trab:1lho 
e Ordem Social para os seus trabalhos. Com 
causa justificada, deb:aram de comparecer os· 
Srs. Deputados Geraldo Ataíde e Starling Soa-
res. 

Por delibcra(;fío untmime, ficou resolvido 
que ilS rcuniõe~ da Comissão realizar-se-iam, 
semanalmcn.te, as terças-feiras, às catorze ho-
ras. A segmr, o Sr. Presidente fêz a distribui-
ção de documentos que se encontravam sôhre· 
a mesa, cabendo uma Heprescntação do Sr.· 
Fe!ício Terrn .Júnior ao Dermtado Bolivar de 
Freitas e, ao Deputado Adolfo Portcla "Inqué-
ritos Econômicos" do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 

. .. 

,. 
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Nada mais havendo a tratar,, o Sr. Presi~ 
dente encerrou a sessão, após haver convoca-
do nova reunião para a. próxima terça-feira, 
vinte e três, às catorze horas. 

Sala das Comissões, 17 de setembro de 
-:r 1947.- (a.) Adolfo Portela. 

ATA DA TERCEIHA REUNL\0 DA COMISSÃO 

DE SEGURANÇA P(JBLICA 

Com a presença rios Srs. Deputa~los Cha-
ves Hiheiro, .Jnson Albergaria e Aloísw Costa, 
aos dezenove dias do mês de setembro do ano 
de mil novecentos e quarenta e sele, soh a 
presidência do primeiro, reuniu-se, na Sala 
das Comis~õcs da Asscmhléia Le~islativa, a 
Comissão de ScgurmH;a Públicn, deixando de 
comnarecer, com causa .insl.ificnda, os Srs. De-

, puta(los Arnaden Andrada c Antônio Pimenta. 
Feita a leitura da ata da renniiio anterior 

c posta em discussão, foi a mesma aprovada. 
Pedindo a •palnvra, o Deputado Aloísio Costa 
leu o seu parecer sôhre o projeto n." 11, que, 

•·, depois de discutido, foi anrovndo. 
Esgotada a matéria do dia, o Sr. Presi-

dente encerrou n sessão, lendo, ante;,. convo-
cado novn rem1iiío nnra o próximo dia vinte 
e três, its dezesseis horas. · 

Sala das f:nmissÕ<'s. J!J de setembro de 
1!H7. - (a.) Chaves Hiheiro. 

ATA DA SEXTA HEUNIÃO DA COi\IISSÃO DE 
FINAN(~AS, OHÇAi\IENTO E TOMADA DE 
CONTAS 

Com a pre~:enr>1 <los Srs. Deputado<; Rcnó, 
A llw~·tr! Deodato. Fr~lkiano Pen n, .T oc:é Augus-
to, (,~ulherme. Mnehado c .Taed.er Alhcr~aria, 
aos vmte P tr('S rlins do mês de sctemhro do 
ano de mil novecentos c qw1rcmta e sete, na 
Sala .<las Comissões da Assemhlóia Lerrislntiva, 
reunm-sc, llara os seus trnhnlho~~. n Comissão 
de Fin:mças, O~r~m11ento <' Tomnrh dr~ r:ontn<:. 

Na aw:ência do Sr. PrPsidente. DenuhHlo 
l'v[a1Jl·icio de Andrade, nssumiu n diredio dos 
tJ·ahnlho<> o D'~nutaclo Henó, Viec-Presi<lcnlc 
da Comissão. L irias c postas em rliscnssão as 
ntas das duas últimas rrunitícs. fornm anrova-
da<;. Com a palavra, o Deputado Alhertó Deo-
dato leu ~cu parecer sôhre o pro.ieto n." <13, 
o qu:tl,. nosto em votaçuo, foi nvrovado por 
urumimHlade. A segnir, os S1·;;. Denutados Al-
berto Deodato e Guilherme ]\'[achado apresen-
tar[~m seu :ponto de vista sôbre o parecer no 
P!'OJeto n,Q l6, ela nutoria rlo Deputado Mauri-
c>I? .<.le Andrade. _Pôs to em votação, pelo Sr. 
li es~(lcnte, o proJeto de n." 16, verificou-se o 
scgumte resultado: Tlelo projeto, votarmn to· 
1los ,os Deputados, com cxeeçfío do Deputado 
Reno, em e votou pelo pnrcccw do Sr. Mauricio 
de A !ldradc, relator do projeto em questão. 
Vencido o pnrccer do Deputndo Maurício .de 
Andra~le, o Sr. Presidente nomeou o Deputa-
d? Gmlherme l\lnchado para novo relator, em 
VIrtude do voto vencido. . · 

Tendo-se esgotado o assunto do dia, o Sr. 
Presidente levantou os trabalhos da sessão, de-
vendo a próxima reunião realizar-se em data 
oportuna. 

Sala das Comissões, 23 de setembro de 
l9•17. (a.) Henó. 

CONVOCAÇÃO 

O Sr. Presidente da Assembléia Legislati-
va convoca os Srs. Deputados cornponen tes;· 
dn Comissão Especial de Estudos sôhre Pro-
dução Agrícola e da Comissão Esp~cial de Es-· 
tudos sôhre Transportes, uara reunirem-se sex-
ta-feira, dia 2G de setembro, na Sala das Co-
missões, a fim de proceder-se :\ eleição dos· 
Presidentes e Vice-Presidentes das respectivas.· 
Comissões. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães - 1." Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.• Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa - 1.• Secretário. 
Luiz Domingos - 2.9· Secretário. 
Emílio Vasconcelos - 3." Secretário. 
Ozanan Coelho - 4.• Secretúrio. 

COMISSÃO DE CONSTtTU!ÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

( 

Antônio Pedro Draga - Presidente. 
.Juarez de Sousa Carmo ( ·) - Vice-Pre- . 

si dente. 
Cfmdido Ulhôa ( •). 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. 
Starling Soares. 
Ribeiro Navarro. 

( •) Substituídos, interinamente, pelo~ 
Srs. R e nó c Aluísio. Costa, respectivamente,, 
designados em Sessão de l7-9-1947. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente. 
R e nó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa ( •) . 
Fcliciano Pena. 
Guilherme l\Tachado. 
Tancredo Neves ( *). 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDCJSTRlA E 
COi'il.ÉRCIO 

Uricl Alvim - Presidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. 
Armando Ziler. 
Dilcrmando Cruz. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira ( •) - Presi~lentc. 
Rondou Pacheco- Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo· 
Arlindo Zanini. 
José Carvalheira ( *) • 

( •) Substituídos, interinamente, pelo~,. 
Srs. Jaeder Albergaria e José Augusto, rcs~; 



;pectivamente, designados em Sessão de 19-9-
;1947. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
·.srs. Joubert Guerra e Bolivar de Freitas, res· 
. ·pectivamente, designados em Sessão de 22·9· 
~194 7. 

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 ORDEM SOCIAL 
Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
Bolivar de Freitas. 
·Geraldo Ataíde. 
. Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 
Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidclcino Viana ( •). 
Jaeder Albergaria. 
Luiz Maranha ( •) . 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 
Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Ribeiro - Vice-Presidente. 
Aluísio Costa. ' 
Antônio Pimenta. 
Jason Albergaria. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
'Srs. Mourão Guimarães c Moacir Resende 
respectivamente, designados em Sessão de 24~ 

'9-1947. 

COMiSSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Sorúgi - Presidente. 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente. 
Carlos Prales. 
Guilhcrmino de Oliveira (*). 
Manuel Taveira. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Resende - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Badaró Júnior. 
Xenofontc Mercadante. 
Simões de Almeida. 

·COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 

J ason Albergaria. 
César Sorági. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte Mercadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
·Martins da Costa, designado em Sessão de 
'22-9-1947. 

(*) ~omeada em Sessão de 16-9-47, con. 
~forme requerimento n.0 42, do Sr. Fabrício 
. Soares. 
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COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SoBRE PROOUÇ.X{) 
AGRfCOLA (*) 

Sousa Carmo. 
J oãu Carnilo . 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andrade. 
Jason Albergaria. 
Cândido Ulhôa. 
César Soragi. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES (*) 

Hondon Pacheco. 
José Augusto. 
llacir Lima. 
Magalhães Melo Viana. 
Aluísio Costa . 
César Soragi. 
Armando Ziler. 

( •) Nomeada em sessão de 22-!l-1947, con-
forme requerimento n.• 43, do Sr. Sousa ·'; 
Carmo: ' 

(•) Nomeada em sessão de 22-!l-1947 con-
f?rnJe relJuerimenlo n." 51, do Sr. ~Ümrro da 
Cunha. 

43.~ SESSÃO ORDINÁRIA, EM Z6 DE SETEMBRO 
DE 1947 

PRESIDf.;NCIA DO SR. ALBEHTO TEIXEIRA 
SUMAHIO: - Comparecimento - Ata - Ex-

pediente: - Mensagem n.o 54, sôbre pre-
enchimento de cargo no Conselho Admi-
nistrativo do Estado - Ofício do Sr. Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Es-
'Pírito San lo - Memorial de D. Maria 
Guerra c oulras -- Pro.ielos: n.o (\(j (cons-
trnt~üo de ponte), do Sr. Antônio Cacta· 
no; n.'' (\7 ( construeão de estrada de ro-
dagem), do Sr. Her{ó; n.9 GS (construção 
de llOntc), do Sr. Jouhert Guerra, e n.o 69 
( constnwão de pontes),' do Sr. Augusto 
Costa -~Semana da Constitui~~ão. Melho-
ramentos públicos: discurso do Sr. Os· 
car Corrên, requerimento n." ?8•. sôbrc 
instala~~ão de uma subestação cle~nca;, n:• 
5!l, sôhrc forneciment~ de cne:gw el~tr~
ca, c projeto n.9 70, sobre cnsmo pnma· 
rio para crian~~as cegas- Cruz Vermelha 
Brasileira: discurso do Sr. Martins da 
Costa e emendas ao projeto n.'' 36 - Con-
selho Administrativo do Estado: aprova-
~~ão da nomeação do Sr. Caio Nelson d.e 
Sena - Ensino agrário ambulante: convi· 
te do Sr. Secretário da Agricultura - ~·4 

PARTE DA ORDEM DO DIA: - t.~ d1s· 
cussão dos projetos: n.• 62 (subvenção a 
instituições de caridade); n.0 63 (cons-
trução de ponte); n. 9 64 (construção de 
rodovia); n.9 65 (ligações de municípios) 
- 2.• discussão dos projetos: n.o 23 (cré-
dito à Secretaria das Finanças); n.• 43 
(nova denominação a tributos); emendas 
n.• 1, do Sr. Uriel Alvim; n.0 2, do S_r . 
Matcus Salomé - 3.• discussão dos prOJC• 



tos: n.9 14 (benefícios a militares); n.• 17 
(crédito à Secretaria das Finanças); n.• 
18 (crédito ao Departamento de Com· 
pras); n.• 19 (crédito à Secretaria da Edu-
cação) - Projetos: n.• 36 (orçamento pa-
ra 1948); e n.• 48 (fixação da Fôrça Po-
licial) : informações do Sr. Presidente -
Emendas números 1 a 96 ao proJeto n.• 36, 
apresentadas 1por vários Srs. Deputados 

, - Emendas números 1 e 2 ao projeto n.• 
48, apresentadas pelos Srs. Carlos Prates 
e Fcliciano Pena, respectivamente - En-
cerramento - Ordem do Dia 29-9-1947. 
Às 14 horas, comparecem os Srs. : Alberto 

Teixeira - Castro Pires - Valdir Lisbôa _:.__ 
Emílio Vasconcelos - Ozanan Coelho -
Abreu Hesende - Alberto Deodato - André 
de Almeida - Aníbal Gontijo - Antônio Cae-
tano - Antônio Pimenta - Armando Zílcr 
.:_ Augusto Costa - Augusto de Figueiredo -
Bolivar de Freitas - Cfmdido Ulhôa - Carlos 
Prates - Chaves Hiheiro - Fabrício Soares 
- Faria Tavares - Feliciano Pena - Geraldo 
A:taídc -- Ja~dc1: Albergaria- Jason Alberga-
na- Joao Cannlo - Jouhert Guerra- .Júlio 
de_ Carvalho - !-ourenço Andrade - 1\Iaga-
lhaes de Melo Vwna - Martins da Costa -
l\}a~eus §alomé - Mendes Ferreira - Mourão 
Gunnaraes - Oscar Corrêa - Pedro Br·1"a _ 
Ren~>. -:::: Ribeiro Navarro - Hondon Pt~;heco 
;- Smwes de Almeid:~ - Starling Soares -
ra~H~rcdo. Neves - Ultimo de Carvalho -
Uncl Alvn;1 - Xenofonte Mercadante. 
. . ---:- De1xara~1 de comparecer, com causa 
.JUSh~Icada, os Srs. : Lima Guimarães _ Luiz 
Donungos.-, A_dolfo Portela - Arlindo Zanini 
- Badaro .Tumor - César Soragi - Guilher-
me .Mac~wdo - Guilhermino de Oliveira _ 
Ila~Ir Lnna - .José Augusto - .José Carva-
lheu:a -.:;- Man~Iel Taveira - Maurício Andrade 
- Sunao da Cunha - Sousa Carmo _ \Vils 
Beraldo. · on 

O SR. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes H _ Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

.. O SR .. El\IfLIO VASCONCELOS (3.• Secre-
tariO, servmdo de 2.•) lê a ata da sessão ante-
cedente, a qual, sem obscrva~~ão, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O Sf!.. "YALDIH LISBOA (1." Secretário) 
procede a le1tura dos seguintes papéis: 

MENSAGEM N.• 54 

Belo Horizonte, 25 de setembro de 1947. 
Sr. Presidente: 
Nos lêrmos do artigo 8. 0 , § 2.•, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias do 
Estado de Minas Gerais, tenho a honra de soli-
citar a V. Ex c ia. se digne de submeter à apro-
vação dessa egn:~gia Assembléia Legislativa a 
nomeação do bacharel Caio Nelson de Sena 
para o cargo, que se acha vago, de membro do 
Conselho Administrativo do Estado. 

· A'Jn·oveito a oportunidade para reiterar a 
V. Excia. e aos demais dignos membros da 

Assembléia Legislativa, os protestos da minha· 
mais alta estima e distinta consideração 

(a.) Milton Soares Campos, Gover~ador 
do Estado de Minas Gerais. 

- A apreciação da Assembléia. 
Ofício: 

Do Sr. Presidente da Assembléia Legisla-
tiva do Estado do Espírito Santo, agradecendo 
a comunicação da posse, perante esta Assem--
bléia, do Sr. .Tos é Ribeiro Pena, Vice-Gover-
nador. 

- Recebido com agrado. Arquive-se. 
Memorial: 

De D. Maria Guerra e outras, pedindo· 
contagem do tempo de serviço das suplicantes. 
em escolas primárias particulares. 

- A Comissão de Educação. 

PROJETO N,Q 66 

Autoriza a construclio de uma ponte sôbre o. 
Ri beirao Swzt' 1lna 

A Assembléia Legislativa do Estado de· 
Minas Gerais decreta: 

Art. l.Q - Fica o Govêrno autorizado a· 
fazer construir sôhre o Ribeirão Sant' Ana, 
no distrito de Amparo da Serra, uma ponte de 
cimento armado, na entrada do povoado do 
mesmo nome. 

Art. 2.0 
- Fica o Govêrno do Estado au-

torizado a despender a quantia de Cr$ · 
90.000,00 (noventa il cruzeiros) na construção 
dessa ponte, que correrão pela verba orçada, 
para o Departamento de Estradas de Hodagem 
no exercício de 1948. 

Art. 3.• - Esta lei entrará em vigor em 
1.0 de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
ções em contrário. . 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 194 7. 
- (aa.) Antônio Caetano - Chaves Hibeiro 
- Hibeiro Navarro - Dnar Mendes - Star-
ling Soares. 

- Impresso e publicado, inclua-se em Or-
dem do Dia. 

PHOJETO N.O G7 
Autoriza retificaçlio e construção de parte do· 

treclzo da estmda de rodagem Barbace-
na-.Mzgoriiaba, ex-Remédios 
Art. 1." - Fica o Govêrno autorizado a 

fazer construir parte do trecho da estrada Bar-
bacena-Angoritaha ex~Rcmédios, do ponto 
da Fazenda .Japão até a Rua da Vila de Angori-
taha, não terminada pela construção iniciada 
em 194G. 

Art. 2.0 - Hetificar, alargar e desobstruir· 
o trecho de 12 quilômetros da referida estrada 
do lugar Castelo a Angoritaba. 

Art. 3.0 - Fica o . Govêrno autorizado a 
despender na retificação e construção do tre-
cho Castelo-Angoritaha, da rodovia Barhace-
na-Angoritaha até a quantia de Cr~ .......• 
350.000,00, que' correrá pela verba orçada pa-
ra o Departamento de Estradas de Hodagem, 
no exercício de 1948. 

Art. 4.0 - Esta lei entrará em vigor em 
t.o de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
ções em contrário. 
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Sala das Sessões, 26 de setembro de 1947. 
(aa.) Henó - João Camilo - ültimo de 

Carvalho - Jaeder Albergaria - Xenofontc 
; , i\Icrcadan te. 

Justificação - Foi feita uma estrada de 
rodagem a partir do lugar denominado Caste-
1?, da futura Estação da E. F. C. B., da va-
flante Barhacena-Carandaí, até a Vila de An-

. goritaba, ex-Hemédios, distrito de Barbacena, 
em 945-9413. 
. Como sói acontecer com os serviços feitos 
atabalhoadamente, ficou essa estrada com uma 
parte, justamente a que iria dar à rua de aces-
so ao. ~listrito de Angoritaba, sem construção 
e, p_rahcamcntc, sem nenhum resultado a ro-
d?VIa construída, que não atingiu ao ponto 
VIs~ do. Def~ituoso ficou ainda o trecho cons-
~nudo, estrmto e com espaço suficiente apenas 

' a passageJ_n de um carro ou caminhão, por lu-
gares pengosos sôbre abismos c ribanceiras 
o que torna .quase nulo o esfôrço ernpregad~ 
Para a perfeita comunicação entre êsscs luga-
r~s, c_o~n uma distância aproximadamente de 

.12 qml~met~·os, em lodo o seu trecho. Assiste-
me . razao 

0
Uinda quafl:dO se verifica que há 0 

pro,1cto n,. 65, autonzando a ligação . Astolfo 
Dut_ra-Piraúba-1\Icrcês-Hcrnédios, hoje An-
gontaba, que fará com que Belo Horizonte fi-
que ligado, via Barbacena á tôda Zona da Ma-
ta e à estrada Rio-Bahia. 

Nc~essúri~ se_ nos apresenta, portanto, a 
rnelhon~t .da llgaçao Barbacena-Angoritaha, 
.·ex-~lcmcdros, .que melhor se destinará ao fim 
co!Jmado. 
' '. 

(aa.) Renó- João Camilo. 
- Impresso c publicado, inclua-se em Or-

·dern do Dia. 

PHOJETO N.o 68 
I 

·Autoriza a construção de uma ponte sôbre o 
IUo Curimataí, no ilJunicípio de Buenó-
polis 

. A Assembléia Legislativa do Estado de 
. Mmas Gerais decreta: 

. Art. V - Fica o Govêrno do Estado au-
ton~ado a. man~ar construir uma ponte sôbro 
o H10 C~I~u~atai, no distrito do mesmo nome, 
no MumciiHo de Buenópolis. 

. Art. 2.o - Fica o Govêrno do Estado au-
t;snzado a despender ~té ~ importância de êr$ 

O. 000,00. (cento c cmqücnta mil cruzeiros) 
que correra pela verba orçada para 0 D .' 
lamento ,d~ Estradas de Hodacrern do E ·etpdar-
no exerCIClO de 1948, 0 S a O, 

. Art. 3.0 
- Esta lei entrará em vigor em 

·1::' de janeiro, d.e 1948, revogadas as disposi-
çoes em contrariO. 

Sàla das Sessões, 26 de setembro de 1947 
. (aa.) Joubert Guerra - Augusto Costa __:_ 
.Antônio Pimenta - Martins da Costa - Au-
gusto Figueiredo. 
· Justificação - A construção da ponte' sô-

bre o Rio Curimataí é de importância vital pa-
'ra o Município de Buenópolis. 
. · - Impressó c publicado, inclua-se em Or-
dem do Dia. 

PROJETO N.• 69 

Autoriza a constl'llção das pontes sôbre os 
Rios Santo 1\nlônio e Paraúna, no Muni-
cípio de Conceiçilo do Mato Dentro 
A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-

nas· Gerais decreta: 

Art. 1.o - Fica o Govêrno do Estado. au-
torizado a fazer construir duas pontes sôhre 
os Ilios Santo Antônio e Paraúna, respectiva-
mente, nas Vilas Santo Antônio do IUo Abaixo 
c Costa Scna, no Município de Concci~:ão do 
Mato Dentro. 

Art. 2,0 
- Fica o Govêrno do Estado au-

torizado a despender a quantia máxima de 
Crg 800. 000,00, que correrá pela verba orçada 
para o Departamento de Estradas de Hodagem, 
no exercício de 1948. 

Art. 3.0 
- Esta lei entrará em vigor em 

1.• de janeiro de 19•18, revogadas as disposi-
ções em con trúrio. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 194 7. 
- (aa.) Augusto Costa - Joubert Guerra -
Antônio Pimenta - Martins da Costa - Au-
gusto de Figueiredo . 

. Jzzsli[icc;.ção - As pontes constantes dêstc 
projeto ~ao .Imprescindíveis ao desenvolvimen-
to dos dislntos de Santo Antônio c Costa Sena 
pela rcle.':_fmcia do comércio daquelas longín~ 
<!uas regroes do Estado. A ponte sôbre o Hio 
Santo Antônio, aliás, já está or~:ada desde o 
ano passado. . 

- Impresso c publicado, inclua-se em Or-
dem do Dia. 

Finda a matéria a ser lida na hora do ex-
pediente, o Sr. Presidente passa a dar a pa-
lavra aos oradores previamente inscritos. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Armando Ziler. 

O SH. ARMANDO ZILEH - Sr. Presi-
dente, não tendo chegado ús minhas mãos al-
g~ms dados que pedi a uma repartição, soli-
VIto a V. Excia. trnnsferir a minha inscri-
ção para a próxima Sessão. 
I o sn. PHESIDENTE - Será feita a ins-
crição . 

Tem a palavra o Sr. Oscar Corrêa . 

SEMANA DA CONSTITUIÇÃO 

MellzommeiZlos Públicos 

O SR. OSCAH COHHJ;:A - Sr. Presi-
dente. 

Três motivos vários me alçam hoje a es-
ta tribuna. 

O primeiro relaciona-se com a "Semana 
da Constitui~~ão". 

Healizamos, há dias, quando da primeira 
comemoração da Constituição Nacional, urna 
semana de festividades, semana esta que con-
tou com a colaboração dos vários partido~, 
que lhe emprestaram o brilho de seu presti-
gio. Nossa função nesta tribuna, é, assill'!, 
como membro da Comissão Central Orgam-
zadora, dirigir um agradecimento sincero c 
leal ú Imprensa desta Capital, .que, com a ' 
maior boa vontade, fêz relato fiel da~Jueles 
acontecimentos dando maior realce as ,co-
Inemorações cdm . que a democracia bra~ilei-
ra o celebrava. · 



E' . essencial, Sr. Presidente, que ~wssa 
Constituição seja, de fato, um organismo vivo, 
que tenha vida efetiva c cada cidadão a faça 
respeitar por si; é essencial que cada um 
d~.fenda a sua liberdade, dia. a dia, porque, 
afirmava Harold Laski, "a liberdade é um 
hábito que perde por atrofia" deve ser con-
quistada todos os dias c é essencial que eada 
cidadão a busque, procure, defenda, e faça 
yaler. 

Neste sentido, portanto, é que dcscjanios 
fiquem consignados em ata os agradecuncn-
tos da Comissiio Organizadora lia "Semana 
~ia Constituição", à Imprensa, a boa impren-
sa, que tem sabido nortear sempre seus atos 
pela moralização da obra legislativa, no Bra-
sil; c não a mú imprensa, que tem recorn-
do a todos os meios para criar obstáculos 
ao estabelecimento de uma ordem política 
perfeita e equilibrada entre nós. 

E' preciso que os llú\US elementos sejam 
apontados à opinião pública, aquêlcs que tra-
balham em desprestigio das institui~~ões bra-
sileiras, aquêles que preferem voltar à som-
bra do~ regimes pas:;ados, do Estado Novo, 
e da Ditadura, em que não era dado ao ho-
mem fazer valer o seu pensamento sua von-
tade e os seus dir·eitos. ' 

Contra esses maus elementos a boa im-
prensa, como é a llc llelo Horizonte, há de 
saber portar-se, dando-lhes liçüo de demo-
cracia, lição de brasilidallc. 

A Imprensa de Belo Horizonte, em no-
me da Comissão Organizadora da "Semana. 
da Constiluiçã~", aqm fi~am consignados os 
nossos agrallccunentos. 

O scgt~ndo motivo, Sr. Presidente, é a 
aprcsenlaçao a esta Casa de dois requerimen-
tos. Diz o primeiro dê1es: 

HEQ U EHE\IENTO N. 53 

Sôbre instálação de uma szzbeslação eléltica 

Exmo. Sr. Dr. Présidente da Assem .. 
]Jléia Lcgislati v a do Estado de Minas Gerais. 

Hequeremos a V. Excia., ouvida a Casa, 
se digne de indicar ao Govêrno do Estado 
a conveniência c necessidade de urgente ins-
talação, na cidade de Divinópolis, de uma sub-
cstaçao da energia elétrica da Usina do lia-
fanlwto, que possa satisfazer às necessidades 
locais e às do fornecimento à Hêde Mineira 
~c Viação, para elelrifica~~ão de suas linhas. 
·· Sala das Sessões, 26 de setembro de 
1947. 
. (aa.) Oscar Corrêa - Bolivar de Frei-
tas __,.. Dnar Mendes - André de Almeida 
- Hondon Pacheco. 

O segundo é um requerimento mais ou 
menos nos mesmos têrmos, facilitando o pla-
no de eletrificação da Hêde Mineira de Via-
ção. Diz o seguinte: 

HEQUEHIMENTO N.• 59 

Sôbre fornecimento dei eiZergia elétrica 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa do Estado de Minas Gerais: 
c Requeremos a V. Excia., ouvida a Casa, 
se digne de indicar ao Govêrno do Estado a 

conveniên:cia. de se estudar, conjuntamente 
com o plano de eletrificação dá.· H, M. V., 
e integral aproveitamento da Usina do Gafa-
nhoto, a possibilidade de se fornecer energia 
elétrica a São Gonçalo do Pará e às localiua~ 
des compreendidas entre 13elo Horizonte e 
Divinópolis. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
1947. 

(aa.) Uolivar de Freitas - Oscar Corrêa 
- Dnar Mendes - André de Almeida -
Rondou Pacheco. 

Isto niio é nada mais do que o cumpri-
mento das Disposições Transitarias, segundo 
emenda, ·que tivemos a honra de propor a 
esta Casa c o prazer de ver aprovada. 

O terceiro motivo, Sr. Presidente, é um 
projeto, que cria, no Estado de Minas, o en-
sino primário para crianças cegas. 

Desnecessúrio é salientar o seu interêsse 
c a sua relevüncia, tema que me foi proposto 
à consideração, por pessoa ilustre c conhc-
cedOI·a do assunto. · 

E' o seguinte o seu texto: 

PHOJETO N.9 70 

Cria, 1w Estado, o ensino primário para as 
crianças cegas e. llle fixa as coiZdições 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta: 

Art. 1." - O ensino primário estadual 
fica estendido aos menores, de ambos os se-
xos, em idade escolar, privados da visão. 

Art. 2." - Desde que um grupo escolar 
matricule mais de oito crianças cegas, seu 
diretor requererú ao Govêrno a nomeação de 
professor especializado, também cego, diplo-
mado em instituto nacional de cegos, oficial 
ou oficializado. 

§ 1.• - As matrículas das crianças cegas 
aplicam-se as mesmas condições vigentes pa-
ra as demais. 

§ 2." - O professor nomeado terú os 
mesmos direitos e deveres dos professôres do 
grupo onde trabalhar. 

§ 3." - Cada classe não poderú ter me-
nos de oito nem mais de quinze alunos. 

Art. 4.9 - O programa seguido nas clas-
ses de cegos serú o oficial .dos grupos esco-
lares, adaptado à situação especial da.> crian-
ças cegas. 

§ 1: - O Govêrno nomearú, se neces-
sário, uma comissão encarregada de fixar as 
bases essenciais dêsse programa. 

§ 2.• - As crianças cegas só constitui-
rão classe em separado para o ensino espe-
cializado, devendo, em tudo o mais, partici-
par das atividades escolares e extra-escola-
res, em comum, sob a orientação do profes-
sor cego. 

Art. 5.~ - O Govêrno fornecerá os livros 
didáticos essenciais, impressos nas oficinas 
dos estabelecimentos oficiais para cegos, no 
sistema Braile. 

Art. ü.• - Esta lei entrará em vigor lU~ 
data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Sala das Sessões, 213 de setembro de 
1947. 
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(aa.) Oscar Corrêa Bolivar de Frei-
tas - Júlio de Carvalho - Dnar Mendes e 
Fabrício Soares. 

Jzzsli{icação 
Se a Constituição Federal acentua no art. 

166 que "a educaç;ão é um direito de todos", 
não' há como fugir ao dispositivo legal, que 
não teve ainda aplicação, se os cegos não 
se podem educar. Em todos os países a edu-
cação dos cegos merece atenção especial. A 
Itália, o .Tapão, a Bélgica, a Inglaterra c os 
Estados Unidos organizaram em moldes am-
plos c modernos o ensino para os cegos, e' 
muitos se têm notabilizado em vários ramos 
do entendimento humnno. Hevcla notnr rr11e 
êsse surto educacional dos cegos não é fru-
to de tentativas empíricas, ditadas pelo senti-
mentalismo. E', antes, o resultndo das mo-
dernas concruistas da psico-neclngogia, que 
explica perfeitamente a possibilidade do cul-
tivo intelectual, não obstante a ausência da 
visão. 

As vantagens da educação dos cegos se 
acham, atualmente, ti'ío firmadas no consen-
so geral, que o Comité da Liga das Nações 
para a Educação, em abril de 1935, recomen-
dou a todos os países o ensino adaptativo 
dos cegos. 

Pela pronorção de 0,972% de cegos para 
carla mil habitantes, rio recenseamento· de . 
1920 (não nos foi possível consultar os pos-
teriores), Min:1s deve possuir mais· de oito 
mil cegos c, rlêstes, m ii e oitoccn tos em ida-
d~ escolar. E' um grande potencial de ener-
gw. que se perde, desde qur~ o único estabe-
lecimento para cegos do Estado niio com-
:porta sequer a décima parte dí!ssc número, 
Prin.cipnlmente quando se considera a feição 
de :nternato, que. além disso, exige a sepa-
raçao de pais c filhos. 

!'- educação dos cegos juntmncnte com os 
menmos <le visão normal facilita ainda sua 
adaptação à sociedade onde terá de viver. 
H não é apenas ohra 'de benemerência, mas 
de. defesa social, desde que o cego inapro-
'Veitado. na. sociedade, por educação inade-
~uada e cclula morf:l da vida social: docn-
tw,. apático, inútil. Cumpre ao Estado apro-
Veitar essa qrande fôrça em benefício da 
Própria sociedade. ' , 

(aa.) Oscar Corrôa - Bolivar dP. Frei-
tas - .Túlia de Carvalho - Dnar Mendes -
Fabrício Soares. 

~sses, Sr. Presidente, os motivos que me 
trouxeram a esta Tribunal. - (Palmas). 
. Declara o Sr. Presidente qne os reaue-

rrmcntos ns. 58 c 59 vão à Comissão de Via-
ção, .c o projeto n.• 70, depois de impresso c 
Puhhcado, será incluído em ordem do dia. 

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Martins da Costa. 

O SH. MAHTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. Desejo apresentar 
à consideração da Casa a seguinte emenda 
ao Projeto n.• 36, que se refere ao orçamen-
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to para 1948 (lê): - "Acresce~te:se o.n?e· 
convier: - A Cruz Vermelha Brasileira, fxhal 
de Minas Gerais - Cr$. 300. 000,00".. / 

Sr. Presidente, o sunples enuncwdo da 
beneficiária dispensaria, da minha parte, jus-
tificativa à emenda que ora tenho a hon;a de· 
apresentar a V. Excia:, para os fin;~ .rc;gnnen~ 
tais. Todavia, V. Ex era. mo ~c~·miti.ra, e as-
sim o espero, confiado no cspinto liberal de· 
V. Excia., que cu faça em torno da emenda 
as seguintes considerações:. - A Cru~ Ver-
melha Brasileira é uma soc~edade de f!m lm-
manitário e patriótico, re1pda. por lei fede-
ral c convenções intcr~1acw~ms .. Em 1942, 
fundou-se a filial de l\hnas (>erms, com sede 
nesta Capital, tendo prestado relevantes ser-
viços durante a fase da guerra, preparando 
c enviando enfermeiras para o teatro. da lu-
ta. O trabalho de preparo de enfermeiras pa. 
ra a emergência da guerra deve ser urr! ser-
viço permanente, sendo, port.m;to, de toda a 
conveniência manter em atividade a Cruz 
Vermelha no período de paz. Nos tempos de 
paz a Cruz V crmelha se dedica à obra de as-
sistência e educa~~ão, c possui um terreno ~a 
úrca central da cidade, onde vai se constru~r 
um hospital-escola destinado à assist~ncia 
médico-social c ao preparo de enfermeiras-: 
A construção dêsse hospital rcprese~lta . UI?-
patrirnônio que garantirá n vida da mstitt.u-
~~ão. Hecursos em dinheiro a instituição d:s-
põe de cêrca de Cr$ 2. 800. ogo,oo, que. na o 
bastam para a constru~~ão. Cumpre, amd~,, 
relevar Sr. Prcsid~ntc, o Estado não auxi-
liou a' Cruz Vermelha Brasileira com qual· 
quer subvenção ou donativo, c ela comprou 
terreno que possui, fato ímpar em nossa ter-
ra, onde até colégios c clubes de futebol re-
ceberam valiosos terrenos. 

A Cruz Vermelha scdeada em Belo Hori· 
zonte controla as filiais municipais do r:sta· 
do tendo por isto âmbito estadual. E fmal-
mdntc, a Cruz Vermelha é um patrimônio de 
civÍlização e progresso. A subvenção ora 
pleiteada scrú integralmente aplicada na con~
tru~~ão do hospital-escola da sociedade, obri-
gando-se a beneficiária a fazer perante o OI'• 
gão competente a devida prestação de contas •I 
Está devidamente apoiada. 

SI. Presidente aproveito a oportunidad
1
e 

· · ' t 'gua-de estar na tribuna, para aprescn ar, J 1 . mente, a seguinte emenda ao orçaml;nt~ ~ 
1 !J48 (lê) : "Acrescente-se onde convJer · 
Ao hospital de São Vicente de Paulo, de Belo 
Horizonte _ Cr$ 100.000,00. 

Ao hospital de São G~,faldo, de Belo I-lo-
. t, _ Cr$ 100.000,00 · • cia nzon e . , , . os o focalizar a benemeren 

Scna oci . . . _ I 'mitamo-nos,. 
d ssas duas mshtmçocs. "'I , nto aos 

c r. Isso a dizer que ambas scrverrt I t~~ém aos 
JlO ' 1 . . d· C· pita! como anw doentes P0 JI cs " a . ', · do Estado, e 
das diversas zonas do mt.eri,orl'ficuldades fi- . 
que a~nbas lutam c.m~I _e~oxJ~e s\:as atividades 
nanceiras. Os relatorws t· d amparando-as, 
assim o atestam c 0 Es c~ r?' , li' da de social., I e 'de •1Ita ma · cumpre um r ev ~ ' ' desejava dizer -1 Era, Sr. Presidcntl, o que 

(Palmas)· TE _ A emenda do 
O SH. PRESID.ENublicada c encaminha-

nobre Deputado ~era. p · ~ d Finanças •. 
d m as demms a Coxmss.to e ' a, co ' • 



CONSELHb ADl\IINISTHATIVO DO ESTADO 
O Sr. Presidente declara que acabava de 

receber uma l\Iensagern do Sr. Governador do 
Estado, em que S. Excia. solicita se submeta 
à apreciação da Assembléia a nomeação do 
Baclwrel Caio Nelson de Scna para o cargo 
que se acha vago de membro do Conselho 
Administrativo do' Estado. 

No sentido de atender a solicitação su-
pra, declara o Sr. Presidente que vai proce· 
der de acôrdo com o art. 207 do Hegirnento 
Interno, que regula o assunto. 

A seguir, diz que os Srs. Deputados cha-
mados um a um, receberão da !\lesa uma so-
hrecarta opaca e rubricada; penetrarão a ca-
bine indevassúvel, cada um de sua vez, e rc-
toJ·narão ú mesa, pur:1 assim deposilm· seus 
votos na urna destinada a recolhê-los. 

O Sr. 1.• Secretário, faz então, a chama-
da dos Srs. Deputados, os quais, isolada e su-
cessivamente, comparecem para o exercício 
do escrutínio secreto, observadas, sempre, as 
recomendações do Sr. Presidente quanto ao 
sigilo do voto. 

Votaram, sucessivamente c cada um por 
sua vez, 43 Srs. Deputados, com estrita ob-
servfmcia do processo de votação secreta. 

APUHAÇ,\0 
A fi~n de acompanharem a apuração, o 

Sr. Presidente convida os Srs. Alberto Dco· 
dato e Tancrcdo Neves, os quais se colocam 
junto à mesa. 

Aberta a urna e contadas as sobrecartas, 
número que coincide com o total dos vo· 
tantes. · 

O Sr. Presidente, abertas as sohrecartas, 
lê. em voz alta o con~eúdo das cédulas, que, 
afmal, acusam o segumte resultado: 

A favor - 39 votos. 
Contra - 3 votos. 
Em branco - 1 voto. 
Declara o Sr. Presidente que foi apro-

vada por 39 votos a nomeação do Bacharel 
Caio Nelson de Sena, para o cargo de mem-
bro do Conselho Administrativo do Estado, c 
determina que se oficie comunicando, imedia-
tamente, ao Exmo. Sr. Governador do Esta-
do, o resultado supra. 

ENSINO AGHAIUO AMBULANTE 
O SH. PHESIDENTE - Informo il Casa 

de que estêve no Gabinete da Presidência, 
em nome do Secretário da Agricullura, o Dr. 
José Maria Pinheiro, Oficial de Gabinete de 
S. Ex c ia., a fim de convidar os Srs. Depu-
tados para a cerimônia de entrega ao E~ta
do de um carro-salão destinado ao ensmo 
ag;·úrio ambulante, tornando extensivo o con-
vite il Comissão de Agricultura, Indústria. e 
Comércio, como também à Comissão Especial 
de Estudos sôbre a produção Agrícola. A r~
fcrida solenidade realizar-se-á tlmanhã, 27, as 
11 horas, na estação da Central. . 

Nomeio os Srs. Deputados Augusto de_FI-
gueiredo, Fabrício Soares, André de Almeida, 
Cândido Ulhôa, AbreU Hesende e Armando 
Ziler, para constituirc~n .~una Comissão repre-
sentativa desta Assernl)lela. · 

Esgotada a hora do expediente, passa-
se à 

A. L. 5 

2.0 PARTE DA ORDEl\l DO DIA 
·1.• discussão do projeto n.• G2' 

Anuncia-se a· 1.• discussão do úrojcto n ... 
62, do Sr. Henó, concedendo subvenção a• 
instituições de caridade de J acutinga. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1." Secretário· 
e franqueada a palavra, não a solicita nenhum 
Sr. Deputado. 

Pôs to a votos é aprovado. 
- A Comissão de Finanças. 

1.• DISCUSSAO DO PROJETO N.o 63 

Segue-se a 1.• discussão do projeto n.~ 
63, do Sr. último de Carvalho, que autoriza 
a construção de ponte sobre o rio Pomba. 

Após a leitura dêsse projeto pelo Sr. 1. •· 
Secretário. 

O SH. PHESIDENTE - Está em 1.• dis-
cussão o projeto n.• !i3. , 

O SH. DNAH l\IENDES - Sr. Pn~sidente, 
peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Dnar ]\;.Tendes. ' 

O SH. DNAH MENDES - Sr. Presiden-
te. Todo c qualquer projeto, que vise henefi..., 
dar o nosso interior, merece e deve merecer. 
o apio da Casa. Este merece também o meu 
apoio. 

Entretanto, quero esclarecer c infor-
mar à Casa que, a respeito da referida ponte, 
jú há entendimento com o Secretário da Via-
ção, Dr. José Hodrigucs Se abra e depende a 
sua construção da tcrminari'io da rcprêsa da 
Cia. Fôrça c Luz Cataguazcs - Leopoldina 
sôbre o rio Pomba, que virá represar a água, 
possibilitando até que a ponte s'eja construí-
da noutro local. 

Aproveito a oportunidade para Informar 
à Casa que, com referência a estrada que liga 
Piraúba a Astolfo Dutra, o Sr. Secretário da 
Viação determinou que se fizesse o orçamento 
da ponte sôbre o lüo Paraopeha e a cons-
trução da estrada, cujo orçamento chegou às . 
mãos do Sr. Secretário da Viação há 4 ou 5 
dias, sendo que o preço orçado foi Cr$ .. ~ 
G5. 000,00 o que aliás não é caro porque os 
alicerces da ponte se encontravam completa-
mente abandonados. Essa a ressalva que eu 
desejava fazer para que ficasse hem esclare-
cido que tôclas as providências estão sendo 
tomadas para a realizaçiio das aludidas obras. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO Pela 
ordem. / 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Em nome do município do Pomba; eu 

quero piiblicamente agradecer ao nobre De-
putado Dnar Mendes êsse desvêlo que tem p.e-
la nossa terra. Os melhoramentos que pro-. 
pus a esta Casa, os quais, c~nno ~odos são 
testemunhas, haviam sido providencwdos pelo 
nobre Deputado Dnar l\Iendes, uma vez c.on-
seguidos, 0 meu município os agradecera a 
esta Casa e ao honrado Sr. Governador do 
Estado, e os louros desta vitória cu os trans-
firo ao nobre Deputado Dnar Mendes,. que 
disse teve a primazia de se lembrar desses 
melhoramentos se hem que êles não se tor-
naram público:~ C.lentro desta Assembléia. A 
Sua Excia., o nobre Deputado e meu prezado 
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colega, os. agradecimentos da nossa terra. Que 
venham os benefícios e que sejam por inter-
médio de S. Excia. 

E' lido e pôsto em discussão, em segui-
dar o art. 8.0, do citado projeto. 

O SH. URIEL ALVIM- Sr. Presidente, 
peço a palavra. O SR. PRESIDENTE - Encerrada esta 

discussão vou submeter o projeto a votos. Os 
Srs. Deputados que aprovam, em 1.• discus-
são, o projeto n.~ 63, queiram permanecer nos 
seus lugares. (Pausa). Foi aprovado. 

O projeto n.• 63 é encaminhado à Co-
missão de Viação. 

V DISCUSSÃO DO PROJETO N.• M 
Logo após anuncia-se a 1.• discussão do 

projeto n.• 64, do Sr. último de Carvalho, 
autorizando a construção da rodovia Pomba 
- Dores do Turvo - Alto Rio Doce. 

, Procedida à sua leitura pelo Sr. 1.• Se-
.cretário, é o mesmo aprovado, sem debate. 

- A Comissão de Viação. 
Em seguida, anuncia-se a 1.~ discussão 

'do projeto n.• G5, do Sr. último de Carva-
. 'lho, que autoriza a ligação Piraúba - As-
tolfo Dutra c Mercês - Remédios. 

Lido êsse projeto pelo Sr. t.o Secretário 
•e livre a palavra, não se manifesta nenhum 
Sr. Deputado. Submetido a votos é apro-

·vado. 
- À Comissão de Viação. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 23 

A seguir, anuncia-se a 2.• discussão do 
. projeto n.• 23 que autoriza a abertura de um 
crédito especial de Cr$ 20. 426,40, à Secreta-
ria das Finanças. 

São lidos sucessivamente os artigos 1.• 
e 2.• dêsse projeto, os quais são aprovados, 
sem debate. 

- A Comissão de Finanças. 

2.• DISCUSSÃO DO. PROJETO N.• 43 
Passa-se à 2.• discussão do projeto n.91 43, 

. que dá nova denominação aos tributos de que 
, trata o artigo 68 do Decreto-lei federal n.• 
1.985, de 29 de janeiro de 19,10 (Código de 
Minas) e contém outras providências. 

Lido o seu artigo V e pôsto em discu::;-
. são, é aprovado sem debate. 

A seguir, são lidos e postos em votaçlio 
o artigo 2.• c parágrafo único do projeto su-
pra. 

O SR. URIEL AL VIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

Desejaria que V. Excia. informasse à 
Casa se está ressalvada, neste projeto de lei, 

. a. P.arte do impôsto que pertencerá aos muni-
Cipios. De acôrdo com a legislação vigente, 
uma parte do impôsto sôhre minérios per-

. tence ao município. 
. Consultaria a V. Excia. se, neste pro-
Jeto de lei, está ressalvada a parte perten-
cente ao município. 

O SR. PHESIDENTE - Tratando-se de 
um preceito constitucional, naturalmente esta 
parte estará ressalvada. 

Sr. Presidente, de acôrdo com a legis-
lação em vigor, do impôsto que incide sô-
hrc minérios, que é na base de 8%, 3% per-
tencem à União; 5% ao Estado e dêsses 5%, 
2% são entregues aos municípios. ' 

Com a regulamentação agora exposta 
nesta Casa, em votação, parece-me que está 
sendo descuidada a parte que interessa ao 
município. E' por isso que venho propor aos 
meus colegas c a esta Assembléia uma emen-
da vasada no seguinte teor (lê) : 

EMENDA N.o 1 

Acrescente-se onde convier: 
Artigo - O Estado concederá 1/5 parte 

do impôsto arrecadado do Município de onde 
,o mesmo proceder. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 
1947. 

(a.) Uricl Alvim. 
Assim, Sr. Presidente, iremos resguardar 

o interêsse dos municípios, de vez que nós 
sabemos que muitas municipalidades vivem 
mais dessas receitas. São municípios que têm 
suas fontes de renda baseadas no minério, 
como Nova Lima, São João del-Rei, Poços de 
·Caldas, que têm a sua economia básica fun-
uadas neste irnpôsto. 

Por isso, Sr. Presidente, peço a V. 
Excia. receber a emenda que venho de apre-
sentar c encaminhá-la à Comissão competen-
te, para reexame da matéria. 

O SR. ALBEHTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. , . . 

A minha impressão quanto a esta ler,_ c 
·que ficam em vigor os dispositivos que ~ao 
contrariem à mesma; c pediria a V. _Excra. 
verificar se não existe dispositivo assim. 

O SR. PRESIDENTE - O último artigo 
do projeto 43 está redigido da seguinte ma-
neira: "Esta lei entrará em vigor em 1.• de 
janeiro de 1948, revogadas as disposições em 
contrário". · 

O SR. ALBERTO DEODATO ~ Desde 
que não são em contrário, estão em vrgor. . 

Esta lei não é completa, porque conti-
nuam em vigor os dispositivos sôbrc a arre-
cada~~ão sôbrc lançam_ent<_>s, corno acontece 
na lei de irnpôsto terntonal . 

O SH. PRESIDENTE - Consulto ~o Sr. 
Deputado Uriel Alvim se sua emenda c uma 
emenda aditiva, para ser incluída onde con-
vier. · t o Sr. Uricl Aluim - Perfeltamen e. 

O SR. PRESIDENTE - Nestas condi-
ções vou submetê-la à apreciação da ·Casa_. O SR. OSCAR CORH:EA - Sr. Presi-
dente, pela ordem. . . 

Submetidos a votos, são aprovados o art. 
2.• e parágrafo único do projeto n.• 43. 

Depois, são lidos sucessivamente, postos 
em discttssão e votação, cada um por sua vez, 

. os artigos 3,9, 4.•, 5.•, 6.• e 7.•, do projeto n.• 
43, que são ·aprovados sem d~bate. 

Pediria a V. Excia. sollcwtssc ao Sr. 
Relator da Comissão respectiv~ gue desse a 
sua opinião em nome da Comrssao. 

O SR. PRESIDENTE - O parecer está 
assinado, em primeiro lugar, pelo Sr. Gui-
lherme Machado. 
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O SR. ALBERTO DEODATO -·Sr. Pre-
sidente, pela or.dem. 

Pertenço à Comissão de Finança~, e dis-
põe sobre esta licença a lei fecterai, de ma-
neira que nüo seria revogada pela lei ao Es-

. taao. r~ ctistnbm(;~(o para os HHllllClplos e ua 
competência de lei federal. 

O SH .. l\IATEUS SALOl\IÉ - Pela ordem, 
. Sr. .Presidente. 

Peço permissão para apresentar uma 
emenda que se eutrosa" com a emenaa apre-
seutaua lJClo :Sr. Depuwuo Uriel Alv1m: "Os 
4 'lo ao município pollerao ser arrecadados 
JUlltmueiHe com a l>orceuragelll do iiste,do, ;,e 
conVIer aquele" {ao IlllllliCIIHO) .. 

O decreto feuenu, que estal>elece v im-
pôsio SOJ>l'C miueno e CUJO ntunero nüu tra-
go na lllCIUÓ!'la, C JJastalllc COilllCClllo, c; cle-
terlllllla que os tl,'ll>Lllüs Ira o ale o '/o . 

Este mesmo decreto federal estabc,"cc 
que, uesses Ci <;o, 0 '/o pertencerao ü uni<,._,, c 
ucixa b o/o a serem <ÜstnlJmdoc; entre o ..__:;. 
tado c o muillClJHO. Ura, se o bslauo Hl" c:-
seuta por esta via o seu projeto, rcc1arna"üO 
para sr; dos a%, 3'/o, cviuentemenle o que o 
nstado esta ueixantlo aos mumcilHOS são ~'/o, 
e nesta partilha em que, ctc 1:í 'lo, ii '/Ó súo da 
Umúo, ~% para os mtmlclplos e J"/o para o 
Estado, partcc que há jusuçu e, ne:;se caso, 
o que re::lta e a uma questao ue lorma que 
deixe expressamente declarmio que o mmu-
cipio tem· estes ~%; e corno o município não 
d1spóe de contrôle sôbre o transpone, nao 
dispõe .de agentes fiscais da mesma forma que 
o bstado d1spóe, entüo, seria economia IH.t' ,l 
o mnmcípio que, ern vez de aumentar ~eLt 
quauro de fiscms, entre em cnteudimtnto com 
o .Estado no sentido lle que, quando arrecauar 
a sua parte, arrecade taml>ern ::l '!o do munlc,-
pio, fazendo a enirega a éste último, logo avo:.> 
a arrecadação. 

E' o sentido da minha emenda, para a 
qual cu pediria preferência, ouvida a Comis-

·süo respectiva. 

EMENDA N.• 2 

Acrescente-se onde convier: 
Art. ... - Os 2% úo município podl:rão 

ser arrecadados juntamente com a perculta-
gem ao Estaúo, se convier àquele. 

Sala das Sessões, 25 de scteml>ro de 
1947. . 

(a.) Mateus Salomé. 
O SH. UlUEL ALVIl\1 - Sr. Presidente, 

pela ordem. 
· Queria comunicar a V. Excia. que con-

cordo plenamente com a emenda apresenta-
da pelo Deputado Mateus Salomé e, dessa ma-
neil"l ou a Casa se manifestará aprúvando-a 
imedlatamente ou, V. Excia., a seu juízo, a 
envhrú à Comissfto respectiva. O SH. PHESIDENTE - Quer dizer que 
.V. Excia. retira, neste caso, a sua _emenda . 

. O SH. UHIEL ALVIM - Perfeitamente, 
retiro c adoto a do Sr. Deputado Mateus Sa-
lomé que r e sol v e melhor a quest.ão. 

O SH. ALDEHTO DEO:QATO - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

Pediria ·a V. Excia. que remetesse essa 
emenda à Comissão, para um estudo mais mi-
nucioso, uma vez que se trata cte imerpreta· 
çao Ud: t.:uno~Littu~:ü~ c leis Wl llru.;u e t>v. ~:.s
tado. 

O SH. PRESIDENTE - A vist<~ do re-
querido, a Mesa adia a llí>cu.;süo uo al'ligo 
(;." e seguintes, envianllo a ,,ullllssav o pro-
jeto com a emenda apre;;cutaú<t . 

TEHCEIHA DISCUSSÃO Dv .hWJETO N." 14 
Seguidamente, entra em 3.• discussão o 

projeto n." H, que e~tende a militares os ÍJ(!-
ueflcios do Decreio-lci n." 1. ü<l:!., <ie H1-1-4ü. 

Procedida à sua J.eitura pelo 0r. Secre-
tário c traaqueada a palavra, núo a solicitu 
nenhum ~r. Deputado. Pôs to a votos, é apro-
vallo esse projeto. 

- A Comissão de Redação. 

TEHCEIHA DlSCUSSiiO DO PllOJETO N." 17 
Entra em ;p di,;cussão o projeto n." 17, 

autorü:ando a abertura de um crédito espe-
cial de Cr)Í) 22. 1\JO,'lU, à Secretaria das l<'i-
nanças, cujo conteúdo é lido pelo, Sr. Lo 
Secrcwrio. Sem llebate, é aprovallo esse pro-
jeto. 

• - A Comissão de Hedação. 
TERCEIHA DISCUSSÃO DO PHOJETO N." 18 

Segue-se a a.• discussüo do projc_to n." 
18, que autori:w a abertura de um credito su-
plementar de Cr$ 3. 000.000,00 ao Departa-
mento de Compras, a cuja leitura procede o 
Sr. 1." Secretário. Sem debate, é aprovado 
êsse projeto. 

- A Comissão de Hedação. 

TEHCEIRA DISCUSSÃO DO PHOJETO N.Q 19 

Finalmente, anuncia-se a 3.• discussão 
do projeto n.O 19, autori,za~Ido a. ahc1:tu:a de 
um crédito espccwl de Cr$ 9. G03,90 a Secre-
taria da Educação, o qual é, tambérv, apro-
vado sern debate, após a sua leitura pelo Sr. 
1." Secretário. 

- A Comissão de Hedação. 

PHOJETOS NS. 3G E 48 

(Orçamento e fixação da Fôrça Policial) 
O Sr. Presidente informa à Casa que, nos 

têrmos do art. 147, § l."', combinado com o 
art. 135 § 1." do Hc.-rilnento, finda hoje, 26 
de seten~hro, ~ prazo "'de permanência, sôbrc 
a mesa, dos projetos n." 3G, de orçamei~to p~ra 
19·i8, c n." 48, de fixa~~ão cta For~~a 1>ollcwl, 
a fim de os mesmos receberem emendas por 
escrito. 

. Essas emendas serão publica?as e, c~rn 
ditos projetos enviadas às respectivas Corllls-
sõcs, pura proferirem pareceres· 

As emendas a que se refere o despacho 
supra são as seguintes: 

EMENDAS AO PHOJETO N." 3G 
Orçamento para 19·!8 

EMENDA N.• 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. •.. . _: Auxílio à Casa de Carida· 

de de Minas Novas - Cr$ 20.000,00; 
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'Idem, à Santa Casa de Arassuai - Cr$ 
20.000,00; 

Idem, à Conferência S. Vicente de S. 
Domingos do Aras - Cr$ 2. 000,00; 

Idem,' à Conferência S. Vicente de Paulo 
- Cr$ 2.000,00; 

Idem, à Conferência S. Vicente de Su-
curuí - Cr$ 2. 000,00; 

Idem, à Conferência S. Vicente de Cha-
pada - Cr$ 2. 000,00; 

Idem, à Conferência S. Vicente de Ven., 
dinha - Cr$ 2. 000,00; 

Idem, à Conferência S. Vicente de Paulo 
. de Camhonita - Cr$ 2. 000,00; 

Idem, à Conferência S. Vicenb P. de 
Minas Novas - Cr$ 2.000,00; 

Idem, à Conferência S. Vicente P. de 
Aricandura - Cr$ 2. 000,00; 

Idem, à Conferência S. Vicente P. de 
Penha da França - Cr$ 2. 000,00; 

Idem, à Conferência S. Vicente P. de 
Água Boa - Cr$ 5. 000,00; 

Idem, ao Hospital da Conferência S. 
Vicente de Paulo de Capelinha - Cr$ 
5.000,00. . 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 
1947. 

(a.) Badaró Júnior. 

EMENDA N.~ 2 

Acrescente-se um artigo, onde convier: 
"Auxílio à Casa de Caridade de Itama-

randiba de Cr$ 20. 000,00". 
· Sala das Sessões, 23 de setembro de 
1947. 

(aa.) Badaró Júnior - Joubert Guerra. 

EMENDA N.• 3 

Acrescente-se, onde convier: 
"Auxílio ao Pão de Santo Antônio de Dia-

mantina - Cr$ 25. 000 00 · 
Auxílio à Santa Ca;a cte Caridade de Dia-

mantina - Cr$ 25. 000,00". 

1 
Sala das Sessões, 23 de setembro de 947. 
(aa.) Joubcrt Guerra - Badaró Júnior. 

EMENDA N.• 4 

Acres~ente-se, onde convier: 
"Auxílio à Sociedade Albergue "Frei Di· 

mas"! de Te? filo Otoni - Cr$ 20.000 00 (vin· 
te mll cruzeiros". ' 

Jz l"f" N "Fr . zs .z zca,~ao - A Sociedade Albergue t Du~as mantém albergados sempre ses-
s1end a a Oitenta pobres, vindos de várias ci-
1 a es da comarca de Teófilo Otoni, ofcre-
~~ndo-lhes casa, alimentação, roupas e medi-
camento~, quando necessários. Esta socieda-
de mantem a cidade de Teófilo Otoni, comple-
tamente livre dos pedintes· em suas runs e 
praças, nos livrando de tão horrível quadro. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1947. 
, (aa.) Castro Pires - Badaró Júnior -

Cparlos Prates - Joubert Guerra - Adolfo 
ortela. 

EMENDA N.0 5 

Acrescente-se, onde convier: 
Auxílio ao Hospital São Vicente de Pau-

lo, de Teófilo Otoni - Cr$ 20.000,00 (vinte 
mil cruzeiros). · ,>.;,, 

.Tuslificacão - O Hospital São Vicente de 
Paulo de Te,Ófilo Otoni, mantido pela Irman-
dade 'do mesmo nome é o único hospital de· 
tuberculosos da região; mantém duas enfer-
marias para homens e. duas o_ntras para mu~ 
lheres. num total de vmte c 01to doentes. Ha 
mais ·de dez anos esta organização ho<;pita-
lar não recebe nenhum recurso provindo do 
Tesouro do Estado. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 
1947. 

(aa.) Castro Pires - Badaró J:tnior 
Carlos Pratcs J ouhert Guerra Adolfo 
Por'tela. 

El\IENDA N.o 6 

Acrescente-se, onde convier: '·"'' 
Auxílio ao Hospital Snnta Rosúlia, de Te~· 

filo Otoni - Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mll 
cruzeiros) . ' 

.Justificação - O Hospital Santa Rosáli~, 
é o único hospital em todo o 11ordcste mi-
neiro, que estú apnrclharlo com laboratórios, 
salas de cirurgia, raios X, eletricidade médi· 
c a, etc., servindo aos municípios de Teófilo 
Otoni, Itamhacuri, Carlos Chagas, Poté, l\Iala-
cachcta, Aguas Formosas, Ataléia, Minas No-
vas, .Jequitinhonha, Arassuaí, Novo Cruzeiro, 
Medina c outros município<; da região, e par-
te do sul da Bahia, computando um total em 
habitantes de mais de seiscentos mil. O sen 
corpo médico é composto de doze médicos, 
que prestam seus serviços gratuitos a quase 
tôda a pobreza da regi1io, com a maior difi-
culdade, pois o Hospital não dispõe de ver-
ba suficiente para atender o seu receituário 
c ampliar as suas instalações. O Hospital Sm;-
tn Rosúlia foi fundado em 1912 c há , maiS 
de dez anos não recche nenhum auxílio fi-
nanceiro do Estado, cobrindo a sua despesa, 
que é de Cr$ 150.000,00 (cento e cinoüenta 
mil'cruzeiros), por ano, com v renda de sua 
Casa de Saúde, da Emprêsa Funerária c o 
au,yílio de Cr$ 15.000,00 (auinze mil cruzei-
ros) nue recebe do munícípio de Tcôfilo Oto-
ni. ~le é administrado no r uma sociedade 
beneficente e por irmãs de cQ.ridadc, a quem 
muito devemos pela economia e interêsse pe-
los !loentcs. 

O Hospital Santa Rosália ]Jres1a socorro 
a mais de oitocentos doentes internados,· pov 
ano, e tem um amhulatôrio, que atende a to· 
dos os pohres da redondeza. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 
1947. 

(aa.) Castro Pires - Badaró Júnior -
Carlos Pratcs - Jouhert Guerra - Adolfo 
Porteln. 

EMENDA N.• 7 
Acrescente-se, onde convier: 
Auxílio .á Sociedade de Assistência it Ma-

ternidade e á Infância, de Teófilo Otoni -
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). 



Justificação - A Socfedade de Assistên-
-cia à l\laternidade e à Infância, de Teófilo 
Utom, fornece medicamentos e ,roupas as par-; 
turientes e seus filhos, internados na Mater-
.nidade "Alzira Peixoto", e fornece ainda re-
médios às crian~~as desvalidas, que freqüen-
tam o ambulatório do llosi1ilal Santa Hosá-
lia e os consultórios médicos da cidade de 
Teófilo Otoni. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 
19-17. 

(aa.) Castro Pires - Badaró Júnior 
Carlos Prates - J ouJJert Guerra - Adolfo 
Portela. 

EMENDA N.9 8 

Acrescente-se, onde convier.: 
Art. . . . - Auxílio ú Escola Profissio-

nal "Delfim l\Ioreira", de Pouso Alegre -
Cr$ 10.000,00. 

Idem, à Escola Doméstica "Santa Tere-
.sinha", de Pouso Alegre - Cr$ 10.000,00. 

Idem, ao Orfanato "Nossa Senhora de 
Lourdes", de Pouso Alegre- Cr$ 10.000,00. 

Idem, ao Asilo "São Vicente de Paulo", 
de Pouso Alegre - Cr$ 1 O. 000,00. 

Idem, à Assistência Dom Jesus, de Pouso 
Alegre - Cr$ 10.000,00. 

Idem, à Santa Casa de Misericórdia de 
Parreiras - Cr$ 10.000,00. 

Idem, à Sociedade São Vicente de Paulo, 
de Parreiras - Cr$ 10.000,00. 

Idem, à Casa de Caridade de Paraisópo-
lis - Cr$ 10.000,00. 

Idem, à Sociedade São Vicente de Paulo, 
de Pouso Alegre - Cr$ 1 O • 000,00 . 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 
1947. -

(a.) Uriel Alvim. 

EMENDA N.• 9 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. . . . - Auxílio para melhoria da es-

trada de rodagem de Parreia; Giruirim -Cr$ 
100.000,00. 

Idem, para melhoria da estrada Ouro Fi-
no - Socorro (São Paulo) - via Bueno Bran-
dão - Cr$ 100.000,00. 

Idem, para a melhoria da estrada Poços 
de Caldas - Cabo Verde, via Dotelhos - Cr$ 
100.000,00. 

Justificativa Sôhre atender ao plano 
de fomento da produ~~ão, as três usinas, as 
duas, 1.• e 3.•, atendem à eletrificação da n. M. v. ·, · 

Salas das Sessões, 23-9-194 7. 
(au.) Feliciano Pena --,-- l\Iatcus Salomé 

Abreu Hcsende - l\lourão Guimarães 
José Augusto - Mo~\cir Hcsendc. 

EMENDA N.• 11 

Acrescente-se, onde convier: 
Auxílio ao Hospital São José de Aimorés 

Cr$ 30. 000,00. 
Idem, à Santa Casa Nossa Senhora do 

Carmo, de Hesplendor - Cr$ 20. 000,00. 
.Tustificaliva - Trata-se de duas benemé-

ritas instituições de caridade, únicas, de ini-
ciativa particular, no vale do lUo Doce, na 
parte servida pela Estrada de Ferro Vitória 

a l\Iinas . 
Ambas lutam -com grandes dificuldades 

financeiras, devido ao grande número de 
doentes que abrigam, deixando de aiender a 
muitos por falta de lugares, ambas, de am-
pliar os seus serviços o que não podem fa-
zer por falta de recursos. 

Sala çias Sessões, 24 de setembro de 
1947. 

(a.) Martins da Costa. 

EMENDA N.• 12 

Acrescente-se, onde convier: 
Auxílio ao Hospital Nossa Senhora das 

Graças, de Sete Lagoas - Cr:-p 15.000,00. 
Idem, à Creche Hegina Apostolorum, de 

Sete Lagoas - C r~ 20. 000,00; 
Idem, à Sociedade S. Vicente de Paulo, 

de Sete Lagoas - Cr$ 3. 000,00; 
Idem, ú Sociedade S. Vicente de Paulo, 

de l\latozinhos - Cr$ 3. 000,00; 
Idem, à Sociedade S. Vicente de Paulo, 

de Paraope!Ju - Cr$ 3. 000,00; 
Idem, à Sociedade S. Vicente de Paulo, 

de Cordisburgo - Cr$ 3. 000,00; 
Idem, à Sociedade S. Vicente de Paulo, 

Pirapama - Cordisburgo - Cr$ 3. 000,00. 

Idem, para. melhoria da estrada Parrei-
ras - Andradas, via Ibitiura - Cr$ ..... 
100.000,00. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 
19,17. 

.Justificativa - As instituições supra têm 
prestado ú região compreendida entre Mato-
zinhos c Cordisburgo inestimáveis benefícios 
aos necessitados. Lutam com grande dificul-
dade financeira c urge que o Govêrno lhes dê 
o amparo necessário. 

(a.) Uricl Alvirn. 
I 

EMENDA N.• 10 

Acrescente-se, onde convier: 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 
1947. 

(aa.) Emílio Vasconcelos - Joubcrt 
Guerra - Mariins da Costa - Pedro Braga 
c Carlos Prates. 

EMENDA N." 13 
Acrescente-se, onde convier: 

1- ~ 

Da importância de Cr$ 24.900. 000,00, des-
tacada em virtude do· art. 14 do Ato das Dis-
poskõcs Constitucionais Transitórias, desti-
nam:se: doze milhões de cruzeiros à constru-
ção da Usina de Itutinga, no lUo Grande; seis 
milhões de cruzeiros à construção de uma usi-
na na Zona da Mata, em queda dúgua a ser 

· dctel'lninada · c seis milhões de cruzeiros a 
serem empr~gados na Usina do Congonhas. 

Auxílio ao Hospital Nossa Senhora da 
Conceiç.ão de Rio Casca - Cr$ 40.000,00. 

Idem, ao Hospital de Abre Campo - Cr$ 
8.000,00. I 
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Idem, ao Hospital de S. Domingos do 
Prata ;_ Cr$ 2. 000,00. 

.Justificação - O grupo foi construído em 
em 1907 e estú hoje em completa ruína, ofe- · 
recendo sério perigo às profcssôras e aos alu-
nos, que jú cstiio nhandonando a escola, com 
receio rlc aue o edifício desabe. Tôdas suas pa-
redes, inte-rnas e externas, cstiio escoradas e, 
na época da<; chuvas, niio pode haver aulas; 
cstú o telhado e'stragmlo c cheio de goteiras. 

.Justificativa - Trata-se de três benemé-
ritas instituições de carirlade, rlc iniciativa 
particular, situadas no Vale do Rio Doce, na 
parte servida pela Estrada de Ferro Leopol-
dina e por estradas de automóvel. Estas três 
casas de caridade lutam com grandes dificul-
dades financeiras, devido ao gr:mdc número 
de doentes que ahri~(arn, deixando de atender 
a muitos por falta de lugares e precisando, as 
três de ampliar os seus servi~~os, o que não 
podem fazer por falta de recursos. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 
1947. 

(na.) .Tofto Camilo - Emílio V:1sconcc-
los - Adolfo Portcla - Lourcnç.o Andrade 

Castro Pires. 

mmNDA N.~ 14 

Acrescente-se, onde convier: 
Auxílio ao Hospitnl Imncul:Hln Conceição 

do Mato Dentro - Cr~ 50. 000,00. 
.Justificativa - O Hospital em aprêco é 

o imico existente no município rle Conceiçiio 
do Mato Dentro. criado hú m11itos ano<>, num 
meio pobre, com as maiores rlificuld:Hle.~. em 
énoca de ncessos difíceis c serve n mais de 
50.000 pessoas rios distritos c localidades vi-
zinhas, desprovidos de estabelecimentos con-
gêncreci. 

· ' Sala das Sessões, 22 de setembro de 
1947. 

(a a.) Augusto Costa - J oubcrt Gucrr;t 
Mauricio Andrade. 

EMENDA N.O 15 

Acrescente-se, onde convier: 
Auxílios: 
Conselheiro LafnietP.: - Para o Hospital 

de Oueluz - Cr$ 15. 000,00. 
. Congonhas do Campo: - Pnrn o Lactú-

rro Odete Valadnrcs - Cr$ 7. 000,00. 
Para a Soricdade São Vicente de Paulo 

- Cr$ 5. 000,00. 
Belo Vale: - Para !l ~ocif)dadc São Vi-

cente de Paulo - Cr$ 8. 000,00. 
Rio Espera: - Socif)dade de São Vicente 

de Paulo - Cr$ 6. 000,00. 
Caranrlaí: - Pnrn a Socif)dadc São Vi-

cente de Paulo - Cr$ 3. 000,00. 
.Toão Ribeiro: - Pnrn o Hospital Cassia-

no Campolina - Cr$ 3. 000,00. 
Piranga: - Para a Sociedade São Vicen-

te de Paulo do distrito de Piraguara - Cr$ 
3.000,00. 

19 
Sala das Sessões, 25 de setenc.bro de 

47. 
(aa.) Valdir Lisboa- Ozanan Coelho. 

EMENDA N.o 16 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. ... - Fica destacada a quantia de 

Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), pa-
Ba.reconstrução do Grupo Escolar "Venceslau 

raz",. em Baependi. 
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Sala das Sessões, 25 de setembro de 
1947. 

(a.) Valdir Lisboa. 

E:MENDA N.Q 17 

Acrescente-se, onde convier: 
Auxílios: 
San t:1 Casa de j';Hscricórdin, de Campa-

nha - Cr$ 10.000,00. 
Asilo São José, de Campanha - Cr$' 

10.000,00. 
Associação Cnmpnnhcnsc de Proteção à 

[nfâricia - Cr$ 1 O. 000,00. 
Asilo Sfio Vicente de Paulo, de Lambari 

Cr8 10.000,00 . 
Santa Casa de Misericórdia, de Ouro Fino 

- Cr8 5. 000,00. 
Associaeiio Siio Vicente de Paulo, de Elói 

l\Icnrles - Cr$ 5. 000.00. 
Sala das Sessões, 25 de setembro de 

1947. 
(a.) Valdir Lisboa. 

EMENDA N.o 18 

Acrescente-se, onde convier: 
Auxílio à Prefeitura de Tcôfilo Otoni, 

para a construção rle uma estrada de auto-
móvel, lig-ando a Vila do Pavão à Estrada 
Rio - Bahia, passando por .Tahoti c Topúzio, 
quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 500.000,00). 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 
HJ47. 

(a a.) Castro Pires - Chaves Ribeiro 
Carlos Prates - Antônio Pimenta - Aníbal 
Gonti.io. 

.Justificação - E' rlc absoluta necessidnde 
a constrnciío da estrada de automóvel - Pa-
vão - Estrndn Rio - Bahia - pois a zona 
que será servida por esta rodovia tem uma 
população de mais de oitenta mil habitantes, 
em completo abandono de saiidc, cnfcstada, 
em grande parte pela Bouba, zona tôda ela 
de matn 'vir~cm. banhada pelos rios Mu-
0\ITÍ e Marambaia, produtora de cereai~ tra 
grande escala. Além de tôdns estas demons-
trações de necessidade da referida constru-
ção, temos uma, convém realçar, que a de 
aproximação . ~le. Águas Formosas com as li-
gações rodovrarras. do País. O Município de 
Águas Formosas frca n trinta e cinco quilô-
metros da Vila. Pavão e reclama, também, do 
Estado a sua hgação, que será facilitada por 
esta rodovia, que terú sua construção a cargo 
da Prefeitura de Teófilo Otoni sé receber o 
referido auxílio. A sua extcnsffo é de, mais 
ou menos, cem quilômetros. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 
1947., 



EMENDA N.• 19 

Acrescente-se, onde convier: 
Auxílio à Prefeitura de Ataléia, para a 

construção de urna estrada de automóvel, li-
gando a cidade de Ataléia à Estrada Santa 
Clara, no Município de Teófilo Otoni, duzen-
tos mil cruzeiros (Cr$ 200. 000,00) . 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 
1947. -

. ( aa.) Castro Pires - Adolfo Portcla -
Joul)crt Guerra - Augusto Costa - Chaves 
Ribeiro - Carlos Pratcs. 

Jzzslificacão - E' de absoluta necessida-
de a constni'ção da estrada de automóvel -
Ataléia - Estrada Santa Clara - pois o mu-
nicípio de Ataléía, por estar situado numa 
zona contestada pelo Espírito Santo, precisa 
receber a proteção do Estado de Minas Ge-
rais c ser integrada à comunhão mineira. 
f.:ssc município é um grande produtor de ce-
rcais, gado e porcos, sendo um dos celeiros do 
nosso Estado, banhado pelo llio São Mateus, 
com grandes reservas de matas c com uma 
população superior a 50.000 habitantes. Esta 
estrada terú, mais ou menos, 30 (trinta) qui-
lômetros de extensão. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 
1947. 

EMENDA N.0 20 
Acrescente-se, onde convier: 
Auxílio ao Hospital de Itambacuri - Cr$ 

10.000,00; ao Hospital de Malacachcta - Cr$ 
10.000,00; ao Hospital "São Vicente de Paulo", 
de Poté - Cr$ 10.000,00; ao Hospital de 
Carlos Chagas - Cr$ 10. 000,00. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 
1947. 

(aa.) Castro Pires - Chaves Hihciro 
Aníbal Gontijo - Carlos Pratcs - Jaeder Al-
bergaria. 

EMENDA N.• 21 

Acrescente-se, onde convier: 
"Auxílio à Santa Casa de Brasília - Cr$ 

20.000,00. 
Idem, à Santa Casa de Bum Despacho -

Cr$ 10.000,00. 
Idem, idem, de Conselheiro Pena - Cr$ 

5. 000,00. 
Idem, idem, de Guanhãcs - Cr$ 

5.000,00. 
Idem, idem, de Mantena - Cr$ ... · · 

10. 000,00". 
Sala das Sessões, 25 de setembro de 

19 117. 
(a.) Aníbal Gontijo, 

EMENDA N.• 22 

Acrescente-se, onde convier: 
Auxilio para melhoria da estrada de ro-

dagem de Conselheiro Pena a Mantena e Fer-
ruginha (Município de Conselheiro Pena) ~. 
cem mil cruzeiros (Cr$ 100.000,00). 

Idem para a construção de um prédio 
escolar ~a sede do Município de Brasília -
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 
1947. 

(aa.) Aníbal Gontijo - Ribeiro Navarro 
- Abreu Hesende - último de Carvalho -
Castro Pires - Uri,el Alvim. 

Justificativa - A estrada em aprêço é o 
1 meio de escoamento dos dois importantes cen- f 

tros produtores de cercais (milho, arroz, fei-' 
jão e café), resultando a sua deficiente con-
servação em manifesto prejuízo para a eco-
nomia daquela importante zona de produção 
do Vale do Hio Doce. 

As Prefeituras lutam com as mais sérias 
dificuldades para a sua manutençfio, pare-
CCIHlo-nos justo um auxílio do Govêrno do Es-
tudo para essa importante iniciativa de in-

. terêsse púhlicó. 
Em relação ao auxílio para a construção 

de prédio escolar de Brasília, parece--me· dis-
pensar qualquer comentário, pois aquela co-
muna, uma das mais antigas do norte minei-
ro, tem a sua popula~:ão infantil completa-
mente ao desamparo, no que diz respeito à so-
lu~:ão de seus problemas de ensino público 
primúrio. 

Assim urna vez contando com um auxí-
lio financeiro da Fazenda Estadual, poderá a 
Municipalidade resolver, como urgentemente 
reclamam os interêsses locais, o grave proble-
ma da falta de um prédio escolar. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 
1947. 

(a.) Aníbal Gontijo. 

EMENDA N.9 23 

Acrescente-se, onde convier: 
Por conta da verba 123-15-0, as seguinte~ 

discriminações: 
Auxílio à Santa Casa de Misericórdia de 

Uherlândia - Cr~l 30.000,00. 
Auxílio à Sociedade S. Vicente de Paulo 

de Uherlândia - Crfp 5. 000,00. 
Auxílio ao Dispensário dos Pobres de 

Uberlfmdia - 5. 000,00. 
Auxílio à Santa Casa de Misericórdia de 

Perdões - Cr8 5. 000,00. 
Auxílio à Sociedade de Proteção 'à In-

fância de Tupaciguara - Cr$ 5. 000,00. ' 
Jzzstificaçôo: A presente emenda visa au-

xiliar entidades de beneficência social, com 
reais serviços IJWestados à coletividade. 

Sala das Sessões, 26 de setemhro de 1947: 
(a) Hondon Pacheco. 

EMENDA N." 2,1 

Acrescente-se ~ndc convier: 
Auxilio à Sociedade Auxiliadora dos Re-

formados da Fôrça Policial - Cr$ 30.000,00. 
Sala das Sessões, 25 de setembro d~ 194 7. 

- (a.a.) Martins da Costa - Castro Pues -
Aníbal Gontijo - João Camilo - Astolfo 
Dutra. 

EMENDA N.• 25 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - AuxíÜo ao Hospital da Criança, 

de Ubcraha, Cr$ 20.000,00; ao Orfanato San-
to Eduardo, de Uberaba, Cr$ 20.000,00; à 
Sociedade de São Vicente de Paulo, de Ubera. 
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hu, Cr$ 20.000,00; ú Santa Casa de Miseri-
córdia, de Ubt;raba Cr::; 15.000,00; ao Asilo 
dos. Pobres, de Uheraha, Cr$ 10.000,00; ao 
Ahngo de l\Ienorcs, de Uheraba, Cr~ 10.000,00 
à Santa Casa de Miscrcórdia, de Fruta! Cr$ .. 
10.000,00; à Santa Casa de Misericórdia de 
Campina Verde, Cr$ 10. 000,00; ao Hospital 
'~Madre Tcodora", do Prata, para conclusão 
das obr~1s do respectivo prédio, Cr$ 100.000,00. 

Sala das Ses~;ões, 25 de setembro de 1 D-17. 
(a.a.) Carlos Pratcs- Castro Pires- Jou-

hert Guerra - Martins- da Costa - .João Ca-
milo. 

Jaslificaçtio - Quanto maior é urna cida-
de, maiores süo os encargos de sua adminis-

. tr_ação para atender .ao co·nfôrto e às aspira-
ç<~es de seus habitantes, cru retribuição aos 
tnbutos que lhes são exigidos. 

·Dentre êsscs encargos e <los onerosos se 
destacam os de assistência social. 
. Para ·os grandes centros de maior den-

, Slda~le demográfica, de vultosos negociOs c 
d~ nquezas generalizadas decorrentes das ati-
VHl::~e.~ in.dustriais, comerciais, agrícolas c 
P~oflsswnms, onde, naturalmente, existe maior 
numero dos que podem auxiliar og, necessita-
dos e os /poderes públicos na realização des-
sa grande obra de assistência social, se diri-
gem os "desprovidos da sorte e da fortuna, en-
fermos ou não, procedentes de outras locali-
dades de menores recursos, à procura de 
qpef!I lhes dê amparo 1para a própria exis-tencia. 

d· Uberaha é um dêsses centros; localiza. 
M~' ~ 111 1812, na vasta região do Triângulo 
e m.etT?• cresceu, demasiadamente, prosperou 

ClVIhzou-se 11or ingente esfôr~~o de seus fi-
~i?S s:~pre destemidos, laborioso~ e fortes. 

~ ~a~ceu c prosperou a grande nqueza pe-
duuna que é hoje a maior fôrça econômica 0 ~osso Estado - Uberal)a inCOiltcst·\vel-rnent ·, . • . . L' • L 

T . , e, e a 3. cidade de JVhnas a Capital do 
nanaulo A 11r d · ' ! 't 'd de ~ , · . ~ ea, o mtmictp!O, consh tu o 

um so dtstnlo, c de 4.002 km. quadrados; 
~ua 'POpulação excede de 70.000 habitantes· 
<l'S rend·1s pt'bl' · · 1 ' . 1 . L· ' Icas municlpa , estadual c fede. 
Ia atmgcrn a côrca de 10 milhões de cruzeiros. 
sas ~? 1.a~o de C?nfortáveis h?spitais c ca-
l. t· 11 ~ ~Lmde })articulares 1provH!as de tôdas ns a acoes n1o(l d' · . , ~ · crnas c Ingulas por ilustres 
~. ~om!J~t~ntes profissionais, existem em Uhe-
1 a na v anos cst·tl l . 1 . , . social à i ': , . , L Jc, ccuncut?s c c ass1stcncw 
a menor nf<~ncla c a matcrmdadc, aos pobres, 

t . cs dcspmparados de ambos os sexos e ou ros todo" ele I . . , • , , ', ·? • s, em JOra superlotados curn-IH CI,J suas ftnahdades. ' 

Verd~s ~idades do Prata, Fruta! e Campina 
do T{-/Ituadas I_Ja .longínqua zona do Pontal 
t t :mgulo Mmeu·o, possuem também cs-
i~/~lecuncntos de assistência aos desvalidos, 
( ~ 1:1hnentc lotados c lutando eom as maiores 

, hftculdades para se manterem. 
_Em Prata iniciou-se, há tempos, a cons-

truçao de um excelente prédio para o hospital 
local,. sendo for~:ado a :paralisar suas obras, 
depois de colocado o telhado, por falta de 
r~cursos. Em uma lll1S administrações ante-
norcs, o Govêrno do Estado lhe prometera 
U!n auxílio de Cr8 100.000,00 (cem mil cru-
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zciros) para conclusão des~as obras .. Acon-
tece, poréru, que até hoje nao ~onscgum rcce-
hê-lo, apCS(ll' de parecer favoravel para paga-
mento. 

Uberaha c tôda a :zona )lecuúria llo Trifm-
gulo Mineiro não escaparam à crise (rue se 
verifica em todos os centros produt~res .c co-
merciais do País, com a fallP .de dml~e1ro .e 
conseqüente retração de neg~)ciOs. Ali a Sl-
tuaçiio se tornou mesmo mms g:·~we. c deso-
ladora por tet' sido atingida a pnn~1pal pro-
du~:ão regional com a desva!on.zaçao e falta 
de comércio para o gado, prmc1palmcnte pa-
ra reprodutores de fina raça. 
. Os e:;labelecimentos de assistência. est~_o 
sofrendo, diretamente, os efeitos cia ~nse fi-
nanceira. A sua melhor renda provml~a. do 
auxílio de particulares. Heduzida ~lO m_:mi!lO 
essa contrihui~~ão, estão êlcs em slttwçao 111-
sustentúvcl. 

Eis porque suhmctcmos à apreciação desta 
Assembléia a emenda anexa em que se co~
ccndem pequenas subvenções a estahclccl-
mcntos de :tssistência social de Uhcraba, Prat~1, 
Fruta! e Campina Verde, sendo que ao Hospi-
tal do Prata nada mais se faz do que confir-
mar, em lei, o auxílio que já lhe havia sido 
1prometido para conclusão das obras de cons-
trução do rcspecti v o prédio. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 19·i 7. 
- (a.) Cal'los Pratcs. 

El\IENDA N.9 26 

Acrescente-se onde convier: 
Auxílio à Santa Casa de Jcqucri, Cr$ .. 

10.000,00; 
Idem à Santa Casa de Teixciras, Cr$ ... · 

10.000,00; 
Idem à Sociedade de Siio Vicente de Pau-

lo, de Ponte Nova, Cr~ii 10.000,00; 
Idem it Sociedade de Suo Vicente de Pau-

lo, de Amparo do Sêrro, Cr$ 10. 000.'00; 
Idem ú Maternidade do Hospital N. S. 

das Dores, de Ponte Nova, Cr$ 10.000,00 · 
Sala das Se:;sões, 25 de setembro de 194 7 · 

--- (a.) Antônio Caetano. 

EMENDA N.o 27 

Emenda ao padrão 8010 local 1H.05G.03. 
Seri\o fbwdos, pnra o exercício de 1 0•!8, 

os seguintes :ven.eimentos pam os juízes de 
primeira instancw: 

21 juízes de 4." a Cr!!i 78. 000,00 anuais . 
15 juízes de a.'' a Cr:) GO. 000,00 anuais. 
57 juízes de 2." a C r::; ,18. 000,00 anu~i~. 
74 juízes de 1.'' a Cr~i 12.000,00 antH~IS; 
.Justifz'caçlio -·- 0:> vencimentos dos .Jlll-

zcs de l\Iínas são irrisórios, comparativamente 
ao<; (Il!C perechem os juízes de outros _Est.ad?s· 
0 ·elevado custo de vida que ating~n wd_rsh~l
tnmcnte as grandes c as Jlequcn_as ei~lades0~m.o colocar os ,illizes em difícil s1hW~~ao. )1'1-
r.;ado:-; pela sua posi~·ão soeial a ma;lte~- um, pa-
(11 .. ;0 de vida comvalívcl com a thgnt~a.dc do 
s~t~ cargo, a e;-igüidade Llc se~1~ :cne1;n~n~o~ 
uiw lhes pcrnnte scqncr a aqms1çao de hvr ~s 
P rcvistus. Aeresee mai:; ainda que o art; bl 
do capítulo I; título V da Constituição hiilU· 



. dual Yeda. uo5 juízes o exercício de qualquer 
outra utivicludc remunerada, m~n~s a de pro-
fessor c. como rarament~ ,esta u!t1ma 'oportu-
nidade se oferece, os JU1Zes nao podem se 
·prevn!ccer dela. 

A Assembléia, aprovando esta tabela de 
vencimentos, terú praticado puro ato de jus-
tiça. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 194 7. 
- (a.) Moacir Hczende. 

El\IENDA N.9 28 

Acrescente-se, onde convier: 
"Art. - Fica o Govêrno do Estado auto-

rizado a despender até a importância de Cr$ 
. 50. 000,00 (cinqUentn mil cruzcir?s) J~nra a 
construdio de uma ponte de nwdc1ra sobre o 
Hio.Ver~le na Estaç:lo de Freitas- H. i\1. V." 

Sala das Sessões, 2() de setembro de 19.f 7. 
(a.) Valdir Lisbôa. 

Er\IE!\'DA N.• 29 

Onde convier: 
"Art. - Fica destacada a importância 

, de Cr$ 25.000,00 que se destinará à cncam-
pação pelo Govêrno, de 2<1 quilômetros de es-
trada de rodagem particular entre Campanha 
e Varginha, onde é cobrado elevado "pedágio". 

Justificação - O pedágio vem onerar 
ainda mais o trans.porte, concorrendo para o 
encarecimento dos gêneros de 1>rímeira ne-
cessidade. 

Sala das Sessões, 2ü de setembro de 1!H7. 
_ (a.) Valdir Lisbôa. 

El\IENDA N.• 30 

Onde convier: 
Ao Sanatório' "l\Iorro das Pedras de Be-

.lo Horizonte", Cr$ 150.000,00. 
Sala das Sessões, :!ü de setembro de 19.f 7. 

- (a.) Valdir Lisbôa. 

EMENDA N.9 31 

Acrescente-se, onde convier, por conta 
,da verl>a n.o pad1;ão 8.873 c locnl118-117-33: 

Para a constru~·ão de uma ponte sôbre o 
Hlo IJucbra Anzol, em trecho que liga o mu-
~ücípw de Patrocínio ao de Perdizes, Cr$ .... 
.200. O<JU,OO (duzentos mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, 2G de setcmln·o de 19.f 7 · 
- (:l.) José de Faria TaYarcs. 

Ju.;ti[icaçii.o - A ponte referida ven~ ~c
solva o problema do acesso fácil de vunos 
mnnicipios da zonü ao triângulo mineiro c, 
pelo 'friângulo a São Paulo, tais como Para-
catn. J •)ÚO Pinheiro, Paios, Coromandcl e Pl~
trotÍu.:o. A significaçüo econômica dessa h-
gaç:.\o é, realmente, de nw!lta })ara a vida des-
sas emaunas mineiras. bxiste jú empenhada 
a impo!'lfmcia de Cr8 250.000,00 ( duzento;; . c 
cinqüenta mil cruzeiros.>, destinada à, c,lhfl-
caçüo da obra, que esta orçada em C~·$ .... 
450.000,00 (quatrocentos c c1_nqücnta nul cn~
zciro:;), dispondo-se a Prefeitura de Patroc1-

nio a contdbuir com quantia expressiva para 
obtê-la, sendo justo, de . conseqiiência, votar-
se a verba pedida. 

Sala elas Sessões, 2!l de setembro de 19.f 7. 
- (a.) Faria Tavares. 

EMENDA N." 32 

Acrescente-se, onde convier, [>or conta 
da verba do Departamento de Estradas de 
Hodagem: 

"Auxílio para a construção de uma linh• 
de automóvel, de Serra do Salitre, município 
de Patroeínio, à Guarda dos Ferreiras, municí-
pio de São Gotardo, na rodovia Belo Hori-
zonte-Uhcraba - C r!~ 100.000,00, (cem mil-
cruzeiros" . 

Juslij'icaç{ío - E' do conhecimento geral 
que o Estado tem procurado facilitar, já de 
muito tempo, e por iodos os modos ao seu al-
cançe, o acesso aos municípios dotados de 
estância hidromincral. Apesar disso, ne-
nhuma providência havia sido tomada até 
agora para a ligação da cidade de Patrocínio, 
onde se acha a Instfmcia de Serra Negra, a 
rodovia Belo Horizonte-Ubcraha, facilitando, 
assim, de muito, a viagem de automóvel desta 
Capital àquele município. Demais disso, fei-
ta a estrada pleiteada, Delo Horizonte ficará . 
diretamente ligada à cidade de Araguari, pas-
sando-se por Patrocínio-Monte Cannelo c Es-
trêla do Sul. Como se vê, a obra de pequeno 
vulto e prêço que é, se impõe em virtude dos 
grandes benefícios que traz à extensa zona 
do Triüngulo Mineiro. E' de se acentuar, ain· 
da, que a ligação em vista diminui cêrca de 
80 (oitenta) quilômetros de Patrocínio a São 
Gotardo, quer passando-se por Ibiú, quer· por 
Carmo do Paranaíba. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 19.f 7. 
- (a.) Faria Tavares. · 

EMENDA N.• 33 

Acrescente-se onde convier, por conta da' 
verba n.• padrão 8.492 c local 118-117-34. 

"Verba de auxílio para a construção de 
grupos escolares nos distritos de Cruzeiro da 
Fortaleza, Serra do Salitre e Falhados, mu-
nicípio de Patrocínio, Cr$ 200. 000,00 ( duzen-
tos mil cruzeiros)". 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 19.f7. 
- (a.) Faria Tavares 

.lllslijicaçrio - Todos sabem o grande em-
'penho que tem o Govêmo atual na solnç,i:ío 
do problema da construçiío de 1wédios escola-
res, em todo o Estado. J ú h{t anos que o mu-
nicípio de Patrocínio, através de seus vários 
prefeitos, pleiteia a cdifica~~ão de Grupos, nas 
sedes de seus distritos. Com o intuito de di-
minuir o ônus 1para o Estado, nesse empreen-
dimento, foi consignada no Or(;amcnto de 19.f8 
da Prefeitura de Patrocínio, uma verba r~zo
úvel, destinada à constmção dos rcfendo_s 
·prédio~;. Não será, portanto ju~t~ que s~ d?I-
xc de votar a importftncia sohcltad_a,. t~ ':1S-
t a do auxílio que terú o Estado na uucwhva 
das ohras acima mencionadas. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 1947 •. 
- (a.) Faria Tavares. 
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El\fENDA N.o 34 

Acrescente-se onde convier, pela verba 
123, G-15-0. 

Auxílió ao Asilo de S. Vicente de Paulo, 
da cidade ele Patrocínio, Cr$ 5. 000,00; Auxí-
lio à Casa de Saúde ou Santa Casa de Mise-
ricórdia do distrito de Serra do Salitre, muni-
cípio de Patrocínio, Cr$ 5. 000,00. 

.Justificação - Acha-se em construção, 
na cidade de Patrocínio, um grande asilo de 
velhos, orientado por iniciativa' exclusivamen-
te párticular, justo, sendo, por isto, que se lhe 
destine a Verba pedida, o mesmo ocorrendo 
com a Casa de Saúde oú Santa Casa do distri-
to de Serra do Salitre, em andamento. 

Auxílio à Santa Casa de CarHiade da ci-
dade de Santo Antônio do Monte Cr$ 10.000,00. 

Jllsti{lcação - Também na cidade de San-
to Antônio do 1\Iontc se cstú edificando uma 
Santa Casa de Caridade por iniciativa parti .. 
cular, razoável, sendo que seja votada em seu 
JJencfício a verba apontada. 

Auxílio à Santa Casa ou Casa de Saúde de 
Lagoa da. Prata, Cr$ 1 O. 000,00. 

.Jzzslificação - Lagoa da Prata também 
já iniciou a ohra de sua Santa Casa, impon-
do-se, como se fêz com as demais, a votação 
de um auxílio :1. 1;cu favor. 

Auxílio ú Santa Casa ou Casa de Saúde 
da cidade de Luz. 

.Justificação - Acha-se em funcionamen-
to, há tempos, a Casa de Saúde ou Santa Ca-
sa na cidade de- Luz, a qual grandes benefí-
cios vem prestando à tôda a população do 
município. E' ·por isso, justo que se llu! desti-
ne o auxilio acima pedido. 

Auxílio à Santa Casa rlc Misericórdia da 
cidade de Ibiá, C r.~ 10. 000,00. 
. .Justificação - Iniciou-se, há pouco, na 

cidade de Ibiá, a construção de uma Santa 
Ca~a, à custa do próprio vovo. Justifica-se, 
nssun, que o poder público outorgue aos in-
teressados na obra o benefício em que impor-
ta o auxílio solicitado. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 194 7. 
- (aa.) José de Faria Tavares Oscar 
Corrêa.· 

EMENDA N.9 35 

Acrescente-se, onde convier: 
"Art. - Auxílio à Casa de Caridade, de 

Mar <)e Espanha - Cr$ 20.000,00 (vinte mil 
. CruzeirOs). 

Auxílio it Casa de Caridade "Santa Te-
resa de Jesus" do Sêrro Cr$ 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros). 

Auxílio à Sociedade "São Vicente de 
Paulo", de Esmeraldas - Cr$ 5. 000,00 (cin-
co mil cruzeiros). 

Auxílio à Maternidade "Odete Valadares 
de Sete Lagoas - Cr$ 5.000,00 (cinco mil 
cruzeiros". 

'Sala das Sessões, 26 de setembro de 194 7. 
- (a.) Magalhães de l\Ielo Viana. 

1 
Justifica.ção - Trata-se de instituições, 

cuja utilidade consiste na própria razão de 
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ser de sua existência, que deve ser mantida-
por meio da assistência social do Estado. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 1947. 
- (a.) Magalhães de Melo Viana. 

EMENDA N.o 3G 

Acrescente-se onde convier: 
.Tusli{icaiiva: 
A Cruz Vermelha Brasileira, filial de Mi-

nas Gerais, Cr8 300.000,00 . 
1. 0 ) A C. V. U. é mna sociedade de fins 

hnmanitúrios e patrióticos, regida por lei 
federal c convenções internacionais; 

2. 0 ) Em 1942, fundou-se a filial de ~'linas 
Gerais. com sede nesta Capital, tendo presta-
do relevantes serviços durnnte a fase da 
guerra, preparando ·c e:-~viando enfermeiras 
para o teatro da luta; 

3.0) O trabalho de preparo de reservas 
para a emergência da guerrn, deve ser um ~ar
viço permanente, sendo, portanto de toda 
r'onvcniência manter em ativi<lade a Cruz 
V crmelha, nos fJCríodo~; de paz; 

4. 0
) Nos têrmos de poz, a Crt1z Verme-

llw se derlica a obras de assistência e edu-
cação; 

5.0
) A Cruz Vermelha de Minas nossue 

um terreno nn área centrnl da cidade; onde 
··~ vai con~tmir um hospital-escola, destina· 
do à assistência médico-social ao preparo de 
enfermeiras; 

0.") A construção dêsse hospital repre-
senta mn patrimônio que garantirú a vida da 
instituição;. 

7. 0
) Os recurso~ em dinheiro rle que a 

instituição dispõe, cêrca de Cr$ 2. 800.000,00 
(dois milhões e oitocentos mil cruzeiros) não 
bastam para a construção; 

3.0
) O Estado :1inda não auxiliou a C. 

V. de Minas em qualquer subvenção ou dona-
tivo; 

9. 0
) A C:. V. comprou, inclusive o ter-

reno que possue, fato ímpar em nossa terra, 
onde até ~olégios c clubes de futebol rece-
beram valiosos terrenos; 

10.Q) A C. V., sediada em Belo Horizon-
te, controla as filiais municipais do Est~do, 
tendo por isto, fnnbito estadual; 

11.0
) Finalmente, a C. V. é um patrimô-

nio de civilização c de progresso. 
A subvenção, ora pleiteada, serú, inte-

gralmente aplicada na construção do hospi-
tal-escola da> sociedade, obrigando-se a bene· 
ficiária a fazer, 1perantc o órgão competente, 
a devida prestação de contas. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 1947. 
_ (a.a.) Martins da Costa - Castro Pires -
.João Camilo - Jaeder Albergaria - Antônio 
Pimenta. 

EMENDA N.o 37 

Acrescente-se, onde convier: 
"Ao Hospital "São Vicente de Paulo", de 

Belo Horizonte - Cr$ 100.000,00. 
Ao Hospital "São Geraldo", de Belo Hori-. 

zontc - Cr$ 100.000,00. 



Justificação - Seria ocioso focalizarmos 
a benemerência dessas duas instiutições de 
caridade. Limitamo-nos, por isso. a dizct: que 
ambas servem tanto aos doentes pobres da 
Capital, como aos das diversas zonas do inte-
rior do Estado c que, ambas, lutam com enor-

1 mes dificuldades financeiras. Os relatórios de 
suas atividades assim o atestam c o Estado, 
amparando-as, cumpre um dever de alta fina-
lidade social. 

Sala das Scs~ões, 26 de setembro de 1947. 
- (aa.) Martins da Costa - Castro Pires -
João Carnilo - Jacder Albergaria - Antô-
nio Pimenta. 

EMENDA N.o 38 

Altercm-'~e as dotações seguintes, da ver-
ba n. 0 114-500-,~:3. 
, Justi~~a de segunda instfmcia: 

Dois chefe·> de secção, a Crf:i 18. GOO,OO 
- C r~ 97. 200,00. 

Um hibliotecúrio - Cr~:l 48. GOO,OO. 
Dois l."s oficiais a Cr$ 113.200,00 -- C r~ 

86. ,100,00. 
Dois 2. 0 S oficiais a Cr$ 36. OGO,OO - Cr$ 

72.000,00. 
Dois 3.0s oficiais a Cr$ 32.400,00 - Cr~l 

()4 .800,00. 
Dois ,Los oficiais a Cr:3 28.800,00 - Cr~l 

57 .600,00. 
Dois praticantes a Cr~ 25.200,00 - Cr$ 

50.400,00. • 
Dois oficiais de justiça a Cr$ 28.800,00 

- C r~ 57. GOO,OO. 
Um porteiro de V classe - Cr!il 11. 040,00. 
Um contínuo - Cr$ 14.040,00. 
Três serventes de 1.• classe a Cr$ 

11.880,00 - Cr~3 :l5. 040,00. 
Dois motoristas de 1.• classe a Cr$ 

18.300,00 - Cr~ 3G. 720,00. 
Um ajudante de motorista - Cr$ ..... . 

14 .040,00. 
Um eletricista - Cr$ 12.240,00. 
Sala das Sessões, 2G de setembro de 1947. 

(aa.) Chaves Ribeiro - Carlos Prates. 

EMENDA N.o 39 

Acrescente-se onde convier: 
Auxílio para completar a construção do 

campo de aviação de Salinas - Cr$ 50. 000,00. 
Sala das Sessões, 26 de setembro de 194 7. 

- (a.) Chaves Ribeiro. 

EMENDA N.9 40 

Acrescente-se onde convier: 
Auxílio à Sociedade de São Vicente de 

Paulo, de Salinas, Cr$ 50.000,00. 
Sala das Sessões, 26 de setembro de 194 7. 

- (na.) Chaves Ribeiro - Antônio Pedro 
Braga - Antônio Caetano - Castro Pirc'> -
João Camilo. 

EMENDA N.9' 41 

Acrescente-se onde convier: 
Fica o Govêrno autorizado a fazer cons-

truir a rodovia Rio Prado de Minas-São João 
do Paraíso, podendo despender, nessa recons-

trução, a quantia de Cr$ 40. 000,00, que cor• 
rerá pela verba orçada para o Departamento 
de Estradas de Rodagem. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1947. 
(aa.) - Chaves Ribeiro - Antônio Pe-

dro Braga - Antônio Caetano - Castro Pi-
res - João Camilo. 

EMENDA N.o 42 

Acrescente-se onde convier: 
Fica o Govêrno autorizado a construir 

duas pontes sôbre os rios Mumhnca e Caraíhas, 
na estrada que liga Arassuaí a Salinas, poden-
do despender nas referidas construções, a im-
portância de Cr!]l 200.000,00, que correrá pela 
verba orçada para o Departamento de Estradas 
de Hodagem. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de HH7. 
- (an.) Ch~1ves Ribeiro - Antônio Pedro 
Drngn - Antônio Caetano - Castro Pires -
.João Camilo. 

El\IENDA N.o 43 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Fica o Govêrno autorizado a fa-

zer reconstruir a rodovia Almenarn-.Taci.nto-
Salto da Davisa, po<lcndo dP~nnncle" nf'>:<;a re-
construção a importfmci a de Cr$ 50. 000,00. que 
correrá pela verba orçada para o Departamen-
to de Extra das de Rodagem. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 194 7. 

(aa.) Chaves Ribeiro - Antônio Pedro 
Braga - Antônio Caetano - Castro Pirco:; 
João Camilo. 

EMENDA N.o 44 

Acresceu te-se onde convier: 

Art. - Fica o Govêrno antorizado a fa-
zer reconstruir a rodovia Grão Mogol-~ão Do-
mingos de Arassuaí-Arassuaí, podendo eles-
pender, nessa reconstrução a cmantia ele CrS 
50. 000,00, que correr(t peh ver h a orçada para 
o Departamento de Estradas de Rodagem. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 194 7. 
- (an.) Chaves Ribeiro- Antônio Pedro Bra-
ga - Castro Pires - João Camilo - Antônio 
Caetano. 

EMENDA N.9 45 

Acrescente-se onde convier: 

Art. - Fica o Govêrno antorizndo a fn7r.r 
reconstruir a rodovia Almenara-Ruhim-Rio 
do Prado - Fclizhmgo - Jonima- .Tccmiti-
nhonha podendo dcsnendcr, ne~<;a reconstru-
ção. a quantia de Cr$ 100 .ooo.no, cmc cot~
rcrú pela verhn orçada para o Departamento 
de Estradas de Rodagem. 

Sala das Sessões 26 de setembro de 194 7. 
(na.) Chaves Rlbeiro - Antônio Pedro 

Braga - Antônio Caetano - Castro Pires -
João Camilo. 
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EMENDA N.9 46 

. Acrescente-se onde convier: 
Art. - Fica o Govêrno autorizado a fa-

zer construir uma estrada de automóveis li-
gando a cidade de IUo Pardo de Minas à de 
Monte Azul, via l\lontezuma, podendo despen-
der nessa constmção, a importància de Cr$ 
200. 000,00, que correrú pela verba orçada para 
o Departamento de Estradas de Rodagem. 

Sala das Sessões, 26 de setembro .de HH 7. 
(aa.) Chaves Hiheiro - Antônio Pedro Bra-
ga- Antônio Caetano - Castro Pires -João 
Camilo. 

EMENDA N.o 47 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Fica o Govêrno autorizado a fazer 

reconstruir a rodovia Arassuaí-Hinga-Co-
mercinho-Medina, podendo despender, nessa 

, reconstrução, a quantia de Cr$ 50. 000,00, que 
correrá pela verba ort~ada para o Depat·tamen-
to de Estradas de Hodagem. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 1947. 
(aa.) Chaves Ribeiro - Antônio P~::dro 

Braga - Antônio Caetano - Castro Pires -
João Camilo. 

EMENDA N.o 48 

A-crescente-se onde convier: 
Art. - Fica o Govêrno autorizado a fazer 

-construir uma estrada de automóveis ligando 
a. Vila de Santa Cruz de Salinas à rodovia exis-
tente entre Medina e Comercinho, podendo 
despender, nessa construçãtJ, a quantia de Cr$ 
40. 000,00, que correrá pela verba orçada para 
<l Departamento de Estradas de Hodagem. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 194 7. 
- (aa.) Chaves Ribeiro- Antônio Pedro 

Braga - Antônio Caetano - Castro Pire~ -
João Camilo. 

EMENDA N.o 49 

Acrescente-se onde convier~ 
Art. - Fica o Govêrno autortzado a cons-

truir um~ ponte sôbre o rio Vacaria, na estra-
da que hga Montes Claros a Salinas, podendo 
despender, nessa construção, a quantia de Cr$ 
GOO. 000,00, que correrá pela verba orçada para 
o Departamento de Estradas de Rodagem. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 194 7. 
- (aa.) Chaves Hibeiro - Antônio Pedro 
Braga - Antônio Caetano - Dnar Mendes -
Castro Pires - João Carnilo. 

Acrescente-se onde convier: 
"Para a terminação dos serviços da cons-

trução da estrada e obras de arte ligando o po-
voado de Uhari à cidade de Ubá - Cr$ .... 
150.000100 (cento e cincoenta mil cruzeiros.) 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 194 7. 
- (a.) Ozanan Coelho. 
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EMENDA N.~ 51 

Acrescente-se onde convier: 
"Para construção de um prédio para a~ 

Escolas Heunidas da Vila do Divino de Uba 
_Cr$ 120.000,00 (cento c vinte mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 194 7. 
(a.) Ozanan Coelho. 

EMENDA N." 52 

Acrescente-se onde convi~r.:. , 
"Para construção do edrflcw do V:orum 

da cidade de Uh á -- Cr$ GOO. 000,00 (seiscen-
tos mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 1S47 • 
(a.) Ozanan Coelho. 

EMENDA N.o 53 

Acrescente-se onde convier: . 
"PaÍ'a reconstrução da estrada que liga 

a cidade de Ubú vila ele Hodeiro e povoado 
de Diamante ao ;nunicípio de Astolf? Dutra: 
-Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruz erros)· 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 194 7 • 
- (a.) Ozanan Coelho. 

EMENDA N.0 54 

Acrescente-se onde convier: 
"Para construção de uma estrada e obras 

de arte ligando o município de Mirai à vila 
:de Guidoval, município de Ubá: - Cr$ ..••.• 
200.000,00 ( iluzentos mil cruzeiros". 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 194 7. 
- (a.) Ozanan Coelho. 

EMENDA N.o 55 
Acrescente-se onde convier: 
"Para construção de um prédio de cadeia, 

quartel e delegacia de polícia na ci.da~.e de 
Ubá: - Cr$ 150.000,00 (cento e cmquenta 
mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 19·1í. 

a. ) Ozanan Coelho. 

EJ\IENDA N.9 5G 

Acrescente-se onde convier: 
"Para a construção <l~ pré~lio para o 

'rupo escolar da Vila de 'I ocantms, mumc~
~io de Uhú: - Cr$ 200.000,00 (duzentos mrl 
cruzeiros)· 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 194 7. 
(a.) Qzanan Coelho. 

EMENDA N.9 57 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Auxílio ao Dispensário São Vi-

cente de Paulo de Ubú - Cr$ 30.000,00 
Liga Operária Beneficente de Ubá - Cr$ 

20.000,00. 
Sala das Sessões, 25 de setembro de 194 7. 

(a.) Qzanan Coelho. 



EMENDA N.• 58 

Alterem-se as seguintes verbas: 102 - 002 
- 01; 102 - 002 - OS, da tabela anexa ao 
projeto n.• 36, pelo seguinte: 

102-002-01: 
Subsídio a 72 deputados, em 12 meses a 

Cr$ 7. 000,00 (sete mil cruzeiros) - Cr$ ...• 
G. 04S. 000,00. 

102-002- OS: 
Diárias e Ajuda de Custo- Ajuda de custo 

a 72 deputados, a Cr$ 7. 000,00 (sete mil cru-
zeiros) - Cr!)i 504.000,00. 

Diárias por comparecimento às sessões, 
sendo: 

a 1S deputados, em 12 meses, a Cr$ 200,00 
por sessão - Cr$ 1. 20G. 000,00; 

a 54 deputados. em G meses, a Cr:jl 200,00 
por sessão - Cr:i;l 1. 994. 000,00. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 1947. 
- (a.) último de Carvalho. 

El\IENDA N.• 59 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Auxílio ao Hospital São Vicente 

de Paulo da cidade de Pomba - Cr$ ..... . 
20.000,00. 

A' Associação Luiza de Marilac, da mes-
ma cidade - Cr$ 4. 000,00. 

Idem, à Conferência de São Vicente de 
Paulo de Taboleiro, município de Pomba -
Cr$ 2. 000,00. 

Idem, à Conferência de São Vicente de 
Paulo da vila de Piraúba, município de Pom-
ba - Cr$ 2. 000,00. 

Idem, à Conferência de São Vicente de 
Paulo da vila de Silverança, município de 
Pomba - Cr$ 2. 000,00. 

Idem, à Associação de Caridade São José 
de Bicas - Cr$ 4. 000,00. 

Idem, à Sociedade de Caridade de Mar 
de Espanha - Cr$ 4. 000,00. 

. Idem, à Conferência de S. Vicente de 
Paulo de Gnararú - Cr$ 4. 000,00. 

Idem, à Conferência de São Vicente de 
Paulo de Guarani - Cr$ 4. 000,00 

Idem, à Conferência de São Vicente de 
Paulo de Dores do Turvo, município de Se-
nador Firmino - Cr$ 2. 000,00. 

Idem, à Conferência de São Vicente . de 
Paulo, de São Domingos da Bocaina, mumci-
pio de Lima Duarte - Cr$ 2. 000,00. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 1947. 
- (a.) último de Carvalho. 

EMENDA N.• 60 

Por conta da verba 123, 6 - 15 -0: 
Fica concedido um .auxílio de de Cr$.: •• 

50.000,00 (cinqüenta nul cruzeiros) ao Dn·e-
tório Central dos Estudantes. 

Jnsti{icaçú.o - Trata-se de órgão oficial 
do estudante mineiro, e sempre mereceu o au-
xílio dos poderes públicos. A Assembléia mi-

neira, ariterior a 10 de novembro de 1937, con-
cedia-lhe subvenção anual. E' .iusta a emenda, 
que visa ao restabelecimento desta subvenção. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 194 7. 
- (aa.) Oscar Corrêa - Fabrício Soares -
Mateus Salomé - Rondou Pacheco - Dnar 

. Mendes. 

EMENDA N.Q 61 

Auxílios: Por conta da verha 123, 6 -
15-0: 

A' Conferênc.ia de Si:ío Vicente de Paulo 
de Itauna - Cr$ 6. 000,00; 

às Conferências de São Vicente de Pn-ulo, 
de Cajuru, Itatiaiuçu, município de Itauna, 
Cr~i 2. 000,00; 

à Conferência de São Vicente de Paula, 
de Guia Lopes - Cr$ 10 .000,00; 

à Sociedade Beneficente dos Ferroviários 
da Rêde 1\iineira de Viação, de Divinópolis -
Cr$ 10.000,00; 

ao Hospital São Vicente de Paulo, de Ma~ 
teus Leme - C r~~ 5. 000,00; 

às Conferências de São Vicente de Paulo~ 
de Mateus Leme, Cr$ 700,00 a cada uma -
Cr$ 1. 400,00; 

às Conferências de São Vicente de Paulo, 
de Sítio Novo, Juatuha, Igarapê, Francelinos, 
Doturobi,. Nossa Senhora da Paz, Azurita e· 
Bicas, Cr$ 400,00 a cada uma - Cr$ 3. 200,00; 

à Associaçiio nenef.icente Santa Teresinha, 
de Azurita - Cr$ 400,00; 

à Conferência de São Vicente de Paulo, de 
Itaguara - Cr$ 7. 000,00; 

à Conferência de São Vicente de Paulo de 
Dambuí - Cr$ 2. 000,00; 

à Conferência de São Vicente de Paulo, 
de São João do Paraíso - Cr$ 1. 000,00; 

Sala das Sessões, 25 de se lembro de 194 7 .~ 
- (aa.) Oscar Corrêa- Faria Tavares. 

Justificação - Desnecessário é salientar 
a grande obra social que as instituições benefi-
ciadas vem desenvolvendo, superando incrí-
veis obstáculos, vencendo tôdas as dificuldades 
à custa de muito esfôrço e hoa vontade. O am~ 
paro do Estado é a compreensão de que tudo 
se deve fazer, nesse terreno, tão descurado e · 
de capit.al irnportfmcia em nosso progresso •J 

(a.) Oscar Corrêa. 

EMENDA N.9 62 

Acrescente-se, onde convier: 
Auxílios: Por conta da verba 123, O -:-· 

15-0: 
à Casa de Caridade N. Senhora do Perpé-

tuo Socorro de Alfenas -- Cr:$ 15.000,00; 
à Conferência de S. Vicente de Paulo, de 

Alfenas- Cr$ 5.000,00; 
à Casa de Caridade, de Cabo Verde -

Cr$ 1 O. 000,00; 
à C as~ de Caridade, de Areado - Cr$ .••• 

10. 000,00; 
à Conferência de São Vicente de Paulo, de 

Muzambinho - Cr$ 5. 000,00; 

77 

I 
I 



à Conferência de São Vicente de Paulo, 
·'de Dotelhos - Cr$ 5. 000,00. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 194 7. 
(a.) Manuel Taveira - Oscar Corrêa. 
Justificação - Trata-se de instituições de 

·alta benemerência social, tôdas elas prestando 
grandes serviços, no âmbito de sua atuarão. 
- (a.) Manuel Taveira. 

EMENDA N.o 63 

Acrescente-se, onde convier: 
Auxílio à Santa Casa de Misericórdia de 

Parreiras - Cr$ 10.000,00; · 
· Auxílio à Sociedade São Vicente de Paulo 

. de Parreiras - Cr~p 5. 000,00; 
· "· Auxílio à Maternidade da Santa Casa de 
. .cvlachado- Cr$ 5.000,00; 
. Auxílio à Sociedade São Vicente de Paulo 
·de Santa lUta de Caldas - Cr$ 5. 000,00; 

Auxílio à Sociedade São Vicente de Paulo 
. de Bueno Brandão - Cr$ 5. 000,00; 

Auxílio à Sociedade São Vicente de Paulo 
. de Mariana - Cr$ 5. 000,00; 

Auxílio à Sociedade São Vicente de Paulo 
·de Botclhos - Cr$ 3. 000,00; 

Auxílio à Sociedade São Vicente de Paulo 
de Gimirim - C r. 3. 000,00; 

Auxílio à Sociedade São Vicente de Paulo 
·de Campestre - Cr$ 3. 000,00; . 

Auxílio à Sociedade São Vicente de Paulo 
de Conceição Aparecida - Cr$ 3. 000,00; 

Au;cílio à Santa Casa de São Gonçalo do 
. Sapucm - Cr$ 3. 000,00. 

Sala das Sccssões, 26 de setembro de 194 7 
(a.) Uriel Alvim. 

EMENDA N.o 64 

Acrescente-se onde convier: 
.27 5

Auxílio à Santa Casa de Alfenas - Cr$ 
. . 00,00. ' 
d AAuxílio à Sociedade São Vicente de l'aulo 

· e reado - Cr$ 3. 000,00. ' 
Idem, ~dern, de Alterosa - Cr$ 3. 000,00. 

3 Idem, tdem, de Divisa Nova - Ct·$ ' .ooo,oo. . .•• 

"·l'lclitaddern, idem, de Cana Verde, município de 
.li' 0 - Cr$ 3.000,00. 

~j~~· i.dern, de Arccburgo - 1. 500,00. 
.. 3. OOO,OO ~· a Santa Casa de Monsanto - Cr$ 

~dern, ~dem, de Guaxupé - Cr$ 3. 000,00. 
3. ooo~oeo~' tdem: de Guaranésia - Cr$ •..... 

· Sala das Sessões, 25 de setembro de 1947. 
- (aa.) Uriel Alvim- Augusto de Figueiredo. 

EMENDA N.o 65 

Acrescente-se onde convier: 
·r AAr!. - Auxílio ao Hospital Nossa Senho-

a UXtliadora, de Caratinga - Cr$ 50. 000,00. 
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Auxílio à Santa Casa de Misericórdia, de 
Manhuaçu - Cr$ 50. 000,00. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1947. 
(a.) José Augusto. 

EMENDA N.o 66 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Ficam concedidas as subvenções 

de Cr$ 10. 000,00, Cr$ 10. 000,00, C~·$ 1?. 000,00, 
c Cr$ 20.000,00 respcctivarn.entc, as, C~sas d~ 
Caridade denominadas: Asilo de orfa~, A~t
lo Bom Pastor, Instituto Padt:e ~,Ic~tre. Co~~·ca 
de Almeida e Instituto de Asststcncw a Infm:-
cia c l\Iaternidade c Policlínica, situados na CI-
dade de Barbacena, e de Cr$ 15. 000,00, C r~ : 
10. 000,00, Cri;> 10. 000,00, Cr$ lO. 000,0~ ~ Cr$ 
5. 000,00, às Casas de Caridade (Uos.ptlat~ ou 
instituições civis ou religiosas de fms filan-
trópicos) das cidades de Allo Rio Do~c, La-
goa Douada, Carandaí e Dias Fortes e a. Con-
ferência de São Vicente de Paulo, na vtla de 
Santa Ana de Gararnbéu, município de Lima 
Duarte. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 194 7. 
- (aa.) Hiheiro Na varro - Renó. 

EMENDA N.~ 67 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Auxílio à Santa Casa de Ibiá (em 

construção) - Cr$ 20. 000,00. 
Idem, à Santa Casa de Misericórdia de 

Araxá - Cr$ 10.000,00. 
Idem, à Santa Casa de Sacramento 

Cr$ 15. 000,00 . 
Idem, ao Orfanato "Santa Teresinha", de 

Araxá - Crfji 5. 000,00. 
Jusiificaliva - Trata-se de três beneméri-

tas instituições de caridade e de iniciativa par-
ticular. Estas três casas de caridade lutam 
com grandes dificuldades, devido ao grande nú-
mero de doentes que abrigam, deixando d.e 
atender a muitos por falta de lugares c preci-
sando, as três, de nmpliar os seus serviços, o 
que não podem fazer por falta de rccmsos. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 19J 7 • 
- (aa.) Adolfo Portcla- João Carnilo -E. 
V. Costa- Jason Albergaria- Pedro Braga. 

El\IENDA N.9 G8 

Onde convier: 
Hospital de 'l'ururnirim - CrS 22.000,00. 
Hospital de Governador Valadares - Cr$ 

18.000,00. 
Hospital de Conselheiro Pena - Cr$ •• 

lO .000,00; 
Sala das Sessões, 2G de setembro de 1947. 

_ (aa.) Jacder Albergaria - Aníbal Gontijo 
_ Castro Pires- João Camilo -Antônio Pi-
menta - Cândido Ulhôa - Rcnó - l\Iartins 
da Costa. 

EMENDA N.o G9 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. ... 
Snnta Casa de Misericórdia de São Sebas-

tião do Paraíso - Cr$ 20. 000,00. 



Conferência de São Vicente de Paulo, em 
Pratúpolis - Cr$ 4. 000,00. 

Conferência de São Vicente de Paulo, de 
Capetinga - Cr$ ,! . 000,00. 

Conferência de São Vicente de Paulo, em 
.São Tomaz de Aqui no - Cr$ 4. 000,00. 

Santa Casa de .Misericórdia de Muzambi-
.nho - Cr$ '1. 000,00. 

Conferência de São Vicente de Paulo, em 
Santa Cruz das Areias, distrito do Jacuí -
Cr$ 2. 000,00. 

Conferência de São Vicente de Paulo, 
de J acuí - C r ;;i 1. 500,00. 

Conferência de Süo Vicente de Paulo, dis-
trito de Guardinha, de São Sebastiüo do Pa-
raíso - Cr$ 1. 500,00. 

Conferência de São Vicente de Paulo, de 
Nova Hczende - Cr$ 1. 500,00. 

Conferência de São Vicente de Paulo, de 
ltamogi - Cr$ 1. 500,00. 

Conferência de São Vicente de Paulo, de 
São Sebastião do Paraíso - Cr$ 2. 000,00. 

Assistência Filantrópica <,le São Sebastião 
do Paraíso - Cr$ 2. 000,00. 

Instituto "Monsenhor Felipe", de São Sa-
bastião do Paraíso - Cr$ 2. 000,00". 

Sala das Sessões, 2ü de setembro de 1947. 
- (a. ) Augusto de Figueiredo. 

EMENDA N.o 70 

.Acrescente-se, onde convier: 

.Art. - Auxílio à Santa Casa de Caridad~ 
·de Paracatu - Cr$ <10. 000,00. 

.Auxílio ao Asilo S. Vicente de Paulo de 
P aracatu - 1 O • 000,00 . 

Sala das Sessões, 2ü de setembro de 194 7. 
(a.) Cündi<lo Ulüoa. 

EMENDA N.o 71 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Fica o Departamento de Estradas 

de Hodagem autorizado a despender até Cr$ 
. 3. 000.000,00 (três milhões de cruzeiros) para 
dar cumprimento ao artigo 2ü do Ato das Dis-

. posições Constitucionais Transitórias. 
·sala das Sessões, 2G de setembro de 1947. 

·_(a.) Ciín<lido Ulhoa. 

EMENDA N:72 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Para a Conferência S. Vicente de 

Paulo de Visconde do Hio Branco (conclusão 
das obras da Vila Ozanan) - Cr$ 15. 000,00 · 
. Para o Hospital de São João Batista de 
Visconde do Hio Branco - Cr:S 15.000,00. 
. Para a Conferência de S. Vicente de Pau-
lo de Guiricema - Cr$ 5. 000,00. 

Para a Conferência de S. Vicente de Paulo 
de Senador Firmino - Cr$ 5. 000,00. 

Para o Hospital São João, da São João Nc-
pomuceno - Cr$ 5. 000,00. . 
· Para o Nacional Esporte Clube de Vrscon-

de de Rio Branco - Cr$ 5. 000,00. 

Sala das Sessões, em 26 de setembro J].e 
1947. - (a.) Pedro ~raga. 

EMENDA N.• 73 

A verba 123, 6 - 15 - O terá a seguinte 
aplicação, no quanlum em que importam as 
parcelas abaixo discriminadas; 

• 1) Santa Casa de l\lisericórdia de Pium-í 
- Cr$ 10.000,00. 

2) Sociedade S. Vicente de Paulo de 
Pium-í - Cr1); 5. 000,00. 

3) Orfanato São José, de Bamlmí - Cr$ 
5.000,00. 

4) Caixa Beneficente do Hospital-Colô-
nia S. Francisco de Assis de Bambuí - Cr$ 
2. 000,00. 

. 5) Sociedade S. Vicente de Paulo, de 
Pains -- Cr$ 5. 000,00. ' 

G) Associa~~ão de Proteção à Infância e 
1\Iaternidade, de Tupaciguara - Cr$ 
5 .000,00. 

7) Santa Casa, de Guapé - Cr$ 
10 .000,00. 

8) Sociedade S. Vicente de Paulo, de 
S. Domingos do Prata - Cr$ 5. 000,00. 

9) Santa Casa de Guia Lopes - Cr$ 
1. 000,00. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 
1~47. 

(a.) Fabrício Soares . 
Justificativa - No projeto de lei n.• 36, 

que orça a receita e fixa a despesa do Esta-
do para o ano próximo, há urna verba, a 123, 
- ü-15-0, destinada aos serviços de assistên-
cia social, importando o seu total em sete 
milhões de cruzeiros (Cr$ 7. 000. 000,00) • 

Dentro de sua destinação, sugerimos se-
ja aplicada em benefício das instituições mcn• 
cionadas a importância de cinqüenta mil 
cruzeiros (Cr$ 50. 000,00), certos de que, em-
bora insignificante, êsse total representa uma 
pequena contribuição ao trabalho realizado 
por essas sociedades beneficente:.. 

As Santas Casas de l\lisericórdia, as So-
ciedades São Vicente de Paulo c os Orfana,. 
tos suportam no interior do Estado todo o 
pêso das obras de auxílio c tratamento dos 
pobres, daqueles que se vêm obrigados a im-
plorar a caridade pública para sustento e tra-
tamento próprios. 

E', pois, justa a atribuição dada a parte 
da verba mencionada. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 
19,17. 

(a.) Fabrício Soares. 

EMENDA N.o 74 

Acrescente, onde convier: 
Art. - Auxílios: 
À Sociedade Beneficente "Cristo Rei", do 

Montes Claros - Cr$ 15.000,00. 
À Sociedade das Damas de Caridade, de 

Montes Claros - Cr$ 5.000,00. 
À Conferência de S. Vicente de Paulo, 

de Montes Claros - Cr$ 10.000,00. 

79 



· Á Conferência de S. Vicente de Paulo, 
de Coração de Jesus - Cr$ 10.000,00. 

Á Conferência de S. Vicente de Paulo, 
de Francisco Sá - Cr$ 10.000,00. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
1947. 

(a.) Geraldo Ataíde. 

EMENDA N.• 75 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Auxílios: 
Ao 1-Iosnital São Vicente de Paulo, mu-

nicípio de Pomba - Cr$ 20. 000,00. 
Á Associnçiio Luiza de Madilae, de Pom-

ba- Cr$ 4.000,00. ' 
Idem, :\ Confcri~ncia S. Vicente de Pau-

lo, de Pomha - Cr$ 2. 000,00. 
Idem, :1 Conferência S. Vicente de Pau-

lo, de Taboleiro, município de Pomba - Cr$ 
'2. 000.00. 

Idem, à Conferência S. Vicente de Pau-
lo, de Silver:i.nia, município de Pomba - Cr$ 
2:000,00.' 

Idem, à Conferência S. Vicente de Pau-
lo, de Piraúha, município de Pomba - Cr$ 
2.000,00. 

· Á Casa de Caridade de Mercês - Cr$ 
5.000,00. 

À. Conferência de S. Vicente de Paulo, 
· de S. Domingos de nocnina, município de 
Lima Duarte - Cr$ 4. 000,00. 

Á Conferi\ncia S. Vicente de Paulo, de 
Guarani - Cr$ !i. 000,00 .· 

Ao Gin:lsio Regina Coeli, de Pomba 
Cr$ 3. 000,00. 

À Conferência S. Vicente de Paulo. de 
Penha Longn, município de Mar de Espa-
nha - Cr$ 1 . 000,00. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1947. 
(a.) Dnar Mendes. 

EMENDA N.~ 76 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Auxílios: 

d Ao Hospital Nossh Scnhorn das Dores, 
e Ponte Nova - Cr$ 100.000,00. 

À Sociedade S. Vicente de Paulo do Bair~ 
ro de Palmeiras, município de Ponte Nova -
Cr$ 10.000,00. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1947. 
(a.) André de Almeida. 

ElHENDA N.o 77 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Auxílios: 
Ao Hospital Nossa Senhora dll,S Dores, 

de Itabira - Cr$ 80. 000,00. 
Ao Orfanato anexo ao Colégio Nossa Se-

nhora das Dores, de Itabira - Cr$ 1 O. 000,00. 
b' À Sociedade S. Vicente de Paulo, de lta-

lra - Cr$ 1 O. 000,00. 

1. 9 . Sala · das Sessões, 26 de setembro de 
47·. 

8o 

(a.) Feliciano Pena. 
.Tuslificaçcio - E' de justiça a vo~açã?· 

das subvenções em aprêço, porque as ~nsh
tuições de caridade a que elas se destmam 
prestam inestimáveis serviços à pobreza do· 
município de Itabira e dos municípios vizi-
nhos que delas se socorre. 

Sala das Sessões, 21i de setembro de· 
1947. 

(a.) Fclicinno Pena. 

EMENDA N.• 78 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Auxílios: 
Santa Casa de Misericórdia de. Itajubá 

Cr8 20.000,00. . . . C C!· 
Casa de Caridade de Parmsopohs - r . ., 

20. 000,00. · . l p I l 
Santa Casa de :\Iiscricórdw < e ec ra va . 

- Cr$ 20. 000,00. C 
Santa Casa de Misericórdia de Santa a-

tarina - Cr$ 5. 000.00. . . 
Santa Casa de Misericórdia de Cnshna 

Cr$ 5. 000,00. . 
Santa Casa de 1\Iisericórdia de :Mana da 

Fé -- Cr$ 5. 000,00. 
Santa Casa de 1\Ii scricórdia de Delfim 

Moreira - Cr$ 5. 000,00. 
Santa Casa !le Misericórdia de Brazó-· 

polis - CrB 1 O. 000,00. 
. Santa Ca~~a de Misericórdia de Cambuí 
- Cr$ 5. 000,00. 

Santa Casa de Misericórdia de Caman-
ducaia - Cr$ 5.000,00. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
1947. 

(aa.) Simões de Almeida - Abreu Re-
sende. 

Ei\IENDA N.Q 79 
Acrescente-se onde convier: . 
Art. - Fie; concedida ao Hospital da 

cidade de Tombos, da comarca d~ C~rane~s 
la, no ano de l!MS, a importância · <c r. 
1 O. 000,00 (dez mil cruzeiros) . " 

Fica concedida à "Casa d:, Calr9i'd~'lde . da 
. I d I C gola no ::mo uc . ·te, a Im-CI< a, e ~ c ,ara~. 1 ~' 000 00 (quinze mil cru-

portancw de C1 $ ::> • ' 

zeiros). v· f 1 
F' a concedida ao Asilo S. Icen c < c 

p 1 Ic,la cidade de Car:mr.{oln, no :mo de 
nu 0 • < • orttmci'l de CrB 10.000,00 (dez 1!H8, a I!UP ' ' · 

mil cruzeiros)· . . 
Fica concedida à Socwdnde S. VICente 

ulo da cidade de Carangoln, no n_no 
3~ ~4s, ~ in;portfmcia de Cr$ 5.000,00 (em-
co mil cruzeiros) . _ , 

Fica concedida ao Orfanato Sao Jose,. da 
. de Carangoln, no ano de 1918,, a Im-

cidn~Ie . , 1 C $ 5 OOO 00 (cinco mil cru-portanCI•1 < c r. · ' ' 
zeiros) · . 1\I l • Fica concedida ao Hospital de an mmx-
. . da cidade do mesmo nome, no an~ de 
rn~8• a importância de Cr$ 5. 000,00 (em co 
19·· ' ' . mil crUZClrOS) . 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 

1947 (a.) Xcnofonte 1\II!rcadantc. 



EMENDA N.• 80 

Verba 3G-114-036-03: Uni diretor -c- re-
dija-se Cr$ fi6. 000,00. . 

Verba 38 - redija-se: Departamento de 
Identificação. 

114-038-03 - Um diretor - Cr$ ..... 
6G.OOO,OO. 

Verba 4(i - redija-se: Departamento de 
Registro de Estrangeiros. .A 

114-046-03-1 - Diretor - Cr$ ......• 
66.000,00. 

Verba 4G - redija-se: Departarnt•nto de 
Hegistro de Estrangeiros. 

114-0,16-03-1 - Diretor - Cr$ ...... . 
66. 000,00. 

Verba 47- redija-se: Departamento Mé-
dico da Policia Civil. 

114-047-03-1 - Diretor - Cr$ ...... . 
66.000,00. 

Verba 48 - redija-se: Departamento de 
Polícia Técnica. 

114-048-03-1 - Diretor - Cr$ ...... . 
66.000,00. 

J113ti{icatiua - A emenda visa a rcajus-. • 
tar as verbas nela especificadas com o dis-
posto no artigo 18 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias do nosso Esta-
do.· 

f:sse artigo dispõe: "Ficam os Serviços 
de Polícia Técnica, de Identificação, de He-
gistro de Estrangeiros e Médico da Polícia 
Civil transformados em departamentos, passan-
do os seus atuais chefes a denominar-se di-
retores, bem como o Superintendente do De-
partamento Administrativo da Chefia de Po-
lícia". Ora, tendo sido promovidos a dire-
tores os chefes dêstcs serviços, os seus ven-
cimentos devem ser equiparados, também, por 
fôrça do mesmo dispositivo, aos que perce-· 
bem o Diretor do Departamento de Investi-
gações. (Verba 37-114-03-03) isto é, Cr$ 
66. 000,00 por ano. 

Sala· das Sessões, 26 de setembro de 
1947. 

(a.) Xenofonte _Mercadante - Armando 
Zilcr - Aníbal Gontijo - Jaeder Alberga-
ria - Martins da Costa - Chaves Hibeiro 
- Emílio Vasconcelos - último de Carva-
lho - Lourenço Andrade - Uricl Alvim -
Castro Pires - ·João Camilo - Carlos Pra-
tcs - Pedro Draga - Geraldo Ataidc . 
Jason Albergaria - Magalhães de Melo VIa-
na - Augusto Costa - Joubert Guerra 
Hcnó - Antônio Pimenta - Ribeiro Navar-
ro - Cfmdido Ulhôa - Augusto de Figuei-
redo. 

EMENDA N.• 81 

Acrescente-se, onde convier: 

Art. - Para construção de um p;édio 
para Delegacia, Quartel e Cadeia, . na cidade 
de Congonhas do Campo - Cr$ 100.000,00 
(cem mil cruzeiros)· ' 

Sala das Scssoes, . . . de setembro de 
1947. 

(a.) 1Abreu Resende. 

A. L.- 6 

EMENDA N.11 82 
Acrescente-se, onde convier: 

Art. - Para construção do Fórum da 
cidade de Con~elheiro La~aiete - Cr$ ••• ' 
500.000,00 (qmnhentos mil cruzeiros). 

Sala das Sesões, • . . de setembro de 
l9~7. 

(a.) Abreu Hesende 

EMENDA N.• 83 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Para construção de uma estra-

da de rodagem, ligando a Vila de Jeceaba, 
do município de João Ribeiro, à cidade de 
Congonhas do Campo - Cr$ 50.000,00 (cin-
qüenta mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, ... ,de setembro de 
1947. ~ 

(a.) Abreu Resende. 

EMENDA N.• 84 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Para construção de obras de ar-

te consertos e melhorias na estrada que~ liga 
a' cidade de Jo[io Ribeiro à cidade de Con-
gonhas do Campc - Cr$ 200.000,00 (duzen-
tos mil cruzeiros). 

Sala das Sessõe~>, . . . de setembro de 
1947. 

(a.) Abreu Hcsende. 

EMENDA N.9 85 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Para construção de obras de ar-

te consertos e melhorias nas estradas de ro-
d~gem que ligam as cidades de_ Pirang~ e 
Rio Espera à cidade de Consel~ciro L~fa1ete 
..,... Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, . . . de setembro de. 
1947. 

(a.) Abreu Resende. 

EMENDA N.• 86 

Acrescente-se, onde convier: 

Art. - Para construção de obras de a~
te, consertos c melhori;1s na esh;ad~ que .h-
ga a cidade de Lagoa' Dourada .a ~Idade d.e 
Carandai - Cr$ 50. 000,00 ( cmquentu mil · 
cruzeiros) . d 

Sal d S - de setembro e a as cssoes, ... 
1947. 

(a.) Abreu Resende. 

EMENDA N.• 87 

Acrescente-se, onde convier: 

Art. - Para construção ~c. ~1m a estra-
da de rodagem, ligando o mumc1p10. de Belo 
Vale à rodovia Dclo Horizonte - lho _de Ja-
neiro - Cr$ 300.000,00 (trezentos mtl cru-
zeiros). 

Sala. das Sessões, . . . de setembro de. 
1947. 

(a.) Abreu Resende. 
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EMENDA N.~ 88 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Para reconstrução da ponte sô-

, bre o Rio Paraopeba, no povoado de Santa 
Quitéria, distrito de Alto Maranhão, do mu-
nicípio de Congonhas do Campo e Jeceaba, 
do município de João Ribeiro - Cr$ 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, . . . de setembro de 
1947. 

(a.) Abreu Resende. 

EMENDA N.• 89 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Para reconstrução da ponte sô-

-bre o IUo Bananeiras, no povoado de Dr. Joa-
·quim Murtinho, pertencente ao distrito da ci-
dade de Conselheiro Lafaiete e Alto Mara-
nhão do município de Congonhas do Campo 
·- Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, . . . de setembro de 
:1947. 

(a.) Abreu Resende. 

• EMENDA N.• 90 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Fica o Govêrno do Estado auto-

rizado a construir uma estrada de automó-
vel, ligando a cidade de Pains à Estação de 
Calciolândia, na Rêde Mineira de Viação, po-
dendo despender, nesa ·construção, a quantia 
de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), 
que correrá pela verba orçada pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagem. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
1947. 

(a.) Maurício Andrade. 
Justi{icatiua - O município de Pains, si-

tuado na região do Oeste mineiro, não é ser-
vido por estrada de ferro. A fatalidade geo· 
gráfica fêz dêsse município, no entretanto, 
uma das regiões mais férteis do Drasil, ou 
mesmo do mundo. Tôda a sua extensão é 
constituída por terras ubérrimas, de compo-
sição calcárea, e topografia plana e ondula, 
da, prestando-se admiràvelmente a lavoura 

- mecânica, aliás, consideràvelmente adotada 
· pelos lavradores do município. Concomitante-

mente é uma região densamente demográfica, 
com um desenvolvido regime da pequena 
P!'oprie~ade e, conseqnentemente, de produ-
çao mmto grande, sobretudo de cereais, co-
mo o milho, atingindo a várias dezenas de 
milhões de cruzeiros. Também, produz mui-
to arroz. A produção de suínos é, proporcio-
nalmente, uma das maiores do Estado, assim 
como a de leite e gado de engorda, somando 
tôda ela a mais de uma centena de milhões 
de cruzeiros. 

Tôda a produção do município é expor-
tada através da estação de Formiga, princi-
palmente e de Arcos, por estradas de auto-

. móvel d~ 5.• classe. Formiga está a 35 (trin-

. ta e cinco) quilômetros de distância de Ar-
cos a cêrca de 25 (vinte e cinco). Ora, a 
estação de Calciolândia está a 15 (quinze) 
quilômetros da sede do município, através 
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do fetílissimo vale do Rio São :Miguel, quase 
que em linha reta e em terreno plano, sen~o 
de construção facílima urna estrada atraves , 
dêsse vale. 

A ligação com Calciolândia constitui uma 
aspiração antiga de quase tôda a população 
do município. Hepresenta um justo prêmio a 
uma comunidade operosa, que há várias dé-
cadas vem contribuindo para o progresso do 
Estado,. criando uma grande ionte de rique-
za, que é justamente a produçqo agropecmí.-
ria. Sobretudo, nesta emergêncw, em que o 
Govêrno atual está largamente empenhado na 
recuperação de nossa economia, a construção 
dessa estrada relativamente barata e de pe-
queno percur;o, encontra a mais cabal justi-
ficativa, pois vai ligar diretamente a uma. es-
tação da R. M. V. uma rcgi:io que mttit~s 
denominam como sendo o "Celeiro de MI-
nas Gerais". 

Sala das Sessões, 2ü de setembro de 
1947. 

(a.) Maurício Andrade. 
Acrescente-se, onde convier: 

EMENDA N.9 !H 
Art. - Fica o Govêrno do Estado au-

torizado a reconstruir a ponte sôbre o rio 
São Francisco, na cidade de Iguatama, que 
se encontra, hú dois anos, iot:.J!rnente destruí-
üa, podendo despender, nessa construção, a 
importância de Cr$ 700.000,00 (setecentos mil 
cruzeiros), que correrá pela verba orçada 
pelo Departamento de Estradas de Rodagem. 

Sala das Sessões, 2ü de setembro de 
1947. 

(a.) Maurício Andrade. 
Jusli{icatiua - A ponte objetivada. p~lo 

projeto ora apresentado foi construída ha .cer· 
ca de 150 anos, sôbre o rio São Francisco, 
na localidade outrora denominada Pôrto Real 
do São Francisco, hoje sede do município de 
Iguatama, c por meio dela a antiga est;ad.a 
real, que ligava o litoral ao Triângulo Mm.Cl-
ro e a Goiaz, transpunha o barranco do no. 
Durante quase dois séculos as boiadas . e as 
tropas carregadas de mercadorias provmdas 
de Goiaz, do Triângulo e de região do Oeste 
Mineiro, situada na margem esquerda do alto 
São Francisco, serviram-se dessa ponte para 
atravessar o rio em demanda do litoral e dos 
grandes centro; consumidores do País. Já 
por êsse tempo grande era a sua i~po_rta!l· 
cia na economia regional, que não dnnmum 
com o prolongamento dos trilho.s da e~trada 
de ferro que atravessaram tarnbern o riO em 
demanda do Oeste. Com o desenvolviment<? 
das zonas circunvizinhas sua importância fo1 
avultando, tornando-se a .ponte de Pôrto Real 
um dos principais elos de ligação entre o 
sul o oeste mineiro, o Triângulo e Goiaz, con-
tin~ando a ser o caminho preferido pelas 
enormes boiadas, provindas dos campo~ d.e 
criação para serem engordadas nas ubern-
rnas invernadas da Mata de Pains e do sul 
de Minas. Em 1936, achando-se em estado 
precário, porém, ainda servindo, foi comp!e· 
lamente reconstruída pelo Govêrno de entao, 
tendo sido gastos nas obras cêrca de Cr$ 
150.000,00. Em 1945, com as grandes enchen-
tes dêsse ano, duas têrças partes de sua es-
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trutura, que mede cêrca de 200 metros de 
comprimento, foram destruídas por uma gran-
de cabeça dágua. Na administração Júlio de 
Carvalho, o Secretário da Viação, reconhe-
cendo o enorme prejuízo que a falta dessa 
ponte trazia para a região, designou a verba 
de Cr$ 250. 000,00 para atender as repara-
ções. Essa verba, no entretanto, não foi apro-
veitada, porque se constatou ser insuficiente 
em face dos danos ocorridos. 1~stes dado~ 
constam, dos Anais da Assembléia Legis-
lativa, através de informações que, a seu pe-
dido, f01'am fornecidos pelo Govêrno atual. 
· Tendo em vista os enormes prejuízos c 
transtornos pela presente situação em t0da a 
zona, oca:::ionando a e~3lagnaçüo de g:··l!l!!e 
parte do comércio e da produção regio:1al, 
que é considerável, obrigando os viajantes e 
as mercadorias a grandes voltas para atraves-
sar o rio, trazendo o desânimo c o dcstímu-
lo às fôrças produtoras da região, justi!iea-
se plenamente que o Govêrno providenel<c 
com urgência a sua reconstrução. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 
1947. 

(a.) Maurício Andrade. 

EMENDA N.o 92 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. . . . - Fica o Govêrno autorizado 

.a construir um hospital para o tfatamento de 
Moléstias Tropicais, na cidade de Pains, po-
dendo despender, nessa construção, a impor· 
tância de Cr$ .1. 500. 000,00 (um milhão c 

· quin'l~entos mil cruzeiros), que correrá pela 
verba orçada pelo Departamento Estadual de 
Saúde. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 
;1.947. 

(a.) Maurício Andrade. 
Justificação - No momento em que 0 

Govêrno do Estado se dedica, como sua prin-
dpal tarefa, à criação de uma política de fo-
mento da produção do Estado, através do 
Plano de Hecuperação Econômica, a região 
da Mata de Pains, que tem como centr'o o 
município dêsse nome e se estende por mais 
cinco municípios vizinhos - não poderã dei-
.xar de ser estudada como um dos centros vi-
sados pela nova política econômica do Go-
vêrno, sobretudo no que se refere ao fomento 
da produção agrícola e pastoril. 

Realmente, aquela região é conhecida em 
todo o Estado c mesmo fora dêlc como uma 
das principais zonas produtoras do País. Em 
seu solo fertilíssirno, ajudado por uma topo-
grafia privilegiada, para o emprêgo de má-
quinas agrícolas, pode-se lançar com êxito 
as sementes de diversas culturas. 

Hiquíssimo em cálcio, possuindo talvez 
o maior depósito de rochas calcárcas do País, 
e ainda pela conformação plana, é pouco sus-
ceptível a erosão e por isso pràticamente ines-
gotável. 

Todavia em região tão rica c faustosa, 
onde a nat{u·eza esbanjou pràdigamente os 
seus benefícios, o homem, que é a base de 
·qualquer iniciativa e a chave para o ê~ito 
da nova política governamental, vive mise-
:ràvelmente. Em meio de uma natureza ad-

mirável, de um ambiente onde êle poderia 
desenvolver-se , e tornar-se . um instrumento 
eficiente para o progresso coletivo, nt:o con-
segue .d~se~lvolve~·-se c prosperar, abatido por 
uma sene mtermmável de uoenças, onde avul-
tam a esquis,ossomose, a maiárra, a moléstia 
de Chagas e as verminoses em geral. 

Amparar êsse homem, secundando-o nos 
seus csrorços para alTllllC<"' l•O solo a ri-
queza que se espalhará por iodo o U1·asil, pa-
rece-nos como send.o náo soraente um devce 
elementar do Estado, mas também um sábio 
programa de Govêrno. 

A csquistossomosc c a malária, sobretu-
do, vêm se desenvolvendo de tal maneira nes-
sa rcgiüo, no vale do Süo Frnncisco c de seus 
afluentes o rio São Miguel c o Hibelrão d.os 
Patos, onde se estendem numerosos lugares, 
que vüo pouco a pouco assumindo caráter 
endêmico. 

Els por que consideramos justa e até 
imprescindível a criação do hospital obje-
tivado pela presente lei, para que o homem, 
que é o centro de tudo, que é a base de 
qualquer programa, possa se enquadrar den-
tro da política econômica do Govêrno, sem 
o que ela fracassará na certa. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 
1947. 

(a.) Mauricio Andrade. 

EMENDA N." 93 
(Ao orçamento para 1948) 

Art. - Fica o Govêrno do Estado auto-
rizado a construir nos limites dos municí-
pios de Jacuí e Passos, uma ponte sôbre o 
rio S. João, próximo ao distrito de Santa · 
Cruz das Areias, podendo despender na re-
ferida obra, até a quantia de Cr$ 200. 000,00 
(duzentos rnil cruzeiros), pela verba do De-
partamento de Estradas de Rodagem. 

Justificação - A estrada que liga os mu-
nicípios de Passos e Jacuí, tem o ônus de 
sua conservaçüo atribuído ao Estado, porém, 
os municípios de Passos e Jacuí é que têm 
feito os reparos anuais daquele trecho. A 
importfmcia da estrada não é necessária 
grande argumentação no sentido de ressal-
tá-la. 

Tôda comunicação de Guaxupé, Muzam-
dinho, Poços de Caldas, Monsanto e outros 
municípios mineiros e o intercâmbio com S. 
Paulo, pela sua Capital c inúmeras cidades 
como Campinas, Mo coca, Casa Branca, etc., 
tem como sua única via a estrada entre Pas-
sos e Jacuí. ' 

Quando da última c recente crise de 
transportes que afetou 0 Brasil c notadamen-
te São Paulo com sensível reflexo nos ser-
viços de suas ferrovias, todo o transporte 
das principais mercadorias e mesmo de com-
bustíveis para alimentar a vida econômica de 
Passos c vários municípios do Nordeste era 
feito por caminhões, todos recorrendo à es-
trada de J acuí a Passos. 

A atual ponte que serve para o trânsito 
interno é o atestado eloqüente do e~fôrço e 
da dedicação das administrações municipais 
de Passos e Jacu i que vêm há anos fazendo 
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constantes reparos e a despeito dos mesmos, 
a aludida ponte é sempre uma ameaça aos 
que dela se servem. 

Tem havido ocasi'ões em que tão insegu-
ra c perigosa se mostra a ponte, que os ha· 
bitantcs daquela região e os condutores de 
veículos recorrem a um desvio, procurando 
com aume»to enorme de trajeto, uma ponte 
em uma estrada particular pertencente à C ia. 
de Fôrça c Luz que serve ao município de 
Passos. 

Eis pois bem acentuada a necessidade 
. da construção de uma ponte que servirá aos 
municípios de Passos e Jacuí e aos do Es-
tado de Minas e São Paulo. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
1947. 

(a.) Starling Soares. 

EMENDA N.9' 94 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Fica o Govêrno do Estado auto-

rizado a construir, na sede do distrito de 
São João do Glória, no m.unicípio de Passos, 
um prédio que se destinará a receber e fa-
cilitar o funcionamento das Escolas Heuni-
das do distrito de São João do Glória, na 
sede do referido distrito, podendo despen-
der na construção dêssc edifício, até a quan-
tia de Cr$ 150.000,00 (cento c cinqüenta mil 
cruzeiros), pela verba de construção de edi-
fícios públicos da Secretaria da Viação c 
Obras Públicas. 

Jusiz'ficação O distrito de São João 
do Glória é o único que existe no mumc1p10 
de Passos. Entretanto, deve ser bem salien-
tada a sua grande importância no que con-
cerne à vida econômica do município, pois 
contribui eficientemente, com o trabalho de 
seus homens de lavoura, para tornar maior 

' e maTs expressiva a produção agrícola do 
município. 

Sua topografia e localização privllegiada 
· de suas terras, às margens do rio Grande, fa-
zem da fertilidade da terra e do trabalho de 
seus habitantes o milagre de sua grandeza. 
Na sede do distrito, com mais de 3. 000 (três 
mil) habitantes, tem funcionando duas esco-
las estaduais e várias mantidas pela Prefei-
tura, porém, num prédio acanhado e atual-
mente não podendo comportar um nínnero 
de alunos que ali buscam o conhecimento 
das primeiras letras. Era, pois, de justiça, 
que o Estado lançando suas vistas para um 

. 1 plano de maior amparo e desenvolvimento à 
mstrução em Minas, cuidasse de dotar as se-
des de distritos como o de São João do Gló-
ria, de um prédio para suas Escolas Reunidas, 
onde com maior confôrto e mesmo em con-
sonância com os princípios que devem nor· 
tear tão palpitante problema, a instrução pú-
blica tivesse o ambicionado desenvolvimento, 
que é a nossa aspiração comum. 

O distrito do Glória bem merece o am-
Paro do Govêrno do Estado. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
1947, 

(a,) Starling Soares, 

E:rviENDA N.O 95 

Art. - Fica o Govêrno do Estado auto. 

rizado a construir uma estrada de automó-
vel entre a cidade de Passos c a sede do dis-
trito de Itaú, no município de Prntápolis, 
podendo despender na execu~~ão do serviço 
para a constnwfío da referida estrada até a 
quantia de Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüen-
ta mil cruzeiros), pcln verba do Departamen-
to de Estrada de Rodgacm . 

Jllslificativa - .T ú existe uma estrada 
consh;uída pela Prefeitura de Passos que há 
anos vem prestando relevantes serviços ao 
município, porém, construída com a estrei-
teza do orçamento municipal que, embora em-
pregados com visão e dedicação, não pôde dar 
à coletividade uma rodovia à altura das ne.; 
cessidadcs do município de Passos c daque-
les que vindo de outros municípios distantes 
buscassem alcançar a sede do distrito de 
Itaú. 

O que se pretende é uma grande mclho· 
ria no atual traçado da estrada existente, não 
só ampliando-se a faixa da estrada, como 
também corrigindo-se o atual traJeto, que po-
de ser muito reduzido em distância c evitar 
a Serra do Itaú, sempre de difícil conserva• 
çiío nas estnçõcs ehuvo'ias. Os beneficiados 
não seriam só os municípios de Itaú e Passos, 
c sim inúmeros municípios do sul e do sn· 
doeste de Minas que se servem daquela es· 
trnda para transportar o cirtlCnto prorluzido 
pela importante fúhrica dêsse produto que 
existe em Itaú. E ainrl.a para rematar temos 
a accnt.uar que se trata de uma regiiío que 
muito produz e de import{\ncia para a eco .. 
nomia do município de Passos. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
1947. 

(a. ) Starling Soares. 

EMENDA N.O 96 

Art. - Fica o Governo do Esta do auto· 
rizado a construir urna estrada de automó. 
vel da cidade de Muriaé no município ele Ita· 
pcruna, no Estado do Rio de .Janeiro, po. 
<lendo despender na cxecncão dos serviÇos 
para a construção da referida estrada até a 
quantia de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cru-
?:eiros) pela· vcrhn do Departamento de Es. 
tradas de Rodagem. 

.Justificativa - Com n construcfío da: 
grande rodovia Rio - Bnhía, que liga a Ca. 
pital Federal ao. norte do Brasil, ficou 1\lu· 
riaé, pela sua cidade, em uma situação ver-
dadeiramente excepcional como cPntro co-
mercial de grande importância. Parn que se 
complete st!a maior expansiio c mesmo ten-
do-se em VIst.a urn intercâmbio mais intenso 
entre o Estado de Minas c o Estado do Rio 
de Janeiro •. com lignciio daquele Esta_d<? . à 
Hio - Bal~Ia, necessário se torna o In1c1o 
c e:xecnçã~ Im~diata de uma estrada que vies. 
se sanar tao Significativa lacuna em seu pro. 
gresso. ~ 

)\inda seriam beneficiado~. além de Mu. 
riaé. os municípios de Coratinga, Carangola, 
Manhuaçu, Governador Valadares e outros 

84 , ; v-- í1' 1 :7 
1: ' : ' 



d~ ':Minas' que teriam novos mer~ados' e escoa-
douros para a produção e comércio daquela 
riquíssima região do Estado. Seriam mais 
uns 50 quilômetros de estrada que se con-
verteriam em verdadeira fonte de i:-iqueza 
para o nosso Estado e para o Estado do llio 
de Janeiro. . 

Sala das Sessões, 26-9-,17. 
(a.) Starling Soares. 

EMENDAS AO PROJETO N.• 48 
(Fixação da Fôrça Policial) 

EMENDA N.• 1 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. - O Govêrno poderá convocar, pura 

o serviço ativo du Fôrça Policial, oficiais do 
Quadro da Heserva, desde que satisfaçam os 
requisitos exigidos. 

Sala das Sessões, · 24 de setembro do 
1947. 

(a.) Carlos Prates. 
EMENDA N.• 2 

Ao projeto n~~ 48: 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. - O Governo do Estado fica au-

torizado a entrár em acôt·do com os. oficiai:. 
.da Fôrça Policial; reformados pelo decreto-
!ei n.• 11.261, d_e .13 de março de 1943, que 
:mgrcssaram em Jlllzo pleiteando anulação das 
respectivas reformas. 

Juslificaçiío - A providência aventada 
nesta emenda justifica-se porque um dos ofi-
ciais em aprêç?. - o Cel. Olavo Hodrigues 
.do~ S~nto_s -;:- J:: obteve g:,tnho de causa em 
prunetr:<· mstancw, parecendo bom o seu di-
re~t? .e sendo. de se _presumir que os demais 
oflc1~1s tambem tcrao ganho de causa. Ou-
trossnn, ~rata-se ,de uma faculdade da qual 
.o Ex~cutlvo usara _:;c julgar oportuno. 

Sala das Sessoes, 24 de setembro de 
1947. 

(aa.) Feliciano Pena - André de Al-
meida - Lourenço Andrade - Armando Zi-
ler - Antônio Pedt·o Braga. · 

As emendas supra receberam os seguintes 
despachos: 

Emendas ns. 1 a 96 com o projeto n.• 36 
(orçamento para 1948) - Á Comissão de Fi-
nanças, Orçamento c Tomada de Contas. 

En~en5las ns. 1 c 2 ao projeto n.• 48 -
Á Connssao de Segurança Pública. 

ENCERRAMENTO 
~ada mais havendo que tratar, o Sr. 

Presidente dcph~ra finda a sessão, designan-
do para a proxuna, segunda-feira (29 de se-
tembro), a seguinte 

ORDEM DO DIA 29-9-19·17 
.1.~ discussão do projeto ~-· 66, do Sr. 

Antomo Caetano, que autoriza a construção 
de uma ponte sôbre o Hibeirão Sant' Ana no 
distrito d_e Amparo da Serra. ' 

1.' discussão do projeto n • 67 do Sr. 
Renó, que autoriza retificação ·c c~nstrução 
de parte do trecho da estraua de rodagem 
Barbacena - Angorita, ex-Hemédios .. 

. 1.~ discussão do' projeto n."' 68; do Sr. 
Joubert Guerra, que autoriza a construção 
de uma ponte sôbre o rio Gurimatai, no mu-
nicípio de Buenópolis. , 

1.~ discussão do projeto n.• 69, do Sr. 
Augusto Costa, que autoriza a construção das 
pontes sôbre os rios Santo Antônio e Paraú-
na, no município de Conceição do Mato Den-
tro. 

1.• discussão do pro.jeto n.• 74, de auto-
ria do Sr. Oscar Corrêa, criando, no Esta~ 
do, o ensino primário para as crianças ce-
gas c lhe fixa as condições. 

2.'' discussão do projeto n.O 16, que dis-
põe sôbre a Fiscalização de Rendas do Es-
tado. 

3.• discussão do projeto n.• 21, que au· 
toriza a abertura de um crédito especial de 
Cr$ 27.517,20 à Secretaria da Viaçào c Obras 
Públicas. 

3.• discussão do projeto n.• 24, que au-
toriza a abertura de um crédito especial de 
Cr$ 45. 717 ,GO, ao Departamento de Estradas 
de Hodagcrn. 

3.• discusão do projeto n.< . 25, que auto-
. riza a abertura de um crédito especial de 
Cr$ 27 .1G3,70, à Secretaria .da Viação e Obras 
Públicas. 

3.• discussão do projeto n.• 26, que au-
toriza a abertura de um crédito espeeial de · 
Cr$ 16. 262,40, ao Departamento Estadual de 
Saúde. 

- Levanta-se a Sessão. 

ATA DA 7.•, REUNIÃO DA COMISS.~O DE 
CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Presentes os Srs. Deputados Antônio Pe-
dro Braga, Fabricio Soares, Ribeiro Navarro, 
Aluísio Costa, Faria Tavares, Starling Soares 
c Henó, às quinze e trinta horas do dia vinte 
c três (23) de setembro de mil novecentos e 
quarenta e sete, reuniram-se, na Sala das Co-
missões da Assembléia Legislativa, para os 
seus trabalhos, os membros da Comissão de' 
Constituição, Legislação e Justiça. 

Sob a presidência do Deputado Antônio 
Pedro Braga, foi lida e posta em discussão a 
ata da sessão anterior, a qual foi aprovada. 

A Comissão deliberou oficiar ao Exmo. 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, en-
caminhando os recursos ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
e 9 e comunicando a sua deliberação no sen-
tido de que sejam ouvidos, no prazo de quin-
ze dias, os Prefeitos sôhre os ditos recur-
sos. 

Passando-se à hora do expediente, foi 
lido o requerimento n.• 52, dirigido ao Go-
vernador do Estado, por intermédio de_sta As-
~embléia, para que seja instaurado ngoroso 
mquérito sôhre os fatos relativos à represen~ 
tação da peça "D. Beija", sendo o mesmo re-
querimento distribuído ao Deputado Starling 
Soares, para emitir parecer. Quanto ao re-
querimento n.• 49, distribuído ao Deputado 
Fábríeio Soares a Comissão manifestou-se 
favoràvelmente ;o' pedido nêle expresso, de 
informações ao Prefeito de Bom Sucesso., 
Foi lido em seguida, o requerimento n,• 59, 
sôbre o qual a Comissão nada teve a opor. 
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Relativamente ao· requerimento n.• 41, o 
Deputado Fabrício Soares, seu relator, exarou 
o. se:minte parecer, por unfmimidnde nprov:1-
do: "A' Comissão mantém o parecer, já apro-
vado em 1.0 discussão". O Deputado Aluísio 
Costa, lê, a seguir, seu parecer sôbre o pro-
jeto n ... 20, o qual, pôs to em discussão, foi 
aprovado. Lido, logo depois o parecer do 
Deputado Aluísio Costa sôbre o requerimento 
n.• 45, foi sua discussão adiada. Sôbre o 
projeto n.9 10, o Deputado Faria Tavares, seu 
relator, reauereu que lhe fôssr~m fornecidos os 
estatutos da "Sociedade Anônima Fôlha de 
Minas", para emitir posteriormente seu pa-
recer. Neste sentido, o Presidente da Comis-
são ordenou que se oficiasse ao Sr. Presidente 
da Assembléia Legislativa, para que fôssem to-
madas as providências necessárias. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
sidente encerrou a sessão, marcando nova reu~ 
nião para a próxima quinta-feira, dia de-
zoito. 

(a.) Uriel Alvim. 

ATA DA 4.• REUNIÃO DA COMISS,\.0 DE 
ASSUNTOS :MUNICIPAIS E NEGóCIOS 

INTEHESTADUAIS 

Presentes os Srs. Deputados César So-
rági, Guilhermino de Olíveira, Lourenço de 
Andrade, Manuel Taveira e Carlos Prates, sob 
a presidência do primeiro, aos quinze dias do 
mês de setembro do ano de mil novecentos 
e quarenta c sete, na Sala das Comissões da 
Assembléia Legislativa, reuniram-se os mem-
bros da Comissão de Assuntos Municipais e 
Negócios Interestaduais. . Nada mais 'havendo a tratar, o Sr. Pre-

sidente encerrou a sessão, convocando outra 
para o dia vinte e sete (27), às quinze horas. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 
1947. 

(a.) Antônio Pedro Braga. 

ATA DA 2.' REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
AGRICULTURA, INDúSTRIA E COMÉRICO 

Presentes os Srs. Deputados U riel AI-
vim, Mendes Ferreira, último de Carvalho, 
Armando Ziler e Dilermando Cruz, sob a pre-
sidência do primeiro, aos onze dias do mês 
de setembro do ano de mil novecentos e qua-
renta c sete, na Sala .das Comissões da As-
sembléia Legislativa, reuniram-se os mem-
bros da Comissão de Agricultura, Indústria e 
Comércio para os seus trabalhos. 
. Com a palavra, o Sr. Presidente, de iní-

Cio, agradeceu aos colegas pela escolha de seu 
nome para a Presidência da Comissão, con-
gratulando-se com todos, que acreditava, es-
tariam à altura da missão a que se propu-
nham desempenhar. 
·- A seguir, ficou deliberado que as reu-

moes da Comissão realizar-se-iam, semanal-
rn~n~e, às quintas-f~iras, em hora que seria 
previ.arnente determmada, ficando resolvido, 
tambem, que se encaminharia um ofício ao 

· Sr. Secretário da Agricultura solicitando-
lhe. as leis sô!Jre terras devolutas do Estado. 
Deliberou-se, Igualmente, que seria enviado, a 
todos os estabelecimentos bancários do Esta-
do, .um questionário, no qual deveriam s~r 
c?lludas mformações e pedidos de esclare-
cim~ntos sôbre a Carteira de Fomento da Pro-
duçao. 

Passando, logo após, à ordem do dia, 
· c~.mstante de alguns documentos, o Sr. Pre-
Sidente fêz a sua distribuição aos seguintes 
DepuTados: ao Sr. Armando Ziler, a mensa-
gem de n.• 30, sôbre Terras Devolutas; ao 
Sr. Mendes Ferreira, uma representação do 
Sr. Jacinto de Sousa Lima, contendo um me-
morial dos agricultores de Viçosa e, ao Depu-

, lado Dilermando Cruz, um telegrama do Sr. 
'Eya_risto Soares de Paula, no qual pede pro-
Videncias contra as atitudes hostis dos Ban-
c~s, cru relação aos pecuaristas de Curvêlo. 
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V"eita a leitura da ata da reunião anterior 
e posta em discussão, foi a mesma aprovada.· 
Franqueada a palavra, dela usou o Deputado 
Manuel Taveira que leu seu parecer sôhre o re-
curso n.• 3, apresentando, oralmente, a pre-
liminar da incompetência desta Comissão pa-
ra conhecimento dos recursos apresentados, 
tendo em vista o art. 2229 do Regimrmto In-
terno. O Deputado Guilhermino de Oliveira 
pediu vista do processo, a fim de dar sua 
opinião, por escrito, para constar como ele-
mento subsidiário ao estudo da Comissão com-
petente. Cont!nuando com a palavra, leu o 
seu parecer sobre o recurso de n." 3. A se-
guir, usou da palavra o Denutado Carlos Pra-
tes que, lendo suas considerações sôbre o 
recurso n.• 4, oninou pela remessa do mesmo 
n Comissão de Constituição, Legislação c Jus-
tiça, de acôrdo com as disposições regimen-
tais. Pedindo a valavra, o DcptÍtado Guilher-
mi'Jw de Oliveira leu seus pareceres sôbre os. 
recursos ns. 1 e 5. concluindo pela in('om-
petência desta Comissão. O Deputado César 
Sorúqi, tendo em vista a incompetência desta 
Comissão para conhecer dos recursos apresen-
tados, deixou de emitir seu parecer ao recur-
so n.• 2, devendo o mesmo ser encaminhado 
:\ Comissiio de Constituição, Legislação e Jus-
tiça. O Dcrmtado Lourenço de Andrade, por 
motivo justificado, deixou de apresentar seus 
pareceres, nedin rlo prorrop:ação elo prn?o, por 
mais três rlias. O mesmo fêz o Denutado l\·Ia-
nucl Tavcira, para apresentacão de parecer 
sôbre o ProJeto n. 9 5. O Sr. Presidente con-
sultou os Srs. Deputados sôhre a prclim~nar 
argiiída, de incompetência, e, de acôrdo com 
o parecer unânJmc dos me.~mos, mandou que 
se devolvesse, a Me~ll da Asscml>léin. os re-
cursos de ns. 1, 2, 3, 4 e 5, a fim de serem 
encaminhados à Comissão competente. Tendo 
a Comissão r~c~bido, dn Mesa, os recursos 
de Joaquim VIeira dos Snntos e outros. do 
rnunicínio de Jacinto e Oldrado Manuel de 
Andrade, ele ~!nnhumirim, bem como o tcle-
~ramn de .Tose; Drantes Tôrres, ele Alto do Hio 
Doce, determmou o Sr. Presidente qne fôs-
scm os mesm?s :ee~caminl1ados à Mesa, para 
aue fôssem ~Istnhmdos à Comiss1'io de Cons· 
tituiçiio, Legislação c Justiça, conforme deli-
beracão tomada. 
. Nada mais havendo a tratar, o ~r. Pre-

SHlente levantou a sessão,· convocando a pró-



xima reumao para o dia dezesseis, têrça-fei-
ra, às treze horas e trinta minutos. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 
1947. 

(a.) Lourenço Andrade. 

ATA DA 5.• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 

INTERESTADUAIS 

Com a presença dos Srs. Deputados César 
Sorági, Manuel Taveira, Carlos Prales e Lou-
renço de Andrade, aos dezoito dias do mês 
de setembro do ano de mil novecentos e qua-
renta e sete, sob a presidência do primeiro, 
reuniram-se os membros da Comissão de As-
suntos Municipais e Negócios Interestaduais, 
para os seus trabalhos. Com causa justifica-

, da, deixou de comparecer o Deputado Gui-
lhermino de Oliveira. 

Franqueada a palavra, dela se serviu o 
Deputado Manuel Taveira que leu o seu pa-
recer sôbre o projeto n.• 5, o qual, pôsto em 
discussão c votação, foi aprovado. Pedindo 
a palavra, o Deputado Lourenço de Andrade 
fêz a leitura do seu parecer sôbre o recurso 
n.• 1, do Sr. Nailor Pereira Gomes de Pa-
trocínio de Muriaé, sendo o mesmo aprovado. 
A seguir, a Comissão deliberou que o pare-
cer ao .recurso n.• 6, da autoria do Sr. João 
.Turand1r de Matos, e do qual foi relator o 
Deputado Lourenço de Andrade fôsse reen-
caminhado à Mesa, a fim de se~ remetido à 
Comissão de Constituição, Legislação e Jus-
tiça. 

Esgotada a matéria do dia, o Sr. Pre-
sidente levantou a sessão, devendo a próxima 
reumao realizar-se em data oportuna. 

Sala das· Comissões, 18 de setenihro de 
1047. 

(a.) Lourenço Andrade. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães - 1." Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.• Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa - V Secretário. 
Luiz Domingos - 2.• Secretúrio. 
Emílio Vasconcelos 3.• Secretário. 
Ozanam Coelho - 4.~ Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - Presidente. 
• Juarez de Sousa Carmo ( *) - Vice-Pre-

sidente. 
Cândido Ulhôa ( *) •. 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. 
Starling Soares. 
Ribeiro Navarro. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente • 
. R e nó - Vice-Presidente. 

Alberto Deodato. 
Augusto Costa ( *) • 
Feliciano Pena. 
Gullherme Machado. 
Tancredo Neves ( •) . 

( *) Substituídos, interinamente pelos 
Srs. Renó e Aluisio Costa, respecti~amente 
designados em sessão de 17-9-194 7. ' ' 

( *) Substituídos~ interinamente, pelos 
Srs .. Jaedcr Albe:gana e José Augusto, res-
pectivamente, designados em sessão de 19-9-
1947. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uriel Alvim - Presidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. 
Armando Zilcr. 
Dilermando Cruz. 
Reune-se às quista-feiras. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Emílio Silveira ( *) - Presidente. 
Rondou Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. 
Arlindo Zanini. 
José Carvalhcira ( *) • 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrão - Presidente. 
José Augusto - Vice-Presidente. 
André de Almeida. 
João Camilo. 
Ma teus Salorné. 

( *) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Joubert Guerra e Bolivar de Freitas, res-
pectivamente, designados em sessão de 22-9-
1947. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
Bolivar de Freitas. 
Geraldo Ataíde. 
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 Ribeiro _:. Vice-Presidente. 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta. 
Jason Albergaria. 
( *) Substituídos, interinamente, pelos 

Srs. Mourão Guimarães e Moacir Resende, res-
pectivamente, designados em sessão de 24-9-
1947. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS (•) 'Nomeada em sessão de 22-9-1947, con-
forme requerimento n. 9 51, do Sr. Simão da 
Cunha. 

INTERESTADUAIS 

t:;ésar Sorági - Presidente. 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente. 
Carlos Prates. 
Guilhermino de Oliveira ( •) • 
.Manuel Taveira. 

COMISS • .i;O DE REDAÇÃO 

Abreu Resende - Presidente. 
Osca'r Corrêa - Vice-Presidente. 
Dadaró Júnior. 
Xenofonte Mercadante 
Simões de Almeida. · 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

J ason Albergaria. 
César Sorági. 
'Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte Mercadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

M .< *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
artms da Costa, designado em sessão de 

22-9-194 7. 
f (*) Nom~ada em sessão de 16-9-47, con-
soorme requenmento n.• 42, do Sr. Fabricio ares. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
PRODUÇÃO AGRíCOLA (*) 

Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozanam Coelho. 
Lourenço Andrade. 
J~son Albergaria. 
C?ndido Vlhôa. 
Cesar Sorági. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS 
TRANSPORTES (*) 

Rondon Pacheco 
José Augusto. · 
Ilacir Lima. 
Magalhães Melo Viana. 
A~uisio Costa. 
Cesar Sorági. 
Armando Ziler. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
I NO NORTE DE MINAS (•*) 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pires 
~Fdíellio, de v~asconcelos. 

cmo uma. 
Geraldo Ataíde 
Feliciano Pena' 
Cândido Vlhôa .' 

SôBRE 

O ENSINO 

· · ~orm(*) Nom~ada em sessão de 22-9-1947 con-
...... e requenrnento n • 43 do Sr S ' C •uo. · ' · ousa ar-
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(*)Nomeada em sessão de 29-9-1947, con-
forme requerimento n,• 57, do Sr. Chaves Ri-
beiro. 

44• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 29 DE SETEMBRO DE 1947 

PHESID:ENCIA DO SH. ALDEHTO TEIXEIHA 

SUMAHIO: - Comparecimento - Ata - Ex-
pediente: Mensagens números 55 e 56 -
Pro.ietos números: 71 c 72 (construção de 
pontes), do Sr. André de Almeida; n.• 73 
(construção de ponte), do Sr. Dnar Men.-
dcs; n.• 74 (Plano Rodoviário), c n.• 75 
(construção de ponte), do Sr. Cândido 
Ulhôa - Requerimento 1>ôbre retirada de 
emenda, do Sr. Cândido Ulhôa - Fisca-
lização de Rendas: discurw do Sr. Henó 
e projeto n.• 7ü (taxa de extensão imobi-
liária), do mesmo Sr. Deputado - Com-
panhia Fôrça e Luz: discurso do Sr. Ar-
mando Ziler - Vida rural: discurso do 
Sr. Emílio de Vasconcelos - Política de 
J acutinga: discurso· do Sr. Oscar Corrêa 
- Comissão Especial de Estudo sôbrc o 
Ensino no Norte de Minas: nomeação pe-
lo ~r_. Presidente - Carro para ensino 
agrar!o mnbuh~nte: comunicação do Sr. 
Andre de Almeida - Apresentação de pa-
recr~res: - Parecer para 2. • discussão sô-
hre o projeto n.• 27; idem sôbre o projeto 
n.• 50 ·- Parecer para 3.• discussão sôhre 
o .Projeto n.• 2 - Leitura dos pareceres 
numeros 17, 18 e 19 -Discussão de pa-
recet·cs - SEGUNDA PAHTE DA ORDEM 
DO DIA: - V discussão dos projetos: 
n." 6(i .<construção de ponte); n.• 67 (tre-
cho de estrada de rodagem); n.• 68 (cons-
trução de ponte); n.• 69 (construção de 
pontes); n. 9 70 (ensino primúrio para 
crianças cegas) - 2.• discussão do proje-
to n.• 1li: discursos e emendas dos St·s. : 
Rondou Pacheco, Armando Ziler, Uriel 
Alvirn - Emendas ao projeto n.• 16: n.• 
1, do Sr. Henó; n.• 2, do Sr. Dadaró Jú-
nior; números :! a 5, do Sr. Augusto Cos-
ta; n. • 6, do Sr. último de Carvalho; n. 9 

7' do Sr. H e nó; n.• 8, do Sr, Augusto Cos-
t[~· números 9 a 13, do Sr. Armando Zi-
lc;.. n.• 14, do Sr. Uriel Alvim; n,• 15, do 
Sr.' Augusto Costa; n.9 lli, do Sr. Dadaró 
.Júnior; n.• 17, do Sr. Lima Guimarães; 
n.O 18, do Sr. Uriel Alvirn; n,• 19, do Sr. 
Pedro Braga; n.• 20, do Sr. Rondon Pa-
checo - :~.· discussão dos projetos: n.• 
21 (crédito à Secretaria da Via~~iío); n." 24 
(idem, ao Departamento de Estradas de 
Rodagem); n.• 25 (idem, à Secretaria da 
Viação); n.O 26 (idem, ao Departamento 
Estadual de Saúde) : votações adiadas -
Encerramento Ordem do Dia 30-9-
1047. 

As H horas, comparecem os Srs. : Alber-
to Teixeira - Lima Guimarães - Castro Pi-
res -- Valdir Lisbôa -- Emílio Vasconcelos 
- Ozanan Coelho - Abreu Hcsendc - Alber-
to Deodato - André de Almeida -- Aníbal 



•Gontijo -Antônio Caetano- Antônio Pimen- · 
ta ·- Armando Ziler - Augusto Costa - Au-

. gusto de Figueiredo - Bolivar de Freitas.-
Cândido Ulhôa - Carlos Prates - César So-
ragi - Chaves Ribeiro - Dnar .Mendes -
Fabrício Soares - Fcliciano Pena - Ilacir 
Lima - Jason Albergaria - João Camilo -

.J oubert Guerra - Júlio de Carvalho - · Lou-
renço Andrade - Magalhães de Melo Viana -
Martins da Costa - Oscar Corrêa - Pedro 
Braga - Henó - Hondon Pacheco - Starling 
'Soares - último de Carvalho - Uricl Alvim 
- Xcnofonte Mcrcadante. 

Deixam de comparecer, com causa justi-
ficada, os Srs. : Luiz Domingncs - Adolfo 
Portcla - Badaró Júnior - Gúilhcrme Ma-
·chado - .Tacdcr Albergaria - José Augusto 
- José Carvalheira - Manuel Taveira - Ma-
teus Salomé - Hibeiro Navarro - Simões de 
.Almeida - Sousa Carmo. 

, O SH. PRESIDENTE - Achando-se prc-
' sentes ;l() Srs .. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

, O SR. OZAN~N COELHO. (2. 0 Sccrelúl'io) 
Ie a ata_ da . sessao antecedente, a qual, sem 
-observaçao, c aprovada. 

EXPEDIENTE 

O S~L YALDIH LISBOA (1." Secretário) 
procede a lcrtura dos seguintes papéis: 

l\IENSAGEM N.o 55 

Belo Horizonte, 25 de .,;ctemhro de 1947. 
Sr. Presidente da Assembléia. 
Tenho o prazer de levar ao conhecimento 

.dos Srs. pcputados signatários do requeri-
mento de u:formações apresentado em sessão 
de.~ de _nraw ~c., 1947 e encaminhado com 0 · oficiO num?r? 262, pormenorizados esclareci-
mentos c?hg~dos pelo Secretário da Agricul-
tura, Imlustrra Co!lrércio e Trabalho sôhre 
ll?spcdagcns, gr_atmt~s em hotéis e dependên-
cias das estancras ludrominerais. 

Heno~o,_ nesta oportunidade, os protestos 
de meu drst~nto al?reço c consideração. 

( u.) Mrlton Soares Campos, Governador 
do Estado. 

-- Encaminhe-se ao requerente. 

l\IENSAGEl\I N.9 56 

Belo Horizonte, 24 de setembro de 194 7. 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa. 
Tenho a honra de passar às mãos de V. 

Excia., para a gentileza de ser levado ao co-
nheci meu to dessa Casa, os esclarecimentos 
prestados pelo Chefe de Polícia em atenção ao 
requerimento .de informações n.9 lü, apre· 
sentado em sessão de 8 de agôsto último e en 
caminhado com seu ofício n.o 6G6. 

Valho-me do ensejo Para reiterar ,:t V. 
Excia. os protestos de meu elevado apreço e 
consideração. 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado. 
. Belo Horizonte, 22 de setembro de 194 7. 

Sr. Governador: 

~ . .. ~ ,-, 

.. 
Tenho a honra de prestar à,V. Excia. es-

clarecimentos sôbre o pedido em que Depu· 
tadós à Assembléia Legislativa solicitam ao 
Govêrno do Estado informações relativas a 
matéria constante dos itens abaixo, que passo 
a transcrever: ' 

"I - Se já foi cumprido o que determina 
0 artigo 18 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, 1pela Chefia de Polícia e 
Secretaria do Interior". 

Hesposta: - Ouvido ·o Departamento Juc 
rídico do Estado, estamos habilitados a prese 
tar o seguinte esclarecimento: -.O Executivo 
não teria ato a praticar em virtude do art. 18, 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Se a transforma~~fio dos serviços a que se 
refere consistisse em simples modificação de 
dcnominaçücs, não seria necessário ato do 
Executivo para faze1· o que o :próprio texto -
"ficam transformados" - considerou desde 
logo realizado. Se, ao, contrário, implicasse 
em modificação de sua estrutura, c aumento 
de despesas, sàmcnte por lei, e não por ato do 
Executl v o, poderia ser efetuada. . 

Em nenhuma das hipóteses, pois, teria o 
Executivo alo a praticar, senúo na última, 
após as leis que fôssem votadas e sanciona· 
das. 

"II - Se ainda vem sendo cobrado, pelo 
Departamento de Identidade, ernolumeútos em 
dinheiro, sem observância do artigo 41, do 
Decreto-lei n.0 2.147, de 12-7-47, devidos em 
selos ao Estado". 

Resposta: - As cbbranças das custas e 
emolumentos ainda se processam pelo paga. 
mento em dinheiro, visto encontrar-se em fa· 
se de regulamentação, com o indispensável 
concurso da Secretaria das Finanças, o novo . 
c salutar regime do recolhimento em selos, 
instituído pelo Decreto-Iei n." 2.147, de 11 de 
julho de 1V47 (art. 39). 

Com a finalidade de oferecer sugestões 
a essa regulamcnta~~ão, foi constituída e se 
acha entregue ao seu trabalho uma comissão 
especial, :presidida pelo Sr. Dr. Corregedor 
Geral da Polícia Civil e integrada pelos se. 
guintes membros: - Superintendente •do De-
partamento Administrativo, Assistente Técni-
co de Contabilidade, dois Delegados Especia-
lizados c um Delegado Adjunto. 

Designado pelo Sr. Secretário das Finan· 
ças, acompanha os trabalhos da Comissão um 
técnico daquela repartição. 

"III - Se é do conhecimento da Chefia 
de Polícia a tolerfmcia em diversos Municípios 
do Estado, pelas respectivas Delegacias Hegio-
nais, do malsinado jôgo de bicho, o que causa 
estranheza em face das leis federais". 

Hesposta: - Hclativamcnte à campanha 
contra o "jôgo do bicho" - é do conhecimen-
to público o esfôrço em que se empenha a 
Polícia Civil para eliminá-lo, cor~batcndo. a? 
mesmo tempo a prática de outros JO!fOS prol~l
dos, que durante tão longos anos foram nao 
a:penas tolerados mas até oficializados, na vi-
gência do regime ditatorial. _ 

Sendo constantes as recomcndaçoes e 
ação desta Chefia no. sentido de extinguir o 
abuso, desejaria a mesma fôssem apontados 
Municípios em que estejam sendo tolerados o 
denominado "jôgo do bicho" ou outros jogos 
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r. .. · 

'11 

de azar, para proceder contra as autoridades 
que acaso não estejam cumprindo os seus de-
veres e as instruções recebidas. 1 

Agindo -em plena conformidade com a 
orientação do Govêrno de V. Excia. e estreita 
cooperação com o sr. Secretário do Interior, 
estou certo de haver correspondido aos objeti-
vos do requerimento de informações solicita-
das por Srs. Deputados, pelo alto intermédio 
da Mesn da Assembléin Legislativa. 

.V alho-me do ense.io para reiterar a V. 
Ex~w: a ex'Pr~ssão do meu respeitoso aprêço 
e distmta consHleração. 

C
. O Chefe de Polícia, (a.) J. C. Campos 

risto". 
1 

Encaminhem-se ao requerente. 

PROJETO N.9 71 
Autoriza a construção de uma ponte sôbre o 
rio Sant'Ana, no Município de Ab1·e Campo 

,.,. A Assembléia Legislativa do Estado de 
minas Gerais decreta: 
t . Adrt. 1.o - Fica o Govêrno do Estado au-
?I'Iza o a fazer construir sôbre o Rio San-

~:\J?a~ no lugar denominado "Aparecida", Mu-
ICipiO de Abre Campo, uma ponte de madei-

Ca, na estrada que liga êste Município aos de 
. arangola e Manhuaçu. 
d Art. 2. o - Fica o Govêrno autorizado a 
P~sr;n~er, nu construção dessa ponte, a im-
no r .mci~ .de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil 

exerCICIO de 1948. 
ra 0 ~t. 3.• - A presente lei entrará em vi-
cruzei epartamento de Estradas de Rodagem 
gor a ~o9s) • q~1e c?rrcrão pela verba orçada pu~ 
Pos· - · de Janeir? ~!e 19J8, revogadas as dis-Içoes em contrano. 
- (Sal) das S?ssões, 29 .de setembro de 194 7. 
va!h~a. 1ndbe de Almeida - tJltimo de Car-
de - -St ~u ert Guerra - Lourenço Andra-' arlmg Soares. 

Justificaçã E · · . março últ' . o - XIstm ate o dia 18 de 
. ?ndê plei::~n~~na rott~ di madeir~, no lugar 
Jcto, neste dia i a a ura < a que cmda o 'Pro-
enchente . ' 8 de março, houve urna grande 
cípio de qtAh~:arrcqou quatro pontes no 1\Iuni-
Sant'An e .ampo, sendo três do Rio 

a - uma sobre o Rio Matipozinl 
O que dcse' · · · 10 • l>elecim' d .Jamos e snnplesrnentc o resta-

Nesta e~~~da a/~~:~n~~d~ ety~~ a destruíáa. 
faz grande falta. ra co o c a ponte 

- Imorc~so e tI' d · dcm do Dia. " ~u J Ica o, mclua-se em Or-

PROJETO N,9 72 
Autori"a a i _ R" - cons rllçao de uma ponte sôbr 

S zo. ~ant'Ana, na estrada de Abre C~mpoe o 
~~fu a 

~r· A Assembléia Legislativa do Estado de 1 lllas Gerais decreta: ' 
. Art. 1. o - Fica o Govêrno do Estado au. 

t?nzado a fazer construir sôbre o Rio San-
t An.a, .no lugar onde existia - até 18 de mar-· 
çl Ultimo, quando foi carreg(lda por uma en-
c _tente - uma ponte de madeira, no Municí-
~!:J de Abre Campo, na estrada que liga esta 1 n.de à sede do Distrito de Sericita. ' 

no 

Art. 2.9 - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a despender na construção dessa 
ponte, a importância de Cr$ 30.000,00 (trinta 
mil cruzeiros), que correrão 'Pela verba orça-
da para o Departamento de Estradas de Roda-
gem, no exercício de 1948. 

Art. 3.• - A presente lei entrará em vi-
gor no dia V de janeiro de 19J8, revogadas 
as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 194 7 . 
- (aa.) André de Almeida - Oltimo de Car-
valho- .Jouhert Guerra- Lourenço Andrade· 
- Starling Soares. 

Justificação - A ponte que existia sôbre 
o Rio Sant' Ana, na estrada ligando a cidade 
de Abre Campo à Vila de Sericita, foi destruí-
da - carregada pela enchente havida no Mu-
nicípio de Ahre Campo, no dia 18 de março 
último. Sua falta vem causando sérios trans-
tornos ao tráfego e prejuízos, uma vez que 
serve. urna zona produtiva c muito povoada, 
estando quase sem meios de transportes. 

- Impresso e publicado, inclua-se em Or· 
dern do Dia. 

PROJETO N." 73 
Autoriza a construção de uma ponte sôbre a 

Rio Pomba, no Município de Guarani 

.A Assembléia Legislativa do Estado de 
:Minas Gerais decreta: 

Art. 1." - Fica o Govêrno autorizado a 
fazer construir uma ponte sôbrc o Rio Pomba, 
no l\{unicípio de Guarani, no lugar denomi-
nado "Barcas". 

Art. 2." - Fica destacada da verba com-· 
'petentc, no orçamento de 1948, a importância 
rlc Cr$ :!50. 000,00 (trezentos c cinqüenta mil 
cruzeiros). 

Art. 3.9 - Esta lei entrarú em vigor no, 
dia 1.9 de janeiro de 19·i8, revogadas as dis-
posicõcs em contrário. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1947. 
(aa.) Dnar Mendes - Oscar Corrêa - An-

tônio Caetano - André de Almeida - Annan-
do Ziler- Magnlhãcs de Melo Viana. 

!llsli{icaçiío - Essa ponte é também de 
grande vantagem e utilidade para sete JV(unici-
pios vizinhos de Guarani e neste sentido a As-
sembléia Constituinte já aprovou uma indica-
ção nossa aconselhando a sua construção. Vi-
rú encurtar de GG quilômetros o trajeto entre 
.Juiz de Fora a Cataguazes. A própria Quarta 
Rcgiiio Militar a considera de valor estratégi-
co. E' uma velha aspiração de urna grande 
região nrodutiva e próspera. 

- Imnrcsso c publicado, inclua-se em Or-
dem do Dia. 

PROJETO N.o 74 

Autoriza o dispêndio de CrS 5. 000.000,00 pa· 
ra cxecuçrío do Plano Rodovicí.rió do No-
roeste do Estado 
A Assembléia J.egislativa dtJ Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1.9 

- Fica 0 Govêrno do Estado 
autorizado a despender até a importância d.e 
Cr$ 5. 000. 000,00 (cinco milhões de cruzei-
ros), para a execução do artigo 26 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, cor-



rendo essa despesa pela verba orçada para o 
Departamento de Estradas de Rodagem, no 
exercício de 1948. 

Art. 2.• - Esta lei entrará em vigor a l.Q 
de janeiro de 1948, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessõc:s, 29 de setembro de 1 t\4. 7. 
- (aa.) Cândido Ulhôa - Lima Guimaraes 
- Aníbal Gontijo - Castro Pires - Antônio 
Pimenta. · 

Justificação - Trata-se, neste ;projeto, de 
proporcionar ao Govêrno os meios necessá-
rios para a execução do plano rodoviário do 
Noroeste do Estado. Este plano consiste na li-
gação do Município de Presidente Olegário 
aos Municípios de Paracatu e João Pinheiro, 
conforme traçado existente no Departamento 
de Estradas de Hodagem, numa extensão de 
eêrca de 240 (duzentos c quarenta) quilôme-
tros de rodovia de 1.• classe, devendo, futura-
mente, essa rodovia ligar-se ao sistema rodo-
viário do Estado de Goiaz. 

Sah1 das Sessões, 29 de setembro de 1947. 
- (a.) Cftndido Ulhôa. 

- Impresso e publicado, inclua-se em Or-
dem do Dia. . 

PHOJETO N.• 75 

Autoriza a consirnção de uma ponte sôbre o 
Ribeirão Escuro 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a construir urna ponte de cimento ar-
mado no "IUheirão Escuro", no Município de , 
Paracatu, no trecho em que a estrada Coro-
mandel-Paracatu atravessa o referido ribeirão. 

Art. 2.• - Fica o Govêrno autorizado a 
despender até a importância de Cr$ 150.000,00 
(cento e cinqiicnta mil cruzeiros), na constru-
ção da referida ponte, correndo essa despesa 
pela verba orçada para o Departamento de Es-
tradas de Rodagem, no exercício de 1948. 

Art. 3.Q - A presente lei entrará em vi-
gor a V de janeiro de 1948, revogadas as dis-
posições em c~:mtr:ftrio. 

Sala das Sessoes, 29 de setembro de 194 7. 
_ (aa.) Cfmdido Ulhôa - Lima Guimarães 
_ Aníbal Gontijo -- Castro Pires - Antônio 
Pimenta. 

Justifica.ção - A ponte em questão per-
tence ao Estado, existindo na Secretaria da 
Viação c Obras Públicas uma planta e respecti-
vo or~~amcnto, que foi julgado insuficiente. 
Atualmente, existe no local uma ponte de ma-
deira branca, construída pela Prefeitura de 

· Paracatu c que não oferece garantia ao pesado 
tráfego a que estú submetida. Portanto, é de 
urgeúte necessidade a construção dessa ponte. 

Sala elas Sessões, 29 de setembro de 194 7. 
_ (a.) Cândido Ulhôa. 

· - Impresso c publicado, inclua-se em Or-
dem do Dia. 

REQUERIMENTO 
Sôbre retirada da emenda rz. 71 

Exmo. Sr. Prcside!lte da Assembléia Le-
gislativa de Minas Germs · . 

O abaixo assinado requer a V. Excw. a 
retirada da emenda n.9 71 ao projeto do orça-
mento para 1948. 

Sala das Sessões, 29 ·de setembro 1 de 194 7 
- (a.) Cândido Ulhôa. : • · 

- Deferido. .. 
Finda a matéria a ser lida na hora do ex--

pediente, o Sr. Presidente 1passa a dar a pala-. 
vra aos oradores previamente inscritos. 

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra o.. 
Sr. Henó. 

O SH. HENO' 
Deputados: 

Sr. Presidente, Srs. 

Li, com a devida atenção - c louvei, sin-
ceramente, o acendrado patriotismo do Sr. 
Governador Milton Campos - o que expôs. 
na sua i\Iensagem apresentada à Casa. 

Notei, no entanto, que S. Excia. mal in-
formado pelos desafetos da Fiscalização de 
Hendas do Estado, que não vêem com bons. 
olhos os reais serviços sempre prestados por 
essa honrada classe, atribuiu apenas à infla-
ção, ao aumento de riquezas, ao valor dos• 
bens, o acréscimo das rendas! 

Quer isso dizer que os contribuintes do 
Estado estavam todos ricos, sobravam-lhes re-
servas monetárias e pagavam regiamente seus 
tributos, tanto assim que não houve multas, 
infrações aos regulamentos fiscais, penalida-
des aplicadas, para que se necessitasse da Fis-
caliza~~ão de Hendas! 

À página 95, da citada Mensagem, lê-sf; 
que as multas atingiram a Cr$ 4. 000. 000,00,. 
em quanto importa a redução concedida ;pelo 
art. 42 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias. 

Para aplicá-las não foi preciso o esfôrço 
da Fiscalização de Hendas! Talvez os próprios 
Chefes de Secção da Secretaria das Finanças, 
saíram ao campo das batalhas fiscais substi-
tuindo a Fiscalização! 

Lamento dizer, mas, são pouco afeiçoados 
à Fiscalização de Hendas do Estado, os Chefes 
de Secção da Secretaria das Finanças, que nãó 
admitem que um fiscal de rendas possa ganhar 
mais do que i!les. 

Sem pouso certo, viajando ao sol e à chn-. 
va, sofrendo impàvidarncnte as agruras e vi-
cissitudes que o cargo acarreta, vão os fiscais. 
de rendas exercendo suas elevadas funções, 
na nobreza do seu silêncio de venladeiros for-
tes, resignados ao seu sofrimento c às injus-
ti~~as que lhes são feitas. 

O seu calvário não começou no Govêrno 
do Sr. Milton Campos. S. Excia . .iú cneon-
ti:ou a classe desa.iustada, desestimulada, car-
l?mdo as suas dores, mas nunca essa classe·' 
falhou no cumprimento dos seus deveres. 

E' uma injustiça, Sr. Presidente c Srs. 
Deputados, 'O que contém nessa parte, a hem 
elaborada c trabalhosa Mensagem do Sr. Go-

. vernador. 
, Uso dessa tribuna, como funcionúri? do 

Fisco Mineiro hú mais de 22 anos, e aqm tra-
zido pela gcn~rosidade do povo, para desagra-
var essa classe, a que tanto estimo, tanto ad-
miro 1pelo valor dos seus mais destacados 
membros, como por exemplo o Sr. Augusto 
Costa, Chefe dos Serviços Fiscais da Capital e· 
ora ocupando merecidamente uma das cadei-
rac desta Casa; valores como os Inspetores' 
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·Caio Alvares, Antônio Hizzo, Carneiro Aran-
,tes, Lauro Horta, Randolfo de Paiva, Lincoln ' 
Brandão e outros; Fiscais de Hendas como Au-
gusto Fernandes, Abílio Opa, Giglioti, Baeta 
Neves, Celso Botelho, Celso Queiroz, Clemente 
Januário, Corinto Capanema, Ernani Otoni, 
Eldi Novais, José Hiclemhurgo, Domingos Go-
mes, Amaral Pimenta, Gregório de Paula Du-
tl·a, Ismael Pontes Mário Giudice, Edson Sil-
v~ira, Genulfo Cal~las, Pai v a l\Iacedo, Jair da 
Silva Carvalho, Pimenta Vieira,. Temístoclcs 
Petraglia, Magno Cata Preta, l\Ianuel Gomes 
Regatos, Batista Soares, Nestor Ferreira Lima, 
Otávio Café, Pedro Leite, Hubens Viana e ou-
tros·; Agentes Fiscais como Hangel, Francisco 
Machado, Olavo de Freitas, Otonicl Reis, Ro-

. mano Cecilio, José Martins Guimarães, c ainda 
os Agentes Fiscais I-Iairton Garizzo, João Cal-
m~to, Armando Silveira, Alfcu Campos, Júlio 
Mtranda, Joaquim Cuninghan c outros valoro-
sos defensores do Fisco Estadual. 

. Se o caboclo é um forte, no dizer de Eu-
chdes da Cunha, o Fiscal de Hcndas é. urna 

.fortaleza de desprendimento pessoal. 
, . . Eu me orgulho de pertencer a essa classe 
ehcwntc e laboriosa. 

E' essa classe que, de sol a sol, todos os 
anos, orienta os lançamentos dos impostos sô-
bre mdústrias e profissões e vendas e consig-
'D?~ões, em todos os Municípios do Estado, 
Vlstta!ldo um por um, todos os contribuintes 
de Mmas Gerais, para que a arrecadação se 
processe nas Coletorias Estaduais sem dificul-
dade ou emharriço e sempre, graças aos seus 
esfo~ços, aumentados, pelo confronto feito do 
movtrnento dos anos anteriores. Sendo falho 
o regulamento e diversa a classificação, de-
pende, exclusivamente da interpretaPão fiel e 
·correta do fiscal o desempenho da s"ua árdua 
tarefa, a fim de conseguir aumento nos lan-
•Çamentos de ano para ano. 

As notificações :por infrações regulamen-
}~res! a fiscalização permanente de escritas 
tscars e regulares, o exame severo e constan-

te dos livros de registros de compras, confron-
t~ndo-?s com as mercadorias recebidas por 
VIas fe_rrc:_a c rodoviúria, a fiscalização nas 
tran_smtssoes inter-vivos, pois, por mais di-
nl~etr.o, que sobre ao contribuinte, sempre di-

.. ~unm este ~ valor d,e tôdas as. suas trans~ções, 
, para defesa do I~stado, evltar a evasao de 

, 1uas ren~as, está em tôda parte o fiscal, mo-
cesto e stmples, na sua eterna vigilância. 

Po~erá o Fiscal de Hcndas continuar sem 
·os vcnctmcnlos merecidos, se êsse é o fim da 
acusação feita, porém, que se lhe faça justi~:a 
nas sua~ atuações. Sinto-me feliz por essa 
oportumdadc de fazer ressqltar, sem nenhum 
favo~·, para que sejam de pleno conhecimento 
a~ yu-tudes, as qualidades, os dotes morais, o 
ClVI~mo, o patriotismo e a inteligência dêssc 
p_ngtlo de homens bons que honram o ·corpo 
ftscal do Estado. 

O lançamento do impôsto sôbre indústrins 
·C profissões, de ano ;para ano, graças aos es-
forços da fiscalização de rendas,' vem sendo 
.sempre aumentado, pois, enquanto em 1944, 
era de Cr$ 33.083.4{\5,00, em 1945 passava a 

' ·Cr$ 42.649. 483,90, com a diferença para mais 
, 1e Cr$ 4.566.018,00; em 1946, alcançava a ei-

ra de CrS 44.589. 376,60, com o aumento de 

Cr$ 1.939.892,70, para chegar em 1947 a Cr$ 
53.000.000,00, apresentando o aumento de Cr$ 
lL 410.023,40. . 

O impôsto sôbre vendas e consignações, 
que em 1!!44 era de Cr$ 133.209. 443,:JO, pas-
sou em 1945 a Cr$ 151.420. 385,:W, com a di-
ferença para mais de Cr$ 18. 21U. 942,00; em 
1!H6, foi de C r~ 1SG. 550 .14!),30, dando o au-
mento de Cr$ 35.120. 704,10, para chegar em 
19·17, apenas no primeiro semestre, a Cr$ 
10'1. HO. 600,00, que, comparado corri o pri-
meiro semestre ele 1946, atinge a diferença pa-
ra mais de Cr$ 15.4 72.406,70. Isso é uma !par-
te da fiscalização de rendas, na sua contribui-
ção silenciosa para os cofres do Estado. Co-
mo uma homenagem aos Fiscais de Hendas do 
Estado, tenho a honra de apresentar um :pro-
jeto de lei, a fim de colaborar com o honrado 
e digno Sr. Governador do Estado, na melho-
ria das finanças estaduais. O impôs to ten·ito-
rial só era revisto trienalmente, e mesmo as-
sim com valores aquém do real, e, somente 
quando o imóvel é objeto de transmissão in-
ter-vivos ou causa-mortis, são os valores imo-
biliários, lançados em nome dos adquirentes 
pelo valor da transmissão que, muitas vêzes 
não representa o valor real, pois a fiscaliza-
ção dêsse impôsto, dada a dificuldade do in-
tegral conhecimento da combinação entre ven-
dedor e eomprador, do preço real da venda 
ou do imóvel, é ainda falha, omissa e embara-
çosa. A Constituição faculta ao Estado decre-
tar impôsto sôhre a propriedade territorial, 
exceto a urbana, e manda promover a justa 
distribuição da propriedade, com igual opor-
tunidade para todos. 

O artigo 118, da Constituição Estadual, 
diz: .,- No inlcrêsse social, o Estado promo-
verá a extinção progressiva do latifúndio. 

O artigo 104, dá competência ao Estado 
,pan~ d~cretar impostos sôbre a propriedade 
terntonal rural, com exceção: dos sitios com 
área· não excedente a vinte hectares· da clas-
sificação das benfeitorias, matas c s~rviço de 
reflorestamento; e, impôsto progressivo sôbre 
terrenos de cultura. Com a transferência ao 
Município de diversos impostos que anterior-
mente eram do Estado, sofreu êstc sério abalo 
em seu orçamento, cumprindo-nos, pois, vir 
em seu auxílio, resolvendo possíveis dificulda-
des nas suas dotações orçamentárias . 

Decretando-se, pois, um impôsto progres-
sivo sôbre a extensão imobiliária rural, na sua 
razão direta, justo se torna que os latifundiá-
rios paguem mais imp~sto do que os pequenos 
possuidores de •propncdadcs, por justiça c 
comparaçüo com os seu.s rendimentos, e, mes-
mo porque, segundo dtspõe o artigo 202 da 
Constiluiçüo Federal, "os tributos terão cará-
ter pessoal sempre que isso fôr possível, c se-
rão graduados conforme a capacidade econô-
mica do contribuinte". 

l'or ocasião da votação em 2.• discussão 
do Projeto do lmpôsto Territorial houve gran-
des debates! o que veio demonstr~r 0 interêssc 
c o conhecunento da Assembléia na defesa da 
causa do povo. 

P~n·_ém, necessúrio se torna que defenda-
mos, mil<:pendente de partidarismo ou de de-
monstraçao adesista, pois é hem definida .a 
posição nesta Casa do Partido Trabalhista 
Brasileiro, a causa do Estado, porque se. não 
soubermos, com elevação e civismo, legtslar 
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sôbre os impostos devidos, não podemos man-
" ter a despesa orçamentária e o Estado estarú 

falido e terá de recorrer ao Govêrno Central 
para a recuperação de suas finanças. 

Pelas concessões constantes da Constitui-
ção sabemos, que ficaram isentas de impôsto 
as pequenas ,propriedacles, as matas, benfeito-
rias e· serviço de reflorestamento, quando an-
tigamente o lançamento para efeito de impôs-
to territorial abrangia tudo isso, apenas com 
desconto de vinte por cento, a título de ben-
feitorias. Compilando dados e elementos para 
o estudo do iri:1pôsto territorial, verifiquei que 
êsse impôsto rendeu em 194G, Cr$ ......... . 
83. 7G3. 590,70 com a taxa única de 1,% % (um 
c meio por cento) sôbre tôda a qualidade de 
terreno, cultivado ou não. A receita orçamen-
tária para o corrente ano de 194 7, :prevê a ar-
recadaeiio de Cr$ 94.000. 000,00, mns, levan-
do-se ~m conta as isenções enumeradas, che-
guei :\ conelusão de que somente no~; 1\Iunicí-
pios de Pains, Pouso Alegre, Ubú, Uheraba, 
Curvelo, Teófilo Otôni, Governador Valadares 
e Campanha, 8 Municípios portanto, situados 
diferentemente, Oeste, Sul, Mata, Trifmgulo, 
Centro, Norte c Vale do Rio Doce, apresentam 
a diminuiçiio, referente apenas à iscnçiio con-
cedida aos sítios até 20 hectares cultivados, 
de Cr$ 372.899,00 para o impôs to territorial. 
Aduzindo-sc os sítios isentos situados nos de-
mais Municípios do Estado, c mais a isenção 
do irnpô~;to sôbre as matas e benfeitorias, tere-
mos a diminuição total de 40 %, ou sejam Cr$ 
37. GOO. 000,00 do impôsto previsto na receita 
orçamentária de 1947, ficando o impôsto ter-
ritorial, se niio fôr revisto o seu valor, levan-
tado o seu cadastro, etc., reduzido a Cr$ 
5G. 400.000,00! Na revisiio procedida em 1943 
com todos os defeitos políticos, de parcialida~ 
de assacada contra os Coletores, de protecio-
nismo ,para uns e severidade para outros, no 
dizer de S. Excia. o nobre Deputado Alberto 
Deodato - verificou-se o seguinte resultado: 

Áreas em hectares - Terrenos legítimos 
- 42.234.490 hectares, 89 ares, 70 centiares. 

Terrenos devolutos - 1. 989.737 hectares 
62 ares, GO centiares. ' 

Com o valor venal de Cr$ 7.5(10.282.493 00 
(sete bilhões quinhcn tos e sessenta milhÕes 
duzentos c oitenta e dois mil quatrocentos e 
noventa c três cruzeiros), em número de 
500. 000 con trihuin tcs aproximadamente. Ve-
mos aí um contrasscnso: contribuintes ricos 
e o Estado pobre! 

Cada hectare foi gravado, em média, com 
o impôs to de Cr$ 2,00! 

Apesar da minha modéstia c de ter sido 
o mais obscuro dos exatores e dos fiscais de 
rondas do Estado, tenho o orgulho de declarar 
que sou o autor da única Monografia do IJ?· 
pôsto Territorial do ~stndo de Minas Gcnu~, 
nublicada em 1!'139. F1-la apenas corno contn-
lmição, com os conhecimentos que tenho do 
assunto, para maior esclarecimento do r!lesmo 
e para in~entivar _aos m_eus _colegas, mm~ cu~
tos c inteligentes, a pubhcaçao de obras hscms 
e de interêsse para os servidores do Estado, 
na orientação e atu~~~ão das próprias atribui-
ções, pois reconhccw. e reconheço nos exato-
res c fiscais estaduais, pessoas competentes, 
instruídas c dedicadas aos seus elevados mis-
teres.' 

Não preciso dize~ que sempre editei as· 
~in~1as obras à minha própria custa e nunca 
;'lSel sequer merecer uma palavra de encora· 
.1amento ou de louvor dos meus superiores, jul-
gassem-nas como entendessem, certo estava cu 
da minha colaboração sincera c dedicada. 

Volt~ndo, pois, ao assunto que me trouxe· 
a esta tnhu!la, relativo às grnndes ,proprieda-
des •. cmbclndo dos ensinmncnlos do grande 
Calogeras, quando classificou e dividiu 0 Esta-
do, 1para efeito do impôsto territorial consi-
dero de magna importância a criação ~la "Ta-
xa de Extens.iio Imobiliúria", que incidirá sô--
hrc as propncdadeG extensas, variável segun-
do a zona de sua situaçiio. 

Assim, os grandes ]n·opdetúrios das zonas 
N_ortc c Noroeste do Estado, terão contrihui-
çao menos onerosa do que o~ da zona Norrles-
t<:, Sul, ~t!c!~lC;~tf; e ,Sules_tc. A "Taxa de Exten-
sao Imo,?Jh_ana , _que na o poderá ser inquina-
da de lntnhutaçno, porque compete ao Esta~ 
do decretá-la c arreendú-la, e não colide com 
o irn.pôsto territorial, em virtude do seu lan-
çamento refere-se üs áreas ~1Dcnas dos imú-
veis e não ao seu valor, em absoluto. , 

. Proponho _pois, o scrrninte projeto, para 
mawr e<;clarccunento do assunto c que penso 
constitui!· alr,uma contl'i.huiç~n nara o soergui-.. 
mcnto financeiro do Estado (lê): , 

PROJETO N.0 7G 
Cria a taxa de extensão imobiliária 

A As~emhléia Legislativa do Estado de l\H~ 
nas Gcrms decreta: 

Art. 1.• - Fica criada a Taxa de Exten-
são Imobiliária, que incidirá sôbre a área dos 
imóveis rurais superior a duzentos (200) hec-
tares, val'iável, segundo a zona da situação 
do imóvel. 

Art.. 2.• - Para a incidência da taxa 
fica o Estado dividido nas seguintes zonas: _.: 
1.• zona: Norte-Nordeste; 2.• zona: Nordeste; 
3.• zona: Sul; 4.• zona: Suleste, c 5.• zona: 
Sudoeste. 

Art. 3.•.- A taxa será de CrB 0,20 (vinte 
cer;nt~v~s) ~obre o hectare na L• zona; de Cr$ 
O,aO (cm_quenta ~entavos) na 2.• zona; de Cr$· 
2,00_ (d01s ~ruze1ro~) na 3." zona; de Cr$ 2,20 
(d01s cruze;ros e _vmtc centavos) na 4." zona, 
c de Cr$ 2.a0 ( d01s cruzeiros c cinqüenta cen-
tavos) na 5." zona. 
.· Art. 4.• - Nenhum imóvel de área supe-
110~ a 200 (duzentos) hectares terá isenção 
da faxa de Extensão Imohiliória. · 

. ,Art. 5.o - A Taxa de Extensão !mobiliá-
na e ~lestinada à construção e conservação de 
-~o~l.ov~as,_ cria~~ã.o e manútenção de escolas e 

,.,sslstcncia mcrhca c hospitalar aos trabalha-
dores rurais. 

Art. ô.o - f~stc decreto entrará em vip:or 
em _1.: 1le janeiro de 1948, revogando-se as dis--
'l>Osiçoes em contrúrio. 

Sala das Sessões, 2G de setembro de 194 7 •. 
- Rcnó. (Palmas). 

Declara o Sr. Presidente que o pro.iet'o 
vai a imprimir-se, para constar de Ordem 
do Dia. 

COl\IPANHIA FôRÇA E LUZ 

O SR. PRESIDENTE ~ Dou a palavra ao 
Sr. Deputado Armando Ziler. 



O SR. ARMANDO ZILER - Sr. Presi-
;dente, Srs·. Deputados. 

Na penúltima sessão ordinária, tive ense-
. ,jo de tecer considerações em tôrno do lesivo e 

cscorchante contrato firmado pelo Estado com 
a Cia. Fôrça e Luz de Minas Gerais. 

Volto hoje a esta tribuna 1para examinar 
algumas de suas clúusulas, pelas quais se veri-
fica evidentemente que, na realidade, é ur-

·gente rever-se o referido contrato, na defesa 
dos mais legítimos interêsses do nosso povo. 

Falando sôbrc o assunto dizíamos que a 
Cia. Fôrça c Luz vem prejudicando o desen-
volvimento e o progresso da nossa Capital. 
Não foram outras, Sr. Presidente, as expres-

.sões usadas hú 17 anos atrás pelo eminente 

. mineiro, Professor Magalhães Drummond ... 
O Sr. Oscar Corrêa -- Muito bem! 

: O SH. AHMANDO ZILEH- ... Deputado 
:à Décima Sessão Legislativa Estadual, quando, 
referindo-se ao mesmo assunto, assim se ma-
n;ifestava (lê): "Alinhei argumentos no sen-
tido de demonstrar que o contrato sôbre que 
.nos vamos manifestar é uma verdadeira orqa-
.nização de óbices ao desezwolvimento de Belo 
Jlo~izonte, e, assim, contraria claramente à fi-
nahdade mesma do instituto da concessão de 
'serviços públicos e é assim inteiramente nulo. 
O povo da Capital de Minas é, por êsse contra-
to, entregue, de mãos algemadas e de pés ala-
das, à volúpia comercial, à concupiscência de 

·enriquecer da C ia. exploradora dos serviços 
·de eletricidade". 

Dezessete anos se passaram desde então. 
Estas palavras, todavia, e infelizmente, torna-
ram-se, apenas ainda mais atuais c oportunas. 
E realmente, na campanha contra o contrato 

·da Cia. Fôrça e Luz ainda hoje não cncontra-
Il!-OS documentos mais profundos c mais sé-
nos para ajudar-nos do que os históricos e im-
po:tantes discursos pronunciados por Maga-
1haes Drummond c os documentos reunido~ 
pelo movimento levado a efeito, em seguida, 
·pelas classes produtoras, lideradas pela União 
do.~ Varejistas de Belo Horizonte. Na Asscm-
blCia I~egislativa, a luta culminou com a apre-
sentaçao, pel.o Deputado Magalhães Drum 
rr:ond, do proJeto n. 9 258, vasado nos seguinte~ 
termos: •· 
. "Art. 1.9 

- Fica o Poder Executivo auto-
·rizado a ~r~mover, ad-referendum do Congres-
so_, a revis1~o do contrato entre o Estado de 
.~hnas. Gera~s, a Prefeitma de Belo Horizonte 
, a Cu~. Força e I:'u~ de Minas Gerais, para 
.os serviços de cletncidadc nesta Capital c ou-
tros pontos do Estado. · 

Art. 2.o - A revisão autorizada ;pelo arti-
·g'! 1.o ;Jesta lei abrangerá quaisquer modifica~ 
çoes sobre o aludido contrato. • 

. Art. 3.0 - A iniciativa pelo Estado da re-
yisão autorizada pelos artigos supra, não im-
portará renúncia do direito de promover a 
declaração de nulidade do contrato c de quais-

·(Iuer modificações que o mesmo haja sofrido. 
. Art. 4.0 

- Hevogam-se as disposições em 
contrário. 
· / Sala das Sessões, 26 de setembro de 1930. 
- (a.) Magalhães Drumrnond". . 

Como se vê, é o que o povo reclama mnda 
hoje, mais ainda, hoje. . 
' · Não preciso acrescentar que naq~ela epo. 
ca o projeto Magalhães Drummond nao logmu 

aprovação da Casa. En.tretanto, cstarr;os em 
1947 e não mais em 1930. ~emo.s hoJe, sem • 
desdouro ao de então, um legislativo que sen-
te melhor as necessidades ~o ,povo ~ r~flet~ 
mais fielmente os seus anseiOs. E na o e por 
outro motivo que retumbou nesta Casa ? cla-
mor de tôda a população de Belo Honzonte 
contra a C ia. Fôrça e Luz. . . 

Analisando o contrato, laiD;entamos .m~
cialmente não ser êle do co~1hecun~nto ,publi-
co. A própria monografia publicada pela 
União dos Varejistas, já em _1933, não chegou 
a ser divulgada como merecw, desaparecendo 
da circulação, mesmo os raros, exemplares 
que ainda existiam. E' 11ena que este contrato 
não seja do conhecimento de todo o. pov_o, 
porque, se o fôsse, neccssàriamente, a sltuaçao 
não seria esta em que nos encontramos. 

O Sr. Martins da Costa - Queria que V·. 
Excia. tivesse a bondade de informar qual !OI 
o Govêrno que firmou o contrato com a Çw. 

O SH. AHMANDO ZILEH - O proJeto 
Magalhães Drummond é datado d~ 2G de se: 
tembro de 1030, verificando-se assim, que foi 
o Govêrno anterior à revolução de outubro 
de 1930. 

O Sr. Martins da Costa - Então, foi no 
Govêrno do Sr. Antônio Carlos. 

O SH. AHMANDO ZILEH - Realm~nte, 
não foi um ato que pudesse honrar o Governo 
daquele ilustre mineiro, 1pelo contrúrio. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, para que 
se possa melhor verificar quanto é realment.e 
lesivo o contrato em causa, passamos a anali-
sar algumas das suas clúusulas. 

Verificamos, em primeiro lugar, que o 
Executivo exorbitou da autorização que lhe 
deu o Legislativo, para firmar o contrato, ce-
lebrado em 5 de outubro de 1929. 

Efetivamente, no Decreto n. 9 1. 070, de 2? 
de setembro de 1929, nada autorizava d?r a 
Cia. o monopólio dos transportes coletl vos, 
no que diz respeito a linhas de ônibus, e do 
serviço de gás. . • 

Entretanto no contrato, lambem esses 
monopólios fo~am concedidos à C ia., confo~·
me se verifica pela cláusula lO.• e seu para-
grafo, quanto aos serviços de ôni~us, c p~la 
cláusula 14.•, relativamente a.o serviÇO de gas. 

Por isso também, conclma, em 1930, o s.r. 
Deputado Magalhães Drummond,_ que ? c~m.h a· 
to era nulo, porque continha v;cws. JUI'ldieo~ 
d , t . bastante grave. Alem da outorga e na ureza .1. t to e'• na ve•r .1 .. 1 d' s monopo ws o con ra , -I ICI a esse ' . ; ~ 1. : .. dade ilimitado 110 tempo, ~sto e, n.to 1a prazo 

' trato Embora a ahnea 1.• da clausula no con · · f t · 27 fixe a duração em 3~ anos, o a o c que a 
alínea 3.• da mesma clausula anula por com-
pleto a 1.•. 

Senão, vejamos: 
A 1 • - "0 prazo do presente contrato se-

rá de 3Ó anos, podendo o Govêrzzo e a Compa-
nhia, de comum acôrdo, ~~~orropá-lo pelo P~c;.
zo adicional qlle, na ocaszao, for estzplllado . 

A 3.•- "Fica, desde já, estipulad~ que 1!_0 
regime de livre concorrência, a tercezros .nao 
será permitido explorar os mesmos se!vzços, 
sem a competente autorização do Governo, a 
qual só será concedida mediante gamntias. de 
bons serviços, com instalações que a.braiZJUl_!l 
a totalidade da área servida pela Cza., n~o 
sendo, outrossim, lícito a terceiros, ao Gover-
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no ou à Municipalidade estabelecer linhas e 
instalações que prejudiquem ou perturbem as 
linhas e instalações da C ia., ou seu funciona-
mento, c se favores maiores do que aquêles 
que a Companlzia então gozar forem concedi-
dos a te,rcehos, a Companhia, ipso facto, pas-
sará também a gozar de tais favores". (Favo-
res maiores é impossível. .. ) . 

E, como se ainda isso não bastasse, há 
um padgrafo: 

"11 Cia. terá, em qualquer caso, preferên-
cia para. fornecer a iluminação pública, em 
igualdade de condições, quer concorra, quer 
mio, a qualquer concorrência que para tal fim 
fôr aberta". 

Como se verifica, o prazo de ao anos tor-
nou-se letra morta, pois é impossível estabele-
cer uma linha completa de serviço de trans-
p'Ortc coletivo ou de eletricidade, com instala-
ções que abranjam a totalidade da área ser-
vida pela Cia., sem prejudiear•e sem pertur-
bar as linhas e instalações da Companhia, ou 
seu funcionamento. 

Nessas condições, como já assinalava Ma-
galhães Dmmmond, o contrato assinado no 
negro dia 5 de outubro de 1929, dava à Cia. 
ti·ês .monop?lio.s,. ~c eletricidade, transporte 
coletivo e gas, Ilimitados no tempo. Mas não 
fica aí o descalabro. ' 

, A Companhia, no contrato firmado exi-
giu e obtev~ lucros certos. E' o que ve~ifica
mos das clausulas 4.• e 13.•. E' urna das ca-
rácterísticas do regime de livre concorrência 
no próprio regime capitalista, que as emprê: 
sas buscam l.ucros, mas estão sujeitas aos ;pre-
juízos. Os nscos cabem ao capital, à emprê-
sa. No caso. vertente, entretanto, Srs. Deputa-
dos, por m3lrs. estranho que pareça, a C ia. ape-
nas tem drrerto a lucros, e lucros exorbitan-
tes, corno os .de 10 % nos bondes, que já tive-
mos, desta tnbuna, oportunidade de caracteri-
zar, como verdadeiro assalto. 

• Diz a cláusula 4.• - I - "A Cia. en-
0 quanto gozar do privilégio que lhe é conc~dido 

por êste contrato, deverá estender, dentro aos 
perímetros urbano c suburbano, suas linhas 
de distribuição de energia elétrica para ilumi-
nação pública c particular e •para fôrça hem 
como ampliar a capacidade dessas linh;ls de 
modo a atender aos pedidos de extensõe~ ou 
aumentos de iluminação pública e ligações pa-

, ra iluminações ,particulares c para fôrça, com 
caráter permanente, mas só será obrigada a 
fazê-lo se o Govênw e a Cia. verificarem que 
será assegurada a esta (à C ia.), por 10 anos, 
pelo menos, uma receita anual bmta sôbre a 
extensão 011 ampliação em aprêço, mhzca infe-
rior à têrça parte do respectivo custo". 

A Cil~., assim, só tem obrigação de esten-
der suas lmhas de transrnissãq elétrica, se apu-
rar .que, durante 10 anos, no inínimo a receita 
desta nova extensão fôr, no mínii~o, de 33, 
1/3 % do custo da obra. 

Quer dizer, um negócio certo, líquido e 
certo, lucros altos c certos. 

A propósito, já um 1popular dirigiu a esta 
Casa um memorando comunicando haver soli-
citado à Cia. Fôrça e Luz extensão de linha, 
de maneira a iluminar seu pequeno rancho, na 
zona suburbana da Capital, tendo-lhe respon-
dido a Cia. que somente poderia fazê-lo se o 
requerente pagasse os postes necessários para 
estender a linha, ;pagando, ainda, o forneci-

mcnto de luz à razão de oitenta cruzeiros por 
mes, até que o número de consumidores ao re-. 
dor permitisse à Cia. diminuir gradativamen- · 
te essa mensalidade ao mínimo estabelecido, 
de mais ou menos, 15 cruzeiros! 

Por aí se verifica que a Cia. é, realmente, 
amiga da cidade ... 

Isso quanto à luz c fôrça.· Quanto a bon-
des, a famosa cláusula 13. • reza o seguiu te: 

"A Cia. se obriga a estender us linlzas de 
bonde ou aumenlar a capacidade do tráfego 
das mesmus linhas dentro do Município, à me-
dida que a densidade da poplllação nas zonas 
a que servir exija estas ampliações, c <iesdc 
qlle se verifique que a renda líquida de todo 
o serviço de bondes transferido por êste con-
tmlo, em suas instalações j'utums não venlla 
a ser inferior a dez por cento sôbre o capital 
invertido". 

E' uma aberra~~ão, mesmo dentro do sis-
tema capitalista. E' um crime contra o povo. 
Serviço de bondes com lucro mínimo garanti-
do de 10% !. .. 

Mas, infelizmente, não é só. Se a Compa-
nhia em hipótese algmÍla poderá ter prejuízos 
porque o Estado se responsabilizou por êlcs, 
à Companhia também não cabe a menor culpa 
pelos riscos a que estão sujeitos os habitantes 
de Belo Horizonte, que são obrigados a se uti-
lizarem dos serviços de bondes que .. temos. 
Não são poucas as suas vítimas, principalmen-
te entre os operários, que são naturalmente os 
que mais se utilizam dêssc transporte. 

Freqüentemente temos a lamentar um aci-. 
dente fatal. 

O SH. PRESIDENTE - Lembro ao nobre 
orador que o seu tempo está esgotado. No en-
tanto, concedo mais 5 minutos regimentais, 
aliás, tolerância da Mesa. 

O SH.. ARMANDO ZILER - Obrigado. 
Sr. Presidente. 

Pois muito bem. A Companhia está isenta 
dêsscs riscos e não tem obrigação de indeni-
zar, de maneira alguma, as vítimas inúmeras 
do seu péssimo serviço de transportes, e disso 
também foi eximida pelo contrato - cláusula 
4.•, item ü. 

E, ainda mais, os impostos são pagos pelo 
povo e não pela crnprêsa, como se verifica 
da cláusula 25.•, que diz o seguinte: 

";1 C ia., mediante verificação do Govêrno 
do Estado, terá o direito de elevar seus preços 
proporcionalmente a qualquer aumento ou 
criação de impostos, taxas, contrihui~~õcs, ônus 
ou outros encargos ... ". Dos impostos esta-
duais, aliás, ela está integralmente isenta. 

Mais ainda, Srs. Deputados: o cstabc!e~i
mento da tabela de preços ficou ao arb~tno 
da ComiJanhia se1.mndo a cláusula H.•, almea ' ~ . l 1, que diz: "o fornecimento aos partzcu ar:s 
será cobrado de acôrdo com tabelas que a Çzl!. 
oraanizará, de forma a proporcionar possibi-
lidades de utilização de energia, contendo es-
sas tabelas graduações para baixo - (o fJ~JlJO 
de Belo llol'izontc ainda não teve oportumdao 
de de verificar isto na prática), to~and? em 
considera~~ão a quantidade de energia consu-
mida, a capacidade da instalação, os fatores 
de carga c potência c outras condições de 
uso". 
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O contrato desmembrou, outrossim, o de-
partamento de eletricidade do de transporte, 
para facilidade .maior de um futuro golpe, 
hoje a pique de ser levado a efeito. Chamo 
a atenção dos meus nobres colegas para tal 
fato, que per sinal, acaba de se dar na ci-
dade de São Paulo. A Light transferiu para 
o Govêrno paulista o Departamento de Tl·ans-
portes Coletivos, e ficou com o Departamen-
to que dá lucros, que é o de energia elétri-
ca, passando, ainda, a vender energia ao Go-
"fêrno para acionar seus bondes ... 

Desta vez, foram os paulistas que com-
praram os bondes ... 

Talvez esteja nos desígnios da Cia. Fôr-
ça e Luz de Minas Gerais transferir tam-
bém ao Govêrno o seu departamento de 
tran,sportcs coletivos, ficando apenas com o 
monopólio de energia elétrica. A insistên-
cia com que a Cia. vem reclamando o au-
mento do prc~~o das passagens de bonde, sob 
ameaça de interromper êsse serviço, é mui-
to. clara para que nos deixemos colhê r de 
surprêsa, em futuro talvez bastante próximo. 

Aí estão algumas das cláusulas, Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, c creio que suficien-
tes, para demonstrar que o contrato é alta-
mente lesivo c deve sofrer uma revisão ime-
diata. Além dos vícios de origem, essas c 
outras cláusulas a reclamam dos representan-
tes do povo. 

Em 1930 c 31, com a revolução vitorio-
sa, houve um Ministro que se chamava Jo-
sé Américo de Almeida; homem patriota, cer-
to de que a revolução era mesmo popular, 
como Ministro da Viação não teve dúvida 
em pôr fora da lei a· cláusula ouro dos con-
tratos com as emprêsas de fôrça e luz, em to-
do o País c instituiu, ainda, a hora de verão 
que deu somente à· Light, no IUo de Janei-
ro, um prejuízo de 3%, relativo ao decrés-
cimo de consumo, em benefício do povo. A 
hora de verão só vigorou no primeiro ano, 
é claro. E quanto à clúusula-ouro, até hoje, 
ou até bem pouco tempo, as companhias "pre-
judicadas" faziam constar de seus recibos o 
seu formal protesto contra aquêle ato do Minis-
tro José Américo de Almeida, ameaçando de, 
em qualquer tempo, restabelecer a taxa ou-
ro para o cálculo das contas e cobrar os atra-
sados. O Ministro José Américo de Almeida 
ficou pouco tempo no Misitério da Viação· 
caiu, foi derrubado, esta é qitc é .a verdade.' 
Não venceu a batalha contra a Li!•ht e os mo-
nopólios de eletricidade. Mas a ~lúusÚla ou-
ro também caiu... · 

Essas companhias estão sempre preocu-
padas em maJorar seus preços. A "nossa" 
sempre assim fêz, de maneira bastante cla-
morosa. Aqu.i .. estão algun~ cxe~plos, pelos 
quais se venhca que a Cw. fm majorando 
0 preço do "kilo'..vatt" h_ora,, mensalmente, 
sem perder tempo. Er~ Janeiro d~ 1933 0 
ldlowatt custava 190 reis para a mdústria; 
em fevereiro, passou a .210; em março. a 230; 
em abril a 250; em maiO a ?70; e em JUnho a 

· 290. Urna progressão, felizmente aritméti-
ca.'' TE I . O SR. PRESIDEN ~ -:::- .cmbro ao no-
l>rc orador que n prorrogaçao concedida tam-
bém já se esgotou. 
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O SH. ARMANDO ZILER - Pediria a: 
V. Excia. que declinasse, por obséquio, o no-· 
me do orador que me sucederá na tribuna. 

O SR. PHESIDENTE - E' o Sr. Depu-
tado Fabrício Soares. 

O SR. FABIUCIO SOARES -Sr. Presi-
dente, pela ordem. Desisto da palavra, em · ··;::,. 
benefício do nobre colega Armando Ziler. 

O SR. ARMANDO ZILER _..:.. Agradeço a 
gentileza de V. Excia. 

Por aí se verifica como a C ia. Fôrça e 
Luz foi aumentando os seus preços, mensal-
mente; hoje êlcs atingem a cifras realmente 
extorsivas: de Cr8 0,737, ou 737 réis, por kw 
hora de luz c Cr$ 0,363, ou 363 réis por kw 
hora de fôrça! ... 

l~stes são preços perfeitamente capazes. 
de liquidar com a nossa indústria, ou pelo 
menos, de impedir o seu progresso. 

Por isso ,nesmo, não obstante Wdas as· 
restri~~õcs que se possam fazer ao Govêrno 
do Sr. Benedito Valadares, todos os minei-
ros fornos acordes em aplaudir a iniciativa 
daquele Govêrno, quando, fundando a Cida-
de Industrial, desmembrou aquela faixa de 
terra do município de Belo Horizont(•, trans-
ferindo-a para o de Betim a fim de ftwir ao 
monopólio da C ia. Fôrça ~ Luz de Min;s Ge-· 
rais, cujas taxas impedem a instalarão de in-
dústrias, que para cú não são at(.airlas em 
virtude elo alto preço da energia elétrica. Na 
Cidade Industrial, servida pela Usina Gafa-
nhoto. os preços da energia elétrica não são-
de 737 réis e 363 réis corno em Belo Hori-
zonte. Para o consumo de fôrça motriz, até· 
10.000 kws. mensais para o iÍulustrial, Cr$· 
O, 14 em vez de Cr$ 0,363. E se 0 consumo é 
superior a 1 O. 000 até 30. 000 kws., o preço 
da energia desce de 140 Rs. a 120 Hs., ou 
melhor, de Cr$ 0,14 para Cr$ 0,12. Se O· 
consumo vai a 100. 000 kws., 0 preço baixa 
a Cr.S O, 10 ou seja um tostão em vez de 363 
Rs. que a indústria paga em Belo Horizonte. ~· 
Se superior a 100. 000 kws. hora, paga-se so-
mente 90 réis, ou seja Cr$ 0,09 em vez dos 
3()3 Rs. que se paga em Belo Horizonte. Essa 
é uma tabela decrescente, como a que deveria 
existir aqui, por fôrça do contrato. 

Como mesmo pequenas indústrias conso-
mem, em geral, 10.000 kws. hora por mês~ 
podemos ver até onde é prejudicial o contra-
to feito com a C ia. Fôrça c Luz de Minas 
Gerais. 

Além
1 

daquelas vantagens, a Cidade In-
dustrial oferece outras, corno: desconto con-
forme o fator de carga c descontos relativos 
no consumo de energia em kws. por Cr$ 
1. 000,00 de produtos de indústria, etc. E• 
esta a boa política de preços de energia, ne-
cessária ao desenvolvimento da indústria e à 
produção, ao contrário do que acontece com 
Belo Horizonte, onde se pagam preços máxi-
xos c escorchantcs. 

Não podemos deixar de referir-nos, ao 
término de nossas considerações, ao Plano 
de Fomento da Produção na parte relativa à 
política de eletricidade. ' Pretende o Govêr-
no instalando as Usinas do Rio Santo Antô-
ni~ produzir 150.000 HP de energia, que. 
sor~ados aos outros 150.000 HP do F eixo d() 
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Funil, dentro de alguns anos, cobrirão com 
300.000 HP a área central de nosso Estado; 
poderemos, então, desenvolver a nossa indús-
tria, porque, com fôrça elétrica abundante e 
controlada pelo Estado, o kw hora Passará a 
ser vendido por Cr$ 0,05, ou seja, 50 réis. 

Se considerarmos que a Cia. Fôrça e 
Luz o vende às indústrias, hoje, a 363 réis 
verificaremos que esta sábia politica de ele~ 
trifichção reduzirá o preço da energia de mais 
de 7 vêzcs, isto é, passará a ser inferior a 
1/7 do preço atual. Não é fácil conquistar 
isto; pelo contrário, é muito difícil essa luta 
contra os trusts de emprêsas elétricas no 
Brasil c o que ocorreu co1il o Ministro José 
Américo em' 1931, o demonstra, claramente. 
Estamos lutando contra um trusl poderoso, 
cuja rêde jú está atendida. Temos que esten-
der, portanto, a nossa contra o interêsse dos 
alienígenas, que estão aqui vendendo o kw a 
preço exorbitante, "beneficiando-nos" como 
ainda hú pouco disse um jornalista que clas-
sificou os mineims de guaicurus, emboabas, 
etc. E L pour cause . .. 

A campanha, desde 1 !l30, desencadeada 
pelo povo, na pessoa do Deputado l\Iagalhães 
Drumond, pelas classes conservadoras tendo 
à frente a União dos Varejistas, termin~u com 
um brilhante e contundente parecer da Co-
missão nomeada pelo Govêrno, em 1933, a 
respeito do contrato que estamos discutin-
do. A Comissão se compunha dos seguintes 
cidadãos: Magalhães Drumond, presidente e 
relator; Américo Scott, João Ladeira de Se-
na, Pedro Aleixo, Adolfo Viana e João Mo-
reira da Silva. 

O parecer era o seguinte: 
"I - O "Contrato" não se perfêz,. não so 

ultimou, porque, redigido com evidente des• . 
respeito à autorizarão legislativa c dependeu-· 
te do referendum do Congresso, não n'o 
obteve, nem 

"II - n'o poderia obter, porque franca-
mente lesivo ao interêsse público, declarada-
mente hostil à economia local, flagrantemen-
te aberrante dos princípios normativos da 
"concessão de serviço público", c por tudo is-
so, essencialmente nulo. 

"III - Mesmo, porém, que o "Contrato" 
houvesse tido a sua, elaboração ultimada e 
não fôsse nulo por desscrvir a intcrêsse pú-
blico, sua inexecução - em não poucas obri-
gações da "concessionária" - aí estaria re-
:velando, da parte da inadimplente, inidonei-
dade suficiente, por si só, para justificar a 
rescisão. 

"IV - Uma completa ~:eorganização dos 
nossos serviços. de elet~·icidade, em m<?ldes 
que satisfaçar!l !ls necessidades do ~perfeiÇ<;Ja
mento urbamstlco e do desenvolvimento m-
dustrial de Uclo Horizonte, impõe-se com a 
fôrça e a cvi~lê1~cia de um verdadeiro caso 
de salvação publica· 

"Assim se espera ver resolvido - ob-
servado 0 disposto no :u·t. 14 do Códi~~o do<> 
Interventores. 

Belo Horizonte, nove121hro de 1933. 
(aa.) A Comissuo: I\Iagal~l~~es Drumund, pr~c
sidente c relator -- Amenco ~cott - Jo<\O 
Ladeira de Sena - Pedro Aleixo - Adollo 
Viana -- João Moreira da Silva". 

A. L. -7 

A êst~ documento todos damos, por certo, 
o nosso mtegral apoio, juntando também a 
nossa voz à dêsses ilustres mineiros e a de 
todo o povo de Belo Horizonte, no sentido de 
se promover a revisão do contrato leonino 
com que nos oprime a Companhia Fôrça e 
Luz de. Minas Gerais, co usa que se impõe, 
como d1z o parecer de 1933, com a j'ôrça c a 
evidência de um verdadeiro caso de salvação 
púbica/ E' o que cu tinha a dizer. (Palmas) • 

VIDA HURAL 

O SR. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Emílio de Vasconcelos. 

9 SH. EMíLIO DE VASCONCELOS- Sr. 
Presidente, nobres Deputados. 

Foi, sem dúvida, o momento em que o ho-
mem atira fora o arco c a flexa e empunha 
o bordfto de pastor, o momento decisivo da 
humanidade. 

Surge com o pastori'!io a idéia do amanho 
da terra. E' para ela que o homem volve as 
vistas numa luta instintiva -pela própria sub-' 
sistência. 

Ela e o Sol foram as primitivas divinda-
des que inspiraram os troglodistas c os pri· 
meiros clãs. 

Ao lado dos sarcófagos, das múmias inile-
narcs, a semente, irmã siamesa do homem, 
foi encontrada. 

Os primeiros demes do primitivo poli· 
teismo são precursores dos modernos fertili· 

· zantes; não fôra o limo do Nilo c nunca que 
Isis fecundaria o Egito. Niio é a volta de 
Osiris que faz a terra florescer c frutificar~ 
é o adubo que as enchentes esqueceram nas 
planuras de Mênfis. 

Na teogonia tupi, Sumé é o precursor das 
primeiras colheitas e o corpo de Mani c a 
metamorfose dos primeiros tubérculos. Des-
de aquela época, entretanto, o homem vem 
plantando sem fertilizar a terra. O }Jerço es-
plêndido torna-se endurecido, abrigando-nos 
nesses 5 séculos de sonol&ncia. 

Djalma Guimarães, na sua manífica con-
ferência de Engenharia de Minas c Geologia, 
mostra-nos, na matemática da sua argumen-
tação a tela triste da nossa fúuna: 

"Os probocídcos, migrados talvez da Amé-
rica do Norte, ficaram reduzidos aos cuvie-
rônius que procuraram a sua salvação em tôr-
no de alguns poços de água da Bahia, Pernam-
buco, c, em Minas Gerais, foram sucumbir ao 
lado das fontes hidrominerais do Araxá. O 
megatério deixou como representante o bra-
dipus, conhecido pela alcunha pejorativa de 
"bicho preguiça". O que é o boi brasileiro das 
planuras rnatogrossenses c dos chapadões do 
Urucuiu. Não tem o porte altivo de algumas 
raças européias e indianas, cresceu os cornos 
numa caricata desproporção com o tamanho 
do corpo. Vistos ao longe, na sonolenta ru-
minarão, os cornos lcmllrnm braços estendi· 
dos num clamor de súplica vã. 

Exceção da I\Iata da Corda c das regiões 
trlan[',ulinns, o sertuo mineiro é constituído 
de cerrados c caatingas. De chapadões inter-
mináveis e ureno:;os, ou de montanhas esté-
reis. Somos um povo triste, contemplando um 
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cenano de árvores retorcidas numa ânsia de 
crescer, mergulhar raízes, buscando o hum~s 
que se distancia. Contentamo-nos com colhei-
tas minguadas em gargantas ou bocainas, pro-
curando interpretar os ciclos lunares, con-
servando uma herança avoenga que não evo-
lui, estacionada na pequena instrução c na 
saúde precária. 

"O teor mínimo de fósforo em terras cul-
tiváveis é de 0,55%. A média do solo mineiro 
é de 0,10%. 

Daí talvez o :Êxodo! A super-população 
das cidades. A terra está expulsando o ho-
mem. l\Ianoa empobrecida, a terra de Minas 
espera que se lhe restitua o que se lhe tirou : 
os sais minerais. 

Além da terra, o próprio homem. Hobcs 
linha razão quando afirmava: O homem é lôbo 
do homem. O regime. de têrças c meias, sem 
uma delimitação de tempo, ao arbítrio do se-
nhor feudal. Vê-se, muitas vi'!zcs, o homem 
do campo destocar, capinar, lavrar c plantar. 
Colheu apenas para o consumo do próprio 
lar. No segundo ano, quando o trabalho se-
ria menor, o senhor determina a inversfío do 
terreno em pastagens. Dir-se-ia que o gordu-
ra trouxe nas falhas o suor do dcstocador 
e os nós do jaraguá e do bcngo, os calos das 
últimas mãos que ali pelejaram. 

Desnutrido, sem nenhuma noção de hi-
giene, escola para os filhos, em média 4 ou 
5 quilômetros distante da cabana de adôbc 
e de sapê, o homem deixa-se ·vencer e as al-
percatas grossas marcam nos trilhos tortos 

· e poeirentos o seu rastro rumo a uma misé-
ria maior: d super-povoação das cidades. Aí 
o produtor primitivo é um consumidor sem 
o celeiro para o seu çonsumo. E' o êxodo! 
.Sem o maná e sem o milagre da linfa clara 
Jorrando da rocha bruta! 

Quem já viu os trens de ferro que des-
cem do sertão mineiro, tem uma no~~ão tris-
temente real dessa fuga. 

Vêm da bacia do São Francisco "com 
sua vegetação de cerrado refletindo a ago-
nia de vida nos seus arbustos e árvores re-
torcidas, esgucdclhadas, na atitude cstertoran-
te! do moribundo que apela para as suas úl-
timas energias. :Esse panorama dc:>olador da 
bacia do São Francisco é pré-histórico, pois 
o ambiente gerador das suas formações si-
luri.anas não moi capaz de produzir a mais 
rudimentar fauna de invertebrados". 
- ' Yêcm amontoados nos vagões de 2.~ clas-

se, ~sscs farrapos humanos, inoculados de 
1I1alc1!a e de tôàas as verminoses, jogando 
na boca punhados de farinha e pedaços de 
r.:apadura. Essa gente é, infelizmente, a ima-
gem da terra cansada. Vai para as terras ro-
xa.s de São Paulo, vai para as cidades, vai 
cnar mais problemas para o llrasil. 

Não há, entretanto, nenhum êxodo sem 
a espcctativa de uma Terra Prometida. ·Essa 
çente precisa de um condutor para tirar-lhes 
esses 40 anos de deserto. 

Sábado passado, desceu um vagão pelo 
s~rtão mineiro, levando o serviço de assis-
~n~ia agrária e sanitária da Secretaria da 

sncuitura. Já é um pouco de maná, uma 
Promissora espcctativa para a rápida e efi-
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ciente realização do plano de recuperação 
econômica. Recuperemos o homem para a . 
terra e a terra para o homem. 

Não importa a área vazia; tôdas as gran-
des rcvolu~~ões do pensamento humano tive-
ram a sua origem numa alpercata c num bor-
dão. (Palmas). 

POL1TICA DE JACUTINGA 

O SR. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Deputado Oscar Corrêa. 

O SR. OSCAH CORHBA- Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

Na Sessão de 2,1 de setembro do corren-
te, o nobre e ilustre Deputado Uriel Alvim 
teve oportunidade de trazer a esta tribuna 
graves acusações contra os Srs. Prefeitos de 
J acutinga e l\Ionte Sião. Naquela oportuni-
dade, pude cu, desde logo, contestar ·S. Excia. 
com os dados já de meu conhecimento. Nes-
te momento, trago, em defesa de Jacutinga, 
um telegrama que acabo de receber c que 
tem o seguinte teor: 

"Deputado Oscar Dias Corrêa - Assem-
bléia Estadual - Belo Horizonte. 

Agradeço a vossência apartes dados dis-
curso Deputado Uriel Alvim em defesa Íni-
nha administração. Levo seu conhecimento 
nossos inimigos locais gozam ahsoluta libcr- · 
dadc inclu:üve provocar distúrbios Distrito 
Albertina onde querem suprir dc:;prestigio po-
lítico com ameaças que explormn a :;cu fa-
vor. · Caso Valdorniro citado telegrama lido 
pelo referido Deputado passou-se seguinte mo-
do: Diretório Distrito U. D. N. colocou na rua 
princival do Distrito faixas de propngnnda 
seus candidatos próximas eleições r>t Alt~s 
horas madrugada vg Valdorniro aparece lle-
bado gritando que ia arrancar faixas pt Apa-
rece Sr .. Júcomo Hubim procura obstar in-
tento Valdomiro que se retira local para es-
perar Júcomo em lugar escuro onde com cer-
teira pedrada atingiu J ácorno na cabeça ~e
rindo-o pt Prêso em flagrante foi Valdonnro 
logo depois pôsto em liberdade intimado co:n-. 
parecer Delegacia cidade prestar declaraçocs 
pt Antes intervenção seu favor advogado lto 
de Carvalho vg candidato Vice-Prefeit~ P. S. 
D. vg já se encontrava .na D~lcgacw Dr ·· 
Queiroz Campos pt Intcrvm<lo favor Val~o
miro recebeu do Tcncnt.e resposta qt~e assun 
tomasse declarações scna .culpado pos_to em 
liberdade pt Cumpre-me d~~t vos{;c~c~ qt~e 
tôdas vêzcs clcmcn!os po i 1co~ . . . .

1
,ts.c 

dirigem Distrito de1xam o1coiTencl~S. po 1 ti-
cas registradas c.o

1
mo ser· p ano prcvwmc:1 c 

tratado c obcdccic o a 1m provocar cscan-
dalos fora mtmicíJ~io pt Quand~. Deputad~ . 
Uricl Alvim usou tnbuna Asscmhlew pela 1. 

z para veicular acusações falsas rccchc~l 
~~Úhantc contestação vossência. Chefe Poh-
ch cumprindo ordens Sr. Governador man-
d~u a J acutinga Delegado Regional nada apu-
rou daquelas acusações pt Quanto a~ pc<h.do 

•Crço destacamento policial vg pedidO feito 
~c 0bém pelo Juiz de Direito da Comarca vg 
~~~s quatro soldados foram para atender de· 
ficiência destacamento local atendendo es· 
ta do insegurança cadeia pública pt Sds • Dr • 
Ant.ônio Vieira Prefeito". 

... 
• I 
'· 

·} 



O Sr. Uriel Alvim - V: Excia. dá li-
cença para um aparte? 

O SR. OSCAH. CORH:BA - Os apartes 
de V. Excia. sempre me honram muito. 

O Sr. Uriel ;llvim - V. Ex c ia. afirma 
que o Sr. Valdomiro, completarn~nte embria-
gado, acertou urna pedrada no f1~ho do Sr. 
José Hubim. Consulto a V. ExcJU. se, em 
uma noite escura, sem· luz, um homem em-
briagado, propositadamente, possa acertar 
urna pedt•mla na cabeça de outrem. 

O Sll. OSCAR COHHEA - Quero crer 
que V. Ex c ia. tenha razão: não sei certo se 
foi propositalmente. Com certeza, o Sr. Val-
domiro gosta de jogar pedras. . . (Risos) . 

O Sr. Uriel Alvim - Peço a V. Excia. 
permissão para prosseguir o meu aparte. 

O SR. OSCAH CORH:EA - Com muito 
prazer. 

U Sr. Uriel Alvim - Quando trouxe ao 
conhecimento da Casa o telegrama que rece-
})i de Jacútinga, afirmei que prenderam o 
::,;, Valdomiro Ilor duas vêzes: uma vez, ils 
21 horas, depois, ao fugir de sua casa, pelos 
fundos, · porque ali entrara sem aul.orizaçüo 
do Sr. .José Hnbirn. I",;le arrombou a sua casa 
c espalhou os móveis, motivando que o Sr. 
Valdomiro fugisse pelos fundos. 

O SH. OSCJ\H COHH1~A - Certamente, 
então, acertou a pedrada. . . (lUsos). 

U Sz·. Uriel 1lluim - Entretanto, nesta 
oportunidade, a policia o avistou c o pren-
deu pela segunda vez. Com de:>cnlpa de filho 
do Sr. José Hubim, consulto a V. Excia. se, 
110 Distrito de Albertina, onde se prende um 
elemento por <luas vêzes, é com desculpa. 
vanios falar com clareza. . . ' 

O SR. OSCAR COlUtf.;A - V. Excia. es-
tá sentindo. dificuldade d.e se exprimir ... 
Talvez seja má a causa que abraçou ... 

0 Sr. Ul'iel Alvim - Quero esclarecer 
a V. Excia. se se pt·ende um elemento' duas 
vêzes no mesmo dia, no município de .Jacu-
ting:./ é ele se crer lillC, ali, não há liberda-
de c]~ pronunciamento, porque as autorida-
des policiais estão exorbitando. Devo dizer a 
v. .Excia. mui:; o seguinte: se a polícia pe-
diu quatro ou quarerita praças é a mesma coi-
sa; de qualquer maneira foi r~força~o o po-
liciamento. Por certo a cadeta esta fraca. 
Estú em mau estado. 

O SH. OSCAR CORHf:A - O aparte de 
V. Excia. é demasitHlo longo para que eu, 
com a minha cansada memória, o possa res-
ponder. 

Quero crer que o fato de ser prêso duas 
vêzes no mesmo dia, não significa falta de 
liberdade, mas abuso de liberdade pelo que 
não a sabe u:;ar · 

Com relação ü vinda dos soldados, não 
me parece que 4 ou 40. sejam a mesma coi-
sa. v. Excia. sabe mmto hem que 4 ~o~da
dos para fortalecer uma cadeia, são suflcr.en-
tcs c 40 são bastantes para guarnecer toda 
um'a cidade. . . 

O Sr. Uriel Alvzm -Quer dizer que ha 
excesso de policiamento. 

O SH. OSCAR COHRf:A - Não se trata 
de excesso de policiamento. O próprio Prefei-
to assinalou que a cadeia está em estado de 
insegurança. 

O Sr. Uriel Alvim - f:le reconhece as 
violências locais', 

O SR .. OSCAH. COilR~A- Posso garantir 
a. V. E~cr~L que não se trata de violência •. 
E . V. Excra. mesmo, teve oportunidade de 
afirmar que o C!tefe de Polícia mandou uín 
Delegad? a Jacutrnga, que nada apurou. Aliás . 
V. Excw., valendo-se de um telegrama· e~ 
que se a~usa um elemento que foi do p. s. D. 
e. P?slen<!rmente passou para . a U. D. N. v.: 
Excw .. na o se satisfez em ncusm· a U. D. N. ; 
prefe;w acusar_ o Prefeito do município de-
nuncwndo-o; na o hú, porém, ponto de 'con-
tacto entre um c outro. 

O Sz·: Uriel A/vim - .Fui Prefeito du-
rnntc mmtos anos c sempre achei que por 
tudo. c!u~nto se pas~ara de bom ou mau, no 
rn~uucrpw ~e Parreiras, cu era responsável.. 
Acho, por Isso, que por tudo quanto se pas~ 
sa de bom ou mau num município 0 Prefei• 
to deve ser rcsponsúvel. . 
, .o SR. OSCAH CORRf;A - Felicit~ 'l V 

I"~'?U~. pelo .:>ct~ conhecimento das rc!lp;nsa: 
hll~d<Ides )ll'?Prws, mas o que quero frisar é 
que V. I~xcw. nunca trouxe a esta trlbuna 
qualyuer causa de hom ocorrido na adminis-
tn:çao dos Prefeito:;: V. Excia. sempre irou-
xc o que pode ter havido de mau ... (lUsos). 

O Sr. Uriel A/vim - Quando a(~crtam 
em _:;cus atos, estilo cumprindo com suas obri-
g~~~~oes; S:! o Prefeito assim procede não pre-
crsamos de aplaudi-lo, porque êle · ~stú exer-
cendo um mandato e cumprindo seus deveres; 

. ~ sn. OS~.i\.I~ COHHf:A - Mals uma vez 
f~l~c1to a V. Excw. pelo senso ele responsa-
ht~td~~de que te!n c tinha quando no cargo de 
Pr ~fclto ... ~eseJo, entretanto, salientar 0 se-
gmnte: Senhor Prefeito uada tem com os 
elementos em causa; os distúrbios n1o foram 
provocados pelo Sr. J ácomo Hubim' ' 
lo Sr. Valdomiro do IJ s D 0 ' 1t~ta:~ pde-
) , } '· . · · · lH"es·tg1o o I . S. D. em Alhertma c J)l:(ftlerlo , 1 ·t· 
nel·1., • t' ..• 1 e t es ,\ ma-

'~ ~cn m-se c e na contingêncü i ' 
rer as pedras. . . (Risos) . l t c recor-

Em segundo lugar 0 que . , 
os 40 soldados a que 'v F . . vmws e, CI!-le 
citando um telegr·una do. 8 ;xct_a · ;>c rcrerm, 
ti devem ser rcdr1'. · 1• · I<lorwno Saret-

' · ZH os a (!Ualro f' , ·t tou de que em J·,1 , ,. . _ • • • .... et .o cs-
, 'Cthlll''a n·•o .1 'f • : que aconteceu con D· '? ' '' 'cm, cccr<l. o 

com uma J)cdr·Ic'·l 1 
'(11v,I.d, que matou Gohas 

' 1'... I!SOS). 
As pedradas do p s D 

U. D. N. . . . (Palmas) . · · · não atingirão a 
Nenhum t lavra. ou ro Sr · De pulado pede a pa· 

cmns<'-\0 nsl '' . .:h .c. )ECIAL DE ESTUDO somm O 
ENSINO NO NOHTE DE MINAS 

Declara ._, Jl 
l'C< 1 •• . 0 ..,r· residente que, ntendcndo ao 
A I Ierunento n. 67 publicado no "Diário da 

ssc.mbléia", de 26 do corrente. de autoria 
do Sr · Chaves Hiheiro pedindo :1 nomeação 
de Utna Comissão Esp~cial, composta de sete 
n~ernbros, para estudar as necessidades do en-
Sino público no Norte de 1\Iinas - nomeia os 
Srs. Chaves IUbciro Castro Pires, Emilio de 
Vasconcelos, Fidelci~o Viana, Geraldo Ataíde 
Feliciano Pena c Cândido Ulhôa. ' 
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COMUNICAÇÃO 

A seguir, o Sr. André de Almeida com 
a palavra, comunica à Mesa que a C01;issão 
de Srs. Deputados incumbida de assistir à en-
t~ega do, ~rimeiro carro ndaptado para o en-
smo agrano ambulante, dera desempenho ao 
seu encargo. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES 

. 9 Sr. Starling Soares, por parte da Co-
rni.ssao de Justiça, lê e remete à Mesa os se-
gumtes pareceres: · 

PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO 

SóBHE O PH.OJETO N.9 27 

Comis<1o de Justiça 

Efetivamente, a tr::msferência da sede de 
U!J10. t;omarca afeta a Lei de Organiza'ção Ju-
dic~tu·w, qu~, ?m regra e por ser lei de pra-
zo certo,. so_ e revogável pela expiração do 
Pr.az_o. !>ISpoc o artigo 124, n. 1, da Consti-
tl!Içao Federal que serão inalteráveis a divi-
sao c organização judiciárias, dentro de cin-
co anos da data da lei que as estabelecer 
~alvo proposta do Tribunal de .Tustiça. A JeÍ 
c ato do Pode_r Legislativo. Assim, entende-
mps que. o legislador constituinte federal, di-
zendo lCl que as estabelecer, referiu-se ú lei 
ordinária, de atribuição do Poder Legislati-
vo c não a deerelos-leis de um Govih:no de 
exceção, cujos atos a Const. Federal não apro-
vou. 

Por isso, concluímos que a vigente Lei 
de Orga?iznyfio Judiciária é revogável, sen· 
do ~ons~lt:lcwnal, portan~o, o projeto, o qual, 
por?m, e moportuno, po1s a sua matéria de-
ve~a ser tratada por ocasião da reforma du 
Lei de Organização .T mliciária. 

Sala das Cornisões, 29 de outubro de 1947 
(aa.) Antônio Pedro Braga - }liheir~ 

de ~hyurro - Fabrício Soares, vencido na 
· prelnmnar, de acôrdo com o voto do Depu-
tado Far!a Tavares - Faria Tavares, venci-
do de acordo com o voto em separado _ Ge-
raldo Starlir;g Soar·es - Juarez de Sousa 
.Carmo, venculo conforme voto em separado. 

I- VOTO EM SEPAHADO 

O projeto n.o 27 tem por finalidade trans-
ferir a sede da comarca de Pouso Alto "para 
o Distrito de São Lourenço, da mesma co-
marca". 

Deliberou a Casa, em primeira discussão 
ser êle objeto de deliberação, razão por qu~ 
veio à Comissão competente pura o devido 
exame e parecer. 

A Constituição do Estado não contém re-
gra concreta sôhre a transferência de sede 
de comarca, mas não a impede, tanto que 
em seu art. 65, garante ao .Tuiz "em cas~ 
de mudança de sede do Juízo", a faculdade 
de remover-se para a nova sede ou para co-
marca de igual entrância, ou ain.da pedir dis-
ponibilidade. Determina, porém, o seu art. 
66, transcrevendo o n.9 I do art. 124 da Cons-
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tituíção Federal, que "serão inalteráveis a di-
visão e organização judiciárias, dentro de cin-
co anos da data da lei que as estabelecer, 
salvo proposta motivada pelo Tribunal de 
.Tustiça". Nota-se assim que o que a Consti-
tuição Federal c a Constituição de Minas im-
pedem, expressamente, é a alteração, tempo-
rária, ou a provocada pelo Tribunal de .Tusti-
ça da divisãb ou organização judiciárias. Da-
ta vênia, entendemos por "divisão judiciária" 
a modifica~~ão quantitativa ou transitorial lias 
comarcas em que se subdivide o Estado. Di-
visão, diz C. de Figueiredo, é o ato ou efei-
to de dividir. Dividir é, sem dúvida, frag-
mentar. Na éspcic, divisão é determinação 
de ordem jurisdicional. Tanto assim que o 
Capítulo primeiro da lei que contém a Orga-
nização Judiciária do Estado, fixa regras pu-
ra a criação de distrito~; e comarcas e clas-
sificação desta. Basta atender ao texto do 
artigo 1.": "Para a administração da .Tusti~~a 
Civil, o território do Estudo que constitui 
t~ma só circunscrição judiciá~ia, para o Tri-
lmnal de Apelação, divide-se em di~;trito:;, têr-
mos c comarcas, mencionados na tabtla A". 

O projeto em exame não tem a finalida-
l!e de alterar a atual divisão judiciária do 
Estado, e, realmente, não a altera. Já "Orga-
Iii~ação Judiciária" é conjunto de normas le-
gais, que organizam a justiça estadual ou se-
ja Tribunais e Juízes, Mini~tério Público fun-
cionários, disciplina judiciosa competência 
c.onstituição e funcionamento 'de Justiç:1. I\H: 
h ta r, etc. E, da ia vênia, não vemos por on-
de Ilossa o projeto em questão alterá-la. 

Parece-nos, poü;, que não há civa de in-
constitucionalidade no projeto n.0 27. 

Hesta saber se a lei ordinária não se opõe 
ao projeto. 

A lei vigorante - Decreto-lei n.9 • 1. G50, 
de 15 de janeiro de 19<!6, que contém a Or-
ganização Judiciária do Estado - não prevê, 
nem tão pouco o Decreto-lei n.0 2 .146, de 10 
de julho dêstc ano, a hipótese do projeto em 
exame. Apenas, no art. 5, alinha condições 
para a criação de comarcas, estabelecendo que 
"será sede da comarca ou têrmo e dará no-
me à circunscrição a cidade nesta existente 
ou a mais importante das cidades compreen-
didas em seu tenitório". O artigo apontado, 
conquanto se encontre sob o título "Da di-
visão judiciúria", não diz respeito a esta, con-
tendo regra a ser observada na escolha da 
sede da comarea. Poder-se-ia talvez objetar 
que a tabela da letra A, anexa àquele Decreto 
fixa a cidade de Pouso Alto como sede da co: 
marca. Não teria sido argumento convincen-
te lJOrque essa tabela tem por finalidade fi-
xar que a atual divisão judiciária do Estado 
conforme se vê no art. 1.9 : " ••• divide-se 
em distritos, têrmos c comarcas, mencionados 
na tabela anexa, letra A". 

De Meritis 
O art. 5.0 do Decreto-lei n.9 1. 6fo9, de 

15 de janeiro de 1946, não modificado pelo 
Decreto n.o 2. 14G, estabelece que "será sede 
de comarca ou de têrmo e dará nome à cir-
cunscrição a cidade neste existente ou a mais · 
importante das cidades compreendidas em 
seu território". 



\ 
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Contasse a comarca de Pouso Alto com 
tl_ma_ única cidade, a que lhe dá ? nome, se-
ria Impossível a pretensão do proJeto, que se 
refere it transformação da sede de con1arca 
"para o distrito de São Lourenço". Ocorre, 
JJOrém, que a comarca é composta dt!s. cida-
des de Pouso Alto, São Lourenço c Cnstina, 
da_ndo assim margem a que a regra ~dotada 
sc~a a da parte final do mesmo a~·t1~o, on 
SeJa "será sede da comarca .. :. a mais Impor-
tante !las cidades compreendidas em seu ter-
ritório". 
. Besta saber se Pouso .Alto é ou n~o a mais 
unportante das cidades compreendidas pelo 
território da comarca. A lei não estabelece 
um critério ,prático para estabelecimento do 
c~mtraste empregando tão. s~mentc a supres-
Siva expressií.o "cidade m_ms ImJ .. JOr~ante". 

Parece-nos que essa Import:mcw deve ser 
tornada como significado de seu desenvolvi-
mento cullural c econômico. Em conseqüên-
cia torna-se necessário o estabelecimento de 
sua parte através dos dados oficiais forneci-
dos pelo Departamento Estadual de Estatísti-
ca, até 1945, c pela Secretaria da Educação. 

Criação da cidade -Pouso Alto: 1874 -
São Lourenço: 1927. 

,Arca do lHunicípio - Pouso Alto: 313 m2 
São Lourenço: 43 rn2. 

,_ Número de casas - Pouso Alto: 784 -
Sao Lourenço: 1.193. 

Popular,~[( o - Pouso Alto: D. 5-11 - São 
Lourenço: 10.129. 

População por km - Pouso Alto: 27,72 
- São Lourenço: 235,55. 

População alfabetizada - Pouso Alto: 
19,!i2 - São Lourenço: 30,75. 

1\rrceadação por km2 - Pouso Alto· Cr$ 
2. 843,a2 - Sã_? Lourenço: Cr$ 114.607 ;56. 

, Arrecadaç<\~ por pessoa - Pouso Alto: 
Cr$ 1,07,?2 - S:~o Louren~~o: Crg 486,54. 

l~nsmo - Lscolas - Pouso Alto: 10 iso-
ladas c 1 grupo - São Lourenço: 11 isoladas 
e 1 grupo. 

Ginásios - Pouso Alto: .... - São Lou-
renço: 4. 

Est~·~tda de Ferro - Pouso Alto: H. M. 
V. - Sao Lourenço: R. 1\I. V. 

trários à opin .. ião. de S. Ex c ia. Entendemos 
que a trunsfercncia da sede de comarcas sem 
embargo de não haver alteração numérica' 0 · ' I t f · "t ' P r si so Hts a para cru· o precCl o constitucional 
da inalterabilidade da "divisão e orNani·za"'" . d" . . . " .. I "' ,.ao .JU Icwna , nos lermos do n.• do art 124 
da Constituição Federal. E' que o art. i o d 
~ecrcto-lei ~-· 1. 630, de. 15:1-946 é pere~ tó~ 
no no consr~lerar os distntos, têrrnos e P co-
marcas menciOnados na Tabela A, que o acom-
panha,. C_? In? f<;H'!~a!1do o quadro fixo da cir-
Cl}nscnçao J~drcwrw do Estado. Se, como se 

, ve, da ref.enda Tabela, a sede da comarca é 
que lhe da o nome, a sua mu<lan~~a importará 
co_mo ~onseqiiência, a alteração de sua deno~ 
r!1:naçao c, portanto, alteração da Tabela. Ora 
c malterúvel a "divisão judiciária", de acôrd~ 
com o que se acha nela ~s!ahele.cido, em hipó-
tese alguma noH sendo hc1to atmgi-la sem in-
corrermos em af~·onta ao n.0 I, do art. 124 
da nossa Çart:l . I• ederal .. N~o colhe, a nosso 
ver, para JUStificar o obJetivo do projeto 0 , 
argumento de que São Lourenço preench" :Ue-
lhor os requisitos do § t.o do art. 4.o d~ De-
creto-lei 1. 630, já aludido, de vez que consti-
tuem apenas base !)ara a classificação das co-
marcas em cntrilncias c não para localização 
de suas s~des. E o que estatui o art. 5.o do 
D_eereto-!~1 n,.o 2 .146, de 10 de julho dêste ano, 
diz Tcspei~? as _comarcas nova.s, que se criarem 
c nao as JU existentes. Em VIrtude disso cui-
damos que nada significa a prova de se~ São 
L_?urenço ~idade r~vestida de maior civiliza-
çao e I!l~uor conforto, com mais densidade 
demograhca. 

De meritis: 

Parece-nos dispensável o alistamento de 
outros dados. qs aí transcritos são suficien-
temente ~xr;ressiVos, afastando qualquer som-
bra de duvHla. Se, como quer a lei, deve ser 
sede de. comarca a cidade mais importante 
c se '·' unp_orti\ncia é medida pelo progresso 
rnater~al, nao deveria ser razoável c aceitável 
o proJeto n.• 27. 

Qu:u_:to à con;eniência de se dar acolhi-
da ou nao ao proJeto, estamos que é inteira-
mente desaconselhável torná-lo vitorioso no 
mm~1cnt_9. ele ':c~, q_uc, com a reforma da "Or-
gamzaçao Judiclana" que se terá de realizar 
hr:evc!ncnte, pa:a ~ua ~nelhor adaptação a'Os 
pr ~certos ~onstrtucronms em vigor, mais ra-
zoayel sera que se faça, então, a reivindicação' 
pleiteada, ou transformando-se São Lourenço 
em sede de comarca nova, sem prejuízo da 
de Poys_o Alto, o que talvez se,ia mais justo 
e eq.tH!mme. ~omos, por_t<~nto, de parecer que 
o P.r O.Jcto meiCcc ser rc.]crtado, ']lela inconsti-
tucronalidad_e que o inqt!ina c por julgar ino-
portuno acmrescer ao escopo por êle colimado 

(a.) Faria Tavnrcs. • 
- Publicado, inclua-se em Ordem do Dia. 

PAHECEH PAHA 2.• DISCUSSÃO SoBRE O 
PROJETO N.• 50 Em face do ex,posto no relatório acima 

sorn.os de pnrecer ser conveniente e legal ~ 
P.ro]eto n.o 27! q_uc é aceitável, pedindo, entre-
t,u;lto2 c pre~rmmarmcnte, seja ouvida a Co-
mrss<.tü d~ Fmanças, em face do seu art. 3.o, 
que I,~1J,>hc:l em d~sp~sa para o Estado. 

19 
S,Jla das Cormssoes, 29 de setembro de 

4 7. - (a.) Juarez de Sousa Carmo. 

li VOTO EM SEPARADO 
Preliminarmente: 

. Em que pese ao brilho dos argumentos 
ahnl!ados pelo douto Deputado Juarez de Sou-
sa Carr_no, a respeito da constitucionalidade 
do proJeto de n.• 27, somos, data veni1~, eon-

Comissão de Constitzziçiío, Legislação e Justiça 
A Comissfto, cxnminando o projeto de n." 

50, que dispõe sôbre denominação do Edifício 
da Assembléia jú aprovado em 1.• discussão, 
é de parecer s~ja 0 mesmo submetido it 2.• dis-
cussão e aprovado, tal qual se acha redigido. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 
1947. - (aa.) Pedro Braga- Fabrício Soa-
t·es - Ribeiro Navarro - Cândido Ulhôa ~ 
Starling Soares. 

- Publicado inclua-se em Ordem do Dia., 
O SR. CAIU'.os PRATES, pela Comissão 

de Assuntos Municipais, lê c remete à Mesa 
o seguinte 
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PARECER PARA 3.• DISCUSSÃO SôBRE O 
PROJETO N.• 2 

Comissão de Assuntos Municipais e Negócios 
Interestaduais 

· Na sessão de 19 do corrente mês, median-
te requerimento de urgência, foram ardorosa-
~ente debatidos, no plenário, em 2.• discus-
sao, os dispositivos do projeto n! 2 e das 
~mendas que lhe foram apresentadas. Sôbre 
eles se manifestaram as Comissões de Assun-
tos Municipais e Negócios Interestaduais e de 
Constituição, Legislação e Justiça, em parece-
res de fls 
' Posto~ em discussão e aprovação, artigo 
por artigo do projeto, com ressalva das emen-
das propostas verificou-se o seguinte resulta• 
do ("Diário da Assemblôia" do dia 20-9-4 7) : 
, O artigo 1.• mereceu aprovação unânime 
.da Assembléia. . 

Como substitutivo ao artigo 2.• foi pro-
posta pela C. A. M. N. L e aprovada em ple-
nário a emenda n.• 2, igual à de n.• 4, do teor 
seguinte: 
; Art. 2.• - Será o seguinte o número de 
vereadores para cada Município: 
. 9 vereadores 1para os Municípios de po-
pulação inferior a vinte mil habitantes; 
· 11 vereadores para os Municípios de po-
rpulação entre vinte e trinta mil habitantes; 
. 13 vereadores para os Municípios de po-

pulação entre trinta e quarenta mil habitantes; 
15 vereadores para os Municípios de po-

pulação supedor a quarenta mil habitantes; 
. 21 vereadores para o Município da Ca-
pital. 

Parúgrafo único'- A determinação do nú-
mero de vereadores para cada Municipio, nos 
têrmos dêste artigo, se fará com base nos da-
dos demográficos do último recenseamento e 
estimativa oficial fornecida pelo Departamen-

. to Estadual de Estatística". 
Com a aprovação dêste substitutivo (emen-

da n.• 2), votado em primeiro lugar, ficaram 
!prejudicadas as emendas números 1, 3, 4, 5 e 
8 de fls. 
. O artigo '3.• c seus parágrafos foram in-
tegralmente aprovados, sendo rejeitada a 
emenda n.• G de fls., sôhre o cargo de Vice-
Presidente da Câmara, pelos fundamentos do 
parecer da Comissão. 
· O artigo 4.9 foi também aprovado sem 
discussão. 

Ao artigo 5.• a Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Negócios Interestaduais propôs o 
seguinte substitutivo, aprovado unânirnementc 
em plenário: 
. "Art. 5.• - Haverá em cada distrito um 
.Tuiz de Paz c dois suplentes eleitos por voto 
direto e secreto, conjuntamente com os vcrea· 
dores, Prefeito e Vice-Prefeito. 
· Parágrafo único - O Juiz de Paz c res-

pectivos su.plcntc.s toma~iío posse dentro de 
trinta dias, depois de diplomados, perante o 
Juiz de Direito da Comarca ou perante o Pre. 
feito Munidpal". 

perior Eleitoral em Resolução n.• 2.179; de 26 
' de agôsto do corrente ano. 

Aceitas as razões apresentadas pela Co-
missão em seu parecer de fls., foi aprovada, 
em plenário, a supressão do artigo 6.• do pro-
jeto e rejeitada a emenda n." 7, referente ao 
mesmo. 

Ao iprojeto em apr~ç.o fora!ll ainda apre-
sentadas as emendas aditiVas numeros 9 e 10. 

Retirada a de n.• 9 pelo seu autor, perma-
neceu a de n.• 10, referente à inelegibilidade 
dos atuais Prefeitos para os cargos de Vice-
Prefeitos. 

A esta emenda a Comissão de Constitui-
ção, Legislação e Justiça apresentou o seguin-
te substitutivo de fls. : 

"Art. - Os Prefeitos, para que possam 
".andidatar-sc. no Município, a Vice-Prefeito, 
Verea(tor c Juiz de Paz, e suplentes nas pro-
:ximas eleições, deverão afastar-se do cargo 
quarenta dias antes da data do pleito". 

Aprovado êste substitutivo da Cómissão, 
a emenda n.Q 10 ficou, ipso facto, prejudicada. 

1 :Bstc o nosso relatório sôhre a matéria con-
cernente ao projeto n.o 2, para 3.• discussão. 

Submetemos à apreciação da Casa os dis-
positivos aprovados em 2.• discussão. Uma 
vez ratificados, deverá o processo ser enca-
minhado à Comissão de Redação. 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 
1947. - (aa.) César Soragi - Carlos Prates, 
relator - Martins da Costa - Lourenço An-
drade - Geraldo Ataíde. 

- Publicado, inclua-se em Ordem do Dia. 
O SR. 1." SECRETARIO iprocede à lei~ura 

dos seguintes pareceres que não foram hdos 
pelos respectivos relatores: 

PARECER N.• 17 

Comissão de Constiluiçllo, Legislação c Justiça 
A Comissflo, examinando os recursos in-

tct'postos a esta Assembléia, com fundamento 
no art. S.•, § V do Ato das Disposiçõe,s Gon~
titucionais Transitórias, dos Srs. : .Tose Brasi-
leiro de São Gonçalo do Sapucaí; Albano Fer-
nandes de Curvclo; Arlindo Vieira dos San-
tos, de'Minas Novas; Milton Neto Couto, José 
Arantes Moreira, João Moreira .da Costa e 0:~
valdo Mendes Pinto, de Alto RIO Doce; Mana 
Ângelo Fazio, de Frutal; Alexandre l!cr?ulano 
Drummond Alvarenga, de Ferros, distnlo de 
Borba Gato; Antônio Gonçalves Santana, de 
Pcqui; Celso Pinheiro, de Campo Delo; João 
Dias Sobrinho, ele Monte Azul; .João Jurandir 
de Matos, de Cambuquira; Avelino José de Oli-
veira, de Monte Azul; .Jnraci Pires Gonçalves 
Sobrinho, de Resplendor; Oldrado Manuel de 
Anuradc, de Manhumirim; Joaquim Vieira dos 
Santos, Antoninha Conceição, Hilda Ferreira 
Gios, Paulo Ribeiro Bonfim, de Jacinto, é de 
parecer sejam ouvidos os respectivos Prefei-
tos, por intermédio do Sr. Governador do Es-
tado, dentro do prazo de quinze (15) dias 
para que esta Comissão entre no mérito do~ 
mencionados recursos. • Diante dêste substitutivo ao artigo 5.• do 

projeto foi aprovada a supressão do seu § 2.•. 
A forma de eleição do Juiz de Paz c seus 

suplentes está estabelecida pelo Tribunal Su-

Sala das Comissões, 26 de setembro de 
· 1947. - (aa.) Pedro I3raga - Fabrício Soa-
res- Cfmdido Ulhôa- Faria Tavares. 
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I)ARECER N.• 18. 
Comissão de Trabalho e Ordem Social 

· A Caixa de Aposentadoria dos Ferroviá-
·rios da R. M. V. é uma autarquia regida por 
lei federal. 

Apesar di~so, opina a Comissão, em face 
da praxe que vem sendo comumente adotada 
pela Casa, favoràvelmente ao requerimento do 
Sr. Mateus Salomé. 

Deve, 1]Jois o requerimento n.• 56 ser en-
·caminhado de' conformidade com o seu con-
teúdo, dep~is de aprovado. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1947. - (aa.) Adolfo Portela- Astolfo Du-
tra- Bolivar de Freitas - Geraldo Ataíde. 

PARECER N.0 1,9 

Comissão de Constituição, Legisla.ção e Justiça 
A Comissão opinou, favoràvclmente, no 

sentido de se encaminhar, à Prefeitura de 
Bom Sucesso, o 1pcdido de informações conti-
do no requerimento n.0 49, de autoria do Sr. 
Oscar Corrêa. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 
194 7. - ( aa. ) Pedro Braga - Fabrício Soa-
-res - Ribeiro Navarro _:: Cândido Ulhôa -
Starling Soares. 

DISCUSSÃO DE PARECERES 

. De acôrdo com ? artigo 161, § 3.•, do Re-
gtmento, o Sr. Prcsalente submete à discus-
são e votayão única. os pareceres números 17, 
18 c 1~, _ha poucos mstantes lidos pelo Sr. 1.• 
Secrctano, cada t~m de sua vez, ficando en-
cerradas as sucessiVas discussões dos mesmos 
sem debate. ' 

Deixa o Sr. Presidente de submeter a vo-
tos ditos pareceres, por falta de quorum fi-
cm~d? as resl?.ectivas votações adiadas pa~a a 
proxuna sessao. 

Esgotada a hora do expediente, passa-se à 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
, 1.• discusstio do proÚto n.• (j(j 

Anu?cia-se p _1.• discussão do projeto n.• 
66, do S!·. Antomo Caetano, que autoriza a 
construçao de uma ponte sôbre o Hibeirão 
Sant'Ana, no distrito de Amparo da Serra. 

Lido êsse projeto .IJelo Sr. V Secretário, 
, e franqueada a palavra pelo Sr. Presidente, 
não a solicita nenhum Sr. Deputado. 

Encerrada a discussão o Sr. Presidente 
deixa de submetê-lo a vo'tos por falta de 
quorum, ficando a votação d~ dito projeto 
. adiada para a próxima sessão. 

V DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 67 
. . A seguir, anuncia-se a 1.~ discussão do 
P.roJe!o n.". 67, do S_r. Renó, que autoriza reti-
fiCaçao e construçao de parte do trecho da 
estrada de rodagem I3arbacena-Angoritaba, 
·ex-Remédios. 

E' lido êssc projeto pelo Sr. V Secretá-
.rio, e, pôsto em discussão, é esta encerrada 
. .sem debate. 

A sua votação é, do mesmo modo, adiada. 

1.' DISCUSSÃO DO PROJETO N.0 68 
Depois, anuncia-se a 1.• ·discussão do pro-

jeto n.• 68, do Sr. Jouhert Guerra, que autori-
za a construção de uma ponte sôbre o Rio 
Curimataí, no Município de Buenópolis. 

O Sr. 1." Secretário lê êsse projeto, que é 
1nôsto em discussão, sendo esta encerrada sem 
~rue qualquer dos Srs. Deputados fale . sôbre 
o mesmo. 

Votação igualmente adiada. 
V DISCUSSÃO DO PROJETO N.0 69 
Em seguida, anuncia-se a 1.• discussão do 

projeto n.• 69, do Sr. Augusto Costa, que auto-
riza a construção das pontes sôhre os Rios 
Santo Antônio e Paraúna, no Município de 
Conceição do Mato Dentro. 

A·pós a leitura dês se projeto pelo Sr. 1.9 

Secretário, é o mesmo pôsto em discussão, que 
se encerra sem debate. 

Votação do mesmo modo adiada. 
V DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 70 
Logo depois. anuncia-se a 1. • discussão 

do projeto n." 70, de autoria do Sr. Oscar 
Corrêa criando no Estado n ensino primário 
para a~ crianças cegas e lhe fixa as condições. 

E' êsse projeto lido pelo Sr. 1.0 Secretá;. 
rio e a seguir, pôsto em discussão, sendo esta 
en~er'rada sem que fale sôbre o mesmo qual-
quer dos Srs. Deputados. 

Votação, do mesmo modo, adiada. 
2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.9 16 
Em seguida. anuncia-se a 2. • discussão 

do projeto n." 16, que dispõe sôbre a Fiscali-
zação de Rendas do Estado. 

O SR. RONDON PACHECO- Sr. Presi-
dente, peço a valavra. ' 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Rondou Pacheco. 

O SH. RONDON PACHECO- Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

Esta Casa tem hoje a grata oportunidade 
de examinar em 2.• discussão o projeto n.• 16, 
encaminhado ao Legislativo pelo Ex mo. Sr. 
Governador do Estado, visando assim fazer 
um ato de inteira justiça à laboriosa classe dos 
Fiscais de Rendas que, diga-se de passagem, 
até hoje vinha sendo uma classe esquecida 
dos !poderes públicos. 

Nesta discussão, desejamos apresentar 
urna emenda aditiva, em defesa de direitos 
adquiridos pelos atuais funcionários fiscais do 
Departamento de Compras e Fiscalização. 
(Lê): 

"Acrescente-se onde convier: 
Os atuais funcionários fiscais do De-

partamento de Compras e F,iscalizt~çã~ te-
rão direito aos vencimentos ora atribtudos 
à Fiscalização de Rendas, na forma des-
ta lei". 
(Segue-se a justificação) . 
Pelo visto na justificação da eme~da, de-

sejamos tão somente equiparar os vencimentos 
dos atuais funcionários fiscais component.es 
do quadro do Departamento de Compr.as e Fis-
calização. Trata-se de um quadr? mt~Ito !edu-
zido, que vem trabalhando. ~a ftscahzaçao da 
des1pesa do Estado. O primthvo Departamento 
- Inspetoria do Gasto e do Material - esta-
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beleceu ·um quadro que originàriamente re-
' crutou os seus funcionários na própria fisca-

lização de rendas do Estado. f:ste Departa-
mento - Inspetoria do Gasto e do Material 
- era composto de 8 fiscais, 6 agentes fiscais 
de 1.• classe c 2 agentes fiscais de 2.• classe. 
:este era o quadro de fiscalização dêsse Depar-
tamento. Posteriormente, o Decreto 1. 561 re-
duziu êsse quadro, achando-se atualmente o 
Departamento de Compras e Fiscalização sà-
mente com quatro fiscais, seis agentes fiscais 
de 1.• classe e dois agentes fiscais de 2.• classe. 
. .Assim sendo, não desejando fazer qual-
quer confusão de quadros funcionais, confu-
são na estrutura específica dos mesmos, para 
·não preterir quem quer que seja, e tão sàmen-
te reivindicar para os atuais funcionários do 
Departamento de Compras e Fiscalização um 
seu direito já adquirido nu legislação anterior, 
pedimos à Casa a aprovação desta emenda e 
a sua inclusão no projeto ora em discussão. 

O SR. ARMANDO ZILER profere um dis-
curso, cujos originais não foram devolvidos. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em 2.• 
discussão o projeto n.• 16. 
· . O SR. URIEL ALVIM- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 
.. O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Uriel Alvim. 

O SR. URIEL ALVIM- Sr. Presidente. 
Ao ensejo da discussão do projeto n.o 16, 

9:_nero apresentar à Casa, além da emenda que 
Ja remeti à Mesa, mais a seguinte: 

(Lê a e"!enda 11! 14, adiante publicada). 
Sr. P.resrdente, o que se nota pelo proje-

to n.o 16 e que os atuais agentes fiscais de 1.• 
cl~sse repassarão a denominar-se agentes fis-
~ms. e fiscais de. rendas, embora com funções 
If?Ums. O atual fiscal de rendas percebe a mais 
ortocent?s cruzeiros mensais sôhre o atual 
~g~nt~ frscal de 1.• classe, o que é urna grande 
~nJushça. Po; isto, Sr. Presidente, sugeriria 
à Casa que Igualasse os vencimentos dessas 
duas classes auxiliares da Fiscalização de Ren-
dfls do Estado, ou então, que limitasse as ati-
vr?ades do fiscal de 1.• classe, para urna deter-
mmada fiscalização e confiasse ao fiscal de 
ren.das o contrôle de todos os trabalhos de fis-
calização de todo impôs to. Assim, Sr. Presi-
dente, cstarer~os ?rganizando definitivamente 
os t_rahalhos frs~ms do Estado e fazendo justi-
ça aqueles servrdores, que, abnegadamente se 
esforçam por cumprir ns seus deveres resol-
vendo em parte um dos grandes anseios desta 
classe. 
. ~ ~sta! ~r. Presidente, mais uma pequena 
contr:rbmçao que ofereço à douta Comissão 
de Fmanças. 

~ontinuai?do franca a palavra para dis-
cussao do .proJeto n.o 16, não a solicita nenhum 
outro Sr. Deputado. 
, São as seguintes as emendas oferecidas 
no projeto n.• 16, em 2.• discussão: 

EMENDA N.• 1 
Substitua-se no artigo 1.o: 
Art. 1.0

, n. I, letra c) -Pelos Inspetores 
Técnicos de Fazenda, diretamente subordina-
dos ao Departamento de Fiscalização, cujos 
cargos, de provimento efetiv-o, ficam criados 
e .providos mediante concurso de títulos entre 
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os atuais fiscais de rendas, constituindo cargo 
final de carreira, em número de 5 (cinco). 

Sala das Sessões. 29 de setembro de 1947 •. 
- (aa.) Renó - Áugusto Costa - Antônio 
Pimenta - Emílio Silveira - Tancredo Ne· 
ves - Chaves H.ibeiro - Maurício Andrade -
Carlos Prales - Arlindo Zanini. 

EMENDA N.• 2· 

Ao art 1,0 letra e) - Assim redigir:· 
"c) - · Pel~s auxiliares técnicos ~le ~iscn

Iização em número de setecentos e cmquenta . ' ,, (750), cujos cargos .. · · . .. 
Justi{ical'ão - Trezentos. c cmc_Iuenta 

(350) ajudantes de fiscalização hcarar~ a ~ar~ 
gem do projeto que dispõe sôbre a f~sc?hza
ção de rendas do Estado, o ,que const~tm. c_la-
rnorosa injustiça, dado que esse_s funcwn~n?s 
se acham investidos de funções merentes a f1s: 
calização de rendas, nos têrrnos do Dec~cto-let 
n.• 1. i39, de 14 de agôsto de 1944. Precisamos 
olhar com simpatia para os ahandom~dos fun-
cionários da fronteira do Estado, sent~nelas ~o 
Fisco em luta permanente com o mero hostil, 
mal {mtridos, mal vestidos, torturados pelos 
mosquitos, pelo impaludismo. Isso sem . falar 
no analfabetismo a que se lançam os fll~os, 
por falta de escolas. Nos tempos em que o 1m• 
pôsto de exportação era uma das _colunas em 
que se apoiava o orçamento d~ JYlmas, o :pes· . 
soai da fronteira sofria, sem duvrda, do~ !'il~s
mos males, mas seus trab_alhos e sacnflcws 
eram compensados por ammadora re~uner_a
ção, que até certo ponto aten_uava a ~~t~açao 
aflitiva dêsses esforçados serv1dor<:s puhhcos .. 

Extinto o impôsto de eXJportaçao, pelo De-
creto-lei n.o 1. 060. de 12 de janeiro de 1944, 
o pessoal chamado de "barreira" f~i tomado 
de verdadeiro choque ante o corte vwlento de 
mais de 60 % na remuneração de seu traba-
lho em virtude do Decreto-lei n." 1.139, de 14 
de 'agôsto de 1944, cu.ia vigência t~ouxe_ para 
os ex-vigias c guardas fiscais, uma sltuaçao de-
sesperadora que êles ainda amargam, esque-
cidos que foram da administração do Estado. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1947. 
- (a.) Badaró Júnior. 

EMENDA N.• 3 
Acrescente-se ao art. 6.0, mais o seguinte 

parágrafo: 
§ 2.o - Serão aproveitados nas primeiras 

vagas qu~ oc?rrerem no. qt~a~lro de fi.scai~ c 
agentes hscars, ns funcronanos da frscahza· 
ção que estão ou jú estiveram exercendo em 
comissão, interinamente ou corno substitutos, 
quaisquer dos cargos acima referidos. 

1 Justifica-se - p cargo de agente fiscal de 
1.• classe era antenormente exercido por fun· 
cionários da Fazenda Pública que contassem 
mais de dois anos de serviço prestado ao Es· 
tado. 

Em virtude das determinações da Porta-
ria 911, c do Decreto-lei 2. 277, foram todos 
os que exerciam aquelas funções em comissão 
chamados ao exercício de seus cargos efetivos •. 

Tornanoo imediatamente de provimento 
efetivo aquêles mesmns cargos, muitos fun. 
cionários que os vinham exercendo, interina. 
mente, com eficiência c honestidade, não fo. 
ram aproveitados. Ora, dar-lhes preferência 
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,para as vagas que se verificarem na Fiscali-
zação é ato de justiça, que por motivos óbvios 
também consulta aos interêsses da Fazenda 
Pública. 

Trata-se de funcionários experimentados 
e, portanto, em condições de prestar melhores 
serviços do que quaisquer outros que não te-
nham as mesmas experiências. Por outro la-
do, não se pode des,prezar o fator social numa 
época em que, qualquer rebaixamento de fun-
ção, que importa em perda de vencimentos, 
constitui verdadeiro transtôrno na vida do 
funcionúrio. A esperança de serem aproveita-
dos nas primeiras vagas constituirá forte es-
tímulo para o pequeno número de funcioná-
rios 1ue se encontram na situa~~ão aqui foca-
lizada. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 194 7. 
- (aa.) Augusto Costa - Adolfo Porlela -
Joubert Guerra- Castro Pires- Antônio Pi-
menta - Carlos Pratcs - Renó. 

EMENDA N.o 'i 

Ao art. 8.0 c seu parágrafo único - Re-
digir assim: 

Art. 8.0 
- São deelarados extintos os car-

g.os d~ ag_entes de fiscaliza~~ão c ajudantes de 
f1scahzaçao a que se refere o art. 2." do De-
creto-lei n.o 1.13!), de 14 de agôslo de 1944. 

Parágrafo único - Os agentes de fiscali-
za~~ão c a.iudantes de fiscalização, estáveis, fi-
cam incorporados ao quadro do pessoal da 
Fiscalização de Hendas, respectivamente, nas 
classes de fiseais de rendas e auxiliares téc-
nico~ de fiscalização, com as mesmas vanta-
gens atribuídas a êsscs funcionúrios. 
. .Tllstificação - E' necessário que se resol-
va definitivamente a situação dos antigos vi-
gias e guardas fiscais, no momento em que se 
cuida da reestruturação do5 serviços de Fis-
calização de Rendas. O Estado tem urna dívi-
da :parn com êsscs leais e devotados servidores 
públicos, sentinelas avançadas do Fisco, que 
é preciso saldar. 

Vivendo nos extremos fronteiriços do Es-
tado, sem habitação condigna, mal vestidos e 
mal nutridos, com a vida sempre em perigo, 
essa gente merece o amparo dos •poderes pú-
blicos. Se a situação não era hoa, sob vários 
aspectos, quando ainda a cohran~~a do impôsto 
de exportação lhe proporcionava remuneração 
algo cornpcnsadora, imagine-se o que não pas-
sou a ser logo após a extinção dêsse impôsto 
e o corte de mais de 60 o/o na remuneração 
do seu trabalho, em conseqüência dos Decre-
tos-leis números 1. 060 e 1.139, de 12 de ja-
neiro de 1944 c 14 de agôsto de 194<1, respecti-
vamente. 

Sala, das Sessões, 29 de setembro de 1947. 
- (a.) Badaró Júnior. 

El\iENDA N.o 5 

Ao art. 9.Q diz: 

Modifique-se: Art. 9.Q - Os 'atuais agen·· 
tes ·fiscais de 2. ~ classe e auxiliares de Postos. 
de Fiscalização ·deverão ser aproveitados se-
gundo o seu merecimento, objetivamente 'apu-
rado, como auxiliares técnicos de fiscalização, .. 
ficando os excedentes mantidos em quadro su-
plementar, com vencimentos idênticos aos au-
xiliares técnicos de fiscalização. · 

Justifica-se - A substituição da expres-. 
são ",poderão ser" pelo verbo "dever" tem o· 
objetivo de assegurar o direito aos funcioná-
rios a que se refere o art. 9.0

, evitando o arbí-
trio de julgamento que pode não ser plenamen-
te justo, conforme a variação dos critérios dos· .. ' 
seus fatores determinantes. 

Quanto ao adendo final que sugerimos, no·· 
sentido de que os funcionários destinados ao 
quadro suplementar se beneficiem também 
com o reajustamento projetado, visamos ao 
princípio de jusli~~a, assegurando um direito·· 
da classe que, apesar de mal remunerada~ sem-
pre se esforçou à medida de suas capacidades,. 
pelo aumento das rendas do Estado. 

O quadro suplementar representa para os. 
funcionários menos competentes o fim melan-
cólico de suas aspirações dentro do cargo que·· 
exercem. 

Sem diárias, os seus vencimentos estariam 
irrernediàvelmenlc reduzidos a liOO cruzeiros,. 
ao passo que novas perspectivas se abrem,., 
com justiça, aliás, aos que entram pa1·a o car-
go de carreira. 

Sala das Sessões, 2\l de setembro de 1947. 
- (aa.) Augusto Costa - Adolfo Portela -
Castro Pires - Antônio Pimenta - Carlos· 
Pratcs - H e nó. 

EMENDA N.o 6 

Art. 9." - Os atuais Agentes Fiscais de 2.• · 
classe, efetivos c os já aproveitados no qua-· 
dro suplementar, serão .clas~ific~\dos. como Au-
xiliares Técnicos de F1scal!za~~ao, ficando os. 
restantes para serem aproveitados, segundo o· 
seu merecimento, objetivamente apurado. Os· 
excedentes ficariio mantidos em quadro suple-
mentar com vencimentos idênticos aos dos: 
.t\uxili;rcs Técnicos de Fiscalização. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 194 7. 
-(a.) (Jltimo de Carvalho. ' 

EMENDA N.o 7 

Art. n.o - Os atuais Agentes Fiscai~ de" 
2.~ elasse e os Auxiliares dos Postos de Fisca-
lização, serão aproveitados, segundo o seu me-. 
rccimento, objetivamente apurado, ?orno Au-. 
xiliares Técnicos de Fiscaliza~~ão, ficando os. 
excedentes mantidos em quadro suplementar. 

Parágrafo único - Enqm~nto. houve~ q:!.~= 
<lro suplementar de Agentes FiscaiS .de ~· c _ 
se c Auxiliares dos Postos de Fiscahzaça?, na?'' 

• 1 omeado mten-sera a Jerto concurso c nem n F' 
namentc 'candidato estranho ao pessoal da 'lS·· 

"Os atuais agentes fiscais de 2.• classe e 
auxiliares de Pôsto de Fiscalização poderão 
ser aproveitados, segundo o seu merecimento, 
objetivamente apurado, como auxiliar técnico 
de fiscalização, ficando os excedentes manti-
dos em quadro suplementar". 

calização de Rendas. 
Sala das Sessões, 29 de setembro de 1~4~ ., 

- (aa.) Renó _ Augusto Costa- Antomo, 
Pimenta - Emílio Silveira- Taneredo Neves .. 
- Chaves Hibciro - Maurício Andrade -
Carlos Prates - Arlindo Zanini. 
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EMENDA N.9 8 
"Inclua-se, no artigo 12: 
Os Ins.petorcs Técnicos da Fazenda e Ins-

, ·vetores de Rendas terão os seguintes venci-
. mentos: 

da Receita Tributária Líquida provável do 
exercício, arrecadada pelas Coletorias, despre-
zadas as frações, serão distribuídos 3 décimos 
entre os funcionários encarregados da Fisca-
lização de Hcndas, em partes proporcionais 
aos vcncimen tos de cada um . 

Justificativa - Apesar do artigo 12 refe-
rir-se também aQs Inspetores de Rendas, hou-
ve omissão na parte referente à discriminação 
.de seus vencimentos. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1947. 
- (aa.) Augusto Costa- Adolfo Portcla-

.. Joubcrt Guerra - Antônio Pimenta- Castro 
Pires - Carlos Prates - H e nó. 

. EMENDA N.• 9 
Modificar o art. 12, que passará a ter a 

"seguinte redação: 
Art. 12 - Os Inspctorc.~ Técnicos da Fa-

'zenda, Inspetores de Hendas, Agentes Fiscais 
e Auxiliares Técnicos de Fiscalização, terão 
<lS se·guintcs vencimentos mensais: 

Inspetores Técnicos da Fazenda c de 
.'Rendas - Cr$ 3. 000,00. 

Fiscáis de Rendas - Cr$ 3. 200,00. 
Agentes Fiscnis - Cr$ 2. 400,00. 
Auxiliares Técnicos da Fiscalização 

Cr$ .. 1. 600,00. 
· Justificação - A modificação se impõe 

porque visa a corrigir urna falha na legislação 
sôbrc a matéria protegendo os atuais Agentes 
Fiscais de 2.• classe, que hoje percebem Cr$ 
630,00, isto é, "um pouco menos que o sôldo 

·de um soldado da Fôrça Policial". 
Devemos ainda ponderar que os 400 Au-

xiliares Técnicos de Fiscalizaç~'io são a viga 
mestra da arrecadação e merecem, portanto 
·uma remuneração condigna, à altura da fun~ 
ção que exercem. , 

' Sala das Sessões, 29 de setembro de 19-i 7 
- (a. ) Armando Zíler. · 

EMENDA N.9 10 

Modificar o art. 14, que terá a redação: 
Os Inspetores, Fiscais de Rendas e Agen-

·tes Fiscais terão direito a uma diária mínima 
de Cr8 50,00, a título de despesas quando em 
funçf(o, se deslocarem de suas sedes. ' 

, Parú;::rafo único - Os Auxiliares Técni-
cos de Fiscalização terão direito a uma dF1ria 
mínima de Cr$ 80,00. ' 
' ( 

.. .Justificaçüo -;-- ~stipulando a quantia das 
-dwrws, c nosso mtmto anular o Ato n Q 516 
.de 4-9-45, ~1~1~, a título precúrio, estahcle~c Cr$ 
3,0,00~ de drana .para os funcionários da Fisca-
.}Izaçao de H~1!das, c\. ao. mesmo tempo, aten-
,der aos Auxt!wres~ 1 ccmcos de Fiscalização 
aue, desde. 1931, nao foram beneficiados per~ 

. cebcndo mnda Cr$ 10,00 de diárias. De' 1945 
até esta cla~;1, o custo de vida muito aumentou 
em nosso Estado. 
' Sala das Sessões, 29 de setembro de 1947 

· · (n.) Armando Zílcr. · 

EMENDA N.• 11 

Substituir o ar!. 15 pelo seguinte: 

Justificaçâo - Impõe-se a substituição 
proposta, pois repara urna injustiça na distri-
buição de percentagem que se nota entre os 
funcionários da Fiscalização de Hendas, e os 
atuais proventos dos Coletores e Escrivães. 

Ao mesmo tempo urna percentagem distri-
buída equitativamente, na ,proporção de 3 dé-
cimos para os funcionários fiscais c 7 décimos 
para os funcionários arrecadadores, tomada 
como base a Hcccita Trihutúria Líquida, arre-
cadada pelas Coletorias, implica prêinio ao es-
fôrço coletivo, onde todos se desdobram para 
o aumento das Receitas do Estado. 

l~ste critério único não trarú maiores ônus 
financeiros ao erário público. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1947. 
(a.) Armando Zílcr. 

EMENDA N.• 12 

Incluir onde convier: 
Art. - Aos funcionários de que trata o 

presente lei, CJl~ando removido, promovido, no· 
meado ou designado para eargos ou funções 
c~n localidade diversa da em que tenha cxer-
c!do ou esteja sedeado, será concedida uma 
aJuda de custa igual aos proventos de um mês. 

Parúgrafo único - As despesas de viagem 
e de transporte de bagagens, que se efetuarem 
nos r;asos previstos neste artigo, lhes serão pa-
gas 111 ~cgralmen te, mcdian te a apresentação 
de rectbos com as firmas devidamente reco-
nhecidas. 

Juslificaçao' O Estatuto dos Funcionã~ 
rios ~úblicos, em seu m·tigo 127, assegura de 
mpnctra geral esta vantngem aos servidores 
publicas. 

, E' neccssúrio, porém, precisá-lo, rcaf.ir-
ma-lo n.o .projeto em aprê~~o, pois é o funct?-
nal'!o fiscal. dentre todos os servidores pu-
h~icos, o mais sujeito a remoção. Entretanto, 
nao tem obtido ajuda de custo, alegando-se, 
ora falta de regulamento, ora falta de verba 
própria. 

Urge, portanto,' prever os recursos indis· 
pensáveis ao cumprimento do art. 127 do Es-
tatuto dos Funcionários Públicos Civis do Es-
tado. (Decreto-lei n.9 804, de 1941). 

Sala das Sessõe~, 29 de setembro de 1947 · 
- (a. ) Armando Zrler. 

EMENDA N.• 13 

Incluir onde convier: 
Art. - O cargo de Inspetor de Rcnd~s 

serú preenchido por funcionários da Fiscali-
zação de Hcndas, pelo critério de merecimento 
objetivamente apurado. 

Justificação - l~ste artigo visa a preser-
var 0 ingresso de elementos estranhos aos 
quadros da Fiscalização, fazendo justiça no 

Art. .. - O J?ode~ Execu~ivo, estabelece-
rá que de 2,5 % - dois e meto por cento -

acesso ao cargo de Inspetor de Hendas. . 
Moveu-nos ainda o interêsse público, 'POIS 

é lógico que devam ser comissionados para o 
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•.cargo, funcionários com experiência da legis· 
Jação fazendária. · · 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1947. 
(a.) Armando Zíler. 

aquém das necessidades dos servlços, e pode 
ser aumentado para efeito de uma fiscaliza-
ção mais atenta c segura. 

EMENDA N.• 14 

Com esta finalidade, pois, apresento à 
consideração da Casa a emenda supra. 

Belo Horizonte, 29 de setembro de '194 7. 
_ (aa.) Uriel Alvirn- Aníbal Gontijo- José 
Augusto - Guilherrnino Oliveira - Augusto 
Batista Figueiredo. 

Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art. ... - Os funcionários da Fazenda 

Estadual que exerciam em comissã?, há mais 
·de seis meses, o cargo de Agente Fiscal de 1.• 
·classe, quando voltarem aos. seu~ cargos efe-
tivos em virtude das determmaçoes do decre-
to-lei n.9 2. 277, de 1946, serão. efetivados na-
.queles cargos, na data desta lei, se de sua fo-
lha de serviço nada constar que os desabo· 
nem". ' 

Justi{icaçcío - Os lugares de Fiscais de 
Rendas do Estado eram até há pouco tempo 
·de provimento em comissão. Pelo decreto-lei 
n.• 720, de 1 !l40, suprimiram-se 50 lugares de 
Fiscais e criaram-se outros tantos lugares do 
Agentes Fiscais de 1.• classe, para serem igual-
mente exercidos em comissão por funcioná-
rios da Fazenda que contassem mais de um 
ano de exercício. 

A lei, assim dispondo, encerrava eviden-
temente a dupla finalidade de facilitar à Ad-
ministração premiar com o comissionamento 
em lugares mais rendosos, sem prejuízo de 
cseus cargos efetivos e do direito ils promoções 
periódicas a que fizessem jus, os funcionários 
que se revelavam mais dedicados c eficientes 
no cumprimento do dever e, ao mesmo tem-
po, facilitar o rejuvenescimento dos quadros 
de fiscais, com elementos novos em substi-
tuição aos que, com o tempo, voltavam aos 
seus cargos efetivos, de vez que as funções de 
fiscais volantes são penosas e, portanto, mais 
próprias para moç;os, sem encargos de famí-
lia. Porém, :pela Portaria n." ()14 c pelo De-
creto-lei n.• 2. 277, de 1946, foram dispensados 
todos quantos exerciam em comissão cargos 
de fiscalização, que, por isso mesmo, em de-
terminado momento, estêvc, pr:\ticamcntc, ex-
tinta em todo o Estado. 

l\las, logo depois, por outro decreto-lei 
tornaram-se de provimento efetivo os lugares 
de Fiscais e Agentes Fiscais de 1.• classe, que 
foram imediatamente providos. Entretanto, 
alguns jovens funcionários, em pequeno nú-
mero, segundo informações colhidas na Secre-
taria das Finanças, que,· anteriormente, se 
.achavam investidos daquelas funções c as vi-
nham exercendo com eficiência c honestidade, 
não lograram ser novamente aproveitados. 

'Ora, no momento em que se discute nesta 
Assembléia o projeto de lei n.• Hi, de reorga-
nização da fiscalização de rendas, é de jus-
.tiça rever-se a situação daqueles antigos fun-
donúrios fiscais atingidos pelo decreto e por-
taria citados c facilitar-se-lhes o seu retôrno 
aos lugares que anteriormente ocupavam, am-
,pliando-se o respectivo quadro de maneira a 
. comportú-los, o que consulta sobremodo os al-
tos inlerêsses do serviço público, porquanto 
se trata de funcionários já experimentados e 
~onheccdores dos misteres de fiscalização, e 
-de cujo exercício hão de, advir ;por certo re-
.sultados compensadores para os cofres do Es-
tado. , 

EMENDA N.• 15 
Acrescente-se onde convier: 
Art. . . . - Os funcionários fiscais âo 

atual quadro do Departamento de Compras e 
Fiscalização se incorporam, para todos os 
efeitos, ao quadro da Fiscalização de Rendas 
do Estado, a que se refere a presente lei. 

Justificativa - Aos funcionários fiscais. 
do quadro do Departamento de Compras e 
Fiscalização, vêm sendo asseguradas as mes· 
mas vant'agens da Fiscalização de Rendas, por 
fôrça de dispositivo legal posterior à regula-
mentação da mesma. 

Ao cogitar-se de uma reforma ,geral de 
funções, qÚadros c vencimentos, como no ca-
so nada mais justo do que a emenda :propos· 
ta: que vem apenas I~a_n.ter uma situação. já 
existente, sem a possilnhdade de se suscita• 
rem dúvidas a respeito. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1947. 
- (aa.) Augusto Costa - Joubert Guerra -
Adolfo Portela - Castro Pires - Carlos Pra-
tes- Henó. 

EMENDA N.• 16 

Acrescente-se onde convtcr: 
Art. - O concurso referido no art. 6.•, 

pará!!rafo único, somente será realizado de· 
pois 'cto aproveitamento de todos os agentes de 
segunda classe e auxiliares dos Postos de Fis-
calização em exercício na data da publicação 
desta ·lei. ' 

.Jusli{icaçcío - Não é razoável que se ad· 
mitam pelo concurso novos funcionários, 
quando existem trezentos e cinqüenta (350) 
ajudantes a Fiscais e número igual de fiscal 
no• quadro suplementar. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1947. 
-(a.) Badaró Júnior. 

EMENDA N.• 17 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Os atuais inspetores da Caixa 

Econômica Estadual se incorporam pa~a to-
dos os efeitos no quadro da Fiscalizaçao de . 
Rendas do Estado a que se refere a [lresen-
te lei. · 

Justi{icativrr. - Aos atuais inspetores da 
Caixa Econômica Estadual vêm sendo assegu-
radas as vantagens de Fiscal de Rendas, con-
forme decreto n.• 2. 071, de 12-3-94 7 · e 194 7 • Sala das Sessões, 29 de setembro d 

(a.) Lima Guimarães. 

EMENDA N.• 18 

Acrescente-se onde convier: . . 
O número de fiscais ora existentes, na opi-

nião corrente nos meios fazendários, está 
"Art. _ 0 'Auxiliar Técnico de Fiscaliza-

ção terá a seu cargo o serviço de fiscalização 
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dentro do Município· para onde fôr nomeado"· 
"Art _ O Agente Fiscal terá a seu cargo 

a' fiscaliz~ção de determinado impôsto": 
"Art - O Fiscal de Rendas tera a seu 

cargo a fiscalização de todos os impostos e a 
fiscalização de Coletorias". 

"Art. - Os Inspetores Técnicos d~ F~
zenda terão a seu cargo a st~perin.teml,?ncw 
c a fiscalização de todo o Serv1ço F1scal . 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1947. 
- (a.) Uriel Alvim. 

EMENDA N.9 19 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. - Os atuais Agentes Fiscais de 2.• 

classe terão assegurados o direito de estabili-
dade e vencimentos iguais nos (lo quadro per-
manente". 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 194 7. 
- (aa.) Pedro Braga - Uriel Alvim. 

EMENDA N.o 20 
Acrescente-se onde convier: 
Art. - Os atuais funcionários fiscais do 

Departamento de Compras c Fiscalização te-
rão direito aos vencimentos ora atribuídos li 
Fiscalizaçüo de Rendas, na forma desta lei. 

Justi{icaclio - O artigo acima vem con-
sagrm• C rcconhCCUl' UTU di!'!.lÍtO adquirido pC• 
los atuais funcionários fiscais do Departamen-
to de Compras e Fiscalização, cujo quadro 
conslituído à semelhança do qundro du Fiscu-
l~zação de !lendas, é composto na quase tota-
lidade de funcionários oriundos dêstc. Demais 
disso, a legislação anterior, na forma dos de-
cretos-leis 722, art. 9.0, § 2.9, de 23-8-940, e 
1.561, art. 7.•, de 22-12-945, sempre equiparou 
os vencimentos dos funcionários fiscais da 
Despesa aos da Receita. Note-se que o presen-
te artigo não •pretende fazer confusão de qua-
dros. diferentes, mas, tão sàmenle equiparar 
vencimentos, em virtude de direitos adquiri-
dos na forma da legislação anterior. 

'Sala das Sessões, 29 de setembro de 1947. 
- <~~a:) Hondon Pacheco - Oscar Corrêa-
Fabncw Soares. · 

. O ~H. PHESIDENTE - Encerrada a 2.• 
d1scussao do projeto n,• 10, de acôrdo com o 
nrtig? ~71 do H.egimento, remeto ú respectiva 
Cormssao o projeto com as diversas emendas 
i~~. lhe foram apresentadas na :presente ses-

- A ,Comissão de Finanças. 

3.9 DISCUSSÃO DO PHOJETO N.• 21 
Logo depois, anuncia-se a 3 • d' r: 

do projeto n.• 21, que autoriza a 'abe:scussao 
um crédito especial de C r~ 27. 5t7 20 ~Sa de 
turiu da Viação e Obras Públicas: ecrc-

Lido pelo Sr. 1.o Secretário, e pôsto em 
discussão, é esta encerrada, sem haver debate 
sôbrc o mesmo. 

Votação adiada por falta de quoi"um. 

3.• DISCUSSÃO DO PHOJETO N.9 24 
Em seguida, anuncia~se a 3.• discussão do 

projeto 11 ,0 24, que autoriza a abertura de um 
credito especial de Cr$ 45 · 717,60, ao Depar-
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tamcnto de Estradas de Hodagem. 
'Lido pelo Sr. 1: Secretário dito projeto 

e pôsto em discussão, é esta encerrada, sem 
debate. 

Votação igualmente adiada. 
3.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 25 
Depois, anuneia-se a 3.• discussão do pro-

jeto n.• 25, que autoriza a ah.ertur~ d~ um cr~
dito especial de Cr$ 27 .16.3,70, a Secretana 
da Viação c Obras Públicas .. 

Após a leitura dêsse. JWOJ~to pelo ~r. 1.0 

Secretário, é :pôsto em d1scussao, que flca en-
cerrada sem dehate. . 

Votação do mesmo modo adwda. 

3,9 DISCUSSÃO DO PROJETO N. 9 26 
Por último, anunchi-se a 3.• discussão do 

pro,icto n.Q 2G, que nutorizn n abertura de um 
crédito especial de Cr$ 1G. 2(i2,40, ao Departa-
mento Estadual de Saúde. . . 

Lido êssc projeto pelo Sr. 1.: SecrctaX:IO• 
é, em seguida, pôsto em tlíscussao, que f1ca 
encerrada sem debate. , 

Votaçüo adiadn }Jara n próxima sessão, 
como os projetos anteriores, por falta de quo-
ruin. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo que tratar. o Sr. Pre-
sidente clcchli'U finda a sessi\o, designando pa• 
l'!l n nró;-:ima u seguinte 

OltDEM DO DIA 30-0-10,!7 
PI'imeii"a parte 

Das 11 ús 15 horas: 
Leitura c aprovação da ata. 
Expediente, inclusive leitum c apresenta· 

cito de projetos, pnrecet•es, 'indim1~1ões, rcquc· 
l'imentos e in ter.pelações. 

Das 15 ás 1ü horas: 
Discussão c votaçiio de requerimentos, pa-

receres, indicações c interpelações. 
Leitura e aprovação de redações finais.: 

Seuunda parte 

Dns 10 ús ·18 horas: 
Votação, em V discussão (já encerrada). 

~los projetos números 6G, 67, 68, 69 c 70, res~ 
peclivamente. dos Srs. Antônio Caetano, Re· 
nó, Joubcrt Guerra, Augusto Costa c Oscar 
Corr~a, publicados na ata da 4H. ~ sessão. 

Votação, em 3.~ discussão (jú cnccrráda), 
dos proJetos ní!rneros 21, 24, 25 c 20, conforme 
parcceJ•es publwados nu nta dn 43.• IHli:ISiío. 

v~ discussiío do projeto n.• 71, do 81·. An• 
dré de Almeida, que autoriza a construção de 
uma ponte sôbrc o Rio Sunt' Ana, no Municipio, 
de Abre CamPO. 

1.• discussão do projeto n.• 72, do Sr. An· 
dré de Almeida, que autoriza a construção de 
uma ponte sôbre o Rio Sant'Ana, na estrada 
de Abre Cmnpo c Se ri cita. 

1 • discussão do projeto n.• 73, do Sr •. 
Dnar 'Mendes, que antorizn a construção ge 
uma pont~ sôhre o Rio Pomba, no Municíp1o. 
de Guarani. 

1 o discussão do projeto n.9 74, do Sr.: 
Cândi.do Ulhôa, que autoriza o dispêndio de 
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Cr$ 5. 000. 000,00 para execução do plano ro-
doviário do Noroeste do Estado. · · 

V discussão do projeto n.o 75, do Sr. 
Cândido Ulhôa, que autoriza a construção <1:e 
'Uma :ponte sôbre o Ribeirão Escuro, no :Mum-
cípio de Paracatu. 

1.• discussão do projeto n.• 76, do Sr. 
ll.enó, criando a taxa de extensão imobiliária. 

2.• discussão do projeto n.0 7, que altera 
o Decreto-lei n.0 2.101, de 31 de março de 
1947. . 

2.• discussão do projeto n.0 20,. autorizan-
do abertura de um crédito especial de Cr$ 
73. 948,30, à Secretaria do Interior. 

2.• discussão do projeto n.• 27, que trans-
fere a sede da comarca de Pouso Alto. 

2.~ discussão do ptojcto n.o 50, que dá de-
:nominaçiío ao edifício da Assembléia. 

3.• discussão do projeto n.• 2, que fixa o 
número de vereadores nas comarcas munici-
:Pais, de juizes de paz c respectivos suplentes, 
contendo outras dis·posições. 

- Levnnlu-se n sessão. 

ATA DA 6.• REUNIÃO DA COMISSÃO DE AS-
SUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS IN-
TERESTADUAIS 
hos vinte. e seis dias do mês de setembro 

do nnu de nnl nov1wentos e q11nnmtn e llete, 
~a Sala ct:w Comissões da hssembléia Legisla-
tiva, reunmun-se os Srs, Deputados Lourenço 
de Andrade, Geraldo Atnidc, Cm·los Prntcs e 
Martin:; da Costa, membros dn Comissão de 
Assuntos l\Iunicipai:; c Negócios Interesta-
duais. 

Sob a presidência do Deputado Lourenco 
d_e Andrade! iniciaram-se os trabalhos da s~s; 
~n~, !lendo lulas e posta~; em discussão as duas 
Ulhmall atas das reuniões untcriores. Aprova· 
das. Achamlo-se sôhre a mesa vários :proces-
sos, o Sr. Presidente passou à sua distribui-
ção, cabendo, no Deputado Carlos Prates o 
P 't Q') D d ' role? n. ...; ao eputa o Martins da Costa, 
o proJeto de n.o 5, e, ao Deputado Geraldo 
Atuíde, os sequintes recursos: um, do Sr. Ge-
raldo Mosqu~o·a Machado, de Alvinópolis; ou-
tro, do Sr. Schastiilo Machado, tle Tarmnirim, 
c um outro, do Sr. Pedro Puula de Sousa, de 
Nova Hesendc. 

Em sc;.(uida, o Sr. Presidente levantou os 
trabalhos da sessão, tendo, antes, convocado 
nova reunião para segunda-feira, dia vinte c 
nove, às treze horas c trinta minutos. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 
1947. - (a.) César Soragi. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães - t.~ Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.0 Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa - 1.0 Secretário. 
Luiz Domingos - 2.0 Secretário. 
Emílio Vasconcelos - s.o Secret:írio. 
Ouman Coelho - 4.0 Sc1~rctúrio. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇiW E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - Presidente. 
Juarez de Souza Carmo ( •) - Vicc-Pre-

&idcnte .. 

Cândido · Ulhôa ( •) • 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. 
Starling Soares. 
Ribeiro Navarro. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente. 
Renó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. 
Feliciano Pena. 
Guilherme Machado ( •) ~ 
Tancrcdp Neves. 

( •) Substituídos, interiname~~e, ~~~s 
<1rs Renô c Aluisio Costa, respec lvam ' 
desi'gnados em sessão de 17-9-1947 · 

( •) Substituído, interinnment~, pe~o 1 %: 
Matcus Salomé, designado em sessao de -
1947. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E COMtRCIO 

Uricl Alvim - Presidente.. t 
Dnur Mcndml ~ Vice-Prc:uden e. 
último de Curvnlho • 
Armando Ziler · 
Heu11c.se us quintas= feiras. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO TI CULTURA 

Emílio Silveirn (") - Presid~nte. 
Rondon Pacheco --: Vice-Presidente. 
Augusto $1C fiçuciredo. 
Arlindo Zamm . 
• José Carvalheira (*) · 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E ORRÀS PúBLICAS 

OtacíHo Ncgrão - Presidente. 
André de Almeida. . 
José Augusto - Vice-Presidente. 
João Cumilo. ' 
Ma teus Salomé. 

( •) Suhstit~ddos, interinument~, pelos 
Srs. Jouhert Guerra e Bolivar de Freitas, res-
pectivamente, designados em sessão de 22-9-
1947. . 

COl\USSÃO DE TRAilALUO E ORDEM SOC!AL 

Ilncir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente· 
Bolivar de Freitas. 
Geraldo Ataíde. 
Astolfo Dutra ( •) . 

C0!\11SSÃO DE SAODE PO'IlLlCA 

Antônio Caetano - Presidente· . 
Antônio Guimarães - Vice-Px·cs1dente • 
Fidelcino Viana ( •) · 
J aeder Albergaria ( •) · 
Luiz Maranha. 
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1. 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Ribeiro - Vice-Presidente. 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta. 
Jason Albergaria. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Mourão Guimarães c Moacir Hescnde, res-
pectivamente, designados em sessão de 29-9-
1947. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Starling ~luares, designado em sessão de 1-10-
1947. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Sorági - Presidente. 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente. 
Carlos Prates. 
Guilherrnino de Oliveira ( *). 
Manuel Taveira. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Hesende - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Badaró- Júnior. 
Xenofonte l\Icrcadantc. 
Simões de Almeida. 

, COMISSÃO ESPECIAL DS ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTiÇA C') 

Jason Albergaria. 
César Sorági. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte Mercadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

~ •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
· Martms da Costa desi"nado em ses,·:"to de 22-
.9-1947, ' O '~L 

, ( •) Nomeada em sessão de 16-9-l!H 7, con-
' forme requerimento n.• 42, do Sr. Fabrício 
Soare~;. • 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUCÃO 
AGRiCOLA (*) -

Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozanam. Coelho. 
Lourenço Andrade. 
Jason Albergaria. 
Càndido Ulhôa. 
César Sorági. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES (*) 

Rondon Pacheco. 
José Augusto. 
llacir Lima. 

· Magalhães Melo Viana. 
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Aluísio Costa ( •) . 
César Sorági . 
Armando Ziler. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO• 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Hiheiro. 
Castro Pires. 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidelcino Viu na. 
Geraldo Atnídc. 
Feliciano Pena. 
Cfmdido Ulhôa. 

(*) Nomcndn em sessão de 22-9-1!)47, con-
forme requerimento n.• 43, do Sr. Sousa Car--
mo. 

(*)Nomeada em sessão de 22-9-1947, 
CO!lfmme requerimento n.O 51, do Sr. Si-
mao da Cunha. . 

(*) Nomeada em sessão de 29-0-1947,, 
confm:me. requerimento n." 57 do ~;r .. Cha-· 
Yes Ih berro. ' 

. ( ·) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
~8-'1 0~7. de Freitas, designado em sessi\o de 1'-

46.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 1.• DE OUTUBRO 
DE 1947 

PHESIDi<:NCIA DOS SHS. ALDERTO 
TEIXEIHA E LIMA GUHIAHXES. 

SUMARIO: - Comparecimento - Ata 
Expediente: - Mensagem n." 57 - Ofí-
cio do Sr. Nélio Santos Leite e outros 
- Hepresentação do periódico "Terra do 
Ouro" - Convite do Centro de Estudos. 
da Escola de Veterinária - Projetos: 
n." 84 (auxílio ao Orfanato de Passos), 
n." 85 (idem, ao Instituto S. Vicente de 
Paulo, de Cássia), n.• 86 (idem, à Con-
ferência S. Vicente de Paulo, de Pas· 
sos), todos do Sr. Lourenço Andrade; n.0 

87 (construção de edifício para Fórum 
em S. Sebastião do Paraíso); n.0 88 
(idem, de uma praça de esportes, ibi-
dem), ambos do Sr. Augusto de Figuei-
redo· n.• 89 (construção de ponte no 
rio de Peixe), n." 90 (idem, no rio Santo 
Antônio), ambos do Sr. Fcliciano Pena 

Hospitais para tuher~ulosos: diseurso 
do Sr. Dilermando Cruz - 6." Congresw 
da U. E. R. :. discurso c requerimento 
do Sr. Armando Ziler - Considerações 
sôbre a proposta orçamentária: di~cur

. so do Sr. Lim.a Guimarães - Proposta de 
Orçamento: drscurso do Sr. Alberto Dc:o-
dato - Comissão Especial de Estudo sô-
bre Transportes, Comissão de Finanças e 
·Comissão de Trabalho e Ordem Social: 
substituições - Apresentação de parece-
res: parecer sôbre o projeto n.'- 42, idem, 
sôbrc o projeto n.• 2:J - Leitura dos pu. 
reecres ns. 20, 21, 22, 23 - Pareceres 
de redação final aos projetos: n." 14, n,? 
17, n." 18 e n." 19 -Discussão de pare~ 
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ceres 2. • . parte da Ordem do Dia: -
1.• discussão dos projetos: n.• 77 ( en-
campação de rodovia), n.• 73 (equipara-
ção de vencimentos), n.• 79 (construção 
de ponte), n.• 80 (construção de prédio), 
n.• 81 (idem), 11 .• 82 (subvenção a Casa 
de Caridade), n.• 83 (oficiais reformados 
e quadro suplementar) - s.• discussão do 
projeto n."' 14 (Regulamento de promo-
ções) : palavras do Sr. Renó - Encer-
ramento- Ordem do Dia 2-10-1917. 
As 14 horas, comparecem os Srs. : 
Alberto Teixeira - Lima Guimarães 

Castro Pires- Valdir Lisboa - Ozanan Coe-
lho - Abreu Resende - Adolfo Portela -
Alberto Deodato - Amadeu Andrada - An-
dré de Almeida - Antônio Caetano - Antô-
nio Pimenta - Armando Ziler - Augusto de 
Figueiredo -- Bolivar de Frcilas - Cândido 
Dlhôa - Carlos Prates - César Sorági -
Chaves Ribeiro - Dilermando Cruz - Fabrí- ' 
cio Soare~ - Faria Tavares - Felicwno Pena 
- Geraldo Ataíde - Ilacír Lima - Jason 
Albergaria - João Carnilo - .Jouhert Guer-
ra - .Juarez de Sousa Carmo - Júlio de Car-
valho - Lourenço Andrade - Luiz l\Iaranha 
- Magalhães de Melo Viana - Manuel Ta-
veira - Martins da Costa - Mateus Salomé 
- Maurício Andrade - Mourão Guimarães 
- Oscar Corrêa - Pedro Bra«a - Renó -
Ribeiro Navarro - Rondou P;checo - Sou-
sa Carmo - Starling Soares - Tancredo Ne-
ves - último de Carvalho - Uriel Alvim 
- Xenofonle Mereadantc - Wilson Beraldo. 

Deixam de comparecer com causa jus-
tificada, os Srs. : ' 

Luiz Domingos - Emílio Vasconcelos -
Aluísio Costa - Aníbal Gontijo - Antônio 
Guimarães - Arlindo Zanini - Astolfo Du-
tra - Augusto Costa - Badaró Júnior -
Emílio Silveira - Fidclcino Viana - Gui-
lherme l\Ia<;hado - Guilherrmno de Oliveira 
- Jacdcr Albergaria - José Augusto - José 
Carvalhcira - Mendes Ferreira - Moacir Re-
sende - Otncílio Ncgrão·- Simões de Almei-
da - Soares Canedo - Simão da Cunha. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se pre-
~ent~s 50 Srs. Deputados, declaro Üherta a 
~cssao. 

ATA 

. O Sf<. OZANAN COELHO (4.Q Seerctú-
rw, servmdo de 2.•) - Lê a ata da Sessão 
untcccdcntc, a qual, sem observação, é upro· 
vada. 

EXPEDIENTE 

o sn. YAI:DIH LISBOA {1.0 Secretário) 
- Procede a lmlura dos seguintes papéis: 

MENSAGEM N.• 57 
Belo Horizonte, 27 de setembro de 1947. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de passar às mãos de 

Vossa Excelência o expediente anexo, rela-
tivo ao recurso intcrpôsto pelo Senhor Au-
gusto Duque, de ato do Prefeito l\lunicipal 

de Juiz de· Fora, a fim de ql!e essa insfgne 
Assembléia Legislativa, se assim. o ,entender, 
tome conhecimento do caso, . nos . t':rmos do 
artigo 88, § 1.•, do Ato das Disposiçoes Cons~ 
titucionais Transitórias. 

Prevaleço-me da oportunidade J?Ura. rei· · 
terar a Vossa Excelência e aos de?lais dignos· 
membros da 1\..')Semhléia Legis~ativa o~ J?ro-
testos de minha mais alta estima e dist111ta 
consideração. 

(a.) Milton Campos, Governador do Es-· 
ta do de J\Hnas Gerais. 

- A Comissão de Assuntos Municipais. 
Ofício: 

Do Sr. Nélio Santos Leite e outros enc:a~
minhando urna representação de Agentes F1s•· 
cais de segunda classe. 

- A Comissão de Finanças. 
Representação: 

Do periódico "Terra do Ouro", J?edindo · 
providências no sentido de ser cumprido, pe-
lo Prefeito de Nova Lima, dispositivo cons-
titucional. 

- A Comissão de Assuntos Municipais.: 
Convites: 

Do Centro de Estudos da Escola de Ve-
terinária, por intermédio dos Profcssôres Luiz 
Rodrigues Fontes c Flávio Go~nes dh S1~va, 
para a Conferência do Dr. Homulo Cavma,. 
no Edifício da Escola. 

- A Assembléia serú representada. 

PROJETO N.• 84 

Concede, auxílio ao Orfanato Senhor Bom· 
Jesus, de Passos 

A Assembléia Legislativa do Estado de· 
Minas Gerais, decreta: 

Art. V - Fica concedido ao Orfana!O 
Jo Senhor Bom Jesus dos Passos o auxilio de 
l:r$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros). 

Art. 2.• - I~ste auxílio correrá pela ver• 
ba 123-G-15-0 do orçamento de 1!l48. 

1\rt. 3.0 - Revogam-se as disposições em 
~ontrário. 

Sala das Sessões, 1.0 de outubro de 1947 ., 
(a.) Lourenço Andrade - Augusto de· 

Figueiredo - Abreu Resende - Manuel Ta-
veira - Juarez de Sousa Carmo. 

Juslificàção- O Orfanato do Senhor Bom· 
Jesus dos Passos é um dos maiores rnon~Imen
tos levantados no Estado de Minas Gerais pa-
ra assistência daqueles que caíram ntl ~rf~n
dadc. Planejado pelo vigário da paroqma, 
Monscnhor Messias Bragança, encontrou no 
povo de Passos perfeita compreensão da gran-
de obra de assistência à orfaüdade, c tam-
bém encontrou um povo de bôlsa aberta para 
os grandes empreendimentos. 

Uma obra realizada pelo povo no valo.r 
de Cr$ 1. 000.000,00 (um milhão de .cruz ex~· 
ros), hem merece um auxílio _do. G?vern~, a 
quem compete o serviço de ass1stencw social.. 

111 



-- ~---- --~ 

' 

PROJETO N.• 85 

<.Concede auxílio ao Instituto 'São Vicente de 
Paulo, de Cássia 

o Fórum da cidade ·de São Sebastião dó Pa-
raíso. 

Art. 2.• - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a despender até a Importância de 
Cr$ 1. 500.000,00 (um milhão e qmnhentos 
mil cruzeiros) na aludida construção pela 
verba competente da Secretaria da Viação e 
Obras Públicas . 

Considerando que em Cássia o Monse-· 
n.lu;r Geraldo Magclu do Amaral Teixeira, vi-

. gano da paróquia, está realizando com es-
n:olps pedidas ao povo notável obra de as-
Sistencia social, construindo um grande asi-
lo, apresento o seguinte projelo: 

. . A Assembléia Legislativa do Estado de 
Mmas Gerais, decreta: 

Art. V - Fica concedido o auxílio de 
~r$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) ao Ins-
h~ut? de São Vicente de Paulo, da cidade de 
Cass1a. 
. Art. 2.• - f.:ste auxílio correrá pela ver-
ba 123-6-15-0 do orçamento de 1948. 

Art. 3.• - Revogam-se as disposições ein 
contrário. 

Sala das Sessões, 1.• de outubro de 1947. 
. . (~a. ) Lourenço Andrade - Augusto de 
FI?Ueiredo - Abreu Resende - Manuel Ta-
Veira - Juarez de Sousa Carmo. 

PHOJETO N.• 86 

' Concede subven'}tw à Conferência <)ão Vi-
cente de Paulo, de Passos 

M
. . A Assembléia Legislativa do Estado de 

mas Gerais, decreta : 
. Art. 1.• - Fica concedida à Conferên· 

Cia São Vicente de Paulo, da cidade de Pas-
sos, a subvenção anual de Cr$ 5.000,00 (cin-
co mil cruzeiros) . 
- Art. 2. •. - Essa subvenção correrá pela 
verhil 123-6-15-0 do orçamento de 1958. 

Art. 3.• - Revogam-se as disposições em 
contrário. 
· Sala das Sessões, 1.• de outubro de 194 7. 
. (~a.) Lourenço Andrade - Augusto de 

FI?Ueiredo - Abreu Resende - Manuel Ta-
Veira - Juarez de Sousa Carmo. 

Justificação - A Conferência São Vi-
cente de Paulo é uma velha instituiçfío re-
g~lm:mcn~e organizada, que socorre a indi-
gencia,. dispondo ele uma vila de vinte casas 
be.rn, !mtas, levando também assistência a do-
mictho. 

E' de iniciativa d~ povo e mantida pelo 
povo. Uma obra de assistência social, em que 
0 povo avança deixando a iniciativa gover-
namental para trás, merece que o Govêrno 
secunde. o ~cu esfôrço, colaborando para que 
a sua fmahdadc atinja à perfeição. 

d -Impressos e publicados, incluam-se em 
or em do dia. · 

PROJETO N.n 87 

~utoriza a construção de um edifício para o 
Fórum de São Sebastião do Paraíso 

· A Assembléia Legislativa do Eatado de 
:Minas Gerais, decreta: 

Art. 1.• - Fica o Governo do Estado 
autorizado a fazer construir um prédi.o para 

Art. 3.•• - Esta lei entrm·á em vigor em 
1! de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

Sala das Sessões, 1.• de oulubro de 194 7. 
(aa.) Augusto de Figueiredo - Ribeiro 

Navarro - Abreu Tiesende - Henó - Adol-
fo Portela. 

.Justificação - De há muito que a co-
marca se vem ressentindo da falta de um edi· 
fício próprio para o Fórum, de vez que a 
intensidade do scrvi~·o forense rcchma ur-
gência da referida construção. São Sebastião 
do Paraíso é comarca de 3.~ enfrância e não 
tem um edifício à alturb. de sua importância. 
O que existe é adaptado, nada funcional, 
acrescendo ainda que o Estado já possui ter-
reno onde pode ser feita a construção. 

PROJETO N.• 88 

Autoriza a construção, na cidade de São Se-
bastião do Paraíso, de uma praça 

de esportes 
. A Assembléia Legislativa do Estado de 

Mmas Gerais, decreta: 
Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a fazer construir uma praça de 
esportes na cidade de São Sebastião do Pa-
rmso. 

Art. 2.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender até a importância de 
Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) na 
mencionada construção pela verba competen-
te da Secretaria da Viação e Obras Públicas. 

Art. 3."' - Esta lei entrará em vigor em 
1~ de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
çoes em contrúrio. 

Sala das Sessões, 1." de outubro de 1947. 
(aa.) Augusto de Figueiredo - Ribeiro 

Navarro - Abreu Resende - Renó - Adol· 
fo Portela. 

.Justificação - Tratando-se de urna cida· 
de com ótinio clima c com vários estabeleci-
mentos de ensino público c particular e urna 
população estudantil de mais de três mil alu-
nos, não dispondo de nenhum parque ou pra· 
ça para a prática de exercícios físicos, tão 
útil à saúde da j~wentude, justifica-se plena-
mente a construçao da mencionada praça. E' 
medida de elevado ~lcance social e que vem 
ao encontro do deseJo de todos os habitantes 
do município. 

- Impr~ssos c publicados, incluam-se em 
ordem do diU. 

PTIOJETO N." 89 
t1uloriza a construção de uma ponte. sôbre o 

rio do Peb:e, na Vila ele Santa Rita 

A Assembléia Le"islativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta~ 



Art. 1.~ - Fica o Govêt·no do Estado 
autorizado a fazer construir uma ponte sôbre 
o rio do Peixe, na vila de Santa lUta, situada 
parte no município de Ferros e parte no mu-
nicípio de Conceição do Mato Dentro. 

Art. 2.• - Fica o Govf:rno do Estado 
autorizado a despender na construção dessa 
ponte, a importância em a. mesma fôr m·~·ada, 
correndo as despesas pela verba destinada a 
construção de pontes no orçamento para a 
Secretaria da Viação e Obras Públicas. 

Art. 3.• - Esta lei entrará em vigor a 
1.9 de janeiro de 1948, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Sala das Sessões,' 29 de setembro d.e 
1947. 

(aa.) Feliciano Pena - Juarez J.e Sou-
sa Carmo - André de Almeida - Bolivar de 
Freit:1s - Dilermando Cruz. 

Justifir.ação - A ponte em aprêço faz 
grande falta :\ população da Vila de Santa 
Rita e é de grande alcance econômico por-
que facilita o escoamento de uma zona de 
grande fertilidade e dedicada à cultura de 
cereais. Além disso, já 6 tempo de os po-
dere~ y~blicos voltarem suas vistas para 0 
mumc1p10 de ~e~ros, que tem ficado sempre 
esquecido nos t~It1rnos governos, como se não 
pertencera ao hstado de Minas. 

Salas das Sessões, 29 de setembro de 
1947. 

(a.) Feliciano Pena. 

PROJETO N.• 90 

Autoriza a construção de uma ponte sôbrf.' 0 
rio Santo Antônio, de Ferros 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, .decreta: 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a faze!.' construir sobre o rio Sto 
Antônio, na cidade de Ferros, uma ponte d~ 
cimento armado, no lugar onde já 'existe em 
ruínas, uma ponte de madeira. ' 

Art. 2.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado' a despender, na construçüo dessa 
ponte, a quantia em que a mrosma fôr orça-
da, correndo as despesas pela verba desti-
nada a construção de pontes, no orçamento 
para a Secretaria da Viação c Obras Pú-
blicas. 

Art. 3.• - Esta lei entrará em vigor a 
1.0 de janeiro de 1948, revonadas as dispo-
sições em contrário. b 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 
1!.)47. 

(a.) Feliciano Pena. 
Justificação - A ponte em aprêço c 1m-

prescindível para a população da c1dade de 
Ferros, porque a mesma liga as duas partes 
em que esta se divide em uma c outra mar-
gem do rio. Além disso, é um imperativo 
para o desenvolvimento econômico da zona, 
porque, por ela, se faz a ligação das estradas 
qcu põem a cidade de Ferros em comunica-
ção com Belo Horizonte, passando por Itahi-
ra, uma, c por Morro do Pilar, outra, e bem 
assim com a cidade de l\lesquila c, p::>" esta, 
com a Estrada de Ferro Vitória a Minas, em 
Ccl. Fahriciano. 

A. L.- 8 

E' de vantagem que se faça um~ ponte 
definitiva' de cimento armado, porque u d,e· 
madeira ali existente está sempre nnpresta-
vel devido ao trânsito pesado que a ponte tem 
de' suportar, principalmente ' para o futuro, 
com o aparelhamento das estr~das que. ser-
vem àquela zona. Além disso, c JUSlo t1ue. o 
atual Govêrno volte suas vistas para J.quelc 
município, que, há muitos anos, só tem exis-
tido para concorrer para a grandeza do Es-
tado com sua quo la de impostos. 

Sala das. Sessões, 29 de seternb;,·o de 
1947. 

(a.) Fcliciano Pena. 
- Impressos c publicados, incluam-sP. em 

ordem do dia. 
. Finda a matéria a ser lida na hor~ d_o 

expediente, o Sr. Presidente passa a dc~eru; 
a palavra aos oradores previamente mscntos •. 

HOSPITAIS PARA TUDEH.CULOSOS 
0 SH. PHESIDENTE - Tent a patavl'\ 

o Sr. Dilcrmando Cruz. 
O SH. DILEHMANDO CRUZ -Sr. Prt'l 

si dente, Srs. Deputados. 
O Serviço N acionai de Tuherculos~ aca-

ba de consignar, na despesa par~ 19,!8, nu-
merário suficicn te para construr;ao de três 
grandes hospitais para tuberculosos, em Mi-
nas Gerais. 

I~sses hospitais serão localizados, um :m 
Belo Horizonte, naturalmente atendendo prm-
cipalmcnte ao afluxo que se faz para nossa 
Capital, devido à crença que existe no Br~
sil, de que tuberculose se cura com o ch-
ma. 

O outro será construído no Triângulo Mi-
neiro, possivelmente ·na cidade d~ Uberaba, 
também um grande hospital, locahzad,o num 
ponto que servirá muito ao combate a peste 
branca entre nos, porque, segundo estamos 
informados, os recursos já são exígüos. O ter-
ceiro será localizado em Juiz de Fora, com 
capacidade para 300 leitos, e disporá de todo 
aparelhamento moderno para o tratamento da 
tuberculose. Em nossa cidade, essa conces-
são do Govêrno Federal vem preencher uma 
grande lacuna, criando em Juiz de Forra êste 
hospital, porquanto tódos serviços anti-tuber-
culosos que lú existem são de inciativa par-
ticular, assim discrirniúados: um pôsto de 
proteção e assistência com o serviço B. C. 
G., tratamento ês~e dirigido por um médico 
subvencionado pela Prefeitura Municipal, e 
com o auxílio do Dispensário Tuberculoso, 
lactúrios, e indiretamente pavilhão de isola- · 
rnento. 

Os lactúrios em funcionamento estão lo-
calizados em pontos afastados c no cer!tro 
da cidade com um número elevado de crwn· 
~~as freqüentando-o e recebendo al~men ta~;ãC!; 
o pavilhão para tuberculosos tambem ,tle, 1111-
ciativa particular, funcionando anexa a. Santa 
Casa de Misericórdia. Ji::sse estabelccuncnto 
não possui aparelhagem adequada nem. t~m 
capacidade econômica para prestar assisten-
cia nos tuberculosos, Iirnitando-~c. apenas. a 
não deixá-los abandonados pela cidade, dis-
seminando o mal. · 

Os laetários de Juiz de Foi·a a que me 
referi no 2.• item, já concorreram de urna 
maneira preponderante para o combate à tu~ 
herculose e à mortalidade infantil. 
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A natalidade entre os brasileiros é de 14 
por 1. 000 habitantes, mas no Brasil, de 1. 000 
nascidos vivos, 200 morrem até o fim do pri-
meiro ano e mais de 300 até o quinto; só den-
tro do primeiro mês já sucumbiram 100. 

Juiz de Fora não fugia a êsses exemplos, 
apresentando, também, altas e constrangedo-
ras cifras ·de forte obituário infantil, confor-
me se verá pelos dados seguintes: em 1927, 
244 por 1.000; em 1928, 2-11; em 1929, 233 e 
em 1939, 209. 

Fundando o Pôsto de Puericultura São 
José, em V 1 de julho de 1934, iniciada sua 

. benemérita campanha de assistência alimen-
tar bem orientada, ao lado da administração 

· de noções de puericultura às miles, conforme 
. po~lerernos observar pelos algarismos abaixo, 
fo} completo o êxito destas iniciativas. I~stc 

-posto de puericultura fundado por um grupo 
de m?{licos qtie, da escola alemã naquela épo-
·Ca,, difundiram novos rumos à pediatria que 
·ho~e é mais alimentar que terapêutica. Em 
,;Jtnz .de Fora, desde 1934, existem postos de, 
'J)ucncultura. As cri ancas recebem ali um tra-
tamento idêntico àqucÍe que é ministrado na 
Alemanha, orientados pela escola de Czcruy 
Meyer, Pinhelstein e com absoluto êxito c ga-
rantias reais de sua eficiência. Os algarismos 
a que nos referimos são os següintes: Em 1037 
os lactários atendiam 100 crianças por dia; 
mantiveram-se nessa média até o ano de 1939, 
quando passaram então a atender 60 crian-
ças; em 1940 subiram para 115; depois pas-
saram a 275, em 1943; passaram para 300 em 
1944; a 320 em 1946. 

O coeficiente da mortalidade infantil dos 
fre~pectivos anos, em 1935 foi 239; em 193() 
~I 220; em 1937, 203, mantendo-se nessa mé-

~3Ia0 até o ano de 1943 quando passou para 
· Er;r 1944 passou a 102 e em 1945 para 

100 · Numero de litros de leite distribuídos 
en~ 1935 - 2. 935, mantendo-se esta média 
ate o ano d.e 1938. Nesse ano, por falta de 
r~cursos, barxou. para 750 litros c atualmente 
nos estamos em 5. 000 litros mensais. 

Observa-se que os coeficientes que vi-

d
nham baixando, sucessivamente, nos anos 
e 1935, 36 e 37 se elevaram em 1938 e 1939. 

~ causa vamos encontrar, rápida e im-
pressiOnantemente, no menor número de cri-
anças atendidas e menos alimentos distribuí-

. dos, pois que de, 100 mc:>ninos baixou o nú-
mero a 60 e 55 e de 1. 250 litros para 750. 

· • Tal medida fm tomnda, em conseqüência 
ua ausência de auxílios fínanceiros por par-
te do Govêrno F~cleral e Estadual e de d~s
pe~as . forçadas com a C'on:,trução do prédio 
proprw à Rua Osvaldo Cruz (P. P. São José), 
conforme se verifica pela leitura da carta 

~ aperta da operosa e digna Presidente, de en-
!ao, D. Dinorà N. Alves, vinda a lume, na 
Imprensa local, na data de 13 de abril de 
1938, em que avisa já ier esgotado todos os 
recursos, c apelos às autoridades, de modo 
que iria reduzir o número de crianças de 120 
para 80, em seguida para 50 e daí, a medi-
da extrema, de fechar as portas. O que se 
Passou, as cifras de aumento da mortalidade 
infantil nos falam, dolorosa e lugrubemente. 

· Foi como que um teste, um rigoroso tes-
te, científico, feito in anima mobile. 
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Readquiridos. os recursos financeiros, as 
cousas se normalizaram, para em 1942, aus-
piciosarnente inaugurarem-se mais 2 postos: 
Pôsto "Alfredo Bastos", em 14 de junho de 
1942 e o "Teodorico de Assis", em 5 de ju-
lho do mesmo ano. 

O número de crianças se elevou de 115 
para 150, para 275 e para 300 e a quantida-
de de alimento de 1. 300 para 4 .150 e 5. 000 
litros, corno é atualménte. 

Os resultados não se fizeram esperar e es-
tão aí gritantes, sugestivos e impressionantes: 
a mortalidade infantil caiu rüpidamente, e, o 
coeficiente do ano pa~;sado foi de 93,55 por 
mil e um dos mais baixos de todo o Brasil, 
já que o da Capital Federal é de 179 por 
mil. 

Não negamos que para ehcgarmos aos re-
.•mltados obtidos foi neces~;úrio muito traba-
lho, quer de ordem social como técnica e. ne-
cessário se torna que não sejam esquecidos 
<>s detalhes de contrôle de tôdas as fases do 
trabalho para ser proveitoso e compensador. 

Sabendo que os países mais adiantad?s, ~·, 
como os Estados Unidos, Suécia, Austrália, 
etc., apresentam cocficien te de 30 a 40 por 
mil, devemos tudo fazer para alcançá-los. 

Juiz de Fora não está longe de atingir 
·êsse resultado exuberantemente demonstrati-
vo de sua capacidade de reação. Todos os 
dias os atuais postos recusam novos pedidos 
4e matrícula que não podem ser atendidos· 

Cada pôsto de puericultura de Juiz de 
Fora alimenta mais de 100 crianças. Por sua 
nlimentação durante o ano chegou-se à con-
dusão de que um menino alimentado custa a 
êstc pôsto de puericulttna 430 cruzeiros po.r 
ftno, Isto com sua ailmt·ntação durante o pri-
meiro ano de vida. E com êste auxílio, que 
(J Govêrno Fcderai nos C'Jnccde neste momen-
to, garantindo-nos a construção de um hos-
pital com capacidade paru 300 leitos, temos a 
impressão de que Juii de Fora vai ficar nu-
ma situação privliegiada na parte referente 
à tuberculose. E e para nôs motivo de gran-
de satisfação, trazerrncs ao conhecimento do J 
povo de Minas o HJradcrimento do povo .de 
nossa cidade ao Govêmo Federal e aos tec-
nicos que colaboraram segundo as necessida-
des da população de Miilas, trazendo por no~-
sa parte a cooperação c a certeza de que nos 
seremos permanentemente defensores da ini-
ciativa particular e propugnadores para que 
esta obra tenha maJores facilidades em nos-
sa terra, inclusive a. doação do terreno para 
construção, para o qual não existe verba. 

Era o que cu tinha a dizer. - (Pai~ 
mas). 

6.0 CONGRESSO DA UNIÃO ESTADUAL DOS 
ESTUDANTES 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Armando Ziler. 

O SH. ARMANDO ZILEH - Sr. Presi-
dente. 

Traz-me a esta tribuna urna solicitação 
dos moradores do Bairro de Santa Efigênia .; 
para que eu seja portador de uma reclama-
ção que dirigem à Prefeitura Municipal. 



E' que, Sr. Presidente, desde ontem às 
13 horas, aquêle populoso bairro, a partir da 
Avenida do Contôrno, se encontra inteiramen-
te sem água e essa angústia é, naturalmente 
aumentada pelo rigor da canícula atual com~ 
. diria o nobre Deputado Emílio V asco~celos. 

que o orçamento consigne verbas . para estas 
despesas. 

Bem sei que o orçamento já onera o Es-
tado com deficit regulnr; entretanto, não po-
demos deixar de ct:inpl ir a nossa Constitui-
ção nascente, dando um exemplo de respeito 
à aplicação da nossa I .::i nwr~na. Certo de que essa Mesa tomará na devi-

da consideração a justa reclamação formula-
da pelos moradores daquele bairro, fazendo 
chcgur ao Sr. Prefeito a sua solicitação, aqui 
deixo, em seu nome, os agradecimentos ante-
cipados pelas providências que, por certo, se-. 
rão tomadas, com a urgência que o caso re-
quer. 

Outro assunto me trnz a esta trilnm~l', Sr. 
Presidente. A 29 de setembro último, ins-
talou-se, solenemente, nesta Capital, o ;;txto 
Congresso da União Estadual dos Estu(bn-
tes. 

Desejaria propor um voto de congratn-
"laçõcs à valorosa elasse, sempre combativa e 
sempre na primeira linha da luta pela 'li-
herdade c pela democracia, manifestando (~ 
nossa certeza de. que o magno conclave dos 
es.tu.dantes de Mmas Gerais contribuirá, sem 
duvida, para a defesa da Constituição c da 
Democracia em nossa Pátria. 

Era o que eu tinha a dizer. (Palmas). 
. Submeti~o a votos, é aprovado 0 reque-

rmlCnto do Sr. Armando Ziler. 

CONSIDERAÇõES Sól3RE A PROPOSTA 
ORÇAMENT ARIA 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Lima Guimarães. 

O ~R. LIMA GUIMA"RXES - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

9uand~ vim a es~a tribuna fazer algumas 
·cc mnderaçocs a respeito da proposta orçamen-
tái ia que nos foi enviada pelo Govêrno do 
E~tado, tive o prazer de receber do ilustre 
lider da Coligação a declaração de que o Go-
vêrno havia mandado para a Assembléia o 
orçamento completo, com tôdas as suas ta-
hllas. · 

. ~)rocurandó estudar êste documento, pude 
venficar que algumas determinações constitu-
cionais não foram contempladas no orçamen-
to para o ano de 1948. 

Afastado dessa cidade por alguns dias, 
n:io pude, em tempo hábil, apresentar emen-
das ao orramento. Entretanto, impõe-se uma 
observação no sentido das Disposições Cons-
titucionais que implicam despesas que devem 
ser ~ontempladas. 

Entre estas, a instituição do Tribunal de 
Contas, a Corregedoria de Justiça, a Divisão 
Administrativa do Estado, que· se fará em 
1948, a criação da Secreta~·ia de Saúde e As-
sistência, o Departamento do Trabalho, o De-
partamento de Polícia Técnica o Departa-
mento da Criança, a Conservaçcio das Reser-
vas Florestais, o Plano Hodoviúrio do Nor-
deste, a Assistência à Maternidade e à In-
fância, as Escolas Profissionais, as Pesquisas 
Científicas c o Fundo U€ Eletrificação. To-
dos êsses assuntos siío ti atados pela Consti-
tuição, que impõe a sua organização par~ . o 
próximo ano e, por conscgu.inte, é uecessano 

Por isso mesmo, Sr. P re.>iden te, desejo 
que o orçamento na sua marcha por esta Ca~ 
sa, uma vez que êle deve ir alnda à Comis-
são de Conslituição, Legislação c Justiça, ali, 
naquela Comissão, é de esperar que receba 
de seus membros a atençfto necessária para 
êstcs imperativos constitucionais, para que, 
no próximo ano de 1948, não tenhamos üifi-
cnldade de cumprir a Constituição por falla 
de verha necessária. · 

E' bem verdade que as normas orçamen-
tárias dclerrninam que nüo é possível despe-
sa sem uma lei anterior que a determine; mas 
o próprio orç:amento nos dá exemplo de des-
pesas que não estão amparadas em lei. Haja 
vista a despesa destinada ao Plano da Recu-
peração Econômica: nüo l~ú uma I e i ai~da 
autorizando, se bem que seJa uma necessida-
de irnperio.sa e, por isso mesmo, o Govêrno 
amparou êsse Plano com uma verba orçamen-
tári~l. Com muito mais forte razão deveria 
amparar os dispositivos constitucionais, e pa-
ra que não tenhamos dificuldades futuras, re-
queiro ao Sr. Presidente que seja oportuna-
mente cnvhtdo o orçamento à Comissão de 
Constituição, Legislação e Jt~stiça, para. que 
esta dê o seu pare~er a respeito dessas dispo-
sições Constitucionais. 

Era o que eu tinha a dizer. (Palmas) • 
Informa o Sr. Presidente que, nos tê r-

mos do art. 'Gl do Hegimento, o requerimen-
to feito no discurso do Sr. Lima Guimarães 
deverá ser apresentado à Mesa, por escrito, 
em tempo, para deliberação da Assembléia. 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

O SH. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Alberto Deodato. 

O SR. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

O nobre representante do Partido Traba-
lhista Brasileiro acaba üe abordar em dis-
curso três temas completamente errados. 
Três temas que nada mais são do que cria-
ção sua em matéria de Ciências, de Finan-
ças e de direito constitucional. 

Na verdade, não constam do or~amento 
as verbas de que falou o ilustre h~er do 
P. T. B. que serviriam para aten?e_r as des-
pesas criadas pelo Ato das Disposiçoes Tran-
sitórias. 

O Sr. Lima Guimarães - O Tribunal de 
Contas c a Corregedoria de Justh,:a são da 
própria Constituição. 

O SH. ALI3EHTO DEODATO - Nã? po-
de haver despesa orçamen~árü~ sem le~ que 
a autorize. O orçamento nao e uma lei em~ 
hora o chamem de lei anua. O orçamen~o e 
uma exposição, com unidade .c u!li~crs~hda
dc, da receita e despesa. Se e lei, c l.ei for-
mal, expositiva; é um quadro comparativo en-
tre receita e despesa. 

115 



I 

!. . 

I 

O orçamento não cria nada. E porque 
anteriormente à Constituição de 1934 cria-
vam-se serviços c despesas sem estarem au-
t?ri~ados por lei prévia, é que, desde a Cons-
htmção de 1934, ficou definitivamente acaba-
d? aquilo que se chamava cauda orçamenlá-
rza. 

O art. 33 das Disposições Transitórias 
C_onstitt~cionais diz: "Em wa primeira ses-
sa_o ordmária,. a Asserilbléia votará projeto de 
lei de reajustame,llo de vencimentos e clas-
sificação do funcionalismo público estadual". 
~ntretanto, a Assembléia não votou êsse pro-
Je!o de lei. E, não votando êsse projeto de 
lei, que não foi ainda apresentado a esta Ca-
sa, não podia o Poder Executivo incluir, na 
proposta, a verba destinada à despesa. Por 
que? Porque não havia lei anterior a não ser 
um dispositivo constitucional, que manda se 
elabore a lei. 

O orçamento não cria nada, o orçamento 
fo~maliza. A Constituição instituiu também o 
Tribunal de Contas, no que não há nem mes-
mo projeto de lei. Da mesma forma, outros 
aumentos e criações de novos serviços, como 
a elevação dos Têrmos a Comarcas que o Tri-
bunal de Justiça julgou inconstitucional. 

Nada disso está criado em lei. E' um 
dispositivo constitucional para ser legislado, 

· ~epois, nesta Casa. Não pode haver maior 
erro, pois, do que querer que o orçamento cs-
t~heleça verbas para um serviço que não está 
amda criado por lei ordinária. Outro êrro do 
nobre Deputado trabalhista ... 

O Sr. Lima Guimarães - V. Ex c ia. dá 
li~ença para um aparte? Eu declarei, dessa 
tnbuna, que é norma orçamentária dar-se ver-
ba para serviço já criado por lei. Entretanto, 
o orçamento havia dado o exemplo do con-
tt·ário c por isso ... 

O SR. ALBERTO DEODATO - E' o se-
gundo ponto que vou abordar, Existe um de-
creto-lei autorizando a taxa de recuperaçii o 
ec?nômica. Foi publicado em todos os jor-
nms, inclusive no órgão oficial do Estado. 
Logo, se existe uma lei anterior criando a 
tax::. de recuperação econômica, é claro que 
devw ser exposta a despesa no orçamento. 
. O Sr. Lima Guimarães - V. Excia. dá 

hcença para um aparte? Era necessário que 
se criasse uma lei regulando êsse serviço. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Ora, essa 
.de V· Excia. é de cabo de esquadra. Não 
parece o aparte de um Deputado que o diz 
0,r~ulhoso de tratar dos interêsses públicos. 
Existe ... 

. O Sr. Lima Guimarães - Existe a lei 
cnando a taxa, mas não existe a lei criando 
o servl<;o, 

. O SR. ALBERTO DEODATO- Há a lei 
cnan~o a taxa e criando o serviço porque a 
!axa e Para êsse serviço. 

. O S_r. Lima Guimarães - A lei criou o 
Tnbunat de Contas e a despesa não estb. no 
orçamento 

O SR.' ALBERTO DEODÀTO - Nã'o foi 
lei, não há lei criando o Tribunal de Con-
tas. 

O Sr. Lima Guimarães - Há a Consti-
húção. • 
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O SR. ALBERTO DEODATO -A Cons-
tituição institui o Tribunal de Contas, mas 
êle não foi, ainda, criado. Com a taxa de 
recuperação, a lei o criou. 

O Sr. Lima Guimarães - Não é verda-
de. O art. 37 da Constituição diz o seguin-
te: "E' instituído um Tribunal de Contas" ..• 

O SR. ALBERTO DEODATO- O nobre 
Deputado diz que, porque a Constituição dis-
põe: "é instituído um Tribunal úe Contas", 
êsse Tribunal está criado. Como é que o Po-
der Executivo podia incluir. na proposta or-
çamentária a despesa, de acordo ap.enas com 
êsse dispositivo constitucional? Q_ums os car-
gos criados, qual a despesa, quais as verbas 
para isso? . . 1. 

O Sr. Faria Tavares - V. Excw. da I-
cença para um aparte? E' exatamente i?so. q_ue 
queria lembrar a V. Excia. A Conshtmça_o, 
tendo instituído o Tribunal de Contas, nao 
estabeleceu a estrutura do quadro dos fu_n-
cionários respectivos. Isso compete ao Legis-
lativo. ' 

O SR. ALBERTO DEODATO- Todos os 
Deputados sabem que, enquanto a receita é 
uma previsão, a despesa é fixada. Quando o 
Poder Executivo, fôr proponente do orçamento 
fixa níãl a despesa é um mau financista, por-
que o resultado, quando não fixada a despe-
sa justamente, como deve ser, são os créditos 
especi.nis, os créditos suplementares e tôda a 
espécie de créditos adicionais. Bom orça-
mento é aquêle em que a despesa está certa-
mente fixada. Como fixar, então, a despesa 
feita com o Tribunal de Contas, com a ele-
vação dos Têrrnos Anexos à Comarca, com o 
reajustamento de vencimentos, se não existe 
uma lei criando os serviços, discriminando-
os, dizendo o número de funcionários e quan-
to se vai gastar? 

O Sr. Lima Guimarãe,s - V. Excia. me 
permite um aparte? V. Excia. vai dizer como 
vamos nós resolver o caso do Tribunal de 
Contas para o próximo ano, se não· dispuser-
mos de verbas para a sua criação? O Tribu-
nal precisa existir para aprovar as contas do 
Govêrno. Ora, é preciso têrmos o Tribunal 
de Contas, de acôrdo com a disposição cons-
titucional. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Deve-se 
fazer tudo, Sr. Deputado Lima Guimarães, 
menos cometer o êrro e a tolice de fazer um 
orçamento às avessas, contrário a tudo quan-
to é disposítivo orçamentário de Direito Fis-
cal. 

O Sr. Lima Guimarães - Tolice diz V .. 
Excia. E' ·apenas uma previsão de aconteci-
mentos futuros. 

O SR. ALBERTO DEODATO- V. Excia. 
passou de legislador a pitoniza. (Risos 11as 
galerias) . 

O SR. PRESIDENTE - Advirto a assis-
tência de que a Mesa, por tolerância, vem ad-
mitindo aplausos; e faço um apêlo a essa as-
sistência, que é tão bem recebida nesta Casa, 
para que se abstenha de outras expressões me-
nos dignas do deeôro e da civilização de Belo 
Horizonte. ' 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, o terceiro item do ilustre Deputado 
ê para que o orçamento, antes de ir à Comis-
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são de Finanças; vá à Comissão de Constitui-
ção. O S L. G i ~ s E - d' . r. una 11 marae - • u na o 1sse 
isto, o que eu disse é que vá também à Co· 
missão de Constituição. 

O SH. ALBERTO DEODATO- Isso com-
pete primordialmente, à Comissão de Finan-
ças, como jit se tem feito várias vêzes. Se 
um projeto submetido à sua apreciação, tem 
necessidade dessa audiência, então pedirá que 
o remeta à Comissão de Legislação. Mas 
o que V. Excia. pediu foi. para que ? orça-
mento antes de ir à Comissão de Fmanças 
fôsse it Comissão de Constituição. 

() Sr. Lima Guimarães - Antes não, êsse 
antes é de V. Excia. 

O SR. ALBERTO DEOf?ATO- E.nt~o V. 
Excia. su"ere que vá depois ela Comtssao de 
Finanças{ Isso é atrpmiç.ão da Comi~são de 
Finanças, que po~era nnuto h~~m . ouvir. a su~ 
gestão de V. Excta. O que nao c posstvel e 
que vú primeiro à Comissão de Constituição 
e depois à Comissão de Finanças. 

O Sr. Uma Guimarães - V. Excia. me 
permite um aparte? Vou ler o art. G1 do 
Hegtmcnto Interno. 

O SH. ALBERTO DEODATO- V. Excia. 
!('ia a parte referente a orçamento, que é um 
capítulo especial do Regimento. 

O Sr. Lima Guimarães - Eu sei. Mas é 
nma ordem geral. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Absolu-
tamente, quando existe a especial, êste revoga 
a geral. 

() Sr. Lima Guimarães - Então aqui é 
relativo à lei em geral. 

O SR. ALBEHTO DEODATO- Eis, Srs. 
Deputados, destruídas as três afirmações do 
lider trabalhista, a afirmação de que não há 
verba é inócua, porque, de vez que o orça-
mento não cria coisa nenhuma, é preciso que 
uma lei anterior estabeleça o serviço c au-
torize a despesa para que ela seja incluída 
no orçamento. 

Quanto ü taxa de recuperação, ela crian-
dü-a c estabelecendo o seu sêlo existe no or-
çamento porque há uma lei criando-a e esta-
belecendo o seu serviço. Portanto, o orça-
mento havia de formalizar êsse serviço: a re-
ceita da taxa de recuperação econômica e as 
despesas. 

Quanto, a final, ü ida da proposta orça-
mentária à Comissão de Legislação, o orça-
mento, quando entra na Casa, tem de ir à 
Comissão de Finan~~as, quer o orçamento fe-
deral, quer no estadual. Inverter esta ordem 
é violar o Regimento, é violar tôdas · as re-
gras do direito mçamcntário. O orçamento irá 
à Comissão de Finanças, como )á está. Se 
sugerido por esta,, será enviado à Comissão 
de Constituição. 

Eis, Sr. Presidente, em rápidas palavras, 
a resposta que dou ao ilustre Deputado tra-
balhista. Estou certo de que S. Excia., antes 
de vir à tribuna, não amadureceu nos concei• 
tos que ia proferir nesta Casa. Ouvindo-me e 
constatando que não estou inventando, S. 
Excia. de certo renunciará a todos os erra· 
dos conceitos sôbre a má elaboração da pro. 
posta orçamentária, apresentada pelo Govêr-
no. 

O Sr. Lima Guimarães Disse V •. 
Ex c ia; que eu errei duas vêzes, e· acho que 
V. Excia. errou muito mais. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Queria 
que V. Excia. apontasse meus erros. 

O Sr. Lima Guimarães - Oportunamen. 
te. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Convido 
V. Excia. a vir a esta tribuna apontar êsses 
erros c analisar a~ minhas palavras. (Pal-
mas). 

COl\USSXO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPOHTES 

Acha-se ~ôhre a Mesa o seguinte requeri-
mento, que é lido 11elo Sr. 1.• Secretário: 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa: 

Peço a V. Exc..ia. a suhstituiçfio do Sr. 
Deputado Aluísio Costa pelo Sr. Deputado Bo-
livar de Freitas, na Comissão Especial de Es-
tudos sôhre Transportes. 

Sala das Sessões, V de outubro de 1947. 
(a.) Dilcrmando Cruz. 
E' designado o Sr. Bolivar de Freitas. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

Está ainda sôhre a Mesa o seguinte re-
querimento, que é igualmente lido pelo Sr. 
l.q Secretário: 

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

Devendo o Sr. Deputado Guilherme Ma-
chado ausentar-se desta Capital durante al-
guns dias, solicito a indicação do Sr. Depu-
tado Mateus Salomé para .substituí-lo .durante 
sua ausência. 

Sala das Sessões, 1.• de outubro de 1947. 
(a.) Maurício Andrade, Presidente da 

Comissão de Finanças. 
Deferindo o requerimento supra, o Sr. 

Presidente designa o Sr. Ma teus Salomé para 
substituir o Sr. Guilherme Machado, na Co-
missão de Finanças. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM 
SOCIAL 

Vem à Mesa mais o seguinte requerimen-
to, que é lido pelo Sr. 1.• Secretário: 

Belo Horizonte, 1.• üe outubro de 1947. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa: · . 
Venho requerer seja o Sr. Deputado Adol-

fo Dutra substituído na Comissão de Traba-
lho c Ordem Social, por se achar ausen~e,, !?e-
lo Sr. Deputado Starling Soares, proVlsona-
mente. 

(a.) Ilacir J.ima, Presidente da Comis-
são. 

O Sr. Presidente defere o requerimento 
supra, e designa 0 Sr. Starling Soares paEa 
substituir o Sr Astolfo Dutra, na Com1ssao 
de Trabalho e 'ordem Social. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES 

A seguir, o Sr. Renó, por parte da Co-
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missao de Finanças, lê e remete à ;t\'Iesa o 
seguinte: 

PARECER PARA 2.' DISCUSSÃO SóBRE O 
PROJETO N.• 42 

Comissão de Finanças 
O Projeto n.• 42 aprovado em 1.• discus-

são, refere-se ao artigo 10 n.•' V, da Consti-
tuição Federal e artigo 104 letra "e", da Cons-
tituição Estadual, que determina até ao má-
ximo de 5% "ad-valorcm" o limite dêssc im-
pôsto. Pelo exame c atento estudo do pro-
jeto, verifica-se estar o mesmo. em condições 
de ser aprovado c ser necessário ao soergui-
menta financeiro do Estado. 

Emito, portanto, meu parecer favorável 
ao .mesmo. 

Sala das Comissões, 29-9-1947. 
(aa.) R c nó - Maurício Andrade - Al-

berto Deodato - Matcus Salomé - Feliciano 
Pena. 

- Publicado, inclua-se em ordem do 
dia. 

O Sr. Maurício Andrade, por parte, igual-
mente, da Comissão de Finanças, lê e crivia 
à Mesa o seguinte parecer: 
PARECER PARA 3.' DISCUSSÃO SóBRE O 

PROJETO N.• 23 
Çomissão de Finanças,, Orçamento e 1'omada 

de Contas 
A Comissão, examinando o projeto n.• 23 

el? que o Governador pede abertura de cré-
dito especial de Cr$ 20. 426,40, à Secretaria 
das Finanças, já aprovado em 2.' discussão, 
sem. emendas, é de parecer seja o mesmo sub-
metido a 3.4 discussão c aprovado, tal como 
se acha redigido. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 
1947. 

(aa.) Maurício Andrade - Feliciano Pc-
na -;-- Tancrcdo Neves - Renó - Mateus Sa-
lome - Alberto Deodato. 

. - Publicado, inclua-se em ordem do 
dia. 

O Sr. 1.• Secretário procede à leitura 
dos seguintes pareceres, que não foram lidos 
Pelos respectivos relatores: 

PARECER N.• 20 
Comissão de Constituição, Legislação e Justiça 

Deliberou a Comissão de Finanças, Orça-
mento e Tomada de Contas fôsse ouvida a 
Çomissão de Constituição, Legislação e Jus-
tiça sôbre a constitucionalidade do projeto 
n.• 20, que tem por objetivo a abertura de 
crédito especial no valor de Cr$ 73.943,30 
à Secretaria do Interior para pagamento .de 
adicionais, no período de 16 de janeiro de 
1946 a 31 de dezembro de 1947, a Juizes de 
Direito e Escrivães do Crime, e de diferen-
ças de vencimentos, abono familiar e adicio-
nais no período de 1.'~~ de janeiro de 1944 a 
17 de março de 1947; adicionais de 10% no 
:periodo de 26 de maio a 2 de junho de 194 7; 
Idem, de 1.• de março a 31 de dezembro de 
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1947 · idem de 22 de maio a 31 de dezembro 
de 1947 a bficiais da Fôrça POlicial. 

O projeto foi remetido em mensagem pe-
lo Sr. Governador do Estado, c vem acoii_I-
panhado de oficio do Sr. Secretário das FI-
nanças que pondera que somente após o en-
cerramento do exercício de 1946 foram apu-
rados tais adicionais e diferenças de venci-
mentos pela Secretaria do Intcri.or e em ob~ 
servância à lei n.• 425, de 1906, decreto-lei 
n.• 2.079, de 13 de março de 1947, e decreto-
lei n.• 1. 630, de 15 de janeiro de 194 7. 

Pondera o Relator do projeto, na Comis-
são de Finanças, que em 1946 estava CT? ple-
no vigor o decreto-lei federal .n.: 1. 860, de 
22 de outubro de 1942 que supnrmu, a contar 
daquela data as gratifica~~õcs adicionais por 
tempo de se'rviço pagas até então aos fu~
cionários públicos em geral, e que, na VI-
gência do decreto-lei n. 01 1. 202, de _ 9 de 
março de 1939, não era lícito ao cnta<? In;' 
tcrvcntor Federal expedir o decreto-lei n. 
1. 630 de 15 de janeiro de 1946 em desr~s
peito its disposições do decreto-lei n.• 4. 860, 
de 1942. 

Pondera mais que, no orçamento do cor-
rantc exercício. não foi prevista verba para 
atender a tais despesas. 

Conclui o Relator nos seguintes têrmo~: 
"Nega-se a concessão de abertura do. ~re-. 

dito especial do projeto n.• 20, ora sohcita-
do, por falta de apoio legal c ainda porque 
não compete à atual Assembléia Lcgrslativa 
assumir compromissos alheios ao seu conhc-
~imento c à vontade do povo que a ~J_egcu, 
não podendo chamar a si a responsalnhdade 
de Interventores ditatoriais". 

Feita essa exposição examinemos a es-
pécie em seu aspecto constitucional. 

Como vimos, o projeto n.• 20 tem por 
objetivo a abertura de crédito especial para 
pagamento de adicionais, gratificações c nu· 
mcntos de vencimentos a servidores do Es-
tado. 

Os funcionários que primeiro tiverar!l di-
reito a essas gratificações foram os ma11,Islra-
dos; aquêles que con tassern mí1is de 30 a_nos 
de efetivo exereício no Estado pcrcebenaT? 
uma gratificaPão de 1 O% sôbre seus venci-
mentos. Era ~ uuc dispunha a lei n.• 375 de 
19 de setembro de 1903 no seu art. 256. Pos-
teriormente a lei n.O' 425, de 17 de agôsto de 
1906 estendeu a todos os funcionários do 
Estado as disposicões eontidas no artigo 256 
da citada lei n.• 375. . 

Em 22 de outuhro de 1942, o decreto-h;t 
n. • 4. 860, veio proibir a concessão de grati-
ficações adicionais por tempo de serviço, cUs-
pondo em seu artigo 1.•: - "A contar da data 
da presente lei não mais poderão ser abona-
das aos funcionários püblicos da União, dos 
Estados e dos Municípios quaisquer gratifi-
cações adicionais por tempo de serviço, ex· 
cPtuadas tão somente as que a lei garante aos 
professôres,.. 

A despeito da proibição contida na ci-
tada lei o ex-Interventor Federal do Estado, 
Desembargador Nísio Bafitsa de Oliveira bai-
xou o decreto-lei n.• 1. 630, de 15 de janeiro 
de 1046, que, em seu artigo 192, assegura 
uo Juiz ou funcionário com 30 anos ou mais 
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de serviço' o direito a perceber adicionais de 
10% sôbre os vencimentos fixos do cargo. 

Evidentemente o artigo citado da lei es-
tadual está em flagrante desrespeito à lei fe-
deral que disciplinava a espécie. 

Com a promulgação da Constituição do 
Estado de Minas Gerais aquelas gratificações 
foram restahelecidas em seu artigo 149 que 
dispõe que "os funcionários que contarem 
mais de 30 anos de serviço terão uma gratifi-
cação adicional aos vencimentos, nos têrmos 
que a lei estabelecer". 

Em vigor a Constituição do. Estado, ces-
saram os efeitos do decreto-lei federal n.9 

4. 8GO que proibia · a concessão de gratifica-
ções adicionais por tempo de servi~:o, pas-
sando ao Estado a competência para legislar 
a respeito. ~ 

A matéria está assim prevista na própria 
Constituição do Estado. Não a contraria em 
nada. Apenas sua aplicação deverá ser fei-
ta "nos têrmos que a lei estabelecer". Quer 
isso dizer, como, aliás, salienta o Relator da 
Comissão de Finan~:as, que a verba para aten-
der às despesas referentes às gratifictwões c 
adicionais deverá ser a orçamentária do pró-
ximo ano de 1948. 

Quanto à verba para cobrir aumento de 
vencimentos de militares, em face do decre-
to-lei ~1.~ 2. 07p, de 13 de março de 194 7, tem 
o proJeto razuo de ser. Não se refere o de-
creto citado a gratificações c adicionais. Fi-
xa apenas os vencimentos de Oficiais e Pra-
ças da Fôrça Policial e do Corpo de Bom-
beiros. Donde se conclui que a sua aplicabi-
lidade não estava em discordância com o de-
creto-lei n.• ·4. 8GO citado. 

A abertura de crédito especial é permi-
tida mediante autorizaçfio legislativa ·(art. 
3G da Constituição Mineira). 

Assim, se fôr possível discriminar os cré-
ditos de modo a separar as partes referentes a 
aumento de vencimentos, entendemos que se-
rá possível a abertura de crédito especial pa-
ra atender às despesas com aumentos de ven-
cimentos. Quanto ao mais terá que esperar a 
proposta orçamentária de 1948. 

Sala das Comissões, 23 de setembro de 
1947. 

(aa.) Aluisio Costa - Pedro Braga 
Fabrício Soares - IUbeiro Navarro. 

- Será considerado ainda nesta sessão. 

PARECER N.• 21 

Comissão de Segumnça Pública 

. 1. -. ~ Sr. Artur Eutrópio, Presidente 
do D1retono do P. S. D. de Mutum, em te-
legrama de 12 de agôsto de 194 7 alega que 
êlc e seus correligionários estavam' sendo cer-
ceados em suas liberdades pelo Prefeito da-
quele Município, que planejava promover pri-
sões em massa. Alega ainda que solicitou pro-
vidê~cins ao Sr. Secretário do Interior, co-
rnumcando as ocorrências ao Sr. Governa-
dor. 

2 - A representação foi redistribuida a 
esta Comissão em 10 de setembro de 1947. 
Por se tratar de matéria de urgência, era de 
aplicar-se o art. 43 do Regimento Interno. 

3 - A Comissão opina por que se tomem 
informações ao Sr. Secretário do Interior sô-
bre a representação em aprêço, o que re· 
quer. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1947. 

(aa.) Jason Albergaria Antônio Pi-
menta - Chaves Ribeiro. 

- Será considerado ainda nesta sessão.· 

PARECER N.• 22 

Comissão de Segurmlça Pública 
1 - José Pedro Alcântara, em telegra-

ma de 21-9-4 7, alega que não foram profe-
ridos despachos em sucessivos pedidos en-
dereçados à Chefia de Polícia, Secção de Co-
municações. 

f.;stes pedidos são datados de 21-9-44, 26-
9-44, 24-8-45, 14-2-4 7, 2G-2-4 7 e tornaram os 
n6n1eros GG.892, GG.960, 73.338, 89.106, 
89.707 c 89.430. 

2 - O reclamante não menciona a ma-
téria sôbre que versam os pedidos. Esclare-
ce, porém, que estão êles sem despachÇ>. 

3 - A Comissão é de parecer que se to-
rnem informações a êsse respeito ao Sr. Chefe 
de Polícia, o que requer. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 
1947. 

(aa.) Jason Albergaria - Antônio Pi-
menta - Amadeu Andrada - Chaves Ri-
beiro. 

- Será considerado ainda nesta sessão. 

PARECER N.• 23 

Comissão de Finanças, Orçamento e 7'omada 
de Contas 

A Comissão, examinando o Projeto n.9 34, 
com parecer da Comissão de Educação e Cul-
tura, é de opinião, seja devolvido à referida 
Comissão, visto não acarretar despesas para 
o Estado. 

Sala das Comissões, 1.91 de outubro de 
1947. 

(aa.) Alberto Deodato - Renó -Matem> 
Salomé - Feliciano Pena. 

- Será considerado ainda nesta sessão •. 

PARECEH DE HEDAÇÃO FINAL 
Comissão' de Redação 

A Comissão de Redação, examinando o 
projeto n.• 14, que estende a militares da ati: 
va ou da reserva os benefícios do decreto-le1 
n.• 1. G32, de 16 de janeiro de 194G, e verif_i_, 
cando já ter sido o mesmo aprovado nas tres 
di~cussões regimentais, é de pa!'ecer que lhe 
seja dada, como final, a redaçao qu~ se se-
gue, a qual está de acôrdo com o prOJ~to e ? 
vencido. Sob esta forma, seja envwdo a 
sanção: 

PROJETO N.• 14 

Estende a militares os benefícios do decreto-
lei estadual n.• 1. 632, de 6-1-1946 

A Assembléia Legislativa db Estado de 
Minas Gerais, decreta: 



Art. 1.• - Ficam estendidos aos mili-
tares da ativa ou da reserva, que residiam 
em Minas Gerais no período anterior à de-
claração de guerra e que, incorporados às 
Classes Armadas do País, hajam prestado ser-
viço de natureza militar por mais de um ano, 
de 1942 a 1945, no litoral, a hôrdo de na-
vios ou aviões de guerra ou mercantes, os be-
nefícios de que trata o decreto-lei estadual 
n,Q, 1. 632, de 16 de janeiro de 1946. 

Art. 2.Q - Os mesmos beneficios se es-
tendem aos civis e militares, da ativa ou da 
reserva, que tenham prestado serviço mili-
tar ou de natureza relevante, em qualquer 
parte do território nacional, em igual· perio-
do, tenham ou não sido condecorados com 
Medalhas Militares. 

§ Lo - Para o gôzo dos benefícios de 
que trata a presente lei, deverá o interessa-
do provar o seguinte: 
. a) prestação de serviço militar ou de 

natureza militar, ou relevante, por mais de 
um ano, ·de 1942 a 1945; 

h) .. não possuir imóvel rural ou urba-
no; 

, c) haver residido em Minas Gerais no 
período anterior à declaração de guerra. 

§ 2.0 
- As provas de que tratam as alí-

neas do § 1.0 serão fornecidas, em forma de 
c'ertidão ou atestados, pelo Comando da He-
gião Milit.ar, pelri Diretoria de Pessoal da Ar-
ll1ada ou da Aeronáutica, quando fôr o caso. 

Art. 3,Q - O imóvel adquirido de acôr-
do com a presente lei poderá ser hipotecado 
ao Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais ou a qualquer dos 
Bancos, vinculados ao Tesouro dêste Estado, 
mesmo em nome do outro cônjuge, na hipó-
t~se .d~ que êste e não o interessado seja fun-
Clonano estadual. 

Art. 4.91 - As disposições d~ presente lei 
prevalecerão por dois anos, a contar de sua 
P?blicação, aplicando-se aos militares que 
~lllda .se encontrem em serviço ou já estejam 
hcencwdos ou reformados, ou a seus herdei-
rog, 

Art. ,·5:0 
- Revogam-se as disposições 

em contrano. 
Sala das Comissões 30 de setembro de 

1947. ' 
Abreu Resende, presidente - Xenofon-

te Mercadante, relator - Oscar C • orrea. 

PARECER DE HEDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

A Comissão de Redação, examinando o 
,Proieto n.o 17, que autoriza o Poder Execu-
tivo a abrir um crédito especial, e verifican-
do já ter sido o mesmo aprovado nas três 
discussões regimentais, é de parecer que lhe 
seja dada como final, u redação que se segue, 
u qual está de ucôrdo com o projeto e o ven-
cido. Sob esta forma, seja enviado à san-
ção: 
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PHOJETO N.• 17 

Autoriza a abertura de zzm crédito especial 
de Cr$ 22 .196,40, à Secretária das Fi-
nanças 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, decreta: 
Art. 1,0 _ Fica o Poder Ex~cutivo au-

torizado a abrir o crédito especial de Cr$ 
22 .196,<Hl (vinte e dois mil cento c noventa 
c seis cruzeiros c quarenta centavos), para 
pagamento a diversos, como segue: • 

Irineu Tôrres Brochado - Alugue} ao 
prédio ocupado pela coletoria dP- Unm,, no 
período de janeiro a dezembro de 1946 -
Cr$ 1 . 200,00. , . 

Edson Miranda - Alugn(;)l do predw on-
de funciona a coletoria üe Açucena, no pe-
ríodo de V de julho a 31 de dezembro de 1945 
-- Cr$ 720,00. 

Aristóteles Garcia Clo Carmo - Aluguel 
do prédio onde funciona a coletoria de Man-
tcna, no período de outubro a dezembro de 
1945 - CrS!l GOO,OO. 

Eugênio José Alves - Aluguel do pré-
dio onde funciona a coletoria de São João 
do Paraíso, no período de 1."' de abril a 31 
de dezembro de 1946 - Cr$ 720,00. 

João Guilherme Milagres - Aluguel do 
prédio ··onde funciona a coletoria de Mante-
na, no período de abril de 1946 :._ C$r 
200,00. 

Fioravante Pádula - Aluguel do prédio 
ocupado pela coletoria de Espera Feliz, no 
período de janeiro a dezembro de 1946 -
Cr$ 3. 000,00. 
. Francisco Cardoso Brochado - Aluguel 

do prédio ocupado pelos Serviços Fiscais de 
Poços de Caldas, no período de 10 de junho 
a 15 de setembro de 1946 - Cr$ 2. 833,30. 

Alvim Drumond - Aluguel do prédio 
ocupado pela coletoria de Lajinha, no pe-
ríodo de 1." de fevereiro a 31 de dezembro 
de 1946 - Cr$ 1.100,00. 

Homualdo Alves Martins - Aluguel do 
prédio ocupado pela circunscrição de Extre-
ma,· no período de 1.0 de abril a 31 de de-
zembro de 1946 - Cr$ 720,00. 

Alberto Vieira e Silva - Aluguel do pré-
dio ocupado pela circunscrição de Botclhos, , 
no período de 1.• de julho a· 31 de dezem-
bro de 1946 - Cr$ L080,00. 

Companhia Aliança da Bahia - Aluguel 
do prédio ocupado pelas 1.• c 2.• coletorias 
de Juiz de Fora, no período de 19 de outu-
bro a 31 de dezembro de 1946 - Cr$ 
2. 280,10. 

Jbrahirn Antônio Bita - Aluguel do pré-
dio ocupado pela coletoria de Mercês, no 
período de 1.o a 31 de .dezembro de 1946 
_ Cr$ 100,00. 

Amália Gonçalves - Aluguel do prédio 
ocupado pela coletoria de Mesquita, no pe-
ríodo de 1.• de outubro a 31 de dezembro 
de 1945 - Cr$ 180,00. 

Beniolava Hocha e Silva - Aluguel do 
prédio para o Pôsto de Fiscalização de Teó-
filo Otoni, no período de 1.Q' de janeiro a 
31 de dezembro de 1946 - Cr$ 960,00. 



Conceição Duarte l\lelgaço - Aluguel do· 
.Prédio para a coletoria de Pequi, no perío-
do de V de janeiro a 31 d'e dezembro de 
1946 - Cr$ 600,00. . 

Sebastião Fernandes l\Iourão - Aluguel 
do prédio para a coletoria de Sabinópolis, no 
período de 1.• de outubro a 31 de dezembro 
de 1945 - Cr$ 300,00. 

Anta de Lima Brito - Aluguel do prédio 
para a coletoria de Porteirinha, durante o 
período de 1.• de janeiro a 31 de dezembro 
de Ül4G - Cr$ 18o,oo. 

Itahirense Futebol Clube - Aluguel do 
prédio para a coletoria de Itabirito, no pe-
ríodo de 1." de at;ôsto a 31 de dezembro de 
1946 - Cr$ 1.120,00. 
· João Teixeira Pinto - Aluguel do pré-
dio para· a coletoria de Paraisópolis, no pe-
ríodo de V de janeiro a 31 de dezembro de 
.1946 - Cr$ GOO,OO. 

Olívio de Araújo - Aluguel do prédio 
para a coletoria de Mutum, no período de 
V de janeiro a 31 de dezembro de 194G -
Cr$ 1.512,00. 

.José c Alice de Paula - Aluguel do pré-
dio para a coletoria de Visconde do Hio 
Branco, no período de 25 de maio a 31 :de 
dezembro de 1946 - Cr$ 1.801,00. 

Julieta Cândida Maranesi - Aluguel do 
prédio para a coletoria de Serrania, durante 
o mês de dezembro de 1945 - Cr$ 90,00. 

Soma - Cr$ 22 .196,40. 
Art. 2.• - Hevogam-se as disposições em 

eoútrário, entrando esta lei em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Mando, }Jortanto, a tôdas as autoridades 
a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencer, que n cumpram e façam cumprir 
tão exatamente corno nela se contém. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 
1947. ' 

(aa.) Abreu Resende, Presidente e He-
lator - Xenofonle Mcrcadantc - Oscar Cor-
rêa. 

PAHECEH DE HEDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

A Comissão de Hcdação, examinando o 
projeto n.• 18, que autoriza o Poder Executi-
vo a abrir um créditv especial, e verifican-
do já ter sido o mesmo aprovado nas três 
discussões regimentais, é de parecer que lhe 
seja dada, como final, a redação que se se-
gue, a qual está de acôrdo com o projeto 
c o vencido. Sob esta forma, seja enviado à 
sanção: 

f 
PROJETO N.• 18 

Autoriza a abertura de um crédito suplemen-
tar de Cr$ 3. 000.000,00 à verba 025-45 
(8693), do Departamento de Compras e 
Fiscalização 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta c eu sanciono a se-
guinte lci: 

Art. V - Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir o crédito suplementar de 
Cr$ 3. 000.000,00 (três', milhões de cruzeiros), 
à verba 025-45 (8693) - Material para a Im- · 
prensa - do Departamento de Compras: e 
Fiscalização. 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições 'em 
contrário, entrando esta lei em vigor na data 
de sua publicação. · . 

Mando, portanto, r. tôdas as autoridades. 
a quem o conhecimento c execução desta let 
pertencer, que a cumpram c a façam cum-
prir tão exatamente como nela se contém. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 
1947. 

(aa.) Abreu Resende, Presidente - Xe-
nofonte Mercadantc, Hclator - Oscar Cor-
rêa. 

PAHECEH DE HEDAÇÃO FINAL 

Comisslio de Redaçlio 
A Comissão de Redação, examinando o 

projeto n." Hl, que autori;r,a o Poder Execu-
tivo a abrir um crédito especial, e verifican-
do já ter sido o mesmo aprovado nas três 
discussões regimentais, é de parecer lhe se-: 
ja dada como final, a redação que se segue 
que está de acôrdo com o projeto e o ven· 
eido. Sob esta forma, seja enviado à san-
ção: 

PROJETO N.• 19 

Autoriza a abertura de um crédito especial 1 

de Cr$ 9. 603,90, à Secretaria da Educa-
ção 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta: 

Art. 1." - Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir o crédito especial de Cr$' 
9. 603,90 ·.(nove mil seiscentos c três cruzein:~s 
c noventa .centavos), para pagamento de adi-
cionais de 10 o/o, aluguel de prédio e forne-
cimento de energia elétrica, ao ensino pri-. 
mário, aos seguintes: 

Francisco Tibúrcio de Oliveira - Di-
retor do Grupo Escolar "J\Iodestino Gonçp.l-
vcs", de Santa Luzia - Adicionais de 10% 
no período de 15 de junho de 1944 a 31 de 
dezembro de 194G - Cr$ 2.404,00. · 

Maria das Dores Pereira - Professôra 
das Escolas Reunidas de Urncânia, municí-
pio de Ponte Nova - Adicionais de 10% no 
período de 24 de abril a 31 de dezembro 
de 1946 - Cr$ 404,00. • 

Isabel de Lima Vioti - Pro.fe_ssor~ elo 
Grupo Escolar de Baependi - A~Icwnms de 
10 o/o no p'críodo de 13 de fevereiro a 31 de 
dezembro de 1946 - Cr$ 630,20 · . 

Maria Antonieta Lorandi Fialho ~ Pro-
fcssôra do Grupo Escolar de Pequen, mu-
nicípio de Bicas - Adicionais de 10% no 
período de 6 de junho de 1945 a 31 de de-
zembro de 1946 - Cr$ 818,50. 

Amália Paulina de Abreu Chagas - Pro-
fcssôra de Vila Lamim, município de Rio 
Espera - Adicionais de 10% no período de 
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12 de março de 1941 a 31 de dezembro de 
1946 - Cr$ 2.078,00. a encampação da rodovia que liga Ponte No-

va a Viçosa. ' Maria Luiza Mourão Rocha - Professô-
ra do Grupo Escolar de São João Evangelis-
ta - Adicionais de 10% no período de 2 de 
março a 31 de dezembro de 1946 - Cr$ 
594,10. 

Elvira Magalhães - Diretora do Grupo 
Escolar de Muzambinho - Adicionais de 
10% no período de 19 de maio a 31 de de-

. zembro de 1945 - Cr$ '108,80. 
, ~ntão Vieira dos Santos - Aluguel do 

predw ocupado pelo Grupo Escolar de Por-
teirinha, durante o ano de 1945 - Cr$ 600,00. . .. 

I Vigário da Paróquia de Cordisburgo -
Aluguel ·do prédio onde funciona o Grupo 
Escolar de Cordisburgo, no período de mar-
ço a dezembro de 1945 - Cr$ 1. 500,00. 

Companhia Sul-Mineira de Eletricidade, 
S · A. - Fornecimento de luz à Escola No-
turna de Alfcnas, durante o quarto trimes-
tre de 1945 - Cr$ 66,90. 

Companhia Sul-Mineira ·de Eletricidade, 
S. A. - Fornecimento de luz ao Grupo Es-
colar de Paraisópolis, durante o quarto tri-
mestre de 1945 - Cr$ 50,10. 

Companhia Sul-Mineira de Eletricidade, 
S. · F. - Fornecimento de luz ao Grupo Es-
colar "Minas Gerais", de Alfenas, durante o 
qUarto trimestre de 1945 - Cr$ 49,30. 

Sorna - Cr$ 9. 603,90. 
Art. 2.• - Revogam-se as disposições em 

contrário, entrando esta lei em vigor na data 
de sua_ publicação. 

Mando, portanto, a tôdas as autoridades 
a quem o conhecimento e execução desta lei 
Pertencer, que a cumrírarn e façam cumprir 
tão exatamente corno nela se contém. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 
1947. ' 

Abreu Resende, Presidente - Oscar Cor-
rêa, Relator - Xenofonte Mercadanto. 

DISCUSS.\0 DE PARECEHES 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1,9 Secretário 
e franqueada a palavra, não a solicita nenhum 
Sr. Deputado. 

Pôsto a votos, é aprovado. 
- À Comissão de Viação. 

1.• discusslío do projeto n.9' 78 
Segue-se a 1.• discussão do projeto n.0 

78, do Sr. André de ATmeida, que equipara 
vencimentos de funcionários ·da Secretaria 
do Trihunal de .Justiça de Minas. 

Após a leitura dêsse projeto pelo Sr. 1.• 
Secretário, é o mesmo submetido a votos ~ 
aprovado, sem debate. 

- À Comissão de Finanças. 
1.~ discusslío do projeto n.• 79 

Logo após, anuncia-se a 1.• discussão do 
projeto n.• 79, do Sr. A1Jreu Resende, que 
a~ttoriza a construção de urna ponte sôbre o 
no Alegre, no município de Pedralva. 

Procedida a sua leitura pelo Sr. 1.t Se-
~retúrio, sem debate, é aprovado êsse pro-
Jeto. 

- À Comissão de Viação. 

1.• discussao do projeto n.•' 80 
Em seguidn, :muncia-se a 1..• di~cussão 

do projeto n.• 80, do Sr. Abreu Resende, oue 
autoriza a construciio de um prédio escolar 
em São José do Alegre. 

Lido êssr~ projeto pelo Sr. 1. o Secretúrio, 
e livre a palavrn, não se manifesta nenhum 
Sr. Deputado. Submetido a votos, é :~pro
vado. 

- À Comissão de Viação. 

1.• discussão do projeto n.O 81 
A scgnir, ommcia-se a 1.• discussão do 

Pr~ieto n.• 81, cl~ Sr. Dnar Mendes, _que au-
fonza a construcao de 11m nrédio pnra Grupo 
Escolar nn <·idade de Pomhn. 

Lido ~~se proJeto pelo Sr. 1.• Secretário 
e franque:1dn a pnl:1vr:1, nilo a solicita nenhum 
Sr. Deputado. Suhrncti<lo a votos, é apro-
vado. ' 

- À Comissão de Viação. 

1.' discusslío do projeto n.•' 82 

De acôrdo com o arf. 164, parágrafo 3.0
, 

d? Hegirncnto, o Sr. Presidente submete à 
{hscussão c votação os pareceres ns. 20, 21, 
22 e 23, e os pareceres de redação final sô-
hre os projetos ns. 14, 17, 18, 19 e 20, há 
Pouco oferecidos, os quais são cada um de 
sua yez aprovados sem debate, recebendo os 
segmntcs despachos: 1 1 \ 

. Parecer n.• 20 - Oficie-se ao Sr. Se-
cretário das Finanças. 

Parecer n.• 21 - Oficie-se ao Sr. Se-

Passa-se :1 1.• ditcussão do nroieto n.• 
82, do Sr. Feliciano Pena, concedenáo sub-
venção à Santa Casa de Caridade de Dom 
Despacho. 

Lido êssc projeto pelo Sr. 1.0 Secretúrio, 
é 0 mesmo nprovado. sem debate 

cretário do Interior. _ 
Parecer n;• 22 - Oficie-se ao Sr. Chefe 

de Polícia. 
Parecer n.• 23 - À Comissão de Edu-

cação. 
Redações finais sôbre os projetos ns. 

14, 17, 18, 19 c 20 - À sanção. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

1.• discus8ão do projeto n.• 77 
Anuncia-se a 1.• discussão do projeto n.• 

77 • do Sr. André ·de Almeida, que autoriza 
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_ A Comissão de Finanças. · 

'1.~ _discussão elo projeto n.O 83 
Finalmente, entra em 1.• dis<:ussão o pro-

jeto n.O 83, ,do Sr · último de Carvalho que 
reverte à Força Policial oficiais reforn'.ados 
pelo decreto n.• 11.261, cria o quadro su-
plementar ~xtra c contém outras disposições. 

Procedida a sua leitura pelo Sr. V' se. 
cretário e franqueada a palavra, não se ma. 
nifesta nenhum Sr. Deputado. Pôsto a vo--
tos, é aprovado êsse projeto._ 
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- À Comissão ·de Segurança Pública. 
3.• discussão do projeto n.• 11 

Por último anüncia-se •a 3.• discussão 
do projeto n.• i f, que n~o?ifica o , Regula-
mento de Promoções de OficiaiS da Força Po-
licial do Estado de Minas Gerais, aprovado 
pelo decreto-lei n.• 1. 061, de 29 de dezem-
bro de 1945. 

Após a leitura dêsse ~rojeto pel? Sr. _ 1." 
Secretário, é 0 mesmo posto em d1scussao. 

O SR. RENó - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

r O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Renó. . d' 

O SR. RENó - Sr. Presidente, pe 1 a 
palavra para apresentar uma emenda a êsse 
projeto (lê) : 

EMENDA 

Acrescentar no parágrafo 3.0 do artigo 1 i 
do Regulamento de Promoções de Oficiais, 
aprovado pelo Decreto-lei 1. 061, de 29 de 
dezembro de 1945, a letra "c", com a seguin-
te redação: 

"O passado nas funções de Delegado Es-
P0Cial de Polícia". 

Justificação - A função primordial do 
Oficial da Fôrça é a de policial. 

O Delegado Especial está em contacto 
permanente com contingente de tropa - os 
dcstacamen tos policiais, enquanto que os as-
sistentes militares, ajudantes de ordens, e en-
carregados das Fazendas do Taquaril e de 
Santa Teresa, conquanto em funções hem re-
muneradas, nenhum contacto têm com tropa, 
c, no entanto, são arregimentados, tendo em 
vista as letras "a" e "b" do parágrafo 3.~ 
do artigo 17. 

Sala das Sessões, 1.• de outubro de 1947. 
(aa.) Renó - Ilacir Lima - Lima Gui-

marães. 
Declara o Sr. Presidente que dita emen-

da ao projeto n. • 11 consigna matéria nova, 
e, como tal, não se pode dela -cogitar na 3.' 
discussão, nos têrmos do art. 176 do Regi-
mento. 

Em seguida, o sr. Rennó desiste da refe-
rida emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em 3.• 
discussão o projeto n.• 11. (Pausa). 

Não havendo nenhum Sr. Deputado que 
queira discutir o referido projeto, vou sub-
metê-lo a votos, a fim de que a Casa decida 
se o mesmo deve ser aprovado, salvo as emen-
das. Os Srs. Deputados que aprovarem o pro-
jeto, salvo as emendas, queiram permanecer 
em seus lugares. 

Foi aprovado. 

ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo que tratar, o Sr. 

Presidente declara finda a sessão designan 
do pura a próxima a seguinte ' 

ORDEM DO DIA 2-10~1947 

Primeira parte 
Das 14 às 15 horas: 

Leitura e aprovação da ata, 

Expediente, inclusive leitura e apresen--
tação de projetos, pareceres, indicações, re~
querimentos e interpelações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e votação dos requerimentos,_ 

pareceres, indicações e interpelações. 
Leitura e aprovação de redações finais.-

Segunda parte 
Das 16 às 18 horas: 

1.• discussão do projeto n.• 84, de au-
toria do Sr. Lourenço Andrade, que concede-
auxílio ao Orfanato Senhor Dom Jesus, de 
Passos. -

1.• discussão do projeto n.• 85, de au-
toria do Sr. Lourenço Andrade, que concede 
auxílio ao Instituto São Vicente de Paulo, de 
Cássia. 

1.4 discussão do projeto n.o 86, de auto-
ria do Sr. Lourenço Andrade, que concede 
suhvencão à Conferência São Vicente de Pau-
lo, de -Passos. 

1.• discussão do pro_ieto n.•' 87, de auto-
ria do Sr. Augusto de Figueiredo, que auto--
riza a constnwão de um eclifício para o Fó-
rum de São Sebastião do Paraíso. 

1.0 discussão do proieto n.• 88, de auto-
ria do Sr. Augusto de Figueiredo, que auto-
riza a construção, na cidade de São Sebas-
tião do Paraíso, de uma Praca de Esnortes. 

1.• -discussão do projeto n.o 89, de auto-
ria do Sr. Feljciano Pena, que autoriza a cons-
trucão de uma ponte sôhre o rio de Peixe, 
na Vila de Santa Rita. 

'f.• discussão do projeto n.• 90, de auto-
ria do Sr. Feliciano Pena, que autoriza a 
construção de urna ponte sôbre o rio San-
to Antônio, de Ferros. 

2.• discussão do pojeto n.• 42, que dis-
põe sôhre o impôs to de exportação. 

3.• discussão do projeto n.• 23,. que au-
toriza a abertura de um créclito especial de 
Cr$' 20. 426,40, à Secretaria das Finanças. 

- Levanta-se a sessão. 

HOSPEDAGENS OFICIAIS EM ESTÂNCIAS 
HIDROMINERAIS 

lnfol'lnações govemamenfais a que se refere o 
requerimento n."' 60, do Sr. Oscar Corrêa, 
aprovado em sessão de 30-9-1947: 

(Anexos à Mensagem n.• 55) 

Belo Horizonte, em 30 de _junho de 1947. 
Senhor Governador: 
Em atenção ao pedido de informações da 

ilustrada Assembléia Legislativa do Est~d?, 
encaminhado a Vossa Excelência em oflcw 
n.• 262, de 13 de maio último, a respeito de 
hospedagens gratuitas ou oficiais, custea?as-
pelo Estado, tendo a honra de presta_r a vos-
sa Excelência os seguintes esclarecimentos: 

I - Vaf"junto a relação das hospedágcns 
oficiais e gratuitas no Grande Hotel de Ara-
xá, de 1944 até mar~~o do corrente ano. O 
total dessa despesa monta a C r~ 1. 4 72.537,40 
(um milhão quatrocentos e setenta e dois mil 
quinhentos e trinta e sete cruzeiros c qua-
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· :renta centavos), conforme discriminação cons-
tante da relação inclusa. 

Convém esclarecer que foram incluídos 
na relação de hóspedes gratuitos os funcioná-
rios do Grande Hotel, que tinham ali resi-
dência obrigatória, bem como outros que fo-
ram executar scrvi~~os na Estância de Araxá. 

Antes de 1944, quando o Estado ainda não 
lnantinha hotel em Araxá, foram feitas des-
pesas com hospedagens de comitivas presi-
denciais, naquela cidade. Essas despesas es-
tão sendo apuradas, para esclarecimento em 
outra oportunidade. 

II - Quanto às hospedagens em Poços 
de Caldas, já vai adiantada a sua apuração, 
mas a pesquisa requer maior pruzo, eis que 
o Pálacc Hotel daquela cidade está sendo ad-
ministrado diretamente pelo Estado desde 
1940. 

Achei prudente concluir o exame em 
qu~stão, com a devida segurança, para em sc-
g_mda, apresentar-lhe o respectivo resultado, a 
ftm de que Vossa Excelência possa atender ao 
pedido de informações formulado pela ilus-
trada Assembléia Legislativa. 

Sendo o que me cumpre informar a Vos-
sa Excelência, ao ensejo, reitero-lhe os pro-
testos de respeitoso aprêço c distinta consi-
deração. 

(a.) América Rennê Gianetti, Secretário 
·da Agricultura, Indústria, Comércio e Tra-
balho. 

HOSPEDAGENS OFICIAIS NO GRANDE 
HOTEL DE ARAXA 

1944 
Comitiva do Presidente Getúlio Vargas 2 De 16 a 30 de abril de 1944 - Cr$ ... 

19.669,50. 
Discriminação: 

Djahna Mendonça e família - 15 dias a 
Cr$ 350,00 - Cr$ 4.550,00. 

Orlando Morctzsohn e Ccl. J. Cfmcio de 
Albuquerque - 11 dias a Cr$ 220 00 - Cr$ 

:2.420,00. ' 
Dr. Lucas Lopes e família - 9 dias a 

·Cr$ 280,00 - Cr$ 2. 520,00. 
Alberto Soares - 13 dias a Cr$ 100 00 

Cr$ 1. 300,00. ' 
~mador Vilela - 13 dias a Cr$ 100,00 

- Cr$ 1. 300,00. 
d. Governador B. Valadares c filha - 11 
· Ias a Cr$ 3. 000,00 - Cr$ 33. 000,00. 

d
. Dr. Dermeval Pimenta c família - 11 

· Ias a Cr$ 440,00 - Cr$ 4. 840,00. 

600 0
Idcm, 4 dias a Cr$ 150,00 - Cr$ 

' o. 
. Arrigo Buzachi, Targino Mota, Mário Vie-. 
gas e Adalberto Castro - 13 dias a Cr$ 310 00 
- Cr$ 4.030,00. ' 

Francisco de S. Lessa - 13 dias a Cr$ 
·200,00 ~ Cr$ 2.600,00. 

Hcrcílio Teixeira nessa, Claudionor José 
Gonçalves e João Vicente de Sousa - 11 dias 
a Cr$ 300,00 - Cr$ 3. 300,00. 

Maria Adeláide Gouvêa' - 11 dias a Cr$ 
150,00 - Cr$ 1. 650,00. 

Severino Nunes, Hugo Mosca Ramos e 
·'Garcia Casaus - 11 dias a Cr$ 280,00 
Cr$ 3. 080,00. 
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José Antônio da Silva, José Morais .e 
Amãvel Costa - 11 dias a Cr$ 230,00 
Cr$ 2. 530,00. 

José Peixoto - 9 dias a Cr$ 100,00 -
Cr$ 900,00. 

Moacir de Melo e José Martins Ramos 
- 11 dias a Cr$ 150,00 - Cr$ 1. 650,00. 

Antônio Fortes Filho, Eudósio de Castro 
e Carolino A. Uengocke - 11 dias a Cr$ 
300,00 - Cr$ 3. 300,00. 

Alvaro M. Santos, Artur Hamos da Silva 
e Manuel Fausto dos Santos - 11 !lias a 
Cr$ ilOO,OO - Cr$ 3. 300,00. . 

Platão Hibciro, Armando FrCitas dos 
Santos c Pedro Ferraz Aguiar - 11 dias a 
Crili 300,00 - Cr$ :l. ilOO,OtJ. 

Homero Barata Filho, Guido P. Lopes 
c Sérgio do Nascimento - 11 dias a Cr$ 
300,00 - Cr$ 3. 300,00. · . 

Armando Aires Pereira c Clodoaldo Mar-
ques - 11 tlias a Cr$ 220,00 - Cr$ · · • 
2.420,00. ' 

Antônio Bcrgo Vicente Vono c Jose Car-
los Sott - 13 dia~ a Cr$ 230,00 - Cr$ . · • 
2. 990,00. 

Vitalino Morais, Egídio Albano, Ivo Al-
bano e Artur Infante - 12 dias a Cr$ 300,00 
- Cr$ 4. 360,00. 

Carlos Laubisch - 15 dias a Cr$ 150,00 
- Cr$ 2. 250,00. 

Djalma Pimenta - 13 dias a Cr$ 150,00 
-Cr$ 1. 950,00. 

Presidente Getúlio Vargas - 10 dias a 
Cr$ 3. 000,00 - Cr$ 30. 000,00. 

Tenente Gregório Fortunuto c Adão Fc-
liciano - 10 dias a Cr$ 220,00 - Cr$ · · · 
2:200,00. . 

Ladislau Oliveira Abreu - 7 dias a Cr$ 
150,00 - Cr$ 1. 050,00. 

Joaquim Rôla - 7 dias a Cr$ 150,00 -
Cr$ 1. 050,00. . 

Dr. Hcnato M. Silva e Sra. - 10 dws 
a Cr$ 220,00 - Cr$ 2. 200,00. 

José Pinto Vieira - 12 dias a Cr$ 80,00 
- Cr$ 9GO,OO. . 

Dr. Joaquim Justino Ribeiro, José ~~
beiro Rocha c Dr. Saul do Prado Brandao 
- 10 dias a Cr~; 300,00 - Cr$ 3. 000,00. 

Dr. Orlando F. Lo bato e Rodolfo H •. 
Vilar - 7 dias a Cr$ 220,00 - Cr$ 1. 540,00. 

Dr. José Vilaça - 6 dias a Cr$ 220,00 
- Cr$ 1. 320,00. 4 dias a Cr$ D~. Israel Pinheiro 
150 00 _ Cr$ 600,00. 

' Dr. Peri R. França - 4 dias a Cr$ 
100 00 _ Cr$ 400,00. 

'Sra. Dr. Renato M. Silva. 
A. Magalhães Drumond - 4 dias a Cr$ 

100 00 - Cr$ 400,00. 
' Carlos Alberto Ferreira LQpcs c Coman-

dante Artur A. Gusmão - 9 dias a Cr$ 220,00 
_ Cr$ 1.980,00. 

Gastão da Veiga ·Filho - 9 dias a Cr$ 
150 00 - Cr$ 1. 350,00. 

'Eduardo Serra e Antônio Praça - 11 
dias a Cr$ 150,00 - Cr$ 1. 850,00. 

Dr. Burle· Max - 11 dias a Cr$ 150,00 
- Cr$ 1. 650,00. . 

José Matos, Juvenal Dias e Francisco Re-
sende Neivas - 11 dias a Cr$ 200,00 - Cr$ 
2.200,00. 



Moacir Ataíde e Sra. - 9 dias a Cr$ 
220,00 - Cr$ 1. 930,00. 

Nelson Nepomuceno e Abib Barat - 10 
dias a Cr$ 150 00 - Cr$ 1. 500,00' 

Horizontino' Vida! e José Melo - 9 dias 
a Cr$ 150,00 - Cr$ 1. 350~00. 

Pedro Barbosa - 9 dws a Cr$ 150,00 
- Cr$ 1. 350,00. 

Cel. Benjamim Vargas - 9 dias a Cr$ 
800,00 - Cr$ 7. 200,00. 

Dr. José de Oliveira Campos - 6 dias 
a Cr$ 100,00 - Cr$ 600,00. 

Dr. Armênio G. Fontes - 13 dias a 
Cr$ 220,00 - Cr$ 2. 860,00. . . . 

, Tte-cel. José Coelho ArauJO - 10 dias 
a Cr$ 240,00 - Cr$ 2. 400,00. 

Dr. Alvaro Sodré e Sra. - 13 dias a 
Cr$ 220,00 - Cr$ 2. ~60,0~. . . 

Dr. Cipriano de S. Coutmho - 8 dias 
a Cr$ 100 00 - Cr$ 800,00. 

JuvenÚno Dias - 8 dias a Cr$ 150,00 
- Cr$ 1. 200,00. ,, 

Fernando Lima e Luiz J. Santos 8 
dias a Cr$ 220,00 - Cr$ 1. 760,00. 

Nilo Peçanha e Otacílio Mundim 2 
dias a Cr$ 150,00 - Cr$ 300,00. 

Olavo Moreira Ferreira - 3 dias a Cr$ 
150,00 - Cr$ 450,00. 

João Emílio Hibeiro - 8 dias a Cr$ 
150,00 - Cr$ 1. 200,00. 

Dr. José A. Vasconcelos - 5 dias a 
Cr$ 100,00 - Cr$ 500,00. 

Sra. José Morais - 7 dias a Cr$ 150,00 
-'--'- Cr$ 1. 050,00. 

Alvaro Cardoso e família - . 7 dias a 
Cr$ 350,00 - Cr$ 2. 450,00. 

Dr. Lindolfo Coimbra - 4 dias a Cr$ 
100,00 - Cr$ 400,00. 

Dr. Ovídio de Abreu - 6 dias a Cr$ 
370,00 - Cr$ 2. 220,00. 

Heitor Lamounier - 2 dias a Cr$ 150,00 
- Cr$ 300,00. 

José de Oliveira Costa - 4 dias a . Cr$ 
150,00 - Cr$ 600,00. 

Elias Salomé - 5 dias a Cr$ 150,00 -
Cr$ 750,00. . 

Mário Vaz de Melo, José Catarina de San-
tana e Bento de Oliveira - 6 dias a Cr$ 
280,00 - Cr$ 1. 680,00. 

Dr. José Hibeiro de Oliveira - 4 dias 
a Cr$ 100,00 - Cr$ 400,00. 

Alberto Pôrto da Silveira e Afonso Ci-
priani - 3 dias a Cr$ 150,00 - Cr$ 450,00. 

Dr. José .T. Freire Sá Alvim - 3 dias 
a Cr$ 150,00 -- Cr$ 450,00. 

Sra. José Ribeiro de Oliveira - 3 dias 
a Cr$ 100,00 - Cr$ 300,00. 

Tte. Aluísio de Castelo Branco - 3 dias 
a Cr$ 100,00 - Cr$ 300,00. 

l\Iaximino Coelho Meirelcs c Sra. - 4 
dias a Cr$ 220,00 - Cr$ 880,00. 

Cel. Caetano Vasconcelos - 2 dias a 
Cr$ 150,00 - Cr$ 300,00. 

Dr. Vasconcelos Costa - 7 dias a Cr$ 
100,00 - Cr$ 700,00. 

..... Dr. Cristiano Martins Silva - 3 dias a 
Cr$ 150,00 - Cr$ 450,00. 

Amável Costa c José Costa - 3 dias a 
Cr$ 220,00 - Cr$ 660,00. 

José Antônio Silva - 3 dias a Cr$ 100,00 
- Cr$ 300,00. 

Rtiben~ da. Silva Santos . e1
· Cle\vclin e 

Iwor Price - 46 dias a Cr$ 220,00 - Cr$ 
10.120,00. 

Sra. José Morais - 8 dias a Cr$ 100,00 
- Cr$ 800,00. 

Soma - Cr$ 204. 820,00. 
Resumo: 

Hospedagem fornecida à comitiva presi:._ 
dencial, conforme relação acima - Cr$ .•• 
204. 820,00. 

H.efeições avulsas servidas no período do 
16 a 27-4-944, sendo: 20 diárias - 240 re-
feições a Cr$ 30,00 - Cr$ 7. 200,00. 

Diversos extraordinários, feitos no res-
taurante - Cr$ 4. 787,30. . • 

Despesas feitas no bar (conforme rela--
ção - Cr:j; 2.617,00. 

Despesas feitas pela Portaria (conforme 
contas) - Cr8 245.20. 

Total - Cr$ 219.669,50. 
Dr. Dermeval José Pimenta (mais três 

funcionários de sua comitiva) - De 24 a 27 
de junho de 1944 (3 diárias - Cr$ 1.410,0() 
- Extraordinários (telefone, etc. - por con-
ta da Secretaria da Viação) - Cr$ 92,80 ~ 
Soma, 1. 502,80. 

Dr. Paulo Bittencourt - Nada consta sô~ 
hre diárias. Consta, porém, a nota de "extra-
ordinários", que importou em Cr$ 1. 269,50.1 
(Nada consta sôbre autorização). 

Clcwclin Ivor Price e Huhens da Silva 
Santos - Junho de 1944 - Cr$ 6. 600,00 -
11 dias de julho de 1944, por conta da Se- rr· 
cretaria da Viação - Cr$ 2. 420,00 - So-
ma, Cr$ 9. 020,00. 

Edmundo Bittencourt e Nicanor Munia 
Sodré - 22 dias de junho de 1944 ;_ Cr$ 
17.000,00. 

Dr. Dcrmeval .Tosé Pimenta (mais 5 fun-
cionários de sua comitiva) - De 16 a .17 
de julho de 1944, por conta da Secretaria 
da Viação .. - Cr$ 1. 204,00. · 

1 Dr. Lucas Lopes, Sra. e choferes -. Do 
21 a 25 de julho de 1944 (4 diárias) _:_ Cr$ 
1. 480,00 - Extraordinários, Cr$ 94,20 -
Soma, Cr$ 1.574,20. 

Lafaietc Pádua c família - De 21 a 25 ·· 
de julho de 1944 (4 diárias) - Cr$ .•• 
880,00. 

Eduardo Sarra e Sra. -- 16 dias de maio. 
30 de junho c 18 de julho de 1944, nor conta 
ela Secretaria da Agricultura - Cr$ ....• 
14.830,00. 

Clóvis de Lima I3ruzzi c família - De 
14 de junho a 20 de julho de 19-14, por conta 
da Secretaria da Agricultura - Cr$ ....• 
13.900,00. 

Carlos Nadcin - De 21 de julho a 3 de 
agôsto de 1944, por conta da Secretaria da 
Viação - Cr$ 450,00. 

Eduardo Sarra c Sra. - De 7 de setem~ 
bro a 31 de outubro de 1944, por conta da 
Secretaria da Agricultura - Cr$ 11. 846,00 ·· 

Dr. Pedro Ludovico Teixeira, Interven-
tor em Goiaz - De 4 a 15 de outubro dlll 
1944, por conta do Govêrno do Estado 
Cr$ 2. 632,40. 

Arcebispo D. Antônio dos Santo& Ca, 
. hral - De 9 de setembro a 9 de outubro do 

1944 - Cr$ 8.242,00. 
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Afonso L. Dayrell - De 30 de selem· 
:bro a 8 de outubro de 1944, por conta da 
Secretaria da Agricultura - Cr$ 1. 200,00. 
. Padre Hilton Gonçalves de Sousa - De 

HOSPEDAGEM OFICIAL - GRANDE HOTEL 
DE ARAXA 

1945 
9 de setembro a 9 de outubro de 1944 
Cr$ 4. 584,00. · 

Dr. José Noronha Píres - De 22 a 27 
de novembro de 1944 - Cr$ 603,50. 

Eduardo Sarra e Sra .. - De 1." a 30 de 
novembro de 1944, por conta da Secretaria 
da Agricultura - Cr$ 5o 280,00 o 

Augusto Magalhães - Dia 14 de novem-
bro de 1944 - Cr$ 140,00 o 

Senhoras llenedito Valadares e Edson Al-
vares da Silva - De 26 de outubro a 14 de 
novembro de 1944 - Cr$ 52 o 665,60. 

Moacir Cruz l\lelo e Sinfrônio Andrade 
(choferes) - De 6 a 14 de novembro de 

, 1944 - Cr$ 990,50. 
· Dr. Odilon Dolivar dos Santos - De 
16 a 18 de novembro de 1944 - Cr$ 245 00 

D. Catarina Hungari - De 26 de o~ tu: 
bro a 9 de novembro de 1944 - Cr$ 
2.605,00. • .. 

D. Maria C. Valadares Ribeiro - De 6 
a 14 de novembro de 1944 - Cr$ 1.098,00. 

Dr. Dermeval José Pimenta - De 23 
de outubro a 2 de novembro de 1944 - Cr$ 
858,80. 

Dr. Lucas Lopes e Sra. - De 20 de 
outubro a 5 de novembro de 1944 - Cr$ 
·8.634,90. 

Lafaiete Pádua e Sra. - De 15 de ou-
tubro a 5 de novembro de 1944 - Cr$ 
9.060,30. 

. Dr. João Lima Pádua c família - De 
26 de outubro a 10 de novembro de 1944 -
Cr$ 12.163,80. 

. José Hilário (chofer) - De 25 de ou-
-.~~b1ro a V· de novembro de 1944 - Cr$ 

,30. 
.
28

· Vital Henrique Carvalho (chofer) - De 

C 
de outubro a 4 de novembro de 1944 _ 

r$ 614,00. , 
Dr. Augustinho Junqueira - De 23 de . .9gl~b{o a 2 de novembro de 1944 - Cr$ 

Francisco Sales V. L essa - De 12 a 31 

d
de outt~bro de 1944, por conta da Secretaria 
· a Agncultura - Cr$ 2. 710,00. 
l' D. Maria da Conceição Borges (famí-
da ~o Interventor em Goiaz, Dr. Pedro Lu-

OVIco) - De 4 a 14 de outubro de 1944 
- Cr$ 3. 028,00. 

. d Augusto Magalhães - 3 diárias _ 26 
e outubro e 1.• a 11 de novembro de 1944 

- Cr$ 408,00. 
tub Dr .. Tardei Muniz Neri - De 20 de ou-

ro a 1.• de novembro de 1944 por conta 
da Secretaria da Agricultura _ Cr$ 620 00 

Eduardo Sarra e Sra. - De 31 de' de: 
zA.em.bro de 1944, por conta da Secretaria da 

gncultura - Cr$ 5. 450,00. 
Antônio Praça - De 29 de novembro a 

12 .de dezeml!ro de 1944, por conta da Secre. 
ta na da Agncultura - Cr$ 1. 078,00. 

Total - Cr$ 200.787,00. 
Resumo de 1944: 

C Comitiva do Presidente Getúlio Vargas _ 
r$ 219.669,50. 

'C Outras hospedagens durante 0 ano _, 
' r$ 200.787,00. 

Total - Cr$ 420.456,50. 
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Maria F. S. Gomes e filhos - De 11 
de dezembro de 1944 a 7 de janeiro de 1945, 
sem esclarecimento quanto a autorização 
Cr$ 8. 883,00. 

Dr. Israel Pinheiro da Silva - De 27 
a 29 de janeiro de 1945, sem esclarecimento 
quanto a autorização - Cr$ 752,00. 

Francisco Lopes e Sra. - De 31 de de-
zembro de 1944 a 19 de janeiro de 1945, 
sem esclarecimento quanto a autorização -
Cr$ 4.126,00. 

Bráulio Diniz '- De 27 a 28 de janeiro 
de 1945, sem esclarecimento quanto a auto-
rização - Cr$ 168,00. 

Dr. Carlos Martins Pratcs - De 28 a 29 
de janeiro de 1945, sem esclarecimento quan-
to a autórização - Cr$ 311,90. 

Egídio Albano - De 27 a 29 de janeiro 
de 1945, sem esclarecimento quanto a auto· 
riza~~ão - Cr$ 293,00 - De 9 a 14 de feve-
reiro de 1945, por ordem do Govêrno do Es-
tado - Cr$ 538,10 - Sorna, Cr$ 831,10. 

Dr. Mário Casassanta - De 27 a 29 de 
janeiro de 1945, sem esclarecimento quanto 
a autorização - Cr$ 377,00 - De 9 a 14 
de fevereiro de 1945, por ordem do Govêrno 
do Estado - Cr$ 641,10 - Soma, Cr$ ..• 
1.018,10. 

· Dr. llenedito Valadares Ribeiro - De 
27 a 29 de janeiro de 1945, sem esclarecimen-
to quanto a autorização - Cr$ 8.164,90 -
De 9 a 14 de fevereiro de 1945, por ordem 
do Govêrno do Estado - Cr$ 12.348,70 ~ 
Dr. llcnedito Valadares Ribeiro, Egídio Alba-
no, Francisco Noronha, José Peixoto, Rarnon 
Carrcra, José M. de Almeida, Helena Josefi-
na I>. Pimenta, Maria Inês Pinheiro, Anita 
C. Barros, Dr. Lucas Lopes, Dr. Alcides 
Gonçalves de Sousa c Dr. Mário Casassanta 
(comitiva governamental) - 3 pessoas de 
6 a 9 c o restante no dia 9 de maio de 1945, 
por ordem do Govêrno do Estado - Cr$ 
5. 662,40 - Sorna, Cr$ 26.176,00. 

Dr. José de Freitas Teixeira e família 
- De 31 de janeiro de 1944 a 18 de janeiro 
de 1945, sem esclarecimento quanto a auto-
rização - Cr$ 8.012,70. . 

Dr. Lucas Lopes - De 31 de dezembro 
de 1944 a V de janeiro de 1945, sem es-
clarecimento quanto a autorização - Cr$ 
1.520,00 - Dr. Lucas Lopes, Paulo Jagua-
ribe, .José Peixoto, Alberto Campos Silva, C. 
Caldas, M. Diniz, Silviano M. Melo, S. A. 
Corrêa, Oscar Ricardo, Maurício R. Gomes, 
Alberto Daker, Mário de Oliveira, Mário 
Teles, H. A· llarreiros, Mário Teles c Fran-
cisco Gomes da Silva - De 4 a 7 de abril de 
1945, por ordem do Secretário da Agricul-
tura - Cr$ 2. 396,40 - Soma, Cr$ .•... 
3. 916,90. 

José Peixoto - De 31 de dezembro do 
1944 a 1.9 de janeiro de 1945, sem esclarc· 
cimento quanto a autorização - Cr$ 180,00. 

Dr. Alberto P. Amarante - De 31 do 

.-
' 
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dezembro de 1944 a 1.• dé janeiro de 1945 
- Cr$ 412,00. 

Eduardo Sarra e Sra. - De 1.• a 24 do 
janeiro ·de 1945, sem esclarecimento quanto 
a autorização - c-q; 5. 940,00 - De. 1.• de 
fevereiro a 31 de m :ço de 1945, por ordem 
da Secretaria - Cri:> 10.384,00 - De 27 n 
31 de maio de 1946, por ordem da Secreta-
ria da Viu~~ão - Cr$ 600,00 - De 1.• a 26 de 
junho de 1945, por ordem da Secretaria da 
Agricultura - Cr$ 3. 360,00 - De 13 a 31 
de julho de 1945 idem - · Cr$ 2. 280,00 
De 1.• a 31 de agôsto de 1945, idem - Cr$ 
3. 720,00 - De 1." a 30 de setembro de 1!H5, 
idem - Cr$ 6. 864,00 - Soma, Cr$ 33.148,00. 

Mário c 1laimundo H. R. Sampaio -
De 17 a 31 de janeiro de 1945, por autori~ 
zação do Govêrno do Estado - Cr$ 2. 640,00. 

Sálvio José Chavantcs c família - De 
17 a 31 de janeiro de 19,!5, por autorização 
do Govêrno do Estado - Cr$ <1.997,50. 

Sargento Dino Lima, Sebastião L. Silva 
e João T. l.Vfendcs - De 17 a 31 de janeiro 
de 1945, por autorização do Govêrno do Es-
tado - Cr$ 2.374,90. 

Fernando C. R. Sampaio -De 17 a 31 
de janeiro de 1945, por autorização do Go-
vêrno do Estado - Cr$ 1. 808,00. 

General Raimundo Sampaio e Sra. e 
Ananias Ribeiro de Almeida - De 17 a 31 
de janeiro de 1945, por autorização do Go-
vêrno do Estado - Cr$ 11.165,60. 

. Dr. 9dir Castelo Borges - De 7 de ja-
nmro a 13 de março de 1945 por ordem da 

. Secretaria - Cr$ 5. 760,04 __: De 13 a 30 de 
junho de 1945, por ordem da Secretaria da 
Agricultura - Cr$ 2.160,00 - De 1.• a 31 
de julho de 1945, idem - Cr$ 3. 720,00 -
De 1.• a 31 de agôsto de 1945 idem - Cr$ 
3. 720,00 -De 1.• a 30 de setdmbro de 1945 
i'lern- Cr$ 3.00,00- Soma, Cr$ 18.86o,oo: 

. Dr. José Ferreira de Andrade - Gastos 
extraordinários, por autorização do Secretá-
rio Dr. Lucas Lopes - Cr$ 3. 798 60 - Gas-
tos extraordinários, por ordem do' Dr. Lucas 
Lopes - Cr$ 192,00 - De 25 de junho a 5 
de julho de 1945, por ordem do Secretário 
da Agricultura - Cr$ 2. 008,00 - Soma Cr$ 
5. 998,60. ' 

Helena Josefina P. Pimenta - De 24 
de março.~ 7 de abril de 1945, por ordem 
do Secretario da Via~~ão - Cr$ 1.947,30 -
Helena .T. P .. Pimenta e Maria Inês Pinheiro, 
de 30 de abnl a 1.• de março de 1945 idem 
idem - Cr~ 208,70 - Soma, Cr$ 2. i56,00: 

Dr. Batista Luzardo e família - De 14 
de janeiro :~ 3 de fevereiro de 1945, por or-

{}crn do Governo do Estado _ Cr$ 14. 923,30. 
Otávio de Abreu Botelho - De 14 de 

janeiro a 3 de fevereiro de 1945 por ordem 
do Govêrno do Estado - Cr$ 2'. 554,80. 

D.I:. Martiniano Rossi - De 8 de mar-
ço a 6 de abril de 1945, por ordem do Go-
vêrno do Estado - Cr$ 4.102,10. 

Dr. Paulo C. de Almeida Mouti c Sra. 
- De 29 a 31 de março de 1945, por ordem 

·do Govêrno do Estado - Cr$ 7 .321,10. 
Vital Henrique de Carvalho -'- De v: a 

17 de fevereiro de 1945, por ordem da Sccre~ 
taria da Viação - Cr$ 78G,30 - De 30 de 
abril a V de maio de 1945, 1~or ordem da 

Secretaria da Viação - Cr$ 89,00 ·- Cr$ 
S75,30. 

Dr. Orestes Dinlz - De 3 a 4 de feve-
reiro de 1945, por ordem da Secretaria da 
Agricultttra - Crl:i 194,00. 

Antônio Lima - De 24 de fevereiro a 
5 de março de 1945, por ordem da Secreta~ 
ria da Agricultura - Gr4i 1. 219,00. 

Dr. O to Cirnc - De 3 a 4 de fevereiro 
de l!H5, por ordem da Secretaria <la Agri-
cultura - Cr$ 19U,UO. 

Antônio l'raça - De 16 a 20 de feve-
reiro de llH5, por ontem <la Secretaria da 
Agricultura - C r~ 4U:J,UU. 

lvlaria Inês Pinheiro - De 25 de 'janeiro 
a 17 de fevereiro de 1945, por ordem do 
Secretário da Via<.~ão - Cr4i J. 7!)1, 7U. 

Dr. Dcrmeval José Pimenta c família 
- De 7 de janeiro a 17 de fevereiro de 1945, 
por ordem da Secretaria da Viação - Cr:;> 
42. 2U:J,:W - De Ui a 1~ de maiO uc l!J45 -
Cr$ 360,00 - Soma, Cr$ 42.569,20. 

Drs. Sinval Macedo e H.anulfo Trindade 
- De 15 a 17 de fevereiro de 1945, por or-
dem da Secretaria da Viação - Cr$ 555,40. 

Drs. Loureiro Silva e Salvador Bruno 
- De 9 a 14 de fevereiro de 1945, por ordem 
do Govêrno do Estado - ,Cr$ 3. 396,20. 

Vicente de Paulo Silveira - De 3 a 13 
de fevereiro ,úc 194!>, por ordem do Govêrnu 
do Estado - Cr$ 971,30. 

Ari Magalhães Vioti - De 19 de janeiro · 
a 12 de fevereiro ·de 1945, por ordem do 
Govêrno do Estado - Cr$ 5. 710,40. 

Dr. Cristiano Machado - De 3 a 4 de 
fevereiro de 1945, por ordem ~o Govêrno 
do Estado - Cr$ 190,00. 

Dr. José .Martins Pratcs e família -
De 11 a 26 de março de 1945, por ordem da 
Secretaria da Agricultura - Cr$ 4. 315,00. 

Dr. Oto Jacó- De 12 a 23 de março de 
1945( por ordem da Secretaria da Viação 
- Cr$ 1. 488,60 - De 10 a 13 de maio de 
1945 idem - Cr$ 360,00 - De 12 a 14 de 
seter~bro ~e 1945, por ordem do Dr. Der~ 
meval José Pimenta, -Secretário da Viação -
Cr$ 240,00 _:_ Soma, Cr$ 2. 088,60. 

Dr. .José Coelho M. Guimarães - De, 
8 de fevereiro a 23 de março de 1U45, por 
ordem do Secretário da Viação - Cr$ .••• 
3.'577,00. 

Dr. Oscar Ricardo -De 21 a 23 de mar-
ço de 1945, por ordem do Secretário da Via-
ção - Cr$ 435,00. 

Alberto Guimarães Chagas - De 11 a 21 
de março de 1945, por ordem da Secretaria 
da Viação - Cr$ 1. 335,00 - De 11 a 14 
de setembro de 1945, por ordem do Dr. Der• 
mcval José Pimenta, Secretário da Viação -
Cr$ 637,50 - Sorna, Cr$ 1.972,50. 

Elza c Celeste F. Ramalho - De t.• a 
31 de maio de 1945, por autorização d? S~· 
cretário da Viação, Dr. Dcrmeval Jose. Pl· 
menta - Cr$ 5. 456,00 - De 26 de mal? . a 
2 de junho de 1945, por ordem ao Secretana 
da Viação - Cr$ 704,00 - Soma, Cr$ • • • 
6.160,00., 

Aristóbulo Ribeiro e Sra. - De l.o de 
abril a 27 de maio de 1945, por ordem do 
Secretário da Agricultura - Cr$ 8. 567,00. 
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Dr. Willer Magalhães Pinto - Dia 22 
de maio de 1945, por ordem .do Secretário 
da Viação - Cr$ 120,00. 

Petrônio Vivas - Dia 12 de maio de 
1945, por ordem do Secretário da Agricul~ 
tura - Cr$ 127,00. 

· Dr. Alberto Peres - De 23 a 27 do 
maio de 1945, por ordem da Secretaria da 
Agricultura - Cr$ 668,20. 

Anita Cabral de Barros - De 30 do 
abril a 1.• de maio de 1945, por ordem do 
Secretário da Viação - Cr$ 128,00. 

Comitiva do Colégio Estadual de Ubcrlân-
dia ---;- Dia 27 de junho de 1945, por ordem 
do Secretário da Agricultura - Cr$ ..... 

·, s:224,0o. 
Anísio Brandão Cunha c família - De 26 

de maio a 2 de junho de 1945, por ordem 
da Secretaria da Agricultura - Cr$ ..... 

. 1.989,40. 
Dr. Irani Silva e Sra. - De 27 de maio 

a 2 de junho de 1945, por ordem do Secre· 
tário da Viação - Cr$ 2. 956,50. 

Dr. Manuel Teixeira da Silva - De 2 a 
10 de junho de 1945, por ordem do Dr. Der· 
meval José Pimenta, Secretário da Viação -
Cr$ 1.116,60. . · 

Dr. Oscar Ricardo - De 15 a 16 de ju· 
lho de 1945, por àrdem do Dr. Dermeval J o só 
Pimenta, Secretário da Viação - Cr$ 120,00. 

Embaixador da América do Norte - Dia 
23 de julho de 1945, por ordem do Dr. Pe-
trônio Vivas, Gerente do Hotel - Cr$ 654,00. 

A. H. Killion e Jamcl J. Scouscn (tri-
pulantes do avião do Embaixador America· 
no} - Dia 23 de julho· de 1945, por ordem 
do Sr. Pctrônio Vivas, Gerente do Hotel -
Cr$ 176,00. 

Luiz Signorcllí - De 25 a 29 de julho 
· de 1945, por ordem da Secretaria da Viação 

C r,$ 244,00. 
Embaixada de estudantes de engenharia 

- De 4 a 8 de julho de 1945, por ordem do 
Sr. Lucas Lopes, Secretário da Agricultura 

' - Cr$ 14.716,80. 
Dr. Deoclécio O. Pinto - De 22 a 23 

de agôsto de 1945, autorização do Governa· 
dor, por intermédio do Sr. Alvaro Cardoso, 
Prefeito de Araxá - Cr$ 240,00. 

Dr. Edgard J. Petcrson - De 22 a 23 
· de agôsto de 1945, autorização do Governa· 
dor, por intermédio do Dr. Alvaro Cardoso, 
Prefeito de Araxá - Cr$ 278,00. 

João M. Câmara - De 22 a 23 de agôs· 
to ·d~ 1945, autorização do Sr. Governador, 
P~r Intermédio do Dr. Alvaro Cardoso, Pre-
feito de Araxá - Cr$ 240,00. 

John F. Kentisk- De 22 \a 23 de agôs-
!o de 1945, autorização do Governador, por 
Intermédio do Dr. Alvaro Cardoso, Prefeito 
de Araxá - Cr$ 244,00. 

Dr. Hélio Raposo, Alencar A. Silva, Moa-
cir A. Alves, Rui A. Araújo, Wilson Araújo, 
Dr. Alvaro Barcclo Fagundes, José Coelho 
M. Guimarães José F. Castro, Dr. Hcnri-

. que L. Melo Barreto, João E. Oliveira c Dr. 
Ornar Viana - De 7 a 9 de agôsto de 1945, 
por ordem do Dr. Lucas Lopes, Secretário 
da Agricultura - Cr$ 2 . .868,10. 
·. Elbcrt Pimenta c Sra · - De 22 de ju. 
lho a 11 de agôsto de 1945, por ordem do 
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'ur. Dermcval José Pimenta, ~ecrctário da· 
Viação - Cr$' 3. 360,40. 

Dr. Mário Mourão e Sra. - De 17 de· 
julho a 1." de agôsto de 1945, por ordem do· 
Sr. Pctrônio Vivas, ex-gerente do Hotel 
Cr$ 2.897,60. 

Comitiva de estudantes de Uberlântlia -
De 11 a 1<1 de setembro de 1945, por ordem 
do Dr. Lucas Lopes, Secretário da Agricul~ 
tura - Cr$ (i. 016,00. . 

José Maria Gordiano dos Santos, Prefe1~ 
to de Cordisburgo ..:._ De 16 de agôsto a 10 de· 
setembro de 19,15, por ordem do Dr. Lucas 
Lopes, Secretário da Agricultura - Cr$ .• • 
13.656,00. . • 

Carlos A. P. Azevedo - De 31 de agos~ 
to a (i de seternln·o de 1945, por onlcm do Dr .· 
Lucas Lopes, Secretário da Agricultura -
Cr$ 935,60. 

Dr. Alvaro Silva - De 31 de agôsto a 
6 de setembro de 1945, por ordem do Dr .. 
Lucas Lopes, Secretário da Agricultura -
Cr$ 912,30. 

Dr. Henrique de Melo Barreto - De 23' 
a 25 de sctemho de 19·15, por ordem do Dr .• 
Dcrmeval José Pimenta, Secretário da Viação 
- Cr$ 271,60. 

Comitiva do Colégio Estadual de Belo 
Horizonte - De 22 a 23 de setembro de· 
1945, por ordem do Dr. Lucas Lopes, Secre-
tário da Agricultura - Cr$ 9. 788,60. 

Dr. Jardcl Muniz Neri - D't\ 25 a 28' 
de setembro de 1945, por ordem da Secre-
taria da Agricultura - Cr$ 513,00. 

Newton Lagares Silva c Sra. - De 11· 
de agôsto a 1,9· de setembro de 1945, por 
ordem da Secretaria da Agricultura - Cr$ 
2.816,00. 

T. A. Kopp c Sra. - De 17 de agôsto· 
a 1.Q de setembro de 1945, por ordem da 
Secretaria da Agricultura - Cr$ 2.816,00. 

Ccl. Nero Moura e Sra. - De 17 de 
agôsto a 1." de setembro de 1945, por or-
dem da Secretaria da ·Agricultura - Cr$ 
2.816,00. 

Joel Miranda e Sra. - De 17 a 31 de 
agôsto de 1945, por ordem da Secretaria da 
Agricultura - Cr$ 2. 640,00. · 

Dr. Odir Castelo Borges - De 1.0 a 31' 
de outubro de 1945, por ordem da Secreta· 
ria da Agricultura - Cr$ 3. 720,00. 

Eduardo Sarra e familia - De 1." a 31: 
de outubro de 1945, por ordem da Secretaria 
da Agricultura - Cr$ 7. 936,00. 

Ircne Vioti - De 16 a 27 de outubro 
de 1945, por ordem telcfôn:ica do Dr. Lucas 
Lopes - Cr$ 1. 084,00. 

Sérgio Rossetti - De 16 a 23 de outu~ 
bro de 1945, por ordem tefefônica do Dr ·~ 
Lucas Lopes, Secretário da Agricultura -
Cr$ 840,00. . 

Domingos G. Melo c Sra. - De 16 a 
23 de outubro de 1945, por ordem telefôn~
ca do Dr. Lucas Lopes, Secretário da Agn-
cultura - Cr$ 1. 232,00 - De 8 a 15 de 
agôsto de 1945, idem - Cr$ 1.468,00 - So~ 
ma, Cr$ 2. 700,00. 

Caetano de Vasconcelos - De 22 de se-
tembro a 10 de outubro de 1945, por ordem 
radiográfica do Dr. Lucns Lopes, Secrctá. 
rio da Agricultura - C1·$ 2.461,70. 

\ 
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Dr. Gumercindo Vale~ De 23 de setem-
bro a 4 de outubro de 1945, por ordem ra-
diográfica do Secretário da Agricultura -
CrP) 1.546,10. 

Comitiva de estudantes da Escola Nor-
mal de Belo Horizonte - De 30 de setem-
bro a 4 de outubro de 1945, por ordem radio-
gráfica do Secretário da Agricultura - · Cr$ 
12.016,00. 

Dr. José F. de Andrade Júnior - De 
23 de setembro a 4 de outubro de 1945, por 
ordem 1 da Secretaria da Agricultura - Cr$ 
1.520,60. 

Dr. José Antônio Saraiva - De 20 a 28 
de novembro de 1945, por ordem da Secre-
taria da Viação - Cr$ 1. 202,90. 

Eduardo Sarra e família - De 1:o a 30 
de novembro de 1945, por ordem da Secre-
taria da Agricultura - Cr$ 7. 680,00. 

Dr. O di r Castelo Bor·ges - De V' a 30 
de novemhro de 1945, por ordem da Secre-
taria da Agricultura - Cr$ 3. 600,00. 

Doutorandos da Escola de l\íedicina de 
Belo Hodzonte - De 21 a 27 de novembro 
de 19·i5, por tlrdem radiográfica da Secre-
taria da Agricultura - Cr$ 14.447,00. 

Dr. Leontino da Cunha - De 22 a 25 
, d_e novembro d~ 1945, por ordem radiográ-

fica da Secretana da Agricultura - Cr$ 1. 295,00. ' . . .. 
Dr. .José Ferreira de Andrade Júnior e 

Sra. ~ De 20 a 23 de novembro de 1945 
por ordem da Secretaria da Arrricultura ____: 
Cr$ 648,00. ,., · 

Dr. Olavo Caldas - De 26 de outubro 
a. 2.1 de novembro de 19,15, por ordem tele-
fomca do Dr. Lucas Lopes, Secretário da 
Agricultura - Cr$ 8. 271,00. 

Henrique L. l\felo Barreto - De 15 a 
17 de novembro de 1945, por ordem da Se-
cretaria da Viação - Cr$ 209 00. 

Família Expedito Perdigãd - De 16 a 
31 de outubro de 19,!5, por ordem do Se-
cretário da Agricultura - Cr$ 2. 082,00. 

Srs. José Carvalho Lopes, Henrique Me-
lo Barreto e José F. Andrade Júnior - De 
20 a 21 de dezembro de 1945, por ordem 
do Dr. José Carvalho Lopes, Secretário da 
Viação - Cr$ 905,70. 

Jorge Antônio - De 9 a 21 de dezem-
bro de 1945, por ordem do Secretário da 
Agricultura - Cr$ 1. 040,00. 

Mozart Ribeiro da Silva - De 13 a 16 
de dezembro de 1945, por ordem da Secre-
taria da Agricultura - Cr$ 369150. 

Dr. O di r Castelo Borges - De 1.0 a 22 
de dezembro de 1945 por ordem da Secre-
taria da Agricultura ~ Cr$ 2. 640,00. 

Eduardo Sarra e família - De 1." a 31 
de dezembro de 1945 por ordem da Secre-
taria da Agricultura ~ Cr$ 7. 376,00. 

Afonso L. Dayrell - De 27 a 28 de de-
zembro de 1945, sem esclarecimento quanto 
a ordem - Cr$ 24 7,00. 

Luiz .Tosé de Oliveira - Dia 27 de de-
zembro de 1945, idem - Cr$ 55 50. 

Dr. João Fulgêncio de Paul~ - Dia 27 
de dezembro de 1945, idem - Cr$ 120,00. 

Dr. Antônio Coelho Anhmcs -De ·23 de 
novembro a 14 de dezembro ·de 1945, por 
ordem elo Secretário da Agricultura - Cr$ 
2.640,00. 

A. L. -- \l 

Dr. Euclides Berites .....:.. 'De 21 de no~ 
vembro a 12 de dezembro de 1945, por or-
dem r. do Secretário da Agricultura - Cr$ .•• 
2.64a,OO. · 

Jorge Antônio - De 13 de novembro a· 
3 de dezembro de 1945, poi' ordem do Se-
cretúrio da Agricultura - Cr$ 1. 680 00. 

Total - Cr$ 425.14 7,80. . ' 
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Eduardo Sarra - Diretor das Têrmas 
De t.o a 21 de janeiro de 1946, com fa-

mília, por ordem da Secretaria - Cr$ ... 
5. 37G,OO - De 2 a 31 de janeiro, idem -
Cr$ 1. 024,00 - De 1.• a 28 de fevereiro, 
idem - Cr$ 7.062,00 - De 1." a 4 de mar-
ço, idem - Cr$ 300,00 - Soma, Cr$ , •• 
13. 762,00. 

Dr. Odir Castelo Borges - Médico da 
Estância - De H a :ll de janeiro de 1946, 
por autorização da Secretaria - Cr$ 2. 700,00 
- De 1.~ a 28 de fevereiro de 1946, idem 
~ C r~~ '!. 200,00 - Soma, Cr$ (i. 900,00. 

Dr. José Bawden Teixeira, Prefeito de 
Araxú - De 8 de novembro de 1945 a 18 
de janeiro de 19,16, autorização da Secreta-
ria - Cr$ 8. 666,90 - De 3 a 19 de fevereiro · 
de 1946, idem - Cr$ 2. 692,00 - Soma, Cr$ 
11.358,90. 

Dr. Peri Rocha França - De 15 a 19 
de fevereiro de 1946, por ordem do sr·. Ex-
pedito Perdigão, Diretor da Estância - Cr$ 
768,00 - De 22 a 28 de fevereiro de 1946, 
idem - Cr$ 990,10 - Soma, Cr$ '1. 758,10.1 

Padre Antônio César Brandão - De 9 a 
20 de dezembro de 1945, por ordem do Se-
cretúrio - Cr$ 3. 600,00. 

Dr. Clóvis Ludolf - De 14 a 17 de ja-
neiro de 1946, em serviço - Cr$ 670,00. 

Carlos Reis - De 19 a 24 de fevereiro 
de 1946, por ordem do Sr .. Expedito Perdi-
gão, Diretor da Estância - Cr$ 660,30. 

Engenheirandos de Ouro Prêto - De 
19 a 21 de janeiro de 1946, autorização ex-
pressa do Secretário, Dr. Alvaro ·Cardoso -
Cr$ 2. 258,00. · 

Antônio Saraiva - De 9 a 20 de feve-
reiro de 1946, por ordem do Sr. Expedito 
Perdigão, Diretor da Estância - Cr$ •• •J 
1.884,00. 

Vandick e Francisco C. Dornas - De 
2 a 20 de fevereiro de 1946, por ordem dd 
Sr. Expedito Perdigão, Diretor da Estância 
- Cr$ 4.083,50. ' . 

José Peixoto - De 7 a 18 de fevereirO 
de 1946, por autorização do Secretário, Dr.: 
Alvaro Cardoso - Cr$ 750,00. 

Davi Francisco Mourão - De 10 a 13 
de fevereiro de 1946, por autoriz~ção do De-
partamento de Fomento Industnal - Cr$ 
696,30. 

Jandir de Sousa - De 10 a 13 de fe-
vereiro de 19<1f), por ordem do Sr. Expedito 
Perdigão, Direi o r da Estfmcia - Cr$ 400,00. 

Dr. Silvério l\Ionteiro de Castro - No 
dia 11 de fevereiro de liHG, a chamado da, 
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Diretoria da Estância, para estudar o' plano 
de sua organização - Cr$ 162,00. 

Engenheirandos de Belo Horizonte - De 
27 a 31 de janeiro de 1946, por ordem da 
Secretaria - Cr$ 7. 500,00. 

pedito Perdigão, Diretor, da Estância - Cr$ 
305,00. 

Frank Mato~ Sampaio e Sra. - De 7 a 
9 de fevereiro de 1946, por ordem do Sr. 
Expedito Perdigão, Diretor da Estância -
Cr$ 695,00. 

Lafaiete Pádua - De 22 de fevereiro a 
10 de março de 1946, por ordem do Sr. Ex. 
pedito Perdigão, Diretor da Estância - Cr$ 
2.575,00. 

Família Sr. Lucas Lopes - De 22 do 
fevereiro a 10 de março de 1946, por ordem 
do Sr. Expedito Perdigão, Diretor da Es-
tânica - Cr$ 18.799,30. Luiz Bicalho - De 3 a 10 de fevereiro 

de 19-16, por ordem da Secretaria - Cr$ 
1.200,00. Dr. José F. de Andrade Júnior e Sra. 

- De 17 a 21 de abril de 1946, por ordem 
do Sr. Expedito Perdigão, Diretor da Estân· 
cia - Cr$ 888,00. 

Ari de Almeida Brum - De 25 de ja-
neiro a 9 de fevereiro de 1946, por ordem 
do Dr. Davi Francisco Mourão, Superinten-
dente do Departamento de Fomento Indus"' Dr. Luiz Signorclli c Hélio Barreto -

De 16 a 22 de abril de 1946, por ordem do 
Sr. Expedito Perdigão, Diretor da Estância 
- Cr$ 1.674,00. 

trial - Cr$ 1. 920,00. 
Ministro Salgado Filho e família 

De 8 de janeiro a 2 de fevereiro de 1946, 
por ordem da Secretaria - Cr$ 22. 300,00. 

Antônio Praça - De 6 a 8 de março de 
1946, por ordem do Sr. Expedito Perdigão, 
Diretor da Estância - Cr$ 270,00. 

Diná F. c Hélcia F. Cici - De 19 de fe-
vereiro a V de março de 1946, por ordem 
do Sr. Expedito Perdigão. Diretor da Es-
tância - Cr$ 4. 4 72,60. 

Manuel de Azevedo Pena e família -
De 10 de fevereiro a t.• de março de 1946, 
por ordem do Sr. Expedito Perdigão, Di-
retor da Estfmcia - Cr$ 5. 990,00. 

General J. B. Mascarenhas de Morais c 
Sra. - De 12 de fevereiro a 6 de março de 
1946, por ordem do Sr. Interventor Federal 
- Cr$ 69.572,00. 

Dr. Israel Pinheiro e família - De 15 a 
28 de fevereiro de 1946, por ordem da Secre-
taria- Cr$ 11.557,10. 

Dr. Cláudio Pinheiro de Lima - De 10 a 
19 ~le março de 1946, por ordem do Sr. Ex-
pedito Perdigão, Diretor da Estància - Cr$ 
4,350,00. 

D. Tecla Quadros c família - De 2 a 
26 ?e março de 1946, por ordem do Sr. Ex-
pedito Perdigão, Diretor da Estúncia - Cr$ 
13.412,80. 

Dr. José Maria Alldmim c farúília - De 
4 a 30. de março de 1946, por ordem do Sr. 
Expedrto Perdigão, Diretor da Estância -
Cr$ 17.900,00. 

José Ribeiro Lana - De 10 a 30 de 
março de 1946, por ordem do Sr. Expedito 
Perdigão, Diretor da Estância - Cr$ ... 
2:638,20. 

D. Odete Valadares Ribeiro c família 
- De 10 a 25 de março de 1946, por ordem 
do Sr. Expedito Perdigão Diretor da Es· 
tância - Cr$ 75.193,30. ' 

Dr. Alvaro Cardoso c Dr. José Dru-
. mond - De 3 a 5 de março de 1946, por 
ordem do Sr. Expedito Perdigão, Diretor da 
Estância - Cr$ 945,60. 

Senador F. Melo Viana c família - De 
14 a 20 de abril de 1946, por ordem do Sr., 
Expedito Perdigão, Diretor da Estância -
Cr$ 21.028,50. 

Ministro .Jorge Dosdswortl\ c Sra. - De 
14 a 20 de abril de 1!JW, por or(\em do Sr. 
Expedito Perdigão, Diretor da Estância -
Cr$ 5.857,10. 

Deputado Glicério Alves e família - De 
14 a 20 de abril de 1946, por ordem do Sr.: 
Expedito Perdigão, Diretor da Estància -
Cr$ 2. 364,30. 

Hailton Pinto e A. A. Sousa - Dia 23 
de abril de 19-16, por ordem do Sr. Expe-
dito Perdigão, Diretor da Estúncia - Cr$ 
220,00. 

Pedro de Almeida e Aníbal Rabelo -
Dia 23 de abril de 1946, por ordem do Sr., 
Expedito Perdigão, Diretor da Estfmcia -
CrJB 276,00. 

Dr. .João M. Santos, Rolando Jardim e 
Hélio l\Iesquita Sartino :Matos - Dia 20 de 
abril de 1946, por ordem do Sr. Expedito 
Perdigão, Diretor da Estilncia - Cr$ 408,90.1 

Dr. Carlos Luz e Sra. - De 13 a 23 de 
abril de 1946, por ordem do Sr. Expedito 
Perdig{ío, Diretor da Estância - Cr$ ••• 
33.742,80. 

Cm·los Medeiros Silva - De 13 a 23 de 
abril de 194 O, por ordem do Sr. Expedito 
Perdigão, Diretor da Est:incia - Cr$ .•• 
1. 262,30. 

Dr. Hugo de Meira Lima c Sra. - Dia 
14 de abril de 1946, por ordem do Sr. Ex-
pedito Perdigão, Diretor da Estância - Cr$ 
227,00. 

Sargentos Wilson Machado c José M. 
Santos - Dia 14 de abril de 1946, por or-
dem do Sr. Expedito Perdigão, Diretor da 
Eslüncia - Cr$ 264,00 . 

Comandante .Carlos Alberto Lopes c Sra. 
- Dia 14 de al!r~_l de 1946, por ordem do Sr •. 
Expedito Pcrdrgao, Diretor da Estância - . 
Cr$ 220,00. Dr. José Celso Valadares Pinto - De 

2 a 7 de março de 1946, por ordcrr! d? Sr. 
Expedito Perdigão Diretor da Estancia -

' Cr$ 878,60. ' 
, Major João A. Passos c Sra. - De 2 a 

7. de março de 1946, por ordem da Secreta-
ria - Cr$ 1. 015,00. 

Capitão José F. Gomes - Dia 14 de 
abril de 1~~16, por ordem do· Sr. Expedito 
Pcrdião, Drretor da Estimcia - Cr$ 150,00. 

José Henrique de Carvalho - De 1.• a 
6 de março de 1946, por ordem do Sr. Ex-
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Joaquim M. Figueiredo e Arlindo Melo 
- De 1.• a 3 de junho de 1946, Por ordem 
do Sr. Expedito Perdigão, Diretor da Es. 
tfmcia - Cr$ 1. 835,00. 



Cel. Cândido Saraiva - De 6 a 17 de 
junho de 1946, por ordem' do Sr. Expedito 
Perdigão, Diretor da Estância - Cr$ ... 
1.308,90. 

Dr. Aristides Salgado e José G. Oliveira 
- Médico c Assistente Militar respectivamen-

,i.~· te, do Cel. Cândido Saraiva, por ordem do 
Interventor Federal _ Cr$ 2. 556,10. 

Ari ele Ma"alhães Vioti - De 2 a 6 de 
junho de 19-16: por ordem da Secretaria -
Cr$ 611,30. 

Dr. Emílio Billes - De 9 a 12 de ju-
nho de 1946, por ordem da Secretaria - Cr$ 
835,90. 

Drs. Jair Negrão de Lima, Alvaro C~r
doso c H. Guimarães - De 15 a 18 de .JU· 
nho de 1946 por ordem do Sr. Expedito 
Perdigão, Di;etor da Estância - Cr$ ... 
2.385,90. 

Dr. Benedito Quinlino dos Santos -
De 18 de abril a 1.• de maio de 1946, por 
ordem da Secretaria - Cr$ 7. 684,30. 

Manuel C. Martins - De 18 de ahril a 
1.> de maio de 194G, por ordem da Secreta-

:•• ria -- Cr$ 902,00. 
Nilson Santos e família - De 21 a 31 

de julho de 1 94G, por ordem do Sr. Expedito 
Perdigão, Diretor da Estfmcia - Cr$ 
5.519,50. . .. 

Dr. Brandão Reis - De 29 a 31 de ju-
lho de 1946, por ordem do Sr. Expedito Per-
digão, Diretor da Estância - Cr$ 311,00. 

Dr. Homero de Oliveira c Sra. - De 
29 de maio a V de junho de 194G, por or-
(~en; d.o Sr. Expedito Perdigão, Diretor da 
hstancw - Cr$ 1. 719,30. 

Dr. Adolfo Gigliotti - De 1!1 de junho 
a 3. de .iulh~ ~le 19?6, por ordem do Sr. Ex-
Pedito Perdiguo, D1retor da Estância - Cr$ 
2. 817,30. 

José Vitor Lessa - De 6 a 8 de maio 
de 1946, por ordem do Sr. Expedito Perdi-
gão, Diretor da Estfmcia - Cr$ 450,00. 

Dr. Edson Guimarães - Dia 20 de maio 
d~ _19·16,. por ordem do Sr. Expedito Per-

,, digno, Diretor da Estância - Cr$ 150,00. 
Dr. Osvaldo S. Paixão - De 3 a 7 de 

maio de 194G, por ordem do Sr. Expedito 
Perdigão, Diretor da Estância - Cr$ 750,00. 

Dr. J. M. Braga e família- De 3 a 7 
de maio de 19-iG, por ordem do Sr. Expedito 
Perdigfto, Diretor da Estânch - Cr$ 
1. 522,00. < ... 

H amou A. Canero - De 3 a 7 de maio 
d~ 19!.6, por ordem do Sr. Expedito Perdi-
gao, Dire~or da Estância - Cr$ 300,00. 

,VandiCk Dornas - De 5 a G de maio de 
1~4(1, por or,de,:n ~o Sr. Expedito Perdigão, 
Diretor da Estancw - Cr$ 300 00. 

Dr. Davi Mourão c família ~ De 14 de 
abril a 2 de maio de 194 6, por ordem do Sr. 
Expedito Perdigão, Diretor da Estfmcia -
Cr$ 18.142,00. 

Dr. Tomnz Bawden e família - De 17 
a 26 de abril de 194(3, por ordem do Sr. Ex-
pedito Perdigão, Diretor da Estância - Cr$ 
2. 405,60. 

General Alcio Souto e Major Ulhôa Cin-
, tra - De 13 de abril a 5 de maio de 1946, 

por ordem do Sr. Expedito Perdigão, Dire-
tor da Estância- Cr$ 18.375,40. 

José H. Henrique - Dia 3 de maio de 
1946, por ordem do Sr. Expedito Per.digão, 
Diretor da Estância - Cr$ 60,00. · · 

José H. Ferreira - De 29 de abril a 2 
de maio de 1946, por ordem do Sr. Expedi~ 
to Perdigão, Diretor da Estância - Cr$ .•• 
195,00. 

Dr. Wilson João Eernldo e Dr. Alvaro 
Cardoso - De 29 de abril a 3 de maio de 
1946, por ordem do Sr. Expedito Perdigão~ 
Diretor da Estfmcia - Cr$ 4. 290,60. 

Dr. José F. de Andrade Júnior e Sra.1 
- De 27 a 29 de ahril de 1946, por ordem 
do Sr. Expedito Perdigão, Diretor da Es· 
tância - Cr$ 685,00. 

Aviador Jader R. Costa e tripulantes ...... 
Dia 3 de maio de· 1940, por ordem do Sr., 
Expedito Perdigão, Diretor da Estância -
Cr$ 590,00. 

Jair Morais - De 29 de abril a 2 de 
maio de l!HG, por ordem do Sr. Expedito 
Perdigão, Diretor da Estância - Cr$ ••• 
622,00. 

Dr. Odir Castelo Borges, Médico da Es· 
tância - De 21 a 25 de julho de 1946, pot' 
ordem <la Secretaria - Cr$ 611,50. 

Clúusio !VI. Mourão - De 11 a 23 de 
af;Ôsto de 194G, por ordem do Sr. Expedito 
Pcrdig5o, Diretor da Estância - Cr$ ••• 
1. 930,50. 

Délcio de Mendonça, funcionúrio da Rá-
dio Inconfidência, em serviço - De 21 a 30 
de julho de 1946, por ordem da Secretaria 
- Cr$ 707,70. 

Luiz de Almeida Carvalho c familia -
De 9 de julho a 9 ele agôsto de 194G, por 
ordem do Secretário Dr. Alvaro Cardoso -
Cr$ 9. 563,50. 

Dr. Domício de Figueiredo Murta, 
funcionário da Secretaria, representando o 
Secretário na inauguração da Hádio Imbiara 
- De 3 a 5 de agôsto ele 19·16, por ordem 
da Secretaria --'- Cr$ 1. 006,10. 

Manuel Caminha Sampaio, funcionário da 
Secretaria da Viação, em serviço - De 5 
a 8 de setembro de 1946, por ordem do Sr.1 
Expedito Perdigão, Diretor da Estância -
Cr$ 459,00. 

Cláusio l\1. Mourão - De 15 a 16 de 
setembro de 10,16, por ordem do Sr. Expe-
dito Perdigão, Diretor da Estância - Cr$ 
298,10. 

Dr. .To sé Antônio Saraiva, Engenheiro· 
Chefe dns ohras de Arnxú, em serviço - De 
4 de janeiro a 31 de setembro de 1946, por 
ordem do Sr. Expedito Perdigão Diretor da 
Estfm~ia - C r~ 13. 38il,80. ' 

Lucio Xavier <le Sousa - De 30 de se-
tembro a 8 de outubro de de 1946, por or-
dem da Secretaria - Cr$ 538,80. 

.José J. Tavares - De 30 de setembro 
a 10 ~lc outuhro de 1946, por ordem da Se-
cretana -- Cr~ 1. 70G,70. ~ 

Dr . .João Fulgêncio de Paula - De 2n 
~\ 30 de setembro de 1 !)4G, por ordem do Sr · 
I~xpedito Perdigão, Diretor da Estfmcia - Cr$ 
49a,OO. 

NOTA - Estas três últimas hospedagens 
r~ferem-se ao mês de dezembro de 1946, sem 
discriminação do número de diúrias. 
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~ Drs. Clóvis Ludolf Gomes e Detlei Sure-
,rus - De 25 a 30 de setembro de 1946, por 
ordem do Sr. Expedito Perdigão, Diretor da 
:Estância - Cr$ 1. 322,80. 

Karl Weissmann - Cr$ 2.972,30. 
José Antônio .Silva - Cr$ 1. 087,10. 
Marechul !l!ascarenhas de Morais - Cr$ 

:16.832,00. 
Total - Cr$ 509. G29,50. 

HOSPEDAGEM OFICIAL - GRANDE HOTEL 
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· Comitiva de Estudantes de Engenharia 
de Belo Horizonte - De (j a 15 de janeiro de 
·1947, por ordem da Secretaria da Agricultu-
ra- Cr$ 1fi.751,90. 
· José Antônio Ribeiro Toledo - De 18 
de dezembro de 1946 a 7 de janeiro de 1947, 
J>Or ordem da Secretaria da Agricultura -
Cr$ 2. 000,00. 

Dr. João Albino de Almeida e família 
- De 15 de dezembro de 1!H6 a 4 de janei-
ro de 194 7, por ordem da Secretaria da Agri-
·cultura - Crf,~ 9. 870,00. 

. Dr. Alfredo de Castilho e família - De 
·16 de fevereiro a (i de março de 19,17, por 
ordem d.a Secretaria da Agricultura - Cr$ 
.14. 6<13,00. 

Dr. José Soares de Matos e Sra. - De 
23 de feveretro a 1." de março de 1947, por 
ordem do Dr. Osvaldo Antunes, .. Diretor da 
Estância - Cr!(i 5. 761,80. 

Júlia Cunha e família - De 27 de de-
zembro de 1946 a 20 de janeiro de 1947, por 
ord~m. ·do Dr. Osvaldo Antunes, Diretor da 
Estancw - Cr$ 11. 453,50. 

, Padre Antônio César - De 4 de janeiro 
a 21 de fevereiro de 194 7í por ordem da Se-
cretaria da Agricultura - Cr$ 7. 200 00. 
· Capitão ·Maurício J atai c Sra. ~ Dias 
9 e 10 de fevereiro de 1947, por ordem do 
Dr. Osvaldo Antunes, Diretor da. Estância 
- Cr$ 220,00. 

Dr. Caubi C. Armí.io c Sra. - Dias 9 
e 10 de fevereiro de 1947, por ordem do Dr. 
~~Õ,%~~o Antunes, Diretor da Estfmcia - Cr$ 

• Brigadeiro Samuel Ribeiro - Dhs 9 e 
10 de fevereiro de 194 7, por ordem do Sr. 
~~;,~~d.o Antunes, Diretor ·da Estância - Cr$ 

· · C: Gomes Huhner - Dias 14 c 15 de 
fevereiro de 1947, por ordem do Dr. Os-. lO~~fo .Antunes, Diretor da Estfmcia - Cr$ 

'A~i Magalhães Viotti - De 14 a 16 de 
f~vere1ro de 194 7, por ordem do sr. Fran-
Cisco Lessa, Diretor do Hotel - Cr$ 304 00 

Dr. {osé Maria F. de Araújo - D~ 27 
de fevereiro a 8 de marÇo de 1947, por or-
dem do Secretário da Viação - Cr$ ... 
1.366,00. 

Total - Cr$ 70.120,60. 

HOSPEDAGEM OFICIAL NO GRANDE HO-
TEL DE ARAXA - 1947 

Brigadeiro Samuel Ribeiro e família -
De 17 de março de 1947 a 13 de abril de 
,1947, por ordem do Interventor Alcides Lins 
;_ Cr$ .20. 720,00. 
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NOTA - O atual Govêrno, em caráter 
excepcional, deixou de cancelar a hospeda-
gem oficial do Brigadeiro Samuel Ribeiro, 
atendendo a que a mesma foi autorizada pelo 
ex-Interventor Alcides Lins, em despacho de 
17-3-4 7, sendo certo que antes da posse do 
Sr. Governador Milton Campos, já se achava 
aquêle militar em Araxú. ~~~ 

Isabel A. Alvares da Silva - De . . a 13 
de março de 1947, por ordem da Secretaria 
da Agricultura, em rádio n.o 512, de 5-3-47 
- Cr$ 1. 059,00. 

Haimundo Veloso - De 19 a 25 de mar-
ço de 1947, por ordem da Secretaria da Agri-
cultura, por ofício n.o 2ü4, de 13-3-4 7 - Cr$ 
1.050,00. 

NOTA: - Funcionário da General Ele-
tric que foi a Araxú desmontar um aparelho 
de radioterapia profunda "Maximcr". 

Dr. Clóvis L. Gomes - De 7 a 13 de 
março de 194 7, por ordem da Secretaria da 
Agricultura, em rádio n.o 512, de 5-3-4 7 
Cr$ 1 . 053,00. 

Maria da Conceição l\Iagalhães e família 
- De 11 a :H de março de 1!H 7, por ordem .t;r 
telefônica da Secretaria da Agricultura 
Cr$ 3. 855,00. 

Dr .. José da Hocha Lagoa e família -
Prefeito de ll.raxú - De 12 de janeiro a 22 
de março de 1947, por ordem do Diretor da 
Estfmcia, Dr. Osvaldo Antunes de Oliveira 
- Cr$ 19.022,00. 

Major A. de Paiva Meira, Capitão Ra-
fael L. Santos, C a pilão Aníbal c Sargento El-
mar Stehra, tripulantes <lo avião do Briga-
deiro Samuel Hiheiro - De 28 a 30 de mar-
ço de 1946, complemento da ordem do In-
terventor Alcides Lins - Cr$ 424,00. 

Total - Cr$ 47.183,00. 
Resumo do ano de 1947: 

Ffllhns l c 2 
Fôlllas 3 e 4 

Total geral . . . . . . . . 

Cr$ 
70.120,()0 
47.183,00 
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HOSPEDAGENS OFICIAIS NO GRANDE HO- 71' 
TEL DE ARAXA 

Resumo 
Cr$ 

Ano de 1944 . . .. . . 420.456,50 
Ano de 1945 . . .. . . ,125.147,80 
Ano de 1946 .. . . . . 509. ()29,50 
Ano de 1947 (até março) 117.303,60 

Total geral . . . . . . . . • . 1. 4 72. 537,40 
NOTA: - A partir da posse do Sr. Go· 

vernador Milton Campos (19-3-47), nenhuma 
hospedagem gratuita foi autorizada. 

"Em 4 de setembro de 1!)47. 
Sr. Governador: 
Em aditamento ao meu ofício n."' 932, de 

30 de junho último, e com referência ao pe-
dido de. infomwçõcs da ilustrada Assembléia 
Legislativa do Estado, a respeito de hospeda-
gens gratuitas ou oficiais, custeadas pelos co· t 
fres públicos, venho prestar a V. Excia. mais ~:; 
os seguintes esclarecimentos: 



' .. 
I - Junto ao presente a relação das 

hospedagens no Pálace Hotel de Poços de 
Caldas, no período de 3 de outubro de 1940 
a 20 de março do corrente ano. 

,1 A partir da posse .de V. Excía., não hou- · 
~~·~ ve mais hospedagens oficiâis ou gratuitas na .. 

quele estabelecimento hoteleiro, como em 
qualquer outro de propriedade do Estudo. 

Convém esclarecer que o Pálace Hotel 
de Poços de Caldas só passou a ser explo-
rado diretamente pelo Estudo em outu,bro .de 
1940, achando-se antes arrendado a CIU. 
Brasil de Grande Hotéis. Daí o motivo por 
que a relação de hospedagens não abrangeu 
Período anterior a outubro de 1940. 

II - Antés de outubro de 1940, as hos-
Pedagens oficiais em Poços de Caldas, eram 
Pagas pela renda' dos Serviços Termais. Vai 
junto a relação dêsses pagarncnlos. 

Entretanto, mesmo depois de 1940, con-
tinuou a correr pela mencionada re_nda o pa-
gamento de diversas despesas, relacionadas 

.,_, com hospedagens oficiais, inclm;ive o refe-
rente aos gastos ela comitiva do Sr. Presí-
dente da Hepúblicn na Estüncia de Araxú, 
conforme consta do documento inclusi. 

III - Releva assinalar que as relações 
de despesas, que lhe estão sendo encaminha-
das, podem não representar o total dos gas-
tos efetuados p~las admin1strações anteriores, 
uma ::ez qt~e nao havia escrituração especial 
Para esse f 1m. 
, Ademais, eram as mais variadas as vcr-
n_us por que, c~rriam as despesas em qucs-
tuo. Das propnus verbas de fomento à pe-
cuária e à agricultura foram retirados re-
cursos para ocorrer àquelas despesas. 

Ao ensejo, esperando haver atendido ao 
desejo dos ilustres Srs. Deputados que subs-' 
crevcram o pedido de informações ao Go-
vêrno, reitero a V. Ex c ia. os protestos de 
alto uprêço. 

(a.) Américo Renê Giannctti, Secretário 
da Agricultura, Indústria, Comércio c Traba-
lho". · · ' 

SERVIÇOS TERMAIS DE POÇOS DE CALDAS 

Relação de despesas de hospedagem, banque-
tes, ele., pagos pelas Terma:; "Antônio 
Carlos", a partir de 1931: 

Dezembro de 1933: 
Pagamento ao Dr. F. p. Assis Figuei-

redo, Prefeito Municipal, para ocorrer des-
pesas da hospedagem da Sra. Dr. Getúlio 
Vargas, Chefe do Govêrno Provisório rádio 
2-12-33 - Cr$ 17.964,30. ' 

Março de 1934: 
Pagamento ao Pálace Hotel das contas 

de hospedagem da Sra. Dr. Getúlio Vargas 
c família, rádio 27-2-34 - Cr$ 25.182,70. · 

Setembro de 1934: 
Pagamento ao Pálace Hotel das seguintes 

eontas da comitiva do Presidente Gabric\ 
'ferra: 

.. Guilherme Prechel c . Rio Castagnoli -
Cr$ 217,70. · 

Drs. Paulo Dutra da Silva e Carlos Lich-
iensfeld - Cr$ 75,50. 

Dr. Oscar Machado de Almeidà - Cr$ 
55,00. . ' . 

Drs. Mauro Vieira Mola c Eugênio A.1 Sales -·Cr$ 86,00. . . 
Drs. Alvaro de S. Lima c A. Prudente. 

de :Morais - Cr$ 70,'00. 
Dr. Ricardo Capote Valente - Cr$ 

54,00. 
Reinaldo Coppc e Valdemar Lins - Cr$: 

83,10. 
Dr. Américo R. Neto - Cr$ 111,00. 
Dr. Domingos Pacheco Silva c Valter 

Gordo - Cr$ 11,50. 
Drs. C. Paula Júnior e Humberto Dan~ 

tas - C r* 72,00. 
W. Mariano - Cr$ 55,00. 
Dr. Zózimo E. de Abreu - Cr$ 59,00 .J 
Dr. F. Paula Travassos - Cr$ 50,00 .. 
Dr. Jorge Whifaker C. Lima - Cr$· 

80,00. ' 
Rubem Braga - Cr$ 224,70. 
Sílvio de L ara Campos e U. I. Simo-

ni - Cr$ 500,00 . 
Tcodora Piza c M. L. Lara Coimbra' 

-- Cr$ 414J)O. 
Dr. Gastão A. Galvão e José Patela ....:, 

Cr$ 157,80. 
Carlos Botti - Cr$ 160,00. 
Henato Pcdroso - Cr$ 340,50. 
Clemente s·untos -- Cr$ 126,00. 
Ataliba J. Pompéu do Amaral Cl'$ 

250,00. 
Ibsen Ramcnzoni - Cr$ 200,00. 
Eurico S. de Freitas - Cr$ 248,00. 
Dr. Paulo Goulart - Cr$ 136,00. 
Elias Alves de Lima - Cr$ 110,00 .. 
Florencc Teixeira - Cr$ 284,00. 
Dr. Acácio Gomes e Cap. Henato B. Bri~ 

gido - Cr$ 182,20. 
Drs. José Martins Costa e Geraldo M,1 de Barros - Cr$ 139,20. 
José William c Sra. - Cr$ 524,70. 
Humberto_ Costa - Cr$ 317,40. 
Ricardo Pernambuco - Cr$ 726,00. 
Marcelle Hardy - Cr$ 286 00. 
Nair Mesquita - Cr$ 330,60'. 
Dr. Otávio Martins de Toledo - Cr$ 

62,00. 
Luciano Revere c Alcides Procópio -

Cr$ '297,80. 
Arnaldo Serra - Cr$ 202,40. . 
Cap. Manuel da Rocha Marques - Cr$ 

80,00. 
Cup. Oscar Luiz Concistré c Tte R de 

Barros - Cr$ 322,00. · · 
'l~tcs · Cândido J. de Lima e Sebastião 

H. S1lvu - Cr$ 352,40. 
Dr · Mário C. Borges - Cr$ 118 40. 
!]r· Francisco Machado de Cump~s e D.: 

M · ampos - Cr$ 309,50. 
~dgar de Toledo Schorcht - Cr$ !i4,00. 

222,00~ · A· Carlos de Assunção - Cr$ ••• 

37 r: Cap · Renato Bittencourt Brígido -:- Cr$ 
• ,ólO. 
1 ~uilhcrme Prates c família - Cr$ . 50ól,OO~ 

Soma - Cr$ 10.411,00. 
Sete!Jlbro de 1934: 

Pagamento ao Pálace Hotel das seguintes 
contas da comitiva do Presidente Gabriel 
Terra: 
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Dr. Benjamim Reis - Cr$ 209,60. 
Roberto Aron e Valdemar A. Oliveira -

Cr$ 202,60. 
Dr. Gastão Saraiva e Major A. Piets-

cher - Cr$ 151,00. 
Qui ri no Gerello e Franklin C. Bueno -

Cr$ 194,30. 
Marcelo Israel e Eugênio Cerelo - Cr$ 

219,10. 
João B. Sousa e Francisco P. dos San-

tos - Cr$ 170,00. 
Dr. Mário Couto de Barros - Cr$ 

350,00. 
Baronesa von Puttkamer e filha 

308,00. 
Julieta Teles de Menezes c filha 

796,00. 

Cr$ 

Cr$ 

Julieta Teles de Menezes e filha - Cr$ 
276,60. 

Soma - Cr$ 3.347,50. 
Março de 1935: 

Pagamento ao Pálace Hotel das contas de 
hospedagem: 

Sra. Presidente Dr. Getúlio Vargas -
Cr$ 13. 743,10. 

Dr. Valter Sarmento e família - Cr$ 
5.008,00 .. 

Tenente Rubem Canabarro - Cr$ 184,80. 
Dagoberto Nery Hayne - Cr$ 32,00. 
.Jerônimo Machado - Cr$ 32,00. 
Dr. Noraldino de Lima e família - Cr$ 

4. 78-~.20. 
Soma - Cr$ 23. 784,1 O. 

Agôsto de 1935: 
Pagamento de despesas com a cara-

vana <le médicos do Congresso de Hi<.tro· 
Climatologia e caravana de estudantes haia-
nos, em visita a Poços de Caldas -- CrS ... 
8.546,70. 

Março de 1936: 
Pagamento ao Pálace Hotel das contas 

de hospedagem: 
Ministro Marques dos Reis c família -

Cr$ 18.63G,30. · 
Maio de 1936 : 

Despesas com a comitiva <lo S1·. Gover-
nador Benedito Valadares, a saber: 

. _Pago a Leonor Lima, hospedagem de 
4 u~veshgadores: Augusto Beloni e Oldemar 
Queiroz, Santos Campos c Lívio Nápoli -
Cr$ 1. 054,00. 

. Pago Casa Santos, gasolina e óleo auto-
movei - Cr$ 249,00. · 

pago J. Serra & C ia., material para au-
tomovel - Cr$ 394,60. . 

Pago Pálace Hotel, hosp. Cel. Cftncio 
AlbuQuerque - Cr$ 1. 055,80. 

Idem, Antônio Loho - Cr$ 1. 366,00. 
Idem, Dr. Juscelino Kuhtischek - Cr$ 

:t. 944,40. 
Idem, Dr. Mário Mntos - Cr$ 1.137,GO. 
Idem, Dr. Israel Pinheiro - Cr$ .•. 

2. 541,10. 
. Idem, Vicente Silveira _:_ Cr$ 918,90. 

Idem, Major Areovaldo Panodis - Cr$ 
70,00. 

Idem, João Maria, caminhão conduzindo 
encomendas - Cr$ 239,80. 

Idem, gratificações a empregados diver-
sos -- Cr$ 1.874,00. 

Pago telegramas expedidos para comiti-
va do Governador - Cri!) 2. 635,80. 

Pago relação despesas com a comitiva 
(sem comprovantes) - Cr$ 16.500,00. 

Soma - Cr$ 44.769,90. 
Despesas com a comitiva do General Flo-

res da Cunha: 
Pago ao Pálace Hotel, contas do General 

- Cr$ 5.850,70. 
Idem, Capitão Antônio da Rocha Diniz 

- Cr$ 1. 200,00. 
Idem, João Antunes da Cunha - Cr$ 

1.169,10. 
Idem, Froutino Brasil c Zefcrino Lopes 

- Cr$ 1 . 333,30. 
Idem, Dr. J. Machado Coelho de Castro 

-·- Cr$ 249,20. 
Idem, Rafael Crisóstomo e Cap. R. Me-

lo - Cr$ 314,40. 
Idem, .T. Serra: 5 caixas gasolina avia-

ção - Cr$ 606,60. 
Soma - Cr$ 10. 724,20. 

Dezembro de 1936: 
Pagamento ao P:í.lace Hotel das contas 

de hospedagem do Sr. Dr. Lourival Fontes 
Cr$ 2. 035,90. 
Pago ao Hotel Suíço, conta de hospeda-

gem de motoristas e mecflnicos - Cr$ ... 
118,00. 

Idem, Bruno Caravati, serviços de gar-
çons e ajudantes - Cr$ 50,00. . 

Idem, Moreira Sales, óleo e gasolina a au-
tomóveis - Cr$ 389,70. 

Diversas despesas com a corúitiva de Se-
cretários (sem doe.) - Cr$ 2. 000,00. 

Idem, Púlace Hotel, de hospedagens dos 
Secretários da Agricultura - Cr$ 1. 842,40. 

Idem, conta do Dr. Luiz Vergara c fa-
mília - Cr$ 4 .346,30. 

Idem, da Sra. Dr. Getúlio Vargas e co-
mitiva - Cr$ 7. 345,60. 

Janeiro de 1937: 
Pago ao Pálace Hotel, hospedagem do Dr. 

Valdemar Luz- Cr$ 1.050,00. 
Fevereiro de 1937: 

Pago ao Pitlacc Hotel, despesas de hos-
pedagem do Dr. Valdemar Luz - Cr$ ... 
1.315,00. 

Despesas de automóveis, hospedagem a 
investigadores, peças e material de automó-
veis, dm·ante o mês de fevereiro ele 1937, com 
as comitivas dos Governadores Benedito Va-
ladares, Juraci Magalhães e Presidente Getú-
lio Vargas - C r f,.; 8. 07 8,40. 

Relação de dinheiro fornecido ú comi-
tiva do Sr. Governador Benedito Valadares, · 
.conforme vales: 

1 - Gentil Noronha e Israel Pinheiro 
- Cr$ tiOO,OO. 

2 - Israel Pinlteiro e Antônio Lôbo -
Cr$ 300,00. 

3 - Cel. Câncio de Albuquerque - Cr$ 
500,00. 

4 - Cel. C:incio de Albuquerque - Cr$ 
500,00. Idem, Dr. Governador Benedito Valada-

·rres - Cr$ 10.856,70 . 
. Pago Moreira Sales & Cia. peças para 

autos - Cr$ 2. 032,20. 

5 - A. Lôho - Cr$ 1.000,00. 
H - Gentil Noronha e Israel Pinheiro -

Cr$ 600,00. 
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7 - Cel. Câncio de Albuquerque - Cr$ 
8 - Antônio Lôbo - Cr$ 125,00. 

500,00. 
9 - Dr. Israel Pinheiro, viagem a Ita-

jubá - Cr$ 5. 000,00. · 
1 ~ - Cap. José Coelho, viagem do Cap. 

Juraci Magalhães - Cr$ 1. 000,00. 
11 - Cap .• José Coelho, viagem comiti-

va Benedito Valadares - Cr$ 1. 000,00. 
12 - Cel. José Câncio, viagem ao Rio -

Cr$ 2. 000,00. 
Sorna - Cr$ 13 .125,00. 

Março de 1937: 
Dinheiro fornecido à comitiva do Sr. 

Governador Benedito Valadares, para diver-
sas despesas: 

1 - A. Lobo, despesas viagem do Sr. 
Governador - Cr$ 300,00. 

2 - Cel. Câucio, despesas com a comi-
tiva - Cr$ 1. 000,00. 

3 - Cel_. C~ncio,. dinheir? entregue ao 
Dr. Israel Pmheiro, vwgem R10 c S. Paulo 
- Cr$ 1. 782,50. 

4 - Cel. Câncio, despesas com a comi-
tiva Presidente qetú.lio Vargas- Cr$ 120,00. 

5 - Cel. Cunc10, despesas comitiva Go-
vernador - Cr$ 100,00. ·· 

Soma - Cr$ 3. 302,50. 
Pago Pôsto Rex:, despesas feitas comiti-

va Governador - Cr$ 794,60. 
. . . P_ago Rodolfo Stcigcr, serviços exlraor-
dmariOs - Cr$ 291,80. 

Pago hospedagem Grande Hotel de Age-
nor Leite ~ibeiro - Cr$ 3. 264,50. 

Idem, Idem, de Gentil Noronha - Cr$ 
1.169,80. 

Id~m, Rio Hotel, estada dos investigado-
(;~$ J~91f,ot1.essedcr c José C. Nascimento --

Idem, Arnaldo Vacareli viagem a Ma-
chado - Cr$ 150,00. ' 

Idem, idem, viagem a Belo Horizonte -
Cr$ 750,00. 

• I~em, Pôsto Rex, materiais para auto-
moveis - Cr$ 68,00. 

Idem, José Fraga, viagem a Focinhos 
Cr$ 260,00. -

I~len~, Ocílio Bonifácio, viagem ao campo 
de aviaçuo - Cr$ 30,00. 

Id.em, Antônio Garcia, quatro corridas 
automovcl - Cr$ 10,00. 

Pago Isabcla Augusto, pensão fornecida 
a 15 soldados da Fôrça Policial de Minas -
Cr$ 720,00. 

Id.em, Amadeu Martini, serviços feitos no 
automovel - Cr$ 210,00. , 

. . l~em, Pascoal Durante, diversos auto-
C~$ve.J45~~~ prestaram serviço à comitiva -

IdeJ?, Pôsto Rex, despesas de automóveis 
e material - Cr$ 918 00 

Idem, Ocílio BonÍfá~io corrida automó-
vel - Cr$ 5,00. ' 

Idem, Grande Hotel, hospedagem Sr. Rui 
Santos - Cr$ 50,00. 

Idem,, Frederi?o. Barini, condução 15 pra-
ças da Força Policial de Minas de. Poços a 
Machado .._ Cr$ 620,00. 

Idem, Ocílio Bonifácio viagem ao cam-
po aviação - Cr$ 30,00. ' 

Id~m. Isabela Augusta, refeições a pra-
ças da Fôrça Policial - Cr$ 336,00. 

Fôlha de pagamento de pessoas que pres-
taram. serviços às comitivas do Governado~," 
Ben~di!o Valadares, Getúlio Vargas, Israel Pi-
nheiro, Genernl Valdomiro Lima, em Poços 
de Caldas - Cr$ 4. 790,00. 

Soma - Cr$ 15.501,30. 
Junho de 1937: 
.P_ago ao I~á.lace Hotel, diárias globais das 

cormt~vas Getuho Vargas, Benedito Valadares 
Juraci Magalhães, etc. - Cr$ 97.110,00. ' 

Hospedagem do Dr. J csuino de Albuquer-
que - Cr$ 630,60. 

Soma - Cr$ 97. 740,60. 
Pago ao Pálace Hotel despesas extraor-

dinárias, a saber: , 
Dr. Benedito Valadares - Cr$ 3. 440,20. 
Dr. Getúlio Vargas - 2.173,90. 
Dr. Juraci l\lagalhães - Cr$ 384,50. 
Dr. Leonardo Truda- Cr~ 164,00. 
Ctc . .Túlio Veras - Cr$ 208,70. 
Dr. Múrio :Matos -Cr$ 2.693,40. 
Cap. Francisco Melo - Cr$ 6,00. 
Dr. Israel Pinheiro - Cr$ 196.80. 
Dr. Horácio Cortier - Cr$ 189,50. 
Cte. Vitor Barcelos - Cr$ 17.20. 
Dr. Valter Sarmanho - Cr$ 68,00. 
Tenente Ernani Amaral Peixoto - Cr$ 

838,30. 
Dr. Osvaldo Machado - Cr$ 761.90. 
General Valdomiro Lima - Cr$ 241,30.· 
Cap. José Coelho de Araújo - Cr$ ..• 

716,00. 
Cel. João Câncio de Albuquerque - Cr$ 

366,40. . 
Dr. Juscelino Kubitschek- Cr$ 1.247,10.· 
Antônio Lobo - Cr$ 1. ~15,80. 
Augusto Beloni - Cr$ 324,00. 
Maimel Pinto da Silva - Cr$ 370,50. 
Newton Caldns - Cr$ 74.80. · 
A ri Prcssar Belo - Cr$ 24.50. 
Cícero B. de Morais - Cr$ 30,60. 
Cel. Canrobert P. Costa - Cr$ 6,60. 
Rivadávia Lemos - Cr$ 2,00. 
~oma - Cr$ 16.365,00. 
contas ele pagmnentos efetuados pela 

Portaria do Púlace Hotel: 
Do Sr. Dr. Benedito Valadares ......, Cr$ 

18.168,20. . 
Do Sr. Dr. Getúlio Vargas - Cr$ 

2. 252,10. 
Parro ao Pillace Hotel, diárias globais por 

conta do Estado .de Minas - Cr$ 5.154,00. 
Despesas extraordinárias pagas ao Pála-

ce Hotel: 
Do Sr. Dr. Geh'dio Vargas - Cr$ ••• 

867,80. 
Idem, do Genernl Valdomiro Lima - Cr$ 

229,00. 
Idem, do Dr. Juscelino Kubitschek ...,.. 

Cr$ 102,10. 
Idem, do Tenente Vitor Barcelos - Cr$ 

14,80. 
Pago à Coletoria Estadual, digo Federal, 

por estampilhas para recebimento de uma 
ordem de pagamento de Belo Horizonte para 
ocorrer despesas comitiva acima - Cr$ · • · 
321,20. 

Dezembro .de 1937: 
Pago ao Pálace Hotel, por gratificações 

a empregados que serviram ao Secretário da 
Agricultura - Cr$ 77,0(). 
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· · ·ldern, idem, por hospedagem ao Dr. Is-
rael Pinheiro - Cr$ 713,00. 
· · Pago ao Pálace Hotel, por gratificações 
a empregados que serviram ao Tenente Ro-
berto Faria Lima - Cr$ 65,00. 

Janeiro de 1938: 
P:>lJO ao Pá! a c e Hotel hospedagem da Sra. 

Getúlio Vargas - Cr$ 11.30,1,30. 
Fevereiro de 1938: 

Pago Frutuoso de Oliveira, por viagens 
de automóvel a pessoas comitiva D. Darci 
Vargas - Cr$ 15,00. . 

Pago ao Pálace Hotel por hospedagem il 
comitiva D. Darci Vargas: 

Sr. Der li Oscar de Miranda- Cr$ 120,00. 
Neró Moura - Cr$ 80,00. ' 

, O .• T. \Vhitncy- Cr$ 80,00. 
Major Francisco Melo e Mário 'Coelho Neto 

- Cr$ 290,30. · 
Pedro Bernardo de Araújo - Cr$ 402,60. 

C $ 
Sra. Darci Vargas c Alzira S. Vargas -

r 16.818,00. 
Aimés ·de S:á Simões Lopes e Valter Sar-

manho e filha- Cr$ 14.893,70. 
Ctc. Ern:mi Amaral Peixoto e Dr. Lu-

tero Vargns e J ório PcsSO[l C. Albuquerque 
-Cr$ 4.397,!10. 

Vera Bryce e Julieta de Sá Sotto Mayor-
Cr$ 899,00. 

Sr. Vitor Ortez .Teolás - Cr$ 96,00. 
Soma - Cr$ 38.077,50. 
.Pago Miguel Longel.a por uma viagem de 

camm~ão. conduzindo bngagcm Sr. Governa-
dor Mtneiro a São Paulo - Cr$ 550,00. 
·d· .. Pago ,Sebastiã~ Serpin por uma viagem 

L
ebautomovcl a Sao Paulo, conduzindo Sr. 
o o - Cr$ 607,20. 

Março de 1938: 

1 Comitiva do Sr. Governador do Estado: 

L 
. Pago Hotel Aurora, hospedagem do Cel. 

eri Santos - Cr$ 700,00. 
Idem, idem - Cr$ 9!l7,90. 
Idem, idem - Cr$ 997,90. 

476 
Idem, Grande Hotel, idem idem - 1 Cr$ 
50 ' 

1
. 'Id~m, Isabela Augusta, refeições a 13 mi-
,Itares - Cr$ 1. 430,00. 

1 18
I
3
dem, a João Durante, idem - Cr$ 

. ,00. 
Dinh,eiro fornecido à comitiva, a saber: 

C
Do Sr. A. Lobo, comitiva presidencial 
r$ 600,00. 

· · Idem, do Cel. Câncio Albuquerque, para 
~~~rrer despesas a serem feitas em São Lou-
vrenço com o carro do Sr. Presidente Getúlio 

argas - Cr$ 800,00. 
.. Diversas corridas automóvel com a co-

mitiva Governador do Estado - Cr$ 45,00. 
' ' b Vales da comitiva Sr. Governador, a sa-. er: 

·· 1 - De Antônio Lobo, para o Sr. Go-
vernador - Cr$ 2. 000,00. . 

2 - Do Cel. Câncio, para pequenas des-
pesas - Cr$ 500,00. 

3 -Do mesmo, idem -,Cr$ 500,00. 
4 - De A. Lobo, para ocorrer despesas 

. comitiva - Cr$ 5. 050,00. 
5 - Do Cel. Câncio, para despesas co-

mitiva- Cr$ 627,20. . 
· 6 - De Antônio Lobo, Idem - Cr$ 
200,00. 
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7 - Do Cel. Câncio Albuquerque, idem 
Cr$ 450,00. 
8- Do mesmo, idem- Cr$ 441,80. 
9 - Do mesmo - Cr$ 300,00. 
Pago ao Pálacc Hotel, hospedagem de: 
Governador Benedito Valadares c famí-

lia - Cr$ 8. 749,20. 
De Antônio Lobo e Lívio di Nápoli -

Cr$ 1. 54 7,60. 
De l\Júrio Matos e Cel. Câncio de Albu-

querque - Cr$ 4. 29!l,50. 
Pago .João B. Silvestre, transporte ba-

gngcrn a São Paulo, do Sr. Governador - Cr$ 
550,00. 

Pago Pôs to H ex, por gasolina, óleo, etc. 
- Cr$ 592,50. . 

Pago a Mnria de Melo por serv1ços pres-
tados à comitiva Govcrnarlor - Cr8 G9,30. 

Soma- Cr$ 33.107,40. 
Pago Pôsto H ex, por gasolina, etc., de 

carro à disposição comitiva Presidente Re-
pública - Cr$ 2H7 ,80. 

Idem, idem, idem, Sr. Governador c Pre-
sidente - Cr$ 681,50. 

Abril de 1938:. 
Pago fôlha de gratificação de pessoal 

que prestou scrvieos ao Presidente Getúlio 
Vargas, Sr. Governador e comitiva - Cr$ 
5.966,10. 

Pago Benedito Sabino Peixoto, por uma 
viagem de automóvel a São Lourenço, con· 
duzindo pessoas da comitiva Presidente Re-
pública - Cr$ 800,00. 

Idem. Afonso Ferreira, idem, idem -
Cr$ 800,00. 

Pago Pôs to H ex, gasolina, óleo, etc., au-
tomóveis à disposição comitivas - Crfp ..• 
G46,90. . 

Hefcições fornecidas por João Durante ao· 
10.0 Batalhão de Muzamhinho- Cr$ 1.451l,OO. 

. Idem, idem, a 55 soldados do 10." Bata-
lhão - Cr$ 2. 695,00. 

Pago a João Batista Silvestre, por uma 
viagem de caminhão a São Lourenço, condu-
zindo bagagem Sr. Presidente Hepública -
Cr$ 1 . 100,00. 

Pago fôlha de gratificações de pessoas 
que prestaram serviços ús comitivas Presiden-
te e Governador - Cr$ 525,00. 

Soma - Cr$ 13. 989,00. 
Maio de 1938: 

Vale do Sr. Olinto Fonseca, comitiva Sr. 
Governador - Cr$ 2.500,00. 

Fôlha extra de Hodolfo Steiger, a servi-
ço das comitivas Presidente República c Go-
vernador Estado "--- Crl); 4<14,00. 

Agôsto de 1938: 
Pago a Israe.l Silva, por doces remetidos 

ao Palácio da Liberdade, por ordem do Sr 
Lobo - Cr$ 8G5,20. • 

Dezembro de 1938: 
Pago compra de doces para o Palácio dà 

Liberdade, ordem Sr. Lobo - Cr$ 1. 07 5,50. 
Pago Pálace Hotel, hospedagem de D. 

Luiza ·F. Vale Aranha e filha c Senhorinha 
Maria Luiz a Maciel - ·Cr$ 3. 536,90 . 

Janeiro de 1939: * 
Pago Sebastião Virga, 2 viagens ao cam* 

po de aviação, chegada D. Darci Vargas -
Cr$ 5(},t)(J. 



Fevereiro de 1939: 
. Pago fôlha de pagamento pess9al por ser-

VIços prestados a Mme. Darci Vargas - Cr$ 
447,00. 

Pago J. Serra & C ia., gasolina, óleo, etc., 
automóvel à disposição !Hme. Darci Vargas 

~·, - Cr$ 566,60. 
Março de 1939: 

Pago ao Púlace Hotel, despesas hospeda-
gens do Dr. Cipriano L age c despesas porta-
ria - Cr$ 76!l,70. 

Pago A. Serafani, recauchutagem de pneus 
automóvel disposição do Sr. Ministro da Jus-
tiça, digo, vulcanização - Cr$ 42,00. 

Ptwo César Cavini, hospedagem motoris-
tas Mi~fstro Justiça - Cr!il 331,30. 

Idem, idem, idem - Cr$ 301,70. 
Iclern, idem, idem - Cr$ 81,40. 
Pago gratificação empregados serviram 

Ministro .Justiça - CrfS 850,00. 
Idem, idem, idem - Cr$ 350,00. 
Pago .J. Serra & Cia., serviços e mate-

riais para o automóvel à disposidio Ministro 
. ":' da Educaçiio e família - Cr!ll 355,60. 

Abril de 193!l: 
Pago .T. Serra & Cia. por gasolina, pe-

ças, etc., do automóvel à dispo•;ição do Sr. 
Ministro da .Justiça - Cr$ 4G2,GO. 

Maio de 1939: 
Despesas efetuadas com a visita do Mi-

nistro Osvaldo Aranha: em Poços, viagem a 
Belo Horizonte c regresso da comitiva - Cr$ 
3. 800,00. 

Pagamento ao motorista que conduziu o 
Sr. Ministro Osvaldo Aranha a Belo Horizon-
te - Cr9.; 360,00. 

Pago J. Serra & C ia. gasolina, etc., au-
tomóvel à disposição do Ministro Osvaldo Ara-
nha - Cr$ 353,30. 

.Julho de 193!): 
Pngo l\Ianuel Pereira por 1 vingcm de au-

torr)óvel ao campo de aviação, transportando o 
Dr. Barros Barreto-- Cr!p 29,10. 

Pago A. Frisou & Irmãos, por 1 jôgo de 
.., platina para automóvel à disposi~~ão do Dr. 

Barros Barreto - Cr$ 43,!)0. 
Pago .J. Serra & C ia., por gasolina, óleo, 

etc., automóvel à disposição Dr. Barros Bar-
reto - Cr$ G7•!,70. 

Pago fôlha cxtrn de motorista à dispo-
sição do Dr. Barros Barreto - Cr$ !lO,OO. 

• Julho de 1939: 
Pago fôlhn motorista à disposiçiio do Vi-

cc-Presidente do Uruguai c comitiva - Cr$ 
500,00. ' 

Pago .J. Serra & C ia., gasolina, óleo, ele., 
pneus automóvel à disposição Vice-Presidente 
do Uruguai c família - Cr;$ 945,00. 

Vales do Tenente-coronel Manuel F. de 
Faria para ocorrer despesas com a comitiva 
Vice-Presidente do Uruguai - Cr$ 2. 853,00. 

Agôsto de 1939: 
Pago fôlha honorários médico Dr. Luiz 

L. Junqucira, para o Sr. Secretário da Via-
ção de Minas - Cr$ 1.000,00. 

Setembro de 193!l: 
Pago J. Serra & C ia., gasolina, etc., au-

tomóvel à disposição Dr. Odilon Dias Perei-
ra, Secretário da Viação - Cr$ 314,50. 

Pagamento • ao massagista cio Sr. Secre· 
tário Viação - Cr$ 500,00. 

Outubro de 1939: 
Pago ao Pálace 'Hotel, hospedagem for-

necida ao Dr. Odilon Dias Pereira e Sra. _ 
Cr$ 8.037,90. 

Janeiro de 1940: 
Pago ao Dr. C. Davis, radiografias para. 

o Sr. Ministro .Tustiç:l - Cr$ 400,00. 
Comitiva D. Darci Vargas: 
Pago Salvador Galizzi, 4 viagens de au-

tomóvel - Cr$ 100,00. 
Idem, Dionísio Franco, 1 viagem - Cr$ 

5,00. . 
Idem, Luiz C. Nogueira, 1 viagem - Cr$' 

20,00. 
Sorna - Cr$ 125,00. 
Hospedagem Dr. Francisco da Silva Jú-

nior: 
Vale do Dr. Paulo .Jaguaribe, para des--

pesas viagem - Cr$ 1. 000,00. 
, Pago Adão Bernardes, fotografias forne-· 

cidas ao Dr. Silva .Júnior- Cr$ 517,00 . 
Pago J. Serra & Cia., automóvel à dis-

posição do Dr. Silva .Júnior (gasolina, óleo, 
etc.) - Cr$ 750,00. 

Pagamento empregados que prestaram ser-
viços ao Dr. Silva Júnior- Cr$ 160,00. 

Soma - Cr$ 2.427,90. 
Fevereiro de 1940: 

Comitiva D. Darci Vargas: 
Pago a Sebastião Virga, corrida automó-

vel - Cr$ 10,00. 
Vale de Antônio Silva, despesas de via-

gem - Cr$ 250,00. 
Vale de Rodolfo Stciger, despesas de via--

gem - Cr$ 250,00. 
Pago Pôsto Rex, despesas com o automó--

vel à disposiçiio c.omitlva - Cr$ 883,00 . 
Soma - Cr$ 1. 3!l3,00. 
Estada Dr. Israel Pinheiro: 
Pago Ocílio Bonifácio, corrida automóvel 

- Cr$ 5,00. 
Idem, Rafael .Molina, idem - Cr$ 354,00 • 
Idem, Fausto Zono, idem - Cr$ 5't,OO. 
Idem, Benedito Sabino - CrS 25,00. 
Idem, Sebastião Virga - Cr$ 20,00. 
Soma - Cr$ 458,00. 
Estada' do General Isauro Nogueira: 
Pago José Pclerie, corridas automóvel -· 

Cr$ 10U,OO. 
Idem, Sebastião Virga, idem- Cr$ 40,60 . 
Idem, Murilo Hodrigucs idem - Cr$· 

54,00. ' 
Soma - Cr$ 203,00. , 

Fevereiro de 1940 :' 
Comitiva do Sr. Governador: 
Conta A. Frizon, reparos em automóvel 

-Cr$ 55,00. 
Pago Luiz Dias, viagem automóvel· -

Cr$ 25,00. . 
Fôlha gratificações a pessoas que servi-

ram comitiva - Cr$ G. 431,00. 
Pago à Auto Viação Caldense, transporte· 

de 9 malas - Cr$ 150,00. 
Vales fornecidos para ocorrer despesas 

de viagem: 
Ao Ccl. Câncio Albuquerque - Cr$ · · • 

480,00. 
Ao Sr. Vitalino Morais - Cr$ 50,00. 
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Ao Cel. Câncio Albuquerque - Cr$ 
:200,00. 

Ao mesmo - Cr$ 300,00. 
Ao mesmo - Cr$ 1. 500,00. 
Ao Dr. Israel Pinheiro - Cr$ 2. 000,00. 
Ao Cel. Câncio - Cr$ 1. 300,00. 
Ao mesmo - Cr$ 900,00. 
Soma- Cr$ 13.391,00. 

Março de 1940: 
Comitiva General Góis Monteiro: 
Conta da Garage S. Paulo, conserto em 

·automóvel - Cr$ 258,00. 
Viagem automóvel ao campo aviação 

. Cr$. 54,00. 
· Fôlha de gratificação a empregados 

·Cr$ 730,00. 
Pago J. Serra & C ia., gasolina, óleo, etc. 

·- Cr$ 1. 761,90. 
Soma - Cr$ 2. 803,90. 
Comitiva General Isauro Regueira: 
Pago Luiz Dias, viagem de automóvel -

·Cr$ 84,00. 
Pago Pálace Hotel, hospedagem do Sr. 

Antônio Lobo - Cr$ 267,70. 
Abril de 1940: 

Pago hospedagem do Sr. Antônio Lobo 
- Cr$ 1.095,70. 

Maio de 1940: 
Pagamentos pelas despesas da comitiva 

·-do Sr. Presidente da Hepúhlica em Águas 
·do Araxá - Cr$ 208. 360,00. 

· Fevereiro de 1941 : 
Importância ao Dr. Israel Pinheiro con-

~forme vale - Cr$ 1.500,00. 
' Mar·ço de 1941: 

Vale do Dr. Israel Pinheiro, viagem ao 
Rio - Cr$ 1. 000,00. 

Pago Alberto Tanuzzi, viagem de Barba-
·cena a Poços do Sr. Secretário da Agricul-
tura - Cr$ 200,00: · · 
. Automóvel à disposição do Dr. Má-

no Pmru t vwgern deste a Lambari, a estudo 
. de águas - Cr$ 479,60. 

Soma - Cr$ 1 . 679,60. 
Abril de 1941: 

. Pago Púlaee Hotel, hospedagem ao Dr. 
Israel - Cr$ 1. 926,50. 

Idem, ao Dr. José .. F. Andrade Júnior 
Cr$ 57,80. 
Soma - Cr$ 1 . 984,30. 

Abril de 1941: 
_Pago ao Pálace Hotel, hospedagem Va-

1enhm Bouças - Cr$ 263,70. 
Idem, ao Capitão Geraldo G. Aqui no c 

família - Cr$ 2. 334,40. 
Idem, ao Dr. Edgar Chagas e Senhora 

Cr$ 1. 185,00. 
Novembro de 1941: 

Pago ao Pálace Hotel, hospedagem do 
'Dr. Israel Pinheiro, Dr. Tomaz Bawden, Sr. 
·Ewaldo Macusel e Sra. e Josefina Accossato 

Cr$ 973,20. 
Dezembro de 1941: 

Pago Panair do Brasil, t!ma passagem de 
.avião ida e volta Belo Honzonte, para Dr. 
Israel Pinheiro - Cr$ 159,00. 

Pago ao Pálace Hotel, hospedagem do Sr. 
João Gomes Teixeira - Cr$ 482,50. 
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Fevereiro de 19-12: 
Vale do Secretário Israel Pinheiro, para 

despesas em Poços de Caldas - Cr$ · · · · · 
1. 650,00. . 

Pago J. Serra, despesas com o autC!mo-
vel à disposição do Sr. Secretário da Agncul-
tura - Cr$ 1.142,60. 

Fôlhas de gratificações a . pessoas a ser-
viço do Sr. Secretário da Agncultura - Cr$ 
1.560,00. . .. d' 

Donativo à Santa Casa de l\hseneor ta 
para aquisição de Raio X - Cr$ 2. 500,00. 

Soma - Cr$ 6. 852,60. 
Abril de 1942: 

Parro fôlha de gratificações a emprega-
dos qu~ prestaram serviços _às comitivas do 
Sr. Getúlio Vargas e Benedito Valadares -
Cr$ 600,00. 

Maio de 1942: 
Pago J. Serra & Cia., óleo, lubrificação, 

etc., automóvel à disposição Presidente Ge-
túlio Vargas - Cr$ 601,70. 

Importflncia entregue ao Dr. .Joaquim 
Justino Ribeiro, como quota dos Serviços -.. 
Termais, para compra de um presente ao Pre-
sidente Getúlio Vargas - Cr$ 5. 000,00. 

Soma - Cr$ 5.601,70. 
Outubro de 1942: 

Pago Grande Hotel, hospedagem D. O li-
via Pinto da Luz Mosca - Cr$ 3.431,80. 

PALACE HOTEL DE POÇOS DE CALDAS 

Relação das lwspedagens por conta do Estado 
de Minas Gerais, fornecidas pelo uPálace 
Hotel" no paíodo de 3 de outubro de 

1940 até 20 de março de 1947 

Número de ordem - Hospedagem forne-
cida a: - Período - Importflncias: 

1 - Dr •. T. Macedo Linhares e família 
- 3110140 a 9111140 - Cr$ 14.168,40. . . 

2 - Dr. João Vieira Macedo e fam1ha 
- 9110 a 7111140- Cr$ 4.308,00. . . , 

3 - Dr. Lincoln Massena c farruha -
23110 a 12111\40 - Cr$ 3.640,7G. 

4 -- Dr. Randolfo Casti!hos - 16 a 181 
11!40 - Cr$ 115,50. 

5 - Ma.ior Ernesto Dornelas - 29 a 311 
10140 -- Cr$ 159,60. 

6 - Tte. Brasilian Ferreira de Abreu -
30 a 31110140 - Cr$ 54,60. 

7 - Capitão Elói de Menezes - 30 a 311 
10140 - Cr$ 70,80. 

8 - Capitão João Passos ~ 30 a 311101 
40 - Cr$ 70,30. · 

9- Dr. Randolfo Castilhos.;...... 2 a 1111140 
_ Cr$ 318,70. ' 

10 - Dr. Francisco Noronha e Sra. -
2 a 25!11140- Cr$ 1. 717,70. 

11 - Cl'isôgorno de Oliveira Campos e 
Sra. - 2111 a 7\12\40 -·Cr$ 4 .659,40. 

12 - Sra. Holanda Mendonça - 9111140 
a 1511141- Cr$ 4.735,20. ·. 

13 - Dr. Sílvio Barbosa - 16 a 181111 
40 - Cr$ 182,70. 

14 - Alfredo Bastos- 18 a 25111140-
Cr$ 430,00. :z, · 

15 - .João Clúudio de Lima - 23 à 25l 
11140 - Cr$ 168,90. 



16 - Dr. Caiubi Costa Araújo - 23 a 
'25f1ll40 - Cr$ 170,10. · 

17 - Sra. Presidente Dr. Getúlio Var-
gas- 2 a 19112140 - Cr$ 5.175,80. 

18 - Embaixador Cr. M. Pereira de 
Sousa e família - 2 a 7112140 - Cr$ ... 
2.681,30. 

19 -- Dr. Ranulfo Bocaiúva Cunha e Sra. 
- 7 a 12112140 - Cr$ 715,80. 

20- Dr. Jaques Guimarães- 7 a 12[121 
40 - Cr$ 474,90. 

21 - Dr. Sílvio Barbosa- 7 a 9112140 
- Cr$ 158,60. 

22 - Cmte. Amarílio Vieira Côrtes 
H a 16112140 - Cr$ 151,40. 

23 - Ttc. -cel. Samuel Ribeiro Gomes Pe-
reira e Sra. - 14 a 16112140- Cr$ 420,00. 

24 - Empregados do Dr. Israel Pinheiro 
~ 16 a 18112140 - Cr$ 107,00. 

25 - Sra. Dr. João Cláudio de Lima-
·21 a 27112140 - Cr$ 271,00. 

26- Major Ernesto Dorneles- 17 a 271 
12140 - Cr$ 1.188,30. 

27 - Ccl. João Câncio de Albuquerque 
- 17 a 27112140- Cr$ 1.480,40. 

28 - Governador Benedito Valadares Ri-
beiro- 17 a 27112140- Cr$ 1.182,20. 
. 29- Vitalino Morais- 17 a 27112140 -
Cr$ 616,60. 

30 - Cônsul Alfredo Bastos e Sra. -
23 a 2911141- Cr$ 982,50. 

31 - Sra. Presidente Getúlio Vargas e fi-
lho- 512 a 313141 -,Cr$ 10.025,20. 
· 32 - Dr. Ederson Magalhães e Sra. - , 
612 a 1612141 - Cr$ 1. 612,40. 

33 - Sra. Adélia Vieira de Vergara e 
filha e Sra. Dorotéia Vergara Lopes - 2211 
a 1512141 - Cr$ 5.036,70. 

34 - Sra. Governador Benedito Valada-
l"es e família -1212 a 513141- Cr$10.358,40. 
· 35- Cel. João Câncio de Albuquerque-
12 a 17112141 - Cr$ 422,70. 

36 - Dr. Dorinato de Oliveira Lima -
17 a 2612141 - Cr$ 2.543,10. 
" 37 - Ministro Barros BmTeto e filhos -
~712 a 1513141 - Cr$ 8·. 761,80. 
· 38- Dr·. Cipriano Lagc- 2212 a 1013141 
- Cr$ 1. 585,20. 
. 39- Dr. José A. Silva- 2012 a 1513141 
-Cr$ 912.50. 

40 - ·nr. Raul Amaral Peixoto e Sra. 
-20]2 a 313141 - Cr$ 1. 906,70. 

• · · 41 - Dr. Fernando Falcão e Sra. -
20]2 a 313141 - Cr$ 1. 749,70. 
· 42 - Comandante Ernani do Amaral Pei-
xoto e Sra. - 2012 a 3J3J41 - Cr$ 5.158,10. 
. 43 -- Vitalino Morais - 7 a 2612141 -
Cr$ 1. 292,20. 
· 44 - José Casais - 7 a 26J2J41 - Cr$ 
1.292,20. 

45 - Rufino Mascarenhas - 2012 a 51 
3141 - Cr$ 403,70. 

46 - Dr. Oscar Ricardo - 2612 a 6J3J 
'41- Cr$ 605,30. 

47 - Cel. João Câncio de Albuquerque 
- 113 u 413141 --Cr$ 416 20. 

43 - Ministro Artur ;lc Sousa Costa -
'7131 a 1314141 - Cr$ 14.456,70. 
· ·· 49 - Dr. A. Veiga Faria- 7 a 2813141 
- Cr$ 2. 402,60. 

50- Daniel Martins- 17J3 a 1314141 -
Cr$ 1.881,20. 

51 - Dr. W. Adams- 11 a 1314141 -
•Cr$ 187,90. 

52 - Warrcn L. Pearson e Sra. - 11 a 
13~4141 - Cr$ 382,00. 

53 - Senhorinha Simone Kearns - 11 a 
1314141 - Cr$ 382,00. 

54 - José Campos de Oliveira - 5 a 
1614141 - Cr$ 847,30. ·, 

55 - Dr. Paulo de Andrade Costa -- 12 
a 1514141 -Cr$ 204,80. 

56 - José A. Silva - 12 a 16\4141 -
Cr$ 126,00. · 

57 - Dr. José M. Lacerda- 4 a 615\41 
- Cr$ 532,50. 

58- Joaquim S. Silva- 17\4 a 1015141 
- Cr$ 1.348,70. / 

· 59- Dr. Aníbal Loureiro- 13 a 1415141 
- Cr$ 529,00. 

60 - Vinicius Batista de Aarújo - 7 u 
1116141 - Cr$ 215,40. 

61 - Chancclcr Luiz A. Argana e Sra 
comitiva- 18 a 2016141 - Cr$ 1.915,60 .. , 

62 - Dr. Paulo Frederico Albuquerque -
18 a 25\6141 - Cr$ 2.351,90. ' 

63- Dr. Jcsuino de Albuquerque e Sra. 
19 a 26\6\41 - Cr$ 6. 791,10. 

64- Oto Ernesto Walter Wall- 2116\41 
a 617141 - Cr$ 716,50. 

65 - Dr. Ovídio de Abreu -- 2519 a 1\ 
10141 - Cr$ 1.199,30. • 

66 - Drs. Cristiano Machado, .Tos é A. 
Castinho .Júnior, O. Diniz e S. Barroso -
11 a 1311142 - Cr$ 623,40. 

67 - Ovídio de Abreu e Tte. Manuel A. 
de Sousa- 3112141 a 711\42- Cr$ 16.827,50. 

68 - Senhorinha Holanda Mendonça -
17112141 a 21\2142 - Cr$ 3.596,90. 

69 - Dr. Justo Pinheiro da Fonseca -
7111 a 712142 - Crf;~ 1.164,00. 

70 - Sra. Maria Margarida de L. Soutel-
lc- 1911 a 1312142- Cr$ 4.524,80. . 

71 - Dr. Marcos dos Reis e Filho - 7 
a 1912142- Cr$ 7 .388,30. 

72 - Dr. Cipriano Lagc- 10 a 25\2142 
- Cr$ 1. 420,80. · 

73 - Cmte. Ernani do Amaral Peixoto e 
Sra. - 13 a 20\2142 - Cr$ 7 .530,30. 

74 - Sra. Cel. Bcn.iamirn Vargas - 13J 
2142 a 2I3J42- Cr$ 9.291,80. 

75 - Dr. Fernando Falcão e Sra - 13 
a 2212142 - Cr$ 1.132,40. · 

7()- Dr. Ovídio de Abreu e Tte. Mflnuel 
A. de Sousa - 14 a 1912142 -.,.. Cr$ 909,30. 

77 - Dr. Raul Amaral Peixoto c Sra. 
-2112 a 2J3J42 - Cr$ 1.320,10. 

78 - Dr. Marcos dos Reis c Filho -
21 a 2612142- Cr$ 3.144,80. 

1
7l9 - Capitão Nero Moura c Sra. - 1 

a 3 :~ 42 - Cr$ 181,50. 
S 80 -- Dr. Francisco Xavier Rosenhurg c 

ra. - 1012 a 613\43 - Cr$ 3.182.10. 
81 - Dr. Jo:o5e Campos de Oliveira e 

família- 14\3 a 8J,II42- Cr$ .108.20. 
82 - Sra. Margarida Regina Capanemn 

e família- 2212 a 1613142.- Cr$ 6.504,00. 
83 - Jocl de Oliveira Monteiro e Sra. 

- 28J3J a 7J4J42 - Cr$ 1.410,60. 
84 - Dr. .T. Marques dos Reis e filhos 

- 28131 a 6J4J42 - Cr$ 6.153,10. 
85 - Ministro Artur de Sousa Costa -

803 a 614142 - Cr$ 19.228,20. 
86 - Dr. Vitor Azevedo Bastian - 3013 

a 6J4J42 - Cr$ 2.854,80. 
87 - Daniel Martins - 3013 a 614142 -

Cr$ 660,10. 



- 88 - Dr. Israel Pinheiro - 1 a 414]42 
Cr$ 427,00. , 

, 89 - Capitão Adamastor Cautalice e fa-
, mília - 10 a 2814142 - Cr$ 4.432,40. , 

90 - Aniz Ascar e Sra. - 15 a 2814142 
- Cr$ 4.124,90. 

91 - Ediala Braga, Sra. - 15 a 2914142 
- Cr$ 3.237,20. 

92 - Comitiva do Presidente da Repú-
blica- 15 a 2814142 - Cr$ 15.081,60. 

93 - Dr. Israel Pinheiro - 16 a 21141 
42 - Cr$ 1. 244,50. 

, __ 94 - Presidente da República e Sra. e 
Dr. José J. de Sá Freire Alvim - 17 a 281 
4142 - Cr$ 52. 787,70. 

95 ·- Cel. Benjamim Vargas - 17 a 281 
41421- Cr$ 1.821,90. 

96 - Dr. José Campos de Oliveira -
18 a 2514142 - Cr$ 515,40. 

. 97 - Governador Benedito V~tladares e 
família - 17 a 2814142 - Cr$ 2. 721,SO. 

1
, 98 - Cel. J. Câncio de Albuquerque -
8 a 2914142 - Cr$ 1.680,70. 

, 
1
1 I 99 - Dr. Juscelino Kubitschek - 18 a 

, . 9 4142 - Cr$ 119,50. 
,
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100 - José Morais c Olinto Braga --
a. 215142 - Cr$ 1. 772,40. 

. 101 - Baldino Silveira Filho e José Bal-
dino - 19 a 2414142 - Cr$ 584,60. 

P 
102 - Comitiva do Interventor de São 

aulo - 21 a 2314142 - Cr$ 1.368,10. 
·
31514

103 - Dr. José Ribeiro Lagc - 2314 a 
2 -'- Cr$ 737,10. , 

., •, 
28141

1
4
04 - Major Nerp de Moura - 27 a 

- 2 - Cr$ 166,30. 
. 105 - Dr. Cristiano Machado e família 

- 2416 a 517142 - Cr$ 2.407,10. 
;, 106 - Comitiva de S. A. Príncipe Lu-

xemburgo- 26 a 2916!42- Cr$ 81G,40. 
, U 107 :- Comitiva de Médicos Argentinos 
e ruguaws- 26 a 2717142- Cr$ 3.265,40. 

1 1 ~: 18114°8 - Dr. Helenauro Sampaio - 12 a 
n 2 - Cr$ 172,00. 

16191
1
4°29 - Dr. Paulo Jaguaribe - 1718 a 

- Cr$ 2.279,50. 
T 110 - Gal. Diniz Horta Barhosa c fa-

miia- 2218 a 919142- Cr$ 3.984,60. 
_ 1111 - Embaixador Noel Charles e Sra. 
- a 18112142 - Cr$ 12.516,30. 

12142112 - Dr. Rafael Fernandez - 5 a 171' 
- Cr$ 4.689,50. 

111lf2,14'> José Madureira Horta lc família 
~ a 2211143 - Cr$ 1.384,80. 

7
114 1(;111 ~amília Dr. Alcides Gonçalves 

-. 1ir- - ~r$ 139,40. 
_ 811 ~ 12li)

14
r3. Joao de Almeirla e família 

- -Cr$ 19.185,50. 
43 116C-$ 

1
Dr. Paulo Jaguaribc- 2911 a 1121 

:-- r. 5,00. 

C11? - José de Freitas - 15 a 2013143 , . ,r$ 381,90. 
, f 1 ~ 18. - Dr · Alcides Gonçalves de Sousa 
e am1 Ia - 2612 a 1613143 - Cr$ 374,60. 

' -5119 - Dr. Coriolano de Góis e' familia 
. , - a1513I43-Cr$3.777,!l0. 

120 - Dr. Ovídio de Abreu c Tte. Ma-
n3uel Assunção Júnior - 8 a 1113143 - Cr$ 

' ' 32,60. 1 

,•: -__ --. 1; 121 - Dr. Alberto M. de Miranda -
· a, 2913143 - Cr$ 366,80. 

16 122 - Ministro Artur de Sousa Costa -
• a 2614]43 - Cr$ 483,80. 
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123 - Daniel Martins Ferreira -- 16 a 
2614143 - Cr$ 196,70. . · 

124 - Dr. Vitor Azevedo Bastwn - 16 
a 2614147 - Cr$ 201,30. 

125 - Dr. Alberto Haas - 1G a 26141 
43 - Cr$ 100,30. . · 

126 - Dr. David Mourão e família -
2815 a 416143 - Cr$ !10,80. 

127 - Dr. Olinto Fonseca Filho e f a· 
mília - 2513142 a 814143 - Cr$ 2.373,30 •.. 

128 - General Claude Mitchel Adans e 
comitiva - 8 a 1017143 - Cr$ 2. 214,30. 

129 - Ministro Jean Desy c Sra. - 12 
a 2017143 - Cr$ 5.610,'10. 

130 - Dr. Lafaiete A. Pádua c famí-
lia- 27191 a 31110143 - Cr$ 10.974,40. 

131 - Haul Stico Lima, Ildefonso de 
Vasconcelos Filho e João Leão Brasil - 5110 
a 2717143 - Cr$ 3.836,30. _ 

132 - Interventor Agmnenon lHagalhaes 
e família - 6 a 30110143 - Cr$ 13.598,30.· 

133 - Benedito Quintino dos Santos e 
Cipriano de Sousa Coutinho - 30110 a 21 
11143 - Cr$ 300,80. 

134 - Homero Romagnelli c filho - 23 
a 29111143 - Cr$ 252,00. 

135 - Aluísio de Barros Fortes e A.· 
Brant Drumond - 23 a 29111143 - Cr$ 
630,00. 

136 - Drs. Armando Viana Machado e 
Valtcrson Machado - 23 a 29111143 - Cr$ 
630,00. 

137 - Dr. Alcides Martins Loiola -
23 a 2!1111143 - Cr$ 403,20. · 

138 -- Geraluo úos Reis c tí'rancisco A.· 
de Carvalho Moura Filho - 23 a 29111]43 
- Cr$ 504,00. . 1 

130 - Mário W. de Azevedo Coutmho 
c Milton Franco Laoutre - 23 a 29111143 -
Cr$ 504,00. . 

140 - Tomé de Carvalho Jéferson Rws 
- 23 a 29111143 - Cr$ 504,00. 

141 - Drs. Alcino Handan e Otávio M~1 
Xavier - 23 a 20111\43 - Cr$ 504,00.. _ , 

142 - Clóvis Figueiredo e Ivo S1moes 
Gomes - 23 a 29111143 - Cr$ 630,00. 

143 - Jorge Pedran e Luiz Simha Lista 
- 23 a 29111143 - Cr$ 504,00. • . 

144 - Antônio Moreira César e AntomO• 
Oliveira Lucena - 23 a 29111143 - Cr$ • • • 
630,00. 

145 - .João B. de Moura Lima e Tere-
sino Caldeira Brant - 23 a 29111143 - Cr$' 
504,00. . ll 

14G - Cláudio de Paula Pena e M -
ton Gomes - 23 a 29111143 - Cr$ G30,00. 

147 - Srtas. ,Sara e Maria Ramos _, 
23110142 a 29111143 - Cr$ 630,00. 

148 - Vitor Maseli - 23 a 29]11]43 -
Cr$ 252,00. 

149 - Lcontino da Cunha e Sra. - 25 
a 29111143 - Cr$ 391,20. 

150 - Pedro C. de Carvalho - 28 a 
2!1111143 - Cr$ 52,50 . 

151 - Dr. João Lima Pádua e Sra. 
17 a 2412144 - Cr$ 195,40. 

152 - General Osvaldo Cordeiro de Fa-
ria e Sra. - 1!112 a 1213]44 - Cr$ 6.319,40., 

153 - Ministro Artur de' Sousa Costa 
e familia e Tte. ·cel. Luiz Toledo e familia: 
- 6131 a 1014144 - Cr$ 21.685,00. 



, 154 - Dr. Ovídio de Abreu e Tte. Ma-
nuel Assunção de Sousa - 21 a 24!2144 -
i~ 748,80. . . 
· 155 - Crisógono de Oliveira Campos e 

Sra. - 10]3 a 21141441 -.Cr$ 8.255,90. 
156 - João Marcrues dos Reis e famí-

Ua (Dr.) - 17i31 a iOI4144 - Cr$ 930,00. 
· 157 - Alberto :Mourão de Miranda e 

Sra. - 2913 a 1514144 - Cr$ 3.152,60. 
158 - Daniel Martins - 31!3 a 101·!!44 

- Cr$ 1. 405,50. . . 
159 - Dr. Israel Pinheiro e famllia 

5 a 914144 - Cr$ 2.060,00. · 
HiO _ Dr. Peri Hocha França - 5 a 

914144- Cr$ 503,50. .' . 
161 - Crisó"ono de Oliveira Campos -

19 a 3016144 -Cr$ 1.(i48,50. 
Hi2 - Dr. David Mourão c Sra. - 30j6 

a 1417144 - Cr$ 2.864,50. 
. 163 - Dr. Alfredo Issa - 14\10 a 51111 
44 - Cr$ 5.915,40. . 
. 164 - Drs. Vivaldo Ferreira Garcia c 
Paulo Rubião - 18 a 24111144 - Cr~]\ ... 
945,00. 

165 - Drs. Milton Ahdo e Daniel Gon-
çalves Toledo - 18 a 24111144 - Cr$ ... 
94'8,00. 

16G - Drs. Wilson Rocha ·Lima e Faus-
to ·Gonzaga de Freitas - 18 a 22111144 -
Cr$ !H5,00. 

167 - Drs. Aparício Silva e Osvaldo Mo-
reira Pigueiredo - 13 a 24111144 - Cr$ 
945,00. 

168 - Drs. Alcino Handa e Aldernir 
B. Dumont - 18 a 24111144 - Cr$ 945,00. 

169 - Drs. Clóvis Figueiredo e José 
Sete Cota - 18 a 24111144 - Cr$ 945,00. 
. 170 - Drs. Hélio Soto Mmor de Fa-
ria e Jair Ferreira de Tolcdo - 18 ·a 241111 
44 - Cr$ 948,00. 

171 - Drs. Alberto Ferreira Rocha e 
Doriocan Curado - 18 a 24111144 - Cr$ 
948,00. 

172 - Drs. Antônio C. Brito c Loyd 
Silva Melo - 18 a 24111144 - Cr$ 948,00. 

173 - Drs. Paulo Pedro Lcssa Batis-
ta c Armando Greco - 18 a 24111144 - Cr$ 
948,00. 

174 - Drs. Antônio Carlos de Vascon-
celos c Dario Gomes de Azevedo - 18 a 241 
11144 - Cr$ 945,00. 

175 - Drs. Martinho Guimarães e José 
de Sousa Dorneles - 18 a 24111144 - Cr$ 
945,00. 
. 176 - Drs. Milton Mourão e Geraldo 
Bizoto - 18 a 24111148 - Cr$ 945,00. 

177 - Drs. Jaci de Moura Lima e Eu-
]ácio NogtÍeira --'- 18 a 24111144 - Cr$ .•. 
945,00. 

178 - Drs. Ivo Hélcios Campos Pitan-
gni e Antônio Isidoro da Silva- 18 a 24\111 
44 - Cr$ 945,00. 

179 - Drs. Crcso Agrícola Uarbi e Dé-
cio B. Oliveira - 18 a 24111144 - Cr$ ••• 
948,00. 

180 - Drs. Sebastião Pádua e Leopol-
do K. Júlio Teixeira - 18 a 24111\44 - Cr$ 
948,00. 

181 - Drs. Cristiano AI vim Pena e Pau-
lo Adelino Lodi - 18 a 24111\44 - Cr$ 
949,60. 

' . ., . 
182 - Srta. Neusa Goulart _:_ 18 a 241111 

44 _:_ Cr$ 948,00. . · · 
183 - Dr. Geraldo Goulart _:._ 18 a 2t1! 

11144,- Cr$ 945,00. 
184 - Dr. Leontino da Cunha e f a· 

milia - 1~ a 24[11[44 - Cr$ 1.953,50. 
185 - Cel. Jonas Corrêa e família _ 

22111 a 14112[44 - Cr$ 19.482,30. 
186 - Dr. Faulo Jaguaribe - 13 a Hj 

12144 - Cr$ 200,40. · 
187 - Dr. João Lima Pádua e Sra. -·· 

2613 a 214!45 - Cr* 366,80. 
138 - Dr. David Mourão e família --

1714 a 415145 - Cr$ 7 .545,60. 
189 - José de Oliveira Costa - 3117 a 

318145 - Cr$ 378,00. 
190 - Dr. Cristiano Martins - 3117 a 1 

318145 - Cr$ 764,90. 
191 - Dr. José Teixeira Magalhães -

3117 a 118145 - Cr$ 432,60. 
192 - José lVIorais - 3117 a 318145 -

Cr$ 1. 453,40. . tJ 
19:l - Dr. Dcmerval Pimenta - 3117145' 

a 318!45 - Cr$ 2.008,00. 
194 - Dr. Ari Vioti - 3117 a 318145 -

Cr$ 874,60. ' . 
195 - Dr. Oscar Coradi- 31j7 a 118145 i 

- Cr$ 157,50. \ 
196 - Primo Rafacli e João Pinto Pes-

soa 3117 a 118145 - Cr$ 157,50. 
197 - Dr. Lucas Lopes- 3117 a 118145 

- Cr$ 507,00. 
198 - Governador Benedito Valadares 

Ribeiro - 3117 a 318145 - Cr$ 752,90. 
199 - .José Antônio da Silva - 3117 a 

318145 - Cr$ 277,40. 
200 - Floriano Sare ti e Dr. Roberto 

Iemini - 3117 a 318145 - Cr$ 758,80. 
201 - Cel. Lélio Graça - 3117 a 318145 · 

- Cr~l 634,30. 
202 - Dr. Mário Casassanta - 3117 a 

318145 - Cr$ 990,30. 
203 - Haroldo lVI. Vag - 3117 a 118!45 

- Cr$ 157,50. 
204 - Dr. Israel Pinheiro - 3117. a 

118145 - Cr$ 490,00. 
205 - Dr. Noraldino Lima - 3117 a 

318145 - Cr$ 1.654,40. 
206 - Dr. Leonardo Pinto d·1 Cunha 

3117 a 118145 - Cr$ 168,00. < -

207. - Dr. Lourival de Melo Viana 
3117 a 3\8145 - Cr$ 531,00. -

208 - Dr. José Rodrigues Seabra -
3117 ?a 318[45 - Cr:~ 1. 774,90. · 

~09.- Dr. João Tavares Corrêa Beral-
~~3,~0~Ilson Dcraldo - 3117 a '318145 _ Cr$ 

C $ ~1803 - Igídio Albano - 3117 a 3!8145 _ r o ,30. · 
211 - Amável Costa - 3117 a 318145 -

Cr$ 329,80. . 
212 -- Padre Benedito Mctrcondes Perci~ 

ra - 13!81 a 16\8145 -· Cr$ 378,00. 
213 - Dom Alexandre Gonçalves Ama-

ral - 10 a 1719145 - Cr$ 1.127,00. 
214 - Dom Hugo Brcssane de Araújo _ 

10 a 1719145 - Cr$ 1.127,00. 
215 - Diac. Hirom F. Curado - 10 

a 1719145 - Cr$ 832,00. 
216 - Dom Antônio dos Santos Cabral 

- 10 a 16191,!5 - Cr$ 1.G80,00. 
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. 217 ....., Monsenhor José Medeiros Leite -
10/4/45 a 16/9/45 - Cr$ 966,00. 

218 - Padre Armando Del Marco - 10 
a 16/9/45 - Cr$ 630,00. 

219 - Cônego Paulo Fernandes - 10 a 
16/9/45- Cr$ 756,00. 

220 - Padre ,José do Amaral Cunha -
10 a 16/9/45 - Cr$ 630,00. 

221 - Dom Manuel Nunes Coelho -
10 a 14/9/45 - Cr$ 644,00. 

222 - Padre Ornar Nunes Coelho - 10 
a 13/9/45 - Cr$ 504,00. 

223 - Estudantes de Medicina - 11 a 
17/9/45- Cr$ 24.200,00. 

224 - Professor Alceu Amoroso Lima -
12 a 15/9/45 - Cr$ 315,00. 

• 225 - Dom Carlos Carmclo à e .Y. Mo ta 
- 13 a 16/9/45 - Cr$ 483,00. 

226 - Dom Ilídio José Soares - 13 a 
17/9/45 - Cr$ 644,00. 

, 227 - Padre 13enedito Vicente dos San· 
· tos- 13 a 17J9j45- Cr$ 504,00. 

· 228 - Almirante Júlio Regis Bittencourt 
c Sra. - 1719 a 8/10/45- Cr$ 7 .353,00. 

229 - Dr. Joaquim Justino Ribeiro e 
família - 3/10/40 a 18/12/45 - Cr$ ... 
74.814,30. 
' 230 - Dr. Hugo Gouthier c Sra. - 81 
10/45 a 20/10145 - Cr$ 5.568,60. 

231 - F'amília Dr. Luiz Vergara - 9 
a 31/10/45 - Cr$ 19. 866,70. 

232 - Hélio Dutra Neves - 13/10/45 a 
22/10/45 - Cr$ 864,00. 

233 - C. Alberto Lopes, Aluisio Gomes, 
Jurandir H. Silva c Dr. Hcinaldo L amare -
27 a 28/10/45 - Cr$ 532,50. 

234 - Dr. Paulo A. Costa- 20 a 3/111 
45 - Cr$ 2,584,40. , . 

235 - Dr. Davi Mourão e fannha 
20 a 28/10/45 - Cr$ 2.992,70. 

· 236 - Dr. João Fulgêncio de Paula 
20 a 27/10/45 - Cr$ 1.418,00. 

237 - Dr. Davi Mourão - 22 a 29/12/ 
45 - Cl.·$ 2. 818,80. 

238 - Dr. A. Mourão Guimarães - 22 
a 25/12/45 - Cr$ 1. 716,00. 

239 - Dr. Odir Castelo 13orges - 23 a 
31/12/45 - Cr$ 992,30. 

2•!0 - Comitiva do Sr. Governador -
31/7 a 3/8/45 - Cr$ 9.G78,30. 

241 - Crisógono de Oliveira (Conta 
de Portaria) - 25/6 a 2/7145- Cr$ 46,20. 

242 - Dr. Davi Mourão (Conta de Por-
. taria) -'- 30/6/44 a 7!7/44 - Cr$ 54,50. 

243 - Dr. Davi Mourão- 2 a 6/2/46 -
Cr$ 1. 033,00. · 

24<1 - Afonso Ligório Dayrcll - 15 a 
24/2/46 - Cr$ 4.398,90. 
. . 245 - José Tavares - 25/2 a 3/3/46 -

Cr$ 1. 34<1,50. • 
246 - João Lima Púdua c família -

18/2 a 8/3/46 - Cr$ 15.058,40 .. 
247 - Crisógono de Olivcna Campos 

- 1212 a 21/3/46 - Cr$ 6. 785,30. 
248 - Dr. Lucas Lopes e Sra. - pr. 

Nelson Sclmann - 30/3 a 214/46 - Cr$ • · 
1.870,50. 't h' 

249 _ Alcir Costa e Giovani M. Scov1 c 1 
- 1 a 3/4/46 - c"r$ 891,50. 

250 _ Dr. A. F. Abreu - 2/4/46 a 
514!46 - Cr$ 472,50. 

U2 

251 Dr Joaquim Justino Ribeiro e 
família :::-27/2. a 10/4146 - Cr$ 21.341,40.1 

252 - Dr. Milton de Carvalho e Sra.1 
- 14/3 a 13/4/46 - Cr$ 8.108,60. p d 

253 - Dr. Oscar Pinto Corr~~ e e ro· 
Alvim - g- a 13/4/46 - Cr$ 2.18:>,90. 

254 _ Dr Joaquim Justino Ribeiro O 
família - 2713 ·a 26/4/46 - Cr$ 8J3~4,?0· 

255 - Dr. José F. Andrade Jumor e 
Sra. - 25 a 27/4/46 - Cr$ 690,80. 

256 - Nelson Morais e Sra - 21 a 271 

5/46 25~ Cr$E~~~·3~~ Perdigão - 2 a 4/6/46 
- Cr$ 501,20. ,, · · 3 

258 _ Dr. José Dawden Ie1xe1ra - · 
a 16/6/46 - Cr$ 2.579,00. , 619 /46 

259 - Sra. Maria C. Casal - 3 a 
- Cr$ 480,50. - J Hcn 

2UO - Dr. Francisco Galvao · uca, • 
rique Vieira Alberto Jorge e Romeu Pascua• 
lini - 6/914'6 a 8/9/46 - Cr$ 441,20. . 

261 - Antônio Joaquim Gonçalves de L1· 
ma - 6 a 30/9/46 - Cr$ 808,90. 

2G2 - Caravana de Engenheiros t!O 2." 
Congresso Pau-Americano de EI.Igcnhanu de 
1\Iin:ls e Geologia - 7 a 9110/'!G - Cr$ • • • 
11. 784,20. p 1 

263 - Dr. João Fulgêncio de au a -
6 a 18/11/46 - Cr$ 1._812,60. . ')' r.l 

264 - Valdemar Gwvanazz1 - .:.3 a 2:>, 
11/•!6 - cr:-~ 168,00. ,. 

265 - Tenente João Alves da Silva c 
Sra- 14 a 29/11/46 - Cri;\ 3.9!i5,20. ?

8111
, 

266 - Lahiano Araújo e Sra. - ~ · 
a 5/12/•16 - Cr$ 2.045,·10. 

2U7 - Emílio Zallocco e Sra. - 14 a 
15/12/46 - Cr$ 362,00. . a 

268 - Professor A. Amoroso Lima e f • 
mília - 15 a 17j'12/46 - Cr$ 1.299,1,?· 2 26!) - Caravana de Médicos - 18 a ... 8/1 I 
46 - Cr$ 15.453,00. . 28 

270 - Dr. Adalton Darhosa Lnna - · 
a 29112/46 - Cr$ 117,00. . 

271 - Dr. Paulo Cerqucira Ro~l~.~gues 
Pereira c família- 18 a 30W~/41i- Cr•~ · · · 
5.100,00. . d p I 

272 - Dr. João Fulgêncw c au a -
6 a 11/11•17 - Cr$ 1.493,40. . 

273 - Afonso Dayrell e 13ernardmo Car· 
valho - 13/2 a 3/3i47 - Cr$ 2.3:!1,80. ...... 

27•1 _ Embaixada de Engenhcirandos 
14 a 22/3/•17 - Cr$ 8.825,00. 

Total geral - Cr$ 8G3.!í81,10 . 
Extrato de despesas com hospedagens, 

paa"~ pelo Estado de Minas Gerais, constan· 
tcs"'·~le processos que .se acham arqu_ivados 
n~sta Secretaria da Agncultura, Indústna, Co· 
mércio c Trabalho. 

Processo: 

Hospedagem do Sr. Getúlio Vargas em 
Araxú _ 1940 - (Contas pagas pelo Paga· 
dor do Estado Peri da Hocha Melo). 

À Fábrica de :Móveis Mancini : 1 a_toa· 
lhado para mesa, Cr$ 120,00 - 2 cortmas 
completas, Cr$ 380,00 - 80. metros de passa-
dor de juta, Cr$ 1. 440,00. , 

À "A Instaladora": 4 pendentes com Iam· 
path Cr$ 320,00 - Colocação de 2 intcrrup-
tore·s: Cr$ 10,00 - 2 "ahat-jours", Cr$ 196,00 

I I 



- 2 castiçais elétricos, Cr$ 170,00 - Des-
pesas9 com embalagem, Cr$ 15,00 - Total, 
Cr$ ~.651,00. 

NOTA: 
w1 O processo está contabilizado nesta e na 

Secretaria das Finanças e aprovado pelo Dr 
Israel Pinheiro · 

Processo: :_ Despesas com hospedagem 
do Sr. Getúlio Vargas em Araxá - 19,10: 

(Contas pagas pela Secretaria das Fi-
nanças, por intermédio do Pagador Sr. Luiz 
Bicalho c solicitação do Dr. Israel Pinheiro 
da Silva) - Cr$ 15.925,40. 

Processo: - Despesas com hospedagem 
do Sr. Getúlio Vargas em Araxá - 1940. 

(Contas pagas pelo Pagador do Estado, 
Sr. Osvaldo Cardoso de Oliveira). 

À Fábri'ca de Móveis Mancini: - Dor-
mitórios, colchão de molas, tapete oriental 
nlmofa(las de pama uc sé tia etc. - cr~· ' 3. 685,50. ' ,, ... 

À Afonso Silva - Mercadorias -~ Cr$ 
;. 550,00. 

. A Casa Lopes - Duas Bandeiras Nacio~ 
na1s - Cr$ 220,00. 

Total -- Cr$ 4. 455,50. 
. Processo: - Hospedagem do Sr. Gelú-

ho Vargas em Araxá- 1940. 
\Despesas pagas pelo Sr. Edgard Neves 

da S~lva, Pagador do Estado, expressamente 
autonzado, no processo, pelo Sr. Benedito 
Valadares). 

2 divií_s de veludo, Cr$ 600,00 -- 4 cobcr-
to~es de la para casal, Cri;; 480,00 - 1 má-
qu~na de e~~crcver, Cr$ 3. 640,00 - 1 han-
dcn·a A e 20 livros, C r~ 840,00 - 7 mtcrrupto-
rcs, lampadas, campamha, pinos de baquelite 
etc. - Cr$ 2.563,00. ' 

Total - Cr$ 8 .123,00. 
Processo: - Hospedagem do Sr. Getú-

lio Vargas em Araxá - l!H1. 
. (Despesas pagas pelo Sr. Edgard Neves, 

Pagador do Estado). 
~· Em fls. 1 do referido proccs~o Í1á o se-

guinte despacho: 
"Sr. Chefe. - Recebi pelo E. P. 3. 080 

(retificado para 3.018), req. 4. 704, de 1940 
da Secretaria da Agricultura, a quantia d~ 
13 :487$500 para liquidaçuo de despesas fei-
tas com a hospedagem do Exrno. Sr. Presi-
dente da República, em Araxá, conforme rc-
laçuo anexa. A referida docurnentaçuo foi 
paga pela Secretaria da Agricultura: consul-
to-vos se poderá ser feito o pagamento. DDV 
3.~ - 417141. (a.) Edgard Neves Pagador 
Estado. À considcraçuo do Sr. Sptd. - 'DDV 
4.~, 817141 (assinatura ilegível). Sr. Secretá· 
rio. O material adquirido pela Secretaria da 
Agricultura para a hospedagem do Sr. Presi-
dente da Hepública em Araxá, 13 :487$500. E' 
material que só podia ser adquirido pelo Dcp. 
de Compras, de modo que não tenho autori-
zaçi'í? para liquidar as contas. O pior, ain-
d_a, e que a Secretaria da Agricultura pagou 
toda a despesa, naturalmente com renda que 
ela tenha arrecadado. Tendo pago, agora ela 
quer que o Pagador lhe faça a entrega da 
quantia destinada à liquiduçuo das contas 
anexas. Penso que o certo seria: - A Sccre-

taria da Agricultura · dar entrada no balanço' 
do estabelecimento de onde ela provém· 0 , 
Pagador recolher o dinheiro ao cofre c~mo· 
renda e a Secretaria juntar os documentos .. 
dêste process.o como comprovantes da des-
pe.sa .. Além disto, é necessário a inscrição dos. 
moveis corno bens do Estado, no Dep. de 
Compras. À deliberação de V. Excia. _ 
DDV., 8171'11. (Assinatura ilegível) . Liquidar 
- 22J9J41. (a.) Francisco Noronha". ' 

Despesas: 
Lâmpadas, campainhas, interruptores, 

etc. - Cr$ 764,50. 
1 bidê estrangeiro com ducha c engrada·• 

do - Cr$ 310,00. 
30 colchões e 30 travesseiros - Cr$ ..• 

600,00. 
20 camas patente - Cr$ 600,00. 
30 cobertores, 14 peças de cretone 4 de 

alvejado, 30 colchas, 1 maço de linÍ1a -
Cr$ 1. 568,00. 

2 camas de casal, 2 camas de solteiro, e 
2 "somiers" de casal - Cr$ 3. 480,00. 

2 "sorniers" de solteiro, 2 colchões de· 
crina animal para casal, idem, para soltei-
ro, 6 mesas de cabeceira, 6 tapetes de lã -
Cr$ 5. 965,00. > 

Total - Cr$ 13.487,50. 

NOTA: 
Os lançamentos acima foram aprovados. 

pelo Dr. Israel Pinheiro da Silva, em 17 i 11 
942. 

Processo: - Hospedagem do General Ma-
riante e de Embaixada do Minas Tênis Clu-
be no Hotel Colombo em Araxá -- 1941, por 
conta do Estado, autorizada, a pedido do Dr. 
Israel Pinheiro da Silva, pelo Dr. Benedito· 
Valadares - Cr$ 7. 438,50. 

Contas de hospedagem pagas pelos Ser-
viços Termais de Poços de Caldas, por conta 
do Estado, referentes aos anos de 1938 e 
1940. 

Tôdas estas contas foram devidamente 
contabilizadas, constando do processo autori-
zações diversas dos Srs. Benedito Valadares 
Hibeiro, Israel Pinheiro da Silva, .Joaquim 
Justino Hiheiro, Prefeito de Poços de Caldas 
e Djalma Mendonça, Ecônomo dos Servi~~os 
Termais. 

Sr. Getúlio Vargas c família - Contas 
de março c abril de 1938 - Cr$ 63.677,70. 

Valter Sarrnanho e família e Aiméc de Sú 
Simões Lopes- Idem- Cr$ 23.701,70. 

Sra. Vera Price - Idem - Cr$ A •• 

4. 252,60. 
Manuel Pinto dn Silva e Mário Slazar 

Idem - Cr$ 1. 725,50. 
Manuel Fernandes dos Anjos - Idem -

Cr$ 373,GO. · 
Adi'í? Feliciano - Idem - Cr8 3S7 ,00. 
Munlo Bezerra, Alhcrtino Gomes c V ultcr 

de Melo Cruxcn - Trlem - Cr$ 712.80. · 
Nero Moura - Idem - Cr$ 705,80. 

A 
Jorio P. de Allmqucrquc e Ernani do 

maral Peixoto - Conta de março de 1938 
Cr$ 3. 67!l,20. 
Ccl. Vitor Ortiz Jeolás - Idem - Cr$ 

648,40. 
José Montinho dos Reis c Francisco Melo 

- Idem - Cr$ 200,70. 
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.. ·. · Ep,aminondas Chagas e Hortêncio Ale-" 
tara I•Ilho.-Jdem -Cr$ 103,50. an-

Benedtto Valadares, família e comitiva 
Conta~ de !narç~~ e abril de 1938 c hosp. de 
1 a 26. ~e fevereiro de 140 _ Cr$ 28 . 314 80 . Mano Matos c Cel. Câncio de Albuq~Ier~ 
que - Conta de março de 1935 Cr$ 2.620,:l0. - . . .. 
' C~!. Câncí~ de Albuquerque e Olinto Fon-
seca hlho - Conta de março de 1938 - 30 
de março a 1.'' de abril de 1948 _:_ c ·li; 
2.589,80. I, ••• 

Antônio Lôho .e Lívio de Nápoli _ Con-
tas de n;aq;o e. ahrll de 1938 - Cr$ 5. 881 GO 

.,' Jose Morms- Idem_ Cr$ 2. 874,40 : · 

lho dHo(Alolf?. Soarcis
1
de Sousa e Cap. José Coe-

. c P.tUJO - (em- Cr!j) 490,10. 
Rogcno Machado _ IIosp. de 1? de m· 

ço a 1." de abril de 1938 - Cr8 1 OS7 r. 0 <~r-
19381\Iam~el. ~{odrigues -- Cont:; d~ Mt{~ç~ de 

~Cr$ [)9,90. 
C Roher!o Pimentel e Amauri Hod1•1 

. onta de abl'il de 1038 - Cr$ 425,00. ' 
. Paulo Sampaio e Hermílio Toscano d 

Bnto - Idem -- Cri 183 50. ·c 
Oyíd_io de Abreu - Idem - Cr$ 209,50. 
Cqmano Lage - Idem - Crl)l 140,90. 
Severino Lopes Batista - Idem - Cr$ 

56,00. ' 
Israel Pinheiro - Idem -- C;·$ 96 00. 
Capitão Estêvão Leite de Hesende ~Idem 

1 1 Cr$ 82,00. 
Maj. Ernesto Dorneles -- Idem - Ct·'i.! 75,00. .,, 
Eduardo Ilizo - Idem - Cr$ 6a,oo. 
Líscio de Sousa Carvalho - Idem - Cr$ 

,49,00. 
Hugo Tcnan - Idem - Cr$ 48,00. 
José Baldini -- Idem - Cr$ 51,00. 
Hui da Costa Gama -- Idem - Cr$ 

75,00. 
Cap. T. Tromposwsky - Idem - Cr$ 

77,00. 
Gal. Isauro Regueira - Idem - Cr$ 

75,00. 
Alberto Botelho -- Idem - CrB 55,00. 
João Mendonça Uma - Idem - Cr$ 

342,80. .. 
. Cap: José de Sousa Frota e Hortêncio 

Bnto - Idem - Cr$ 80,00. 
Ernani Hartm::m - Idem - Cr$ 55,00. 
An:aricu Saraiva - Idem - Cr$ 5G,50. 
M:110r Carlos Bra~il e Homero Soto -

Idem - Cr$ 114,00. 
Vitor Barcelos - Idem - Cr$ G7,70. 
Hermes da Fonseca -- Idem - Cr$ 

69,00. 
Hoberto Lemos c .T. Araripc Macedo 

Idem - Cr$ 95,00. 
Almir Martins - Idem - Cr$ 45,00. 
Roberto .Tataí - Idem - Cr$ 67,00. 
Antônio Azevedo Castro Lima e Epami-

nondas Chagas - Idem - Cr$ 90,00. 
Alicio Gabriel de Carvalho - Idem .-

Cr$ u3,00. 
Edqardo Oliveira - Idem - C r f,~ 73,00. 
Antônio Furtado e Hélio Maria de Oli-

veira - Idem -- Cr$ 106,00. 
Hcnrifine Castro Nunes - Idem - Cr$ 

45,00. 
Loiola Daher Idem - Cr$ ·19,00. 
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Otelo Ferraz e Nelson Novais Afonso 
Idem ·-Cr$ 92,00. 

Eduardo C. Freitas e Hilton· Carter 
Idem - Cr$ 90,00. 

Capitão Armando Perdigã·o - Idem 
Cr$ 59,70. 

Elói Oliveira Menezes - Idem - Cr$ 
45,00. 

Cel. Samuel Hiheiro G. Pereira e Al-
varo Bastos - Idem - Cr$ ü51,50. 

J. Cantinho dos Heis - Idem Cr$ 
59,30. 

Cap. Francisco Melo - Idem Cr$ 
194,80. 

João Luiz Job - Idem - Cr$ 57,00. 
Décio Fernandes - Idem - Cr$ 245,60. 
Luiz Vergara e família - Hosp. de lG de· 

abril a 1." de maio de 1[)38- Cr~~ 2.377,10. 
José César Falcão e Tte. Neiva de Fi-

gueiredo - Hosp. em 28, 2,1 c 80 de abril e 
l.o de maio de 1938 - Cr)S 178,10. 

Odilon Dias Pereira e família - Hospe· 

1d~3g9em de 26 de julho a •! de setembro de ,,, 
" - Cri;i 8.037,90. 

Gratificação ao Ih. Luiz Loiola, médico 
que prestou assistência ao Dr. Odilon Dias 
Pereira - Cr$ 1. 000,00. 

General Góis lHonteiro c família - Hos-
, pedagem de 10 a 28 de fevereiro de 1940 -
Cr$ H. 093,20. 

Ernani do Amaral Peixoto e Sra. -
IIosp. de 3 a 13 de fevereiro de 1940 - Cr$ 
5.507,10. 

Ovídio de Abreu - Hosp. de 5 a 17 de 
fevereiro de 1940- Cr$ 7.05G,60. 

Israel Pinheiro c família - Hosp. de 
13 a 27 de fevereiro de 1940 - Cr$ · · · · · 
5. 850,90. . 

Gal. Isauro Hcgneira e família - Hosp · 
de 15 a 28 de fevereiro de 1940 -- Cr$ · · · 
4. 908,70. 

Ccl. Câncio de Albuquerque - Hosp · de 
1.0 a 20 de fevereiro de 1940 - Cr$ · · · · · 
8. G91,30. 

Pedro Gcnaro Pena c Vitalino Morais - , .. , 
Hosp. de 1.0 a 20 de fevereiro de 1940 -
Cr$ 2. 261,20 . 

Fernando Falcúo c Sra. - Hosp. de 
3 a 13 de fevereiro de 1940 - Cr$ · · • · · 
1.648,30. d f 

Cipriano Lage - Hosp. de 1.~ a 13 e e-
verciro de 1940 - Cr$ 1. 065,80. 

Agnelo Corrêa Filho - Hosp. de 3 a 
13 de fevereiro de 1940 - Cr$ 1.389,70. 

Cap. Nero Moura c Manuel José Vinhas 
- Hosp. de ,10 a 13, 15 a 16 e 28 a 29 de 
fevereiro de 1940 - Cr$ 522,80. 

Ttc. Severino Lopes Batista - Hosp. de 
10 a 13 c 28 a 29 de fevereiro de 1940 
Cr$ 287,60. 

Tte. Jôfre Nelson de Melo e Silva 
Hosp. de 13 a 16 de fevereiro de 1940 
Cr$ 497,30. . 

Alcides Gonçalves - Hosp. de 8 a 13 
de fevereiro de 1940 - Cr$ 428,40. 

Adalherto .Jofio Pinheiro --- Hosp. de 
21 a 27 de fevereiro de 1940 - Cr:~ ... 
35(),20. 

Ttes. .José Anes e Diogo Fernandes 
Hosp. de 21 a 22 de fevereiro de 1940 -
Cr$ 2<15,30. 



Cnp. ·.Miguel Lamport - Hosp .. de 22 a 
24 de fevereiro de 1940 - Cr$ 212,ü0. 

Júlio Chauvet - Hosp. de 15 a 16 de 
fevereiro de 1940 - Cr$ 65,00. 

João Camarão - Hosp. de 17 a 18 de 
fevereiro de Hl40 - Cr$ 65,00. 

Despesas feitas pela Sra. Darci Vtirgas e 
comitiva, no "grill roon" do Pálace Casino, 
tendo sido os respectivos comprovantes assi-
nados pelo Sr. Dr. Joaquim Justino Hibeiro, 
Prefeito de Poços de Caldas - Cr$ 16.157,80. 

Total - Cr$ 22. 638,90. 
PROCESSO - Relação de contas de hos· 

pedagens oficiais pagas pelo Estado: 
1!)40: 

Despesas com hospedagem dos Srs. Ge-
túlio Varga~, Benedito Valadares e comitivas, 
em Araxú: 

Materiais, gêneros alimentícios, estada de 
investigadores, artista de rúdio, viagem de 
automóvel, gratificações, etc. - Cr$ ..... 
159.589,00. 

Material adquirido na Casa Mancini e 
enviado para Araxá, por ordem da Secreta-
ria - Cr$ 12.555,00. 

Total -- Cr$ 172,144,00. 
Hospedagens no Pálace Hotel, autoriza-

das por carla de 27 de mar~~o de 1940, fir-
mada pelo De Joaquim .Tustino Ribeiro Pre-
feito Municipal de Poços de Caldas: ' 

Ministro Artur de Sousa Costa - Cr$ 
1. 665,70. 

Sra. l\-Iaria Regina Capancma e família 
- Cr$ 22.931,70. 

Sra. Osvaldo Aranha e filhas - Cr$ 
12.681,50. 

Luiz Aranha Maciel e Euclides Aranha 
Neto - Cr$ 4. 078,50. 

Alfio Mazzci - Cr$ 1 . 911 80. 
Daniel Martins - Cr$ 760,80. 
Banquete oferecido pelo Dr .. Joaquim Jus-

tino Ribeiro, Prefeito de Poços de Caldas às · 
famílias dos Srs. Ministro Osvaldo Aranha c 
Gus.tavo Capanema no "grill roon" do Pálace 
Casmo - Cr$ 8. 720,00. 

Total - Cr!]l 58.7 50,00. 
Hospedagem do Embaixador Kuwagima 

(ofício do Dr. Ovídio de Abreu ao Dr. Is-
rael Pinheiro) - Cr$ 8. 84 7,50. 

Liquidação de despesas com a visita do 
Sr. Getúlio Vargas a Minas (ofício do Dr. 
Francisco Noronha ao Dr. Israel Pinheiro) 
- Cr$ 45. 666,50. 

Despesas feitas com a hospedagem do Sr. 
Getúlio Vargas (visto do Chefe do Serviço de 
Contabilidade desta Secretaria) - Cr$ ... 
21!8. 773,!)0. 

Hospedagem do Dr. Lourival Fontes c 
Sra. em Poços de Caldas (visto do Chefe 
do Serviço de Contabilidade desta Secretaria) 
- Cr$ 1.175,10. 

Hospedagens diversas em Poços de Cal-
das (visto do Chefe do Serviço de Contabili-
dade desta Secretaria) - Cr$ 41. 408,00. 

Hospedagem do Sr. Luiz Vergara, requi-
sição da Prefeitura de São Lourenço (visto do 
Chefe do Serviço de Contabilidade desta Se-
cretaria) - Cr$ 20.544,20. 

Comitiv11 dos Srs. Getúlio Vargas e Bene-
dito Valadares 1 em Poços de Caldas - Cr$ 
11.502,20. 

A. L.- 10 

. Srs~ Getúlio Vargas, ·Benedito Valada-
res e comitivas em Araxá - Cr$ 208.300 90, 

J.Uóveis, louças, 'utensílios c artigos r~mc· 
tidos para Araxá · - Cr$ 51L 122,90·. · 

M.inistro Valdemar Falcão, Major Fclinto 
l\iuler, General Hêgo Barros e outros em Ca-
xambu - Cr$ 30. 000,20. ' 

NOTA: - Estas contas' foram apresenta-
das pelo Dr. Henato Maurício c Silva, Prefei-
to l\hmicipal de Caxambu, à Secretaria, e 
acham-se devidamente arquivadas em proces-
so especial. 

Hospedagem em São LourenÇo do Coman-
dante Jsaac Cunha-- Cr:E 5.362,00. 

Total - Cr$ 682.703,40. 
Ainda no mesmo processo: 
Visita do Sr. Getúlio Vargas a Minas 
Despesas pagas a verbas que forneceram 

numerário: 
Verba 68-57, Aparelhamento de Estfmcias 

- Cr:ll 13. 2fiü,OO. , 
Verba 50-41, Fomento à Agricultura -

Cr$ 76.988,40. . 
Verba 57-42, Fomento à Pecuária - Cr$ 

119.961,90. 
Despesas pagas pelos Serviços Termais 

de Po~~os de Caldas c não classificadas - Cr$ 
208.380,90. ' 

Total- Cr$ 418.577,20. 
Despesas a serem pagas - Cr$ 50. 059,80. 

llospedagens divetsas, por conta do Estado 
Despesas pagas e verbas que forneceram 

o numerário: · 
a) Verba 68-57, Aparelhamento de Es-

tâncias: 
Sra. Darei Vargas, Sr. Fernando Falcão 

e Sra., Embaixador Amoedo c família e Sra. 
Francisco Silva Júnior - Cr$ 49.099,60 .. 

Dr. Paulo Jaguarihe, Nero Moura c Jú-
lio Chanoet - Cr$ 408,40. 

Dr. Luiz Vergara - Cr$ 20.544,20. 
Total - Cr$ 64. 952,20. 
h) Verba 50-41 - Fomento à Agricul-

tura: 
Embaixador Kuwagima - Cr$ 8. 84 7,50. 
Ministro Fernando Costa- Cr$ 1.105,10. 
Srs. Haul Roulicn c Augusto Pepe e for-

necimentos ao Palácio da Liberdade - Cr$ 
2.527,40. . 

Hospedagens diversas e jantar a 18 agrô-
nomos- Cr$ 2.786,70. 

Sra. Carmen Ivancho - Cr$ 836,40. 
General Rahelo c comitiva - Cr$ 548,10, 
Total- Cr$ 16.851,20. 
c) Verba 57-42 - Fomento à Pecuária: 
Sr. Francisco Silva Júnior - Cr$ .•. 

1385,50. 
Ministro Francisco Campos e Francisco 

Silva Júnior, da comitiva da Sra. Durei Var-
gas - Cr$ 2. 962,90. 

Total - Cr$ 3. 338,-!:;. 
Despesas a serem pagas 

a) Sr. Benedito Valadares e Exma. famí-
lia, General Góis Monteiro, Comandante Ama-
ral Peixoto e Sra. - Cr$ 81.580,20. 

h) Sr. Lourival Fontes e Sra.. - Cr$ 
1. 715,10. 

c) Ministro Sousa Costa, Sr. Gustavo Ca-
panema c família, Sra. Osvaldo Aranha c fi. 
lhas e outros - Cr$ 58.749,70. 

Total - Cr$ 141.845,00. 
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Despes.as com hospedagens oficiais pagas .. 
.Pela Prefeitura Municipal de Caxamhu, em 
~941 .. A~ contas estão aprovadas pelo então 

ecretano, Dr. Francisco Noronha: 

Hotel Glória 
Ministro Valdemar Falcão c Major Felin-

to Muler - Cr$ 24.262,30. 
yener~l Rêgo Barros - Cr$ 4. 304,00. 

420, 5~veshgador Pedro Genaro _ Cr$ ... 

C
'$ I

3
n
6
vestigador Benjamim Nunes da Cruz -

r 5,40. " 
D
1 

espesas com churrasco oferecido ao Ge-

cne$ra 
1 

Rego Barros e Major Fclinto Mulcr -
r .150,00. 

Total - Cr$ .30.502,20. 
PROCESSO: 

Serviços Termais de Poços de Caldas - Ba-
, lancete de maio de 193g 

À 
Despesas com a visita do Dr. Osvaldo 

ranha - Cr$ 3. 800,00. 

A 
Ao motorista à disposição do Dr-. Osvaldo 

ranha - Cr$ 360,00. 
Gasolina para o carro à disposição do Dr. 

Osvaldo Aranha - Cr$ 353,30. 
Total ~ Cr$ 4.513,30. 

. PROCESSO: - Despesas com hospeda-
g,ens - 1936 a 1940 - Poços de CaleJas: 

. Augusto Boloni - Hosp. de 31 'de ja-
neiro a 9 de fevereiro de 1936 - Cr$ 1.054,00. .. ... 

~Fornecimento de gasolina, óleo, etc. ao 
carro à disposição do Sr. Benedito Valadares 
- Cr$ 894,90. 

f 
· B~nedito Valadares, hosp de 4 a 19 de 

everc1ro de 1936 - Cr$ 10.856,70. 
Antônio Lôho - Idem - Cr$ 1. 366,00. 
Juscelino Kuhtischck -Idem - Cr$ ... 

1. 944,40. . 

C 
Cel. Câncio de Albuquerque - Idem -

r$ 1.055,80. 
Mário Matos - Idem - Cr$ 1.137,60. 

f
. Is:ael Pinheiro - Hosp. de 8 a 19 de 

. evere1ro de 1946.- Cr$ 2.541,10. 
Vicente Silveira - Idem - Cr$ 918,90. 

5 
Major Aerovaldo Passos - Hosp. de 4 a 

. de fevereiro de 1936 - Cr$ 70,00. 

P
. Pagamentos feitos pela Administração do 
alace. Hotel, por ordem da comitiva do Sr. 

Benedito Valadares - Cr$ 1. 874,00. 
Vale - Assinado pelo Sr. Israel Pinhei-

ro - Cr$ 2. 000,00. 
Vale - Assinado pelo Sr. Antônio Lôho 

(importância fornecida ao Sr. Benedito Va-
ladares) - Cr$ 500,00. 

. Vale - Assinado pelo Sr. Antônio Lôho 
(Importfmcia fornecida ao Sr. Benedito Vala-
dares para pagamento ao Sr. Vicente Silvei-
ra) - Cr$ 500,00. 

Vale - Assinado pelo Sr. Israel Pinhei-
ro (importância fornecida ao Sr. José Pei-
xoto) - Cr$ 500,00. 

Vale - Assinado pelo Sr, Antônio Lôbo 
(importância fornecida ao próprio) - Cr$ 
300,00. . 

Vale - Assinado pelo Sr. Vicente Sil-
veira, para despesas de sua estada em Po-
ços - Cr$ 700,00. 
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Vale assinado pelo Cel. Câncio de Albu-
querque, com autorização do Sr. Israel Pi-

-nheiro (importflncia fornecido ao Ecônomo 
das Termas) - Cr$ 1. 000,00. . 

Vale - Assinado pelo Cel. Câncio de 
Albuquerque (importância fornecida ao Sr. 
Benedito Valadares) - Cr$ 3. 000,00. 

Vale - Assinado pelo Sr. Israel Pinheiro 
- Cr$ 3. 000,00. 

Vale - Assinado pelo Sr. Vicente Silvei-
ra (importância fornecida ao Sr. Benedito Va-
ladares) - Cr$ 5. 000,00. 

Transporte de mercadorias de Poços de 
Caldas a Machado - Cr$ 239,80. 1 

Material para o carro P-23 à disposição 
do Sr. Benedito Valadares c caminhão da Se-
cretaria - Cr$ 2. 032,20. 

Hospedagem de artistas contratados pela 
Rádio Inconfidência, no Grande Hotel (con-
ta de junho de 1940) - Cr$ 3. 37 5,50 · 

Total - Cr$ 46.060,90. 
PROCESSO: Serviços Termais de Poços 

de Caldas - Balancete de maio de 1940: 
Despesas com hospedagem do Sr. Getú-

lio Vargas em Araxá - Cr$ 20.907,10. 
Idem, idem - Cr$ 20.709,30. 
Idem, idem - Cr$ 159.589,00. 
Total - Cr$ 207.299,40. 
Serviços Tefmais de Poços de Caldas: 

Balancete de janeiro de 1940: 
Despesas com o Ministro da Justiça 

Cr$ 400,00 . 
Idem, com a comitiva Darci Vargas 

Cr$ 125,00. 
Despesas com a hosp. do Dr. Francisco 

·da Silva Júnior - Cr$ 2.427,00. 
Total - Cr$ 2. 952,90. 

SERVIÇOS TERMAIS DE POÇOS DE CALDAS 
- 1940 

Balancete de fevereiro (Aprovado e com 
lançamentos autorizados pelo Sr. Israel Pi-
nheiro). 

Despesa da Comitiva D. Darci Vargas 
(viagens de automóvel) - Cr$ 1. 393,00. 

Estada do Dr. Israel Pinheiro - Auto-
móvel - Cr$ 458,00. 

Estada do Gcl. Isauro Hcgueira - Auto-
móvel - Cr$ 203,60. 

Comitiva do Sr. Benedito Valadares 
Despesa com automóveis - Cr$ 80,00. 

Trans1iorte de malas - Cr$ 150,00. 
Dinheiro fornecido ...:_ Cr$ 6. 730,00. 
Gratificações aos empregados que presta-

rmn serviços a esta c à comitiva da Sra. Dar-
ci Vargas - Cr$ 6.431,00. 

Total - Cr$ 13.391,00. 

SERVIÇOS TERMAIS. DE POÇOS DE CALDAS· 
- 1941 

Balancete de fevereiro de 1941: 
Vale do Sr. Israel Pinheiro - Cr$ .• 

1. 500,00. 
Entregue em 2112141. 
Balancete de março de 1941: 
Vale do Dr. Israel Pinheiro - Cr$ ••. 

1.000,00. . 
Ao Sr. Alberto - Vwgem de Barbacena 

a Poços do Dr. Israel Pinheiro - Cr$ .•. 
200,00. 

/. 
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Estuda do Dr·. Mário Pinto, autorizada, 
por telefone, pelo Dr. · Israel Pinheiro da Sil-
va - Cr$ 479,60. 

Balancete de fevereiro de 1942: · 
V ale do Dr. Israel Pinheiro - Cr$ 

1.650,00. 
Serviços no carro à disposição da famí-

lia do Dr. Israel Pinheiro (4/2/42) - Cr$ 
1.142,60. 

Balancete de maio de 1942: 
_Lubrificação, gusoli~u, etc·; . no auto a 

serviço da comitiva do Sr. Getulio Vargas e 
Benedito Valadares - Cr$ 601,70. 

Dinheiro entregue ao Prefeito Joaquim 
Justino Ribeiro, para com.p~a de um presente. 
de universúrio do Sr. Getulio Vargas, por o r .. 
dern do Dr. Israel Pinheiro da Silva - Ct $ 
.5.000,00. 

Total - Cr$ 11.573,90. 
PHOCESSO:- Visita do Sr. Getúlio V::r-

gas às Estâncias Hidrorninerais e à Fazendu-
Escola do Florestal - 1940. Conta apresenta-
da pela Prefeitura Municipal de Poços. de Cal-
. das, proveniente de despesas feitas com as 
comitivas dos Srs. Getúlio Vargas e Benedito 
:Valadares: · 

Aluguel de animais e despesas com êstes 
Cr$ 308,00. 
·Estada de investigadores e inspetores de 

veículos - Cr$ 4. 397,20. 
Transporte de bagagem do Sr. Getúlio 

Vargas - Cr$ 604,90. 
Despesas telegráficas e telefônicas - Cr$ 

.594,30. 
Transporte de comitiva e de investiga-

dores - Cr$ 1. 930,80. 
Despesas da Comitiva no Bar e Restau-

rante da Caixa Dúgua - Cr$ 3.158,00. 
Hospedagem do Dr. Lourival Fontes e 

.Sra. de 22 a 28 de maio de 1940 - Cr$ ... 
1.715,10. 

Cornt. Isaac Cunha - Hospedagem de 
15 de abril a 6 de maio de 1940 no Hotel 
Brasil - Cr$ 5. 362,80. ' • 

Despes às com estada do Sr. Getúlio V a r-
~as - Ofício de 13/6/940, do Dr. Israel Pi-
nheiro ao Sr. Francisco Noronha - Cr$ ... 
31.557,60. 

Idem, idem, ofício de 1 O /6/940 Cr$ 
15.925,40. 

Idem, idem, ofício de 6/6/940 Cr$ 
15.456,50. 

Idem, idem, ofício de 4/G/940 do Sr. Is-
!l'ael Pinheiro ao Sr. Ovídio de Abreu - CrS 
.37. 600,00. 

Aluguel de carros à disposição da comi-
. tivu do Sr. Getúlio Vargas - Cr$ HOO,OO. 

Despesas com estada do Sr; Getúlio Var-
gas, ofício de 4/6/940, do Sr. Israel Pinheiro 
ao Sr. Ovídio de Abreu - Cr$ 45. HOH,50. 

Fábrica de Móveis Mancini - Mesas, pol-
tronas, tapetes, camas, etc. - Cr$ 12.555,00. 

Outras despesas feitas com hospedagem 
do Sr. Getúlio Vargas - Ofício de 8/51940, 
do Sr. Israel Pinheiro ao Sr. Ovídio de Abreu, 
,pedindo con;esse a conta pela verba "Fomen-
to à Pecuária"- Cr$ 13.487,50. 
· Artigos diversos adquiridos para hospeda-
-gem do Sr. Getúlio Vargas, ofício de 5/4/940, 
do Sr. Israel Pinheiro ao Sr. Ovídio de Abreu, 
·pedindo correse a conta pelo, ve.rba "Fomento 
à Pecuária" i- Cr$ 8. 798,00. 

Total -- Cr$ 201. 1 on,oo. 

NOTA: 
. Ao fi.m. do processo em uprêço há. o se-

gmntc oucw do Dr. 1srac1 Pmhmro ao ~r 
.Francisco Noronha, Q.ataào ue 2'/ de junü~ 
de l!Hl: 

"Senhor Secretário: - Tenho a honra 
de encaminhar a V. Excia. o processado re-
luti':o à ~cspcsas. de hoslh.!U<~JClll de Sua 
Excw. o Sr. lJresidente da Hep,,uHca em Ara-
xá. O processado mereceu do .tc:xmo. Sr. Go-
vernador' o seguinte despacho: - "Autorizo 
regularizar o pagamento - 16/G/941. (a.) B. 
Valadares''. Nesta oportunidade, reafirmo a 
V. .Excia. os mcns protestos de alta estima e 
distinta consideração". 

HESUMO 
Hospedagem do Sr. Getúlio Vargas em 

Araxa- Cr;p 2.1i51,0u. 
ldern, idem Cr$ 15. 925,'!0. 
Idem, ütem - Cri$ 4. 4b::i,f:JO. 
Idem, Idem - Cr~ 8.12:l,UO. 
Idem, idem - C r~ 13 .'187 ,50 . 
Hospedagem do· General Miriante e da 

Embaixada ao Minas Tênis Clube em Araxa 
- Cr$ 'l. 438,50. 

Hospedagens diversas em Poços Q.e Cal-
das - Cr$ :!li li. 6815,90. 

Hospedagem dos Srs. Getúlio Vargas e 
Benedito Valadares e comitivas em Araxá -
Cr$ tn.144,00. · 

(No mesmo processo) - Visita do Pre-
sidente da Hepúbhcu em Belo Horizonte- Cr$ 
188.468,00. 

(No mesmo processo) - Hospedagens di-
versas em Poços de Caldas - Cr$ 58. 750,00. 

(No mesmo processo) - Hospedagens 
diversas em Aruxá, Poços de Caldas e Belo Ho-
rizonte - Cr$ 682. 70J,40. 

(No mesmo processo) - Visita do Sr. 
Getúlio Vargas a Minas, com discriminação 
de algumas verbas que forneceram o nume-
rário - Cr$ 418.577,20. 

(No mesmo processo) - Despesas ·a se-
rem pagas - Cr$ 191.904,80. 

(No mesmo processo) - Hospedagens di-
versas. com discriminação de algumas verbas 
que forneceram o numerário - Cr$ ••..• 
84.941,80. 

Hospedagens pagas pela Prefeitura Mu-
nicipal de Caxambu - Cr$ 30. 502,20. 

Despesas constantes do balancete de maio 
de 1939 dos Serviços Termais de Poços de 
Caldas - Cr$ 4. 513,30. ' 

Hospedagens diversas em Poços de Cal-
das- Cr$ 4G.OG0,90 . 

Despesas constantes do balancete de maio 
de 1940 dos Serviços Termais de Poços de 
Caldas - Cr$ 207.295,40. 

Idem, balancete de janeiro de 1940 
Cr$ 2. 952,90. 

Idem, balancete de fevereiro de 1940 
Cr$ 13.391,00. 

Idem, balancetes diversos - Cr$ 
11.573,90. 

ATA DA 8.• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Com a presença dos Srs. Deputados An-
tônio Pedro Draga, Fabrício Soares, Faria Ta. 
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vares, Ribeii:o de Navarro, Cândido Ulhôa e 
Starling Soares, aos vinte e seis dias do mês 
·de setembro .do ano de mil novecentos e qua-
renta e sete, reuniu-se, para os seus traba-
lhos, a Comissão de Constituição, Legislação 
e Justiça. Com causa justificada, deixou de 
comparecer· o Sr. Deputado Juarez de Sousa 
Carmo. 

Sob a presidência do Deputado Antônio 
Pedro Braga, foi lida a ata da reunião an-
terior, a qual, posta em discussão, obteve apro-
vação. Passando ao expediente do dia, o Sr. 
~re~idente fêz a distribuição dos projetos e 
lndiCações que se encontravam sôhrc a mesa, 
~ahendo, ao Deputado. Fabrício Soares, o pro-
Jeto n.• 57 e requerimento n.• 54 e, ao Depu-
tado Faria T,warcs, o recurso do Sr. Ataliha 
José Paulo. Quanto ao projeto n.0 27, para o 
qual foi designado relator para emitir pare-
cer sôhrc o que ficou def~1itivamentc assen-
tdado, no que conccrnc à transferência da sede 

a comarca de Pouso Alto, o Deputndo Hihei-
., ro de Navarro leu seu parecer, sendo o mes-

mo aprovado. A seguir, pediu vista sôbre o 
Projeto n.• 15 o Deputado Starling Soares, 
sendo conccrlida pelo Sr. Presidente. Lido o 
Par~cer do Deputado Chaves Ribeiro, sôhre o 
Pl'OJeto n.• 12, foi o mesmo aprovado, em par-
t(l, tendo sido designado, entiio', para relatar 
novo parecer, ao que ficou deliberado sôbre o 
assunto, o Deputado Starling Soares. 

Esgotando-se a matéria do expediente, o 
Sr. Presidente levantou os trabalhos da Ses-

. são, tendo, antes, convocado nova reunião pa-
·1ra o próximo dia trinta, têrça-feira, às quinze 
·1oras. \ 

Sala 
1947. 

das Comissões, 26 de setembro de 
(a.) Antônio Pedro Braga. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Gnimarães - 1.• Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.• Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa - V Secretário. 
Luiz Domingos - 2.• Secretário. 
Emílio Vasconcelos - 3.• Secretário. 
Ozanam Coelho- 4.• Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga -;- Presidente. 
Juarez de Sousa Carmo - Vice-Presi-

dente. 
Cândido Ulhôa. 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. 
Starling Soares. 
Ribeiro Na varro. 

· Reune-se às têrças e sextas-feiras, às 15 
horas, na Sala das Comissões. 

, COMISSÃO DE FmANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
. DE CONTAS 

Mauricio Andrade - Presidente. 
Renó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. 
Feliciano Pena. 

' Guilherme Machado ( •) • 
Tancredo Neves. 
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( ·) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Mateus Salomé desigw1do em sessão de 11 
10\1947. ' ' 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E COUÉRCIO 

Uriel Alvim - Presidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. 
Armando Ziler. 
Dilerman do Cruz. 
Heune-se às quintas-feiras. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Emílio Silveira ( •) - Presidente. 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. 
Arlindo Zanini. 
José Carvalhcira ( •) 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Jouhcrt Guerra c Bolivar de Freitas, 
respectivamente, designados em sessão de 22\, 
9\1947. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Ncgrão - Presidente. 
.José Augusto- Vice-Presidente. 
André de Almeida. 
.João Camilo. 
Ma teus Salomé . 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

llacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
Bolivar -de Freitas. 
Geraldo Ataíde. 
Astolfo Dutra ( •) . 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr •' 
Starling Soares, designado em sessão de 1\101 
1947. 

COMISSÃO DE ·SEGURANÇA PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente.l 
Fidelcino Viana ( •) . 
.Taeder Albergaria ( '). 
Luiz Maranha. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Mourão Guimarfies e Moacir Resende, 
respectivamente, designados em sessão de 211, 
9\194 7. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada- Presidente. 
Chaves Ribeiro - Vice-Presidente. 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta. 
Jason A~bergaria. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E toffiGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

t:ésar Soràgi - Presidente. 
Lourenço Andrade- Vice-Presidente. 
Carlos Prates. 
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Guilhermino de Oliveira ( ·). 
· · Manuel Ta v eira (") . 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Martins da Costa, designado em sessão de 221 
911947. . 

( •) Substituído interinamente, pelo Sr. 
Geraldo Ataíde desÍgnado ern sessão de 31101 
19•17. ' 

COMISSÃO DE REDAÇÃO · 

Abreu Resende - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Badaró Júnior. 
Xenofonte Mercadante. 
Simões de Almeida. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõllRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

.Tason Albergaria. 
César Sorági. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xcnofonte Mercadanle. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

(*) Nom~ada em sessão de 1GI9I19,17, con-
forme requerunento n.• 42, do Sr. Fabrício 
Soares. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôllRE PRODUÇÃO 
AGRíCOLA (*) 

Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozanam Coelho. 
Louren~~o Andrade. 
.Tason Alhei'garia. 
Cfmdido Ulhôa. 
Cé~;ar Sorággi. 

(') Nome:tda em sessão de 221911947, cou-
f?rrnc rcquenmento n.Q 43, do Sr. Sousa 
Carmo. 

COMISS.4.0 ESPECIAL DE ESTUDOS SôllRE 
TRANSPORTES (*) 

Hondon Pacheco. 
José Augusto. 
Ilacir Lima. 
Magalhães Melo Viana 
Aluísio Costa ( •) . · 
César Sorági. 
Armando Ziler. 

(•) Nom~ada em sessão de 221911947, con-
forme requenmento n.• 51, do Sr. Simão da 
Cunha. 

'( •) Substitui do, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em sessão de li 
1011947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTÚDOS 'SôBRE o ENSINO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pirés. 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidelcino Viana. 
Geraldo Ataíde. 
Feliciano Pena. 
Càndido Ulhôa. 

(•) Nomeada em sessão de 2919119,17, con-
forme requerimento n.• 57, do Sr. Chaves Ri-
beiro. 

48.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 3 DE OUTUBRO DE 19·17 

PRESIDÊNCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA ' 
SUMARIO: - Comparecirriento - Ata - Ex-, 

pcdiente - Projeto n.O 101 com a Men~ · 
sagcrn n.O 58 com o projeto n.Q 101, sô-
bre um crédito de Cr$ 2. 000.000,00 à Se-
cretaria da Agricultura; n.O 5\l, contendo 
informações da Diretoria de Esportes de · 
Minas Gerais - Telegramas do Sr. Pre-
sidente do Movimento de Vigilància e He-
.sistência Democrática Eduardo Gomes, 
do Dr. Domingos. Angelo ·de Carvalho .e 
de funcionários fiscais de Corinto - Oh-
cios dos Srs. Governador de S. Paulo e 
Hio Grande do Sul c do Sr. Presidente 
da Assembléia Legislativa do Hio Grande 
do Sul, agradecendo; do Sr. Arma~ do !li-
beiro dos Santos, fazendo comumcaçao;. 
do Sr. Secretário do Governador do Ma-
ranhão fazendo solicitação; do Presiden-
te da Ésquerda Democrática, convidando 
-- Nlemonais do escrivão do cnrnc de Sa-
binópolis c do Sr. Ep?min,?ndas J?n.ml -
Hequerimcntos: 11.0 64 sobre cop1a de 
documentos relativos a transportes cole-
Hvos e requerimento ·de urgência do Sr. 
Magalhães de Melo V~ana; n.O (i5 sô~~re 
reajustamento de vencuncntos do funciO-
nalismo, do Sr. Carlos Prates; n. Q 66 
sôbre licença, do Sr. Oscar Botelho; n.• 
67 sôbre transc1·i~~ão de contrato da Cia. 
Fôn~a e Luz de Minas Gerais, do Sr. Bo-
livar de Freitas - Projetos n.O 102 (au-
xílio a sociedade beneficente de Monte 
Carmelo); n.• 103 (construção de ponte, 
em Coromandel); n.• 104 (construção de 
rodovia, em Unaí), do Sr. Cfmdido Ulhôa; 
n.• 105 (construção de prédio escolar, em 
Vau-A!lsu), do Sr. André de Almeida; n.• 
106 (subvenções a instituições de cari-
dade), do Sr. Júlio de Carvalho; n.O 107 
(criando Escola Média de Agricultura, em 
Parreiras), do Sr. Uriel Alvim; n.O 108 
(contendo subvenção ao Clube Atlético, de 
Nova Lima), do Sr. Oscar Curroa- Co-
missão de Assuntos Municipais - Subs-
tituição- Visita de agradecimento do Sr. 
Caio Nelson de Sena ·- Violências poli-
ciais em Alto nio Doce, discurso do Sr. 
Ribeiro Navarro - Hospedagens em es· 
tâncias hidrornineiras, discurso do Sr. 
Momão Guimarães - Comissão de Finan- ' 
ças, comunicação do Sr. Maurício An-
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· drade - Apresentação· de pareceres :-
Pareceres n.• 31, da Comissão de Legis- · 
lação; n. 0 32, idem, sôbrc o projeto n.• 
12 - Pareceres para 2.~ discussão sôbre 
os projetos ns. 45 e 61 - Parecer de. re-
dação final ao projeto n.• 2 ( Orgamza-
ção Municipal) - Idem, ao projeto ?·" 
11 (Regulamento de promoções na For-
ça Policial) - Idem, ao projeto n.• 21 
(crédi..to à Secretaria da Viação) - Idem, 
ao pro,ieto n. • 24 (crédito no Departa-
mento de Estradas de Rodngem) - I;dem, 
ao projeto n. 0 25 (crédito à Secret11na dp 
Viação) - Idem, ao projeto n.• 2fi (cr~
<lito ao Departamento Estadual. de Sau-
de) - Regulamento da Secreta~:w da As-
sembléia Legislativa, promulgaçao - Ses-
sões extraordinárias, requerimento ~o Sr: 
último de Carvalho, aprovado - 2..: pm-
te da Ordem do Dia - 1." disc~1ss~!o do~ 
projetos: n.• 91 (criação do dtstn~o de 
S. José do Carrapic110); n.• 92 <:dem, 
de Buarcrue de Macedo) - _Declaraç~w ~le 
voto do Sr. Bolivar de Freitas - 1. dis-
cussão do proictos: n.• 93 (ponte , ~o 
município rle Pironga): 11.0 94 (auxil!o 
a Casa de Caridade); n.• 95 (construçao 
de prédio escolar em Tombos): n.• 96 
(idem, rle ponte, no município ele Cora-
ciío de Jesus): n.• 97 (idem, no de Ponte 
Nova); n.• 98 (cncampnção de rodovia 
Morro do Ferro, Passa Tempo c Rio do 
Peixe)· n.• 99 (construção de usina hidre-
létrica,' em Arcos - 2.~ discusão do pro-
jeto n.• 28 (despesas do Palácio do Go-
vêrno), idem, do proieto n.• 38 (taxa de 
assistência hospitnlnr). THllavras e emen-
da n.• 1 do Sr. Uriel Alvim c palavras 
do Sr. Alberto Deodato; idem. (lo pro-
.ieto n." 41 (impôsto de transmissão de 
porrriedade ca11sa-mortis), emenda n.Q 1 
do Sr. Moacir Rcsrnde; ns. 2, 3, 4 e 5, 
rlo Sr. Armando ?.:iler: palavras e emen-
da n." 6. do Sr. (Jitimo rle Carvalho; pa-
h1vras do Sr. Bolivar de Freitas: solu-
r.ões do Sr. Presidente - Votação, em 
?,.~ discussiío, rlo rrojeto n.0 44 - Pa-
lnvra<; ·do Sr. último d~ Carvalho; solu-
ção do Sr. Presidente; discursos dos Srs. 
Àrmando Ziler e Alherto Deodato: nala-
vras doq Srs. Antônio Caetano, UriP.l AI-
vim - 2.• discussfio rlo projeto n." 57 (re-
voqanrlo os rler.retos-leis ns. 1. 030. 1. fi97 
e 2.146). adiada- Parecer pnra 2.~ dis-
r.nssão qflhrr> o projPto n." 48 (fixação da 
Fôrça Pnlici111) - Rncerramento - Or-
dem do Dia 6-10-1947. 

ÀS 14 horas, comparecem os Srs.: Alber-
to Teixeira - Castro Pires - Valdir Lisboa 
·- Ozanan Coelho - Adolfo Portcla - Al.b~r
to Deodato - Amadeu Andrada - A.n~re d.e 
Almeida - Antônio Caetano - Antomo PI-

ta _ Armando Ziler - Augusto Costa -
men B 1' d F · 't Au usto Figueiredo - o Ivar e r?I as -
C• gd'do Uihôa - Carlos Prates - Cesar So-

an I . · D'l d C . CI·Iaves Ribeiro - I crman o ruz -ragi- Il · L' 
F b , I. 0 Soares _ Faria Tavares - a~Ir I-

a nc · J· - C milo ma - J ason Albergaria - o ao a -
J b rt Guerra _ Juarez de Sousa Carmo -
JÓ}ioe de Carvalho - Luiz M~ranha - Maga-
lh- de "·Ielo Viana - Martins da Costa -

aes n ' • A d d M Mateus Salomé - Mauncw n ra e - ou-

rãÓ Guimarães - Oscar Corrêa-· Otacilio Ne •. 
grão _:._ Pedro Braga - Rcnó - Ribeiro Na~ 
varro - Rondon Pacheco .;__ Sousa Carm·o -
Starling Soares - Tancredo Neves - último 
de\ Carvalho - Uriel Alvim - Xenofonte Mer· 
cadante. 

Deixam de comparecer, com causa justi• 
fi cada, os Srs.: Lima Guimarães - Luiz Do-
mingos - Emílio Vasconcelos - Abreu Re-
sende - Aluísio Costa - Aníbal Gontijo -
Antônio G~imarães - Arlindo Zanini - As-
tolfo Dntra - Badaró Júnior - Emílio Silvei-
ra - Feliciano Pena - Fidelcino Viana -
Geraldo Ataídc -,Guilherme 1\!achado - Gui· 
Jhermíno de Oliveira - .Tacder Albergaria -
José Augusto -.José Carvalheirn- Lourenço 
AndradP. - Manuel Tavcira - Mendes Ferrei• 
ra - Moacir Resende - Simão da Cunha -
Simões de Almeida - Soares Canedo - Wil-
son Bernldo. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se pre~ 
sentes 45 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O SR. OZANAN COELHO ( 4. o Secretário 
servindo de 2.") lê a ata da sessão antcceden'-
te, a qual, sem observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. VALDTR LISBOA (V S~'cretúrio} 
procede à leitura dos seguintes papéis: 

MENSAGEM N.o 58 
Em 30 de setemhro de 1947. 
Sr. Presidente. 
P:1sso :is míios de V. Excia. o incluso pro-

jeto de lei destinndo à :1her~llrn de um crédito 
especinl de Cr$ 2. 000.000,00 (dois mi!hiie~ de 
cruzeiros) it. Secr<>tnrin da Agricultura, Indús-
tria, Comércio c Trahnllw, para custear despe-
sas com o Fomento da Prodnr;1ío Verretal, de 
ncôrdo com o convênio celebrado com 0 Go-
vêrno dn União. 

Nesta oportunich(lc. anresento a V. Excia. 
os protesto~ rle cl<>vndo anrêço e consideração. 

(a.) Milton Soares Campos. · 

PROJETO N.Q 101 

Azztoriza a abertura de um crédito especial dé 
Cr$ 2. 000.000,00, à Secretaria da Agricnllu· 

ra, Indústria, Comércio e Trabalho 

A AssemlJléia Legislativa do Estado de 
Min~s Gerais decreta c eu sanciono a seguin· 
te lm: 

Art. 1.0 
- Fica o Poder Executivo auto-

rizado a abrir . o c_ré<!_ito especial de Cr$ 
2.000.000,00 (dOis mllhoes de cruzeiros), pa-
ra atender ao pagamento de despesas com 0 
Fomel?-to da Pro~ução Vegetal, a cargo da Se-
cretaria da Agrr~ultura, Indústria, Comércio 
e Trabalho, de .acordo com o convênio celebra-
do com o Governo da União. 

Art. 2." - ~sta _lei entrará em vigor na 
d~ta de sua Pt!b~tcaçao, rev·ogadas as dispos'. 
çoes em con trarw. 1 1 

Mando, porta~to, a tôdas as ~utoridades, 
a quem o conhecimento e execuçao desta lei 
p_ertencer, que a cumpram e façam cum . 
tao exatamente como nela se contém. Prir 



Dada no Palácio da Liberdade, em Belo 
}Iorizonte, aos ... de . : . .... : . . de 194 7 .. 

_ Impresso e publicado, mcl\w-se em Or-
dem do Dia. 

MENSAGEM N.• 59 
Belo Horizonte, 30 de sete!l!bro c~ e 1 ~4 7. 
Sr. Presidente da Assembl.e~a Legislativa. 
Tenho a honra de transrmtir a essa Çasa 

a resposta da Diretoria d~ Esportes ~e Mmas 
Gerais aos diversos qucsrtos f?rmulados em 
requerimento de 1-5-4 7, encammhado com o 
ofício 11 • • 17 O, de Hi-5-4 7: , . 

Aproveito a oportumdade p~r~ 1 ertera~ a v. Excia. a expressão de meu drstmto apreço 
e consideração. 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado. 

Telegramas: 
Do Dr. Dun.il? A A~drade, .Pr~si~ente do 

Movimento de V1grlancia e I~esrsten~Ia DeJ?O-
c'rática Eduardo Gomes, .pcdm_d? sep ;cvisto 
0 projeto de aumento .de. subsidiO, a vista da 
situação do Tesouro puhhco. 

- A Comissão de Finanças. 
Do Dr. Domingos Angelo de Carvalho, pe-

dindo a atenção da Assembléia para o projeto 
de amparo às crianças cegas do Estado. ' 

-- A Comissão de Educação. 
Dos funcionários fiscais, de Corinto, de 

aplausos ao projeto n.o 1G, sôhre fiscalização 
de rendas. 

- A Comissão de Finanças. 
Ofícios: 

Dos Srs. Governadores dos Estados de 
s:- 0 P·mlo c IUo Grande do Sul e do Sr. Pre-
t~ent~ da Assemhlóia Legislativa do Estad_o 
~ Rio Grande do Sul, ~X!pressando agradeci-

o ntos pela comunicaçao da posse, perante me J , R"J . p esta Assembléia, do Sr. o se I Je1ro e na, no 
cargo de Vice-Governador do Estad?. 

_Recebido com agrado. Arqmvcm-se. 
Do Dr. Armando Ribeiro dos Santos, co-

municando ter passado a responder pel~ expe-
diente do Departamento Estadual de Saudc do 
Estado. 

_ Recebido com agrado. Agradeça-se. 
Do Sr. Secretário do Governador do Es-

tado do Maranhão, enviandC! a relação nomi-
nal das autoridades estaduais daquel~ Estad? 
c solicitando lhe seja enviada a rclaç<~o nm~~
nal das autoridades do Estado de Mmas Ge-

1 rais. l I" "t - Encaminhe-se a quem te c 1re1 o· , . 
Do Presidente da Esquerda Democrahc~, 

convidando para a conferência do Sr · J mr 
Lopes, a realizar-se dia 3, às 20 horas· 

- Agradeça-se. 
Memoriais: , 

Do Sr Osvaldo Pinto Tavares, escflt'.:.'lO 
do Crl·me de Sabinó:polis, enviando sugf es ~es 

· t dos uncw-ao reajustamento de vencimcn os 
nários públicos. . 
· . _ A Comissfjo de Fmanças. . 

Do Sr EIJaminondas Drum, de Jacutmga, 
. - d A bl'. para o solicitando a atençao a . ssem e;a A 

projeto de lei que rcorgamza a Cmxa Econo-
mica do Estado. . 

- A Comissão de Fmanças. . 
' Acham-se sôbrc a mesa os segumtes re-

querimentos: 

REQUERIMENTO N.• G4 

'Sôbre cópias de documentos relativos a 
h·ansportes coletiuos 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. ' 

Requeremos a V. Excia. que, ouvida a 
Assembléia, seja oficiado, ao Exmo. Sr .. Pre· 
feito da Capital, solicitando a S. Excia. cópia 
dos documentos existentes na Prefeitura, sô-
hre fisealiza~~ão de· transportes coletivos, nesta 
Capital. 
· Sala das Sessões, 3 de outubro de 1947. 
- (aa.) Magalhães de l\Ielo Viana - Arman• 
do Ziler - Rondou Pacheco - Ilacir Lima 
·- Dolivar de Freitas. 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. , 

V cnho requerer a V. Excia. urgência, na 
forma do art. 102 do Regimento Interno, para· 
votação do requerimento que solicita docu-
mentos ao Prefeito da Capital. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1947. 
- ( aa.) Magalhães de Melo Viana - Arman-
do Ziler - Rondou Pacheco - Ilacir Lima 
- Bolivar de Freitas. 

REQUERIMENTO N.• G5 

Sôbre reajustamento de vencimentos do 
' funcionalismo 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia JA;. 
gislativa. 

Os abaixo assinados requerem a V. 
Excia., ouvida a Casa, se digne solicitar ao 
Govêrno do Estado informar a esta Assem-
Í)léia, com a possível urgência, o seguinte: 

a) em que fase de execução se encontram 
os trabalhos de reestruturação dos quadros ad-
ministrativos c de reajustamento de vencimen-
tos c classificação dos servidores do Estado; 

h) quantos níveis de vencimentos existem 
no Estado, quais são êstcs vencimentos e quan-
tos ocupantes de cada nível existem atualmen-
te, de acôr~lo com as tabelas em vigor; 

c) qums os cargos que, por fôrça do art.. 
14G da Constituição do Estado, terão venci-
mentos equiparados. 

P. deferimento. 
~ala das Sessões, 3 de outubro de 1947. 

- (aa.) Carlos Prates - Starling Soares - 1 

Augusto Costa - Martins da Costa - Otacilio 
Negrão - .Jouhcrt Guerra - Castro Pires -
último de Carvalho- Ribeiro Navarro- Ma-
galhães de Melo Viana - Faria Tavares -
André de Àlmeida - Armando Ziler - Cân~ 
di do Ulhôa - Pedro Braga. 

-- A Comissão de Finanças. 

REQUERIMENTO N.• G6 

Sôbre licença a Deplllado 

Ex mo. Sr . Presidente da Assembléia Le-
gislativa. ' 

Requeiro a V. Excia., consultada. a Casa, 
me conceda, em prorrogação, licença até o 
dia 30 de novembro do corrente ano. 
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Belo Horizonte, 3 de outubro de 1947. -
(a.) Oscar 13ot.elho. 

- A Comissfío Executiva. 
O Sr. B'olivat· de Freitas lê e remete à 

Mesa o seguinte: 
REQUERIMENTO N. • 67 

Sôbre transcrição de contrato da Companhia 
Fôrça e Lllz 

Exmo. Sr. Presidente da AssemlJléia Le· 
&fislativa. 
' Solicito de V. Excia., ouvida a Casa, 
mande transcrever, no "Diário da Assem-
bléia", o texto do Contrato do Estado com a 
Comp:;l~lhia Fôrça c Luz, fomecido a esta As-
semblew, pelo Govêrno, c a requerimento 
desta. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1947. 
~ (aa.) 13olivar de Freitas - Adolfo Portela 
~ A~mando Ziler - Magalhães de Melo Viana 
- Cesar Soragi - Oscar Corrêa. 

Jllslificai;ão 

Foi levantado, nesta Casa, o problema re-
lativo ao caráter lesivo aos interêsscs públicos 
de algumas cláusulas do contrato entre o Es· 
tado c a Companhia Fôrça c Luz de Minas 
Gerais. O problema estú sendo estudado pela 
Comissão Especial de Transportes. Em vir· 
tude de requerimento desta Assembléia, o Go· 
vêrno forneceu cúpia do texto do referido con-
trato. Importa publicar êste texto, para que 
os Srs. Deputados c o povo, tomando conheci· 
meitto dêle, possam cooperar com as suas su· 

' gestões para o trabalho da referida Comissão. 
- Sala das Sessões, 3 de outubro de 194 7. 

-:-- (a.) 13olivar de Freitas. 
URGJ".:NCIA PAHA O HEOUEHIMENTO N.o 64 

Declara o Sr. Presidente que vai subme-
ter à deliberação da Casa o requerimento de 
urg~ncia, do Sr. l\lagalhãcs de Melo Viana, 
d_ev1damente apoiado, para votação do requc· 
r~~ento n.0 64, antes lido ,pelo Sr. 1.? Secre· 
tano c relativo· a documentos existentes na 
Prefeitura da Capital, sôbre fiscalização de 
transportes coletivos. -

1
: Em votação é concedida a urgência pe-

(Ida. 
~m seguida, o Sr. Presidente submete à 

votaçao ·o requerimento n.0 6<t o qual é apro-
Vado. ' 

- Oficie-se A ao Sr. Prefeito da Capital. 
Acham-se sobre a mesa e são lidos pelo 

Sr · l,o Secretário, os seguintes projetos: 

PROJETO N.• 102 

Concede auxilio d Sociedade Nossa Senhora 
do Carmo da Conferência de São Vicente 
de Paulo, de Monte Carmelo 

. A Assembléia Legislativa do Estado de 
Mmas Gerais decreta: 

Art. 1.0 - Fica concedido um auxilio de 
· Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) à Socieda-
' de Nossa Senhora do Carmo da Conferência 

de São Vicente de Paulo, da cidade de Monte 
Carmelo. 

. Art. 2.• - f::sse auxílio correrá por conta 
da verba 123-6-15-0 do orçamento de 1948. 
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Art. 3.9 - Revogam-se as disposições em 
contrário. ; 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 194 7. 
(a.) Cúndido Ulhôa. 

Justificação 
f::ste projeto visa a auxiliar uma benemé-

rita associação de caridade pública da cidade 
de Monte Carmelo, que vem prestm1do, hú vú-
rios anos, relevantes serviços aos desprotegi-
dos ela sorte nnquela cidade. 

E' justo que se conceda êsse auxílio por-
que nenhuma outra sociedade de caridade re· 
cebe auxílio do Govêrno, naquele município. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1947-
a.) CilHdido Ulhôa. 

PROJETO N.9 103 

Autoriza a construção de uma ponte sôbre o 
rio Paranaíba, no município de Coro· 
mandei. 

A: Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. V --- Fica o Govêrno do Estado 
aurorizado a fazer construir uma ponte de ci-
mento armado sôbre o rio Paranaíba, no mu-
nicípio de Coromandel, na estrada que liga 
êsse município ao de IJaracatu, procedendo 
aos estudos necessários e organizando o res-
pectivo or~~amcnto. 

Art. 2.Q - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender as importâncias ncces· 
sárias para êsse serviço, correndo as despe-
sas pela verba destinada à construção de po_n· 
tes, no orçamento para a Secretaria da Vw· 
ção c Obras Públicus. 

Art. 3.0 - Esta lei entrará em v~gor _a 
V de janeiro de 19,18, revogadas as thsposi-
ções em contrário. -

Sala das Sessões, 3 de outub~o de 1~4 ; ·, 
(aa.) Cfmdido Ulhôa-:--- J?se AndrJ'l\~ 

Almeida - Hennó - Valdu· Lisboa - u 
de Carvalho. t 

J .,. - A nstruçúo dessa pon e . ustz zcaçao - 'd cd·o . 'vem li"ar dois 
c de urgente necess1 a c, P?15 • ~ : "'1bio fi-. . , . s cUJO Jntc. c,ur 
Importantes mumc1p10 '· i , estação chu-
ca completamente paralisa.< 0 n!a r 1·0 Paranaí· 

1 f ·· ntes chcws l o vosa, pe as rcque 1.,1ssa endêmicamcn· 
h a em cujas margens. g,' ': s vítimas entre ' 1, . 1 • faz 1numer<~ te, a ma ana, qt c .' , rue transitam por cs· 
os milhares de yessoba~ga< das muitas vêzes, 3 

t d a e s·10 o n ' '' ·-o co sa es ra ~ e"tüdos nessa regw , -
estacionarem dws s "'1·ros clwferes e passa-

h . d iros carre ' f" 'd mo OI~ e. d"'l . pelas cheias do re en o · s 1mpe H os 1 t ceArca ge1ro , A . passam anua men e,. . •. 
rio. Por esse _no . dos dos mumciplOS 
de 50 mil boi& r~rovl3o rnuni~ípio de For· 
de Paracalt! te d n~I, ~oi'lZ em demanda das 
mos a, no Es1 a ~ . A e lo' c' do Oeste Mineiro, 
invernadas_< 01, . rdw~gu se'•rios prejuízos pela 

f do os JOia e1ros · 1 so ren . , . 1 •ç'\S na travessia < o 
perda de I11~meras ca Je ;' é 'de outros prc-
rio que é feita a nado, al rn ' dido doen-
. í' decorrentes do temPO per ' Jll zos 

. ças, ~te; ponte viria ainda facilitar as comu-
. ·!sa entre 0 município de Parac~tu e os 

3~cat~~~rnandel, Patrocínio, Monte Carmclo, 



:Estrêla. do Sul, Araguari, Carino' do Paranaí-
ba, Hio Paranaíba c São Gotardo. , 

Sala das Sessões, 3 de outübro de 194 7. 
(a a.) Cftndido Ulhôa - André de Al-

mehla. · ' 

PROJETO N.9 104 
Autoriza a construção de uma rodovia no 

município de Unai ' 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
.Minas Gerais decreta : 

Art. 1.9 - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a fazer construir uma estrada de ro-
dagem ligando a cidade de Unaí à de Para-
.catu, mandando realizar os estudos neces-
sários para êssc fim. 

Art. 2.9 - Fica o Govêrno autorizado 
.a despender a importftncia em que fôr orça-
da a referida estrada, correndo as despesas 
pela verba destinada ao Departamento de Es-
tradas de Rodagem, no exercício de 1948. 

. Art. 3.9 - Esta lei entrará em vigor a 
1.• de janeiro de 1948, revogadas as disposi· 
ções em contrário. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 194 7. 
(aa.) Cândido Ulhôa - José André de 

Almeida - Valdir Lisboa - Henó - Júlio 
de Carvalho. 

Justificação - A cidade de U naí fica 140 
kms. além de Paracatu, servida, apenas por 
uma precúria estrada de rodagem de pr~prie· 
dade particular, abandonada vúrios anos pe-
los seus proprietários, sem nenhuma conser· 
vação, o que torna extremamente difíceis as 
comunicações com esse município, além de 
onerar enormemente .os transportes. Unaí 
possui terras fertílissimas como as do vale do 
Rio Prêto c parte do Urucuia sendo grande 
centro pastoril, com uma área de lo .ll5U krn2. 
c uma população de 2ü. 8ü1 hah. Não é pos-
sível que uma região de tão grandes possibi· 
lidades fique abandonada, sem, ao menos, 
uma estrada para suas commüca~~õcs. Ocorre 
que, sendo um município novo, de pequena 
renda, a sua Prefeitura não pode arcar com 
o ônus da construção da estrada. 

S. das Sessões, 2 de outubro de 194 7. 

PHOJETO N.'' 105 

Aulori:a a constl'l!çüo de um prédio escolar, 
110 subdistrito de Vml-itssu, do nmnicí-
pio de Ponte Nova. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: , 

Art. V - Fica o Govêrno do Estado au-
torizauo a fazer construir, no ·povoado de 
Vau-Assu, sede do suhdistrito do mesmo no· 
me, do município de Ponte Nova, um pré-
dio para funcionar as escolas daquele lugar. 

Art. 2.Q - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a despender, na referida construção, 
a importância de Cr$ üO. 000,00 (sessenta mil 
cruzeiros). 

Art,. 3.0 ~ A prc;,t:nte lei entrará em Vi· 
gor em V de janeiro de 1948, revogadas as 
disposições em contrário. · 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 194 7. 

J ·, '., • • ,· 

(aa.) José An{!ré, de Almeida ~ Diler-
mando Cru~ - Cftndido Ulhôa -Valdir Lis-
boa·- Reno. 

· Justificação - O subdistrito de Vau-Assu 
necessita de um prédio escolar;' não existe ali 
prédio próprio para escola, o que sem dú-
vida vem tornando difícil o funcionamento 
das aulas, que funcionam· em prédio alugado 
c acanhado. 

E' um desejo daque),e subdistrito que de-
verá merecer o apoio da Assembléia e do G0o 
vêrno. . 1 Sala das Sessões, 3 de outubro de 1947. 

(aa.) André de Almeida Dilermando 
Cruz - Cftndido Ulhôa. 

PROJETO N.• 106 

Concede subvenções a instituições de caridade 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta : 

Art. 1.Q - Ficam concedidas as seguin-
tes subvenções, em 1948: à Santa Casa de 
São João del-Hei - Cr$ 50.000,00; ao Al-
bergue de Santo Antônio, de São João del· 
Hei - Cr$ 15.000,00; à Santa Casa de Bom 
Sucesso - Cr$ 10. OUO,OO; à Santa Casa de 
Prados - Cr$ 10.000,00; à Santa Casa de 
Itapecerica - Cr$ lU. 000,00; à Santa Casa de 
Oliveira - Cr$ 10. OOO,OU; ú Santa Casa de 
Hescnde Costa - Cr$ 10.000,00; à Sociedade 
S. Vicente de Paulo, de Araguari - Crlli ... 
10.000,00; ú Sociedade S. Vicente de Paulo. 
de Cláudio - Cr$ 10.000,00; à Sociedade S. 
Vicente de Paulo, de Dores do Campo - Cr$ 
10.000,00; ú Sociedade S. Vicente de Paulo, 
de São Tiago, município de Bom Sucesso -
Cr$ 5. 000,00. 

Art. 2." - Estas subvenções correrão pe-
la verba 115-076-GU, n." I, do Orçamento de 
1948. 

Art. 3.0 - Hevogam-se as disposições em 
contrário. ' 

Sala das Sessões, 3 de .. outubro de 194 7. 
(aa.) .Túlio de Carvalho - Tancredo Ne-' 

vcs -,..-- Mateus Salomé - Valdir Lisboa -
Ozanan Coelho. · 

PHOJETO N.0 107 

Cria uma Escola Média de Agricultura no 
Município de Parreims 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. V - Fica criada uma Escola M~
dia de Agricultura no município de Parrei-
ras. 

Art. 2.0 - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a despender a quantia necessária à 
instalação e manutenção dessa Esc?l~, c~:
re~do a mesma por verba orçam~ntaria PIo-
pna, votada para a criação de cmco. escolas 
médias de agricultura no Estad~, previstas no 
Plano de Recuperação Econô.nnca. . . 

Art. 3.• ~ A presente lei entrara em VI-
gor no dia 1.9 de janeiro de 1948, revogadas 
as disposições em contrário. 
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Sala das Sessões, 3 de o1utubro de 194 7. 
{aa.) Uriel Alvim - Joubert Guerra -

Jason Albergaria - Augusto Costa - último 
de Carvalho. 

, Justificação - A criação dessa Escola 
esta ~o~preendida no Plano 'de Recuperação 
Econ_omiCa do Estado, onde vem prevista a 
localização de outros institutos do gênero no 
Sul de Minas. 

Acontece que a cidade de Parreiras é o 
c.ent:o da nossa região viti-vinicola, circuns-
tancia de que resultou mesmo o nome do mu-
nicípio. 
. At~n~lendo às con~li.ç~es ecológicas par-

hculanssimas do mumc1p10 de Parreiras o 
~ovêrn~ da União ali instalou um labor~tó
no destinado a controlar o fabrico de vinhos 
fato êste que por si mesmo fundamenta a prc~ 
sente justificação. 

Deve, por outro lado, ser argiiída que 
um~ considerável parcela da região vem, há 
mmtos anos, recebendo os benefícios da Es-
cola de Horticultura de Itajuhá, compreendi-
da entre os estabelecimentos de ensino médio 
técnico-científico. · 

Parreiras virá, pois, atender a numero-
sos outros municípios, cuja economia se res-
sente dos benefícios desta natureza, notada-
mente quanto à formação de técnicos agríco-
las e capatazes rurais especializados em pomi-
cultura c, mais principalmente, na explora-
ção viU-vinícola. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 194 7. 
{a.) Uriel Alvirn. 

PROJETO N.9 108 

Concede subveção ao Vila Nova Atlético Clube 

M. A Assembléia Legislativa do Estado de 
mas Gerais decreta: 

. Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado nu· 
toriZado a conceder urna subvenção de tre-
zentos m~l . cruzeiros { Cr8 300. 000,00) ao Vila 
~o1 ya Atlehco Clul~e, de Nova Lima, como au-
'XI IO para a construção de seu estúdio. 
co Art. 2.9 

- Parn .atender :is despesas de-
rrentes da presente lei, scrú consigna<la vcrh · · · · ' ' 

1948~ propr~a no orçamen:o do Estado para 

Art. . 3.9 
- A presente lei entrarú em vi-

gor no dw 1.9 de Janeiro de 1948. 
Art.- 4.9 

- Hcvogarn-se as disposições em contrano. 
Sala das Sessões, 3 de outubro de 194 7. 
(aa.) Oscar Corrêa - André de Almei-

da - Armando Zilcr - Uricl Alvirn - Oza-
nam Coelho. 

.Justificação - O Vila Nova é, indubitàvcl-
mcnte, fôrça exponencial do esporte mineiro, 
e merece, por isso, o efetivo amparo dos po-
deres públicos. 

Outras associações esportivas o tem con-
seguido. Nada, portanto, mais justo . c opor-
tuno, principalmente t.endo-se ~m v1sta que 
o Clube não recebeu mnda apolO ou subven-
ção estadual. 

, {a.) Oscar Corrêa. 
- Impressos e publicados, incluam-se em 

Ordem do Dia. 
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COl\liSSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS. 
Está sôbre a mesa o seguinte requerimen-

to, que é lido pelo Sr. V Secretário: 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa. 
Hequeiro a V. Excia. se digne designar 

o Sr . Deputado Geraldo Ataíde para substi-
tuir o Deputado Manuel Taveira na Comissão 
de Assuntos Municipais e Negócios Interesta-
duais, a partir do dia 29 de setembro p. fin-
do. 

Sala das Comissões, 3JlOJ94 7, - César 
Soragi. .! · 

O Sr. Presidente defere o requerimento 
supra. 

VISITA E AGRADECIMENTOS 
O Sr. Presidente informa à Casa que es-

têve no Gabinete da Presidência o Dr. Caio 
Nelson de Sena em visita de agradecimentos 
pela aprovação,' dada pela Assembléia, de. s~m 
escolha para membro do Conselho Admnus-
trativo do Estado. 

VIOLI~NCIAS POLICIAIS EM ALTO RIO 
DOCE 

O SH. PRESIDENTE - Finda a maté-
ria a ser lida na hora do expediente, a Mesa 
passa a dar a palavra aos Srs. oradores ins-
critos. 

Tem a palavra o Sr. Ribeiro Navarro. 
O SR. IUBEIRO NAVARRO - Sr. Pre· 

si dente, Srs. Deputados. 
Se não nos achássemos na época em que 

se impõe, como um imperativo de nossa civi-
lização, o aprimoramento de nossos costumes 
político~ e se não tivéssemos à frente do ~o
vêrno do Estado um grande jurista, afe_Ito, 
portanto, à ordem c aos princípios de justiça, 
não viria a esta trihuna reclamar contrn des-
mandos de determinada autoridade policial. 

Outrora, quando os Governos dos Estados 
do Brasil intervinham nos municípios para 
impor a política de sua vontade, !a;r,i~m-_no 
por intermédio das autoridades policiais_. m-
cumhindo-as de sufocar o direito de hher-
dadc. Tal proceder constituía a vergonha dos 
Governos que assim agiam. 

Para gaudio nosso, tão indíg?~-c r~v}t 
tantc processo de garrotear a opmwo pub 
ca vem desaparecendo. 

Neste Estado. ora governado ppl~ Sr. 
Milton Campos, _jurista emérito e cidadao ele 
altas virtudes, é inconcebível que isso ,a<?onte-
ça. Não obstante, o pelcgarlo !le Pohrw do 
município de Alto RIO Doce, 'Iencnte Scha~
ti:jo Batista, ali vem agindo de modo arbl-
trârio e truculenta mente. Orientado pelo :re-
feito daquele município, Dr. Domingos ar-
rosa Filho, que é cunhado do Sr. Deputado 
Miguel Batista, c, sob falso pretexto c pnra 
fins políticos, vem invadindo as casas comer-
ciais dos distritos, provocando, prendendo e 
csbofctcandc;> cidadãos . T!acatos, adeptos do 
Partido Socwl Dernocrahco. 

Ta1s fatos, que enodoam a nossa cultu-
ra política, já foram trazidos ao conhecimen-
to do Govêrno e como até esta data nenh:uma 
providência foi tornada, eu os torno públicos. 

.~ 

·\ 
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O Sr. Alberto Deodato'- V. Excia. me 
permite um aparte? 

' O SR. RIBEIHO NAVARRO- Com todo 
o prazer. , 

O Sr. Alberto Deodato - Estive em Bar-
bacena e no Alto Rio Doce, e lá me encon-
tr~i com o Delegado que se dirigia para Alto 
Rw Doce, a fim de abrir um inquérito sôbre 
a reclamação feita acêrca do Sr. Tenente Se-
bastião Batista. 

O SH. RIBEIRO NAVAHHO - Ignora-
va. esta circunstfmcia e agradeço a V. Excia. 
a mformação. 

Tais fatos, Srs. Deputados, enodoum a 
nossa cultura política e já foram, como disse 
trazidos ao conhecimento do Govêrno e co~ 
mo até esta data nenhuma providência tenha 
sido tomada, salvo a que acaba de informar 
o ilustre líder das bancadas coligadas cu os 
torno público c corno um dos rcprese'ntantes 
do povo,, nesta Casa, eu me dirijo ao Sr. Go-
vernador Milton Campos, fazendo-lhe um npê-
lo !!O sentido. de que nfío permita que o la· 
borwso c altrvo povo do município de Alto 
Rio Doce se veja forçado, em defesa de seus 
bri<:s, a uma reação, cujas conseqüências po-
d~rao ser dolo_rosas e comprometer o seu Go-
v:rno. {1-P~oxrma-~e o pleito eleitoral e êste 
11~10 sera livre ~ !s~nto de graves complica-
çoes s: no rnm_uc,rp_w de Alto Rio Doce per-
manecer o arlntrarw e truculento Delc'''ldo 
Tenente ,Sebastião Batista. o< ' 

O pov.o de Alto Hio Doce quer apenas 
ll?Ja autondade de bem e isenta de partida-
nsmo, e eu c~tou certo de que 0 Sr. Milton 
Ül?'lpos, que e ,o Governador de todos os mi-
ner~os, atendera a essa justa c legítima aspi-
raçao de seus cocstaduanos do município de 
Alto Hio Doce. (Palmas) . 

HOSPEDAGENS EM ES'~ÃNCIAS HIDHO-
MINERAIS 

O sp. I~RESIJ?ENTE - Dou a palavra 
ao Sr. hiourao Gunnarães. 
. O S~. MOUIUO GUIMARÃES - Sr. Pre-

sHlente, Srs. Deputados. 
• Devo uma explicação a esta Casa, que tão 

dr?namente representa o povo de Minas Gc-
rms, e, como tenho a honra de figurar entre 
os ~2 clcment~s cscolh.idos pelos nossos con-
terrancos, CUJUS tradrçõcs de honestidade 
constitucr!l um padr~o de glóría })ara cada 
um de nos, cu me sinto no dever de vir es-
clarecer a publicação que saiu no "Di'trio da 
Assembléia" de 2 de outubro quinta-f~ira úl-
tima, a respeito do rurnuroso' caso de favores 
concedidos pelo ~stado, nas estâncias hidro-
minerais de Araxa e Poços de Caldas. 

De fato, a publicação referia-se a um pe-
dido de informações formulado nesta Casa, e 
que foi encaminhado pelo Sr. Secretário da 
Agricultura ao Sr; . Gov~rnador ,do Estado, 
com o seguinte oficiO (Ic) : 

Em atenção ao pedido de informações 
da ilustre Assembléia Legislativa do Estado, 

· encaminhando a V. Excia. em ofício n.9 262, 
de 13 de maio último, a respeito de hospe· 
dagcns gratuitas, ou oficiais, custeadas p~lo 
Estado tenho a honra de prestar a V. Excra. 

' . t " s os seguintes esclarccunen os • egue-se a re· 

Iação de hospédagens oficiais custeadas pelo. 
Govêrno. do Estado. E, no número 238, fi-. 
gura o meu nome. - Antônio Mourão Gui-
marães - Hospedagem gmtuita de 22 a 25-
12-45 - Cr$ 1. 716,00. 
· E' notório que, nessa ocasião, eu ocupa-

va o cargo de Secretário da Agricultura no 
Govêrno do Sr. Interventor Nísio Batista. 
Foi logo após a minha posse na Secretaria da 
Agricultura, que tomei a iniciativa de ir ató 
'Poços de Caldas, onde não se fazia escrita, 
onde as irregularidades exigimn providência&, 
tlrgcntes. E lá fui a serviço do Estado, ten-
do organizado, como é fácil verificar-se, um 
sistema de contabilidade perfeitamente con-
trolado pela Secretaria das Finanças em Be· 
lo Horizonte. 

Eu faço questão de acentuar que, na que-· 
la ocasião, levei com.o assistente o Chefe das 
Estâncias Hidrominerais, do Estado, Dr. Da-
vid Mourão. Lá estivemos dois dias, e foi es-
sa, naturalmente, a despesa que consta da re-
lação, da longa rcla~~ão publicada. 

O Sr. Oscar Corrt~a- V. Excia. dá li-
cença para um aparte? 

A simples presença de V. Excia. nessa 
trihunb. é uma prova da sinceridade e hones-
tidade das palavras que V. Exc.ia. dirige à 
Casa. 

Sabemos perfeitamente qnc dessa relação 
consta - c aliás fizemos questão de o assi-
Jalar em nos~;o dbcurso -- a prcstnr;ão de, 
hospedagem a pessoas que, pelos própri:):; cn~·
gos que exerciam, honravam as cstan~~Ias lu. 
drornincrais com a sua presença. I< azcmos 
justiça àqueles que, no exercício legal do seu 
car''O e honestamente, ~em abusos, a elas 
cm;;p;1rcceram. V. Ex(~a. nos. distinguiu com 
uma explicação que nao precisava (~ar, por-
que todos nós lhe sabemos a lwnestldad~; c 
ainda mais: nem todos podem dar explica-
ção honesta c ju~ta corr;o a de V. Ex~ia. 
Aliás, o que desejamos !! qu.c todos aqudcs. 
incriminados nessa relaçao, aJam com a mcs· 
ma sinceridade com que V. Excia. cstú agin-
do. 

O SR. MOUHÃO GUIMAIUES - Agra-
deço o honrow aparte de V. Excia. Mas era 
meu dever, diante dos comentários c do ru-
mor que tem provocado essa denúncia, cujo 
mérito, aliús, naturalmente, os fatos snhsc-
qiicntes demonstrarão, porquanto V. Ex c ia. 
mesmo teve oportunidade de pedir um inqué-
rito a respeito. 

Era isto o que cu linha a dizer e consi-· 
dero como explicada a existência do mc.u no-
me na, lista dos hóspedes da estfmcia hidro-
mincral de Po~~os de Caldas. (Muito bem! 
Palmas). 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

O SR. PHESIDENTE- Tem a palavra O· 
Sr. Maurício Andrade. 

O SR. MAUHtCIO ANDHADE - Em n<!-
rne da Comissão de Finanças, quero cOI.nu:u-
car à Casa que já se acha naquela C01mssao,. 
Para ser relatado, o projeto n.o 36, que ~rata 
do orçamento do Estado para o .ano de 1048_. 

A Comissão deliberou unânnnemcntc di-
vidir 0 orçamento pelo assunto tratado, cncar-
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,regundo-s~ cada um de seus componentt;s do~ 
estudo· de uma ,parte. t'·i) 
.·· Assim feita a distribuição, coube ao De- T. 
pulado Alberto Deodato relatar a Heceita; ao 
Deputado Tancredo Neves, a Secretaria do 
Interior; ao Deputado Feliciano Pena, as do-
tações relativas à Secretaria da Educação e 
Departamento Estadual de Saúde; ao Deputa-
do Henó, a Secretaria das Finanças, e ao De· 
pu(ado Augusto Costa, a Hêde Mineira de Via-
ção, Palácio do Govêrno, Assembléia Legisla-
tiva e Conselho Administrativo; ao Deputado 
Maieus Salorné, a Secretaria da Viação, c ao 
Deputado Mauríéio Andrade, Secretaria da 
Agricultura e Plano de Fomento da Produção. 

Faço esta comunicação <para facilitar a 
qualquer dos Srs. Deputados que se interesse 
.em examinar mais de perto e diretamente , o 
orçamento dirigir-se ao relator e entender-se 
~om o mesmo sobre o assunto. 

públicos. . . Só a verdade _na p~Ir.eza e .simpli~ 
cidade do vocábulo sabera defuur os moccn-
tes dos culpados os justos dos impiedosos e 
os idealistas dos falsos apóstolos ... 

Que seja o requerimento enviado ao 
Ex mo. Sr. Governador do Estado, para os 
fins de direito. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1947. 
- (aa.) Pedro Braga - Starling Soares ---; 
Cúndido Ulhôa - Hibeiro Navarro - Fa~n
cio Soares - Faria Tavares - Juarez de Sou-
sa Carmo. 

PAHECEH N." 32 

APRESENTAÇÃO DE PARECEHES 

Acham-se sôbrc a mesa os seguintes pa· 
receres: 

PAHECEH N.• 31 

Comissão de Conslituiçlio, Legislaçlio e Justiça 
O requerimento que é objeto de nosso pa-

recer está formulado com integral obediência 
:.to Regimento Interno da Assembléia, nos têr· 
mos do artigo 162, inciso Lo. 

Igualmente como preceitua o § 1.• do alu· 
dido artigo, ter~ êle os trâmites exigidos para 
as indicações, estando assim normal o seu an· 
darnento. · No que concerne aos dispositivos cons-
titucionais, nada existe qnc venha contrapôr 
ao seu prosseguimento. 

Divide-se êle, em aspectos distintos -
. um <I~Ie visa agradecer ao Govêrno :\Jcla. sua 

atençao, fornecendo as informações pedidas, 
o cr:.Je OI?inamos seja feito pela Comissão Exc-
c,utlVa, mdepcndente de pronunciamento da 
Casa. 

Devemos olhar o outro iingulo, que o re-
querimento abrange - deixamos muito a 
Propósito de fazer um maior exame sôhrc o 
.assunto que provocou o 1pcdido de informa· 
ções !lO Govêrno, porque entendemos que só 
u~ ngoroso inquérito poderá trazer no seu 
ho]o a verdade sôhrc os fatos a êlc pertinen-tes. ' 
. A ~nforrnação pela sua fonte c origem é 
~usc~phvel .a reações das mais variadas; surge 
~ts vezes fna e descolorida e em outras con-

.JUiüuras acende paixões que logram modificar 
a sua própria essência. Distancia-se muitíssi-
mo. das cautelas c cuidado tão acordes aos 
ma1s rudimentares ensinamentos de direito 
que impõem a palavra dos interessados na 
causa, esboçando a sua defesa em choque com 
a acusação suscitada. Pela inforrna~~ão nunca 

. é atingida a ideal conjugação de elementos, 
Para um sereno e justo pronunciamento. 
.. Eis por que, somos' de parecer de que o re-

querimento ora em apreciação terá antes de 
·outros méritos, a virtude excelsa de trazer a 

.. esta Casa e ao povo de Minas, aquilo que tan-
, to pedimos nesta hora de descrença c dcsen-
. canto - a verdade consubstanciada no senso 
·de honra e responsabilidade de nossos homens 
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Comi:;sâo de Constituição, Legislação e Justiça 
O projeto que tornou o n.O 12 restabelece 

o direito à gratificação adicional de 10 o/o ~a
ra todos os funcionários do Estado, sem ths· 
tinção de categoria c classe, desd.e que ten~~m 
mais de trinta (30) anos de efetivo exer~I~IO, 
ficando determinado que a mesma gratifica· 
ção seja incorporada aos vencimentos, no cas~ 
de aposentadoria ou disponibilidade .. Estatt,u 
ainda o projeto que o tempo de serviço J~U· 
hlico felh~ral ou municipal seja computado 111· 
tcgralmentc para efeito de percepção dos já 
mencionados adicionais c estabelece que seja, 
a partir de 1,0 de janeiro de 1948, a vigência 
da lei. 

Sem nos referirmos à legislação anterior 
ao Decreto-lei federal n.o 4. 3ü0, de 1942, que 
revogou o direito à gratificação ,ad~cional con-
cedida a todos os servidores puhhcos, quere-
mos lembrar CIUc o art. 149 da Constituição 
dó Estado 'Pre~cilua a concessão da gratifica-
ção descrita no art. 1. 0 e seu parágrafo único 
do projeto n. o 12. . . 

Fixando em 10 o/o o qzuwtum da gratifi-
cação, não vemos motivo para contrariar a 
medida, urna vez que êssc era o critério mlo-
tado pela legislação que precedeu ao Decreto-
lei n.'' ,L 81i0, 

.Justo tmnbém nos parece que o tempo de' 
serviço público federal ou municipal seja ·com-
pulado .para efeito da percepção dos adicio-
nais, uma vez que a Constituição do Estado, 
em seu art. 14:3, c a Constituição Federal, no 
art. 192, consagram êsse critério, para efeito 
de disponibilidade e aposentadoria. O sentido 
de prêmio, evidente tanto nestes dois casos 
corno no das gratificações adicionais, de que 
trata o projeto em questão, não poderia exi· 
mir-sc, em qualquer dêles, do mesmo espírito 
ou norma, mas deve regular-se por um único.· 

Estabelecendo a vigência da lei para 1.~ 
de janeiro de 1948, o projeto está dentro do 
dispositivo do art. 43 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. · 

A Constituição Estadual, no seu art. 157, 
esta tu i: "nenhum encargo se criará ao Tesou-
ro do Estado scrn atribuição de recursos su-
ficientes para o seu custeio". A fim de que 
se complete o aspecto da constitucionalidade 
do projeto, l~cve o mesmo ser enviado à Co· 
missão de F1panças para que a mesma ou o 
autor do proJeto venham indicar os recursos 
necessários 1P~ra fazer face ao aumento de des-
pesa a ser cnado. 

Atenden_do~se ainda ao disposto no art • 
28 da Constltmção Estadual. , 

~· 



·sala das Comissões, 12 de setembro de · 
1947. - (aa.) Maurício Andrade- Feliciano 
Pena - Alberto Deodato - Renó ~ Guilher-
me Machqrlo. 

- Será considerado oportunamente. 
O Sr. último de Carvalho, por parte dn 

Comissão de Agricultura, lê e envia à Mesa o 
seguinte 

PAHECER PARA 2.• DISCUSSÃO SóDRE O 
PHOJETO N.0 45 

Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio 

O projeto de lei n.• 45, de autoria do Sr. 
Deputado André de Almeida, estabelece a cria-
ção de uma Estnção Experimental de Cana, 
que será localizada no Município de Ponte No-
va, determinando a ver h a de Cr$ 1. 300.000,00 
(um milhão e trezentos mil cruzeiros) para 
aquisição c sua instalação. 

A oportunidade dessa criação foi enca-
recida no Plano de Rccupcraçiío Econômica c 
Fomento da Produção, do Govêrno do Estado, 
páginas 53 c 54 do volume I. 

Somo~ pela sua aprovação. ' 
Sala das Comissões, 3 de outuhro de 1947. 

-- f nn.) último de Carvalho -- Uriel A lvim 
- Dilcrm:mdo Cruz- Armando Ziler. 

O Sr. Dilerrnnndo Cruz, por parte da Co· 
missiio de Agricultura, lê e remete à Mesa o 
seguinte 

PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO SóDRE O 
PROJETO N.• 61 

Comissiío de Agricultura 

O projeto n.o 01 se refere à matéria conti-
da no Plnno de Recuperação Econômica, que 
dis.põe já de verba. Localiza uma das quatro 
escolas de agricultura a serem criadas em zo-
na evidentemente agrícola, sendo, pois, justo. 

Somos por sua aprovaçã·o. 
Sala <las Comissões, 2 de outuhro de 1947 

- (aa.) Dilermando Cruz - Uricl Alvim .....:. 
Armando Ziler. . . 

O Sr. Oscar Corrêa, em nome da Comis-
são de Redação, lê da tribuna e remete à Mesa 
os seguintes pareceres: 

PAHECER DE REDAÇÃO FINAL 
Comissão ele Reclaçíío 

A Comissão de Redação, examinando o 
pi;o.ieto n.• 2, aue fixa o número de Vereadores 
nas C:imaras Municipais, de Juízes de Paz e 
respectivos suplentes e contém outras dispo-
sições c verificando .iá ter sido o mesmo apro-
vàclo nas três discnssões regimentais, é de 
parecer lhe seja dada, como final, a redação 
que se segue c que está de acôrdo com o pro-
jeto e o vencido. Sob esta fo1;ma, seja envia-
da à sanção: 

PROJETO N.o 2 

Fixa o número de Vereadores nas Câmaras 
Municipais, ele Juízes ele Paz e respectivos 
suplentes e contém outras disposições 
A Assembléia Legislativa. do Estado de Mi-

nas Gerais decreta: 

'· 

• Art. 1.• - Os primeiros Vereadores das 
Camaras Municipais serão eleitos por voto di-

. reto .e: secreto, res.pcitada a representação pro-
porciOnal dos partidos, na forma da lei no 
dia 23 de novembro dêste 'ano. . .' 

Art. 2.0 
- Será o seguinte o númer~ de.' 

Vereadores ))ara cada Município: · . 
9 Vcrerulores nnra os Mnnicipios de popu-

lação infedor a vinte mil hnhitantes; · 
11 Vereadores parn os 1\lunicipios de .po-

nulação entre vinte mil e trinta mil hahitan-
tes; · 

13 Vereadores para os Municípios de po-
pulação entre trinta e quarenta mil habitan-
tes; 

1~ Vcrenclores parn os Municínios d~ po-
.pularno snnerior a quarenta mil hahit:mtes; 

. 21 Vereadores para o Município da Ca· 
pltal. ' 

P::~r6.rTafo único - A ftxacão do númerO' 
rle Vc,·en(lorcs para cndn Município, no" têr-
mos dêste m·ti~to, fnr-~e-ú com hasc na infor-
maç~o ofici(ll de 1.• c1e .i:meiro do corr<>nte 
ano, do Denartamento Estadual de Estatística .. · 

Art. 3.0 
- Dinlomados os Vcrearlores, 

rcunir-se-iío, dentro de trinta dias, mediante· 
convo~acão do mnis v0tado P soh a pre~irlên
cia rlêste, elegendo a Mesn ch Câmara Muni-
cipal nara a primeira legislatura. 

~ 1.• - A Me~a comnor-se-ú de um Pre-
sidentP.. um nrimeiro e sc~•mdo Secretfn·;o<;. · 

~ 2." - Na mc~mn scssiio em <me fA1· elei-
to, o Pre~irlente emnossnr-~e-ú no cargo, pres-
tando o seguinte compromisso: 

"Pro~cto de~emnenhar leal e honra-· 
damente ns fnncões de Presidente d:1 Câ-· 
mnra dêste Município". 
§ 3.0 - Em scguidr~, o Presidente pmnos-

S_?.rá os Secrct.rtrios eleitos, tomando-lhes idên-
tico compromisso. 

Art. 4." _,. Coninntamente com os Verea-
dores serão eleitos, nor voto direto e secreto,' 
o Prefeito e o Vice-Prefeito. que, diplomados, 
se er~:mossnriio dentro de trinta dias, ner:mte-
as Camnrns l\'iunicipnis, se estiverem instala~ 
d?s e reunidas. ou. dceorrido (\ste tpra:zo. nos 
cmcn rlias seguintes, nerantP o .Jui?: ele Direito 
rl:'l Co~utrcn; ~m. na falta dêstc, daquela que 
for mms nrox1mn. 

· • A t·t. 5.0 - Hnver:'1 em cacJn Distrito um 
.T~nz de ,Paz e dois snnlente<> eleitos por voto 
dn·eto e SPrt:~to, coninl"tnm~nte com os Verea-
dores. Prefeito e Vice-PT·efeito. 

parágr::~fo úniço - O Juiz de Paz e res-
rr~~hvos. suplentes tomnriio posse dentro de 
T • tn d~rts, depois de diplomados per:mte. o 

UIZ d })' ' . ' .. 
~f 't' ·e Jrmto da Comarca ou perante o Pre-
el o Municipal. 

~rt. 6.• - Os Prefeitos, parn que no<>s.am 
canchdatar-sc, 11·o J\lnnieipio, a Vice-Prefe,It?, 
Vereador e Juiz de. Paz e suplentes nas proxi· 
mas .eleições, devcriio nfastnr-se do carr,o qua-
renta dias antes da data do pleito. 

Art. 7.9 - Fica em vigor a Lei esl:1dual 
n.• 183, de 2 de dezembro de 1936, naquilo que 
fôr aplicável e não contrariar o disposto nes-
ta lei. 

Sala das Comissões, 3 de outuhro de 1947 •. 
- (aa.) Abreu Resende - Xenofonte Mcrca-
dunte -'- Oscar Corrêa. · 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 
A Comissão de Redação, examinando o 

~ubstitutivo ao projeto n.• 11, que modifica o 
Regulamento de Promoções de Oficiais da 
Fôrça Policial do Estado de Minas Gerais, e 
verificando já ter sido o mesmo aptovado nas 
tr~s discussões regimentais, é de parecer lhe 
·seJa dada, como final, a redação que se segue, 
·que está de acôrdo com o projeto e o vencido. 
Sob esta forma, seja enviado à sanção: 

PROJETO N.• 11 
'Modifica o Regulamento de Promoções de Ofi-

ciais da Fôrça Policial do Estado de Mi-
nas Gerais, aprovado pelo Decreto-lei n.• 
1. 061, de 29-12-1945 
A Assémbléia Legislativa do Estado de Mi-

·nas Gerais decreta: 
Art. V - Ficam assim redigidas as se-

·guintes disposições do Regulamento de Pro-
. moções de Oficiais da Fôrça Policial do Es-

1 ·ta~o de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto-
Jel n.• 1. 061, de 29 de dezembro de 1945: 

"Art. 49 - De posse da documentação 
a que se refere o § 1.•, do art. 48 c depois 
de obtidos os resultados das inspeções de 
saúde solicitadas, a Comissão de Promoções 
fará organizar os respectivos Quadros, com os 
nomes dos candidatos que os Comandantes de 
lJnidades e Chefes de Serviços tenham julga-
do aptos para inclusão nos mesmos. 

§ t.• - Tanto para êsse julgamento, como 
P~ra a organização dêsscs Quadros, serão exa-
mmados, sempre com o máximo rigor e justi-
ça, todos os documentos referentes a cada can-

, didato. 
. §. 2:• -.A orga~ização dos Quadros obede-

cera a segumte norma: . 
a) será feita uma relação para cada pôsto; 

. h) os nomes, em cada relação, serão co-
~o~ados em ordem alfabética, seguidos dos 

.Jllli':Os, e dados referentes a cada candidato, 
atribuídos pela Comissão de Promoções; 
. c) qualquer observação particular de uma 
.autondade, sôhrc um candidato deverá ser 
escrita pelo próprio punho dessa' autoridade c 
anexada à relação respectiva; 
. d) cad:: relação deve acompanhar tôda 
docurnentaçao referente aos oficiais dela cons-
tantes". 

,':Art. 52 - Os Quadros de acesso são 
nnums e compreendem: 

a) o relativo à promoção por mereci-
mento; 

h) o relativo à promoção vor antigüidade. 
§ 1.• - No quadro de acesso por mereci-

mento, os oficiais serão grupados em listas 
~egundo os seus postos c em número nunc~ 
mferior ao triplo das vagas prováveis, poden-
do o Govêrno escolher livremente dentre os 
indicados. 
, § 2.• - No quadro de acesso 1por antigüi-
~ade os oficiais serão grupados em listas, se-
gundo os seus postos, c classificados na ordem 
qe antigüidade, de conformidade com o ar-
hgo 9.•". . 
·· . ,"Art. 53 - No quadro de acesso pelo 
cnterio de antigüidade, a Comissão incluirá 
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o número de oficiais que julgar suficiente pa-
ra o preenchimento das vagas prováveis no 
ano; e no de merecimento, um número nunca 
inferior ao triplo das vagas prováveis, salvo 
se não houver em número suficiente, oficiais 
com requisitos regulamentares, ficando as va-
gas excedentes para preenchimento na época 
seguinte das ,promoções. 

§ t.• - Os remanescentes do quadro de 
acesso por merecimento, relativo ao an·o an-
terior, figurarão obrigatoriamente no novo 
quadro, salvo caso de morte, incapacidade fí-
sica ou moral, ou condenação a um ano de 
prisão ou mais, ocasionada ou verificada ul-
teriormente a sua inclusão naquele quadro; 
ou, finalmente, se tiver atingido o limite de 
idade para permanecer .no serviço ativo. Fin· 
do êsse prazo, sua permanência no quadro de 
acesso 1para promo~~ão por merecimento, fica-
rá de·pendendo de novo estudo da Comissão 
de Promoções, em confronto com os novos ofi-
ciais qualificados. 

§ 2.• - A incapacidade física será com-
provada e declarada em inspeção de saúde, 
exigida pelo atual regulamento de promoções, 
ou evidenciada em provas previamente estabe-
lecidas. 

§ 3.• - A incapacidade moral será decla-
rada .1pelo Comandante Geral da Fôrça Poli-
cial à Comissão de Promoções, em conseqüên-
cia de irregularidades da conduta verificada 
depois da inclusão do oficial no quadro de 
acesso. Essa exclusão será comunicada, em 
ofício, pelo Comandante Geral, ao oficial, por 
intermédio do Comandante da Unidade, sem 
publicação em Boletim. 

§ 4.• - As autoridades conhecedoras do 
ato ou atos que inabilitem o oficial, ou que 
importem em prejuízo para o seu merecimento 
à promoção, deverão, por via hierárquica, sem 
caráter reservado, ou não, e com as compe-
tentes provas, fazer as devidas comunicações 
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 Comandante Ge-
ral da Fôrça Policial providenciará, junto_ à 
Comissão de Promoções, para a sua exclusao 
do quadro de acesso". 

"Art. 54 - No caso em que os ·9.11a,d~os 
de acesso anuais })ara qualquer dos prmc1p10s 
considerados, se tenham esgotado. pelas :p:o-
moções devidas, ou por outros ~ohvos, ahrm-
do assim vagas a s.erem preenclud?s em datas 
seguintes das previstas na atual le1 de promo-
ções a Comissão de Promoções apresentará, 
até dez dias antes da data das promoções a 
ser realizada, um quadro de acesso comple-
mentar, organizado de acôrdo com o processo 
normal. Nesse quadro, figurarão de acôrdo 
com os relacionados pelas autoridades referi-
das no art. 23" 

"Art. 55 - As promoções só poderão re-
cair em oficiais incluídos nos quadros de aces-
so obedecendo, as de antigüidade, à ordem 
da lista respectiva, de acôrdo com aplicações 
sucessivas dos princípios de promoção, em 
relação às vagas que se derem". 



"Art. 56 ·- Para melhores esclarecimen-
tos, que possam ser solicitados pelo · Gov~r
no do · Estado, no que concerne promoçoes 
por merecimento, a Comissão ·de Promoções 
deve estar em condições de, a qualquer mo-
Inento, fornecer os documentos referentes aos 
,juízos emitidos nos quadros de acesso respec-
tivo". 

Art. 2.9 ·- Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Mando, portanto, a tôdas as ~utoridade~ 
a quem o conhecimento e exeeuçao desta l«;I 
pertencer, que a cumpram e faça~ cumprir 
.tão exatamente como nela se contem. 

Sala das Comissões,. 2 de outubro de 1947. 
(a a.) Abreu Resende - Xenofonte Mer-

cadante - Oscar Corrêa. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão ele Redação 

A Comissão de Redação, examinando o 
projeto n.• 21, que autoriza o Poder Executi- · 
vo a abrir um crédito especial, c verifican-
do já ter sido o mesmo aprovado nas três 
discussões regimentais, é de parecer lhe seja 
dada, corno final, a redação que se segue, 
que está de acôrdo com o projeto e o ven-
cido. Sob esta forma seja enviado à sanção: 

PROJETO N.• 21 
Autoriza a abertura ele um crédito especial 

de Cr$ 27 .517,20, à Secretaria da Viação 
e Obras Públicas. 

A Assembléia ·Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 
Comissão de Redação 

A Comissão de Redação, examinando o 
projeto n.• 24, que autoriza o Poder, Execu-
tivo a abrir um crédito especial, e verifican-
do já ter sido o mesmo aprovado nas três 
discussões regimentais, é de parecer lhe se- , 
ja dada, como final, a redação que se segue, 
que está de acôrdo com o projeto e o venci-
do. Sob esta forma seja enviado à sanção: 

PROJETO N.• 24 
Autoriza a abertura de um crédito especial 

de Cr$ 45.717 ,60, ao Departamento de 
Estradas de Rodagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-

nas Gerais decreta: 
Art. 1.• - Fica o Poder Executivo auto-

rizado a abrir um crédito·. especial de Cr$ .. 
45. 717,60 (quarenta e cinco mil setecentos e 
dezessete cruzeiros e sessenta centav?s), des-
tinado ao pagamento de despesas feitas com 
a conservação de Estradas de H.odagem, como 

seguP:refeitura Municipal de Monte Azul -
Serviços com a conservação das estradas ?e 
rodagem' da G.• Residência, no período de Ja-
neiro a julho de 1942 - Cr$ ~9. 990,00. . 

Júlio Francisco de Figueiredo - Servi-
ços com a conservação das estradas de ro-
dagem da G.• Residência - Cr$ 1.277,10. 

St. John Del Rey Mining Comp:-'n.hy _Ltd.-
- Fornecimentos feitos ü 1.• Residencw, em 
fevereiro e maio de 1945 - Cr$ 4. 450,50. 

Soma - Cr$ 45. 717,60. 
Art. 2.• - Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Art. V - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a abrir um crédito especial de Cr$ .. 
27.517,20 (vinte e sete mil quinhentos e de-
zessete cruzeiros e vinte centavos), à Secre-
taria da Viação e Obras Públicas, destinado ao 
pagamento das seguintes despesas: 

Mando, portanto, a tôdas as autoridades! 
a quem o conhecimento e execução desta l?l 
pertencer, que a cumpram e façar~ cumpnr 
tão exatamente como nela se contem. · 

Sala das Comissões 2 de outubro de 1947. 
(aa.) Abreu 'Resende - Xenofonte Mer-

cadante - Oscar Corrêa, relator. 
Prefeitura Municipal de Manga - Paga-

mento das obras de esgotamento da lagôa 
existente naquela cidade - Cr$ 11.771,80. 

Floriano Nevia de S. Tôrres - Aluguel 
do prédio onde funciona o escritório da 24 .... 
Circunscrição, relativo ao período de agôsto 
a dezembro de 1945 - Cr$ 2.500,00. 

Paulo Gontijo - Juros de mora prove-
niente das despesas realizadas com obras de 
calçamento de um trecho da Estrada Barha-
.cena-Juiz de Fora - Cr$ 13.245,40. 

Total- Cr$ 27.517,20. 
Art. 2.• - Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, 
a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencer que a cumpram e façam cumprir 
tão exatamente como nela se contém. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 194 7. 
(aa.) Abreu Resende - Xenofonte Mer-

cadante - Oscar Corrêa. 
' 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

A Comissão de Redaçüo, examinando .o 
projeto n.9 25, que autoriza o Poder Executi-
vo a abrir um crédito especial, e verifica~
do já ter sido o mesmo aprovado nas tres 
discussões regimentais, é de parecer lhe se-
ja dada, como final, a redação que se segue, 
que cstú de acôrdo com o projeto e o v~n: 
cido. Sob esta forma seja enviado à sançao • 

PROJETO N.• 25 
Autoriza a abertura de um crédito esp_eci~l 

de Cr$ 27 .163,70, à Secretaria da Vzaçao 
e Obras Públicas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
l\Iinas Gerais decreta: E fvo au-

Art. 1.• - Fica o P?der , xe_cu I e Cr$ 
torizado a abrir um crédito especwl d 
27 .163,70 (vinte e sete mil, cento e sessenta e 
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três cruzeiros e setenta centavos) para pa-
gamento de diárias vencidas por funcioná-
rios da Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas, como segue: 

André Martins de Andrade Filho - Cr$ 
640,00. 

Antônio Carmo Pinheiro - Cr$ 400,00. 
Arlindo Reis - Cr$ 2. 940,00. 
Edmundo Loures - Cr$ 960,00. 
Fábio Vieira Marques - Cr$ 700,00. 
Floriano Neiva Bcrnardes - Cr$ 560,00 • 
. Francisco Carvalho Bcrnardes -- Cr$ .. 

!80,00. 
Guilherme Gicsbrecht - Cr$ 600,00. 

Humberto Augusto Wilde Borato - Cr$ 
176,00. 

Heitor Gomes Bizotto - Cr$ 600,00. 
ítalo Américo Dineli - Cr$ 200,00 . 
.Tarnes Barros - Cr$ 2. 440,00. . 
João A. Pimenta de Carvalho - Cr$ 

400,00. 
João B. da Costa Guedes - Cr$ 600,00. 

1 João Hylgertt Coelho - Cr$ 750,00. 
José Calazans Ferreira - Cr$ 1. 240,00. 
José Guimarães de Almeida - Cr$ .. , 

1. 700,00. \ 
· José Henrique de Carvalho - Cr$ 15,00. 

Joubert Guimarães - Cr$ ·840,00. 
I.uiz Fernandes de Sousa - Cr$ 1.640,00. 
Maximiano Pczzi - Cr$ 842,70. 
Newton Cardoso de Sousa- Cr$ 600,00. 
Nilo Gomes - Cr$ 1. 880,00. 
Osvaldo de Freitas -.Cr$ 160,0~ · 
Otaviano Ventura da Silva - Cr$ 480,00 
Shakespeare Gomes - Cr$ 80,00 · , 
Silviano Azevedo - Cr$ 3. 600,00. 
Valfrido Machado Mendonça - Cr$ 

' 960,00. 
Carlos Cunha Melo - Cr$ 480,00. 
Soma - Cr!!l 27.163,70. 
Art. 2,9 _ Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação revogadas as disposi-
ções em contrário. 

Mando portanto a tôdas as 3utoridadc~ 
a quem o conhecimento c execuçao desta le1 
Pertencer que a cumpram e façam cumprir 
tão exatamente como nela se contém. 

Sala das Comissões, 2 de outuhro de 194 7. 
(aa.) Abreu Resende - Xenofonte Mcr-

cadantc -- Oscar Corrêa. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 
Comissão de Redação 

, A, Comissão de Redação, examinando o 
· ~roJeto n.• 26, que autoriza o Poder Execu-
~~vo a abrir um crédito especial,. e verificado 
Ja ter sido o mesmo aprovado nas três dis-
cussões regimentais, é de parecer lhe seja da-
da,, como final, a redação que se segue, que 
esta de acôrdo com o projeto e o vencido. 
Sob esta forma, seja enviado à sanção: 

PROJETO N.• 26 
Autoriza a abertura de um crédito especial ele 

Cr$ 16.263,40, ao Departamento Estadual 
·,' de Saúde. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decret~: 
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, Art. 1.9 - Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir o .crédito especial de Cr$ 
16.262,40 (dezesseis mil duzentos c sessenta e 
dois cruzeiros e quarenta centavos), pura pa-
gamento ao Doutor Caio Líbano de Noronha 
Soares, médico alienista . do Instituto "Raul 
Soares", referente a vencimentos e abono de 
filhos no período de 1.• de janeiro a 18 de 
junho de 1946. 

Art. 2.• - Esta lei entrará em vig~r na 
data de sua rmblica~~ão, revogadas as dispo-
sições em contrário. . 

Mando, portanto, a tôdas as autondades! 
a quem o conhecimento c execu~~ão desta ~e1 
pertencer, que a cumpram e façam cumpnr,. 
tão exatamente como nela se contém· 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1!150. 
(aa.) Abreu Resende - Xenofonte Mer-

cadantc - Oscar Corrêa. 

DISCUSSÃO DE PARECERES 
De acôrdo com 0 art. Hil, parágrafo 3.9

, 

combinado com o art. 181 do Regimento,_ o 
Sr. Presidente submete ü discussão e votaçao 
o requerimento n.• (i7, c os pareceres ns.• 3~ e· 
32, bem corno as Redações Finais aos proJ_e-
tos ns.• 2, 11, 21, 22, 25 c 26, os qums sao 
cada um de sua vez aprovados, sem debate,. 
recebendo ós seguintes despachos: 

Requerimento n.• 67 - Publique-se o con-
trato. 

Pareecr n.• 31 - Oficie ao Sr. Governa-
dor do Estado, . 

Parecer n.• 32 - À Comissão de Finan-
ças. 

Redações Finais aos projetos ns.• 2, 11, 21. 
24, 25 c 26 - À sanção. ' 
REGULAMENTO DA SECRETARIA DA AS-

SEMBL-eiA 1 
Declara o Sr. Presidente que vai subme-

ter à aprovação da Casa o Regulamento da Se-
cretaria da Assembléia, publicado na ata da 
4 7. ~ Sessão. Submetido a votos, é aprovado 
dito Hegulamcnto, o qual em scg~ida é pro-
mulgado pelo Sr. Presidente c assmado pelos 
Srs. membros da Mesa. 

SESSõES EXTRAOHDINARIAS 
Depois, é submetido a discussão ~_nica cS a 

seguir aprovado, o requerimento n.• 6;J, d!J d r. 
último de Carvalho, · devidamente _aro2

1a1• 0 • 
d S - o · ] · · · · do dw · ! es-apresenta o na essa o 1 c mana 

te mês e publicado no "Diário da ~ssem
bléia", de ontem, pedindo sejam rea!I~ad?s: 
de 10 a 31 de outubro corrente, Sessoes Ex 
traordinárias, inclusive aos sábados· 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
1.• discussão do projeto n.• 91 

Anuncia-se a V discussão do proj~to n."' 
!Jl do Sr. Abreu Hcsende, dispondo Ccbre ;.t 
criação do distrito de São José do arrapl-

cho. Lido êssc projeto pelo Sr .. 1,9 Secretário. 
é 0 rnpsmo aprovado, sem debate. 

- À Comissão de Assuntos Municipais. 

.1' 

(: 



1.• discussão do projeto n.• 92 
' se a 1 • discu~são do projeto n.• Segue- · I' Sr Abreu Resende, t Ispondo sôhre 

92, ?0 :- do distrito de Buarque de Macedo. 
a cnaÇ.tO 'd n lPitllra pelo Sr 1 Q Se-Procedi a a sue, - : · 

• ·0 e franqueada a palavr~, nao a so-
c1_r~ttarl1e' Jllmm Sr Deputado. Posto a votos, 
ICl a l • ' . , a rovado esse proJeto. . . . 

e P _A \,omissão de Asmntos Mumcipais. 

, DECLARAÇÃO DE VOTO 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS- Sr. Pre-
. . eco ,1 palavra, pela ordem. 

srderge•sK "pn'EsiDE~·l:r~ - Tem a palavra 
S B Iiv•Jr de Freitas, 

0 r O s0H. 'BOL~VAH, DE I~H~'ITAS. - ._s.r. 
'd te Votcr a f,wor dcs.,vs d01s PIOJe-

Prcsi edcv~ declarar que, a pedi <lo do Dr. 
tos.! eR ,11de também eu ia apresentar dois Joao esc ' . . t . s••melhantcs. 
proJe 0 j • vdiscus.•;áo do J!fOjcto n.0 93 

P :.1_s.e' ·\ 1.• diseu~s:ío do projeto n .. • !J3, ass(_ . " "! C 
d S Juarc;-; de Sousa armo, que manda o r. ' '! n· p· l' nstrnir ponte so Jre o J? , - ~rangn, !lo < IS-
f0·t de Pôrto Firme, mumcrp1o de P1ranga. 
n ° I ido êssc projeto peb Sr. 1.• Sceretárlo, 

ll·v1~~ a palavrn, não se manifesta nenhum 
e " ' ' ' t· l l · Sr. Deputado. SuJJme H c a v o os, e aprova-

do· _ A Comissão de Vi~l\,~ão. 
1.• discussüo do projcio n.• !H 

Em seguida, anunci,a-se a 1.• ''discussão 
rojeto n.• Ü'!, do St· · Juarez de Sousa 

dCo. Po concedendo auxílio à Casa de Cari-
aJ m ' . s- s l ·t·;- ) d v· (Hocprtal ao e Ja> Ia o , e 1çosa. 

dadeApós "a leitura dêsse projet_o pelo Sr. V 

S t · 1•1· 0 é o rn. esmo Sctbmehdo a votos, e ecrc a ' 
Va(lo Sem debate. apro • • · p· _ A Comissão de 'IJJUnças. 

1.~ discussiio do projeto n.• 95 
Entra a seguir, em 1.• discussão o pro-

• o 95 do Sr. Xenofonte Mercadantc, au-
JCt~ n. lo '.1 construção de um prédio para tonzant • · , 1 scohr em fom JOS · 
grup~e~ois 'de lido êsse projeto pel<? Sr. 1.9 

t . ·0 c franqueada a palavra, e o mcs-
Secrc an ' ' b t mo aprovado, sem qe a c.. -

_ À Comissão de Vmçao. 

v discussüo do Jjl'Ojcto n.9 96 

Ern seguida, anuncia-s~ ~ t.p• .discu
1
ssão 

1
do 

· t 11 o 96 de Sr. Antomo 1mcn a, au o-pro] C o . ' d t 'b · . do a construção c uma pon c so re o 
~l~arJcquitaí, no município de Coração de 

Jesutido pelo Sr. ~·· Secretário, sem debate, é 
rovado êsse proJeto. 

ap _ À Comissão de Viação. 

1." discussão do projeto n.• 97 
A se•ruir anuneia-se a 1.• discussão do 

· to 11'~, <J'7' do Sr. Ardré de Almeida, au-p roJe · · • ., · ndo 'l construçüo <le uma ponte sonre 
ton~a 1)1·rn;1.,,1 no munic:pio de Ponte Nova. 
O l'lO " o' ' l S 1 S · t' ' Lido ês:;e projeto pe o r. ." ecre arw, 

. debate é aprovado. ,selll v· --- A Comissão de .açao. 

A. L. - 11 

·V DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 98 

Passa-se à 1.• discussão' do projeto n.• 98, 
do Sr. Maurício Andrade, dispondo· sôhre a 
encampação, pelo Estado de Minas Gerais da 
estrada de automóvel que liga Morro do Fer-
ro, Passa Tempo e Rio do Peixe. 

Livr'e a palavra, depois de lido êsse pro-
jeto pelo Sr. 1.• Secretário, é o mesmo apro-
vado, sem debate. · 

- A Comissão de Viação. 

1.' DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 99 
Segue-se a 1.• discussão do projeto n.• 99, 

do Sr. l\laurício Andrade, autorizando o Go-
vêrno do Estado a construir urna usina hidre-
létrica no desnível do Rio Sant' Ana, no Muni-
cípio de Arcos. 

Depois de lido êsse projeto pelo Sr. t.Q 
Secretário, submetido a votos, é o n1esmo 
aprovado, sem debate . 

-- A Comissfío de Viação. 

1." DISCUSSÃO DO,PHOJ.ETO N.• 100 
Logo após, anuncia-se a 1.• discussão do 

projeto n.9 100, do Sr. Maurício Andrade, an· 
torizando o Govêrno do Estado a conceder nm 
empréstimo à Prefeitura Municipal de Bam-
huí, para amplia~~ão da Usina Hidrelétrica da-
quele Município. 

Procedida a sua leitura, pelo Sr. t.• Se-
cretário, sem debate, é aprovado êsse J)rojeto. 

- A Comissão de Finanças. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.9 28 
Anuncia-se a 2.• discussão do 1rn·ojeto n.• 

28, do Govêrno do Estado, autorizando a aber-
tura de um crédito suplementar para refôrço 
de verbas destinadas a despesas do Palácio 
do Govêrno. 

São lidos sucessivamente os artigos 1.• e 
2.• dêsse projeto e postos em discussão e vo-
tação cada um de sua vez, sendo aprovados 
sem debates. 

- A Comissão de Finanças. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 38 
Entra em 2.• discussão o projeto n.9 38, 

do Govêrno do Estado, dispondo sôbre a inci· 
dência da Taxa de Assistência Hospitalar. 

Lido pelo Sr. 1." Secretário o art. 1. 9 dês-
se projeto, é o mesmo pôsto em discussão !Pelo 
Sr. Presidente. 

O SH. UHIEL AL VIM - Sr. Presidente1 peço a Palavra. 
O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra o 

Sr. Uricl Alvim. 
O SR. UIUEL ALVIM- Sr. Presidente., 

Queria apresentar à Cnsa uma emenda ao pro-
jeto de criação da Taxa de Assistência Hospi~ 
tal~r. E' uma emenda aditiva, [)ara ser in-
clmda onde convier. 

Está vasada nos seguintes têrmos (lê): 

EMENDA N.• 1 
Acrescente-se onde convier: 
Art. . . . -- Os vinhos naturais de uva, 

lH'odnzidos no Estado, pagarão apenas Cr$ 
0,20 por litro, e, proporcionalmente, no caso 
de frações de litro. , 

(a.) Uriel Alvirn. 
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Jllstificação 
• . quas~ se torna desnecessária a presente 
]UShhcaçao. Por um Iaqo, tratando-se de pro-
duto natural da uva, o vmho constitui urna be· 
h ida sã e benéfica à saúde do povo. Por ou-
tm lado, ternos o dever de estabelecer condi-
~ões e~peciais tpara o nosso produto, a fim de 
!nc~ntryar o d.ese~1~olvimento das respectivas 
muust_rws no tcrntorio do Estado. 

. Amda se torna oportuno salientar que o 
· v~nho na.tural de uva constitui uma das be-

bidas ~n~1s .onerosas para o produtor, em con-
, trapos1çao aquelas que se preparam com mis-

turas, dt.versas, dentro dos laboratórios. 
. Sena uma injustiça equipararmos para 

ef~lto de tributação, o puro vinho de ~va às 
misturas a que acabamos de referir-nos. 

O SR. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 
. O SH. PnESIDENTE- Tem a palavra o 

Sr, Alberto Deodato. . 
O SR. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre-

sidente. 
Como se vê, o ilustre Deputauo e meu no-

bre colega Uricl Alvim é um defensor do vi-
nho de sua zona. 

Acho que tôda a emenda apresentada, pa-
ra não acontecer 0 que aconteceu ontem, deve 
vir novamente à Comissão de Finanças. E' 
possível que o ilustre Deputado tenha razão. 
Ontem, l]lOr exemplo, analisando uma emenda 
que passou, vi que havia certo absurdo em se 
eximir da incidência o impôs to de consumo. 

/E' possível que seja justo descontar-se o va-
silhame; mas descontar 0 impôsto federal pa-
ra, depois, incidir o impôsto estadual, acho 
completamente injusto. 

Dessa maneira, desde que tôdns as leis tri-
butárias si\o leis vitais .para o Estado, não de-

. vem ser discutidas aqui, sem o estudo prévio 
da Com issiío de Finanças. 

Pediria, JlOrtanto n V. Excia., fazer cn· 
caminhar as emendas 'à Comissão de Finanças, 
para que cl a dê o seu parecer sôhrc o assunto. 

O SR. PRESIDENTE - De acôrdo com o 
art. 174 do Hegimento, ficam adiadas a dis-
cussão e vota~~ão do projeto de lei n.• 38, que 
será remetido com a emenda apresentada pelo 
Sr. Uricl Alvim, à Comissão respectiva, por 
tratar-se de matéria relevante. 

· 2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 41 

Segue-se a 2.• discussão do projeto n.9 41, 
~o Çiovernador do Estado, dispondo sôbre o 
)mposto. de transmissão de propriedade cau-
sa-moz·tzs. 

Lido pelo Sr. t.o Secretário o art. 1~ 
dêssc proje~o, c o mesmo pôsto em discussão 
pelo Sr. Prcsiden te. 

Acha-se sôbrc a mesa a seguiu te emenda: 

EMENDA N.• 1 

Art. 9.9 - Aos pais, filhos, inclusive na-
turais e adotivos, aos demais ascendentes c 
descendentes, conservar-sc-ão as taxas atuais 

Para as transmissões iguais ou inferiores a 
''f' trezentos mil cruzeiros (Cr$ 300.000,00) e as 

t~ansrnissões superiores a essa quantia paga-
ruo uniformemente a taxa de 11 o/o. 
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Aos colaterais do· 2.0 grau: 
12% até 100 mil cruzeiros. 
15 o/o até 300 mil cruzeiros. 
20 9ó para as quantias süperiores a tre· 

zen tos mil cruzeiros. 
Aos colaterais do 3.0 e 4.0 graus: 
Hi o/o até 100 mil cruzeiros. 
20 o/o até 300 mil cruzeiros. 
30 o/o para quantias maiores. 
Aos estranhos c demais colaterais: 
24 % até 100 mil cruzeiros. 
36% até 300 mil cruzeiros. 
50 o/o para quantias maiores. 
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1!H 7. 

- (aa.) Mo[\clr Hescnde- Abreu Resende-
Sousa Carmo - Oscar Corrêa. 

O Sr. Armando Zilcr profere um discur-
so, cujos originais nfto foram devolvidos. 

EMENDA N.o 2 

Modificativa, ao art. 7.9; 
"Elevar 'Para 20 o/o a taxa de 12 o/o de quo 

trata o artigo". 
Sala das Sessões, 3 de outubro de Hl4 7. 

(a.) Armando Ziler. · 

EMENDA N.o 3 
Emenda ao art. 8.0

• 

Suprcssiva. 
Suprimir a expressão: "fôr maior de 55. 

anos". : 
Sala das Sessões, 3-10-47. - (a.) Arman· 

do Ziler. · 

Emenda substitutiva ao art. 9.0 • 

Substitua-se pela tabela abaixo, a cons• 
tante do art. 9.0

: 

Grau de parentesco: 1 - Aos pais, filhos 
menores, inclusive naturais c adotivos c aos 
cônjuges - De mais de Cr$ 50. 000,00 até Cr$ 
100.000,00: 5 o/o - De mais de Crlii 100.000,00 
até Cr$ 200.000,00: 10 o/o - De mais de Cr$ 
200.000,00 até Cr$ 500.000,00: 15 o/o - Da 
mais de Cr:ji 500. 000,00 até Ct'$ 1. 000. 000,00: 
20 o/o - De mais de Cr$ 1. 000. 000,00: 25 o/o • 

Grau de parentesco: 2 - Aos demais as-
cendentes e descendentes-:- Até Cr$ 50.000,00: 
5 o/o - De mais de Cr$ 50. 000,00 até Cr$ 
100.000,00: 10 o/o -De mais de Cr$ 100.000,00 
até Cr$ 200.000,00: 15 o/o -- De mais de Cr$ 
200.000,00 até Cr$ 500.000,00: 20 % - De 
mais de Cr$ 500.000,00 até Cr$ 1. 000 :ooo,OO: 
25 % - De mais de Cr$ 1 . 000. 000,00: :lO 0/o • 

Grau de p:wentcsco: :3 - Aos colaterais 
de 2.') grau - Até C r~~ 50.000,00: 15 % - De 
mais de Cr$ 50.000,00 até Cr$ 100.000,00: 
20 % - De mais de Cr$ 100. 000,0() até Cr$ 
200.000,00: 25 % -De mais de Cr$ 200.000,00 
até Cr$ 500. ~00,00: 30 o/o - De mais de Cr:J; 
500.000,00 ate Cr$ 1.000.000,00: 35% .:_De 
mais ele Gr$ 1. 000.000,00: 40 %. 

Grau ele .parentesco: 4 - Aos colaterais 
de 3.0 c 4.0 graus - Até Cr$ 50.000,00: 25 % 
- De mais de Cr$ 50.000,00 até Cr$ 100.000,00: 
30 % - De rnnis de C r~) 100.000,00 até Cr$ 
200.000,00: 35 o/o - De mais de Cr~ 200.000,00 
até Cr$ 500. 000,00: 40 o/o - De mais de Cr$ 
500. ooo;oo até C r~ 1. 000.000,00: 45 o/o - De 
tnais de Cr$ 1. 000. 000,00: 50 o/o • 
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Grau de parentesco: ·5 - Aos demais co-
laterais e a estr:1nhos - Até Cr$ 50.000,00: 
35 o/t· - De mais de Cr$ 50.000,00 até Cr$ 
lOO.!lOO,OO: 40 % -'- De mais de Cr$ 100.000,00 
até Cr$ 200.000,00: 45 % - De mais de Cr$ 
200.000,00 até Cr$ 500.000,00: 50 % - De 
mais de Cr$ 500.000,00 até Cr$ 1. 000.000,00: 
55 % - De mais de Cr$ 1. 000. 000,00: GO % . 

Sala dns Sessões, 3 de outubro de 19,17. 
-(a.) Armando Zilcr. 

EMENDA N.Q 5 

Emendas ao art. 11: 
Substituir os incisos números I e II pelo 

seguinte: 
I - "As heranças c legados cujo valor 

seja inferior a Cr~ 10.000,00 (dez mil cruzei-
ros)". . . . 

Em conseqüência o mc1so UI passana a 
ter o Il.0 n. 

Sala das Sessões, 3-10-47. - (a.) Arman-
do Ziler·. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Ollimo de Carvalho. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - Sr. 
Presidente . 

C nrojelo de lei ora em discussão estabe-
lece diver:>as taxt:s pat'l1 cobrança do imhôsto 
cm1.m-morlü;. 

Em priHcipio, estamos de acôrdo com o 
p8.recer da Comissão. Entretanto, temos uma 
cmcHda a apresentar a êssc projeto, porque 
né:; tememos muito a jurisprudência da Secre-
taria das Finanças. 

E tememos que amanhll o fisco vá inter-
pretar o dispositivo, da seguinte forma: 

Até C r~> 50. 000,00, digamos, \tma herança 
paga 4 %, diz o decreto. 

De Cri) 50.000,00 até Cr$ 100.000,00, ·pa-
ga 5(/o. Nós receamos que amanhã o fisco, 
para uma herança, di~~amos, de Cr$ 60.000,00 
ou Cr~~ 70. 000,00, vá aplicar a segunda taxa, 
isto é, cobrar sôbre esta herança a taxa de 
ü%. 

Assim, apresento a seguinte emenda ao 
projeto n.O 41: 

Onde se lê: "de mais", leia-se: "pelo que 
exceder". 

Vem à Mesa a seguinte 

EMENDA N.9 6 

Ao projeto n. 41; 
Art. 9.9 : 

Excia. sejam as emendas apresentadas ,pelo 
Sr. Deputado, Armando Ziler, ao projeto n.• 
41, 1envwdus aquela Comissão. 

. Acrescento ainda umü razão: é que são 
nnutas as emendas apresentadas pot· S. Excia. 
e, sendo .assunto de grande importância deve· 
mos dedtcar um pouco mais de tempo ~o exa· 
mo delas,. mesmo Porque tenho a impressão 
de que algmm~s ?i'i? inconstitucionais, já que 
~~ n~ssa Consti~m~~ao proíbe a majoração do 
nnposto em rna1s de 20 % . 
. O SH. ALBEH,'1'0 DEODATO -- Sr. Pre-' 

s1dcnte, pela ordem, pc~~o a palavra. 
, O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Alberto Deodato. . 

O .sn. ALlJEHTO DEODATO - Eu acres-
'~;m~ana no requerimento do Sr. lJolivar .de 
i' reüa:; o mesmo ped·ido em relação à emenda 
apr~:;cntada pelo Sr. Dc.;lllhldo Último de C ar-' 
V«IIw, para que a emenda fôsse à Comissão. 

. O SH. Pl!ESIJ.?E.NTE -- O nrligo 171 do 
Hegunento esta redrgHlo nos seguintes têrrnos: 
"Qtnmdo, pelo _número ou importância das 
emenc~a,s . oferecidas c.rn 2.• discnssfio, se tor-
nar <h.f.Icll o pronunciamento imediato da As·. 
s?mhlei~, o Pre:;idente, e~r:-officio on a rcquc-
;·mw;ü;~ de. q~alquer D~putado, enviará o pro-
,)eto a \JJWJ%ao respectiva para interpor pare· 
cer, fie:1lldo adiada a votaçi'io". 

. Quero lembrar aos Srs. Deputados a opor-
tnmdnde de serem apresentadas as emendas ' 
ho.ie, a fim de que sejam tôdas enviadas, na 
forma requerida, de acôrdo com o ·u·tiao 171 
à. Comi~sfío respectiva, porque, se n'a p~·óxim~ 
drseussao. forem apresentadas novas emendas 
e, re:rm~nda. novamente a volta do ,pro.ieto à 
Cormssao, frearemos num círculo vicioso e o 

• t - I . " ' gr·o)e o nao c ICgan~ ]amais à 3.• d1scussiio. 
0cna, portanto, de mterêsse que os Srs. De-
putado~ apresentassem, agora, suas emendas 
ao }WOJCto n.Q 41. 

Defiro, p~is, o pedido à os Srs. beputa· 
~los, e <lc~ernuno que o projeto seja enviado 
a respectiva Comrssão com i<')cl·1o s 

1 ' . , u as sun emenc.as. 

VOTAÇÃO EM 2.• DISCUSSÃO DO 
PllOJETO N.o 44 

. Err~ seguida, anuncia-se a voiaçfío; em 2.• 
<hscussa?, do p_rojcto n.o 44, e emendas dis-
pondo sobre o unpôsto territorial. ' 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - Sr. 
Presidente, ~peço a palavra pela ordem. 

8r. Presidente. Consulto a V. Excia. 
se posi>o _requerer destaque para a emenda n.9 

9 do proJeto n." 44. 
Onde se lê: "de mais", leia-se: "pelo quo 

excerler". 
O SH. PHESiDEHTE - Informo a V. 

Sala das Sc:;sões, 3 de outubro de 1947. 
- (a.) (Jltimo de Carvalho. 

O SH. BOLIVAH DE FnEITAS -· Sr. 
Presidente, peço a palnvra. 

O ~.n. Pm~:HDENTE- Tem a ,palavra o 
Sr. !Jolivnr de Freitns. 

Excia. que a l\Iesa .procederá à leitura de tô-
uas as emen<I::s aprcsentadm;, aquelas que tê?I 
Pprcc;_cr favoravel da Comissão e as que na? 
tem esse parecer. De maneira que a Casa fi-
cará perfcH:m1ente csclarecicla, e IJOdcrá dar 
o ~cn apoio à emenda que julgue conveniente. 

O SH. üLTIIIIO DE CAHVALHO - Pelo 
seguinte, apresentei uma emenda ao proje~o 
n." 44; esta emenda foi à Comissão, e v e~ o 
com parecer contrário sôbrc o qual quer:IU 
referir-me, c pergunto' se poderá haver drs-
cus:;ão sôbre a mesma. 

O 5H. BOLIVAH DE FHEITAS - Sr. 
Presi d cn te. 

Pcbs mesmns razões pelas quais o Sr. 
Deputndo Alberto Deodato justifica seu reqne-
rinwnto, em que pedin que as emendas aprc-
scn(~dP.:; na E•):;:;iío de hoje, pelo Sr. Deputado 
Uri;~l Alvlm, fô~;:;em enviadas ft Comissão de 
Finança:;, pelas me3mas razões peço a V. 

E' o que consulto z V. Excia. 
O SH. PHES!DENTE - Discussão pode 

haver. 

.... 

1G3 , 



O SR. úLTIMO DE CARVALHO- Opor-
tunamente pedirei a V .. Excia. para se dignar 
de me conceder a !palavra. 

O SH. PHESIDENTE - A Comissão deu 
parecer nos ~>eguintcs têrmos: Somos favorá-
veis às emendas de números 1, 2 e 10; somos 
contrários a tôdas as outras emendas que não 
trazem nenhum benefício à coletividade c tu-
multuam a lei. Assinado por quatro membros 
da Comissão. 

Informo à Ca:;a que o sub:;titutivo ao pro-
jeto n.• H está em sua discussão jú cnccrr:;da 
e foram votados os artigos' 1.• e 2.": O artigo 
V está assim redigido: ;'O im.pôsto territo-
rial incide sôhre os terrenos rurais, Lendo-se 
em vista o seu valor venal. 

Parágrafo único - As matas com benfei-
torias não influirão no cálculo do irnpôsto. 
, Art. 2.• - O valor venal dos terrenos.ru, 
ruis, para os fins desta lei, serão revistos de 
51 em 5 anos, mediante o levantamento cadas-
tral e a classifieat~iío dos tciTCllO!;, levando-se 
em conta os fatores de ordem social c polí-
tica. 

Vai entrar em votação o artigo 3.•, sôbro 
o qual foram apresentnclas uiversns emendas. 

' O parecer ela Comissão, conforme é favo· 
rável às emendas de números 1, 2 e 10, e con· 
trário às demais. 

A l\Iesa entende que, embora com discus-
são encerrada, não é possível que o plenário 
possa votar se nós impedirmos que os auto· 
res das div~rsas emendas não possam justifi" 
cá-las. Nes3as condições, vamos proceder ú 
votação, ficando aos Srs. autores de emendas 
facultado fazer a justificação, mesmo, duque· 
las que não lograrem parecer favoravel da 
Comissão. 

O artigo 3.0 do substitutivo ao projeto n.o 
44 está assim rediqido: 

"Art. 3.0 - J>ara cobrança do impôs to, 
os terrenos scriio classificados em: a) de cul-
tura; h) de pastag-em; c) de minério. 

, As emendas referentes ao artigo 3.0 são 
as seguintes: Emenda n.• 1, ao art. 3. Q do 
substitutivo do :projeto n. 0 44: Onde se lê: b) 
"de pastagem", leia-se: h) "de pastagem na-

'Íural". • 
Essa emenda logrou parecer favorúvcl da 

Comissão. 
Está em discussão a emenda n.• 1, refe-

rente ao art. 3.0 do substitutivo ao ;projeto n.O 
44. , (Pausa) . Encerrada esta discussão, vou 
submeter a votos dita emenda. 

Os Srs. Deputados favoráveis à emenda 
n.o 1, relativa ao art. 3.• do substitutivo ao 
projeto n. 0 44, que manda acrescentar a pala-
vra "natural" na letra "b", queiram permane-
cer em seus lugares. (Pausa). Foi aprovada. 

Em seguida, é lido c aprovado, sem de-
bate, o art. 4.•, salvo' as emendas. 

Depois de lida a emenda n.O 3 ao suhsti-
h~tivo do projeto n. 0 44, é a mesma posta em 
discussão pelo Sr. Presidente. 

e7~!}~~~:; 
IMPóSTO TERIUTORIAL 

(Projeto n.'' 44) 

O SR. ARMANDO ZILER Sr. Presi-
dente, :peço a palavra. 

A emenda, elevando de 0,30 % o impôsto 
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territorial sôhrc terras férteis e não cultiva-
das, é inteiramente justa. 

O critério atual de cobrança dêsse im-
pôsto é injusto, na sua uniformidade, sendo 
de 1,50 % indiscriminadamente, sôbre as ter-
ras cultiváveis, ou não, e cultivadas, ou não. 

Na verdade, o projeto corrige, em parte, 
a situação fixando taxas diferentes de acôrdo 
com o aproveitamento e a natureza do terre-
no. Assim, em vez da laxa uniforme de 1,50%, 
terímnos 1,50% para terrenos cultiváveis e 
não cultivados, ou cultivados em porção infe-
rior a 1/4 do terreno; 1,:30% para terrenos 
que têm a qtwrta parte cultivada; 1,10 % para ' 
os cultivados até a metade; e l,Oü % para ter-
renos que, cultiváveis, :;ão eultivados em n:w~s 
da metade. Tudo i:; to é justo; é mna cspeciC 
de prêmio àqueles proprictúrios que aprovei-
tam, afinal de contas, os terrenos que lhes 
pertcncen1, em benefício da produção e, pois, 
lla eolel.ividade. 

Como já tive o.portunidade de dizer, quan-
do da primeira discussão do assunto, o crité-
rio que levou o legislador a diminuir a taxa 
na proporçlio em une é eultivndu a terra, de-
ve levar o legisladÔr a uumentú-ln, quando o 
terreno é cultivável e nüo aproveitado. Plei-
teio qtw, nessc8 casos, a taxa seja de '1,80 %, 
o que equivale a um ligeiro acréscimo de 0,30, 
máximo permitido pelo art. 168 da Constitui-
ção Estadual. 

Ni.io tenho em mira, com essa emenda, 
cobrar mais impôsto dos proprietúrios de ter-
ras, mas forçá-los a cultivú-lt~s, para evitar 
a ineidência do impôsto. E', assim, justa c 
procedente a :proposta que defendo. As boas 
lerras, pelo menos, devem ser exploradas. 

Não me refiro tão somente à agricultura, 
mas também à pecuúria, pois o proprietário 
que aproveita suas terras, desta ou daquela 
maneira, estú lhe dando uma destinal'ilo so-. I t' . ~ c~a , es a cumpnndo seu dever de proprietá-
riO. 

Em suma, o meu argumento é o seguinte: 
~e a terra produz, seu proprietúrio deve pagar 
unpôsto decrescente, na ruzão inversa da por-
ção eultivada; se não produz, o impôsto é cres-
eente. Como se vê, a recíproca é verdadeira, 
no caso. 

O SI'. úllimo de Cal'valho - A terra não 
produz por si mesma; precisa, ,para isso, de 
meios que o lavrador não possui. Como é que 
V. Excia. quer fazer urna terra produzir, se 
0 lavrador não tem transporte, não tem bra-
ços, nã.o t~m. fina;1ciamento, etc.? A produção 
ni'ío vm c~m: do ceu. 

. O Sl\. AHMANDO ZILEH- Hú nrn certo 
ox:wêro nas palavras de V. Excia. Se assim 
~ão dfôsse, eu perguntaria como é que hú lavra-
dores que cultivam mais da metade de seu 
solo. 

O SI'. último de Cal'vallzo - Hú, sim. Há 
lavradores que produzem em terras mais po-
voadas, terras que possuem maior facilidade 
de braços c transportes. Há zonas em Minas 
em oue o transporte é mais fúcil, como nos 
lugm;es mais próximos do Rio de Janeiro. 

O SR. ARMANDO ZILEH- Algumas zo-
nas com transportes fáceis existem. 

O Sr. último de Cal'vallw - V. Excia. 
sabe que . hú zonas que têm maior privilégio 
no financrarnento e outras que não o possuem. 

i) 
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Dêste modo existem duas espécies de terras: 
as lembradas 1 e as esquecidas. · 

O SR. AilMANDO ZILER - Há em Minas 
duas zonas: aquela em que ;predomina o lati-
fúndio e a em que predomina a pequena pro-
priedade agrícola. 

O Sr. último de Carvalho - Não há lati-
fúndios em Minas. V. Excia. tome um auto-
móvel, vá à Mata da Corda, onde estão as ter-
ras férteis, e verificará que, nas terras fér-
teis, não existem latifúndios. V. Excia. v:í à 
Mata e não andará mais de 500 metros ou um 
quilômetro, sem que encontre uma proprie-
dade agrícola, por que'/ Porque existem terras 
boas c, portanto, o lavrador procura a terra 
hoa, e há faeilldadcs de transportes. Mas, se 
vai ao Paracatu, ao Carmo do Paranaíba ou 
ao Norte, V. Excia. encontrará o latifúndio. 
Mas, para os latifúndios, que exbtcm no Bra-
sil, os socialishls c comunistas não correm, 
c correm para as pequenas propriedades nas 
margens das estradas asfaltadns. Esta é qlÍe 
é a verdade. 

O SH. AHMANDO ZILEH - Excelêncin, 
não está em .iô:.:o o comunismo ou o socialis-
mo. Como eornunista, cu proporia medidas 
b,em diversas desta que aqui estou pro-pondo. 
Estou, na verdade, ,JH'Oilondo uma medida ca-
pitalista. 

O Sr. último de Carvalho - Isto não é 
capitalista! 

O SH. AHMANDO ZILEH - Do regime 
capitalista. 

O Sr. último de Carvalho - Então elevar 
o impôsto territorial é uma medida capita-
lista? 

O SH. AHMANDO ZILER - E'. O lati-
fúnclio 1.: uma reminiscência do regime feudal. 
O cnpi!.ali~;mo, que surgiu com a Hevolnção 
Frnnei':sa, liquidou com o regime feudal; e a 
indústria, para progredir, exige a distribuição 
dos latifúndios on o seu melhor aproveita-
mento na produção de matérias primas c de 
gGncros alimentícios. Do contrúrio, a indús'-
tria não pode vingar. No Br(lsil, a grande 
contradição econômica é justamente esta: es-
hunos querendo fazer indústria, sem resolver 
a qu~stUo agrúriu. 

O Sr. último de Carvalho - l\Ias o Esta-
<io pos~Sui terras devolutas, milhares c milha-
res de hcetarcs. Essas terras estão completa-
mente abandonadas. lHn.tas virgens, de terras 
férteis, ninguém qner ir para lú. Então, va-
mos primeiro dividir a;; terras do Estado. 

O SR. ARMANDO ZILEH - Concedo. 
Devo ex,plicar, porém, que essas terras são in-
snluhrcs. As terras do Vale do Rio Doce são 
ferlilis:;imas, ma~; pnludosas; ,pr:ccisam ser sa-
neadas. As h o as terras jú foram tornadas, qua-
~e nunca por quem vrcci!Ja. 

O Sr. último ele Carvalho - Perfeitamen-
te. O que querem é dividir o latifúndio, é di-
vidir a propriedade salubre, aquela que pro-
duz, [\quela que tem meios de comunicação, 
mm; pergunto a V. Excin. : o Paraná também 
não era in;;aluhre, São Paulo não era insalu-
hrc, c o brasileiro niio foi para lá abater ma-
t::s, plantar o café, para depois entrar o colo-
no estrangeiro, porque São Paulo não foi co-
lonizado pelo italiano, absolutamente, foi após 
o brasileiro que êle entrou lú, porque procura-
va trabalho. 

O SR. ARMANDO ZILER- Voltando ao 
problema do irnpôsto, quero fazer uma ressal-
va: não se trata agora de latifúndio; truta-se 
de terras que :podem ser cultivadas e que não 
são cultivadas; trata-se, .para usar uma expres-
são cristã, de corrigir aquêles que "enterra-
ram o seu talento"; êsses que têm que p!·estar 
contas à sociedade do que estão fazendo com 
a tcrru em cuja posse se encontram! Se elá 
pode ser útil ú sociedade, por que não está 
sendo? 

O Sr. último de Carvalho - Isso nem 
sem}JrC depende do proprietário. 

O SH. ARl\IANDO ZILEH -- Sim, :!s vê-
zes, nf:o depende apenas dêlc. lHas, de um 
m.odo ;.1cral, o fazendeiro que não cultiva a 
terra, frente à sociedade é como um deposi-
tário infiel. E' claro que êlc precisa de auxí-
lio, nem se di8ctlle. Mas, voltando ao assun-
to, cn seria um ingênuo se pensasse que, ele-
vando de trinta. centésimos por cento o im-
pôsto sôbre terras férteis não exploradas, es-
tivesse liquidando o latifúndio. Já disse, em 
aparlc ao nohre Deputado Dnar Mendes, que 
não se trata de latifúndio nem de minifúndio; 
ambos são prejudiciais quando não cultiva-
dos, quando não são explorados, quando não 
são aproveitados. 

A grande propriedade e a pequena pro., 
priedadc, se não produzem, podendo produ, 
zir, contrariam o intcrêssc social. 

O Sr. último de Cw·vallzo - Pcrfeltamen· 
te, podendo prodnzir. 

O SR. ARlldANDO ZILER - Se as terras 
são culti.vúvels c seu proprietário não as cul-
tiva, nem mesmo na sua quarta parte,· sôbre 
elas o impôsto deve ser superior ao que '}lesa 
sôbre as que são aproveitadas na quarta par-
te, na metade, no total. Do contrário, essa 
cscacl.a está com degraus a menos. 

O Sr. último de Caruallzo - Estamos de 
acôrclo, .podendo ser. Como é que V. Excia .. 
determina que uma terra pode ser cultivada? 

O SH. AHMANDO ZILEH- Natmalmen· 
te si'ío classificadas em terrenos de cultura, 
terrenos de pastagens, etc., veja-se o projeto. 
Por outro lado, se um agricultor possuidor 
de terras não cultiva nem mesmo a quarta 
parte de sua propricclaclc, de que, então, vive 
êlc? Como dizia um dos ilustres membro!; da 
bancada da imprensa, outro dia, se um agri-
eultor não cultiva nem me~;rno a c1narta parte, 
~:c não cultiva l\S suas terras, é agricultor? 
Agricultor quer dizer, o que cultiva a terra; 
aquêle que nfto cultiva nüo é agricultor é do-
no da terra. Quem tem a terra c não a ~ultiva 
nã? ~ .agrieultor, é prO!)l'ictúrio, c mau pro-
prwtano: deve pagar impôsto-rnultn. Reco-
nhc(,~O que certas zonas süo bem providas de 
transportes, têm clima melhor, estão próxi-
In_as dos mercados, etc. Nem isso, porém, in-
lhe a que seja um absurdo ,propormos um au-, 
mento de impôsto de trinla centésimos por 
cent.o Pnra as terras cultivúveis que não são 
cultivadas. ·. 

Essa emenda me parece justa, de to~os 
os ângulos dos quais a consideremos. Alem 
do mais, prevalecem aqui os meslll;OS argu• 
mentos que ainda há pouco expcndi quando 
se discutia o impôs to sôbre hcrant~as. Esta-
mos na obrigação de prover o Estado de re-
rm·so~, pnt·n fazer face às despesas que lhe 
estamos acarretando. Como é Tlossível ao Es-

165 

I 

i 
I 



'.'' 

.i 

tac'!o pr-ogredir; se nós apenas aprovamos me-
didas que trazem de~pesas c rejeitamos, ao 
mesmo tempo, as medidas mais justas, que 
dariam ao Estado os meios de cobrir tais des-
pesas? 

· O Sr. Oltimo de Carvalho - V. Excia. 
,(]á Iicen~~a para um aparte? - Posso adian-
tar a V. Excta. o seguiu te : cu direi a V. 
Excia., mantendo o Estado a mesma taxa sô-
bre o imr>ôsto territorial de hoje, no curso 
do ano que vem, qual foi o aumento do im-
pôsto territorial, depois da arrecadação. V. 
Excia. vai se espantar com o aumento, se pos-

·SO empregar êsse têrmo - espetacular, do im-
pôsto territorial. Porque o Estado lança o 
impôsto sôbrc o valor venal das propriedades 
e com o reajustamento que o Estado vai fa-
zer êle vai igu;<lar o valo~ v~nal das 1pr~pr~e
dadcs, dessas herdadas a mfnno preço, as ul-
timas vendas verificadas, então V. Excia. vai 
ler nos iornais ou ouvir no rádio a reclama-
ção de i:nuitos lavradores que pagavam Cr$ 

. 1. 000,00 por ano de impôs to ter~ito:·ial e que, 
sem o mnnento do irnpôsto terntonal, ~Jassa
rão a pagar Cr$ 3. 000,00 ou ~r$ 4. 000,00. ,V. 
Ex e ia. verificará. Eu acho Isso uma medida 
justa porque há uma injustiça na arrecadação 
do impôsto territorial. 

' O SH. ARJ\IANDO ZILER - Mas, se não 
suportam 0,30 % de aur~ento, como .v~o pagar 
três vêzes mais? V. Ex c Ia. pode venflcar, por 

• exemplo, que, se um fn~endeiro. p_aga Cr$ 
1. 000,00 por ano, de impo~to ter~·Itonal, qu?l-
quer trabalhador paga mmto, rnars. d~ que IS-
so por ano através do imposto mdireto. E 
suas condições são hem piores. 

O Sr. Oi limo de Carvallto V. Excia. 
sabe que os operários têm tôdas as garantias; 
demais, somos um país essencialmente agríco-

( la, onde as leis são sempre feitas .para as }Jo-
pulaçõcs urbanas. 

O SH. ARMANDO ZILER - V. Excia. 
está equivocnrlo. 

O SH. PHESIDENTE - O art. 200 do 
Regimento, em seu parágrafo 2.•, diz: 

"Nuo serão admitidos apartes: , 
c) por ocasião do encaminhamento da vo-

tação". · 
Entretanto, a l\Iesa, por liberalidade, para 

que os Srs. Deputados se esclareçam, vem per-
mili!Hlo .que aparteiem, mesmo nessa ocasião, 
mas serú necessário que o aparfeante solicite 
ao orador licença 1pura o aparte. 

O SH. ARMANDO ZILER - Não é eufó-
rica a situação dos trabalhadores da eidade. 
V. Ex c ia. se engana quando diz que os traba-
lhadores têm tôdas as garantias; pelo contrá-
rio, a situaçilo dos trabalhadores é bastnnte 
séria, como se sabe. 
l Sr. Presidente, o impôs to territorinl, tal 
qual estú .proposto, segue critério justo, dimi-
nuindo gradativamente à medida que é maior 
a parte cultivada. Acredito que êste raciocí-
nio deve prevalecer, quando se trata do caso 
contrário: quando o proprietário pão cul.tiva 
suas terras úteis, deve pagar imposto mm?r. 

Terminando, digo que não ~stou, t_nmb.ern, 
. convenci do de que a arrecad~lÇaO do IU:P?sto 
territorial irá aumentar mmto no proxuno 
ano. Pelo contrário; aprovado o projeto, deve 
diminuir. · 
. Pois, f.C o impôsto atual, de 1,5 % sôhre 

, tôdas as terras, passa a ser, agora, decrescen-

166 

te, até 1 %; se muitos proprietários que 'paga-
vam 1,5 % vão llJassar a pagür 1 %, principal-
mente no Sul de Minas e na Mata, onde as ter-
ras são, em geral, :::.proveiladas, isso significa 
um decréscimo e niio aumento na arrecadação 
do impôsto. 

A minha proposta VIria, em parte, com-
pensar a dimirmicüo do impôsto, justa para 
os proprietários (iue aproveitam as suas ter-
ras. 

O Sr. Antônio Caetano - V. Excia. diz 
que não acredita que os imposto.s sejam au-
mentados. Entretanto, posso afirmar a V. 
Excia. '<IUe mais ou meno5 foi feito o cadas-
tro hú quatro anos, c aumentado granden~ente 
o impôsto. Como as propriedades valonzam 
muito, a arrecada<;i1o aumentará. , 

O SR. ARMANDO ZILER - E' razoavel. 
Se valorizaram muito, o irnpôsto recairá .sôbrc 
um montante maior. Mas duvido de tars va-
lodzações tão sensíveis; primeiro, não sabe-
mos corno as comissões municipais se compy-
riio; necessô.riamente os interessados cstarao 
nelas representados e é bem possível que PI~e
ponderem os seus interêsscs; segundo, na o 
creio que haja majoração tão sensível na arre-
cadação. Em vista das taxas que teremos,. po-
de-se concluir que a arrecadaçilo devera ser 
menos, uma vez que muitos que pagam 1,5 %, 
passarão a pagar 1 %,. como já disse .. 

O Sr. Fabrício Soares - Não ha a valo-
rização de que se fala. A Constituiç_ão .veda 
expressamente o aumento, direto ou Indireto, 
do impôsto além de 20 % do seu valor, na 
época tla c'obrançn. Assim, os novos lança-
mentos ni:\o podem importar em aumento. da 
porcentagem legal, dada a proibit~ão contida 
na Constituição em vigor. t d 

O SH. ARMANDO ZILER - O a par e 1 :: 
nohre coleua reforl'" 'l medida que propon •. 1 : . . ''" •"' ' · duz1ra e c mais um ,poderoso argumento que In ·s 
os Sr.>. Deputados a votar a emenda em t·

1
: 

cns::ão, cuja aprovaçúo é, a meu ver, de 
te ira justiça. (Palmas). · . " , 1 . O SH. PHESIDENTE - A_ ahnc~ a e~t~ 
art. 4.• do sub:;titutivo no proJeto n. ~4 d 
assim redigido: "As que uão forem cultiva as, 
1,50 '/Ó". . . . a Í'lXa 

A emenda manda que se rnodifrque ' • 
para 1,80 %. . , _· submeter' à 

Encerrada a discussao, vou. 3 -c ue tem 
nprecinção da Casa a eme:HI:! n. os' s~·s De-
parecer contrário da Co!m~~a? · em~nda· 'quei-
putados que forem favoravei~a·;zsa) ' 
ram permanecer sentados. U · 

Foi rejei.tal dai.' elo o 'lrt 5." do substitutivo 
Etn scgUJ( a, 1 (. • I" · -:-

• o 44 é pô•;to em C ISCUSS<lO. 
ao proJ<~to nA. LI3ÚHTO .DEODATO profere um 

O '"H. · . . - fOI"llil <lcvol-diseurso, cujo:> origmms nao • 

vi dos· ';R PHESIDENTE _ 0 artí!Jo qu~ foi 
O ' · . t - 1· c·1sa o artigo 4. , na :Submetido a V? aça? c a 1 ~ . Ío. "As que não 

alínea "a". esta as~;an !·ec,;gic . 
forem cultivadas - 1,u0 Yo. f; ·t é o pro-

O SI'~ Alberto Deodato '---- s e 

jeto?O SR. PRESIDENTE- E' o substitutivo 
ao nrojeto n.• 44. . . 1 , 1 ' • f:ste artigo já foi discutH o ~ ap~o~ac o, 
'. 1 ~ emendas. A emenda ao SI .. _Aun,muo 
.,a v o a., · · 1 ,..e(ll "Id 'l • "l\fo Z'l •rnenda n.• 3 esta assin • " '· · 1 • -
,1 er, e ' (rue se r· ·fc1·e · Jificar para 1,80 % a taxa a • · · ' e u 



. ' ' 

alínea "a" elo artigo 4.0". Entrou em discus- . 
são a emenda e foi rejeitada pela Casa, de ma-
neira que o artigo 4. 0 , já aprova?o ~a sua .alí-
nea "a", esta redigido da segumte manmra: 
"As que não forem cultivadas - 1,50 %". 

O Sr. Alberto Deodato - De fato, houve 
um engano. Onde se encontra 1% no projeto, 
é alínea referente às pastagens naturais. 

O SH.. PH.ESIDENTE - Agora vai entrar 
em discussão o art. 5.•: "A incidência das ta-· 
xas sôbrc o valor venal dos outros terrenos 
classificados, será de 1,60 %". 

Existe uma emenda; de n.• 4, que diz: 
"Onde convier". 

Emenda n.• 4 ao art. 5.• elo substitutivo 
do projeto n.• 44: "Substitua-se 1,60 % por 
1,50 %". 

O SR. ANTôNIO CAETANO - Sr. Presi-
dente pela ordem, pct~o a palavra. O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra· o 
Sr. Antônio Caetano. 

O SR. ANTôNIO CAETANO - Propus 
que se fizesse de 1,60 para 1,50, porque atual-
mente os ngricultores. pagam 1,50 por' tôdas 
as suas terras c com isso viria dar impressão 
de um aumento do impôsto territorial, como 
poderemos ver pelo protesto que vou ler nao-
ra. E' um telegrama da Sociedade Hural 'l~ri
fmgnlo Mineiro. Acho razoável que a Casa 
aprovando 1,50 % fará justiça aos agriculto-
res. 

O telegrama estú vnsado nos seguintes têr-
mos: "Uberabn, . :lO de setembro de 194 7 -
Nome criadores e lavradores domiciliados to· 
dos rec:mtos Triângulo Mil:eiro vimos pedir 
vossencia empregar seus mmores esforços con· 
tra qualquer aumento impôsto territorial bem 
c?mo contra _incisflo ven~as e consignações 
sobre produçao rural dlretamente vendida 
produtores pt lHomento enormes dificuldades 
pesam sôbre ruralistas desvalorizando seus re-
banhos e cercean~lo seu crédito vg inconcchí· 
vel qualquer medida venha ainda arrravar tal 
situação pt S:;udações •Pt J. S. Rodrigues 
Cunha-- Presidente Sociedade Hural Triângu-
lo .l\Iineiro". · 

.O SH. ALBEHTO DEODATO -Pela or· 
dem, Sr. Presidente, pe~~o a palavra. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 0 
Sr. Alberto Deodato. 

O SH. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente. No telegrama recebido pelo nobre De-
putado, o Presidente da Sociedade Rural Tri· 
ângulo Mineiro não tem razão, porque, se o 
impôsto é atualmente 1,50 % sôhre o valor 
venal das terras, incluindo-se nelas as benfei-
torias, c pelo projeto é de 1 60 % tirando-sE> 
as benfeitorias, c elas valem' muito mais do 
que os 10 % de diferença. 

Portanto, o irnpôsto proposto no projeto 
não o aumenta, pelo contrário, o diminui, por· 
que em vez de serem criadas as benfeitorias no 
valor venal suo tiradas as benfeitorias. 

O SR. PRESIDENTE- Existe ainda uma 
emenda, a de n.0 6 ao artigo 5.9 do substituti-
vo oferecido ao projeto n.0 44, onde se lê: "As 
incidências das taxas sôhre o valor venal dos 
outros terrenos classificados será de 1,60 %, 
diga-se: "1,30 %". 

O SH. UIUEL .t\L VIM ~ Sr. Presidente, 
pela ordem, .peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Uriel Alvim. . 

\ O SR. URIEL ALVIM- Sr. Presidente •. 
Também fui autor de uma emenda a êsse ar• 
tigo, que recebeu o n. o 5. . · 

Esta emenda procurava 'minorar a inci• 
dência do impôsto sôbre os terrenos conside-
rados de "pastagens naturais", e está sôbre a 
mesa; visa a incidência de menor percenta-
gem sôbre os terrenos considerados de "pas- · 
tagcns naturais". 

Prefiro, Sr. Presidente, desistir da minha 
emenda em favor da emenda do Sr. Deputa~ 
do José André de Almeida, porque a conside· 
rei, .depois de examiná-la devidamente, mais 
justa e mais equitativa aos interêsses do Esta-
do c dos pro·prl.etários rurais. 

Sr. Presidente, de ncônlo com as cxposi· 
ções aqui lidas pelo Sr. Deputado Antônio . 
Caetano, os criadores do Triângulo l\Hneiro 
estão protestando no sentido de impedir a 'ele· 
vação de tributos, em virtude da crise finan~ 
ceira que avussala a zona criadora de Minas 
Gerais. Devo ponderar a V. Excia. que a ele· 
vação do impôsto não se faz apenas diretamen-
te, elevando as taxas tributárias, mas também 
através da revisi\o de lan~~amentos, revisão es~ 
sa que, conforme depoimento trazido ao co-
nhecimento da Casa pelo Sr. Deputado últi-
mo de Carvalho, nos faz esperar um aumento 
triplicado, na zona rural de Minas Gerais. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, na zona 
rural que possui terras de pastagens naturais, 
que são terras improdutivas, terras fracas, 
constituídas em sua quase tota,lidade de cam-
po e cerrado, não é justo que venha a Assem-
bléia onerar com taxa superior seus terrenos 
pobres e depauperados, com uma taxa supe-
rior àquela que vamos destinar às terras de 
cultura, sejam elas trabalhadas ou despreza-
das. . 

Não devemos permitir que a incidência 
do impôsto seja maior sôhre as terras irnpro-
dntivns do que sôbre as terras ricas, férteis, 
que não dependem do trabalho humano. • 

Venho fazer um caloroso a pêlo aos Srs .. 
Deputados, no sentido pnra que votem com a 
emenda apresentada pelo Sr. André de Almei-
da, emenda esta que reduz para 1,03 o/o a inci-
dência do impôsto sôbre as demais terras, 
auando :mhc~os que as terras de cultura po-
dem pagar ate 1 % e, portanto, 0,03 o/o a me-
nos .do que as terras 1pobres, de pastagens na-
turms. 

Peço, portanto, Sr. Presidente, a retirada 
da e~enda ~le minha autoria, e sc.ia posta em 
votaçao e drsc.nssão a emenda do Sr. Deputa· 
do ;\ndré de Almeida, para a qual solicito o 
aporamento da Casa. 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo a 
emenda de V. Ex c ia. obtido parecer favorá-
v.el da Comissão, defiro o pedido e faço a re-
tirada da emenda. 

2.~ DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 44 
lmpôslo TGrrilorial . I 

O SR. ANDRE' DE ALMEIDA- Sr. Pre-
sidente, 1peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. André de Almeida. 

O SR. ANDRE' DE ALMEIDA - Sr. Pre-
sidente. 
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O motivo alegado pelo nobre Deputado, 
líder da U. D. N., Sr. Alberto Deodato, para 
aumentar a taxa territorial, é que houve a ex-

. clusão das benfeitorias do lançamento do im-
pôsto territorial, mas, eu tenho um exemplo 
vivo do perigo existente nesta medida, que 
posso trazer à Casa, referente ao meu Muni-
cípio. 

No lançamento do impôsto dêsses últimos 
anos,, as usinas de açúcar de Ponte Nova vêm 
contar entre o valor venal de suas proprieda-
des os maquinismos juntamente eorn as ter-
ras. Foi urna exceção dentro do Estado de 
Minas Gerais, para Ponte Nova e Passos, .Mu-
nicípios em que o lançamento foi feito neste 

' estilo. Os usineiros recorreram dêsse lança-
mento para autoridade competente. No en-
tanto, Sr. Presidente, a Secretaria das Finan-
ças, pelo Chefe <lo Servi~~o de Impostos sôhre 
Imóveis de sua Secretaria, declara em respos-
ta a êstc recurso das usinas, que, quanto ao 
lançamento nos demais Municípios de proprie-
da.des ntrais em que se acham localizadas as 
U~1~1as ~e açúcar, não ser possível qualquer mo-
diftcaçuo por ser menores as bases e por não 
ter sido lançados os maquinismos. 

Não foi possível qualquer modificação ... 
(lê): "uma vez que foram nas menores bases 
}Jo~sívcis, não se tendo levado em conta, prà-

. P~wm.ente, o maquinismo empregado na in-
dustrza açucareira". 

Ora, Sr. Presidente, se já ternos êsse 
exemplo da falta de respeito ao lançamento 
fazendo exceção a dois Municípios devemo~ 
ter muito cuidado no lançamento b'aseado na 
exclusão das benfeitorias quanto ao lançamen-
to territorial. 
' .Justo é, pois, Sr. Presidente, que tenha-
mo~ o cuidado suficiente para resguardar o 
agncultor contra o arbítrio do fisco. 

, . Faço um apêlo à Casa para que apoie a 
rnmha emenda. 

. O SI'. Uriel Alvim - Queria ,ponderar a 
V· ,Excia. e à Casa ·que essa dedução que se 
fara nos impostos territoriais rurais, através 
da ,exposição feita pelo Sr. J)cputado André 
de ~ln~eida, ~ão irá reduzir em nada, porque 
a lei VIgente c de 1,50 %. A proposta reduzia 

· para 1,50, que, na lei vigente, corno na lei fu-
tura, tem a mesma limitação de exigência. 
Quer? P,Ol~d~rar a V. Excia. que os impostos 
que lllCHhrao serão exorbitantes, ainda mais 
!porque os terrenos são utilizados para inver-
nadas apenas 'durante três meses por ano. Há 
terrenos que niío se prestam nem para acrri-
fultura nem par~! invernadas nos 9 meses ;es-
tantes· De maneira que sou solidúrio, portan-
o, . com o parecer do Sr. José André de AI-

mOlda. 
. O SR. ANDRE' DE ALMEIDA - Agrade-

cHio ao aparte com que me honrou o nobre 
,colega Unel Alvim, faço um apêlo aos Srs. 
·Deputados para que aprovem a minha emen-
da. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE- Encerrada a dis-
cusão da emenda apresentada, o Sr. Presi-
dente lê o substitutivo apresentado pela Co-

.~ missão ao projeto n.9 44. 
O SR. PRESIDENTE - A emenda An-

tônio Caetano pleiteia a dimin.uição para ,1,50 
e a emenda André de ·Almeida quer mnda 
a_ diminuição para 1,30. O parecer da Cornis-
sao é contrário às duas emendas, natural-

168 

mente pleiteando a taxa de 1,60%. Vou sub-
meter à votação o substitutivo da Comissão, 
que pleiteia a taxa de 1,60%. Os Srs. Depu-
tados favoráveis a qualquer das duas emen-
das negarão o substitutivo. 

Vou submeter ú votação o art. 5.9 do 
substitutivo, que quer a taxa JIO limite de 
1,60%. Os Srs. Deputados que aprovam o 
art. 5.9 do substitutivo ao projeto n.• 44, que 
quer a taxa no limite de 1,60%, queiram per-
manecer assentados. (Pausa). 

Foi aprovado. 
O SR. URIEL ALVIM - Sr. Presidente, 

pela ordem. 
· Não há número na Casa para votação. 

Peço proceder à devida verificação. 
O SH. PHESIDENTE - O Sr. V Secre-

tário vai proceder à chamada, na forma re-
querida pelo Sr. Uriel Alvirn. 

O SH. V SECHETAHIO - Faz a cha-
mada dos Srs. Deputados. 

O SR. PRESIDENTE - Estão presentes 
31 Srs. Deputados. Não havendo número 
para votação, adio a ínesrna c a discussão 
dos artigos 5,9, (i,9 7.•, 8.9, !).• c 10.9 do subs-
titutivo ao projeto n.9 44. 

Fica adiada a votação dêsses artigos, as-
sim como adio para a próxima Sessão a dis-
cussão e votação, em 2.• discussão, do pro-
jeto n.9 57. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.9 57 

Finalmente, seguir-se-á a 2.• discuss~o 
do projeto n,9 57, revogando os Decretos-leiS 
ns.9 1. 030, 1. 697 c 2. 146; ~ntretanto~ por 
falta de "quonnn", o Sr. Presidente adia es-
sa discussão. 

URGÊNCIA 

0 SR. AMADEU ANDHADA, por parte 
da Comissão de Seguran~~a Pública, recJl~er e 
obtém urgência para apresentar o scgumte 
PAHECEH PAHA 2.• DISCUSSÃO SOBHE O 

PROJETO N.9 4S 

(Fixação da Fôrça Policial) 
Comissão de Segurança Pública 

- "O Ex mo. Sr. Governador do Es-
tado em Mensagem, encaminhou a esta As-
sembléia o incluso projeto de lei que rece-
beu o n.0 48, c "que fixa o efetivo da Fôr-
ça Policial do Estado de Minas Gerais, para 
o exercício de 1948". 

Como já acentuou o Sr. Governador, "as 
alterações que se notam no anteprojeto em 
relação ao efetivo atual, foram feitas tendo-
se em vista as reais necessidades daquela 
Corporação, em face de suas árduas atribui-
ções", razão mais do que justa para a sua 
aprovação. 

Assim, somos pela aprovação do proje-
to de lei n.9 48, tal como está redigido, re-
jeitadas as emendas ns.9 1 e 2, rcspectviarnen-
te dos ilustres Srs. Deputados Carlos Prates 
e Feliciano de Oliveira Pena, pela seguinte 
razão: a fixação do efetivo da Fôrça Poli· 
cial é uma lei ânua e, portanto, nenhúrna 
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outra disposição' deve conter. As em:endas, 
apesar dos objetivos elevados que as dita-
rem, não podem ter acolhida no presente 
projeto de lei, por tratarem de matéria es-
tranha ao efetivo da Fôrça Policial. Tais 
emendas, no nosso modo de entender, devem 
ser apresentadas não a êste projeto mas, sim, 
ao projeto de lei n.Q 33, "que· regula a re-
versão à Fôrça Policial dos oficiais reforma-
dos pelo Decreto-lei n.Q 11. 261". 

1 - Pelo exposto, somos de opinião de 
que deva o projeto n.Q 4<.!) ser submetido à 
deliberação da Assembléia, rejeitadas as 
emendas ao mesmo apresentadas. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 
1947. 

(aa.) Amadeu Andrada, relator - Ja-
son Albergaria - Chaves Ribeiro - Antônio 
Pimenta. 

- Publicado e distribuídos os avulsos. 
decorrido o prazo regimental de 48 horas; 
inclua-se em ordem do dia. 

ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo qu~ tratar o Sr. 

Presidente declara finda a Sessão, designan-
do para a de segunda-feira, dia 6, a seguinte 

ORDE.M DO DIA 6-10-1947 
Primeira parte 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura c aprovação da Ata. 

, Expcdien~e, inclusive leitura e aprcscn-
taçao de proJetos, parecere:;, indicações, re-
querimentos e interpelações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discus~ão . e ::otação de requerimentos, 

parcce1:es, HHhca~~oes e interpelações. 
Leitura c aprovação de redações finais. 

Segunda pal'le 
Das 16 às 18 horas: 

, 1." discussão do projeto n.Q 101, do Go-
: \ verno ~1o. Estado, que autoriza a abertura de 

um crec~Ito especi_nl de C1·8 2. 000. 000,00 à 
S~creta,na da Agncultura, Indústria, Comér-
CIO e Trabalho. 

V discussão do projeto n.Q 102, do Sr. 
Cfmdido Ulhôa, concedendo auxílio à Socie-
dade Nos.~a Senhora do Carmo dn Conferên-
cia de São Vicente de Paulo, ~le l\Ionte Car-
rnelo. 

V discussão do projeto n.'' 103, do Sr. 
Cftndido Ulhôa, autorizando a construção de 
uma ponte sôhre o rio Paranaíba no municí-
cio de Coromandel. ' · 

1.' discussão do projeto n,? 104, do Sr. 
Cfmdido Ulhôa, autorizando a construção de 
uma rodovia no município de Unai. 

V discussão do projeto n,? 105, do Sr. 
André de Almeida, autorizando a constru-
ção de um prédio escolar, no suhdistrito de 
Vau-Assu, no município de Ponte Nova. 

V discussão do projeto n.Q 10G, do Sr. 
.Júlio de Carvalho, concedendo subvenções a 
instituições de caridade. 

V discussão do projeto n,Q 107, do Sr. 
Uriel Alvim, criando uma Escola Média de 
Agricultura no município de Parreiras. 

1.• discussão do projeto n.• 108, á o Sr. 
Oscar Corrêa, concedendo subvenção no Vi-
la Nova Atlético Clube. ' 

Votação, em 2.• discussão, do }Jrojeto n.~· 
44 e emendas (artigo 5.Q em diante), dispon-
do sôbre o impôs to territorial. 

2.• discussão do projeto n.Q 57, revogan~ 
do os Decretos-leis ns.9 1. G30, 1. 697 c 2.Hô. 

2.• discussão do projeto n.Q 45, criando· 
uma Estação Experimental de Cana, que se-
rá localizada no município de Ponte Nova. 

2." discussão do projeto n.Q 61, criando· 
uma Escola Elementar de Agrieultura no dis-· 
trito de Santa Cruz do Escnlvado. · 

l.evanta-sc a Sessão. 

nESOLUÇÃO N.Q 3 

1lprova o Regulamento da Secretaria da A.s-
sembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais . 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1.9 - Fica aprovmlo o Rcgnlmnen-

to da Secretaria da .A~ssembléia Legislativa do 
Estado de Min.as Gerais,, organizado pe}a Co;. 
missão ExecutiVa, nos termos do art. .3~, n. 
4.Q, combinado com o art. 235 <lo Regunen~ 
to Interno. . 

Art. 2.• - Esta resolução entrará em Vl-
gor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrúrio. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1 ~i 7. 
(aa.) Alberto Teixeira 1los Santos, f:'Ilho, 

presidente - Valdir Lisboa,_-1,.0 Secre~ariO -
Ozanan Coelho, 4. Q Secrctano, funcwnandO'· 
como 2.Q Secretário. 

ATA DA 5." REUNI{\0 DA COl\IISSÃO DE 
SEGURANÇA PúBLICA 

Com a presença dos Srs. Deputados· 
Amadeu Andrada, Antônio Piment~~, Jas~m 
Albergaria e Chaves Hibeiro, aos .tnnta <has 
do m6s de setembro do ano ,de nnl novecen-
tos e quarenta e sete, reuniu-se, na Sala das 
Comissões da Assembléia Legislativ_a, _ para 
mai~; uma de suas reuniões, a Conussao de 
Segurança Pública. 

Sob a presidência do Deputado AmadeU· 
Andrada, foram iniciados os trabalhos, sen-· 
do lida e posta em discussão a Ata da reu-
nião anterior. Aprovada. Usando da pala· 
vra, o Deputado Antônio Pimenta fôz a lei-
tura de sen parecer ao projeto n." 11, o qual, 
pôsto em discussão, mereceu nprovat~ão unâ-
nime dos Srs. membros. Pedindo a pnlavra, · 
a seguir, o Deputado J ason Albergaria apr'e-
sentou seu parecer sôbre a representação do 
Sr. .José Pedro Alcântara, o qual foi apro-
vado, após discussüo. Passando ü ordem do 
dia, o Sr. Presidente fêz a distribuição do" 
projeto n.Q 48, para emissão de parecer ao. 
Deputado Amadeu Andrada. 

Nada mais havendo a tratar, foran~ en-
cerrados os trabalhos, tendo o Sr. P;_eslden-
te determinado que a próxima remuao rea· 
lizar-sc-ia, em data oportuna. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de-
1947. 

(a.) Amadeu Andrada. 
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;ATA DA 3.• REUNIÃO DA CO:MISSÃO DE 
REDAÇÃO 

Com a presença dos Srs. Deputados 
.Abreu Resende, Xcnófonlc Mercadante c Os-
car Corrêa, reuniu-se, sob a presidência do 
primeiro,· aos trinta dias do mês de sclcm-
'bro do ano de mil novecentos c quarenta c 
sete, na Sala das Comissões da Assembléia 
Legislativa, a Comissão de Redação. 

Lida e posta em discussão a Ala da reu-
·.nião anterior, foi 'a mesma aprovada. A se-
,guir, o Sr. Presidente passou à ordem do 
.dia, fazendo a distribuição dos projetos que 
se encontravam sôbrc a Mesa, cabendo, ao 
:Deputado Xcnofonte Mercadantc, os de ns.0 

14 e 18; ao Deputado Oscar Corrêa, o de n." 
'19, e o de n.Q 17, ao Deputado Abreu Hcscn-
·de. Logo em seguida, foram emitidos pare-
ceres sôbre os referidos projetos, os quais, 
em votação, mereceram aprova~~ão unânime. 

Esgotada a matéria do expediente, o Sr. 
Presidente levantou os trabalhos do dia, en-

-cerrando a Sessão. 
Sala das Comissões, 30 de setembro de 

1947. 
(a.) Abreu Resende. 

.ATA DA 9.• REUNIÃO DA. COMISSÃO DE 
FINANÇAS, ORÇAMENTO E Tül\IADA 
DE CONTAS 

Presentes os Srs. Deputados :Maurício de 
,Andrade, Tancredo Neves, Fcliciano Pena, 
Renó, Alberto Deodato e l\Ialcus Salomé, sob 

-'.a presidência do primeiro, reuniu-se, para 
' mais uma de suas Sessões, aos dois dias do 

mês de o~ttubro do ano de mil novecentos e 
.quarenta e sete, a Comissão de Finanças, Or-
·-Çamento e Tomada de Contas. 

Iniciados os trabalhos, foi lida e posta 
·em discusSão a Ata da reunião anterior, scn-
·dO aprovada. 

Com a palavra, o Deputado Alberto Deo-
dato apresentou seu parecer sôbrc as emen-
das ao projeto n.9 4<1, concluindo pela apro--
·vação das emendas de n~;.9 1, 3 e 10. Pôs to 
em votação, o parecer teve aprova~,~ão unâ-
nime.· 

Ainda com a palavra, o Deputado Alber-
·to Deodato solicitou que lhe fôsse prorroga-
·do o prazo, até a próxima reunião, para que 
pud~ssc examinar os projetos de ns.O 4, {i e 
'9, sobre os quais já emitira parecer o Depu-
t~do Renó, mais detidamente. Pelo Sr. Pre-
sidente, foi deferido o pedido. Pedindo a pa-
lavra o Deputado Feliciano Pena fêz a de-
ciar:ação de seu voto em separado sôbre o 
proJeto n.9 41. Pôsto em votação o parecer 
do Deputado Alberto Deodato, jú emitido em 
·reunião anterior, foi aprovado com o voto 
dos Srs. Deputados Renó, Tancredo Neves e 
Ma teus Salomé. Votou, pelo voto em separa-
do .do Deputado Feliciano 'Pena, o Deputado 
.Maurício de Andrade. Embora tivesse seu 
voto vencido, o Deputado Feliciano Pena so-
1ieitou do Sr. Presidente a inclusão do mes-
mo no "Diário da Assembléia", no que foi 
-atendido. Tendo o Deputado Alberto Deoda-
:to devolvido ao Sr. Presidente, o projeto de 
:n.9 40, sôhr~ 0 qual pedira vista em reunião 
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anterior, o Deputado Tancredo Neves solici-
tou, do mesmo, vista, pedido ê!lle que foi de-
ferido. ' 

A seguir, o Deputado Mateus Salomé 
apresentou seu parecer sôbre as emendas ao 
projeto n.9 16, manifestando-se contrário a :';z 
tôdas elas. Pelo Sr. Presidente foi deferido 
o pedido de vista ao projeto n. 9 1G, hem co-
mo às emendas a êle apresentadas, solicita-
do pelo Deputado '~':mcrcdo Neves. A seguir, 
o Deputado Maurício de Andrade fêz a lei-
tura do seu parecer sôbre o projeto n.9 38, 
o qual, pôsto em votação, foi aprovado por 
unânirnidade. 

Na reunião anterior, designara o Sr. 
Presidente, para relator do parecer sôbre a 
emenda ao projeto n.O 4:l, o Deputado 1\Iatcus 
Salorné. Verificada, porém, a incompatibili-
dade, por ser o relator o próprio autor da 
emenda, o Sr. Presidente fêz nova distribui-
ção da emenda ao projeto n.9 43, desta vez, 
ao Deputado Tancredo Neves, para emissão 
de parecer. c> r 
, Foi, pelo Sr. Presidente, comunieado aos 

Srs. membros da Comissão que o projeto n! 
:JG, que trata do Orçamento para HH8, bem 
corno as emendas que a êle se refere, jú se 
encontram, na Secretaria da Assembléia, à 
sua disposíção. 

_Por deliberação da Comissão, ficou re-
solvido que o estudo do projeto n.O :Hi, re-
ferente ao Orçamento para HH8, fnr-se-ia par-
celadamente, cabendo, a cada um dos mem-
bros da Comissão, urna parte do mesmo. Fei-
ta a distribuição, coube, ao Deputado Alber-
to Deodato, a "Receita"; ao Deputado Tan-
credo Neves, "Secretaria do Interior"; ao 
Deputado Feliciano Pcnn "Secretaria da Edu-
cação", e "Departarnent~ Estadual de Saú-
de"; ao Deputado Henó, "Secretaria das Fi-
nan~~as"; ao Deputado Augusto Costa, "Hêde 
Mineira de Viação" "Palácio do Govêrno", 
"Assembléia LegislaÚva" e "Conselho Admi-
nistrativo"; ao Deputado l\Iateus Salomé, "Se- r.r 
cretaria da Viação"; e, ao Deputado Maurício ·' · · 
de Andrade, "Secretaria da Agricultura" c 
"Plano de Fomento da Produção". 

Com a palavra, o Deputado Fcliciano _Pc-
na apresentou seu 11arecer sôbre o proJeto 
11.0 9, que obteve aprovação unftnime. 

Passando à ordem do. expediente, con,s-
lante de vários projetos, o' Sr. Presidente fez 
a distribuição dos de ns.9 78, 7, 74 c 7G, res-
pectivamente, nos Srs. Deputados Ma teus Sa-
lomé, Henó, Feliciano Pena c Mauricio de 
Andrade, para emissão de parecer. 

Quanto ao projeto n.Q 82, sôhrc o q~al 
já se pronunciara a Comissão, crn remuao 
anterior, ficaria aguardando, ainda, a respec-
tiva dotação orçamentária. 

Da volumosa correspondênci~ que ~e 
achava sôbrc 0 mesa, 0 Sr .. Presidente fez 
·a sua distribuição, cabendo: ao Deputado 
1\-Iatcus Salomé, relator do pa~ecer sobre<'~ 
projeto n.9 3!), um oficio do Lol~tor de ,)I-
monésia, sugerindo uma emenda aquele pro-
jeto; ao Deputado :Maurício de Ar~drade, um 
ofício dos auxiliares das Colctonas de Ca-
rangola c Mutum, para ser anexado ao projc-



. 'to. que a êle se i refere bem como um ofi-
cio das cspôsas de IJraÇas da l<'ôrça Policial, 
para relatar. 

Quanto à correspondência restante a 
•Comissão deliberou o seguinte: que fôsse 'en-
caminhado, à Comissão de Reajustamento dos 
Vencimentos dos Funcionários Públicos um 
·oficio de professôres da Escola Normal' Ofi-
cial de São Gonçalo do Sapucai, no ·qual so-
licitam aumento de vencimentos; que aguar-
dassem respectivas dotações orçamentárias 
o oficio circular da União Nacional dos Es-
tudantes, pedindo subvenção, hem corno o 
oficio do Sr. Geraldo Lucas Gomes, fazen-
do solicitação, no mesmo sentido, para as 
Associações de Caridade de Esmeraldas, La-

.'jinha, Contagem e Betim; idêntico pronun-
ciamento teve a Comissão com respeito à 
Cruz Vermelha Brasileira, filial de Minas Ge-
·rais. 

Tomou-se ainda conhecimento de uma 
representação dos Sr11. Agentes Fiscais de 2.• 
classe, de um telegrama dos Srs. Antônio 
Rui, José Lisboa e .Tosé de Bessa, e de um 
·telegrama dos funcionários das Circunscri~ 
ções de Três Ilhas, Paraíhà e Itamogi, no 
qual expressam seu nplnuso ao memorial en-
viado à Assembléia, ·pelos exatores da fron-
teira. ·i 

Nada mais havendo a tratar, for·am en-' 
cerrados os trabalhos, tendo o Sr. Presiden-
te convocado os Srs. membros da Comissão, 
·para uma outra reunião, amanhã, dia três, 
às catorze horas. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 
1947. 

(a.) Maurício Andrade. 

cm.BSSAO EXECUTlVA 
Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães -- 1.• Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.• Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa - 1.• Secretário. 
Luiz Domingos - 2.• Secretário. 
Emílio Vasconcelos - 3.Q Secretário. 
Ozanan Coelho - 4.0 Secretário. 

·COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 
Antônio Pedro Broga- Presidente. 
. Juarez de Sousa Carmo - Vicc-Presi-

·denle. 
Ctmdido Ulhôa. 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. 
Starling Soares. 
Hibciro Navarro. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOmADA 
DE CONTAS 

Mau~ício Andrade - Presidente. 
Reno - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Co:;ta. 
Feliciano Pena. 
Guilherme Machado. ( •) 
Tancredo Neves. 

. ( ·) , Substituído, interinamente, pelo Sr. 
.Matcus Salorné, designado em sess:-10 de 1-10-
1947. .. ' 

cor,liSÚO DE ÀGRlcULTURA, INDúSTRIA E COMtRCIO 

Uriel Alvim -Presidente. ,• 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
iJltimo de Carvalho. 
.:\,rrnando Ziler. 

' Dilermando Cruz. 
Rcüne-se às quintas-feiras. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Emílio Silveira ( *) - Presidente. 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. 
Arlindo Zanini. 
José Carvalhcira. ( *) 

( *) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Joubert Guerra e Bolivar de Freitas, res· 
pectivamente, designados em sessão de 22-9-
1947. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Ncgrão - Presidente. 
José Augusto ·-Vice-Presidente. 
André de Almeida. 
João Camilo. 
Ma teus Salomé. 
COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEl\1 SOCIAL 

Jlacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela- Vice-Presidente. 
Bolivar de Freitas. 
Geraldo Ataíde. 
Astolfo Dutra. ( •) 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr • 
Starling Soares, ·designado em sessão de 1-10· 
1947. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 
Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidclcino Viana. ( •) 
J aedcr Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Mourão Guimarães c Moacir Rezende, res· 
pectivamente, designados em sessão de 24-9~ 
1947 . 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 
Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Ribeiro - Vice-Presidente. 
Aluisio Costa. 
Antônio Pimenta. 

· J ason Albergaria. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Soragi - Presidente. 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente. 
Carlos Prates. 
Guilherrnino de Oliveira. t'), 
Manuel Taveira. (*) 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Martins da Costa designado em sessão de 22-9-
1947. ' 

( •) ~uhstituido, interinamente, ~pelo Sr, 
Geraldo Ataíde, designado em sessão 'la 3-10~ · 
1947. 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO 
' Abreu Resende -Presidente. 

O:>car Corrêa - Vice-Presidente. 
Badaró Júnior. 
Xenofonte l\iercadante. 
Simões de Almeida. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

J a,son Albergaria. 
Cesar Soragi. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte Mercadante. 
Dolivar de FrP-itas. 
Fabrício Soares. 

f (*) Nomeada em sessão de 16-9-1947 con-
orme requerimento n.? 42, do Sr. Fabrício 

Soares. . 
' 

C.Q_J\!!.~~ÃO. ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 
AGIUCOLA (*) 

Sousa Carmo. 
.T oão Carnilo. 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andrade. 
J,~son. Albergaria. 
C:,mdido Ulhôa. 
Cesar Soragi. 

· (*) Nomeada em sessão de 22-9-19 117, con-. 
forme requerimento n.0 43, do Sr. Sousa 
Carmo. · 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES {*) 

Rondon Pacheco. 
José Augusto. 
Ilacir Lima. 
Magalhães Melo Viana 
~~uísio, C()sta. ( •) · 
Cesar Soragi. 
Armando Ziler. 

i 
( *) f-unneada em sessão de 22-9-1!!4 7, con-

forme requerimento n.o 54, do Sr. Simão da 
Cunha. 

. ( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bohvar de Freitas, designado em sessão de 1-
10-947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pires. 
Emílio de Vasconcelos 
Fidelcino Viana. · 
Geraldo Atai de. 1 

Feliciano Pena 
Cândido Vlhôa: 

(*)Nomeada em sessão de 29-9-1947, con-
fo~me requerimento n.o 57, do Sr. Chaves Ri-
beiro. 
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51 SESSÃO ORDINÁRIA, El\1 8 DE OUTUBRO DE 1947 

PRESIDii:NCIA DOS SRS. LIMA GUIMARÃES 
E V ALDIH LISBôA 

SUMAHIO: - Comparecimento - Ata -: Ex-
IJcdiente: - Ofícios dos Srs. Epammon-
das Brum, Presidente da União dos Vare· 
jistas; Ahílio Lima e Silva, !.>r~m_otores ~e 
Justiça, memoriais de D. Eundice Mana 
Rodrigues c dos Srs. Tahcliüo de Fruta!, 
Oiti Silva Inspetores de Alunos do Con-
servatório' Mineiro de .Música, Agentes c 
Ajudantes de FiscalizaÇão, Antônio_ Mou-
ra - Projetos: n.o 14<1 ( conslruçao de 
duas pontes), n.o 145 (id,em de uma pon-
te) e n.o 146 (idem, idem), do Sr. Bad~· 
ró Júnior; n.0 147 (Escola Média de Agri-
cultura), n,9 148 (Subestação Experimen-
tal de Café), n. 9 14!} (Escola Elementar 
de Agricultura) e n.'' 150 (construção de 
frigorífico), do Sr. Augusto de Figueired~; 
n.o 151 (auxílio a instituições de henefl· 
cência), do Sr. Adolfo Por tela; n.• 152 e 
n.o 153 (idem, idem), do Sr. Augusto de 
Figueiredo; n.o 154 (Escola Elementar de 
Agricultura), n.o 155 (construção de pré· 
dio escolar) c n.0 l5G (idem, de rodovia), 
do Sr. Starling Soares; n.O 157 (auxílio 
a instituições de beneficência), do Sr. 
Augusto Costa; n.9 158 '(construção de 
ponte); n. 0 159 (idem), n.o 160 (idem) e 
n.O 161 (auxílio a institui~~ão de heneficên- · 
ela), do Sr. Badaró .Júnior; n.o 162 (i.dcm) 
c n.o 1!i3 (construção de prédio escolar), 
do Sr. Antônio Pimenta; n.Q 164 (auxílio 
a instituição de beneficência), do Sr. Soa-
res Canedo; n.0 165 (idem), do sr. Emí-
lio de Va:;concelos - Parecer para :~.· dis-
eussiío sôbre o projeto n.Q 7 - Visita do 
Sr. Secretário da Agricultura - Ocorrên-
cias em João Pinheiro: discurso do Sr. 
Cündido Ull~ôa - Apoiamento ao projeto 
n.o 157. do Sr. Augusto Costa - SEGUN-
DA PARTE DA OHDEM DO DIA: - 1.~ 
disem;s~o dos projetos números 126 a 143, 
respectivamente, dos Srs. Valdir Lisbôa 
Uriel Alvim, Cândido Ulhôa, Adolfo Por~ 
tela, Tancrcdo Neves c Armando Zilcr -
2.• discus1;ão do projeto n.9 48 (efetivo da 
Fôrça Policial) : TWlavras c requerimento 
elo Sr. Tancredo N evcs - Idem, do pro-
jeto n.o 28 (crédito de Cr~ 92G. 000,00) ~ 
Encerramento- Ordem do Dia 9-10-1947 • 
As 14 horas, comp~1reccm os Srs. Lima 

ruimarães - Castro Pu·es - Valdir Lisbôa 
_:'_ Luiz Domingos --- Emílio Vasconcelos -
Ozannn Coelho -;- Adolfo !.>ortela ~ Alberto 
Deodato _.:.. Andre de Almeida - Ambal Gon-
tijo _ Antônio Pimenta - Armando Ziler -
Augusto Costa - Augusto de Figueiredo -
Badaró .Júnior - Bolivar de Freitns - Cfm-
dido Ulhôa- Carlos Pratcs - Emílio Silveira 
__ Faria Tavares - Feliciano Pena - Fidel-
cino Viana - Geraldo Ataíde - Jason Alber-
garia - João Carnilo - José Augusto - José 
c<arvalheira - .Tot~hert Guerra - Juarez de 
Sousa Carmo - Julio de Carvalho - Maga-
lhães de' Melo Viana - Manuel Taveira _ 
Martins da Costa - Matcus Salomé - Mou-
rão Guimarães - Oscar Corrêa - Otacílio Ne. 
grão - Renó - Rondon Pacheco - Simão 



da Cunha .- Soares Can~d? - Starling Soares 
_ Tancreclo Neves - Ultimo de Carvalho -
Uriel Alvim,. , . _ Deixam ue comparecer, com causa JUS-
tificada, os Srs. Alberto Teixeira -- Ahreu Re-
sende - Aluísio Costa - .A!lwdel! An_drada 
_ Antônio Caetano - AntoniO Gmmt~raes -
Arlindo Zanini - Astolfo ~utra - Cesar So-
ragi - Chaves H.ihe.iro - Dilermando Cruz,-:-
Fabrício Soares - Guilherrn~ JHa_chado - bm-
lherrnino de Oliveira - Ilacll' Lima- ~aeder 
Albergaria - Lourenço Andrade - Lu~ M~
ranha - l\Taurício Andrade - Mendes Fcrre~
ra - l'vloacir Hesende - Pedro ~raga - RI-
beiro Navurro - Simões de Almeida -r S_ousa 
Carmo - :Xenofontc Mercadantc - Wilson 
Bcraldo. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes ·15 Srs. Deputados, declaro aberta a 
ses8iÍO. 

ATA 

O sn. LUIZ DOMINGOS (2.0 Secretário) 
lê a ata da sessfío antecedente, a qual, sem 
observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SH. VALDIH LISB6A (1. 0 Secretário) 
procede à leitura dos seguintes papéis: · 

Ofícios: 
Do Sr. Epaminondas Brurn, submetendo 

à consideração da Assembléia sugestões ao 
projeto n.O 29. 

- À Comissão de Finanças. 
DÓ Presidente da União dos Varejistas 

de anlausos à decisão da Assembléia relativ~; 
à nÔmeação de uma Comissão para estudar 
o contrato da Cia. Fôrça c Luz. 

- A Comissão Especial de Transportes. 
Do Sr. Abílio de Lima e Silva, comuni-

cando a organização da Comissão "Pró-Inde-
pendência de Patrocínio do Muriaé". 

- A Comis&fío de Assuntos Munieipais. 
Dos Srs. Promotores . de Justiça de Rio 

Prelo c Manhuassu, com .respostas às questões 
formuladas pela Comissão Especial de Servi-
ços de .Justiça. 

- À Comissão Especial dos Serviços de 
Justiça. 

Memoriais: 
De D.• Eunice Maria Hodrigues, solici-

tando a aten~~ão dos Srs. Deputados para o 
projeto n.9 52, que trata da situação das pro-
fessôras. 

- A Comissão de Educação. 
Do Sr. Tabelião de Fruta!, apresentando 

sugestão ao projeto que revoga o Decreto-lei 
n.9 1. 630. 

- A Cornissüo de Justiça. 
Do Sr. Oiti Silva, pedindo a atenção da 

Assembléia para a situação dos agentes fis-
cais do Estado. 

- A Comissão de Finanças. 
Dos inspetores de alunos do Conservató-

rio Mineiro de Música, pedindo sejam me-
lhorados os vencimentos ao ensêjo do rea-
justamento do quadro de funcionários. 

- A Comissão de Finanças. 
Dos agentes e ajudantes de fiscalização, 

pedindo a atenção da Assembléia para o p;o-

jeto n.9 16, que regula a situação dos fun-
cionários fiscais.· 

- A Comissão de Finanças. , 
Do Sr. Antônio Moura, apresentando su-

gestões no sentido de ser melhorada a con-
dição dos funcionários da Justiça. 

· -- À Comissão de Finanças. 

PROJETO N.0 144 

Autoriza a consll'lzçi'io de duas pontes no mu-
nicípio de Capelinha 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gemis decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a fazer construir duas pontes no 
distrito de Água Boa, município de Capeli-
nha, sendo uma sôhre o ribeirão Agua Boa : 
no lugar denominado "Três Cruzes", e outr~ . 
sôhre o rio Suruhi, na estrada que liga a Vi-
la ao povoado de Santo Antônio. 

Art. .2." - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender na construção dessas 
pontes, a importüncia em que as mesmas fô-
rcrn orçadas, correndo as despesns pela ver-
ba destinada à construção de pontes, no or-
çamento para a Secretaria de Viação c Obras 
Públicas. 

Art. 3.9 - Esta lei entrará em vigor a 
1.0 de janeiro de 1948, revogadas as' dispo.s1-
çõcs em contrário. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 194 7. 
(aa.) Badaró Júnior - Joubert Guerra 

- Augusto Costa - Adolfo Portcla - Uriel 
Alvim. 

Justificação - As pontes em aprêço 
constituem necessidade imperiosa para o 
distrito de Água Boa, grande ·centro agro-
pecuário. Elas facilitarão o cseoarncní:o . de 
uma zona que cultiva intensamente cereais. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 194 7. 

PROJETO N.9 145 

~:1utoriza a constmção de uma ponte .~ôbre o 
rio Arassuaí, próximo à vila Carbonita 

A Assembléia Legislativa, do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a fazer construir uma ponte sô-
bre o rio Arassuaí, próxima à Vila Carho-
nita, na estrada de rodagem Diamantina-
Itamarandiba-Capelinha-Minas Novas. 

Art. 2.9 - Fica o Govêrno do Estado 
autorizad~ a de~pei.ul.er na construção dessa 
ponte a unportancw em que a mesma fôr 
orçada, correndo as despesas pela verba des· 
tinada à c~nstruçíi.o de P?ntes no orçamen-
to para a Secretana de Vwção e Obras J>ú-
blicas. 

Art. 3.9 - Esta Lei entrará em vigor 
a V de janeiro de HJ48, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 194 7 
(aa.) Badaró Júnior -- Jouhert Guerr~ 

- Augusto Costa - Adolfo Portcla - Uriel 
Alvim. 

Juslificaçcío - A comtrução dessa pon-
te, reclamntla tantas vêzes, c iniliilmcnte 

' 
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' constitui um dos maiores beneficios que se 
, possa prodigalizar à região norte mineira. 

A falta dessa ponte acarreta para aquela re-
gi1ío os maiores prejuízos na época das chu-
vas. No local, quando cheio o rio, estacio-
nam em cada margem, filas e mais filas de 
carros, abarrotados de gente c mercadorias, 
numa promiscuidade dolorosa. Os passagei-
ros amontoados em casebres sofrem a tm·tu-
ra do desconfôrto e até da fome. De uma 
feita o rio impediu o trânsito por espaço de 
tempo superior a quinze dias. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1\14 7. 
(a. ) Badaró .T únior. 

PROJETO N.Q 146 

Autoriza a conslnzçtío de mna ponte sôbre 
o rio Setúbal, no município de Minas 
Novas 

A Assembléia Legislativa do Estudo de 
Minas Gerais decreta: 

Art. V - Fica o Govêrno do E~;tado 
autorizado a fazer construir uma pont'.! sô-
bre o rio Setúbal, no povoado Baixa Quente, 
municipio de Minas Novas. 

Art. 2.Q - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender na construção dessa 
ponte, a importância em que a mc:m1a fOr 
orçada, correndo as despesas pela verba des-
tinada à construção de pontes no orçamento 
para a Secretaria de Viação e Obras Públi-
cas. 

Art. 3,Q - Esta lei entrará crn vigor a 
V de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
ções ~m contrário. . 

Snlu das Sessões, 8 de outubro de 1!!4 7. 
. (aa.) Badaró Júnior - Joubert Guerra 
Augusto Costa - Adolfo Portcla - Uriel 

Alvim. 
: Justlficaçtío - A JlOntc em aprê~~o faz 
gr~nde falta às populações circunvizinhas do 
prospero povoado de Baixa Quente c é de 
grande alcance 'econômico, porque facilita o 
escoamen.to de uma zona, grande produtora 
~e cercais para as estações de Engenheiro 
Selu~oor e Queixada, da I~strada de Ferro 
Bah1a c Minas. 

Sala das Sessões, 8 de outtihro de 1 !H 7. 
. (a.) Badaró Júnior. 

- Impressos c publicados, incluam-se em 
Ordem do Dia. 

PROJETO N.Q 147 

Autoriza a comtruçdo de uma Escola Média 
de Ayricullura em Sdo Sebastir'io do Pa-
raíso, no Sudoeste de Minas. 

, A Assembléia Legislativa do Estado de 
Mmas Gerais decreta: 

Art. l.Q - Fica o Govêrno do Es\a(\o 
autorizado a construir uma Escola Média de 
Agricultura na cidade de São Sebastião do 
Paraíso. 

Art. 2.Q - A despesa para construçfto e 
man;Jtenção da E~:cola correrá por conta da 
yeróa de Cr$ 133. 455. 000,00 destinada à 

1'74 

construção de escolas, do Plano üe Recupera-, 
ção Econômica e de Fomento da Produção. 

Art. 3.Q - Esta Lei entrará em vigor a 
1.Q de janeiro de 1\HS, revogadas as disposi-
ções em contrúrio. 

Sala das S:;ssões, 8 tlc outubro de HH 7. 
(Assinaturas abaixo) . 
Justificaçcio -- São Sebastião do Paraí-

so é um município agropecuúrista, com urna 
úrea de 85.084 hectares, produz café, cer~ais,. 
cana, gado bcrúno e n!Íno, com um !':)ba-
nho bovino de 22. 000 cah2ças e 10. 000 de 
suíno~;. E' servido por duas estradas de fer-
ro: Mogiana e São Paulo-Iviinas, com exce-
lente clima c ótimas terra[; de cultura, ain-
da que duas tcr~~as partes da úrca do muni-
cípio são constituid:1s de pastagens naturais 
de earnpo. Pos:mindo ainda diversos estahe-
ledmentos de ensino público c particular. 
Assim sendo, justifica-se a localização e cons~ 
trução da referida escola, no nmnieipio de 
São Sebastião do Paraíso. 

PHOJETO N.Q H3 

tizztoriza a consii'!lçtío ele uma Subeslaçtío Ex~ 
perimental de Café, em Stío SebastiCw do 
Pamíso, no Sudoeste de 1\Iinus. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta : 

Art. l.Q - Fica o Govêrno (lo Est:1do 
autorizallo a construir uma Suhes•arfio Ex-
perimental de Café, na cidade de São Sci)as-
tião do Paraíso. 

Art. 2.~ - A despesa para construção 
e manutenção da Escola, orçada em Cri~ · · 
350. 000,00, correrá por conta da ver h::_ d~s
tinada ao Plano de Hccupernção Econunuca 
c Fomento da Produçfto. 

Art. 3.Q - Esta Lei entrará em vigor .~,, 
u de janeiro de HH8, revogadas as uispOSl•' 
ções em contrário. 

Sala <las Sc~;sõcs, 8 de outubro de 1 ~H?' 
(aa ) Augusto de Figueiredo - Starlinlf 
' · ·' · l' Car-Soares - Adolfo Porte la - ultnno c e 

valho - André de Almeida. 
Justificaçtío - O município de São Se-

I . ·. f · •le IH'OUUtor hastifto do )ara1so Ja 01 graih 
de café sen1'to o maior do Sndoestc, até _ 0 

1 '1(}')() D'\l' 11"1"' c·\ a ···w JWO\luçao ano (_ c . ..... . t- " n u. ' >:)~ • , 

vem caindo progressivamente, em v1rtul!e. d,l 
erosão, e conseqüente e;;golamcnto l~U~ ,er-
ras cultivadas em café. E' llcsnec~s;;nno te-
cer maiores elogios à excelente qunlldndc ~le 
seu café, pois só produz tipo preferencial 
de exportação, reputado o melhor prollnlo do 
mercado brasileiro, na opinião nha1iznda de· 
técnicos nacionais c e~lrangciro:>. 

Produzindo atualmente uma quarta par· 
te da s~la antiga prodn~~ão anterior ao ano 
de 19:30, ou seja uma média anual de GO.OOO 
quilos. Do exposto, conclui-se que ~;e justi-
fica a localiza«;üo c con::trução da rderida 
Subestação em São SebastEio do Parai:;o. 

.r 
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PROJETO N.9 149 

1. 

·l,', 

na tributária de 18 mumcipios do Sudoeste;. 
que se estende de l\luzambinho u Ibiraci, com 
um rebanho bovino de 395.100 cabeças, con-· 
forme dados fornecidos pelo . Departamento 
'Estadual de Estatistica, donde se deduz qu~ 
30% (segundo estatística do mencionado. Dc-
parta'nwnto) COl'l'cspondc a gado de corte, om 
seja 118.530 c_aheças de gado bovin? de cor-

iJiuloriza a conslmçao de uma Escola Ele-
mentar de Agricllltura em Seio Tomaz de 
Aquino, no Sllcloeste de Minas. 

'· 
:1 A Assembléia Legi:>latiYa do Estado de 
il\linus Gerais decreta: 
, Art. 1! - Fica o Govêrno do Estado 
'autorizado a construir uma E~;cola Elemcn-
'tar de Agricultura na cidade de São Tomaz 
de Aquino. 

Art. 2.9 - A despesa p:ua construçi'io e 
rnanutcnç.ão da escola, correrá por conta da 
vel'lnt de Cr:g 133. 4G5. 000,00, dc~;tinada à 
con:·;truçüo de e~;colas, üo Plano 1le t'.eeup,!-
r~H~:io Econômica c do Fomento da Prouuçüo. 

• Art. 3.9 - Esta ki eutmrú em vigor a 
1.'' de jaueh·o de 1U·1U, rcvo;,;at!as as üi~po
<·kÕ"'l em coutrúrio. 
~ ,. ~Sala das Sessões, 8 de o\.ltnhro de 1G4 7. 

(ua.) Au~juslo de Fi;sueiredo - Starling 
Soares - Adolfo Porteln - Ultimo de Cm·v:\-

' lho - André de Almeida. 

te que exclumdo-se a carne destmada ao 
c~nsumo local dns populações da referida 
rcvili.o o excedente ;~m gado gordo é trans-
po~taâo diretamente para os frigoríficos de 
São Paulo e grande parte do gado magro é· 
desviado para as invernadas de Barretos, Al-
ta Sorocahana e No roeste do mesmo Estado. 
Conta ainda com um rebanho ~mino <le 195.400' 
cabeças. Todavia, com a inclnstrializaçC\0 da 
earnc nesta . pró~, pera região do Estado, a 
criação de bovinos e suinos_ tende a aumc~
tar progressivamente, em vn·tudc da IH'OXI-
midadc do mercado consumidor, excelência 
do clima c de terras apropriada_:; ao ~l(:)S~)t~
volvimento da pecuitria. Isto posto, JUStl~I-· 
ca-se plenamente a lo~~:lizn\;iio c ~onstrn_ça? 
do mencionado frigonflco, para li,Hlw~tnah-
zação da carne na cidaclc de Prnt~\pohs. 

- Impressos c publicados, mduam-sc · Jusli[icar;fio - O município tlc Süo To-
maz de Aquino cslú silnado !lo extrt:mo su-
doeste mineiro, eom cxceh::nte clima, ótimas 
terras de eultura, com uma úrea de 23. íiB3 
hcct_m:cs, enja topografia <lo terreno 5e pres-
ta otn.tamentc para o de::>envolvimcnto da 
I:lecanizaçfío da cultura da terra. Com um 
rebanho bovino de 11 .lO O cabe~~as c '1. 500 
suinos, produz ainda café, eereais, al::;odüo e 
fumo. Do CXl10sto acillw, ju:;tiííca-sc plena-
mente a locaib:açfío e con:;truçào da men-
cionada escola no município de São Tomaz 
de Aquino. 

em Ordem do Dia. 

PH.OJETO N.9 151 

Concede mzxílio ao liospilul Stío Vicente de 
Paulo da cidade de Francisco Sales, c 
c~o Jr:siiluto Monsenltot Felipe, de Sü.o 
Scbasiia.o do Pamíso. 

A A:;scmhléia Legislativa do Estudo de· 
1Iinas Gerais dccr~ta: • 

Art. V -- Fica o Govc~·~~o do Estado· 
PHOJETO N.o 150 

Autori:::a ao Govêrno do Bstado localizar e 
ccuslruir um fl'iuoJ•ífico 1w munici oi o ct e 
Pmtápolis, no Sudoeste de Minas.-

autorizado a conceder o aux~liO de Cr$ . :, 4o 000 00 (quarenta mil cruzeiros) a? Ilo~plt·l d ' Süo Vicente ele Paulo, de 1' ranci:>CO· 
S~les c hem como ao Instituto l\l,onsenhor ~~
u' )C '<I C São Sebastião do' Parms~, o auxi 10 

l i, 'c ·<:! 10 000 00 (dez nul Cl'UZCll'OS) • 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Mina~> Gerais decreta: 
t c I ·v • ' •1. · llOr con-Art '2 o _ i~ste auxi 10 correra 1 ta da v~rh; 123-G-1fl-0 do _orçámeJ~to de 1:)~8. 

Art. V - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a localizar c construir um frigo-
rífico' para industrialização da carne no nm-
nicí 1lio de Pratúpolís. . 

Art. 2.0 - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado, ainda, a despender, para êsse 
fim, a importüncia necessária à cxeeuc~flo c 
apnrclhanwnto da rcfcl'i.da ohra, correndo a·; 
dc~;pc:>as pela verba orçada pelo "Plano de 
Fomento da Produc.~ão", na parte qne propõe 
a criação dos frigorífico~> regionui~ .. 

Art. 3.9 - A presente Lei entrará em 
vigor a 1.0 de janeiro de 1!H8, revogadas as 
dispo<;içõcs em contrútio. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de Hl4 7. 
(a a.) Augusto de Figueiredo - Starling 

Soares - Valclir Lishoa - último de Car-
''alho - Adolfo Portcla -- André tle Al-
meida. 

Justificação - E' um município situncl? 
no Sudoeste Mineiro, cuja úrea é constitm-

': ._ da quase na sua totalidade de invernadas 
de cngor(la, com cmllnna!louro de gnclo, ser-
vido pela Estrada de Ferro Mogiana, c zo· 

A t 3 9 _ Esta Lei entrara em VIf??' 
em 1:; ~te janeiro ~le_ 1!)48, revogadas as tHt;-

po•·ições em contrano. l 194 7 
., Sala das Sessões, 8 de outubro t e Fi·-· 

(, ) Adolfo Portcla - Augusto de , . 
· ,tdn · Castro Pires - ültimo de Cal· gnc1re O - ' ' • 

valho _ Josô André de AlmeHl~\- em 
_ Impresso c publicado, mclua-se 

Ordem elo Dia. 

PROJETO N.Q 1G'2. 
R · l c Asi.t Concede anxílio ao Hospital egzoitH . 1 lo São Vicente de Palllo, de V(l.ru.1 ~1 l~a, 

bem como à Sanla Casa de MiscZ'iCOI c w, 
de Três Pontas. 

(lo Estado de A Assembléia Legislativa 
i\Iinas Gerais decreta: • do Estado 

Art V - Fica o Gove~·J:o 1 Cr·~· 
' .1 "llXÜlO ( C ·~ ' ' autorizado a conceuer 0 '\ ) no•·Dll'll 

20.000,00 (vinte ~llil crnzCll~0\2 ~~0 00''\ JÔ-
Hcgional de Vargmha, c Cr!íi · ' 
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ze mil cruzeiros) ao Asilo São Vicente de 
Paulo da cidade de Varginha, hem como à 
Santa Casa de Misericórdia de Três Pontas, 

·O auxílio de Cr$ 18.000,00 (dezoito mil cru-
zeiros). 

Art. 2.9 - Este auxílio correi·ú por con-
.ta da verba 123-6-15-0 do oq;amento de 1948. 

A1·t. 3." ·- Esta lei entrarú em vigor 
em 1.• de janeiro de 1948, revogadas as dis-
posiçõer. em contrário. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de l!H 7. 
· (aa.) Augusto de Figueiredo - Adolfo 

.Portela -L último de Carvalho - André de 
Almeida -- Starling Soares. 

PROJETO N. 9 153 

·Concede auxílio à Santa Casa de Misericór-
dia e Vila Vicentin(l de Boa Esperança 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.9 - Pica o Govêrno (lo Estado 
autorizado a conceder o auxílio de Cr$ .. 
30.000,00 (trinta mil cruzeiros), à Santa Ca-
sa de Misericórdia c tt Vila Vicentina de Boa 

'Esperança, o auxílio de Cr$ 20.000,00 (vin-
te mil cruzeiros). 

Art. 2. • - f:stc auxílio correrá por con-
ta da verba 123-6-15-0 do orçamento de 1948. 

Art. 3.9 - Esta Lei entrará em vigor 
em 1.• de janeiro de 1948, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 194 7. 
(aa.) Augusto de Figueiredo - Star-

ling Soares - Adolfo Portcla - último de 
Carvalho - André de Almeida. 

- Impressos e publicados, incluam-se 
em Ordem do Dia. 

PROJETO N.• 154 

Autoriza a construção de mna Escola Ele-
mentar de Agricultum, em Passos, no 

Sul de Minas. 
A Asesmbléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. V - Pica o Govêrno do Estado 

.autorizado a construir e instalar uma Esco-
la Elementar de Agricultura, em Passos. 

Art. 2,9 - As despesas para a constru-
ção, instalação c manutenção da Escola cor-
rerão pelas verbas especiais consignadas no 
Plano de Recuperação Econômica c Fomento 
da Produção. 

Art. 8.9 - Esta lei entrará em vigor a 
1.• de janeiro de 1948, revogadas as dispo-
sições em contrário. ' 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1947. 
(aa.) Starling Soares - Castro Pires -

.José Augusto - Jason Albergaria- Uriel AI-
vim. 

Jusfiffcaç.üo 
' Passos é, de tôda uma enorme área do Su-
doeste de l\Hnas, o mais importante 'núcleo de 
trabalho c produção agrícola. Suas terras, com 
a aproximação das c:;mdalosas àgu_as do IUo 
G,randc; que cortam uma cxte?sa faixa do Mu-
lllcípio, são de grande feracHladc, mormente 
na rcgifto denom~nada de Tolctlos, na margem 

1i6 

esquerda do Rio, que constitui um vale de no· 
tável exuberância e riqueza. 

O Municí.pio, que teve sua fase de fastígio 
com a pecuária, uma vez esboçada a crise que 
afetou aos maiores mercados criadores do Bra-
sil, teve uma rápida evolução para as ativida-
des agrícolas e alcançou desde logo resultados .. , 
dos mais promissores. Se o cscôpo dos ideali-
zadores do Plano de Recuperação Econômica 
é "dinamização das fontes de riquezas de ca-
da uma das regiões do Estado, aliando o es-
fôrço do homem ús riquezas do solo", melhor 
Cl\mpo de açi.io Hão existe que as terras do 
Munieípio de Pns~os. 

A E~cola Elementm· de A[Jricultura viria 
formar uma nova ler~iúo de homens votados 
aos serviços da terr~ e armados de conheci-
mcn tos c instrução, o que equivalia numa pal-
pitante 'llromcssa de maior prosperidade. 

As cifras da Agência Municipal de Estutís· 
tica falam com maior propricdaclc c eloqüên· 
cia <rue as razões de ordem política ou social 
que viessem ,IJropngnar em prol da localiza-
~~ão da Escola em outro Município da região. 

Eis algurÍlas delas, que serão em futuro J · 
bem próximo acrescidas, se porventura não 
venham ser duplicadas: 

Arroz - Produção: 120. 000 sacos. 
Milho - 50. 000 sacos. 
Feijão - 30. 000 sacos. 
Cana - 7 5. 000 toneladas. 
Há ainda com motivo de apreciação, a 

grande produção de produtos de lacticínios, 
com a existência na cidade de duas grandes 
fábricas de manteiga com o rendimento cal-
culado em 600. 000 cmilos. Ainda o algodão 
é hoje uma expressiva fonte de riqueza do 
l\lunicípio c suas colheitas de ano para ano 
apresentam sensíveis aumentos, sendo o m.er-
cado de Passos um centro de abastecimento 
para os parques industriais de São Paulo. E 
corno remate significativo, evidenciando. a ~u
jança econômica do Município, cstú a I!Idus-
tria do açúcar, alimentada pela pro~uça? de 
cana do lUunicípio, que tem a sua vida Irra-
diada 'por inúmeras fúhricas de menor vulto 
c nas Usinas da Cia. Açucarcira de Passos, ' 
uma organização modelar no gênero, c a de 
recente instalação de propriedade do cel. 
Francisco A vclino Maia. 

Está aí, delineada, a mais proveitosa e 
eficiente das escolas a serem instaladas pelo 
Estado e nela irá existir o consórcio de ele-
mentos imprescindíveis para o seu êxito. 

- O homem, o meio ambiente e a riqueza 
da terra... ' 

PROJETO N.9 155 
tlutori:w a constrzzção de um prédio para Gru-

po Escolar na cidade de Liberdade 
A Assembléia Legislativa do Estado de Mi· 

nas Gerais decreta: 
Art. 1.9 - Fica o Govêrno do ~stado au-

torizado a determinar a construr;ao d~ um 
prédio dcsti~ado ao fui~cion~~rn~nto do Grupo 
Escolar na cidade de Liberdade· • 

Art. 2,0 _ Fica 0 Govêrno _do .Estado au-
torizndo a despender a irnporta~lCHl de Cr$ 
300.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), na alu-
l!ida con5lrução. 



Art. 3.9 ·- A presente 'Iei ent~ará em vi-
gor em 1.• de .ianeiro de 1948. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 194 7. 
~ (aa.) Starling Soares -Augusto !lc Figuei-
redo - Valdir Lishôa - Adolfo Portela 
Magalhães de Melo Viana e Uriel Alvim. 

.Justificação 
O Grupo Escolnr da cidade de Liberdade 

foi criado em 19JO. Os governos anteriores, 
mau grado a doaçi"ío de um terreno pelo cx-

.Prcféito do 1\Junicípio, Pitágoras Barbosa Li-
ma, não se esforçaram no sentido de dotar Li-
herdade de um prédio .para o Grupo Escolar. 
Vinha· e vem êle funcionando em uma casa 
adaptada em flagrante divórcio ao~. preceitos 
técnicos e mesmo de resguardo à saúde da in-
fância escolar daquele importante Município 
do Snl do Estado. Vivemos um instante bem 
significativo de nossa evolução política, onde 
os homens tanto elevam c cantam os sublimes 
princípios da democracia. I~le porém sÓ vive 
c tem extel'iorizn~~ão no seio de uma comuni-
dade civilizada c culta. 

Como poderemos exigir culturn, civiliza-
ção c a1:ri~no!·an~ento ~!e costumes, quando ne-
gamos n mfancw e as classes humildes os 
mei~s : el_ementos cssen~iais à sua instrução: 
a cxrstenc1a de e:>tabelccimcntos escolares do-
tac~os <le. ?C?modnçõcs c salas !le aulas apro-
priadas, Jn c um fator de expansão do ensino 
e pensamos que se siio exigidos sncrifícios de 
no~so:> g<~ven2os, que ê~es se façam com a 
mar o r dcc!Jcaçao p~lo cnsmo. . . E que Liher-
d;:tde. grc~ ~~>:pressiVa no concerto de nossas 
Cidades civJhzadas, não ofereça dornvante o 
pm~or:~ma de tristeza e negativo 1para a sua 
1nfancra escolar bebendo as primeiras luzes 
do saber no ;Ieseonf?rto de _um prédio que 
desde 1_940 ::em scrvmdo a htnlo precúrio e 
que nss.un llH? ofcrcc~ .as condições exigidas 
para ah funciOnar chcrentcmente o seu Gru-
po Escolar. 

PROJETO N.o 156 

Dispõe sôbre a comtruçtío de uma estrada de 
automóvel no Município de Aiumoca 

A Assernhléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gcráis decreta: 

. Art. V - Fica o Govêrno do Estado au-
torrzado a determinar a construção de uma 
estrada de automóvel da cidade de Aiuruoca 
às divisas do Município de Barra Mansa, Es-
tado do Hio de Janeiro. 

Art. 2.o - O Estado poderá dcs·pemlcr 
nas obras de construção da aludida estrada a 
quant.iú de C r~; 400.000,00 (qtu\trocentos mil 
cruzeiros), pela verhn do Departamento Esta-
dual de Estradas de Rodagem. 

Art. 3.~ - Esta lei entrará em vigor a 1.9 

de janeiro de 1943, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1047. 
- (aa.) Starling Sonrcs - Auvusto de Fi-
gueiredo -- Valdir Lishôa - AtÍolfo Portcla 
~ Jason Alherg:1ria- Uriel Alvim. 

, Jrdificativa 
Trata-se do aproveitamento de um exce-

lente tr~lçado que visn a ligar c tornar mais 
eficiente c in<cnsa a:> relações comerciais de 

A. L. - 12 

I • 
}'r 

. . ·. . M" com· im• 
uma grande re.gi,ã~ do Sul ?e m~'> Rio. Se-
portantes Mumcrp10s do E.,,tad? d abertas à 
riam novas e amplas perspe~t~v~s ~orno Cà· 
expansão .e progresso de MtmiCI~IOS is alcan-
xambu, Amruoca c Liberdade, os Bqu~ 'Mansa 

' çando maior intercâmbio com ,ar,1 ?- impor~ 
no Estado do .Rio, c .de lá, co~n .0 rn:usolta Rc· 
tante parque mdustnal do Br.1sil V 
donda. . " à divisa 

A estrada .projetada,. que atmt'c ::n>roxi-
do Estado do Rio, no Rw Prelo, em Aiurno-
madamen te cinqiicnta quilôm?,tros. <~e uma es· 
ca e de Aiuruocu a Caxamhu J~ .cxiS'-~0 ~ ÁJém 
trada com um trajeto de 30 qullor!l~ 1 ~. ''~lo Es-
c las fronteiras de :Minas, em tcrntoi 10rvada e 
tado do Hio, a rodovia é hem co~s~i:'ío tem 
servindo a contento a uma enor~e 1 ~" ' ' s-
um .trfmsito apreciável. Minas nao c,c:~e~~~l
titmr um contraste que, afctan~o ,0 d ~ s seja 
vimcnto de seus Municípios hmitrofc ' as 
uma barreira oposta àqueles que procuram 
suas divisas. _ Estado 

E' uma via de pcnetraçao 'para 0 d····n'c1·a 
R . 1 . I. t' . c tran"cen .e ' do 10, ! e vita Impor ancra · ·' ' rica e 

para a economia c o nrogress~ de urna 
expressiva região do Sul de Mmas · 

- Impressos e publicados, incluam-r.;e em 
Ordem do Dia. 

PROJETO N.0 157 
, . . t"l . -es de caridade Concede azlxzlzo a ms z mço · 

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

Art 1 • - Fica o Govêrno do Estado-au: · · · ' · , bvençoes · torizado a conceder as segmntcsS~J Cr$ 
A Santa Casa da cidade do erro -

15.000,00. 15 000 00 
Idem de Guanhães- Cr$ C·~ 1;, 000 00 
Idem de Rio Vermelho - ,r..> 0 • 0 oÔ • 
Idem de Sahinópolis - Cr$ 15 · 00 ' 0 · Idem de Virginópolis ~ Cr~ 15 · 000,0 ér$ 
Idem de São João Evangelista 

15.000,00. c $ 1r: 000 00 
Idem de Dom Joaquim - I'· ": ' : 
Art. 2." - A presente lei entrara em VI-

gor em 1." de janeiro de 1948. 
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1947 · 

(a.) Augusto Costa . 
Justificação 

O auxílio pedido neste projeto é justíssi-
mo 1pela sua própria finalida~c. E' apenas.~ 
importância de 105.000 cruzeiros, que se. di~ 
trihui para sete :Municípios pobres, de diÍfCll 
acesso, onde não hú nenhuma outra orramza-
ção de assistência social a não ser aquele que 
se mantém com auxílio exclusivo do p~vo, re-
colhendo mensalmente, depois de rCit~radas 
cobrança~, contribuições insuficientes a. a.m-
plitudc do angustioso problema da mendiCan-
cia no interior do nordeste mineiro. Nesta 
época de sérias dificnldacle~; que atravessa-
mos, as nossas vistas preeisnm e~;tar volt~das 
pnr:1 o novo sofv:-edor, nindn (yue, para ISS?, 
se saerifinuem ohras :tdrninistrativas de cara-
ter adiável. 

Sala das Se~;1;õcs, 8 de oufuhro de 194 7. 
--- Irnpresso e puhlicndo, inclua-se em Or-

dem do Dia. 
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PROJETO N." 158 

Autoriza a construção de uma ponte sôbre o 
Rio Setúbal 

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

Art. V - Fica o Govêrno do Estado au-
to.riz~~do, a fazer construir uma ponte sôbre o 
Hw SetuLal, na estrada Minas Novas-Enge-
nheiro Schnoor da Estrada de Ferro .Bahia 
e Minas.. ' 

Art. 2.0 
- Fica o Govêrno do Eslado au-

·-· torizado a despender na construção dessa 
JPOnte a importância em que a mesma fôr or-

, çada, correndo as despesas 'pela verba desti-
. liada à construção de pontes no orçamento 
para a Secretaria de Viação c Obras Públicas. 

Art. 3.9 - Esta lei entrará em vigor a 
1~ de janeiro de 1941:1, revogadas as disposi-
çoes em contrário. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 194 7. 
(aa.) l3adaró Júnior- Castro Pires- Au-

gusto Costa - Joubert Guerra - Adolfo Por-
tela, 

Justificação 
A ponte em aprêço vai servir a uma zona 

. de grande valor econômico, ali se encontran-
-d? .o maior rebanho h ovino de todo o Muni-
elpio. 

· Sala das Sessões, 8 de outubro de 19-i7. 
- (a.) Badaró Júnior. 

PROJETO N.0 159 

Autoriza a conslmçcío de zmw ponte sôbre o 
Rio Iiwnarandiba 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais decreta: . 
. . Art. 1.0 

- Fica o Govêrno do Estado au-
~.nzado a fazer construir uma ponte sôbre o 

elO Itamarandiha, próximo ao povoado São 
aetano, Município de Capelinha. 

t . Art. 2,9 - I_ 'ica o Govêrno do Estado 'ltl-onz· I I · • <ll o ,a l espcnder na construção des•·a 
ponte 'l Irn t• · " d • • por anela em que a mesma fôr or-
ç~ d~' ~orrcndo as despesas ,pela verba desti-
na 'l ·I construção de 'pontes no or'"lll'leilt·o para · (' · , .• a üC~roctaw~ de V~ação c Obras Públicas. 
d .Art: 3. -Esta lei entrarú em vi•'or ·1 1 • 
er~ J~~r~t~ãri~~ 1948, revogadas as dis~osi~~õe.s 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1947. 
-A (aa.) Badaró Júnior - Joubert Guerra -

ugusto Figueiredo - Carlos Pratos. 
Justificação 

A ponte cuja construção o projeto autori-
z.a, _representa uma velha aspiraçüo das popu-
la~oe~ que dela se vão servir. lrú facilitar o 
transito de grande número de tropas que da 
Mata demanda o sertão e vice-versa. 

Sala das Sessões, 8 de ouluhrà de 1917. 

l)IWJETO N.• 160 

Autoriza a constrzzçcio de uma ponte sôbre o 
Ribeirão Soledadc 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais decreta: · 
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Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a fazer construir uma ponte sôbre o 
Ribeirão Soledade, na estrada de rodagem que 
liga Diarmlntina à Vila Caçaratiha, no Muni· 
cípio de J'v i nas Novas. 

Art. 2.'1 - Fica o Govêrno do Estado au-
tol'izado a despender na construção dessa 
ponte, a importüncia em que a mesma fôr or-
çada, correndo as despesas ,pela verba desti-
nada à conslruçüo de pontes no orçamento 
para a Secretaria de Viação e Obras Públicas., 

Art. 3.9 - Esta lei entrará em vigor a 1.'1 
de janeiro de 19,11:1, revogadas as disposições 
em conirúrio. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1947 •I 
- (aa.) Badaró Júnior- Joubert Guerra-
Augusto de Figueiredo - Carlos Prates. 

Justificaçao 
A construção dessa ponte representa uma 

necessidade c virú beneficiar a população dos. 
distritos de Caçaratiba e Turmalina. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1947.•1 
- (a.) Dadaró Júnior. 

PHOJETO N.o 161 
Concede auxílio a instituiçcio de liamarandiba 

A Assembléia Legislativa do Eslado de Mi-
nas Gerais <J.ecrcta: 

Art. l.o -- Fica concedido à Conferência 
da Santíssima 'frindadc de Süo Vicente de 
Paulo, ue Hanwranlliba, o auxilio de Cr$ 
5. 000,00 (cinco nul cruzeiros) . 

Art. 2." - Este auxilio correrá por conta 
da verba 123-G-15·0 do Orçamento dc_lp48. 

Art. 3." - Hevogam-se as disposrçoes em 
contrário. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1947 •I 
- (aa.) Uadaró Júnior - Jouhert Guerra-
Augusto de Figueiredo - Carlos Prates · 

- lmvl'c:;su:; c publicados, inclLta!Il-se em 
Ordem do Dia. 

PHOJETO N.o 162 
Concede Sllbvenção à Santa Casa de Caridade 

de Grao Mogol 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mi~ 
nas llcrms üccrcta: . , 

lu:t. 1." - l•ica concedido a Sant~ Casa 
de Grao Mogol o auxílw auual de dez nul cru-
zeiros ( Cr~p lU. UUú,UU) • . • • · t ·)v _ \. presente lei entrara em Vl-

r.r · !r:a·· 1 v u~e J'lllciro de 1948, revogadas gor no l • • . . 
as llispmaçõe:; em contrariO. . , 1947 

~ala <laS !:.c.ssues, 8 de oul~t!JI o. de .• • 
I. • ) Antonio Pimenta - Canlhdo Ulhoa 

- ,aa. 'lt' de Carv·tlho - .EmiilO ::,uvcira - U uno • 
Starlíng Soares. 

J ustificaçao 
. . · d I' - "·Ion·ol com popula- · 

O :MunrclplO e urao J.Y "' • . · · 1 3· r 000 h'Jbrtantes - t · stanlc avrecwvc <~ • ' • 
~~~ ;~tnta em toda sua 'cx~en.~ã.o ~on~ n_c_r,lh~

, . ,·tilnküo tie amrwro a s,nrdc publica as rn.t HL> ' • ·J rras ttrll '1 mo · llo E'<·lado l1 ossur ai e • -expensas ,, · . f"· 1 . d, de•·tíssirna Santa Casa que, por .l t,~ e nu-
m;rúrlos para 0 cusicio de seus mmguados 
leitos se vê for~~ada a manter as ~uas portas 
quasd que inteiramente fechadas a numerosa 

, 

J '"· '•' 



(' 

, pobreza' enfêrma que cotidianamente ali aflui 
, em busca de lenitivo para as suas dores. 

(a.) Antônio Pimenta. 

PHOJETO N.o 163 

Autoriza a construção de um prédio para Gru-
po Escolar, na cidade de Gzoão Mogol 
A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-

nas Gerais decreta: 
Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado au-

torizado a fazer construir um, prédio para 
Grupo Escolar, na cidade de Griío Mogol, com 
capacidade para 400 alunos. 

Art. 2.0 - Fica o Gov0rno do Estado au-
torizado a despender até a importância de tre-
zentos mil cruzeiros ( Cr~J; ilOO. 000,00), na alu-
tlida construçiio, pela verba competente da 
Secretaria, da Viaçiío e Obras Pública~>. 

Art. 3." - Esta lei enirarú em vfi.ror em 
1.0 de janeiro de 1048, revogadas as di~JlOSi· 
ções em contrúrio. 

S;lla das Scs!;Ões, 8 de outubro de 1!H 7. 
(pa; )_ Al,J_lôn~o Pimenta - Cândido Ulllôa 

, h:mh~ SJlveu·a - último de Carvalho -
Starlmg Soares. 

Justificação 
!ú de vário:> ano3 sempre foi constante 

anseiO, <1:1 populnç,üo de Grüo l\logoJ, possuir 
um J!I'C(llo, amua que modesto, onde pudesse 
funcwnar o seu Grupo .Escolar. Mas governos 
se sucederam, promessas foram feitas, proje-
tos, pl~mta~ c or~~amentos foram uprovallos, 
n_tas at~ hoje ~ G~·upo Escolar daquela velhís-
su~u~. cidade nune1ra coulinua funcionando em 
premo ad~lpiado, em péssimas condições d. 
~ons~rva;;ao, ameaçando mesmo ruir sôhr, ~ 
Infelizes e numerosas crhn,.·1s (ltlc c 1 ed~s .- '· · 1 . ' "' · at a l'l sao oungm as a ah permanecerem IJOI' v: ,·,' 
1101"1 ,. '\t · r • • , ' ai IaS ',,. r m~,c as rmas de verd·nlei"r··t "1· . d · 1 , · 1 1" l • ' c a <11111· ar c pu J rca o tt.Jandono em que se ach·l em 
todos os setores da administra~:iío rlJt•bli~·~ es 
tadunl, Utluch~ l?n~i!HIUa comuna rnil;cira'. -

(u.) Antomo Puncnta. 
- Imrn·?ssos c publicados, incluam-se em 

Ordem do Dw. 

PIWJETO N.O 1G4 
Concede subvenções a in:;liluições de cul'idade 

em Muriaé 

~ As~cm.hléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Germs accrela: 

, , .Art · 1.:. - Ficam concedidas as scguin-
~~s ~~h~~~1~ocs e:n ,1?~,8: ,Ao Uo~pit~~ Sã'? Pau-

> Cx ~ - 0 · OOiJ,OO • a hmdaçao Sao VIcente <1; I _nulo (Pal_ronato D. Delfim) _ Cr$ 
b. 000,00; ao, }>~~to de Puericultura - Cr$ 

Itp. 000,00, e a Conferêneia Siío Vicente de 
· aulo - Cr:;l 5. 000,00. 

~ t 2" E t ' r . ·' --· 's as suhven~~ões correrão pe-
Ja verba 115-076-GD, n.• I, do Orçamento de 
1948. 

Art. 3.0 - Hevogam-sc as disposicõcs em 
con !rúrio. "' 

Sala das sc~35Ões, 8 de outubro de 1947. 
- (a a.) Soares Canedo - Luiz Domingos -
Vuldir Lisbôa - Jason Albergaria - André 
de Almeida. 

Justificativa 
E' dever do Estado incentivar as IniCia-

tivas privadas, mormente no setor da assis-
tência médico-social. 

As instituições de caridade ~;cfcridas nes-
te projeto prestam, realmente, inestimáveis 
serviços ú população necessitada c não rece-
beram, até hoje, subvenção algurha dos co. 
frcs est~iduais. 

- Impresso c publicado, inclua-se em 
Ordem do Dia. 

PROJETO N." 105 
Concede subvenções a inst!.lllições de caridade 

A As~;cmhléia Legislativa do Estado. de Mi-
na~; Gerais decreta: 

Art. 1." - Ficam com~edidas, pelo Go-
verno <lo Estado, as seguín<es subvenções: Cr$ 
pqyrisou on '(\>O.l!<>Zll.I'J nur zap) oo'ooo. OI 
gina Apo~;tolormn", de Sete Lagoas; Cr$ 
"Nossa ~;enhorn das Gra(.~as", de Sete Lagoas; 
20.00u,OO (vinte mll cruzeiros), ú Creche "Re-
Cr:;i :LOOO,OO (três mil cruzeiros), a uma das. 
Associnr,<)e·; Vicenliiws de lVIalozinlwr;; Cr$ 
:L 000,00 (três mil cruzeiros), à Associação V~
cenli'w üe Pouso Alto; Cr~$ 2.000,00 (dois nul 
cruzeiro~;), ú Associnçiío Viccntina de Silvia;-
nó.poli:;; Cr~i 3. 000,00 (três mil cruzeiros)~ a 
Associação Viccntina de l~araope~Ja; _ C r_$ 
3. 000,00 (três mil cruzeiros), a Assocwçao V.l-
ecntina de Cordisburgo, c Cr$. 3. 0~0,00 (tre.& 
mil cruzeiros), ú Associação V1cenhna de P1~ 
rap:::na, Município de Cordishurgo. 

Art. 2.0 -- A presente lei entrará em vi-
gor a 1." de janeiro de HHS, revogadas as dis· 
posit~ões em contrário. 

Sala das Ses:;ões, 8 de outubro d_c 19~ 7 •1 

_, (aa.) Emílio de Vasconcelos - FI~Ielcmo 
Viana - Starling Soares - Carvalhcira Ra-
mos - Anihal Gontijo. 

Justificação 
As instituições citadas vêm, incontestà~ 

velrnente, prestando à coletividade gr~mde~ 
beneficios. Atendê-las, em suas preter~so.cs,. e 
cooperar, meritoriamente, com a assistcncil\, 
social. 

- Impresso c publicado, inclua-se em Or-
dem do Dia. 

A seguir, 0 Sr. Henó, por pa_rte da Comis-· 
são de Finan~~as, lê e remete a l\Iesa o se• 
guinte: 

PAHECEH PARA 3.~ DISCUSSAO SôBHE O. 
PROJETO N.O 7 

Comig:;ii.o de Fiumzças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

A Comissão, examinando o projeto n.~ 7, 
:~ôbrc 0 aumento do subsidio dos Deputados, 
aprovado em 2.• discussão, com ~~s en;c!l~as,_ e 
de parecer seja o mesmo submetido a <L dis-
cussão c aprovado, como se segue: , 

Art. V - E' fixado em Cr$ 7. 000,00 (se-
te mil cruzeiros) o subsídio mensal dos De. 
putado:> ü Assembléia Legislativa do ~stado e 
em Cr$ 200,00 a gratificação por scssuo a que 
coinparcccrcrn. 
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Art. 2.• Anualmente terão os Deputa-
, .dos uma ajuda de custo igual ao subsídio 
mensal. ' 1 

. Art. ~.o - E' fixada em Cr$ 1. 000,00 
.(~_rnl cruzeiro~) a verba mensal de representa-
çao do Presiclen te da Assembléia. 

, Art. 4.'' - A gratificação por sessão só 
~era p~1ga ao Deputado que a ela cmpparecer, 

t
salvo se :msente em serviço em comissão ex-
ernD. 

Art. 5;".- O orçamento a ser votado pa-
ra o exercww de 1948 consignará a verba pa-
ra _?eotTer às despesas criadas por esla reso-
1uçao. 
. f:.rt. G:' - A presente resolução entrará 
em v1gor a parti!· de 1.o de janeiro· de 1048. 
·co 1A,rt,. 7.o - Ilevo[.jam-se as disposições em 

n rano. , 
Sala <las Comissões, 7 de outubro de 194 7. 

- (a:~.) H c nó --- Mauricio Andrade -- Tan-
credo Neves - Guilherme Machado - Alberto 
Deodato - Feliciano Pena. 

- Publicado, inclua-se em Ordem do 'Dia. 

VISITA DO SR. SECHETARIO DA 
AGRICULTUHA 

. 9 SH. PRESIDENTE -- O Gabinete da 
J?re~ndência ucnba de receber a visita do Sr. 
Secretário da Agricultura, Indústria, ComerciO i Trabalho, c peço a cada urna das bancadas 
ndtcar um de S(;Us membros, a fim de corn-
~orem .a Comissão que estudará com S. Excia. 
~ PrOJetos referentes ao Plano de Hecupera-

Çao If~onômica e Fomento da Produção. 
. hnda a matéria a ser lida na hora do ex-

~etente, passa o Sr. Presidente a deferir a 
la uvra aos oradores inscritos. 

OCOHH:ENCIAS EM JOÃO PINHEIRO 

S ~. SR,. PHESIDENTE -'-- Tem a palavra o 
r. Cundtdo Ulhôa. 

d O SH. CANDIDO ULHôA - Sr. Presi-
cnte~ ~rs. Dermtados. 

d · l'OI lido ontem, nesta Casa, um telegrama 
p'? ho~1rado Juiz Municipal do Têrmo de João 

mhe1ro, ao Sr. Presiderítc da Assembléia, no 
qual_sc retrata, em tôda a su·t L't"wid·tde 'l si-tuaça<> d · ' "' ' ' • ' 
l , e msegurança IJOl' <rue P'I''SU 'HIUêle ong1n 1\.1 • • • ' ~. ' . ~ru~ 1v umcqno do noroeste mineiro. 

l Nao e possível que êstes fatos gravíssimos 
re atados no 'llud'd · t 1 ' rcsso : · . ' I o e egrarna, fiquem sem 

nancta nest·' Ass 1 l" C tant d· · ' . .: ·em J ew. orno represen-
bun~ aquela rcgtao, venho fazer, desta tri-
Int '.~ um caloroso a pêlo ao Sr. Secretário do 

etwr c ao Sr G l d que , . overna< or o Estado para 
di ~como governantes e homens de hem se 
tu~adm ~~l.t_ar suas vistas pura aquela des;e;l-

. a 1 e,Iuo, que se encontra •\ r i , d 
. qualque~ benefício material do 'Go~ ... r~t,ua .e 

vendo dtas de intrunqüilidade c de . e~no, Vl-
ça, motivados 1 d mseguran-rid l ' . . pe os csmanclos de suas auto-

al :s P~hc1ms e administrativas. 
~·aço este :wêio em nome de nossa demo-

, cracta, quo cnsma mal seguros os seus prim · 
ros passos. (Palmas) . Cl-

sulta à Casa, de acôrdo com o art. 129, § 3.Q, 
do Ilegimento, se o mesmo deve ser, ou não, 
considerado objeto de deliberação . 

A Assembléia manifesta-se favoràvel-
mentc. 

-- Inclua-se o tpro.ieto em Ordem do Dia. 
Nada mais havendo a ser tratado na hora 

do expediente, tpassa-se à 

SEGUNDA PAHTE DA OnDEl\I DO DIA 

1. • discussão dos projetos números 126 a 143 
I 

Anunciam-se em 1.• discussi\o, sucessiva-
mente, os projetos: números 12G, 127 c 128, de 
autoria do Sr. Valdir Lisbôa; números 129, 
130, 1:11, 132, 133, 13,!, 1:)5, l:lG e 137, do Sr. 
Uriel Alvim; número 138, do Sr. Cândido 
Ulhôa; número 139, do Sr. Adolfo Porlcla; nú-
mero 140, do Sr. Valdir Lisbôa; número 141, 
elo Sr. Tancrcdo Neves; números 142 c 143, 
do Sr.' Armnndo Ziler, todos publicados na 
aia da 50.'' scssiio ordinúria; e, postos os mes-
mos em votaçfto, cada um por sua vez, são 
aprovados, sem debate, recebendo os seguin-
tes despachos: 

Projeto n." 12G (instalaçi;o de Fazenda) 
- hs Comissões de Agricultura c Finanças. 

Projeto n.• 127 (conslrnção de E. M. de 
Agricultura) - Às Comissões de Agricultura 
c Finanças. 

Projeto n.0 128 (Suhposto de Scricicultu-
ra) - Às Comissões de Agricultura e Fimm-
çns. . . 

Projeto n.O 129 (Momhos de tngo) - Às 
Comissôes de ·Agricultura e Finanças. , 
. Projeto n. o 1:10 (Circunscrição Agroi!?Clta-
ria) - Às Comissões de Agricultura e hnan-
ças. . 

·Projeto n.o 131 (E. Industrial e Voc_acw-
nal) - ÀS Comissões de Agricultura c Fman-
ças. . 

Projeto n.• 132 (Fazenda de mudas c s~
mentes) - Às Comissões de Agricultura e FI-
nanças. 1 A . 

Projeto n.• 133 (E. Elementar de gr~
cultura) - As Comissões de Agricultura e FI- ,., 
nanças. . . 

Projeto n.• 13<1 (Suhposto de Scnci~tdtu
ra) - Às Comissões de Agricultura e I• man-
ças. l C f') Projeto n.o 135 (Subestação E;. < e a e 
- Às Comissões de Agricultura e fqnanças ·. 

Projeto n.• l3(i (E. Industrial Vo~!lc10-
nal) - Às Comissões de Agricultura e I•man-
~~as. A · Projeto n.O 137 (E. Elementar de · gr~-
cultura) - As Comissões de Agricultura c FI-
nanças. A . 

Projeto n.O 138. (E. Elemen.tar de gt;i: 
cultura) - As Cmmssões de Agncultura c F 

nançl;~~jeto n.O 139 (construção de fri~?rífi
co) - As Comissões de Agricultura c I•man-
ças. . · d Projeto n.O 140 (criação do Distnto c 
João Monlcvade) - À Comissão de Assuntos 
.Municipais. 

Projeto n.• 141 (aproveitament<? d~ cner-
APOIAMENTO AO PHOJETO N.• 157 , gia hidráulica) -À Comissã~ de Vwç~~'?· .:-

, Projeto n.• 142 (suhvençao a assocwçao) 
Em vista do projeto n.• 157, do Sr. Au- · 

nusto Costa, ltíl. pouco ·•presentaclo, conter so'- - À Connssão de Finança)s. À C 'ssão de 0 - " Projeto n.• 143 (idem - omi 
mente urna assmatura, o Sr. Presidente con- Finan~~as .. 
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2.~ discussão do· projeto 'n.• 48 
: . . Segue-se a 2.~ discussão do projeto n.• 48 

i hxan~lo o efetivo da Fôrça Policial db Estadb 
de l'vhn~~s Gerais para o exercício de 1948. 

, _ O SR. TANCHEDO NEVES - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. . . 
, O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
~r· Deputado Tancredo Neves. 

O SH. TANCHEDO NEVES - Sr. Prcsi-
d?nte, o r~rojeto n.• 48 refere-se à matéria que 
ch;. ~cspcllo, também, à competência da Co-
I~Issao de Finan~~as, Orçamento e Tomada de 
Coptas, que, no entanto, não foi ouvida. De 
aco~·do com tradi~~ão firmada nesta Casa, re-
queiro a V. Ex c ia. que seja o mesmo encami-
nhado para aquela Comissão. 

O SH. PRESIDENTE -'Defiro o pedido 
do Sr. Deputado Tancredo Neves c. encami-
nho o projeto à Comissão de Finanças. 

3.• discus~ã.o do projeto n.• 28 
. Finalmente, anuncia-se a 3.• discussão do 

Pr?J~to n.• 28, autorizando a abertura de um 
credito suplementar de Cr$ 920.000 00 · d'. VCrS'IS h ' • · ' a 1 . , . ver as orçarnentanas 

Lido êssc projeto pelo Sr. 1.• Secretário 
~ !raDnc~ueada a pa!avra, não a solicita nenhum 

I . e pu ta do. Submetido a votos c'• • v a do. , ap1 o-
- A Comissão de Hedaeão. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo que Íl"ltar S 
Presidente declara finda a Sess.-0' 'd' ? r· fio P'II"I , I -- . ,, , esignan-. ' ' am,m 1a a scgumte 

\ 
OHDEM DO DIA 9-10-!H 7 

Primeira parte 
Das 14 às 15 horas: 

J~eitun~ c ap~ovação da Ata. 
.• ~ Exp~<llen~e, mclusive leitura e aprcscn-
t<~~u<! de proJetos, pareceres indica -

:' queruncntos e interpelações: çoes, re-
Das 15 às 16 horas: 

, Discuss~o .e ~otação de requerimentos 
parcce~es, mdicaçoes c intcrpela~:ões. ' 

Leitura c aprovação de redações finais. 

Seglluda J)(ll'le 
Das 16 às 18 hora~;: 

V discussão do projeto 11 " 144 do Sr 
Ba<hró Jú · · t · · ' · • · niOI, au onzando a construção de 
duas pon.tcs no município de Capelinha. 

1.~ <h;<;C~Jssão do projeto n.Q 145, do Sr. 
Badaro Jumo.r, autorizando a construç:ão d.c 
uma ponte sobre o rio Arassmii, próximo à 
Vila Carbonita. 1.: d~sc~1ssão do projeto n,Q 14G, do Sr., 
Badaro Jumo_r, autorizando a construção de 
n~na pont~ sobre o rio Setúbal, no municí-
PIO de l\hnas Novas. 

1 
1." di~cus~ão do projeto n,9 14 7, do Sr. 

Aususl? ~IgUeircd?,. autorizando a construção 
~c um.'~ hscola Media de Agricultura em São 
Sehast:ao. do Paraíso, no Sudoeste de Minas. 

1. discussão do projeto n.Q 148 do sr. 
Augusto Figueiredo, antorizando a 'constru-

. . . ' { . ' ·. ' . 
ç~o de'. ii'ita Subestação Experimental · de Ca· 
f e, em S}~O Sebastião. do Paraíso, no Sudo· 
este de Mmas. · 

V d~~cus~ão do projeto n.• 149, do Sr., 
Augusto FiguCiredo, autorizando a construção' 
de uma Escola Elementar de Agricultura em 
São Tomaz de Aquino, no Sudoeste de' Mi· 
nas. 

1.• discussão do projeto n.• 150, do Sr. 
Augusto •Figueiredo, autorizando ao Govêr-
no do Estado localizar c construir um fri· 
gorífic'o no município de Pratápolis, no Su-
doeste de Minas. 

1.• discussão do projeto n.'' 151, do Sr.· 
Adolfo Portela, concedendo auxílio ao Hos-· 
pita! São Vicente de Panlo, da cidade de 
Francisco Sales c ao Instituto "Monscnhor 
Felipe", de São Sebastião do Paraíso. 

1.• diseussão do . projeto n." 152, do Sr. 
Augusto Figueiredo, concedendo auxílio ao 
Hospital Hegionnl e Asilo São Vicente de 
Paulo, de Varginha; .hem como à Santa Ca- · 
sa de l\Iisericórdía de Três Pontas. 

V discussão do projeto n.9 153, do Sr •. 
Augusto Figueiredo, concedendo auxílio à 
Santa Casa de Misericórdia e Vila Viccntinu 
de Boa Esperança. , 

1.• discussüo do projeto n.• 154, do Sr. 
Starling Sot\res, autorizando a co~strução de 
uma Escola Elementar de Agncultura em 
Passos, no Sul de Minas. 

1.• discussão do projeto n.• 155, do Sr. 
Stnrling Soares, autorizando a construção de 
um pr6dio para grupo escolar na cidade de 
Liberdade. 

1.• discussão do pro.ieto n.• 15G, do Sr. 
Starling Soares, que dispõe sôh~·e a constn1~ .. 
ção de uma estrada de automovel, no mu- · · 
nicípio de Aiuruoca. . 

1." discussão do projeto n." 157, do Sr: 
Augusto Costa, concedendo auxílio a insti-
tuições de caridade. 

1.' discussão do projeto n.• 158, do Sr. 
Badaró .Júnior, autorizando a construçfio de 

· uma ponte sôbrc o rio Setúbal. 
V discussão do projeto n." 159, do Sr. 

Dadaró Júnior, antor~zando a con;<>lrução de 
uma ponte sôhre o no Itamaranchba. 

1.• discussão do projeto n.• 1 GO, do Sr · 
Badaró .Júnior autorizando a com:trução de 
uma ponte sôbre o ribeirão Sole da de· 

1.• discussão do projeto n." l!il, d~ Sr,-
Badaró Júnior, coneedcndo auxílio a msh-
tuição de Itamarandiba. 

1." discussão do projeto n." Hi2, do_ Sr: 
Antônio Pimenta, concedendo. suhvcnçuo a 
Santa Casa de Caridade de Grão Mogol. 

V discussão do projeto n;9 Hi3, do Sr · 
Antônio Pimenta, autorizando a const~ução 
de um prédio para grupo escolar, na c1dade 
de Grfío Mogol. . 
· 1.'1 discussão' do prOJCtQ n.• 1G4, do ~r· 
Soares Canedo, concedendo subvenções u ms-
tituiçõcs de caridade em l\Iuriaú. 

V discussão do projeto n.• 1G5, do Sr. 
Emílio de Vasconcelos Costa, concedendo 
subvenções a instituições de caridade. 

3.~ discussão do projeto n.0 7, alterando 
o Decreto-lei n.• 2.101, de 31 de março de 
1944. ' 
~ Levanta-se a Sessão. 
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Ata 'da 10.• rewzzao da Comissüo de Fiuan- · 
ças, OrçameiZlo e Tomada de Conta~ 

' Presentes os Srs. Deputados Maurício de 
Andrade, Alberto Deodato, Augusto Costa e 
Tancredo Neves, aos três dias do mês de ou-
tubro do ano de mil novecentos c quarenta 
e sete, na Sala das Comissões da Asscrnblcla 
Legislativa, reuniu-se, para mais unia de suas 
sessões, a Comissão de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas. 

Sob a presidência do· Deputado Maurí-
cio de Andrade,., iniciaram-se os trabalhos, 
sendo lida c posta em discussão a ata da 
reunião anterior. Aprovada. Pelo Sr. Pre-
sidente, foi distribuído, ao Deputado Augus-
to Costa, o projeto de n.0 42, para emissão 
de parecer. Quanto aos projetos de ns.0 86, 
85 e 84; resolveu a Comissão que, para um 
pronunciamento decisivo, aguardassem as 
respectivas dotações orçamentárias. A se-
guir, mereceu a atenção dos Srs. membros 
da Comissão a correspondência que se eil-
contrava · sôbrc a mesa c constante do se-
guinte: um telegrama do Padre .José Elias de 
Negreiros, Provedor da SaÍtta Casa de Doa 
Esperança, no qual pleiteia subvenções do 
. Govêrno do Estado para aquela instituição 
de caridade, hem como para a Sociedade S. 
.Vicente de Paulo, da mesma cidade. Sôbre 
êste pedido, pronunciou-se a Comissão, nô 
sentido de que se aguardasse a respectiva do-
tação orçamentária. E um telegrama do Sr. 
Rodrigues Cunha, em nome dos criadores e 
lavradores, domiciliados no Triângulo J\Ii-
neiro, protestando contra o aumento do im-
pôsto territorial, c vendas c consignações. 

Esgotada a matéria do dia, foram levan-
tados os trabalho:> da Sessão, devendo a pró-
xima reunião realizar-se em data oportuna c 
que será previamente determinada. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 
1947. 

(a.) Maurício de Andrade. 

COMISSÃO EXECUTIVA . 

Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães - V Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.0 Vice-Presidente. 
Valdir Lisboá - 1.• Secretário. 
Luh Domingos - 2." Secretário. 
Emílio Vasconcelos - 3." Sccret{lrio. 
Ozanam Coelho - 4.• Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Draga - Presidente. 
Juarez de Sousa Carmo Vice-Presi-
dente. 
Cândido Ulhôa. 
Fabrício Soares. 
Paria Tavares. ( •) 
Starling Soares. • •) 
Hibeiro Na varro. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Rondon Pacheco designado em sessão de 11-
10-1947. ' 

( ") Suhstituíclo, interinamente, pelo Sr. 
Uriel Alvim designado em sessão de 13-10· 
1947. ' 
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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade- Presidente. 
Henó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( •) 
Feliciano Pena. 
Guilherme Maclwdo. 
Tancredo Neves. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Chaves IÜbeiro, designado em sessão de 10-
10-1947. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E COP/lÉRClO 

Uricl Alvirn -Presidente. 
Dnar Mendes -Vice-Presidente. 
último de Carvalho. 
Armando Ziler. 
Dilcrmnntlo Cruz. 
Hcune-se às quintas-feiras. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Prc;;itlcntc. 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente . 
Augusto de Figueiredo. ,, 
Arlindo Zanini. ( •) 
.To sé Carvalheira. 

• (_') Sub~tituíd~, interinamente, pelo Sr. 
Can<hdo Ulhoa, deswnado em scssa-o de 10-10-1947. ~ ' .. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otaeílio Negrão - Presidente. 
José Augusto - Vice-Presidente. 
Andt·é de Almeida. 
.João Camilo. 
IHa teus Salorné. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL q 

Ilneir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
Bolivar de Freitas. 
Geraldo Ataídc. 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vi cc-Presidente· 
Fitlelcino Viana. ( •) 
.Taedcr Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. 

( •) Suhstituidos, interinamente, pelos 
Srs. Mourão Guimarães c Moacir Hcsende, 
respectivamente, designados em sessilo de 24-
9-1!)47. 

Amadeu Andrada - Presidente. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Chaves lliheiro - Vice-Presidente. 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta. 
Jason Albergaria. 



; COMISSÃO DE ASSU~TOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Soragi - Presidente. 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente. 
Ça:los Prates. 
Gmlhermino de Oliveira. ( *) 
Manuel Tavcira. (*) 

~ ·) Substituídos, interinamente, pelo Sr. 
~~;{j~ns da Costa, designado em sessão de 22-9-

( *) Sul~stituído, interinamente, pelo Sr. 
Geraldo Atmdc, dcsi""nado em scss:-to de 3 10 
1947. "' ' - -

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Rcs~nde- Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró .T únior. · 
Xenofontc lHercadante 
Simões de Almeida. · 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

.T t~son Albergaria. 
C~sar Soragi. 
J~!m~ Guimarães. 
~unoes de Almeida .. 
Xcn.ofontc Mercadante. 
Bohvar de F 1·eibs 
Fabrício Soares.' · 

(*) Nomeada em sessão de l6l9!1947 
forme requerimento n.o 42 d S ·: ' ~o~
Soarcs. ' 0 r· Fabnc1o 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 
AGRICOLA (*) 

Sousa Carmo. 
.T oão Camilo. 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andrade. 
.T r;_son. Albergaria. 
C~mchdo Ulhôa. 
Ccsar Soragi. 

. (*) Nomca.da em sessão de 22-9-1047, con-
forme reqnerunento n.o 43, do Sr. Sousa 
Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES (*) 

Hondon Pacheco 
José Augusto. · 
Ilacir Lima. 
Ma~a~hães Melo Viana. 
Almsw Costa. (*) 
César Soragi . 
Armando Ziler. 

(*) Nom~ada em sessão de 22-9-1947, con. 
forme rcquenmento n.o 51, do Sr. Simão da 
Cunha. 

. ( *) Substituído, interinamente pelo Sr. 
Bohvar de Freitas, designado em s~ssão de 1· 
10-1947. 

I ". ;:: 

COMISSÃO. ESPECIAL DE ESTUDOS SõBRE O ENSINO , , 

NO NORTE DE MINAS (*) 
Chaves Ribeiro. 
Castro Pires. . , 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidelcino Viana. 
Geral! lo Ataídc. 
Feliciano Pena.· 
Cândido Ulhôa. 

(*) Nomeada em sess;'ío de 29-9-1!)47, con-
forme requerimento n.• 57, do Sr. Chaves Ri-
beiro. 

52.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 9 DE OUTUBRO 
DE 1947 

I 
PRESIDI'~NCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA 

SUMA lHO: - Comnm·ecimento - Ata - Ex-
)lf!diente: - D?Hliof(rnma do S1· . .Tni?. Mu-
nicipal de .Toão Pinheiro - Ofícios do 
Sr. Secretúl'io da Agricultura. contendo 
memorial referente ao~ profcssôres rla Es-
cola Stwerior de Af.(riculturn de Vicosa; 
do Sr. Preo;;idente do Conselho Adminis-
trativo do Eslnclo. comunicrmdo sua pos-
~e. c do Sr. Presidente <la Ferleracão do 
C:om{~rcio de Minas - C:onvites do Sr .. 
Presidente rla Assoeiaeão Brasileira de Es-
<'ritorc.q c <lo Sr. C:omandante Geral da 
Fôrça Policial - Falecimento da Exma.· 
Sra. D.• Carmf!la Dntra. Votos de pesar:• 
cliscnrsos dos Srs. Emílio rh~ Vasconcelos, 
Ot.acílio Ncr:riío, Alberto Deodato, Lima 
Gnimarfies, Mourão Guimarães. Armando 
Ziler e An<lré de Almeida - HornenatJ.em 
de nesar da Mesa: expressões do Sr. Pre-
sidente, drferimento e Ievantam<>nto da: 
sessfio - Ordem do Dia 10-10-1947 . 
Às 14 horas, comparecem os Srs. : Alber-

to Teixeira - Lima Guimarães - Castro Pi-
res - Valdir Lishôa - Luiz Domingos -
Emílio Vasconcelos - Ozanan Coelho - Al-
berto Deodato - André de Almeida - Aníbal 
Gontijo - Antônio Pimenta - Armando' Ziler 
~ AÚgusto Costa - Aur,usto de Figueiredo 
~ Badaró .Túnior - Bolivar de Freitas 
Cfmdido Ulhôa - Carlos Prates - Chaves Ri-

, heiro - Emílio Silveira - Faria Tavares --:-
Feliciano Pena - Fidelcino Viana - Gui-
lherme Machado - Ilacir Lima - .Tason Al-
bergaria - João Camilo. - José Augusto -
.Toubcrt Guerra- .Júlio de Carvalho- Manuel 
Tavciru - Martins da Costa - Mateus Salo.-
mé - Mnurício Andrade - Mouri'ío <luima-
rães - Oscar Corrêa - Otacílio Ncgrão -
Renó - Ribeiro Navarro - Rondon Pacheco 
~ Simão da Cunha - Soares Canedo - Star-
ling Soares - Tancredo Neves - último de 
Carvalho- Uriel Alvim. 

Deixaram de compnreccr, com causa jus-
tificada os Srs. : Abreu Resende - Adolfo 
Portela '- Aluísio Costa - Amadeu Andrada 
- Antônio Caetano - Antônio Guimarães -
Arlindo Zanini - Astolfo Dutra :_____ César So-
ragi - Dilermando Cruz - Fabrício Soares 
- Geraldo Ataíde - Guilhermino de Oliveira 
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, ~' J aeder Albergaria ~ José Carvalhcira ~ 
Juare~ de Sousa Carmo - Lourenço Andrade 
- LUiz Maranha - Magalhães de Melo Viana 
..;_ Mendes Ferreira - Moacir Resende - Pe-
dro Braga - Simões de Almeida - Sousa 
Carmo - Xenofonte Mercadante - :\Vilson 
Beraldo. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 46 Srs. Deputados, declaro aberta a 
Sessão. 

ATA 

O SR. LUIZ MARANHA (2.9 Secretário) 
Lê a Ata da Sessão antecedente a qual 

sem observação, é aprovada. ' ' 

EXPEDIENTE 
. O SR. VALDIR LISBOA (1.9 Secretá-

rio) - Procede à leitura dos seguintes pa-
péis: 

Radiograma: 
. Do Juiz Municipal de João Pinheiro, co-

municando ter o Govêrno dado solução à re-
clamação por êlc formulada. 

. - Arquive-se. 
Ofícios: 

Ern 8 de outubro de 1947. 
Senhor Presidente. 
Juntamos ao presente a cópia de um me-

: morial dirigido por agricultores ao Exmo. 
Sr. Governador do Estado, solicitando-vos a 
gentileza de submeter à consideração da Co-

. ' missão de que sois digno Presidente, a par-
te referente à situação dos professôres da Es-
cola Superior de Agricultura do Estado de 
Minas Gerais, com sede em Viçosa. 
· ·Ao cnséjo, apresentamo-vos os protestos 
p.e elevada estima c distinta consideração. 

(a.) América Henê Giannetti - Secretá-
. rio da Agricultura, Indústria, Comércio e 
~Trabalho do Estado de l\Iinas Gerais. 

- Encaminhe-se, éom o memorial à Co-
~ missão de Agricultura. ' 

Do Sr. Presidente do Conselho Admi-
nistrativo do Estado, comunicando ter toma-
do posse do cargo. 

- Hccebido com agrado. Agradeça-se. 
. J?o Sr. Presidente da Federação do Co-

merciO do Estado de Minas, enviando exem-
plar do folhêto com as conclusões da 1.• Reu-
nião Regional das Classes Produtoras de Mi-
nas. 

Hccebido com agrado. Agradeça-se. 
Convites: 

·Do Sr. Presidente da Associação Brasi-
. leira de Escritores para as &essõcs de aber-
tura e encerramento do II Congresso a 12 e 

-16 do corrente. ' 
- A Assembléia será representada. 
Do Sr. Comandante Geral da Fôrça p 0 • 

licial para as solenidades de comemoração 
do seu 116.9 aniversário. 

- A Assembléia será representada. 
. Finda a matéria a· ser lida na hora do 
expediente, o Sr. Presidente passa a conce-
der a palavra aos oradores que lha solici-
tam. 
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O SJ!. EMíLIO DE VASCONCELOS -
Sr. Presidente, peço a palavra. ? S,H .. _PHESIDENTE - Tem a palavra 
o SI . Ennlw de Vasconcelos. 

O SI~: EMíLIO. DE VASCONCELOS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. · 

Em nome do Partido Social Democráti-
co, qucr.~mos, por intc!·médio desta Colenda 
Assernblcw, levar ao Exmo. Sr. Presidente 
da República, General Eurico Gaspar Dutra 
O, nosso voto de pesar pelo passamento de su~ 
Exma. ·Senhora, D." Carmela Dutra. 

Entre os romanos, patrícias c plebéias 
quando cumpriam com o seu dever, êlc~ 
lhes prestavam as mesmas homenagens como 
a que ora estamos prestando à figura sin-
gular da dama ilustre que vem de falecer, 

Dom um mansil temam fecit: Ela guar-
colocando nos seus túmulos: 
dou sua casa e teceu a :ma lã. De fato, Sr., 
Presidente, Srs. Deputados, D.• Carmcla Du-
tra guardou a sua casa e teceu a sua lã. De-
ran~-lhc depois, os brasileiros, uma casa 
m~uor, que tem comêço na fóz do Chuí c vai 
ate o I.wscentc do Cotiugo, da ponta das 
Pedras a margem do Capivari. E dentro des-
sa casa imensa, que ela guardou hem, come-
çou a tece~ a sua lã, sulicicntc para muitos 
que padeciam frio, c são justamente ésses 
que agora lamentam o seu passamento. 

Poderia 'dizer, corno o "bela morte pie-
tosa", d_c _Lcopardi, porque ela, como tan-
tas brasileiras, tôda vez que volvia os olhos 
para. o céu, era para orar e, quando volvia 
~s. VIstas para a terra, era para amú-la. A 
umca :vez que volveu os olhos para si mes· 
ma, foi apenas para morrer, porque, de fato, 
prevendo . a morte que se aproximava aque-
la peregrma da casa c do altar petÍiu que 
a le~assc para a capela do Guanabara, e, num 
am!Hentc santo, buscou, olhando para si mes-
n~a, pela prin~cira vez, a vida eterna dos que 
sao bons, candosos c simples. 

São estas, Sr. Presidente, as homena-
gens que o Partido Social Democrático de 
illirw.s Gerais, faz àquela brasileira que sou-
he, mcontestavelmeate, guardar a sua casa 
e tecer a sua lã. (Muito bem!). 

O SH. O TA CíLIO NEGHAO - Sr. Pre· 
si dente, peço a palavra. ' 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Otacílio Ncgrão. . 

O SH. OTAClLIO NEGHÃO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. , 

Tôda a Naçflo Brasileira sente, neste mo-
mento, o passamento de D.~ Carmela Dutra, 
digníssima cspôsa do Presidente da Hcpúbli-
ca, o Sr. General Eurico Gaspar Dutra . 

De quantos me ouvem, poucos talvez, te• 
nham convivido com aquela vei{eranda se-
nhora, e, por isso mesmo, desconhecem a sua 
personalidade excepcional. . 

Como cristã, D.~ Carmela Dutra há mUI· 
tos anos já empenhava todos os seus melho-
res esforços no sentido de minorar a dor e 
a angústia dos que padeciam. 

Vi-a, com meus olhos, empenhada nes-
ta tarefa santa, procurando mitigar a ·dor dos 
infelizes, esquecendo-se de si própria por· 
que, naquela época, D. • Carmela Dutra so-
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' ' fria da doença que a vitimou. Era ·Uma san-
ta dedicada aos necessitados. . 1 . 

Como mãe e como espôsa,. muitas pode-
rão.· igualú-la, neuhu!na, por certo, a exce-
dera. 

Como brasileira, D.• Carmela Dutra con~ 
fundia seus sentinicntos de mãe, seus senti-
mentos de espôsa com os seus sentimentos de 
patriota, pondo todos êstes sentimentos no 
mesmo pé de igualdade. 

Via o Brasil com os olhos do coração. 
Sofria com a alma nacional os padecimen-
tos da Pátria. Pois, esta veneranda senho-
ra já não é. 

Penso, Sr. Presidente, que interpretarei 
os sentimentos desta Casa, pedindo à Mesa 
que suspenda os nossos trabalhos em home-
nagem àquela que teve uma vida abnegada, 
digna de ser imitada - anjo tutelar, que foi, 
dos pobres e necessitados. (Muito bem!). 

O SH. ALBEHTO DEODATO -- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SH. ALBEH'l'O DEODATO -Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

A União Democrática Nacional e a sua 
bancada nesta Casa se associam ús manifes-
tações de profundo pesar pelo passamento 
de D.'' Carmela Dutra, espôsa do Sr. Presi-
dente da Hcpública, General Eurico Gaspar 
Dutra. 

Fazemo-lo com a mais profunda emoção, 
por se tratar de uma senhora eujas virtudes 

' cristãs honram a mulher Lrüsilcira. 
Assim, a União Democrática Nacional, 

associando-se a essa homenagem, pede tam-
bém a V. Excia. seja suspensa a Sessão de 
hoje. (Muito bem!). 

O SH. LIMA GUlMAHÃES - Sr. Pre-
sidente, peç.o a palavra. 

O SH. PHESlDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Lima Guimarães. 

O SH. LIMA GUIMAHXES - Sr. Presi-
dente c Srs. Deputados. 

Consternados, o Pal:tido Trabalhista Bra-
sileiro e a sua bancada vêrri associar-se a es-

,., tas justas homenagens prestada~; à primeira 
:Dama llrasilcira, c o fazemos com o maior 
sentimento, certos de que cumprimos um de- , 
ver patriótico, homcnngcando a virtude per-
sonificada naquela ilu:;tre senhob. 

Assim, o Partido se associa ao preito de 
saudade, votando pelo levantamento da Ses-
são, em homenagem ú cspôsa do Sr. Presi-
dente da Hepúhlica. (Muito bem!). 

O SR. l\lOUHÃO GUIMAlUES - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Mouriío Guimarães.· ' 

O SH. MOUHÃO GUIMAHÃES- Em no-
me da bancada do P.S.D. dissidente, vedho 
associar-me .às manifcsta~~õcs de pesar, mui~ 
to justas, tnlmtadas ú memória· da Excelcn-
tissima Senhora D.• Carmcla Dutra falecida 
na madrugada de hoje. ' 

Não é simplesmente a pessoa da cspô-
sa do Sr .. ~residente da República que dei-
xou de exrstll'. Eu a conheci hú muitos anos, 

Mi dedicadamcnte trabalhando, como disse o 
nobre orador, Sr. O ta cílio Negrão, em touos 

, . ' .I . 
os empre'endirhentos . de' caráter 'social, em. 
tôdas as cruzadas que tinham por fim assis-· 
tir os necessitados. 

Na gramte carnpanha crn benefício • da 
Pró-Matre; ela foi um elemento dcstacadu , 
angariou milhões de cruzeiros para us mu: 
lheres necessita nas do lU o de Janeiro. 

Desta maneira, que dou o meu testemu-
nho pessoal, da abnegação, dos esforços e· 
da bondade dessa caritativa senhora. 

Assim, associamo-nos, nós da bancada do 
P. S. D. Indepcndenle, de corac,~ão, às mani-
festações de pesar desta Casa, c, pela mes-
ma causa, votamos para que se suspenda a. 
Sessüo da Assembléia, como foi proposto pc-
los nobres Deputados Otacílio Negrão c Al-
berto Deodato. (Muito bem!). 

O SH. AHl\IANDO ZILEH - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SR. PHESIDENTE - Dou a palavra. 
ao Sr. Armando Zilcr. 

O SH:. AHMANDO ZILER - Sr. Presi-
dente, c Srs. Deputados. 

Pedi a· palavra para associar-me também 
às homenagens que esia Assembléia prestn. 
ü Ex ma. cspôsa do Sr. Presidente da Re-
pública. Secunuando as palavras repassadas. 
de sentimento, aqui proferidas, associo-me, 
também às manifestações de pe~ar que a Ca-
sa. dirigirá ao Sr. Presidente da Hepública e 
t< família enlutada. (11Juito bem!). 

O SR. ANDRE' DE ALMEIDA - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SIL PHESIDENTE - Tem a palavra. 
o Sr. André de Almeida. 

O SH. ANDHE' DE ALMEIDA - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. . 

O Partido Hepublicano, por meu mter-
médio traz a sua solidariedade üs homcna· 
gens Ín·estadas ú memória da Exma. Sra. 
D.• Carrncla Dutra. 

Assim fazendo, vimos trazer o nosso pro-
fundo sentimento pelo desaparecimento' des-
sa ilustre dama. 

O Partido Republicano presta esta ho-
menagem à Exma. Sra. D.• Cnrmela Dutra,. 
fazendo suas as palavras dos oradores que·· 
me precederam e apoiando as homenagens 
aqui propostas. (Muito bem!). 

HOMENAGEM DE PESAR DA MESA 

O SH. PHESIDENTE - A Mcsn, asso-, 
ciando-se ús jÚstas homenagens de pesar c~ue 
esta Assembléia vem de prestar, por motivo· 
do falecimento da Sra. D.• Carmela Dutra,. 
cxcclcntíssima cspôsa do Sr. P,residcnt.e ~a 
Hepública, deixa de submeter a nprecwçao 
da Casa os requerimentos de levantamento da 
Sessão, apoiados por tôdas as h:~ncadas, pa-· 
ra deferi-los imediatamente, por JUlgar e!;ta~, 
assim bem interpretando o pensamento una-
nime 'de todos os Srs. Deputados. 

Levanto a Sessão, convocando outra P~
ra arnanh:"i às 14 horas, com a Ordem do Dra. 
publicada' rio "Diário da Assembléia", de l~o
jc, acrescida da segunda discussão do pro]e~ 
to n.9 8. 

Levanta-se a Sessão. 

185· 



r 
; ORDEM DO DIA 10-10-1947 

l Primeira' pal'le 
-· 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura e apresen-

•tação de projetos, pareceres, indicações, re-
-querimentos e interpelações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e votação de requerimentos, 

pareceres, indicações e interpelações. 
Leitura c aprovação de redações finais. 

Segunda parte 
Das 16 às 18 horas: 

1.• discussão do projeto n.• 144, do Sr. 
Badaró Júnior, autorizando a construção de 
duas pontes no município de Capelinha. 

1.• discussão do projeto n.• 145, do Sr. 
Badaró Júnior, autoriznndo a construção de 
uma ponte sôbre o rio .\rassuaí, próximo à 
Vila Carbonita. 

V discussão do projeto n.• 146, do Sr. 
Badaró Júnior, autorizando a construção de 
. uma ponte sôb:<e o rio Setúbal, no município 
de Minas No v as. 

1.• discuss5o do projeto n.• 14 7, do Sr. 
Augusto Figueiredo, autorizando a constru-
ção de uma Escola Média de Agricultura em 
São Sebastiiio do Paraíso, no Sudoeste de 
Minas. 

V discussão do projeto n. • 148, do Sr. 
Augusto Figueiredo autorizando a constru-
ção de urna Subest~ção Experimental de Ca-
f':, em São Sebastião do Paraíso, no Sudoes-
·te de Minas. 1 

1.• discussão do projeto n.• 149, do Sr. 
Augusto Figueiredo, autoriznndo a constru-
,ção de uma Escola Elementar de Agricultu-
ra, em São Tomaz de Aquino, no Sudoeste 
de Minas. 

, V discussão do projeto n.• 150, do Sr. 
Augusto Figueiredo, autorizando ao Govêr-
no do Estado localizar c construir um fri-
gorjfico no município de Pratápolis, no Su-
doeste de Minas. 

1.• discussão do projeto n.• 151, do Sr. 
Adolfo Portela, concedendo auxílio ao Hospi-
t~l São Vicente de Paulo, da cidade de Fran-

.. ·Cisco Sales, c ao Instituto "Monsenhor Feli-
pe", de São Sebastião do Paraíso. 

V discussão do projeto n.• 152 do Sr. 
Augusto de Figueiredo, concedendo' auxílio 

·ao Hospital Hcgional e Asilo São Vicente de 
.Paulo, de Varginha, hem como_ à Santa Ca-
.sa de Misericórdia, de Três Pontas. 

1." discussão do projeto n.• 153 do Sr . 
. Augusto Figueiredo, concedendo t~uxílio à 
.Santa Casa de Misericórdia c Vila Viccntina 
de Boa Esperança. . ' 

1.• discussão do projeto n.• 154, do Sr. 
.Starling Soares, nutorizando a construção de 
uma Escola Elementar de Agricultura em 
Passos, no Sul de Minas. 

V discussão do projeto ·n.• 155 do Sr. 
Starling Soares, autorizando a coüst;.ução de 
'UJ? prédio para grupo escolar na cidade de 
Liberdade . 

• :1.86 

1.• discussão do projeto n.9 156, do Sr. 
Starling Soares, que dispõe sôbre a constru-
ção de urna estrada de automovel no muni-
cípio de Aiuruoca. 

1.• discussão do projeto n.• 157, do Sr. 
Augusto Costa, concedendo auxílio a institui-
ções de caridade. 

1.• discussão do projeto n.9 158, do Sr. 
I 

/.! .. I 

Dadaró Júnior, autorizando a construção de 
uma ponte sôhre o rio Setúbal. 

1." discussão do projeto n.• 159, do Sr. 
Badaró Júnior autorizando a construção de 
uma ponte sôl;re o rio Itamarandiha. 

1.• discussão do projeto n.9 160, do Sr. 
Badaró Júnior autorizando a construção de 
uma ponte sôl;re o ribeirão Soledarle. 

1.• discussão do projeto n.9 161, do. Sr: 
Badaró .Júnior, concedendo auxílio a mstl-
tuição de ltamarandiha. 

1.• discussão do projeto n.• 162, do_ Sr: 
Antônio Pimenta, concedendo suhvençao a 
Santà Casa de Caridade de Grão Mogol. 

1.• discussão do projeto n.9 163, do s: · 
Antônio Pimenta autorizando a construçao 
de um prédio pa~a grupo escolar, na cidade 
de Grão Mogol. 

1.• discússãq do projeto n.9 16~. do .sr . 
Soares Canedo, concedendo suhvençoes a Ins-
tituições de caridaclc em Muriaé. 

i.• discussão do nrojeto n.• 165, do Sr. 
Emílio de Vasconcelos Costa, concedendo 
subvenções a instituições de caridacle. 

3.• discussão do nrojcto n.• 7, alter::mdo 
o Decreto-lei n.• 2.101, de 31 de março de 
1947. ' 

2.• discussão do pro.ieto n.• 8 c substitu-
tivo da Comissão de Finanças. fixando os 
subsídios do Governador, do Vicc-Govern~
dor e os vencimentos dos Secretários e auxi· 
li ares do Govêrno. 

ATO DA COMISSi\0 EXECUTIVA 
A Comissão Executiva da Assembléia ~x

pediu, em data de .4 do corrente, o segmn-
te ato: 

Nomeando para o cargo de . Diretor das .··~ 
Comissões o Sr. José de 1\ledetros Chaves, 
Assistente Técnico da Secretaria da mesma 
Assembléia. 

POHTARIA N.• 5 

o Diretor Geral da Assembléia Legis~ati
va do Estado de Minas Gerais, usan~lo de su::~ 
atribuições, c de acôrdo com o chspost<? ' 
'arti; "O ·,l • n • III do Hegulamcnto em VIgo_r, 
• r. ' • ' • ' D · tona resolve designar para .servirem I~ a .1re: rios 
dos Serviços Lcgíslahvos, os fm;cwna 
Adônis Martins Moreira e Agueda Silva· 

Registre-se, publique-se e cumpra-se· 
Delo Horizonte, 9 de outubro de 1: 4 7 · 

. A 1 Iéia Legisla-O Diretor Geral da sscm! '< ) José 
ti v a elo Estado de Minas Germs, a· 
de Oliveira Costa. 

COMISS..-ii.O EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - PresJdcnte •. 
· (' · - 1 o VIce-Presidente. Lima xtumaracs - · I) 'd te Castro Pires - z.o Vice- rcst en · 
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Valdir Lisbôa --..:.. 1,0 Secretário. 
Luiz Domingos - 2.q Secretário. , 
Emílio Vasconcelos - 3.q Secretário. 
Ozanan Coelho - 4.0 Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇ10 E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga- Pr:csidcnte. 
Juarez de Sousa Carmo - Vice-Presi-

dente. 
Cândido Ulhôa.· 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. ( *) 
Starling Soares. 
Hibeiro Na varro. 

( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Oscar Corrêa, designado em sessão de 10-16-
1947. 

COMISS};o DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente. 
Henó- Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( *) 
Feliciano Pena. 
Guilherme Machado. 
Tancredo Neves. 

~ ( *) ~ub_stituíd~, interinamente, pelo Sr. 
~fJ4~v~s Rrberro, dcsrgnado em sessão de lO-lu-

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E COMÉRCIO 

.. Uriel Alvim - Presidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente 
último de Carvalho. · 
Armando Ziler. 
Dilcrrnando 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. 

· ( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Cândido Ulhôa, designado em sessão de 10-10-
1947. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 
Otacílio Negrão - Presidente. 
José Augusto- Vice-Presidente. 
André de 'Almeida . 
.João Camilo. 
Ma teus Salomé. 

COMISSÃO DE TRAUALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima -- Presidente 
Ad~lfo Portela- Vice-Pr~sidente.l 
Bol1var de Freitas. 
Geraldo Ataídc. 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidelcino Viana. ( •) 

J aeder Albergaria. ( •) . 
Luiz Maranlp. 

( •) Substituídos, interinamente, · pelos 
Srs. Mourão Guimarães e :Moacir Hesende, res-
pectivamente, designados em sessão de 24-9-
1947. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Ribeiro - 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. 

( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Martins da Costa, designado em sessão de 22-
9-1947. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Hesende ( •) - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente .. 
Badaró Júnior. 
Xenofonte Mercadante. ( *) 
Simões de Almeida. (*) 

( *) Substituídos, interiíwmen!e, pelos 
Srs. Soares Canedo, Magalhães M. Vrana e Jo-
sé Augusto, designados em sessão de 10-10-
19<17. 

C0!\11SS.4.0 ESPECIAL DE ESTUDOS SõDRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

.T ason Albergaria. 
César Soragi. 
Lima Guimarães . 
Simões de Almeida. 
Xenofonte Mercadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

(.) Nomeada em sessão de 16-9-1947, ~o~· 
forme requerimento n. 0 42, do Sr. Fabnc1o 
Soares. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 
AGR[COLA (*) 

Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozannn Coelho. 
Lourenço Andrade. 
Jason Albergaria. 
Cândido Ulhôa. 
César Soragi. 

(*) Nomeada em sessão de 22-9-1947, con~ 
forme requerimento n.0 43, do Sr. Sousa 
Carmo., 
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COMISSÃO ESPECIÁL DE ESTUDOS SôERE 
. TRANSPORTES (*) 

Hondon Pacheco. 
.José Augusto. 
Ilacir Lima. 
Magalhães Melo Viana. 
Aluísio Costa. ( ·) 
César ·Soragi. 
Armando Ziler. 

( •) Nomeada em sessão de 22-9-1947, con-
forme requerimento n. • 51, do Sr. Simão da 
Cunha. 

( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em sessão de 1-
10-1947. 

/ 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 

NO NORTE DE MINAS (*) 

Chavr.s Hibeiro'. 
Castro Pires. 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidclcino Viana. 
Geraldo Ataídc. 
Feliciano Pena. 
Cftndido Ulhôa. 

· .(*)Nomeada em sessão de 29-9-1947, con-
forme requerimento n." 57, do Sr. Chaves Ri-
beiro. 

53.' SESSÃO 9RDINÃRIA, EM 10 DE OUTUBRO 
DE 1947 

Í>RESID:t;;NCIA DO SR., ALBERTO TEIXEIRA 

SUMARIO: - Comparecimento - Ata - Ex-
pediente: - Memorial - Requerimento 
n.• 74 (prolongamento de trens expressos 
e mistos até Barbacena) - Parecer sôbre 
as emendas ao projeto n.9 15, em 2.• dis-
cussão - Parecer sôbre as emendas ao 
projeto n. 9 41, em 2.• discussão - Pare-
cer ;para 3,• discussão do projeto n. 9 44 -
Parecer de Redação Final ao projeto n.0 

28 -- Leitura dos projetos números 166, 
167, 1G8, 1G9, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 
c 185 - Comissões de Redação, Justiça, 
Finanças e Educação: substituições -
Operários de l\!orro V e lho: discurso do 
Sr. Armando Ziler - Heqnerimento n.• 
75 - Majoração de fretes na R. M. V., 
Estrada no Triângulo: discurso do Sr. 
Carlos Prates - Indicação n." 9 (criação 
da Vila do Mocambeiro) : palavras do Sr. 
Emílio de Vasconcelos - Indicação n.o 
10 (construção de ponte sôbre o Hio Dou-
rado) - Indicação n.• 11 (construção de 
uma estrada em Pouso Alto) - Professor 
.Juscelino Barbosa (voto de pesar): dis-
curso do Sr. Badaró Júnior - 116.• ani-
versário da Fôrça Policial, Professor Jus-
celino Barbosa: discursos dos Srs. Ron-
don Pacheco, Lima Guimarães, Bolivar de 
Freitas, Mourão Guimarães c Tancredo 
:Neves - Indicação n.9 12 (sôhre efetiva-
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ção de praticantes) - Créditos federais 
para Minas: discurso do Sr. Uriel Alvim 
- Ocorrências em Conceição do Rio Ver-
de: discursos dos Srs. Valdir Lisbôa e 
Moacir Hesende - Política de Hesplen-
dor: discurso do Sr. Uriel Alvim - Hos-
pedagens em Estâncias Hidrominerais :' 
discurso do Sr. Badaró .Júnior - Política 
de Bamhuí: discurso do Sr. Maurício An-
drade - Pareceres ús emendas apresen-
tadas ao projeto n.'' 5G (Lei de Organiza-
ção Municipal) -- Pareceres números 33 
34 e il5 -- Discussão de pareceres núme: 
ros 33, 34, 35, 28 - SEGUNDA PARTE 
DA OHDEl\I DO DIA: - 1.• discussão dos 
projetos números 1H a 165 - 3.'' discus-
são do projeto n.v 7. Palavras do Sr. Jú-
lio de Carvalho - 2.'' discussão do pro-
jeto n.• 8 - Encerramento. 
As 14 horas, comparecem os Srs. : Alberto 

Teixeira - Lima Guimariíes - Castro Pires 
- Valdir Lisbôa- Luiz Domingos -Emílio 
Vasconcelos - Adolfo l'ortela - Alberto Deo-
dato - André de Almeida - Aní.hal Gontijo 
- Antônio Pimenta - Armando Ziler - As-
t~lfo putra - Augusto Costa - Augusto de 
Figueiredo --- Badaró Júnior - Bolivar de 
Freitas - Cândido Ulhôa - Carlos Prates -
Chaves Hiheiro -- Emílio Silveira - Felicia-
no Pena - Fidelcino Viana - Guilherme Ma-
ch~ldo - Jlacir Lima - Jason Albergaria -
.Toa.o Cam1lo - José Augusto - .José Carva-
lhCira - .Toubert Guerra - .Júlio de Carvalho 
- 1\Ingalhãcs de Melo Viana - Manuel Tavei-
ra - Martins da Costa - Mateus Salorné ...:.... 

· ~~!aurí,ci? Andrmle - i\Ioacir Hesende - Mou-
rao ~xmrnarães - Oscar Corrêa - Otacilio 
Negrao - Pedro Braga - Henó - Ribeiro 
~avarro - Hondon Pacheco - Simão da 
~unl~a -, Soares Canedo - Sousa Carmo -
Stm:lmg ~oare~; -- Tancredo Neves -- último 
ele Carvalho - Uriel Alvim. 
. Deixam de comparecer, com causa justi-

ficada, os Srs.: Ozanan Coelho - Abreu He-
scnde - Aluísio Costa - Amadeu Andrada 
- Antônio Caetano - Antônio Guimarães -
Arlindo Zanini - César Soragi - Dilermando 
Cruz - Fabrício Soares - Faria Tavares -
Geraldo Ataí<le - Guilhcrino de Oliveira -
Jaeder Albergaria - Juarez de Sousa Carmo 
- Louren~~o Andrade - Luiz Maranha -
Mendes Ferreira - Simões de Almeida - Xe~ 
nofonte Mercadante - \Vilson Heraldo. 

O SH. PHESIDENTE - Achanrlo-se rpre· 
sentes 51 Srs. Deputados, declaro aberta a 
scssi'io. 

ATA 

O SH. LUIZ DOMINGOS (2.Q Secretário) 
lê a ata da sessão antecedente a qual, sem 
observa~~ão, é aprovada. ' 

EXPEDIENTE 

O S.f!.. ~ALDIR LISBOA (1, 0 Secretário) 
procede a leitura dos seguintes papéis: 

Jl1 emorial: 
Do Sr. Ataliba Lima, solicitando a aten" 

ção da _Asse~nhléia para a situação dos Coleto" 
res do mtenor do Estado. 

- À Corubsi'io de Finanças. 
I': 
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REQUERIMENTO N.• 74 
' 

Sôb)·e prolorlgamento de trens expressos e 
mistos alé Barbacena 

to, objctivam'ente apurado, ficando os exce--
, dentes mantidos em quadro suplementar. , 

A emenda torna obrigatório, o que é uma 
faculdade, isto é, dispõe que :·~s atuais Agen-
tes Fiscais de 2.~ classe c Auxiliares de Postos 
de Fiscalizaçüo deverão ser aproveitados', se-
l'tmdo o seu merecimento, objetivamente apu-
;.ado, como Auxiliares Técnicos .de Fiscaliza-
c'io ficando os excedentes mantldos em qua-
d<ro' suulemcntar, com vencimentos idênticos 
aos Auxiliares Técnicos de Fiscalização". 

, Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Os abaixo assinados, Deputados estaduais, 
vêm Ha forma do Hegirnento Interno, requerer 
a V. Excia. se digne de, por intermédio da 
Mesa desta augusta Casa, interceder junto ao 
Exmo. Sr. Dr. Diretor da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, no sentido de prolongar até 
ú Estnçüo de Barbacena, os trens expressos e 
mistos <iUC partem inicialmente de Conselhei-
ro Lafaietea Belo Horizonte. 

A medida, Sr, Presidente, é justa c neces-
sária, pois, sendo um percurso de Barbacena a 
Belo Hodzonte, de arJeJws G horas, não temos 
trem expresso ou misto a preços püJJUlares, c 
que virú minorar a sittwçfio aflitiva dos que 
viajem ohrig~llürlmncnte em rápidos e notur-
nos, por um preço ao alcance somente das bol-
sas de gente rica. 

Atendendo S. Excia. o Sr. Diretor da 
Cent:al do Brasil ao apêlo de moradores de 
local.Idndes entre Lafaicte c Barbacena nas 
s~gnmtes J~stl\çõe:;: Buarquc de Macedo,' C ris-
h ano Otom, Cara!1daí, Pedra do Sino, Hercu-
l~no Pena, Henmlo Alves, Hessaquinha, Bias 
I• ortes, Alftedo Vasconcelos, Sanatório c fi-
nalmente har!Jacena, lugares populosos c on-
?c moram pessoa.s que têm intcrêssc em via-
Jar para Belo I-Ionzonte são obrigadas ao paga-
mento de. pa;;sa~ens nos rápidos e noturnos, 
q~wse mmto mm~ caras do que nos primeiros 

, ~est.cs trens, far~ um ato de humanidade ,e 
· Jush~~a c uma açao meritória. 

. Certos d~s providências, justas c razoá-
Veis, que sentO t~madas em defesa das clas-
S?s menos f~lvore.ci.das da fortuna c que neccs- ' 
sitam t\unbe1!1 viaJar, esperam os signatários 
que. o Sr. D1~c~or da Central do Brasil aten-
de;.a, PO!' sohc1tação da Mesa desta Asscm-
bleia, o JUsto a pêlo aqui feito. 

Sala das Sessões, 9 de outuhrÓ de 194 7. 
- (aa.) .José Hemuzadt Hcnó - Ribeiro Na-
varro - Geraldo Starling Soares - Augusto 
Figucit·edo -·Valdir Lisbôa. 

- A Comissão de Viação. 

PAHECER SóBHE AS EMENDAS AO PROJE-
TO N.• 15, El\1 2.~ DISCUSSÃO 

Comissão de Finanças, Orçamento e Toma,da 
de Contas 

A Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas, examinando as emendas 
apresentadas ao projeto n.• 16, é de parecer 
que devem ~er aceitas, com as modificações 
que sugere, as de n.o 5, de autoria do Deputa-
do Augusto Costa, c a de n." 12 do Deputado 
Armando Zilcr. ' 

EMENDA N.o 5 

A cme1;da n." 5 refere-se ao art. 9.9 do 
projeto. Por êsse dispositivo, faculta-se ao 
I)odcr Executivo aproveitar, como Auxiliares 
Técnicos de Fiscalização, os atuais Agentes 
Fiscais de 2.• classe c os Auxilinrcs dos Pos-
tos de Fisealiza~~ão, segundo o seu mcrccimen-

Aceitando a primeira parte da emenda, 
por unanimidade, a Comissão, por maioria, 
julgou de rejeitar a sua ~H~rtc final: Se o F~s
cal de 2.'' classe e o Amuhar do Posto de Fis-
calização não lograr ser aproveitado como Au-
xiliar Técnico de Fiscalização, é evidente que 
revelou falta de cnpacidade 1para o cargo, não 
sendo justo equipará-lo, para fins de venci-
mento, com sensível aumento de despesa pa-
ra o Estado, com aquêlcs que demonstraram 
tnereeimcnto. 

À visla do exposto, adotando o pensa-
mento nuclear da emenda n.Q 5, a Comissão 
oferece, ao art. 9.• do projeto, o seguinte 
substitutivo: 

"Art. 9." - Os ntuais Agentes Fiscais de 
2.• classe c Auxiliares de Postos de Fiscaliza-
ção deverão ser aproveitados, mediante con-
curso de títulos, como Auxiliares Técnicos de 
Fiscaliza~~ão, ficando os excedentes mantidos, 
em quadro suplerricntar". 

EMENDA N." 12 

A emenda sugere que aos funcionários 
da Fiscalização, quando transferidos de sua 
circunscrição, por motivo de remoção, pro-
moção ou qualquer outra design,nção, seja-lhes 
abonada uma ajuda de custo, Igual aos pro-
ventos de um mês. 

A emenda visa dar aplicação ao disposto 
no art, 127 c seus parágrafos do Estatuto dos 
Funcionários Públicos (Decreto-lei n•. 804, , 
de 1!H1). 

A Comissão é de parecer que a emenda 
seja ;~provada com a seguinte redação: 

"Quando transferidos de sua circunscri-
çüo, por motivo de remoção ou 1promo~ão, 9s 
funcionários de que trata a presente lei tcrao 
direito a uma ajuda de custo, correspondente 
aos vencimentos de um mês. 

Parúgrafo único - Em ~c trata~ do, ~e 
transferêÚcia a pedido, perdera o funcwnarw 
direito à pcrccpç,ão da vantagem de que trata. 
êste nrligo". 

Além destas emendas, apresenta?as. ~o 
projeto, a Comissão, valendo-se da a~nbmçao , 
implícita 110 art. 17-l do Hegimcnto _Interno · 
da Assembléia, deliberou oferecer mms as se-
guintes: . 1 · 

I _ Substitua-se o art. 15 do ProJeto pe o 
seguinte: • ' · 

"O Poder Executivo estabelecera, ~n.~ res~ 
peetivo Regulamento, pcrcc~ta!?e~s vari~yeis: 
diretas e indireta~,. aos fu!lcwnanos dj: F Isca,; ' 
ll'za''''o em cxcrc. ICIO efetivo da funç.<lo. arrde 

< •·< · • d t • !Imite e cadadora, ou flscah~a ora, a c .o _ 
10 %, cabendo 5 o/o diretamente. aqu~les. ~un 
cionúrios e o restante a todos eles, Illdn,eta-
mcnte". , . 

A boa doutrina condena c a pra~Ie~~ tem 
revelado o~J inconvenientes de, se airthmr ao 
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Fiscal a participação direta nas multas ou no 
'produto' do seu trabalho. Como muito bem 
acentua em sua exposição de mótivos o Exrno. 
Sr. Secretário das Finanças, o ,projeto não 
remunera os Fiscais ,pelo sistema percentual, 
"porque isto acarretaria, fatalmente, o desvir-
tuamento da finalidade precípua da fiscaliza-
ção, que, preocupada com as percentagens, se 
ti:,<msformaria, prática e humanamente, em ór-
gao arrecadador, relegando a atividade fiscal 
e de orientação aos contribuintes a plano se-
cundário". 

O !mbstitutivo acima proposto para o art. 
15 (.o Projeto, esposa êsse salutar princípio 
e, sem tirar o estímulo do funcionário para o 
cumprimento dos seus deveres, desdobra, den-
tro de limites precisos, a norma contida na-
quele dispositivo. 

' l'ara serem acrescentadas ao projeto, em 
sua redação final, onde melhor convier: 

IJ - "Art. - O ,produto das multas não 
pod~rú ser atribuído, no todo ou em parte, a 
qumsquer funcionários ou a denunciantes". 

. Esse dispoútivo é reprodução, ipsi:; liie-
rzs, do art. 112 da Constituição Estadual. A 
su!l repetit~ão, no texto da lei em elabonwão, 
a~Jgm:a:se ú Comissão de vantagem, pois que 
Vl~a i nsar a proibição da norma constitucio-
n~l: Diga-se, porém, para honra dos funcio-
nanos fiscais de Minas, que essa praxe ahusi-
Va - a da participação dos Fiscais na multa 
- que macula a legislação fiscal da União e 
de alguns Estados, jamais encontrou ubl'igo 
em nosso regime tributário. 

~ III - "Art. - Antes de dois anos de 
~ permanência em determinada circunscrição 

os Ag~ntes Fiscais e os Fiscais de Hendas sÓ 
poderao. ser transferidos para outra, a pedido 
0~1 por Jnterêsse do serviço ,público, compro-
vado em processo administrativo". 
. '}-.emenda tem por objetivo colocar o fun-

Cionano a coberto de transferências ditadas 
por · s~Ibalt~rnos interêsscs, assegurando-lhe 
urna ~~t.uaçao de relativa tranqüilidade para o 
exerciCIO de suas delicadas atribuições, além' 
d~ .lhe r~ossihilitar, com urna permanência 
n;a1s • cstavc~ na sua circunscrição, um conhe-
CI,tn~nto rnms completo de suas condições cco-
nomiCas e sociais. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1947. 
-. (aa.) Tancredo Neves, relator - Hcnó -
G.mlherme Machado, com restrições - 1Haurí-p10 Andrade - Alberto Deodato - Feliciano 

ena - Augusto Costa. 

VOTO EM SEPARADO 
Foram oferecidas vinte emendas. 
O parecer é contrário a tôdas elas. . q objetivo do projeto é regulamentar a 

flscahzaçúo. Entretanto, o objetivo das cmen-
. da~, c1~ sua quase totalidade, não é amparar 
a flscaltza~~ão c sim transformar o projeto em 
estatuto pessoal dos servidores da Fazenda. 

Virá a oportunidade de ser tratado o in-
terêssc do funcionalismo c há urna Comissão 
dedicada a isto. A Constituição determinou 
u~a classificação e um reajustamento do fun-
cwnalismo (Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitóriás, art. 3:1), como medida ge-
ral. E' nesta oportunidade que se deve aten-
der ao objetivo de muitas emendas. 
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Por enquanto, temos apenas que exami-
nar se há ofensa a direitos garantidos pela 
Constituição. Um vez que isto não acontece~. 
o que resta é permitir ao Estado melhor arre-
cadar suas rendas. 

A emenda n." 13, aditiva, criando atribui-
ções es.pecíficas, realizaria obstáculo ú fisca-
lização, que não deve morrer em discussão de 
competência ou útribuição. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1947,1 
(a. ) Ma teus Salomé. 
- Publicado, inclua-se em Ordem do Dia •. 

PARECER SóB1lE AS EMENDAS AO PROJE-
TO N.o 11, EJ\1 2.• DISCUSSÃO 

Comissão de Finanças, Orçamento c Tomada 
de Contas 

Sou de parecer que seja aprovado o ante-
projeto, desprezadas as emendas. 

Umas aumentam as taxas; outras dimi-
nuem. A do Deputado último de Carvalho não 
tem sua razão de ser, de vez que "de mais" 
e "pelo que exceder" significam a r:nesma 
co usa. , 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1947 ., 
- (aa.) Alberto Deodato - Fcliciano Pena 
- Rcnó - Augusto Costa - Guilherme Ma-
chado - Tancrcdo Neves - Maurício An· 
drade. 

PAHECEH PARA 3.• DISCVSSi\.0 SOBRE O 
PROJETO N. • 44 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

A Comissão, examinando o projeto n.• 44,. 
que dispôe sôbrc o impôsto territorial, é de 
parecer seja aprovado, em 3.'' discussão, com 
as emendas anexas. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 
1947. 

(aa.) Alberto Deodato - Feliciano Pe-
na - Maurício Andrade - Tancredo Neves 

Guilherme Machado ·- Hcnó. 
- Publicndos, incluam-se em Ordem do· 

Dia. 
Emendas a que se refere o parecer su-

pra: 

EMENDA N.• 1 
(Ao projeto n.• H, em 3.• discussão)., 
A emenda jú aprovada ao art. 8.•, supri~ 

ma-se: 
"E constará de lei especial". 
Justificação - A supressão tem como fi· 

nulidade acabar com a contradição entre a 
parte cuja supressão se pede c o art. H.• que 
dá ao Poder: Executivo poderes para regula-
mentar a lc1. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 
1947. 

(a. ) Alberto Deodato. 

EMENDA N.• 2 

(Ao projeto n.• H, em 3.• di.<;cussão). 
Suprima-se o parúgrafo único da emen· 

da n.• 9, do art. 8.•. 

/ ,, 
., 
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.. 
Justificação _;_ Tôda decis:- • 

:-~~ü~~e:::drcc1u~1~;o, inclu;ive da' '~1~afi~~~~ · c n mtação 
tri-
pa-

Sala das Comissõe~ 10 de t b 194 7. ' ou u ro de 
(a.) Alberto Deodato. 

P AHCER DE HEDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redaçüo 
. A Comissão de Hcda•~'io CX'lmi , d 

P roJeto 11 v 'J8 '' • ' n,Jn o o . · - , que autoriz·1 o Pod' · t' · trvo 'l ·•Jr··· . .. ' er ~xecu-
t.. ' 1 '' 

1• ,U um credno supl()rnentar e ''l'r·1· lC 'lll ( o J' t . I ' . -.··: . .t - er SH o o mcrmw aprov·ldo nas 
t.r.~? d('3~I0s~es re~!mentais, é de par~cer lhe 
SeJ,t l ,l ,l, como imal, a redação que se se 
guc, . que estú de acôrdo com 0 pro. ·t , ·· 
v~ncrdo. Sob esta forma, scJ· a c11 , 1· '!<loJe .?1 .~a 11° çao: " ' · t.. ~'" -

PHOJETO N,? 23 

Autoriza a aberlum de um Cl'é·li'o l 
lar de Cr:il 92G 000 00 L. ' SllJI emen-

' · ' a dzuersas vetbas 
orçan1entárias. 

. A /,sscmbléia Lc·'ishtiv· l 
Mmas llcruis decreta :o ' a <o E~tado de 

Art. 1.'' - Fic·1 o G • autorizado -1 al .· ' ~veruo do. Estado . ' Jirr um cre·i!t. l na rmportfmcia de Cr:p !J 2Li c., ~ :up ementar 
tos e vinte e seis rrr'l · v~u,ou (uovccen-
i ' ' 1 Cl'l!ZCl"OS) orço das seguintes verl , . ' ' para re-
gente, cujas ttotar·ue•· ., J<~s. do Ol'çamento vi-

101 -
. "' " S<lo lllsuflcrcutcs · 

001 04 (8021) Cri; 183. :•n,oo. 
101 - 001 

552.018,00. 55 (8023) Cr$ 
101 - 001 6" I ')O'.J.4) 

180.S!N,OO. v '
0 

• Cr$ 

101 ~o 001 - ()!) (8994) - Cr''' < • 
Art. 2. - Hcvo•''Hn-sc , d' 'P _9.086,00. 

contrário, cnlrmiúo ~~h L .<~s 1 Sl~Oslçõcs em 
..\ . ta de sua publicação. ' Cl em vrgor na da-

Manúot portanto a tôd· . 
a quem o conhecime'nto e .as' as.}mtoridadcs, 
pertencer, que a Cllllll) .. cxecuç.~o desta Lei 
• - 1 ,un c fa~"tlll · wo exatamente como ,1 . ,, . cumpnr 

'·' ne a se contem ,>ala das Cornissõc,. 10 ·' . 1947. · 0
' uc outubro de 

. . (a a.) 0:-;car Corrêa, I 1 !llluor - Soares Canedo rc a or - Badaró 
Magallrã~s ~leio Viana. - José .Augusto -

Sera considcr·ldo . São tamh·~m 1·. ,, '.. oportunamente. 
· ' " ' lu o,, pelo Sr 1 v <' t · no, os seguintes projetos: . . .:>ecrc a-

PHOJETO N.o 166 

Localiza um Moinho de Ccll .. . careo 110 municí-
PIO de Mar de Espanha 

.A A~scmbiéia Le"'islativ· d , 
Minas Gerais decreta :o '' o Estado de 

Art. 1,v -· Fic·1 o Govêr r· 
torizado a locali· , ~ !1<? ~o Er-;tado au-E. , l , z,t_l no mumcrlno de Mar de 

sp,tn ld, t.rm molrtlro l>"l"l I . :. -> u ' ca carco, cons ... 
tantc do I lano de P••cupcr"t~·'io r . . 
Fomento da Produçft~. ' ,, ;cononuca c 

Art. ~-0 
- A despesa ddcotrcntc do art. 

1.0 correra por conta da verba de Cr$ 
10,. 000.009,00 destinada no mesmo Plano:··· 

Art. 3.0 
- A presente Lei entrará em 

vigo~· em_ 1.: 0 de janeiro. <!c 1948, revogadas 
as disposiçocs em contrano. 

Sala das Sessões, H de outubro de 1947. 
(Assinaturas abaixo). 

. Juslificaçilo - O município de Mar de . 
Espanha é um dos mais ricos do Brasil em. 
jazidas calcúrcas. Si,o famosos os múrmores. 
de Mar de Espanha c o cal e:qw;·tauo 'por 
aquêle rico município. Servido }Jc1a Estra-
da de Ferro Lcopoluina, ficarú o moinho em. 
ponto estratégico, para atendc1· a tôda a Zo-
na da Mata, contando ainda com as I'odovlas 
Hio-Bahia, Mar de Espanha-Juiz de Fora-
Uhú-Ponlc Nova, além de almndanlc energia 
elétrica. O Plano de Hecupcraçúo Econômi-
ca c Fomento da Produçiio já prevê a verba 
de Cr$ 2. 000. 000,00 (dois milhões de cru-
zeiros) para a instala~~üo de um moinho de 
calcúreo na Zona da .Mata. 

PHO.TETO N.'' 1G7 

Localiza na cidade do Pomba 11ma Escola 
Industrial Vocacional 

.A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado au· 
torizado a instalar na cidade do Pomba, a 
Escola Industrial Vocacional cstai>elccida pe~ 
lo Plano de Hecupcraçüo Econômiça c Fo-
mento à Produção para a Zona da Mata. 

Art. 2.0 - A despesa decorrente do art. 
1.0 correrá pela verba de Cr~i 133.455.000,00, 
destinada ao custeio do mesmo Plano. 

'l\rt. 3.'' - A presente Lei entrará em. 
vigor no dia 1.0 de janeiro de l!.l,W, revo-
gadas as disposições em contrário . 

Sala das Sessões, !l de outubro de 1!H 7. 
(aa.) último de Carvalho - Starling 

Soares - Hcnó - André de Almeida e Uricl 
Alvirn. ' 

Justificação - O município ~o l~omba 
deve ser o preferido para a 1ocahzaçao da, 
Escola Industrial Vocacional que o Plano re-
servou -para a Zona da Mata. Possui grande 
fúbrica de tecidos Usina de Elclrieidadc 
produzindo mais d~ 6.000 HP, várias indús-
trias de Iacticínios, carpintarias c nlecfmi-· 
cas, é dotado de ótima rodovia estadual li-
gando a estação de Mercês, da E. F. Cen-
tral à de Piraúba da E. F. Lcopoldina e· 
grande estrada Ili~-Juiz de Fora--Pombd-
lJbú-Zona da Mata. Para o município con-
vergem grandes partes' dos municípios de .. 
Uhú Guarani Hio Novo, Santos Dumont, Mer-
cês,' Alto Hi~ Doce, Senador Firmino c As-
tolfo Dutra. E' servido pela Estrada de Fcr-
l'O Leopoldina com duas estações. Tem uma 
população de mais de 30.000 habiiant~s, ,~or;
tando mais de !.l. 000 eldtorcs. Possm Gma-
sio, Escola Normal, Grupos Escolarc~;, Esta-
ção Experimental de Fumo, Pôsto Expcri-
lllcntal de Criação, Clubes, Sociedade;; Ope· 
r árias, etc. 
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PROJETO N.9 168 
/ 

·Coucede subvenções a Instituições de Cari-
dade 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
:Minas Gerais decreta: 

Art. 1,0 -- Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a conceder as subvenções seguin-
tes: - A Sociedade de São Vicente de Pau-
lo, de Raul Soares, Cr$ 30. 000,00; à Socie-
dade São Vicente de Paulo, de Matipó, Cr~i 
5. 000,00; à Sociedade São Vicente de Paulo, 
de Laginha, Cr$ 5.000,00; ao Hospital Nossa 
Senhob das Dores, de Ponte Nova, Cr$ · 
10. 000,00; ao Hospital de Ahre Campo, Cr$ 
10.000,00; à Caixa Beneficente da Colônia 
Pe. Damião, de Uhú, Cr$ 5. 000,00. 

A1·t. 2.0 - Estas subvcn~;ões correrão pe-
la verba 115-076-60, n.9 1, do orçamento de 
1948. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1947. 
(aa.) Luiz Domingos - Emílio de Vas-

concelos - Antônio Pimenta - Starling Soa-
res - Chaves Ribeiro. 

PROJETO N." 169 
1 Autoriza a abertura de um crédito especial 

de Cr$ 350.000,00 à Secretaria de Via-
ção e Obras Públicas. 

O povo do Estado de Minas Gerais, por 
·seus representantes, decreta: 

Art. 1." -- Fica o Pode'r Executivo au-
. torizado a abrir um crédito à Secretaria de 

Viação e Obras Públicas de Cr~i 350. ooo;oo, 
para a ,construção do pré'dio do Grupo Es-
colar de. São Pedro dos Ferros. 

Art. 2.? - Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário. 

Sala uns Sessões, 10 de outubro de 19·17. 
(aa.) Andrú de Almeida - último de 

Carvalho - Augusto de Figueiredo - Li-
ma Guimarães - Antônio Pimenta - Cân-
dido Ulhôa. 

· · Justificação - O Grupo de São Pedro 
dos Ferros já está criado, há 17 anos, fun-
cionando regularmente, com uma freqüência 
de 60d alunos. O prédio vem ruindo por ter-
ra, obrigando às normalistas a se comprimi-
rem nas poucas salas ainda restantes, por 
meio de biombos e amputações na duração 
do tempo regulamentar das aulas. :Bsse pré-
dio não suportará mais um ano letivo c não 
.é possível que se vá fechar um Grupo tão 
bem freqüentado e com funcionamento tão 

' 1 regular. 
Sala das Sessões, 10 de outubro de 194 7. 
(aa.) André de Almeida - último de 

·Carvalho. 
- Impressos e publicados, incluam-se 

em Ordem do Dia. 

PROJETO N.0 170 

Autoriza a abertura de zzm crédito especial 
de Cr$ 100.000,00 à Secretaria de Via· 
ção e Obras Públicas. 
O povo do Estado de Minas Gerais, por 

seus representantes, decreta: 
Art. 1.9 - Fica o Poder Executivo au-

torizado a abrir um crédito de Cr$ 100.000,00 
pela Secretaria de Viação c Obras Públicas, 
para a abertura de Hí quilômetros de estra-
da ligando o município de São Pedro dos 
Ferros ao povoado de "Aguas Férreas". 

Art. 2.9 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1!H7. · 
(aa.) Andn~ de Almeida - útlimo de 

Carvalho - Augusto de Figueiredo - Lima 
Guimarãl!S - Càudido Ulhôa ·- Antônio Pi-
menta. 

Justificação - O município de São Pe-
dro dos Ferros é um dos maiores produto-
res de cercais, café c madeira do Estado. A 
via de escoamento da sua produção é fei-
ta pela Leopoldina Hailway, de modo inefi-
ciente e precário. O município vive i:;ola-
do dos outros municípios por estrada de ro-
dagem. Interessante é que êsses 15 quilôme-
tros de estrada, resolvem, imediatamente, o 
problema. Pelo povoado de Aguas Férreas 
passa a estrada que se bifurcando vai por 
um lado para a cidade de Hio Casca e pelo 
outro para São Domingos do Prata e daí pa-
ra a Capital Mineira. O povoado de Aguas 
Férreas é circundado por uma área de terras, 
de mais de 4. 000 alqueires, constituindo uma 
grande riqueza em madeira, ainda mais que 
as terras são descançadas e fertilíssimas. 
Essas terras são de proprietários residentes 
em São Pedro dos Ferros que as não ex· 
pioram por dificuldades de transportes. O 
povoado de Agnas Férreas já conta com um 
considerável aglomerado de casas, aí fun-
cionando escola pública rural e igreja, qua-
se preenchendo os requisitos pura ser ele-
vado a distrito. E' banhado pelo Hio Casca, 
facilitando, assim, a higienização, sendo que 
o povoado já é saneado e livre das moléstias 
que assolam aquela região. 

Sala das Sessões, 1 O de outubro de 194 7. 
(a.) André de Almeida. 

PHOJETO N.9 171 

Autoriza a construção de uma rodovia 110 

' Triângulo Mineiro 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta : . 
Art. 1.9 

- Fica o Govêrno do Estad? 
autorizado a mandar construir, no exerci-
cio de 1948, a rodovia em projeto, na cxten-
s:io de 120 quilômetros, de Uberaba ao mu-
nicípio de !•'rutal, nté wa junção ec.m a es-
trada tla hnha-tronco do plano rotloviúrio 
federal São Paulo-Cuiabá--Goiânia. 

Art. 2.9 
- A despesa dcconcnte ·do arti-

go 1.9 eorrerá pela verba orçamentária do 



·,tt. 

Departamento de Estradas de Ro4rigem do · 
Estado ou por conta da contribuiÇão do Go-
vêrno da União, destinada à construção de 
estradas de rodagem no Estado. 

Art. 3.9 
- Esta lei entrará em vigor a 

1.
9 

de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
ções em contrúrio. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1947. 
(aa.) Carlos Prates - Martins da Cos-

ta - João Carnilo - Magalhães de Melo Via-
na - Adolfo Portela. 

PHOJETO N.9 172 
Autoriza a consll'ução de um prédio escolar 

110 povoado de Sao Vicente da Estrêla, 
no município de Raul Soares 

A Assembléia Legislativa do Estado de 1\finas. Gerais decreta: 
.J 

Art. 1.
9 

- FiGa • o Govêrno do Estado 
autorizado a fazer constJ:uir no povoado de 
Siio Vicente da Estrêla, no município de Raul 
Soares, urn prédio escolar. 

~rt. 2.
9 

- Fica o Govêrno do Estado m~t.?n;ado a despender até a ünportftncia de 
C!~ ó.lÜ • ?0.?,,00 Para a referida construção, 
que c.on CId pela verba competente da Se-· 
cretana de Via~~ão e Obras Públicas 

Art 3 • A ' . 
, . , · , · -. P_rcscnte lei entrará ern vi-

!lOI em 1.' de Janeiro ele 1948 r I 
disposições em contrário.' ' cvoga( as as 

S~lla das ~essões: 10 de outubro de 1947 
(<la. ) Lmz DominO'os J . · 

Valdir Lisboa _ J ;-o C -. ose Augusto -
Vasconccl~s. o ao amilo - Emílio de 

Justi[icaçtío -- 0 · . , 
Povoado de São Vicentee~~~~n~s Ppmario no 

, n!cípio de Ih1~11 Soares, é n;in{st\:~N~ ~ rn.t!-
dw· velho c Inadequado, não oforccend~ 1 e-
menor confôrto às crian"as q

11 1
. 0 r .- l · 1 "' 11 a I acorrem e a I sa? o Jnga( as a Permanecer por lOI ga 

horas. Torna-se neccss·íria a · t. . 1 s .;d· , '< _:: ex1s cnc1a de um 1H ~ I? c?m acomodaçocs adequadas ou-
d; a m.fanc!~ cscoh~r possa receber iJ{stru-
Çao em ambiCnte areJado c condizente com 

0 relevante_ trabalho a ser executado. Com . 
constru~~[~O d~ prédi? próprio, ainda que rnd~ 
de:~t?, fi.cara s?lu~Ionado um problema de 
lnaxuna Importnncia Para os habitantes da-
quele povoado, em sua maior parte, bravos trabalhadores rurais. . 

<a.) Luiz Domi~Jgos. 

PROJETO N.• 173 
Aulol'iza a constmção de um pl'édio [Jal'a 

!JI'U]JO escolar, na cidade de Raul Soares 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. V - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a fazer construir um prédio para 
grupo escolar, na eidadc de Haul Soares. 

Art. 2. 9 
- Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a despender até a importância de 
Cr$ 500. 000,00, para a referida construção, 
que corrcrú pela verba competente da Se-
cretaria de Viação c Obras Públicas. 

A. L. -13 

Art; 3.• · ~ A presente lei imtrará em 
vigor em 1,9 de janeiro de 1948, revogadas.. 
as disposições em contrário. . . 

Sala das Sessões, 1 O de outubro de 194 7. 
(aa.) Luiz Domingos - José Augusto 

- João Camilo - Emílio de Vasconcelos -Valdir Lisboa. 
Justificação - Desde muito vem a cida~ 

de de Raul Soares se ressentindo com a fal-
ta de novo prédio para o grupo escolar. Por 
falta de espaço, vúrias centenas de criau-· 
ças, em idade escolar, não consegue!n ma-
trículas, jú que as salas do prédio existente, 
supcl'lotndas, não comportam novos <:scola-
rcs. Deixar de sanar tão grave mal, ser a con-
correr para a continuação do analfahetism.o 
em nosso Estado. A construção do novo pre-
dio virú resolver problema de tão relevante 
importância, abrigando centenas de crianças 
em fase escolar. 

(a.) Luiz Domingos . 

PHOJETO N.9 174 
Autoriza a consimçcio de llm prédio escolqJ:,' 

em Vermcllzo Novo, município de Rcml: 
Soares. 

A Assembléia Legislativa do Estado Qe. 
Minas Gerais decreta: • do Estado 

Art 1 9 _ Pica o Governo . . 
• · · prcdw cs· autorizado a fazer constrmrNum no muni-

colar na sede de Vermelho ovo, . ' s cípio de Haul om:es · G • 
0 

do Estudo A 2 9 Fica o ovcrn d rt. . - té a importúncia e 
autorizado a dcspcndc~ a. •f :ri da construção •. 
Cr$ lOo.oqo,o?I parab;t c~~n~Jctcnte da Sccrc-
que correr~ p~ a ver hi"l'> . Públicas. 
taria de Vwçao e 0 • · I · entrará em 

3 9 A presente e1 
1 Art. · - . . d 1948 revogue as. vigor em 1.9 de JUncir~ . e ' . . 

as disposições em contr,tno. t bro de 194 7. 
S - s lO de ou u Sala das cssoe • . Jocé Augusto-

(aa.) Luiz DormEr,Ig~f· de Vasconcelos. João Camilo -:- • m IO 

Costa - Valdir Lisboa. rou·· . 
. . - E Vermelho N ?v~, . · Justzfzcaçao -:;- ~11 

0 
ensino prunano e. 

nicípio de Haul Soares, . ~d. em mau esta· 
ministrado em velho. ~~~e ~~~~ só para os es-: 
do, sem nenhum con~or t 'Jar\ as abnegadas. 
colares como tambem 1 ~ as suas sa-

• D tamanho extguo, . .. lta professoras. e . . . ' , 1 1 
ws 

0 
que (h h cu ·• 

las mal compor~alll os ':r\~1 de aprovcitamen-
o ensino rcduzmdo 0 g ' - do IJl·édio es-' 1 A construçao · to dos esco ares. . , 6 de urgente ncccssi-
colar para aqu~la VIl.t ( uantos conhecem. de 
dadc, rcconhcctd!l por n~e vem funcionando, visu o velho pred~o 0 . 
as escolas na aludida VIla. 

(a. ) Luiz Doiningos · 

PHOJETO N.0 175 
- 1 rédio escolar,. ·Autoriza a comll'llçao c c um·~. · le Razzl' 

na Vila de Biczziba, mumczpzo c 
Soares 

A ASsembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 
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· Art. V - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a fazer construir· um prédio es-
colar, na sede da Vila de Bicuiba, no muni-
dpio de Raul Soares. 

mesmo selecionar c aclimatar urna variedade 
própria do famoso cereal, que foi classifi-
cado pelos técnicos da Secretaria da Agri-
cultura de "Trigo Montes maros". 

Art. 2.9 - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender até a ímportiincia de 
Cr$ 100.000,00 para a referida construção, 
que correrá pela verba competente da Secre-
taria de Viação e Obras Públicas. 

Art. 2.9 - A presente lei entrará em 
V.igo~ em 1,9 de janeiro de 1948, revogadas 
as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1947. 
(a a.) Luiz Domingos - José Augusto 

João Carnilo - Emílio Vasconcelos -
Valdir Lisboa. 
, Jizstificação - Na Vila de Bicuiba, mu-

'nícípio ·ae Raul Soares, o ensino primário é 
,ministrado em velho prédio, em mau estado, 
~sem nenhum confôrto, não só para os esco-
.!ldres como também para as abnegadas pro-
Jessôms.. De tamanho exíguo, as ·suas salas: 
;mal -comportam os alunos, o que dificulta O· 
•ensino, reduzindo o gra,u de aproveitamento 
Idos escolares. A construção do prédio esco-
lar para aquela Vila é de urgente necessida-
de, reconhecida por quantos conhecem de 
v.isu o velho prédio, onde vem funcionando 
as ~scolas, na aludida Vila. 

{a.) Luiz Domingos. 
- Impressos e publicauos, incluam-se 

em Ordem do Dia. 

PROJETO N.9 176 

Autoriza a construção de uma Escola Média 
de Agricultura em i'rlontes Claros, no 
Norte de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

~rt. V - Fica o Govêrno do Estado 
;aut<'!nzado a construir uma Escola Média de 
Agncultura no município de Montes Claros. 

_ Art. ,2.9 
- As despesas para a constru-

çao e manutenção da escola correrão por 
c.onta ~a verba ~c Cr$ 133.,155. 000,00 des-
tmada a construçao de escolas no Plano de 
Rec~Ipcração. Econômica e Fomento da Pro-
duçao. 

, Art. 3.9 
- Esta lei entrará em vi"or a 

1:9 _de janeiro de 1948, revogadas as dispo-
~nçoes em contrário. , 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1!)4 7. 
(aa.) Antônio Pimenta - Lima Guima-

rães - Emílio Vasconcelos - João Cami-
lo - Luiz Domingos - Augusto de Figuei-
redo. ' 

Justificação - O município de Montes 
Claros, encravado no centro da região nor-
te-mineira, é ponto de convergência for-

. çada de todos os municípios do Norte de 
Minas. E' município de terras fertilíssimas 
do vale do Rio Verde Grande c seus afluen-
tes, produzindo grande quantidade de ce-
reais, corno sejam: milho, feijão, arroz, cu-
na de açúcar, algodão, mamona, batatas, etc. 
E' sede há mais de um século, de cultura 
rudime~tar de trigo, já tendo conseguido 
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E' importante produtor' de gado vacum 
e suíno, sendo um dos principais mercados 
abastccedorcs da praça do Rio de Janeiro 
para onde exporta anualmente cêrca de . : 
20.000 bois gordos e mais de 100.000 suí-
nos. E' servido pela Estrada de Ferro Cen-
iral do Brasil e se acha ligado ;.1 todos os 
municípios norte-mineiros por regular siste-
ma de estradas de rodagens estadual. Dis-
põe ainda de linha regular da "Panair do 
Brasil", ligando-o a Belo Horizonte c a tô-
das as Capitais do Norte do Brasil. Goza de 
clima propício a tôda a cult11ra de cereais, 
desenvolvendo aí, também, cxu!Jerantemente, 
as pastagens forragíneas. Possui ainda mag-
nífica e poderosa · central elétrica de Santa 
Marta, numerosos estabelecimentos de ensino 
primário e secundário, não dispondo, entre-
tanto, de nenhuma instituição de ensino téc-
nico, que viesse facilitar o preparo de pes-
.soal especializado, para melhor desenvolvi-
mento do seu já apreciável progresso agro-
:pccuário. 

Justifica-s.e, pois, plenamente, a localiza-
.ção c construção da referida escola, que vi-
rá preencher essa grande lacuna. 

(a.) Antônio Pimenta. 

PROJETO N.o 177 
Concede auxílio ao Hospital "Nossa Senhora 

de Lourdes", de 11lvinópolis 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1.0 - Fica o Govêrno do ~s~ado 

autorizado a conceder o auxílio de Cr$ . · · 
20.000,00 (vinte mil cruzeiros) ao !J<?spit.al 
"Nossa Senhora de Lourdes", de Alvmopo~Is. 

Art 2 o -'o auxílio referido no arhgo . . 123 (j lr, 9 1. 9, correrá por conta da verba. - ; , ~-. ' 
do Or~!amcnto do Estado de Mmas Gelais 
para o ano de 1948. . 

Art. 3.9 - Esta lei entrará em v!gor .a 
1.Q de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
ções em contrário. d 1947 

Sala das Sessões, 10 de outubro e · · 
(aa.) Starling Soares - Feliciano Pen~ 

Otacílio Ncgrão - Urid Alvim - Andrc 
de Almeida - último de Carvalho. 

PROJETO N.Q 178 

Autoriza a construção de um prédio escolar 
rza Vila de Silverânia, município do 
Pomba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. l.Q - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a fazer construir um. prédio es-
colar na Vila de Silveriinia, município do 
Pomba. 

Art. 2.9 - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender a quantia de Cr$ 

i 

. ! 

'' 
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I 
j 

!lO. 000,00 ;(noventa mil cruzeiros) na cons-
trução referida no artigo 1.9, que correrá pe-
la verba orçada para Obras Públicas. 

Art. 3.0 
- Esta lei entrará em vigor no 

dia V de janeiro de 1948, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 194 7. 
(aa.) t)}tfmo de Carvalho - Augusto de 

.Figueiredo- Carlos Prates -João Cnmilo -
Aníbal Gontijo. 

Jusli{icaliva: "'"-"' As Escolas Reunidas do 
Estado na Vila de Silverânia, funcionam em 
Prédio particular, em vista de haver desa-
bado o próprio estadual. E' urna vila pro-
gressista, de povo culto e trabalhador, com 
urna população urbana de cêrca de 2. OO!J 
almas e que merece as atenções dos Poderes 
Públicos. 

PROJETO N.o 179 

.Autoriza a elevação a Grupo Escolar das Es-
colas Reunidas da Vila de Tabolciro, 
município do Pomba, c contém outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de .Minas Gerais decreta: 

Art., 1.0 
- Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a elevar à categoria de Grupo Es-
colar, as Escolas Reunidas da Vila de Ta-
boieiro, município do Pomba, com a deno-
minação de "Grupo Escolar 14 de Julho". 

Art. 2.
0 

- Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a fazer construir mais duas salas 
.Para aulas no prédio destinado ao refcrioo Grupo Escolar. 

Art. 3.0 _! Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender a quantia de Cr:;> .. 
90.000,00 (noventa mil cruzeiros) 11a com-

• tJ·u~~ão determinada no artigo 2.0, que correrá 
pela verba orçada para Obras Públicas. 

Art. 4.0 
- Esta lei entrará ern vigor em 

1.
9 

de janeiro de 1948, revogadas as dispo-
si~~õcs em contrário. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1947. 
(aa.) último de Carvalho - Augusto de 

Figueiredo - Carlos Prates - João Camilo 
- Aníbal Gontijo. 

Justificação. - As Escolas Reunidas da 
Vila de Tabolciro, têm uma freqüência diáriu 
de mais de 2GO alunos. O prédio estadual, 
que é de construção recente, possui, apenas, 
duas salas, o que determina o funcionamen-
to em 3 turnos, com real prejuízo para o 
ensino, além de ser anti-regulamentar. Im-
põe-se, portanto, a sua elevação ú categoria 
.de Grupo Escolar, por preencherem os re-
quisitos necessários a êsses estabelecimentos. 

A denominação de "14 de Julho" que se 
propõe, tem ern vista homenagear nossa Car-

~ ta Mágna, fruto da mais alta sabedoria do~ 
.constituintes, que lançaram novos rumos a 
cultura democrática do Povo Mineiro. 

' . 
PROJETO N.9 180 

Autol'iza a construção de uma fábrica de ci-
mento em Barbacenà 

A ' Assembléia Legislativa ào Estado de 
Minas Gerais decreta : 

Art. V - Fica o G~vêrno do Jc:stado m~
torizado a construir uma fábrica de cimento 
na cidade de· Barbacena. 

Art. 2.9 
- Para essa construção e ins-

talação, poderá o Govêrno do Estado desa-
propriar, por utilidade pública, os terrenos 
necessários ús instalações, assim corno as ja-
zidas de calcárco e argila dos municípios de 
Barbacena, Carandaí e adjacências. 

Art. 3.0 
- A despesa necessária, orçada 

em Cr$ 15.000. 000,00, correrá por conta da 
verba destinada ao Plano de Hecuperação 
Econômica c Fomento da Produção. 

Art. 4.0 
- Esta lei entrará em vigor a 

1.0 de janeiro de 1948, reogadas as disposi-
ções em contrário. 

Sala das Sessões, 1 O de outubro de 194 7. 
(aa.) Renó - Cândido Ulhôa - T~m

credo Neves - Ribeiro Navano - Starlu~g 
Soares - Augusto de Figueiredo - Valdir 
Lisboa. 

Justificação - O Plano de I~ecupera~~ão 
Econômica e Fomento da Produça~, as pgs: 
113 a 116, determina "Por conscgmntc, n~c~
rno ue se admita o absurdo de que as ativi-
dade~ normais do Estado .e o. s.eu dcsen:ro~j 
vimento econômico se cnstahzen; no 1!-IV 

, · f .· . sem receiO que no-'\Íll'll poder-se-a m Clll • ' · 
~as' fábricas devem ser .erigic.Ias seml nsco 
de superprodução" c mms adiante. f~pfo nlf: 
J• 'lZI.llas e• ai)enas de Sítio, no m~IIllCI . 
' ' · ' o e nos VI-l3arbaccna, quando nesse mu~~~~~ J'azid·ls de 

zinhos se encontram as mm I' ~ c' . -
. 'I o mo por exemp o. ai an calcárco e m:gi !!• c d, I) ,d , lo Sino c Her-<hí com as Jazidas e e ra c • . o 
c~Il:mo Pena .e ou~ros lugareJ dc:i~e ;:~~i~í
município, CUJO vewf ~e eJt,enqu~ !~penas Sítio· pio de Barbacena a Oia, c 
roi mencionado· 1 rvido 

Sendo J:?arbacena, ponto ~c~tr~ h.ê"~c Mi-
pelas fcrrovws Cen~ral do Brasi cd . , é o v· - 'llCill de boas ro OVI,IS, ncira .de . wçao,, '.. a constnwão da fábrica local uuhcado p,u a . · d refe-
'i , , · . , to entre os demms cita os no B 
, .cl cini;le n ' Já se cogitou mesmo em ar-
n' o ano. d 'edade P'lra I , , d· fundacão e uma soci ' . ' J<ICcn~, " ~ :- se realizou em VIrtude ~"se fun o que n<~o · ' ' . , 

1 t I vado capital necessário a tal ernpi~·cei -c? c e ue agora vem o Plano de ·~cudimei~to c q • . ,. da Produção incentivar 
peraçao EconOim;,l : , 

1
•

11
terêssc do· c incrementar, derno!L,tr:mdo o 

Govêrno na sua rcahzaçao. 
. - d f'] . l' cimento em A construçao a a H'Ica c e •sta 

• ' f' . JUC alego nc. ' ·Barbacena vira con Irmar 0 c 1 ·men-
, ' r , m 0 desenVO VI juslificaç1ío, e pro\ ~r co:- is cstú dentrp 

to da sua grande PI.oduçao, P~ulhdo magm-
das jazidas de calcareo, o rc. ' . ~·'io na 
fico d~ cmprêsa de tal vulto c proJe ,, 
economia do Estado. 94 7 

Sala das Se::.:sões, 10 de outubro de 1 . 

em 

(a.) Hcnó. 
_ Impressos e 
Ordem do Dia. 

J. 

publicados, incluam-se 
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PRO.JETO N.9 181 

Concede subvenção a instituição de caridade 
de Mateus Leme 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. V - Fica 'concedidn pelo Govêrno 
do Estado, ao Hospital de são Vicente de 
Paulo, da cidade de Mateus Leme, a quantia 
de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). 

Art. 2.9 
- A presente lei entrará em vi-

gor em 1.9 de janeiro de 1948 revo«adas as 
disposições em contrário. ' "' 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 19,17. 
(aa.) . Adolfo Porte,la - Astolfo Dutra 

- Alberto Deodato - Starling Soares - Jo-
sé Augusto Tancredo Neves - André de 
Almeida. 

PROJETO N.9 182 

Autoriza a aquisição e instalação de uma fa-
zenda para produção de sementes e mu-
das em Muzambinlw, nó sudoeste de Mi-
nas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. V - Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a localizar, adquirir e instalar 
uma fazenda para produção de sementes e 
mudas no município de Muzambinho. 

Art. 2.9 
- Fica o Govêrno do Estado 

autorizado, ainda! a despender, para êsse 
fim, a importância . necessária à aquisição e 
instalação da refenda fazenda, correndo as 
despesas pela verba orçada pelo "Plano de 
Fomento da Produção", na parte em que pro-
põe a instalação das fazendas para produção 
de sementes e mudas. 

Art. 3.9 
- A presente lei entrará em vi-

gor em V de janeiro de 1948 revogadas as 
disposições eln contrário. ' 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 194 7. 
(aa.) Augusto de Figueiredo - Antônio 

Pimenta -· Badaró Júnior - Emílio de Vas-
concelos Costa - Lima Guimarães - Maurí· 
cio Andrade. · 

. Juslif!cafão - O município de Muzam-
hmho, esta situa_ do ~o sudoeste mineiro com 
uma arca de 66. 7~~ hectares e uma popula-
ção de ?7. 771 lu~lntantes, servido pela Estra-
da de !<erro .Mogwna, possuindo ainda diver-
sos estabelecimentos de ensino público c par-
cular,, S~nta Casa. ?e }\Iisericórdia e várias 
assocwçoes de assitencw social. 

E' um mm;icípio agropccuarista, com 
um rebanl~o bovmo. de 19.000 cabeças c ... 
21. 000 sumo~. Assim pr?duz café, cercais e 
produtos dcnvados. de le~te ... 

Do. expost_o ac.u~a, J_nshflca-se a aquisi-
ção e wstalaçao da. <lludida fazenda 110 nm-
nicipio de Muzambmho. 

.PROJETO N.9 183 

Autoriza a localização e constmção de uma 
Escola Jmlastrial e Vocacional em São 
Sebastião do Paraíso, no sudoeste de Mi-
nas. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta : 

Art. V - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a construir uma Escola Jndus-
trial e Vocacional, na cidade de São Sebas-
tião do Paraíso. 

Art. 2.9 - A despesa para construçi:io e 
manutenção da Escola correrá por conta da 
verba de Cr$ 133.455.000,00, do Plano de 
Recuperação Econômica c Fomento da Pro~ 
dução. · 

Art. 3.9 - Esta lei entrará em vigor á 
1.9 de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1~4? ·~ 
(aa.) Augusto de Figueiredo - Antomo 

Pimenta - Soares Canedo - Lima Guima-
rães - Emílio Vasconcelos - Badarú Jú-
nior - Maurício Andrade. 1 

Justificação - A cidade de São Sebas-
tião do Pm;aiso está situada na região sudo-
este do Estado, a 1. 000 ms. de altitude, :de 
clima excelente, com 28.400 habitantes, 7.500 
eleitores. 

Dotada de duas estradas de ferro, ótima 
rêdc telefônica, fôrça e luz, dois grupos es-
colares, ginásio para alunos do sexo mascu-
lino, um ginásio e escola normal para alunos 
do sexo feminino, um Seminário Menor, um 
orfanato, Santa Casa de Misericórdia, Pôsto 
de Higiene Estadual, uma fábrica de mantei-
ga, dois curtumes, fábricas de calçados, 'fá-
brica de cerâmica, diversas carpintarias, ofi-
cinas mecânicas e uma fábrica de macarrão 
em vias de conclusão c funcionamento. 

Do exposto acima, justifica-se a l>I'efe~ 
rência em localizar c construir a aludida 
obra, na referida cidade. 

PHOJETO N.9 184 
1iuioriza a localização e construção de um 

Sub pôs lo de Sericicultura em Capclinga, 
110 sudoeste de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta : 

Art. V - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a localizar c construir um sub· 
pôsto de Sericicultura no município de Ca-
petinga. 

·-. 

.' .. ) 

11! 

Art. 2.o - Fica o Govêrno do Estfldo 
autorizado, ainda, a despende~, para ~esse 
fim a importância necessária u execw.~ao e ) 
apa~elhamento da referida obra, c~yrendo as 
despesas pela verba orçada pelo Plano de 
Fomento da Produção", na parte em qu~ pro- ) 
põe a criação dos subprodutos de SenciCul- I 

tura. . t , • ' 'rt. 3.o _ A presente lei en rara em Vl· 
gor, •. 1 1,9 de janeiro de 1948, revogadas as 
d},;~posições em cop.trário. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de HH7. 
(aa.) Augusto de Figueiredo - An~ôn~o 

Pimenta - Maurício Andrade - Dadaro J~
nior - Emilio de Vasconcelos Costa - Ll-
ma Guimarães. 

Justificação _ O município de Capetin· ~'1' ' 
ga estú situado na região d,o sudoest? do E~
tado, com uma área de ~2. 679, possmndo óh-



~ 
I 

I 

I 
I 

. . 

ma~ t~~ras. de cultura c grande produtor de 
cafe, cerems e fumo. E o seu subsolo · -
em hzidas de diamantes. . e 1rico 

·. . A cidade está localizada em Iu"nr sadio 
e· de excelente clima com uma p"o' nul' :-
d 7 30'l I b' ' '' aç.1o e. . . • H\ Itantes, com um grupo escol· . 
e otunas casas comerciais. Isto pôs to I· ct'

11 
a p •d · , · • ta a .·~e, orm.nar~c!a de pc.qucnas propricd:Hfes 
a~uco~as, JUst!f~a-se a mstalação c constru-
ç,w. d.t mencwnada obra na cidade de Ca-
pchnga. 

PROJETO N." 185 
Concede subvençtío d Associaçiio · Vicenlína 

de Sete Lagoas 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minus Gerais decreta: 
Art. 1.0 

- Fica concedida a seguinte 
subve_nção ?m 194~: Cr$ 3. 000,00 (três mil 
cruz~tros) a Assocwção Viccntina da cidade 
de Sete Lagoas. 

~\rt. ~2." - Esta subvenção correrá pela 
verh.t 11:.>-076-GO, n. 1, do Orç·unento de 
1948, L 

Art. . 3:" - H.cvogam-se as disposicõcs 
em contrano. -

Sala das S~~sõcs, 10 de outubro de 1947. 
_ (aa.) Emtlw de Vasconcelos - 1\laga:-

lhae:> de ~lel? Viana - Emílio Silveira -
Reno - Rü>ctro Navarro ·- .José Augusto. 

Impressos c publicados, incluam-se 
em Ordem do Dia. ' 

COMISSõES DE HEDAÇÃO, JUSTIÇA, FI-
NANÇAS E EDUCAÇ,\.0 

(Substituições) 

Estão sôhre a mesa os seguhites reque-
rimentos, que são lidos pelo Sr. 1.0 Secretá-
rio: 

REQUERIMENTO 

""" Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
... gislativa. 

· Como Vice-Presidente, em exercício da 
Comissão de Redação c na ausência do' Sr. 
Presidente Abreu Hcsende, Deputados Simões 
de Almeida e Xenofontc Mercadante, solicita-
ria de V. Excia. o obséquio de designar subs-
tituto aos mesmos, tomando a liberdade de 
propor, de acôrdo com os respectivos líde-
res, os nomes dos Deputados Soares Canedo, 
Magalhães de Melo Viana e José Augusto. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 19·1. 7. 
(a.) Oscar Corrêa. 

REQUERIMENTO 
Ex mo. Sr. Dr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa. 
· Estando ausente da Capital o Sr. Depu-

fado Faria Tavares, requeiro a V. Excia. se 
digne dar-lhe substituto na Comissão de Cons-
tituição, Legislação e Justiça, durante a au-
s'ência. 

P. deferimento. 
..l!l Sala das Sessões, 10 de outubro de 1947. 

(a.) Pedro Braga, Presidente da Comis-
são. 

· REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da _Assemb_léia Le· gislativa. 
T~nd~ o . D~putado Augusto Costa, mem-. 

bro da C?mtssao de Finanças, comunicado 
que deve_ra aus~n~ar-se desta cidade durante 
alguns thas, ~oh~tto a nomeação do Deputa-
do Chave~ H.Ibeiro para substituí-lo durante· 
a sua ausencw. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 194 7. 
(a.) Maurício Andrade Presidente da 

Comissão de Finanças. ' 

REQ UEH.Il\lENTO 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa. 
O abaixo assinado, Presidente em exer-

cício da Comissão de Educação e Cultura, 
comunica a V. Excia. que se acha ausente 
o Deputado Arlindo Zanini, membro efetivo 
da Comissão, como representante do P. T. B., 
pelo que pede seja designado para substitu-
to o Sr. Cândido Ulhôa (art. 64 do Regimen-
to Interno). 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1947. 
(a.) Hondon Pacheco. 
O Sr. Presidente defere os requerimen-

tos supra, designando os substitutos indica-
dos. 

Finda a matérht do expediente, o Sr. 
Presidente passa a deferir a palavra aos ora-
dores inscritos. · 

E' dada a palavra ao Sr. Armando Ziler. · 

OPEHAHIOS DE MORH.O VELHO 

O SH. ARMANDO ZILER - Sr. Presi-
dente c Srs. Deputados. 

Venho hoje a esta tribuna, a fim de apre-
sentar um requerimento que se relaciona com 
a situação do operariado de Morro Velho .. _ 

Como é notório, e já tivemos oportum-
dadc de ao caso referir-nos, há algum tem-
po nesta Casa os operários da Saint Jolm· 
Dei-Rey Mining Company, ou seja, Mina de 
Morro Velho, estão em dissídio coletivo, com 
a empresa, reclamando aumento de seus sa-
lários. 

O dissídio já foi julgado pelo Tribunal 
Regional do Trabalho, dando, em parte, g~
nho de causá aos operários da Mina de Mor-
ro Velho. 

Entretanto, recorrendo a emprêsa da 
sentença, o caso se encontra hoje no Supe-
rior Tribunal do Trabalho, para solução fi-
nal. 

o processo, porém, vem se arrastando 
pelo Superior Tribunal do Trabalho, sem so-
lução imediata, e como a situação dos operá-
rios de Nova Lima, como afinal a de todos 
os operários, de um modo geral, em todo o 
País, é cada dia mais trágica, - podemos as-
sim caracterizá-la - torna-se necessário evi-
tar que continuem aguardando por muito 
temp-o, que o Tribunal venha a decidir o as-
sunto . 

Nova Lima é uma das cidades do Esta-
do e do Brasil, onde a vida é mais cara·, c is· 
to é natural, tendo em vista que aquela labo-
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r riosa população dedicando-se, corno se dedi-. 
ca, ao trabalho exclusivamente de extração · 
de minérios, não fazendo agricultum, donde 
importar todos os víveres e gêneros de que 
carece. 

Nestas condições, a vida, em Nova Li-
ma, é mais cara, de custo mais elevauo do 
que em Belo Horizonte, e em outras cidades, 
onde já é elevado também. 

Assim sendo, e tendo em vista que o dis-
sídio em curso é de inteira justi{~a, confor-
me o Tribunal Regional .iá decidiu, e que 
aquêle grande aglomerado de homens, de tra-
balhadores honrados, de 8. 000 trabalhadores, 
já não pode continuar suportando a situa-
ção; tendo em vista, ainda' que êste dissí-
dio já vem transitando pelos diversos ór-
gãos de justiça, há mais de nove meses, e 

/que a situação do ·operariado exige solução 
a mais imediata possível, apresentamos ú Ca-
sa, o seguinte requerimento, que esperamos 
ver aprovado pelos ilustres representantes do 
povo mineiro. - (Lê): 

REQUERIMENTO N.o 75 

Sôbre dissídio coletivo de operários de Morro 
Velho 

Considerando a difícil situação que atra-
vessam os mineiros da C ia. de Morro V e lho, 
que hú 10 meses, vêm lutando para conse-
guir aumento de salários. . . . 

Considerando ainda que o d1ssrd10 co-
'letivo vem se arrastando nos diversos órgãos 
da Justiça e que o aumento se torna cada 
dia mais necessário. 

Requeremos a V. Excia., ouvido o Ple-
nário seja enviado ao Superior Tribunal do 
Trab~llw uma moção solicitando o julgamen-
to rápido do dissídio coletivo suscitado pe-
los trabalhadores da St. Jolm Del-H.ey Mi-
ning Co. . 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1947. 
(aa.) Armando Ziler - Carvalheira Ra-

mos - E. V. Costa - Simão da Cunha -
Uriel Alvim - Oscar Corrêa - José André 
de Almeida. 

O Sr. Lima Guimarães - Queria dizer 
a V. Ex c ia. que acho de absoluta justiça o 
pedido que V. Excia. acaba de formular. 

Entretanto, precisamos de um esclareci-
mento: não quebrará a independência dos 
poderes qualquer interferência da Assembléia 
junto a um dos Poderes do Estado?' 

O SR. ARMANDO ZILER - Não estou 
muito certo de que a independência dos po-
deres é ferida quando um poder solicita ou-
tro, possível urgência na solução de um de-
terminado assunto. 

Nós não estamos evidentemente solicitan-
do ao JudiCiário que decida de certo modo. 

O Sr. Lima Guimarães - Não deixa de · 
ser uma advertência ao Poder Judiciário. 

O SR. ARMANDO ZILEH - Não pode 
ser advertência, não tem êsse carater, mas 
a~enas a intenção de solicitar julgamento rá-

' p1do para um processo que já há nove me-
ses aguarda solução; tratando-se de um dis-
sídio 'coletivo, que interessa a uma coletivi-
dade de 8 mil trabalhadores, ganhando até 

15 ou 16 cruzeiros por dia, embora traba-
lhem a dois quilômetros abaixo da superfí-
cie da terra, a uma temperatura de 40 graus, 
e que está em situação aflitiva. 

O Sr. Uma v!limarães - Não nego que 
,eja justo; faço apenas urna ponderação. 

O SH ARl\IANDO ZILER - Acredito qn~ 
nós, com~ representantes do povo de Minas, 
e portanto também dessa parcel.a .de trabalha· 
dores, estamos no dever de sohc1tar, a quem· 
de direito, rapidez na solução de problemas 
graves. A , 1 .. Suponha V. Excia. que esta ssemJJ e Ia 
se dirigisse ao S:r. Ministro do ~rnbalho: so-
licitando uma medida nesse sentido, pedmdo 
sua ntençiío para um problema que pguarde 
solução. ·Niio hú interferência ele um S_?bre ou-
tro dos Poderes· há antes, colnhoraçao. Bem 
sei qu~ o Superior Tribunal está assoberbado 
de processos, mas, tratando-se, como se trata,. 
<le um processo que envolve 8. 000 ·trabalhado-
res'. é justo solicitar ao Superior Tribunal do 
Truhalho preferência para êste problema que 
interessa aos mineiros, são mineiros dupla-
mente, porque trabalham em minas c são de 
Minas, c trabalham em mina de ouro e ainda 
mais de ernprêsa estrangeira. Não é possível, 
portanto, que deixemos de considerar a situa-
ção daqueles nossos conterrâneos, que é real~ 
mente angustiante, porqUanto sf:o chefes de 
família, em sua gnmde ])arte, ganhando como 
disse há pouco, 1 ô a 18 ou 20 cruzeir~s por 
dia, e que necessitam, assim, de melhoria. O 
estômago não pode esperar. 

Pelas razões expostas, tenho a certeza de 
que o requerimento será aprovado, inclusive 
nela nobre bancada do Partido Trabalhista 
Brasileiro, embora a observação formulada pe-
lo seu ilustre líder. 

O Sr. Lima Guimarães - Foi apenas uma 
ponderação. r 

O SR. ARMANDO ZILER - Sr. Presi-
dente: Ao mesmo tempo, dada a natureza do 
caso, tenho a honra de solicitar o regime de 
urgência para o requerimento, a cuja leitura 
acabo de proceder. 

Ern o que tinha a dizer. (Palmas). 
- Submetida a votos, é aprov:~<la a urgên-

cia requerida pelo Sr. Arma'? <lo Ziler. 
Em seguida, o Sr. Presrdente submete a 

votos e a Casa aprova o requerimento supra.1 

MAJORAÇÃO DE FRETES NA R. M. V.1 

ESTRADA NO TIUANGULO 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra ~ 
Sr. Carlos Prates. 

O SR. CAHLOS PRATES - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputado,s. 

O motivo que me traz hoje, novamente a 
esta tribuna, prende-se ao assunto de ord~m 
administrativa e econômica de uma carta que 
acabo de r~ceber do meu prezado amigo Dr _, 
J. S. Rodngues da Cunha, Presidente da So-
ciedade Hural do Trifmgulo Mineiro, com se· 
de em Ubcraba. 

Transmito à Assembléia o que nos inforN 
ma essa carta: 

"Sociedade Hural do Trifmgulo Mineiro 
- Uberaba - Minas Gerais, 26 de setembro 
de 1947. 



Prezado amigo Dr. Carlos Prates. 
Cordiafs saudações. 
Estou de posse de sua carta de 20 do cor-

rente c em resposta u ela, quero informar-lhe 
que o ;10sso maior interêsse em obter niClli_?-
res tarifas ,para sal c arroz na R. M. V: n~w 
significa que estejamos dcfc.ndendo, Pp)pna-
mentc um meio de consegmrmos aqueles ar-
tigos ,jJOr menores preços, quer seja p~ra im-
portaçfto como no caso do sal, quer seJa para 
exporta~~ão, corno no caso do arroz. 

Mesmo sem o aumento de frete, o sal que 
compramos no IUo, vindo via Barra. Man~a, 
um saco do referido artigo chega aqm na Es-
taçüo da Oeste por Cr$ 30,06. Compra~o cr~1 
São Paulo c embarcado em Santo Andre, ?-r~I.
go igual, vindo pela "Sito Paulo-Jun~llm , 
"Paulista" c ''l\logiana", chega na Estaçao de 
Ubcraba por Cr$ 29,74. Corno o meu prcz~~o 
amigo jú pode ver, o sal comprado em Sao 
Paulo chega a Uberaba, presentemente, por 
menor preço do que o comprado no Rio. A 
majoraçüo de fretes da H.êdc Mineira de Via-
ção, agora posta em execução, elevarú o quilo 
do sal em mais 4,8 centavos ou sejúm Cr$ 1,44 
em um saco de 30 quilos. Acrescida esta im-
portância ao custo anterior do sal, teremos 
que, em cada saco, agora, comprado no IUo, 
virú custar, em Uberaha, Cr~\ 31,50, ou seja 
uma diferença, a maior, de Cr$ 1,76, mais ca-
ro do que o comprado em São Paulo. Se a R. 
l\1. V. não quiser atender nosso pedido, nós 
de Uberaba, Uberlândia e outros centros con-
sumidores, inclusive os de Goiaz, passaremos 
a fazer nossas compras sàmentc em São Paulo 
c a Rêdc Mineira verú, dentro de pouco tem-
po, o desfalque que se verificará em sua arre-
cada(;ão. , 

' ' 
Vemos dessa exposição, que' a majoração 

das tarifas' da R. M. V. está acarretando urna 
situação onerosa à própria Estrada, ~om a 
agravante de forçar a saíd~ da p~oduçao para 
São Paulo, em lugar de v1r para ?s ccn~ros 
consumidores de Minas. Basta considerar que 
a maior' produção am!al .de arroz no .Estado, 
é a do Triângulo 1\Imeu·?, com. cerca de 
'J 300. 000 sacas de üO qmlos, rnms de 30 o/o 
~{;1 produção do Estado; feiJão, 110.000 sacl!;s; 
milho, 1. 400.000 sac:1s: Citamos apenas es7 
tes, como produtos basicos. 

Diante do que nos informa o Sr. Pre~i~ 
dente do S. H. T. M., tôda ,essa prodt~çao 
escourá para outros Estados, ou en,t~w ~lmas 
terá que ,pagar mais caro que em S~w ~ aulo, 
aquilo qúe foi produzido em seu. propr~'? ter-
ritório para nilo ficar privada desses generos 
de ,primeira necessidade. 

E' mais 'um dos numerosos problemas de 
administra\~ão que se apresenta ao Govêrno 
do Estado 'para ser solucionad~: de tu~ l~do 
o vultoso deficil da Hêdc Mii:_eira .de .Vwçao; 
de outro, a evasão da produçao mm.Cira para 
outros centros consumidores detcrmmada pe-
lo custo do transporte, com reflexo no C\lstO 
da vida para os mineiros. . . 

Há dias, analisava eu desta tnbuna a .~1-· 
tuar~üo em que se encontra uma vasta reg1ao 
do ~l'rifmgulo Mineiro, a zona do Pontal, onde 
se acham os Municípios de Prata, Pontal, Cam· 
pina Verde, Ituiutaba, Toribatê c ,outros,. nas 
bacias dos Hios Grande e Parana1ba. Ah,. ~e 
encontra latente um dos maiores pote~c.Iai.s 

J ú sabemos que a Casa Hibeiro de Abreu, 
a maior f9rnecedora de sal ao interior, vai 
ahrír uma sucursal em Santos, mas enquanto 
Isso nüo se der, nossos pedidos serão encmm-
nhados a outras firmas. 

. econômicos do Estado. E' uma zona ferhhssl-
ma e de raras riquezas naturais. Apreciável 
i't é no momento sua produção, mas para 
tlcse;Ivolvcr-sc c to;·nar-sc um dos maiores c~
leiros do Estado, precisa que ?S poderes Pt~
hlicos lhe dêem cooperaçüo: vws de ~o~un.I
cações, em primeiro lugar,. escolas, a_ssistcnci.a 
ao:> agricultores e 'pecuanstas, serviços sani-
tários, etc. 

Por ali passa a importante rotlovia São 
Paulo-Cuiabá. Em indicac~üo ao Govêrno do 
Estado solicitamos a construção da rodovia 
em projeto c constante do plano rodoviário, 
na extensão de 120 quilômetros de Uheraba 
ao Pontal, em ligação com a estrada São Pau-
lo-Cuiabá. 

Com o arroz vai ser a mesma c ousa. Em 
breve, Belo Horizonte c outras zonas qué se 
abastecem do nosso produto sentirão a sua 
falta, pois, pelo mesmo motivo, a' produção 
desta região serú encaminhada para São Paulo. 

Tendo evidenciado, assim, que os nossos 
interêsscs econômicos voltam-se para São Pau-
lo, d.~vemos, ~odt~via, nos esforçarmos ,para 
que a nossa vw ferrea não venha aumentar o 
seu já grande deficit. 

As estradas de São Paulo c·oncedem ainda 
um desconto de 20 o/o sôhre o frete de merca-
dorias despachadas em vagões lotados, o que 
ainda mais contribui para que suas vantagens 
sejam maiores. 

Gostaria que o amigo exibisse êstes cálcu-
los ao Diretor da Rêdc, insistindo em nosso 
pedido. 

Sem outro motivo, subscrevo-me atencio-
samente, do amigo atento, (a.) J. S. Rodri-
gues da Cunha". 

Neste sentido já me entendi, pessoalmen-
te com o Sr. Diretor da R. M. V., prometen-
d~-me S. Excia. examinar êste caso e a ,pos-
sibilidade de uma solução satisfatória. 

E' bem difícil a situação financeira des-
sa nossa via férrea, mas estamos certos de que 
a solução prometida será encontrada. 

O Triângulo Mineiro, Srs. Deputados, até 
certa época, nüo muito remota, se encontrava, 
pràticamente, afastado c desintegrado da c~
munhão mineira; vivia por si mesmo, dos pr~
prios recursos e das iniciativàs de seus habi-
tantes; os benefícios emanados dos Governos 
ali nüo chegavam; não existiam ~vias de co-
municações para os centros de Minas; nenhu-
ma assistência escolar, sanitária ou de qual-
quer outra natureza lhe era dispensada. Era 
uma região esquecida dos ,poderes públicos, 
como se não pertencesse a I\Iinas. 

Ali já se cuidava em alta escala, da pe-
cuária nacional com ~ formação de espaçob~s 
fazendas, vastas pastagens e valiosos re ~ 
nhos. 1• d sor-

Heroicos uberabenses,_ vencendo oso r~latar 
te de dificuldades, aí cstao para enntosas via-
os .percalço.s de suas longas Z ~r~, puro san-
gcns i.t lndiU, em busca do c u c ,c ia de' me-
gue; dali trouxeram êles o q.ue hav dn· 
lhor c de mais fino na espécie, para repro 
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to~es elos seus rebanhos; formando o que há 
hoJe de melhor na pecuária brasileira em In-
dubrasil, Gir, Nelore e Guzerá, uma das maio-
res fôrças econômicas do nosso Estado c do 
País. Foi nessa época (lU C se 'iniciou a intro-
du~~ão e o aprimorame1;to da magnífica raça 
do {indo zehu no Brasil, considerada a me-
lhor de tôdas, pelo seu pêso sua resistência c 
fácil ~daptação aos climas 'tropicais. O seu 
:aperfeiçoamento, em lHinas, vem se operando 
·desde aquêles ~e~pos, sendo motivo de orgu-
lho fl~lra os mmeiros possuir o nosso Estado 
·O mawr c o melhor dos rebanhos nacionais 
·d~sta espécie. Sõmen te no Trifmgulo existem 
c~rca de 1. 500. 000 cabeças com uma produ-
çao anual de 400. 000 cabeças, àproximada-
mente. 

, O descaso dos poderes públicos, de então 
por aquela prodigiosa reuião determinou, co~ 
mo sabemos,, certo movimento separatista dos 
seus ha!Jitan!es, justamente revoltados diante 
d~_lal sltuaçao, formando-~;e correntes de opi-

, ruoes favoráveis à constituição do "Território 
do Triângulo" ou pela sua anexação ao Estado 
de ~ão Paulo. 

Hecentemente, no período do Estado No-
vo, .verificou-se um movimento "subterrâneo" 
já ni;ío mais por parte dos triangulinos, ma~ 
de carúter político, no sentido da criação do 
"Território do Triângulo", o que, aliâs, foi 
amplamente divulgado pela imprensa do Rio. 

Ainda agora, segundo estamos informa-
dos, uma florescente cidade industrial com o 
nome de "Fronteira" c já com cêrca de 1. 000 
habitantes, está sendo construída por um gru-
po de capitalistas, em território mineiro, à 
margem do Rio Grande, no Município de Fron-
tal, colocando-se, .porém, fora da influência 

; de Minas, mas sob o patrocínio de São Paulo. 
Ante 'essa situação ameaçadora à nossa 

economia, os Governos do Estado, nesses úl-
timos anos, convenceram-se da necessidade 
de voltar sua atenção para aquêle setor mi-
neiro, de modo a conservar .em Minas o que 
é de Minas. 

Obras de vulto se realizaram, de interêsse 
para a região, tais como, dentre outras, o . 
prosseguimento da estrad~ de ferro até Ube-
raba construção da rodovia Belo Horizonte-
Ube~aba-São Paulo, subvenção de linha aé-
rea, importantes serviços de úgua c eletricida-
de na cidade de Uheraba, um grande parque 
para a exposição agropecuária que ali se rea· 
liza anualmente, serviço de saúde, etc. 

Mas é necessário e é justo, Srs. Deputa-
dos que êsses beneficios ~ a. proteção d?s Go-
ver;ws se estend~~ ~amberp a .• outras cidades 
u a outros MumciplOs do Tnan~ul.o, qu~ tu-

do t~rn dado sem nada receber. E' nnpenosa, 
oe t -d tl ·· inicialmente, a cons r

1
uça_o. a c

1
s rac a a que Ja 

·eferimos a qua vira co ocar a remota 
nos I do Pontdl do Triângulo Mineiro em con-
zona 0111 0 centro e com a Capital do nosso 
tacto c l' · t 

1 Construída pre Immarmcn e, essa ro-
Est~c 0 ··orno medid~ estratégico-econômica pa-
do~~I~' ? . c ·üé mesmo para facilitar a execu-
1·a "' mas ' - I' • . " ~ 1 "Phno de Hecupcraçao oconomtca , 
çao. < ~ laçrro das escolas de agricultura e in-
nd~ 1

111•5 a v' ·oc"Ci~nais fábrica d. e cimento, moi-
us nas " ' 1 · f · 'f' t nhos ,para milho c capc

1
·areo, n1g,o~·! I C Oi c l\~:, 

localizados por êsse ano no nangu .o 11-
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neiro, imensas serão as possibilidades produ-
tivas, financeiras c sociais daquela região. 

Eis porque, Srs. Deputado;,, venho. solici· 
tar o apoio dos nobres colegas ao proJeto de 
lei que hoje apresentei à M~sa sôbre a <;ons-
lrução da rodovia em aprêr;o, para que, dwnte ~ 
dessas considerações, seja transformada em 
lei nossa indicação ao Govêrno do Estado. 
(Palmas). 

O SH. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Emílio de Vasconcelos. 

O SH. EMlLIO DE VASCONCELOS- Sr. 
Prcsiden te c Srs. Deputados. , _ 

Tenho a honra de passar as maos. de V. 
Excia., três indicações, requerendo sepm as 
mesmas encaminhadas ao Sr. Gov~rnador do 
Estado, depois de aprovadas pela Casa. 

Vêm à Mesa as seguiu tes indicações: 

INDICAÇÃO N. • !J 
Sôbre criação da Vila de Moca.mbeiro 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia L e- ~ 
gislativa. 

Os Deputados abaixo assinado.s pedem a 
V. Excia., ouvida a Casa, que se digne de en-
caminhar ao Exmo. Sr. Governador do Esta-
do a seguinte indicação: criação da Vila do 
Mo'camheiro, Município de Matozinhos. 

J11stificação 
O atual Povoado do Mocamheiro, do Mu-

nicípio de Matozinhos, cont_a com uma p~pula
ção superior a 3. 000 habitantes, P?SSUI .117 
prédios, escola, cemitério, capela e .d~st.a cerc,a 
de 7 quilômetros da' scqe do Mumc1~10. Va-
rias fazendas de ótimas terras possm o M?-
C'tmheiro c entre elas, as da Jnguara, das mars 
afamadas do Estado, Mocanso, Periperi do 1\-~o
canso, Hiacho d' Anta, etc. População ordeua 
e afeita ao trabalho, urge que se lhe faça 
justiça criámlo-se a Vila do Moc~mbciro, que 
sera, incontestàvelrncntc, das mms florescen-
tes de Minas. 

·sala das Sessões, 10-10-1947. -- (aa.) 
Emílio de Vasconcelos Costa- Magallu~es Me- Â. 
lo Viana - Emílio Silveira - MauríciO An-
drade - .José André de Almeida -:- C.arlos 
Prates - .T oiio Camilo - At~gu~to. Figueiredo 
-Lima Guimarães- Badaro .Tumor- .T. R. 
Henó - Soares Canedo - Hibeiro Navarro.-
.José Augusto - Luiz Domingos -:- .J~ubert 
Guerra - Manuel Taveira - ~tarhng So~rcs 
- último de Carvalho - Bohvar de Freitas 
- Luiz Domingos - Aníbal Gontijo ::-.Ta~-
credo Neves - Cândido Ulhôa ---; An~omo PI- ~ 
menta - Oscar Corrêa - Valchr Ltshoa - l 
Elias Sousa Carmo - .T ason Albergaria - 1 

, llacir Lima - Otacílio Negrão - Mourão ~ui
marães - Martins da Çosta - Castro Pires . 
- Augusto Costa - Simão da Cunha - Fidel-
cino Viana - Chaves Ribeiro. 

INDICAÇÃO N.• 10 

Sôbrc construção de ponte sôbrc o Rio 
Dourado 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. • 

' · Os Deputados infra assinados pedem -a V. 
Ex c ia., ouvida a Casa, que se digne de man-
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'dar ~ncuminhar a?s. Ex mos:' Srs. Governador 
•do I~~t.~1do, Secretarw da V1ação e ao Diretor 
do J?epar.tan~ent~ de Estradas de Rodagem á 
segumte llHhcaçao: · ' 
. A construção de uma ponte sôhre 0 IUo 

;Dourado, Município de Silviunópolis. 
Justificação 

. , • A_ ponte ~?b~·e ~ lU<? Dourado li.gurá 0 Mu-
n~ctpl;l de SllvwnopolJs aos Mnmcípios de 

· Gt_nunm, Machado c Alfenas e encurtará 0 ca-
rmn~lO I~ ara Poç,:os de Caldas. Facilitará o in-
tcrcamiHo dos três primeiros Municípios cita-
dos com Sfío Paulo, via Pouso Alegre-Bragan-

·Ça .• Podel'ão pela referida ponte passar as 
botadas de Alfenas e a prolluçi\o de fu-
mo do Município de Gimirim. O Govêrno 
<~o Interventor João Beraldo mandou que se 
fizes.se o orçamento da citada vonte e o mes-
mo nnportou em 100. 000 cruzeiros. Verifica-
se lo;~o a importfmcia e a necessidade da cons-
trução da ponte que ora indicamos ao Govêr-
no do Estado. 

.~aia das Sessões, 10-10-1947. - (aa.) 
Erruho. ~Je Vascon~l;los "Cos~a - Magalhães de 
.Melo VI,ma - Erruho Silvetra - Maurício An-
<;rade. - .To~é And:é de Almeida - Carlos 
1 rat~s - ,J ~ao ~anulo - Augusto Figueiredo 
- Lmtl~ Gun~araes - Badaró Júnior _ José 
R· Heno :- Soares Canedo - Hiheiro Na var-
ro -,-Tose Augusto - Luiz Domiwros _ Jou-
hert Guerra. " 

INDICAÇÃO N." 11 
Sdbre construção de uma estrada em 

Pouso Alio 

'. I~xmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
,gtslnhva. · 

9s _Deputad?s abaixo assinados :pedem a 
V. I~xc1a., ouv1da a Casa, que se digne de 
n~andar oficiar ao Ex mo. Sr. Ministro da Via-
çao de Es~rada.s d.e Hodagcm, encaminhando-
lhe a segumte md1cação: 

C~nstrurão de uma éstrada moderna na 
<exten:;uo de 3 quilômetros, ligando as duas 
Partes que compõem a cidade de Pouso Alto. 

Justificação 

Declar~ o Sr, Presidente que a indicação 
n." 9 vai à Comissão de Assuntos ·Municipais 
e as de números 10 e 11 vão à Comissão de 
Viação, a fim de receberem parec~r. 

PROFESSOH JUSCELINO BARBOSA 
(Voto de pesar) 

O SH. BADAHO' JúNIOH - Peço a pala-
vra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a ,palavra o 
Sr. Badaró .T únior. 

U SH.. BADAHO' JúNIOH - ::ir. Prest 
tlentc. 

Dizia o Paurc Antônio Vieira que a morte 
não tem jurisdição nas almas. Em verdade, 
se ela esfria o sangue, não enregela a lembran-
ça dos varões prestantes na memória ,dos que' 
lhes sobrevi vem. 

E' com sincera e profunda emoção que 
dirijo, nessa hora, minlla palavra a esta As-
sembléia lJara solicitar um voto de saudade e 
de pesar pela môl'le ocorrida na madrugada 
de ontem, do Dr. Juscelino Barbosa. Para 
exaltar a sua memória não terei necessidade 
de percorrer tôda a sua longa vida pública. 

Somos filhos do mesmo Município. me 
nasceu na Fazenda da Samambaia, Distrito de 
SünÚl Cruz da Chapada, Município de Minas 
Novas, sendo seus ~pais o Coronel Juscelino 
Barbosa Sena e D.• Maria Cftndida de Sousa 
Sena. Com quatro meses de vida foi levado 
para a então Capelinha da Graça, para a com-, 
panhia do Coronel Antônio Coelho da Silva, 
o sempre lembrado Coronel Coelho, que ali 
exerceu um benéfico patriarcado. Dêsse bon· 
doso varão recebeu apoio e auxílio decisivo 
para a vida, pois o educóu e transformou. Es-
tudou no afamado Seminário de Diamantina, 
onde deixou traços de sua clara inteligência. 
Partiu dali para Ouro Prêto, onde se matricu-
lou no curso de ciências jurídicas, que termi-
nou na Faculdade de Direito de São Paulo. 

Diplomado, seguiu para Teófilo Otoni, on~ 
de fêz sua estréia na tribuna do Júri, como 
Promotor de Justi~~a; ali fundou, com Alfredo 
Sú e Vicente Paulino, o semanário "O Mucuri", 
jornal que desfruta o maior conceito nos 
meios norte-mineiros. Sua carreira a partir 
daí caractedzou-se vor uma série brilhante 

\ 

A cidad~. de Pouso Alto é dividida em 
duas partes: Cidade Velha e Estação. Há uma 
'Dstrud.a ma~ ~onservada, de percurso de mais 
de dOis qmlometros ligando as referidas par-
tes .. N <t PI:imeira .parte (Cidade) passa a ro-
d<_>vw Arma-Caxarnhu. Na segunda (Esta-
çuo), a Hêde Mineira de Viação. 

A construção de urna estrada moderna é 
coisa do rna!or interí'isse não só para Pouso 
Alto, Cl?lllO mnda P,ara o intcrcfunbio entre as 
dt.ws_ vws de co;nunicação: Rêde Mineira de 
Vwçao e Hodovw Arcia-Caxurnbu. A sua pe-
q~tena. extensão não exigirá avultada soma em 
(hnhem; e a sua construção virú beneficiar 
uma prospera c progressista cidade de Minas. 

de conquistas: Chefe de Policia, Prefeito de 
Poços de Caldas, Secretário das Finanças no 
Govêrno Bueno Brandão e Venceslau Braz, Di-
retor da Hêde Mineira, Deputado Estadual, 
Professor da Faculdade de Direito, demons-
trou em todos êsses cargos a ·mais elevada · 
compreensão dos deveres <lc cidadão. 

Sala das Sessões; 10-10-1947. - (aa.) 
Emílio tle Vasconcelos Costa- Magalhães Me-
lo Viana - Emílio Silveira - Maurício An-
drade - José André de Almeida - Carlos 
Prat~s - João Camilo - Augusto Figueiredo 
·.;_ Luna Guimarães - 13adaró Júnior - José 
H. Henó - Soares Canedo - Ribeiro Navar-
ro - José Augusto - Luiz Domingos - Jou-
hert Guerra. 

Er~ um . escritor simples c ameno, a êle 
se _Podw aphcar o que de si mesmo dizia Me-
deuos e Albuquerque: era um filtro invertido. 

Os assuntos mais confusos tornavam-se 
claros, agradáveis depois de vulgarizados 
por êle. ' 

Hú para nós dois aspectos da vida inte-
lectual de Juscelino Barbosa, dignos de desta-
<}llC: um se prende ao carinho com que se <;_n-
lregava ao estudo das consas da ter!a q~e ele 
chamava "consas da raça", pela smc~ndade 
e simplicidade de que se revest~m. Era um 
apaixonado pelos estudos do meiO ~·ural e o 
bucolismo enchia-lhe a alma sertaneJa. A po-
lítica de azoto, a alimentação do trabalhador 
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rural, as vantagens do Registro· Torrens, a ele-
tricidade nas fazendas, o carro de bois, o al-
godão, os frutos oleaginosos, o eucalipto, as 
formigas, o trigo sertanejo, o .problema de re-
florestamento, foram asssuntos que êle versou 
com proficência c maestria, com os olhos vol-
tados para a grandeza do Brasil e Minas Ge-
rais. 

Outro .aspecto interessante da atividade 
intelectual de Juscelino Barbosa foi o seu 
acentuado pendor para os problemas de finan-
ças e economia, brilhantemente demonstrado 
quando chamado a lecionar na Faculdade de 
Direito e quando ocupou a pasta das Finan-
ças nos Governos de Bueno Brandão c Ven-
ceslau Braz. Seus estudos sôbre o Banco do 
Brasil, Banco Hipotecário Nacional, Moeda 
Brasileira, a parte ativa que tomou na funda-
~~ão c organização do Banco Hipotecário c 
Agrícola de Minas Gerais, tudo patenteia suas 
qualidades de economista emérito. 

Vale a pena mostrar como êlc encarava 
a sempre debatida questão 'econômica e finan-
ceira do Brasil. "Há uma questão econômica 
c uma questão financeira e uma questão mo-
netária - entrelaçadas, inseparáveis, conjuga-
das, de modo que a solução da primeira im-
porta a solução das outras du_as c nenhuma 
destas últimas pode ser resolvida sem se re-
f;olver a primeira, que é capital. _Quase que 
se poderia dizer que há uma questao ap~nas: 
questão de riqueza ou de pobre~a, questao ~e 
.trabalho ou de andar à gandaw. A questao 
econômica cifra-se em produzir o mais pos-
sível, produzir com sobra, pr?duzir sem_ m~
dida, produzir, e cada vez mms; a qucstao fl-
n:mceira resume-se em gastar menos do que 
se arrecada; a questão monetária resolve-se 
criando um bom instrumento de circulação, 
uma moéda sã, universal. A questão econômi-
ca tem que ser resolvida, só hú de ser resol-
vida .por nós, produtores; a questão vital, a 
questão maler está entregue aos modestos tra-
nalhadores da terra. A questão financeira é 
urna simples questão de brio, de pundonor ad-
ministrativo. Gastar mais do que se arrecada 

· é doidice, é desonestidade, é excesso de man-
dato, é ei!dividar o mandante sem poderes pa-
ra tanto; quase que é e as o de cadeia ... ". 

Inimigo acérrimo do papel-moeda, .Jusce-
lino Barbosa o considerava o maior, o único 
flagelo do Brasil. "E' indispensável, dizia êle, 
restabelecer a pena de morte para duas espé-
cies de crimes nefandos para duas classes de 
criminosos impenitentes: quem fizer revolu-
ção e quem emitir papel-moéda; as revoluções 
são crimes contra a Pátria; o papel-moeda é 
um crime contra o povo. O vício do papel-
moeda é igual ao vício do álcool: quanto mais 
bebe o viciado, mais sêdc tem c mais 'precisa 
beber". Juscelino Barbosa foi incansável ao 
demonstrar a necessidade da criação de uma 
unidade monetária brasileira; o seu projeto 
de criação do Cruzeiro data de 1923. 

Foi como se vê, devotado em extremo ao 
estudo dos problemas econômicos e financei· 
:-os de nossa terra. . . 

Não ficou aí sàmente a atividade de Jus-
celino Barbosa. Hoje, qu_c os campos de pou-
so se multiplicam em 1\~I_?as c q~IC os nossos 
céus se coalham de ~Vl~es, reg1str~~os, em 
bem da verdade e da JUStiça, que foi ele, com 
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Borges d~ Costa, que fundou a primeira enti-
dade aeronáutica em Minas Gerais, durante a 
guerra de 1918, destinada a fazer pilotos e· 
angariar recursos para as nossas fôrças na Eu-
ropa. f:sse entusiasmo pela aviação, êle o 
transmitiu a seu ilustre filho, Dr. Sílvio Bar-
bosa, grande pioneiro da aeronavegação. E a 
própria doença, que o reteve por tanto tempo 
no leito, não o deixou mergulh.ado no maras-
mo; a agitação sadia da sua vida c das suas 
idéias continuou na agitação da moléstia, que 
nunca' impediu que êle mantivesse ininterrup-
tamente a "posse da dignidade pessoal", sú· 
mula de tôdas as virtudes cívicas c .privadas. 

Êsse, Sr. Presidente, o homem que fechou 
os olhos para sempre na madrugada de on-
tem. 1 

, • • 
E evocando-lhe a memona nestas simples 

palavras, cu parodio à Assembléia, por uma 
associação de idéias c sentimentos, êste epitá-
fio que Teócrito imortalizou sôhre o túmulo 
de um amigo, colocado à margem ele um ca-
minho ateniense, como advertência c exemplo 
ao Viandante: Se és hom, se tens um coração 
puro e uma consciência sem múcula, ,podes 
repousar um pouco ú sombra clêstc túmulo, 
que aqui jaz Juscelino Barbosa. (Palmas). 

110.Q ANIVEHSARIO DA FóHÇA POLICIAL 
O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-

~identc, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 

Sr. Deputado Alberto Deodato. 
O SH. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-

ddentc, nobres Deputados. 
Hoje é o aniversário da Fôrça Policial 

Mineira: 110 anos. As bancadas coligndas me· 
deram a incumbência de requerer ú Casa os 
nossos votos, as nossas homenagens à Fôrça 
Policial, pela data do seu universúrio. 

E' aue se trata de uma corporaçii:o que 1 • • . 
honra c dignifica a gent~ rmne1ra: na. :paz, 
cumprindo civicamente o seu dever, pol!cl~lll
do, prevenindo, assegurando a ordem puhhca 
nos rincões mais remotos do Estado. Nos tem-
pos intranqüilos da Hepúhlica, nós vamos ~n
conlrar os nossos bravos soldados, ora scrvm-
clo :i legalidade, ora servindo à Demo~racia e 
à Justiça. Peçn, portanto, a V. Excia., Sr. 
Presidente, sejam inseridos em ata os nossos 
votos de grande satisfação c. as homenagens 
que prestamos à Fôrça Policial. 

PHOFESSOR JUSCELINO BARBOSA 

Estou na tribuna c acabo de ouvir as .'Jla• 
lavras brilhantes do representante de Mmus · 
Novar; nesta Casa, sôbre a personalidade que 
ontem desapareceu - Juscelino Barbosa; Um 
Deputado da minha bancada interpretara me-
lhor do que eu os sentimentos de pesar, mas 
eu não me furto a dizer algumas palavras sô-
brc aquêlc de quem fui amigo e que co!1heci 
tão profundamente e do qual, durante toda a 
sua vida fui um discípulo, admirando-lhe a 
grande i~teli[1ência e as n~táve_is virtudes ~í
vicas. Juscelino foi um pwnc1ro no J?rasll •. 
Sertanejo que se gabava de o ser, .IWS?Ido no 
remoto Distrito de Chapada, um arr:ual lon-
gínquo de Minas Novas, êle, na Faculdade de 
Direito de São Paulo, se bateu pela República 
e ao lado dos Republicanos, no alvorecer dQJ 
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regime. Dirigia ·jornais contra o regüne de-
posto. Contam dêle um episódio que caract~
riza a sua mineiridade: num clube de acad~
micos era obrigatório um juramento republi-
cano. Em sessão solene, a fórmula juramen- · 
tal era esta: "juro em nome de Deus". Jusce-
lino, ao prestar o seu juramento, tev~,' as se-
guintes palavras: "juro em nome de Mmas que 
hei de cumprir o meu dever'~. Ma/ec.onornta 
mineira, foi êle o precullior, p~dc-se dizer, ~la 
utilização do gaso;3·ênio em l\Imas. Na. av_w-
~~ão, foi o pioneiro, pois fundo~l o P:Imeir~ 
Aeroclube daqui. Em matéria fmanceira, foi 
êlc o primeiro no Brasil que falou no sanea-
mento da moéda com a substitui~~ão pelo novo 
padrão - o cruzeiro. Professor da Facl~l.dal!c 
de Direito ainda pode-se dizer, que na cwncia 
das Finan~~as, c no Direito Administ~·ativo, que 
êlc lecionou a sua cátedra está vazia. 

Por lod~s os cantos, em tôdas as paredes, 
na rcmemoração c no coração das gerações, 
Juscelino, o grande mineiro que morreu, ainda 
perdura. Lembro-me hem do final do seu dis-
curso, no cntêrro do grande Raul Soares. As 
últimas palavras foram estas: "Bayard minei-
ro, repousa, não tiveste mêdo nem tiveste má-
cula!" Podemos dizer do grande filho de Mi~ 
nas Novas: Bayard mineiro, não tiveste mêdo 
nem tiveste mácula. (Palmas). 

PROFESSOR JUSCELINO BARBOSA 

O SH. HONDON PACHECO- Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Hondon Pacheco. 

O SH. HONDON PACHECO - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

O Pmfcssor Alberto Deodato acaba de in-
dicar-me para, em nome da bancada udenista, 
expressar o sentimento de pesar que hoje do-
minou esta Casa. 

Desnecessário seria ocupar esta tribuna 
para tal mister, porquanto o caro Professor, 
Interpretando o nosso sentimento, o fêz com 
~n·iihantisrno, secundando a justa iniciativa do 
Ilustre Badaró Júnior. 
. A bancada da U. D. N. presta, comovida, 

smcera homenagem póstuma ao Professor Jus-
celino Barbosa, cuja· vida constituiu exemplo 
às gerações presentes c futuras. 

Notável intelectual, financista, político, 
escritor, o grande mipciro, que ,partiu para 
sempre, foi antes de tudo um homem útil, 
precursor de idéias novas, autêntico pioneiro, um idealista. 

Associando-se às justas homenagens q1~e 
Prestamos ao saudoso Juscelino Barbosa, 'la-
menta a U. D. N. a perda irreparável de um 
grande varão mineiro. (Palmas) • 

O SH. LIMA GUIMARÃES - Peço a pa-lavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 

Sr. Lima Guimarães. 
O SH. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-

àente, Srs. Deputados. 
Também o Partido Trabalhista Brasileiro 

vem verter sua lágrima sôbre o túmulo do 
grande Juscelino Barbosa. Sinto-me perfeita-
mente hem em ser o intérprete do meu Parti-
do neste preito de saudade, porque tive a opor-
tunidade de conviver intimamente com o gran-

de mestre, de beber ~s suas magistrais lições •. 
de presenciar e admirar suas grandes vutu-
des cívicas c sobretudo o seu grande patrio-
tismo. 

Juscelino foi, sem dúv}da, um grande, 
brasileiro. Acima de tudo ele colo~a':a. o seu 
arnqr à Pútria. Na cátedra, n<? ma_gis!erw, era 
um grande exemplo desta delhcaçao a sua t.er-
ra. Amava, sobretudo, o sertão e o sertaneJ? .. 
Foi também um dos precursores da atençao 
que os governos deve_m ter.para com os traba-
lhadores. Ouvi-o rmutas vezes nas su.as aulas, 
de que ·tenho imensas saudades, ipl~Itear um 
melhor reajustamento de vida, pleitear uma 
melhor distribui~~ão de riquezas, c <~ue os lm-
mens públicos devem volt~!r suas VIstas para 
aquôles que trabalham. Alem de: tudo fo_I um 
grande luzeiro na regularncntaçao das fma?-
eas do Estado. Quando o velho mestre partm 
para a Eurorlll, a fim de negociar um emprés-
timo entre os franceses para Minas, em con-
taeto com os financistas franceses, êle se re-
velou de tal forma um homem conhecedor 
dt~ssc assunto, que .possibilitou a fun~lação do 
Banco Hipotecário e Agrícola de l\hnas Ge-
rais. Foi êlc um dos seus fundadores. 

Perguntaram-lhe, na França, se ha_via 
mais duas pessoas nas condições de Juscelmo 
Barhosa c êle anontou então Estêvão Pinto_ e 
Mendes Pimentel, e a êsses três nomes, entao, 
os financistas frmJcp,•;es entender:;rn de, cnt!·e-
gar a sorte ele um Banco em l\hnas (1erms., 
Foi êste grande mestre que deixou ar1ora a 
vida terrena, abrindo em nosso coraçao um 
grande vácuo c um qrande vúcuo na vida cien-
tífica de Minas Ger~lis. Posso dizer de Jusce-
lino Barbosa simplesmente o seguinte: foi um 
grande súhio a serviço do Brasil. 

Estando, agora, senhores, na tribuna, que-
ro também solidarizar-me com as homenagens 
aqui prestadas à Fôrça Policial Mineh;a pelo 
seu aniversário hoje. 

Também nós do Partido Trabalhista Bra-
sileiro admiramos os soldados de Minas; com-
preendemos que êlcs scinprc estiveram no exa-
to cumprimento de seu dever, associando-nos 
a esta' justa homenagem que a Assembléia llies 
presta na,data de hoje. (Palmas). 

O SH.. BOLIVAH DE FHEITAS - Sr ·~ 
Presidente, ,peço a palavra. 

O SH. PH.ESIDENTE- Tem a palavra O· 
Sr. Bo!ivar de Freitas. ' 

O SR. BOLIVAH DE FREITAS - Sr., 
Presidente, Srs. Deputados. 

Em nome da bancada do Partido Repu-
blicano, quero associar-me às justas homena-
gens que esta Assembléia está prestando :\., 
grande figura de político, de jornalista e d~ 
profcs~or, Juscelino Barbosa, que eu aprendl 
a admrrar desde eedo c que a morte acaba de· 
furtar ao convívio do ,povo mineiro. 

As homenagens que hoje fora~ pr~stadas. 
por esta Assembléia à Fôr~~a Policial tiveram 
o pronunciamento de tôdas as bancad_as; em 
nome das bancadas coligadas falou o hder g~ 
Coligação Democrática, o Sr. Deputa~lo 
hcrto Deodato. Entretanto, Sr. Pres~den~e, 
não é demais que eu reitere aqui a solidarie-
dade do Partido Republican<_>. • 

Aproveitando a oportumdade, Sr. P\esi-· 
dente, desejo encaminhar à Mesa a segumtc, 
indicação (lê): · 
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,\: INDICAÇÃO N.• 12 

Sôbre efetivação de praticantes 
:. · ~xmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

. gtslativa do E8tado de Minas Gerais. 
. 08 abaixo assinudos requerem a V. Excia., 

·ouvida a Casà, se digne de indicar ao Gover-
nador do Estado a conveniência de serem efe-
tivauos no curgo de praticante os atuais inte-

' · r~nos aptos 1para o e~e_rcíc_io du função, me-
dtante provas de habthtuçao e notus de efi-
ciência no serviço público; de se considera-
rem praticantes os funcionários de outra ca-
tegoria e os extranumerários que estiverem 
eJwrcendo as fun~~ões correspondentes; de as 

· vag:1s ·existentes nas repartições públicas do 
Estudo, hem como as decorrentes da dispensa 

.'.dos .praticuntcs interinos que forem julgados 
· jnapt.os, serem I?r.ovidns com a nomeação de 
·candiC!alo~ classtfl.~ados Cl}'l concurso, quando 
. êssc provimento for possiVcl ante o art. 32 
d~s ~ispo~ições Transitórias da Constituição 
Mmc1ra; fmalmcnte, de ser oportunamente fi. 
xada nova data para realização das provas a 
.que se refere o Decreto 2. 4 77, de 19 de setem-
bro de 1947, e de sómcntc os candidatos re-
_gulannentc inscritos em concurso até 4 de ou-

. tubro <I e 194 7 poderem prestar as .provas a 
que se refere esta indicação. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 194 7. 
. (a a.) Do!ivar de· Freitas - André ·de Al-

meida - Luna Guimarães - Magalhães de 
Melo Viana - Guilherme Machado. 

_ -- Declara o Sr. Presidente que a indi-
·caçao supra vai à Comissão de Justiça. 

• O SR. MOUHÃO GUIMAHÃES- Sr. Pre-
.Slden te, peço a palavra. . 

O SH. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
.Sl'. Mourão Guimarães. 

. O SH. MOURÃO GUIMAIU.ES - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

A bancada do Partido Social Democráti-
-co Dissidente tem a honra de solidarizar-se 
com a,'i manifestações de pesar pelo faleci-
mento do grande brasileiro, do dinfunico e 
grande batalhador que foi o Dr. Juscelino 
Barbosa. E' com JH·ofunda emoção que me 
desincumho dêsse dever. 
'. O SR. TANCREDO NEVES- Peço a pa-

lavra. 
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o 

'.Sr. Tancredo Neves. 
O SR. TANCHEDO NEVES - Sr. Presi-

dente c Srs. Deputados. 

,,· 
4-ssociando-mc, pois, às jüstas hom~na

gens aqui requeridas pelo' ilustre líder das 
bancadas coligadas, nada mais faço do que 
traduzir o que vai no coração de todos os 
meus colegas de bancada. (Palmas) . 

O SH .. PHESIDENTE - Vamos consul 
tar à Casa sôhre a inserção, em ala, do voto 
de pesar .pelo passamento do Professor Jusce-' 
li no Barbosa requeri<!o pelo 8r. Deputado Da. 
daró Júnior e apoiad!?por totlos os líderes das 
diversas bancadas. 

0:> Srs. Deputados que forem favorúvcls 
à inscrçúo em ala, de um voto de pesar pelo 
passamento do Pt·ofessor Juscelino Barbosa, 
queiram .permanecer em seus lugares. (Pau-
sa) . Aprovado unânirnemcnte. 

Vamos, igualmente, eonsuliar à Casa sô-
bre a inserção, em ala, de um voto de regozijo 
pela passagem do 1Hí." aniversúrio da l<'ôrça 
Policial 'do Estado, de autoria do Sr. Deputa-
do Alberto Deodato e apoiado pelos demais 
líderes das di versas bancadas. 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
à inserção, em ata, de um voto de regozijo 
pela passagem do 11ü.9 aniversário da Fôrça 
Policial do Estado, queiram permanecer em 
seus lugares. (Pausa) . Foi aprovado unàni- . 
mcmente . 

CHBDITOS FEDERAIS PARA MINAS 
O SH. URIEL ALVIM - Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 

Sr. Uriel Alvim. 
O SH. UHIEL ALVIM - Sr. Presidente 

c Srs. Deputados. 
Sem dúvida, o povo mineiro enfrenta nes-

te momento uma das maiores crises de sua 
história. Atingido pelos reflexos da guerra, 
compartilha das mesmas 'apreensões e desas-
sossegos em que se esbatc o mundo. 

Por felicidade nossa, entretanto, não exis-
tem_ aqui ?S recalques históricos, a incompre-
ensao so_c1al de que, em grande parte, deri-
van~ as msupcrúvcis dificuldades que afetam 
a v 1da de outras nações. 

Para nós mineiros, tudo se restringe mais 
p:·ôp_riarnenle a um problema de ordem eco-
normca, nas suas múltiplas diversificações. 

Por isso mesmo, c porque o nosso povo 
conserva suas velhas inclinações para a vida 
de ordem e de trabalho, eu sou daqueles que 
a?~cditarn, irrcstritamcnte, na sua .pronta rea-
brhtaçiio c mesmo na sua imediata prosperi-
dade. Venho a esta tribuna em nome da banca-

da do P. S. D. para associar-me às homena-
;gens que o ilustre Sr. Deputado Alberto Deo-
dato requer sejam prestuda.:; à Fôrça Policial 
de Minas Gerais. 

O passudo desta corporação, feito de ci-
vismo, de bravura, de lealdade aos ideais de-
mocráticos do nosso povo c às suas institui-
ções republicanas, de há muito a impôs à ad-
miraçfio da gente mineira. 

Percebe-se que o Govêrno enfrenta as difi-
culdades e vai procurando solução para o 
problema. Entretanto, o que maior regozijo 
nos traz é a circunstância de podermos ve-
rificnr· que o próprio povo reage com vigoro~ 
so entusiasmo, renovando seu aparelhamento 
c modernizando sua técnica de produção. 

j~Ja, na verdade, tem sido um dos baluar-
·tes muis fortes que Minas possui para a defesa 
·de suns tradições. 

·Quer nos tempos de guerra, quer nos de 
:Paz, como muito bem frisou o ilustre Deputado 
Alberto Deodato, tem sido a lídima expressão 
-d~s mais nobres sentimentos da alma mineira. 

Já o comércio e a indústria não são os 
únicos a refletir os efeitos dêsse movimento 
renovador; a agricultura, sempre u mais rele-
gada fonte de riqueza do País, levanta-se ago~ 
r a com outras p·erspcctivas. 

A despeito das dificuldades c encareci-
mento da miio de obra, as principais culturas 
do Estado se expandem, porque a máquina 
vai sendo utilizada metôdicamcnte. 

/ ., 
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I ./ ·.·.· poi·aram en~ definitivo ao rol das nossas ri- 2.000.000,00; . 

1.. quezas rurms. - 4 - Para a ligação telegráfica em di ver-
: · 1 Merece destaque o número de pedidos de sos Municípios - Cr$ 500. 000,00; 

1 
• ·I tratores, de bateria~ motomecanizadas que o 5 - Para a construção de uma ;ponte sô-

1
, 0:·1 comércio especialista tem recebido dos nos- bre o Rio Paranaíba - Cr$ 2 o 000. 000,00. · · 

sos agricultores, com a maior insistência. Finalmente, por iniciativa da bancada dQ. 
Isto significa um elevado grau de recepti- P. R o, conseguimos os créditos seguintes: 

vidade do nosso produtor rural para tudo 1 _ Para a ligação Aguas Formosas-TeÓ-
quanto seja moderno, racional. filo Otoni - Cr~.~ 500 o 000,00; 

Portanto, o momento é dos mais oportu- 2 - Para a ligação rodoviária Araxá----:-
nos para a ação do poder ,público, completan- Nova Ponte - Cr$ 500 o 000,00; 
do ou facilitando a iniciativa particular o 3 - Idem Arassuaí, estrada-tronco Rio-

Temos a satisfação de consignar que o Bahia - Cr$ 500 o 000,00. 
Govêrno da União está, de algum modo, en- Pelo Ministério da Aeronáutica, não in-
tendendo' assim o seu dever o cluídas as obras do Aeroporto da Pampulha,. 

O Orçamento Geral, votado para o pró- o Orçamento consigna para o nosso Estado 
ximo ano, destina ao Estado de Minas Gerais Cr$ 3 o 250. 000,00, assim distribuídos: 
numerosos créditos, principalmente para auxí- 1 - Para o Aeroporto de Caratinga 
li o à agricultura,' aos transportes e ao ensino. Cr$ 400 o 000,00; 

O trabalho desenvolvido para a concessão 2 - Idem de Paracatu - Cr$ 200. OOO,OOÕI 
dêsses créditos foi articulado pelas bancadas 3 -- Idem de Januária - Cr$ 300. 000,00';. 
dos vúrios Pnrtidos políticos. 4 -- Idem de Pará de Minas . - Cr$ 

Considero de grande interêsse a divulga- 300 o 000,00; 
~ão dêsscs fatos, não apenas para que sejam 5 - Idem de Uberlfmdia - Cr$ ......•• 
eles geralmente conhecidos, mas porque, se- 200 o 000,00; 
gundo penso, nunca o Poder Federal nos es- G - Idem de Teófilo Otoni - Cr$· 
t<:ndeu a m~oo com tanta franqueza e tão deci- 300.000,00; ' 
d1dos propos1tos de cooperação o 7 - Idem de Formiga - Cr$ 100. 000,00;. 

Sàmente .pelo Ministério da Viação o Or- 8 - Idem de · Campo Belo Cr$· 
çamenlo da República inclui créditos para 100 o 000,00; 
Minas Gerais no total de Cr$ GO .100 o 000,00. !) - Idem de São Francisco Cr$ 

Por iniciativa do Partido Social Democrá- 200 o 000,00; 
tico, foram pleiteadas e obtidas as seguintes 10- Idem de Passos- Cr$ 50o000,00; 
verbas: 11 - Idem de Carlos Prates (Belo Hori-

1 - Para a ligação ferroviária Belo Ho- zonte) - Cr~ll 500 o 000,00 o 
rizonte-Pcçanha-Itabira _ Cr$ ...... , • • . Além dêsses, as bancadas da U. D. N. e· 
10.000.000,00; . do P. R. conseguiram ainda os seguintes: 

2 - Idem Lima Duarte-Bom J ardirn - 1 - Para o Aeroporto de Guaxupé - Cr$· 
Cr$ 12 o 000 o 000,00; 200 o 000,00; 

3 - Para melhoramentos da Estrada de 2 - Idem de Varginha - Cr$ 100. 000,00; 
Ferro Bahia a Minas - Cr$ 2 o 000 o 000,00; 3 - Idem de Bambu i - Cr$ 100 o 000,00; 

4 - Para a ligação rodoviária . de Rio 4 - Idem de Viçosa - Cr$ 200 o 000,00. 
Branco - Ervália - Cr$ 309 · 000,00; · As verbas destacadas para o Ministério da 

5 - Para a rodovia Belo Horizonte-Vi- Agricultura, com aplicaçuo em Minas Gerais
1 tória, incluindo um ramal para Itabira - Cr$ atingem ao total de Cr$ 17.020.000,00. 

10 · 000 o 000,00; Devemos ao Partido Social Democrático 
'> li - Idem Cataguazes-Leopoldina - Cr$ a iniciativa de que resultaram as seguinte,!~. 
~. 000. 000,00; parcelas: 

7 - Idem Belo Horizonte-Juiz de Fora 1 _ Para desapropriação de terrenos des- , 
- C r~ 1 O· 000 o 000,00; tinados à Inspetoria de Pedro Leopoldo -

8 - Idem 1\olanlmmirim à estrada-tronco C r~~ 800. 000,00; · · 
Rio-Bahia - Cr$ 1. 000. 000,00; · 2 - Auxílio à Escola de Agnmomia de· 

9 - Idem Ponte Nova à estrada-tronco Viçosa -- Cr$ 350.000,00; 
Hio-Bahia - Cr$ 1 o 500. 000,00; 3 - Idem it Escola de Agronomia de La~ 

10 - Idem Pirapctinga-Pôrto Novo do v r as - Cr$ 350.000,00; ' 
Cunha - Cr$ 4. 000.000,00; 4 - Idem à Escola de Veterinária de Belo 

11 - Para a conclusão do Edifício Postal- Horizonte - Cr$ 350.000,00; 
Telegráfico de Barbacena - Cr$ 300. 000,00; 5 - Idem à Escola de Lacticínios "Cân-

12 - Idem em Cataguazcs - Cr$ dido Tostes" de Juiz de Fora - Cr$ 
300.0300,00; 250.000,00; ' 

1· --- Para instala~~ão da linha telegráfica G _ Para a manutenção dos Postos A~ro--
em Espera Feliz - Cr$ 100.000,00; pecuários de Ubcraba, Itabira, Patos c Sete 

14 - Idem em Divino - Cr$ 100.000,00. Lagoas - Cr$ 1
0 
200.000,00; 

Por iniciativa de Deputados da rcpresen- 7 _ Para 0 prosseguimento de obras na 
tação da U. Do No, obtivemos os seguintes fnspctoria de Pedro Leo.poldo - Cr$ . · · · • • • • 
créditos: · 500 o 000,00; , 

1 - Para a ligação rodoviária Nova Re- 8 - Para a instalação de um Nucleo Co-. 
sende-Po~~os de Caldas - Cr$ 1. 500.000,00; lonial em Cachoeirinha - Cr$ 1. 000 o 000,00;. 

2 - Para a ligação ferroviária l\Tontes 9 - Para 0 desenvolvimento da. produção 
Claros-Monte Azul - Cr$ 2.000.000,00; de sementes _ tubérculos de batatmha e se. 
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.. mentes de -l10rtaliças em Virgínia e Jacuí -
·Cr$ 800.000,00; 

~~ - P~r!l obras nas Estações Experi-
mentais de VIticultura de Bacpendi c Andra-
·das- Cr$ 700.000,00; . 

~ 1.- Para a instalação de Postos Agro-
fTcuano~ em Januária, Paracatu, Passos, Teó-·1; o ~tom, .Montes Çlaros, Santa Bárbara, Uher-
an<lla, Itumtaba, Caratmga &ovcrnador Vala-

. dares e Pains -.Cr$ 4. 800:000,00; 
1~ - Para a instalação de uma Fazenda 

Experimental de Criação na região do Rio Do-
·ce- Cr$ 3.000.000,00; 
C . 1~ - Auxílio à Associação Brasileira de 

·Cn$aç
2
a
0
o

0
de Gado Guernsey, em Leopoldina-

· r . 00,00; · 
·· 14 - Cultura da videira e combate de 
·suas doenças c pragas - Cr$ 300. 000,00; 
·ta ;- 15,- C<;mstrução c instalação de uma Es-
f çao Expenmental de Enologia em Diaman-
. ma - <-:r$ 900. 000,00. 
D .Jor mtermédio de representantes da U. 

. . . e. do p ·. R.' conseguimos, ainda: ' 
t, .1 - Para mstalação de uma Escola Agro• 
e.cn~ca em Muzarnbirilw - Cr$ 1. 200.000,00; 

d r d Para construção de um Pavilhão 
50g .I<fo0,g0 ~ Exposições, em Caxambu - Cr$ 

r· Até aqui, atingimos a um montante sÚpe-
t:~~ a ~r.~ ~~: 000.000,00. Nas dotações de ou-
In Muusteuos, fomos aquinhoados nessa 

esma prop - · . u ;ub _ orçao, mclusive no que se refere 
instit v.ei~çoes par~~ l~ospitais, escolas c outras 

.· · N~goes d~ assi.stcncia. social. 
que s·eri .d.eseJo Pl ossegu1r nesse relato, ;por-
tres pa a mpcomodar ainda mais a meus ilus-
.fica P;;:s1;. t ar~ dar uma idéia do que ainda 
Cas•t de uLS ?r~Iad~ lembro que apenas a Santa 
Ara~nari et an ta, a de PatroCínio c a de 
·de Cr$ 1' Or5c0ceo•heram auxílios no valor total 
. . . 00,00. 
' Srs. Deputados. 

Esta Jirreira exp · - - . . lato de tod' • .os.Içao nao constitUI o re-o Govêrno o;~ os ~re~Itos e serviços com que 
pcridade '~la lRdepubhca contribui para a pros-
ei· gera 0 nosso Estado. Ao contrário a rept·esenta sirnpl t • da bancada mi'n ·. . esm~n c, as conquistas 
vés do 0 . eir.t na Camara Federal, atra-

. rçamento Geral da República. 
. Como tal mostra r· . nificati'va par:1 d . -se su ICicntcmcnte sig-• eixar a t d · o convencimento d ' 0 os nos, c ao .povo, 
conosco disposto . e que 0 Poder Central está 

'' ereto e 'eri~ien.te. a amparar-nos de modo con-
. · Neste está"io da • , . 

c econômica t~do o nf~sa evd~luçao pohtlca ' 
ser concent;ado es o~ço Ispor:ível deve 
principais fontes cd;n ? fim de estimular as 

. isto é a produç1 ·l rtqueza e do progresso, 
1 • ' 'o e os transportes. 

:· Conseguintementc, povo c Govêrno devem 
unpreª'nar-se dessa principal c elevada preo-
cupaçao. 
.· E~!ou sc~uro .de que, tanto esta ilustre As-
semhlcw Legislativa, como 0 Govêrno do Es-
tado, se mostr:1m francamente dispostos a se-

·. ·cundur ~ ampliar mesmo, o esfôrço que a União 
se propoe a despender, beneficiando os trans-
Port.es e a produção, segundo nossas próprias 
realidades econômicas e sociais. 
.'d . Dirijo, assim, um veemente apêlo ao grau-

e Povo de Minas Gerais, para que empreenda 
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e realize ainda mais, com maior ardor e en-
tusiasmo seguindo a orientação técnica que 
lhe ofer~ce o Poder Público. (Palmas). 

OCORRf:NCIAS EM CONCEIÇÃO DO 
RIO VERDE 

O SH. VALDIR LISBOA - Sr. Presiden-
te, peço a palavra . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Valdir Lisbôa. . 

O SR. VALDIR LISBOA- Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

Acabo de ter conheciment?, pelo tel~f(;m.e, 
de um falo grave ocorrido hoJe no MumciplO 
de Conceição do Rio Verde. 

Com o apoio do destacamento .polic~al,, foi 
invadida a residência do Sr. Jose q~untl!lo, 
elemento do p. T. B. que, nll; oc.a~Iao, fora 
chamado à Polícia sem motivo JUStificado: 

Aproveitando-se da ausência forçada do 
Sr. José Quintino, a Polícia ,pôs na. rua ,a ~ua 
mulher e filhos abandonando na via publica 
os seus móveis 'c pertences familiares. 

Estou certo de que o Sr. Governador to-
mará imediata e enérgica providência a res-
peito, mandando abrir inquérito, designando, 
para isto, um delegado especializado. 

Todavia, a melhor c mais acertada solu-
ção seria a substituição do atual Prefeito e a 
remoção do delegado especial, designando [Ja-
ra lá um nutro delegado, porque aquêlc vem 
cometendo os maiores absurdos, como já tive 
oportunidade de trazer ao conhecimento d~t 
Casa. 

Em nome da população ordeira de Con-
ceição do Hio Verde, venho solicitar do Sr. 
Governador a nomeação de uma autoridade 
que zele pela segurança da coletividade, que 
não cometa arbitrariedades c que seja isenta 
de partidarismo, apelando para que as provi-
dências sejam tomadas com a máxima urgên-
cia possível. 

O SH. MOACIR RESENDE - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SH. l:'HESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Moacir H.!)Scnde. 

O SH. MOACIH RESENDE - Sr. Presi-
dente c Srs. Deputados. . 

Pela segunda vez, o Sr. Deputado Valthr 
Lisbôa sobe a esta tribuna para tratar de f?· 
tos graves, ocorridos em Conceição do RIO 
Verde. 

Tendo-me abstido, Srs. Deputados, de tr:>' 
lar nesta Casa de assuntos políticos, vcjo:me, 
entretanto forçado hoje a subir a esta tnbu-
na ,para f~z~r m~nhps as palavras do Sr. ,De-
putado Valdir Lisboa, porquanto as autonda-
dcs destacadas em Conceição ·do Rio Verde ' 
não têm sabido corresponder à confiança que 
nelas deposita o Sr. Governador do Estado. 

Providências urgentes foram tomadas pe-
lo Sr. Sccrctúri.o do Interior e a ordem jú se 
acha restabclcc1da naquela clamle. 

Uma medida se impõe, de segurança pú-
blica, c esta é, indubitàvelmcnte, a substitui-
ção do atual Prefeito por um novo, que seja 
de fato um cumpridor das leis, que zele pelos 
interêsses da coletividade, acima dos Parti-
dos, pelo bem do .povo e para tranqüilidade 
dos habitantes de Minas Gerais. (Palmas). 
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. . J>OLiTICA DE RESPLENDOR 
O SR. UIUEL ALVIM 

1 
. 

peço a palavra. - Sr. Presidente, 
O SH · PRESIDENTE T Br. Uricl Alvim - em a palavra o 
:_, SR. URIEL ALVIM · 

e Srs .. Deputados. - Sr · Presidente 
Ja ouviu esta Casa ct· 

clamações sôbre vioP ~?~ Iv~r~a~ vêzcs re-
das no Município de R~~I,\s ~ohcims pratica-
te. momento Sr Prcsid P ten o r lc agora, ncs-
mar conhecime~to d ~n .e, l!ca Jamos de to-
tras, levadas a efeito e VIOllnc~as .Policiais ou-
cípio de Conceição d~oR~~ Vlldciro, no Muni-

O p. S. D. Sr p . er c . 
ceber do Presid~nte. dorPidt~tc, ac~ba de re-
crático de Hes lcnd ar 1 o. ~ocwl. Demo-
quero trazer aop conl~~~ir~~~t ofidcwScUJO teor 
nador do Estado. 0 o r. Gover-

f:s te ofício csttt v a d lnos (lê) : ' sa 0 nos seguintes têr-

·~.ncsplendoi-, 1 de outubro de 1947 
Exmo. Sr Deput l A . . 

Dir~lor da Se~retaria acd~ pdolfo Portei a, DD. 
Horizonte. · S. D. - Belo 

Em abril ou maio d 
dem do Exmo sr' CI o f corrente ano, de or-
cassadas as Po~tari~s le e de Polícia, foram 
Polícia dêste Mu~i , · . de lodos os Agentes de 

,,haviam sido os r~i~10• ~oh o pretexto de que 
"gente de pior cspé~j~?.s 1recrutados entre a 

C c esta localidade 
orno, todavia entr . · 

h!lvia, de fato, m~{us cl~r~s referidos Agentes 
VIa também excelentes ento~, como os lw-
caráter geral n1o te ' ,a medida tomada em 
localidade.' ' ' ve má repercussão nesta 

Acontece, porém 
o evidente intuito d~ qu_e~ Presentemente, com 
hre o eleitorado esF exercer compressão sã-
Agentes de Polídiu 1:~~ .sendo nomeados novos 
nossos ~dversário~ pol~~i~~~~s entre elementos 

Interessante c que .-
farias de Agentes, deb;'>~to entregues as Por-
trabalharem na políti' , mxo da promessa de 

.: ca,contraoP.S.D.r II,t 1povoados de d · . · 
~ar.ejos pacatos, ~lU e c m~muh~. população, lu-
mms Agentes recent ou arn Ja com cinco e 

A . ' emente nornead qm mesmo dcnt. d . os. 
bairro de São vicent ,lo a Cidade, no pacato 
se teve sequer um A ;ei~le Paulo, .O!lde j~mais 
quatro ou cinco Age;t, _te ~I e Pohcw, existem 

E' es, PI esenternente 
~ um absurdo 0 , • • 

clamando que 0 ohjeti que, vem fa~e!!do, pr~
torado: é a pressiiol vo e comprumr o elCI-

Sentimo-nos des·trn , . d quem recorrer di, ·1' p,u a os, sem ter a 
vcrdadeirarne11 t'e d~1t11 te ~I essa monstruosidade 

I a onal! 
Onde a decan.tada democracia? 
QOnde o respeito aos direitos alheios? 

uando em nada possa o p S D valer 
nos seus correligionários de H · 1 · d · ' 
ta triste contingênch s~li'ci't cspl en or, nef~-. t d '• o pc o menos I-que regis ra a a presente quei· . f t efeitos! xa, para u uros 

Que nos seja licito, pelo menos o direito 
de protesto! ' 

Solicitando levar ao conhecimento da Câ-
lnara ou de quem de direito, o que aí fica ex-
posto, apresento os meus cordiais cumprimen-
tos c antecipados agradecimentos. 

. <!i) Alexandre de Alencar, Presidente do 
Diretono do P. S. D. de Resplendor". 

Sr. Presidente. 
AJ?roveito também a minha pas'sagem por 

esta tnbuna para trazer ao vosso conhecimen-
to e !i~ de meus nobres pares desta Assembléia 
o oficiO que acabo de receber da Prefeitura 
Municipal de São Gon~~alo do Sapucaí vasad~ 
nos seguintes têrnws (lê): ' : 

"Exrnos. Srs. Congressistas do Estado de 
Minas Gerais. 

A abaixo assinada, sentindo-se prejudi-
cada nos seus direitos como norrnalista clas-
sificada em concurso de títulos e sabendo 
perfeitamente que essa irregularidade na falta 
de observação ao Decreto-lei n.• 2 .142, de 5 
de julho de 1947, tem partido unicamente dos 
bastidores das Secretarias e do protecionismo 
político e que o Governador Milton· Campos 
está alheio a êsse movimento, pois no Grupo 
Escolar de São ·Gonçalo do Sapucaí, até a pre-
sente data, só há uma substituta classificada 
em concurso, nomeada no princípio do cor-
rente ano, sendo as demais substitutas não 
classificadas no referido concurso e escolhidas 
pelo chefe udenista local. Neste sentido, a 
abaixo assinada vem mui respeitosamente so-
licitar a VV. Excias. qualquer medida .que 
julgarem acertada que para êsses direitos se-
jam assegurados às candidatas classificadas no 
referido concurso de títulos neste Município. 

Sendo de inteira justiça, aguardo as ne-/ 
cessárias providências. 

São Gonçalo do· Sapucaí, 2 de setembro de 
19<!7. - (a. )Neusa de Sousa Alves". 

São estas, Sr. Presidente, as duas recla~ 
mações procedentes do interior do Estado e 
que deixo em mãos de V. Excia. para serem 
encaminhadas ao Sr. Governador do Estado .. 

HOSPEDAGENS EM ESTÂNCIAS HIDRO-
MINEHAIS 

O SR. BADAHO' JúNIOH - Peço a pa-
lavra. ' 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. l3adaró Júnior. 

O SH. l3ADARO' JúNIOH - Sr. Presi- · ' 
dente, Srs. Deputados. 

Acaba de chegar às minhas mãos a seguin-
te carta, que .peço licença para ler desta tri-. 
buna (lê): 

"Hio de Janeiro, 7 de outubro de 1947. 
Prezado amigo Deputado Francisco llada-

ró Júnior. ' 
Para que conste dos Anais dessa Assem-

bléia Legislativa, e em defesa de minha atu~
çüo como Secretário da Viação e Obras Públi-
cas do Estado, na questão de hospedagen,s 
gratuitas na Estância Hidromineral de Araxa, 
peço ao ilustre Deputado e antigo colega de 
Ginásio, ler, na Assembléia, os seguintes es-
clarecimentos : 

Do "Diário da Ass~rnbiéia" do dia 2 do 
corrente mês, a fls. G, consta, sob o tít~Ilo .-
"Hospedagens Governamentais em Estanc!as , 
H:idrominerais", um ofício do S~·· Aménc.o 
nenê Giannetti, Secretário da AgriCUltura, di-: 
rigido ao Sr. Governador Milton Campos, pres-
tando esclarecimentos ao requerirner:to n.9 60, 
de autoria do Deputado Oscar Corre a. 
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Nesse ofício, 'que foi anexado à Mensagem 
n.• 55 do. Governador .do Estado a essa Assem-
bléia, há o seguinte trecho: · 

"Convém esclarecer que 'foram incluídos 
na relação de hóspedes gratuitos os funcioná-
rios do Grande Hotel, que tinham ali residên-
cia obrigatória, hem como outros que foram 
executar serviços na Estância de Araxá". 

Como, porém, o Sr. Secretário da Agri-
cultura, na relação nominal dos hóspedes cita-

• dos, não esclarecesse quais leriam sido êsses 
Iuncionários que estavam a serviço em Araxú, 
~ pesando sôbre tôdas as pessoas ali relacio· 
nadas a suspeita de se utilizarem dos Hotéis 

. do Estado, em Araxá c em Poços de Caldas, 
para verane1o à custa do Estado, desejo pres-
tar alguns esclarecimentos, no que se refere 
ao meu nome, citado ali vúrias vêzes. 

As obras da remodelação da Estfmcia de 
Araxú achavam-se a cargo da Secretaria da 
Viação e eu;' como Secretário dessa pasta, no 
período de 1943 a 1945, tive necessidade de 
u;specioná-las .pessoalmente, ou por intermé· 
dw dos funcionários da Secretaria. 
·- Além disso, várias vêzes aproveitei a oca-

Siao para inspecionar as rodovias de Araxá c 
Uheraba - de .Uheraba a Della c de Conquis· 
ta 'a Sacramento, e, naturalmente, teria que 
hospedm· em Araxá, no Grande Hotel. 

Quanto às autorizações que dei para que 
os Srs. Dr. O to J acob, Alberto Guimarães 
Chagas, Elza Ramalho, Dr. Manuel Teixeira 
de Sales, Sr. Oscar Ricardo, Dr. Elbert Pi-
menta, Dr. Henrique de 1\Ielo Barreto, se hos-
pedassem gratuitamente no Grande ·Hotel, eu 
as dei .porque todos êles ou eram funcionários 
efetiyo.s da Secretaria da Viação ou eram fun-
cwn~~no~ de outras Secretarias, comissionados 
na VIaçao, prestando serviços à mesma. 
d. presto êstes esclarecimentos, porque não 

CSeJo que recaia sôbrc dedicados engenhei-
ros, consultor jurídico c demais funcionúrios 
da Secretaria da Viação, a suspeita de que se 
~enhafl?- .aprovei.tado da benevolência do ex-
ecret~rw. da Vwção, para irem a Araxá fazer 

veran,ew a custa do Estado. 
Todos êles estão na Secretaria e podem 

co~npro~ar o que acabo de escrever. 
Receba, com antecipados agradecimentos, . 

o abraço afetuoso do amigo de sempre, 
(a.) Dermeval José Pimenta". 

POLíTICA DE BAMBUf 

O SH. lHAUHfCIO ANDRADE -~ Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 
· O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Deputado Matirício Andrade. ' 
. O SR. MAURíCIO ANDRADE- Sr. Prc-

srdente, Srs. Deputados. . 
Esta Casa ouviu com atenção as palavras 

medidas do Deputado Valdir Lisbôa, comuni-
eando as lamentáveis arbitrariedades que es-
tão sendo praticadas em Conceição do Hio 
Verde. Secundou o discurso do Deputado Val-
dir Lishôa o Deputado Moacir Resende, um 
dos mais destacados eomponentcs da bancada 
da União Democrática Nacional (Muito bem!) 
c cuja atuação nesta Assembléia tem merecido 
de todos nós a maior consideraÇão e respeito. 
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Queria, aproveitando esta oportunidade, 
trazer tarnhém ao conhecimento da Co.sa e do· 
povo mineiro a atividade po!ílica em q.u~ ?C 
tem empenhado o atual PrefeitO do lHumcipiO· 
de Bambuí. . . . 

O atual dirigente dêsse grande M~mcrpiO 
do Oeste mineiro, nomeado pel<;> Governo. do 
Estado, é pessoalmente merecedor de toda: 
nossa consideração. No entanto, desde que se 
cmpossou naquele cargo, o att~al _Prefeito de 
IJarnbuí vem infelizmente, infnngmdo a con-
duta polític:{ preconizada pelo Sr. Secretario· 
do Interior, na famosa circular que endereçou 
aos Prefeitos nomeados, intervindo abertamen-
te na campanha municipal que ora se desen-· 
volve naquele Município . 

O Sr. Oscar Corrêa-- Não apoiado. 
O Sr. Slarling Soares - Isto ,vem a conte· 

cendo em quase todo o território de Minas. 
O SR. MAURíCIO ANDRADE - Po~ ?i· 

versas vêzes êle tem participado de comrcr~s 
políticos fazendo promessas sedutoras ao elei-
torado, ~orno a execução de diversos melho-
ramentos e serviços em Distritos, ·com a con-
dição de que apoiern o seu Partido nas próxi-
~mis eleições municipais. Promessas evidente-
mente maliciosas, porque não podem realizá-
las pela simples razão de que deverá deixar 
o cargo logo após o dia 28 de novembro. 

O Sr. Oscar Corrêa - V. Excia. tem no· 
tícia segura disso? 

O SR. MAURICIO ANDRADE - Perfeita-
mente. 

O Sr. Oscar Corrêa - Conheço muito· 
bem o Prefeito de Bainhuí c sei que é um ra-
paz honesto, digno do maior acatamento c que· 
se tem portado com a máxima isenção no exer-
cício de suas funções. 

O SH. MAURICIO ANDHADE- Também. 
conheço hem o Prefeito daquele Município. 
que foi meu colega de turma na Faeuldade de· 
Direito c é pessoa com quem tenho as me-
lhores relações, c pessoalmente admiro como 
um brilhante advogado, culto c esclarecido, o• 
que, entretanto, não impede que seja urn po~ 
lítico apaixonado. O Prefeito de Barnhuí era 
Presidente da União Democrática Nacional. 
inteiramente empenhado, pode-se dizer, na lu-
ta .política municipal, desde há muitos anos.: 

A sua atuação na Prefeitura daquele Mu-
nicípio é a mais partidúria possível, pois, con-
tinua, na verdade, como o verdadeiro chefe· 
de sua facção política. Hoje acabo de saber 
que,. dentro de dois otÍ três dias, deixará aque-
la Prefeitura, pm·a, possivelmente, candidatar~ 
se nas próximas eleições. .Já indicou, .Jlara 
substituí-lo, naquele cargo, um elemento ainda 
mais apaixonado do que êle. 

() Sr. Oscar Corrêu- l\·lais atolado ainda. 
O SR. MAUIUCIO ANDRADE - Muit(} 

mais atolado. Tão atolado, que, falando há: 
poucos dias num comício, a' sua exalta~~ão .foi 
tão grande que perdeu os sentidos em meio 
do discurso. (Risos) . 

Ora; Sr. Presidente, o Govêrno que atual-
meu te dirige os destinos de Minas Gerais ... 

O Sr. Alberto Deodato -Por êste detalhe 
que V. Excia. acaba de citar, é o Dr .• Tadir, 
não é ... 

O SR. MAURíCIO ANDRADE - Não se 
trata do Dr. J adir, trata-se daquele que foi in~. 
dica do para substitui-lo na Prefeitura. . 
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O Sr. Alberto Deodato- Ainda mais, V. 

Excia. já está horrorizado com um homem 
que diz ser mais violento que êle. 

O SR. MAURíCIO ANDRADE -,Não dis-
se violento. Eu disse que êle é apaixonado, 

· que está intervindo na campanha política, no 
interêsse de seu Partido. 

O Sr. Alberto Deodato- Mas V. Excia. 
não deve ter mêdo de u mhomem que desmaia 
quando faz um discurso. Que não faria êle 
diante das balas dos adversários? 

O Sr. Uriel Alvim - O indicado para 
robstituir o Prefeito não precisa ter médo de 
balas, ,porque a polícia está do seu lado. 

O SR. MAUIUCIO ANDHADE - Conti-
nuando as minhas consideracões quero ape-
lar para o Govêrno do Estudo, a quem a ban-
cada do Partido Social Democrático não tem 
recusado o seu aplauso e a quem vimos pres-
tigiando em tôdas as medidas de caráter ad-
ministrativo que solicitou a esta Casa; em 
quem os Partidos políticos de Minas Gerais 
enxergam realmente um estadista capaz de se 
conduzir com isenção no cargo que ocupa, c 
abrir para os mineiros uma nova era para re-
novação de nossos costumes políticos. O Sr. 
Governador <lo Estado, eleito em 19 de janei-
ro passado, foi elevado ao cargo supremo da 
políti.ca rr!ineir:t numa eleição limpa e lisa, on-
de mnguem pode apontar urna violência se-
quer. O pleito, anteriormente realizado, de-
senvolveu-se também debaixo da maior neu-
tralidade, da maior isenção de espírito. Está 
em condições, ,portanto, de implantar defini-
tivamente em Minas os princípios da dcmo-
craeia, contribuindo para a criação de um 
ll<?vo espíri~o de unidade ipolítica, para que 
!\!mas Germs se projete na Federação corno 
força renovadora da democracia nacional. As 
v?sper_a~ das elei_çõ?s municipais, que, sem dú-
VId~l,. Ira o ~ons.titmr a prova . de fogo do seu 
esrm?to de JUStiça e de respeito às normas re-
publicanas, todo o povo mineiro põe nêle os 
olhos com esperança, af'Uardando os seus atos 
que. irão (~efinir, realm~nte, as suas verdadei~ 
r as m ten çoes. 

Dentro dos princípios dernocrúticos não 
iJOdemos compreender, não vodemos admitir 
que essas eleições municipais sejam presidi-
das ,por muitos dos atuais Prefeitos, que se 
têm revelado facciosos e partidários. 

O Sr. Milton Campos, pelas suas quali-
dades de homem público veterano de longas 
e árduas lutas pela derno~racia é sem dúvida 
um chefe de govêrno carwz d'e colocar bem 
alto a democracia mineira, salvando-a das 
~n:e:1ças ~ue pesam sôbre ela. Foi êlc quem 
lmciou, ha pouco mais de um ano ·linda na 
C• I' d 1 ' ' ' arna~·a ,'e era, a primeira campanha pelo 
respCit? a ~ontade popular, definida nos plei-
tos ele1t~rms. O ,povo mineiro reafirma-lhe a 
s!-'a confiança ~ ~~l?uarda, espermwoso, que rea-
hze agol"a as 1dews que com tanto empenho 
defendeu. 

Srs. Deputados. Ainda hú pouco o Pre-
sidente da U. D. M. mineira, o Sr. 'Virgílio 
de l\Iclo Franco, afirmou, em longa entrevü;ta, 
que, pela primeira vez, na história política 
de Minas, víamos à frente düs comunas mi-
1l.eiras, Prefeitos isentos de espírito partidá-
riO. 

A. L.- 14 

No entretanto, todos nós sabemos de que 
a realidade não é esta. De vários Municípios 
rÍos chegam· notícias de intervenção dos Pre-
feito.s na luta ,política, de violências de dele-
gados arbitrários e irresponsáveis, como ain-
da há pouco nos foi revelado desta trilmna. 
Os Partidos políticos que estão representados 
nesta Casa têm dado continuamente ao Go-
vêrno franca demonstração de que compreen-
dem a necessidade de se evitar nue se desen-
cadeie em Minas o espírito exaltado de fac-
cão, a luta desigual d:1s minorias apoiadas na 
fôrça contra as maiorias desprotegidas. Con-
sequirarn com sua atitude criar na política 
mineirn o clima apropriado iparn que se ins-
tale definitivamente em nosso Estado a de· 
mocracia política. Esperamos, pois, que o go- · 
vêrno mineiro, num exemplo de conduta de-
mocrática, que deverá elevá-lo ainda mais 
no conceito da ·opinião pública de Minas Ge-
rais, porque demonstra o empenho e a since-
ridade com que se empenha nn prática dos 
princípios que aTJregoa, esperamos que êste 
govêrno, numa admirável demonstração de es-
pírito púhlico, reafirme, rperantc o povo de 
Minas, ·o seu dese.io real de pratiçar a demo-
cracia, assuma a única atitude que correspon-
de n sua dignidade. dentro do re1~irnP- demO· 
crático: a substituição dos atunis Prefeitos 
partidários, daqueles uue emergiram da (lire-
ção dos Partidos políticos, por Prefeitos neu-
tros, canazes de se conduzirem com isenção 
no próximo pleito de 23 de novembro. 

Com isto niío farú nenhum f:wor a qual-
quer Partido político, apenas reafirmará pe-
r.ante o povo mineiro o seu espírito democrá-
tico, revelará no Brasil inteiro a sna sensibi-

• liclnde ao:~ princípios sadios da democracia 
política. (Palmas) . 

O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente. neço a nalavra. • _ 

O SR. PRESIDENTE - Tem a ,palavra o 
Sr. Deputado Mnrtins flrt Costa. 

O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente. Srs. Deputados. ' 

Relator <lo pro.ieto de lei n.9 5, qne trata 
da organização municipnl, passo :is mãos de 
V. Excin., nnra fins regimentais, os pareceres 
emitidos sôhre as emendas apresentadas, ao 
mesmo, hem como as emendas oferecidas pela 
Comissfío ao projeto referido. 

A Comissiío estudou dethlamente as 88 
e!'llendas n~resentadas, aprovando sua maio-
rJa cm.e, evulentementc. contribuiu para o 
npe_rfCJçoarne_nto da lei húsica dos Municípios. 
Apos, a Com1ssiío examinou. cada um por sua 
vez, os 129 artigos do ,projeto, oferecendo 6 
ernendns ao mesmo. 

Vou ler, Sr. Presidente, os ;pareceres .às 
emend~s. hem como as emendas apresentada_s 
no. pro.1~to pela Comissão de Assuntos Munici-
Pais (le): 

PARECERES A.S EMENDAS APRESENTADAS 
AO PROJETO N.Q 5 (LEI DE ORGANIZA-
Ç.:\0 MUNICIPAL) 

Comisscin de Assuntos Municipais 
El\!ENDA N.o 1 

Ao parúgn\fo único elo artigo 19: 
A emenda não se justifica, pois a matéria 
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,,. é ·resolvida pelo artigo 123 das Disposiçõés 
l'ransitórias do projeto, que assim estabelece:. 

"Art. 123 - Terminará, a 31 de janeiro 
de 1951, o mandato das primeiras Câmaras 
Municipais, eleitas em 23 de novembro de 
1947, assim como o dos Prefeitos e Vice-Prc-

nistrativos, remetendo-lhes, a título de colabo-
ração, os necessários modelos c instruções. 

5 - Organizar o registro dos Prefeitos,: 
dos Vice-Prefeitos c dos Vereadores, com as 
datas das respectivas eleições, perda de man-
dato, etc. 

, feitos eleitos". 
Mas, o artigo 123 é omisso quanto ao tem-

po do término do mandato dos Juízes de Paz 
c Suplentes. 

Propomos, assim, que o artigo 123 tenha a 
seguinte redação, in fine: "c Juízes de Paz c 
Suplentes eleitos". 

EMENDA N.• 2 
Ao artigo 123: 
A C?missão opina para que se aguarde o 

pronunciamento da Assembléia, sôbre o pro-
Jeto.~~-· 2, de emergência, c que resolverá a 
matena. 

EMENDA N.• 3 
Ao artigo 57: 
Pela sua aprovação. 

• EMENDA N.9 5 
Ao artigo 64 : 
Pela sua aprovação.: 

EMENDA N.• 6 (ADITIVA) 
' . A Comissão é de parecer que a emendo 

SeJa ~lp~ovada,,yor ser em verdade, de interês· 
se publico, a fixação dos prazos a que a cmer.. .. 
da alude. 

EMENDA N.9 7 
Ao Título VI: 

~ A Comissão aprcsenh o seguinte substi~ tuhvo: • . ' 
"Art r· · das M ·. ·. · · :- 'ICa cxtmto o Departamento 

rior t~mc~palldadcs da Secretaria do Inte. 
22 d, Oigamzado pelo Decreto-lei n.9 1 653 d(' 

e dezembro de 1945. · ' 
· Art ·. · · · - O Serviço d o · -Assistência criad . , , e rgamzaçao e 

n.o 1 659 'f 2h do I~clo . Decreto-lei estadual 
• • ' c c 0 c Janeiro de 1946 ser orgãô técnico de . . . , passa a 

lidadcs (art. 93 d ~ssist~n?H~ ús municipa-
com a denomin·1ç1~ d o~sht~uçao do Estado) 
aos Municípios fi~an c erviço de Assistência 
soai técnico c' d ',. d.o-lhe. subordinado o pcs-
partamento das a!v;tniill~l.~trall'Idvo do extinto De-lCipai adcs. 

Art. · · - O Ser · d Municípios ~ontinu .' _\'IÇO c Assistência aos 
à Secret'II'l. ·• d 1 la ~hretamcntc suhordill'ldo 

~ " o n enor. ' 
Paragrafo t' · lllico,- São suas atribuições: 

. 1 -:: Hesponder as consultas dos Prefeitos 
. c da_.<; Cam.m:as Municipais sôbre assuntos afe-

tos a adrnuustração municipal. 
2 - Elaborar c expedir aos Prefeitos cir-

c~lares, contendo sugestões para a padroniza-
çao dos orçumentos, com o fim de sistemati-
zar u administração e facilitar a coleta de da-

' d?s. e_statístieos para o Estado c para os Mu-
niciplOs. 
. 3 - Registrar para fins estatísticos os 
orçamentos promulgados. 

4 - Prestar o devido auxílio às Prcfei-
. turas, na organização dos seus serviços admi-
1 
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6 - Registrar a divisão administrativa dOi 
Estado, promovendo a solução das questões. 
intermunicipais e interdistritais, bem como de. 
conflitos fiscais nas zonas em litígio. 

7 - Emitir pareceres sôhre os emprésti-
mos que os Municípios tenham de realizar 
com o Govêrno do Estado, ou com particula-
res, mediante garantia dêstc, redigindo e re-
gistrando os rcs.pectivos contratos. 

8 - Colaborar com a adrmnistração local,. 
no levantamento da planta topográfica c ca-· 
dastral das sedes de Municípios c Distritos,, 
bem como na elaboração dos respectivos pla-
nos diretores c dos regulamentos dos diversos. 
serviços relativos a êsscs planos. 

9 - Processar a prestação de contas dos. 
Interventores nos Municípios, de acôrdo com 
o disposto no artigo 102, parágrafo 2:• da, 
Constituição do Estado. 

10 - Informar c encaminhar ao Governa-
dor do Estado os processos relativos à admi-
nistração municipal que forem da competên-
cia daquela autoridade apreciar. 

11 - Estabelecer cursos de aperfeiçoa-
mento para os funcionários municipais. 

12 - Promovei· inquéritos periódicos, a 
fim de sistematizar conhecimentos gerais sô-
bre a vida local. 

13 - Anotar c ,publicar as leis federais. 
de interêssc para os Municípios, assim como 
promover a consolidação das estaduais que a 
êles se refiram. . 

14 - PÚblicar, periodicamente, o Dicio-
nário Municipal. 

15 - Estabelecer um serviço gratuito de· 
distribuição, aos jornais do Estado, de noti-
ciário relativo a questões de udministração e· 
de interêsse dos Municípios, entrando em con-
tacto direto com a direção dos jornais do in-
terior, a fim de se dar, ao noticiário dos pro-· 
blemas administrativos ou técnicos de cada 
região, u atualidade c a realidade que justifi-
quem a sua divulga~~ão. 

1G- Publicar um boletim informativo pe-
riódico sôhre assuntos da administração mu-
nicir>al com o fito de incentivar o estudo de 

' ' • 1 1 problemas do governo oca . 
17 - Promover a edição de manuais .des-

tinados a orientar os funcionários e a Sist~
matizar os conhecimentos sôhrc cada funçao 
ou serviço. 

18 - Promover, em colaboração com as 
autoridades estaduais e municipais, congres-
~os destina~os ao cx~me c discuss.ã~ ~os pr~
hlcmas gerais do governo dos MumclpiOS, edl· 
tando os respectivos anais c prorriovendo a 
execu~~ão de suas ·conclusões. 

19 - Promover, nas mesmas condições 
do item anterior, reuniões de Prefeitos de re-
giões onde haja problemas administrativos de 
interêsse regional a resolver, examinando em 
comum e procurando fixar a solução técnica 
mais consentfmea com os elementos apresen-
tados. . . . . . - d A Comissão reporta-se a JUstlfleaçao a 
emenda apresentada por seu ilustre autor. 

i. 
i 
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Com à autoiÍomia municipal, ple~amente asse-
gurada ~Pela Constituição do Estado, não se 
justificà mais a existência de um órgão nos 
moldes do atual Departamento das Municipa-
lidades, cujas atribuições constituem, pela sua 
amplitude, verdadeiro contrôle dos negócios 
municipais, em flagrante desacôrdo com os 
princípios constitucionais disciplinadores da 
espécie. 

Todos sabemos que, reconstitucionaliza-
dos os Municípios mineiros, caberá às CâTa-
ras Municipais e ao Tribunal de Contas t~d.a 
a tarefa legislativa e fiscalizadora, das Mum~I
palidades, atividades essas que, ate ag?r~, vel!l 
sendo exercidas pelo Conselho Admmistrat~
vo do Estado e pelo Departamento das Mum-
cipalidades, 

Quer isto dizer, em últi~a. an~lise, que 
o atual Departamento das Mtmicipahd.ades te-
rú que sofrer radical transformação na ~ua or-
ganização, a fim de se convert.er em simples 
órgão de assistência às Prefeituras, quando 
tal assistfmcia lhe fôr solicitada, conforme pr~
ceitun, expressamente, o artigo 93 da Consh· 
tuição Estadual. 

EMENDA N.O 8 
Ao artigo 3.•: 
Pela nprova~~ão, incluindo-se, assim, um 

parágrafo (único),. ao artigo 3." do projeto, 
com a seguinte redação: 

"Parágrafo único - Não havendo mais 
de uma Vila em cada Distrito". 

EMENDA N.Q 9 (ADITIVA) 

Ao Título I - Capítulo I: 
Pela aprovação. Não hú dúvida que a 

emenda torna mais segura a sistematização que 
deve ser obedecida na elaboração das leis 
qüinqüenais, reguladoras de estabelecimento 
de linhas bem definidas e estáveis na delimi-
taçiio das úreas territoriais, constitutivas dos 
Municípios e Distritos, evitando destarte, dú-
vidas e possíveis conflitos de jurisdição entre 
ns unidades municipais, como hem acentua a 
justificação da emenda. 

EMENDA N.• 11 (ADITIVA) 

Ao Título I - Capítulo I: 
. Prejudicada. A Comissão julga que não 

deve figurar no projeto, por fugir à finalidade 
do mesmo. A emenda dita regras para a divi-
são territorial do Estado. 

EMENDA N.Q 12 (ADITIVA) 

Ao Título I - Capítulo I: 
A emenda n.Q 52 trata da mesma matéria 

c de maneira mais ampla. 
A Comis:;ão ndota a emenda n.Q 52, jul-

gando a de n.o 12 'lH'ejndicada. 

EMENDA N.o 13 (ADITIVA) 

Ao Título I - Capitulo I: 
Pela ::mrova~ão. A emenda traz benefí-

cio incontêstúvel, regulando m;sunto de rele-
vante importância para a vida administratl· 
va municipal c que poderia ser relegado a 
plano sceundúrio se não tivesse o caráter de 
obrigatoriedade. 

EME~DA N:• 14 (ADITIVA) 
Ao Título I _ Capítulo 1 : 
Pela aprovaéão da mesma. 

EMENDA N.o 15 (ADITIVA) 
Pela aprovação. A consagra ;-" 1 . 

A • d . • Ç<lv na, e1 orgamca os mmucipios dos prin · · I 
tarcs e construtivos da coopei·ac~pws. sat u-

d · · t t" çao In er-a mims ra Iva, consubstanciados w d 
enaltecerá a lei e beneficiará 0 pov~. emen a~ 

EMENDA N.o 16 

,P~la re~eiçã?: Alér~1 da emenda obrigar a,. tr~b~lho exat!stivo, nao nos parece exorbi· 
tan~I!lnnperd?,avel que se repitam, na lei, dis-
positlvos ,que JU constem das Constituições Fe-
deral e Estadual. 

9uanto mais clara a lei, embora repetin-
~o, ~,mto melhor para o povo, para 0 qual ela 
e fmta. 

EMENDA N.o 17 

A 9menda refere-se ao art. 7 .o § § 2.• e a.o 
do ProJeto. 

Manda acrescentar ao § 2.• depois da 
palavra "Municípios" as palavra~ "que esco-
lheriio o desempatador" e manda suprimir o 
§ 3.·. 
. f\ Comissão resolve adotar o seguinte subs-

titutivo: · 
"Art. 7 .o -;- O município criado ou au-

mentado, com arca desmembrada de outro se-
rá responsável pela quota-parte das ob~iga
ções do município . desfalcado, quando com-
provadamente aplicada nu úrea desmem- . 
brada. 

§ 1.9 
----: Essa quota-parte será determi· 

nada por acordo entre os dois municípios no 
prazo de 90 (noventa) dias procedcnd~-se 
ao arbitramento; ' 

' & ~.o - O arbitramento será feito por in~ 
ter!llcdw . d? . representantes, nomeados pelos 
dois mumcrpws, c que terão ern vista as ren-
das arrecadadas no território desmembrado 
no último triênio administrativo. ' 

§ 3.o - Se não houver acôrdo entre ês· 
ses úrhitro~, ,s~rú e.scolhido um desempatador 
pelos I!1lllliCI]JIOs mteressados, 110 prazo de 
15 ( qmnze) dias. 

. § 4.o ----: Findo êsse prazo, sem que tenha 
s~do escolhido o desernpatador, êste serú de-
signado .P9l~ órgão Técnico de Assistência 
aos l'viumcil?Ios, por solicita~~ão de qunlquer 
das partes mteressadas. 

A § 5.o .--:- Da decisão tornada, lavrar-se-á 
termo em livro competente, ficando. livre aos 
credores, por ela prejudicados, interpor re-
curso para o Tribunal de Contas. 

§ 6,Q - Como está no projeto. 

EMENDA N.o 18. 
Ao artigo 14. 
A emenda propõe a supressão do art · 

H ou, pelo menos, que sejam suprimidas ,~s 
palavras "mediante autorização da Assemblei.a 
Legislativa", por ferirem a autonomia muni-
cipal e restringir 0 disposto no art. 95, da 
Constituição Federal. 
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Diz o art. 14 do Projeto: · 
"Mediante autorização da Assembléia Le-

gislativa, os municípios da mesma região, pelo 
voto de dois terços dos membros componen-
tes das respectivas. Câmaras, poderão agru-
par-se, constituindo-se em pessoa jurídica pa-
, ra i?stalação, explora~~ão e administração de 
serviços ·comuns. 

.· Parágrafo único - Será regulado, em lei 
•especial, o processo de agrupamento de mu-
nicípios ·a que se refere êste artigo". 

. A Comissão é de parecer que a emenda 
SeJa aprovada, retirando-se, do artigo do Pro-
jeto as palavras "mediante autorização da As-
·scmbléia Legislativa", por ferirem o disposto 
·n? art. 95, da·· Constituição do Estado que 
·.diz: 

·- "Art. 95 - Os municípios da mesma re-
~pao, pelo voto de dois terços dos membros 
:c~mponentes das respectivas Cfunaras, pode-
r?-o. agrupar-se, constituindo-se em pessoa ju-
ndica, para instalação, exploração e adminis-
tração de serviços comuns". 

Evidencia-se, assim, que a Constituição 
não con<liciona o agrupamento por autoriza-
ção da Assembléia Legislativa. 

EMENDA N.• 19. 

A emenda é ao art. 15, n.• XIII, que está 
assim redigido no Projeto: 

"Art. 15 - Ao município compete pro-
v~r a tudo que respeite a seu peculiar inte-
·resse e, especialmente: 

I. .. Il ... III ... etc. 
· XIII - Adotar, com assistência técnica 
d? Govêrno do Estado, um plano diretor dás 
·Cld~des e ':ilas, tendo em vista, de modo geral, 
a Sistematização, embelezamento e extensão 
·das sedes dos municípios e dos distritos". 
·.,d A e~enda manda suprimir as palavras 

· o Governo". 
• A Comissão adota o seguinte substituti-

·1vo a emenda, substitutivo de autoria ·do ilus-
re Deputado Tancredo Neves: · 

t• ."Art,. 1.-' - N.• XIII. Adotar, ·t:om assis-
~ncia t~cmca do Estado, se solicitada, um 

P. ano diretor das, cidades e vibs, tendo em 
lista, de modo geral, a sistematização, embe-
e.zament? e. extensão das sedes dos municí-

PIOs e thstntos. 
"Art. 17. 

lab § 3•0 
- O Estado, quando solicitado co-

d oraÍá com os municípios, no levantam'ento 
las P an~as cadastrais c na elaboração dos 

.P anos diretores. . 
§ ~·· - o município poderá entregnr n execuçao do · .. .. · r . s. serviços a que se refere êste 

ar Igo, a tecmcos de sua confiança. 
d § ~.o - O Prefeito, por decreto, ouvin-
' o, se JUlgar COI}Venicnte, o órgão técnico do 

Estado,. ap~oyara os planos diretores, tornan-
do ohngatona a execução dêstes e dos regu-
larn~ntos, para cuja aplicação assentará as 

.medHlas nccessúrias. 
_ § 6.• - Os planos diretores não pode-

ruo ser alterados na sua estrutura essencial 
devendo as modificações de detalhes, depoi,~ 
d.e aprovadas por técnico de notória compe-
tencw ou pelo D. A. M., se solicitado, ser 
8l._lbmetidas à deliberação da Cftmara Muni-
ctpal. 
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Adotando o substitutivo Tancredo Neves, 
a Comissão faz, por parecer-lhe que a parte 
do inciso n.• XIII, do art. 15 do Projeto, que 
subordina obrigatoriamente a adoção do pla-
no diretor à assistência do Govêrno do Es-
tado, bem como os §§ 4.•, 5." c 6.• do art. 17, 
quando submetem a sua aprovação, execução 
e alteração ao contrôlc de um órgão técnico, 
também do Estado ~ fere a Constituição do 
Estado (art. 82 n.• IH) c a Federal (art. 28, 
n. • II letra "h") : 

"Art. 82 da Constituição do Estado: 
Os municípios, inclusive o da Capital e 

os das estâncias hidrominerais naturais, mes-
mo quando beneficiados pelo Estado, ou pela 
União, são autônomos, em tudo que respeite 
ao seu peculiar interêsse e, especialmente 
quanto: 

n!' - à organização ·dos serviços públi-
cos locais". 

"Art. 28, da Constituição Federal: 
A autonomia dos municípios será asse-

gurada: 
li - pela administração própria, ao que 

conccrne ao seu peculiar interêssc c, espe-
cialmente: 

b~ à organização rJos serviços públicos 
locais . 

Autônomo, assim, e, especialmente no que 
diz respeito à organização de serviços públi-
cos locais, o município não poderú ser subor-
dinado :i. tutela de um órgão técnico do Es-
tado, quando da elaboração e execução de seu 
plano diretor, que outra coisa não é que 0 
enquadramento sistemático, racional e técnico 
das ob~as e serviços necessários ao seu de-
senvolvimento, como bem acentua o Deputado 
Tancredo Neves. 

EMENDA N.• 20 

Ao art. 15 - N.• XV. 
A Comissão apresenta o seguinte substi-

tutivo: 
. "Art. 15 - n.• XV. Executar obras de 
mter.êsse para o município, planejando as 
rel~h_vas ao sa.ne:up.~nto e :i. higiene, podendo 
solzcliar a ass1stencta do Estado, que po<lcrú 
t~tmbém, nessas condições, fiscalizar a respec-
hva execução". 

A Comissão fundamenta o substitutivo nas 
mesmas razões apresentadas à cmçnda n.• 19. 

EMENDA N.• 21 

Ao art. 15 -- n.• XVI. 
Pela aprovação e pelos mesmos funda-

mentos apresenta dos às emendas ns. 19 c 20. 
EMENDA N.• 22 

Ao art. 15- n.• XXV. 
Pela aJ?rovação. E' ·de boa praxe o pu-

rismo da linguagem nas leis substituir play 
grounds por "pátios de recreio infantil". 

EMENDA N.• 23 
Ao art. 15 - n.• XXXV. 
~ão vemo~ nenhuma vantagem na su-

preSsao. A lc1 estabelece que o municipio 
,coopere com as autoridad~s policiais, se es-
sas pedem .a cassação de hcença ·concedida à 
c_asas de ~hversões, espe.táculos, jogos permi-
tidos, cafcs c estabelecimentos congêneres, 
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.etc. Se verificada a procedência da denúncia 
\tla Polícia, que pede a cassação ,da licença aos 
estabelecimentos julgados danosos ao sossêgo 
público ou aos bons costumes, nada de mais 
haverá em que seja atendido o pedido, e a 
cooperação, assim, ju:>tificado, redundará em 
pratica de ato que visa ao hem coletivo. Pela rejeição. 

I 

EMENDA N.o 24 
Ao art. 15 - N.o XLI. 
O inciso XLI do art. 15, diz: 
"Em cooperaçilo com o Estado e à me-

dida de suas possibilidades financeiras, pro-
mover a execução das medidas contidas nos 
artigos 121, 123, 128, 132 133, 135 e HiU da 
Constituição Estadual". 

A emenda maneta que a cooperação se 
faça, também com a União, nos artigos referi-
dos da Constituição Estndual. Apenas, o art. 
1GU da Constituição do Estado refere-se à co-
laboração com a União: 

"Art. 166 da Const. Estadual: 
O Estado, nos limites do seu território 

e em colaboração com o Govêrno Federal au-
xiliará a aviação civil" ' 
' . A, emenda propond~ que se estenda tam-
bem,, ~l ,União, o espírito de colaboração do 
mumciPIO, torna o nrtigo mais amplo e sem 
nenhum inconveniente. Pela sua aprovação. 

EMENDA N.o 25 
Ao art. 15- XLV. 
Pela rejeição. O projeto fixa o máximo, 

do quantum da multa, o que é salutar, cvitan-
d.o o m:bítrio, que é sempre funesto; c, na rein-
Cidência, o aumento da multa é injustificável, 
porque ela caracteriza o dolo do infrator, rei-
terado no caso, em sua vontade manifesta de burlar a lei. 

EMENDA N.o 26 
Ao art. 17- § (i, 0 , 

Pela rejeição. A Comissão apresenta o se-guinte substitutivo: 
Substituir as pal:\vras "devendo" por "po-dendo", etc. 

EMENDA N.o 27 
Ao art. 21. 
Pela rejeição. O Projeto cria o lugar de Vice-Presidente. 

EMENDA N.• 28 
Ao art. 2G. 

'Pela aprovação. O município não tem 
autoridade judiciária c sim, a comarca. Tra-
ta-se, evidentemente, de um lapso do Projeto. 

EMENDA N.o 29 
Ao art. 28 - §. 2,0 • 

A emenda propõe a supressão do § 2.o 
do art. 28, que diz: 

"O subsídio c a representação do Prefeito 
não poderão ser superiores aos vencimentos 
da mais alta autoridade judiciária da comar-
ca, excluindo-se dêsse limite os proventos do 
Prefeito da Capital, das estâncias hidromine-
rais e das cidades de turismo e climatéricas". 

Aprovada. O dispositivo acima é, ao nos-
so ver, inconstitucional. A Const. Federal no 
seu art. 28, n.9 II, letra "a" e a nossa' em 
seu art. 82, n.• II determinam que os muni-
cípios são autônomos, sendo-lhes assegurada 
administração própria no que concerne ao 
seu peculiar interêsse c especialmente para a 
·decreta{~ão e arrecadação dos tributos de sua ' 
competência e. aplicação de suas rendas. Ora 
a fixação do subsídio e representação do Pre: 
feito é, segundo nos parece, um caso típico 
de aplicação das rendas municipais. 

EMENDA N.• 30 
Ao art. 28- § 3,0 , 

Hejeitada; apresentando a Comissão o se-guinte substitutivo: 
"Art. 28 -- § 3.•. Substituindo o Pre-

feito nas suas ausências ou impedimentos, oU: 
em caso de vaga, o Vice-Prefeito, o Presidente 
ou Vice-Presidente da Cámara perceberão o 
subsídio e a verba de representação, corres-
pondentes ao período em que exercerem o 
cargo, salvo quando a ausência ou· o impedi~ 
mento se der por motivo de viagem a sct·viço 
do município ou de moléstia comprovada. 
Neste último caso, o Prefeito poderá também 
receber o subsídio, a juízo da Cflmara Muni· cipaL 

EMENDA N.o 31 

Ao § 4.0 do nrt. 28 que diz: 
"Por seu comparecimento às sessões or-

dinárias da Cámara poderá o Vereador rece-
ber ajuda de custo, a ser fixada pela Câ-
mara, de modo a não exceder, em -cada reu-
nião ordinária, a verba de representaçiio men-
.sal do Prefeito". 

A emenda manda suprimir o trecho da 
oração desde "de modo a não exceder" até o 
fim. 

Rejeitada. O parúgrafo deve ser mantido, 
por seu espírito moralizador. 

EMENDA N.o 32 
Ao art. 28, § 5.0

, que diz: 
"A ajuda de custo ao Vereador scrú atri-

buída, apenas nos municípios de renda su~ 
perior a 500 mil cruzeiros e será fixada nl_\ 
mesma ocasião, em que o fôr o subsídio do Prefeito". 

Pela aprovat~ão da emenda, que manda 
suprimir o § 5.o do art. 28 do Projeto, pará· 
grafo que a Comissão, data vcnia, julga in-
constitucional. , 

O projeto distingue onde a lei não dis-tingue. 
Em ye•:dade, o art. SG, pnrúgrafo í~nico 

da Conshtmção do Estado é do teor scgmnte: , 
"Os cargos de Vereador c de Vice-Prefei--

t~, considerados serviço público r~Ievante, 
sao gratuitos, remunerado o de Prefeito, etc.: 

"Parúgrafo único - O Vereador poder~ 
receber ajuda de custo a ser fixada ,em lei 
c correspondente ao cornparecif!I~nto, as reu-
niões ordinúrias da Càrnara l\f'tmiCJpal · 

1~ lei, evidentemente não distin~ui~I, vale 
dizer, não diz que a ajuda de custo somente 
seja atribuída aos municípios de renda su-
pcrior a 500 mil cruzeiros, como quer o Pro-
jeto. 
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EMENDA N.• 33 
Ao art. 30, que está assim redigido: 
:'~a. eventual!dade da, criação ·de novos 

!f!UnicipiOs, as Camaras destes, logo que se 
u~stalem, fixm·ão o subsídio e a representa-
çao do Prefeito, e, se êste fôr o caso, da ajuda 
dé ·custo ao Vereador". 
· A emenda manda suprimir as palavras 
"se êste fôr o caso". · 

Pela aprovação. A ajuda de custo do V c-
Teador é sempre obrigatória, conforme pare-
cer dado à emenda n.O 32. 

EMENDA N.Q 34 

Ao art. 38, n.• V, que diz: 
• "N.O V - ser diretor, proprietário ou só-

CIO de ern'prêsa beneficiada com privilégio ou 
favores concedidos pelo município". 

A emenda manda acrescentar "acionista". 
Hejeitada. A Comissão assim opina, por-

que a não se permitir que um acionista de em-
prêsa que, muitas vêzes, vem resolver proble-
ma de palpitante atualidade para o município, 
possa a vir a ser Prefeito Vice-Prefeito ou 
:V:er~ador, seria quase sempre impedir a ini-
c~ahva de empreendimentos úteis ao municí-
PIO, (sociedade anônima . para construção de 
h.o~el, cin_ema, etc.), pois, muitos não adqui-

. nn~m aç:oes pelo fato da restrição que a emen-
dá ·Impõe. 

EMENDA N.O 35 
;- Ao art. 42 - n.O VII.· 
. Pela rejeição e aprovação 
;mbstitutivo: 

do seguinte 

·- "Faltar sem justificação :is duas reu-
moes obrigatórias anuais (art. 46 do Projeto) 
o.u a três reuniões extraordinárias consecu-
tivas em cada sessão". 
. . · A Comissiio entende por sessão o traba-
lho 1anual da Câmara e por reunião os traha- ' 
lhos diários. 

EMENDA N.9 36 

Ao art. 44 - n.• X, que diz: 
· "!Ja ~essão de instalação lavrar-se-á ata 
,em tres VIas, sendo uma no livro próprio, e as 
duas <;mtras, em papel avulso, e que serão, 

' par~ fms de arqmvamento, imediatamente re-

d
tnehdas ao cartório eleitoral e à Secretaria 
· e Estado dos Negócios do Interior" 
~' '\ .ernen~a manda suprimir as ~alavras 
carlono eleitoral". · 

Pela. aprovação. A Comissão não. vê por-
que .m_ohvo se deva remeter a via àquela re-
parhçao. 

EMENDA N.O 37 
Ao art. 45 - § 1.•. 

. A emenda determina que se dê redação 
mms clara ao parúgrafo citado. 

A Comissão opina pela remessa à .Co-
. missão de Redação. 

Suprimir os § § 1." e 2." e, apenas man-
ter o artigo 55, que ficará com a segui~tc re!' 
dação: 

"O Presidente, nas deliberações da Câ-
mara, somente terá o voto de qualidade, nos 
c:~so~ de empate e, em eleições, terá apenas o 
direito de voto". 

Destarte, o Presidente da Câmara Muni-
cipal ficará em igualdade de condições com 
o Presidente da Assembléia Legislativa. 

EMENDA N.O 39 

Ao art. 58 - n.O 2. 
Pela rejeição. Niio há inconveniente no 

artigo do Projeto, pois êle diz: "Desde que 
esteja elaborado de acôrdo com esta lei". 

EMENDA N.Q 40 

Ao art. 58 - n.O VII, que diz: 
"n.O VIII - Organizar os códigos de pos-

turas c de obras, hem corno o estatuto dos fun-
cionúrios civis do município, de acôrdo com 
os padrões fornecidos pelo Govêrno do Es-
tado". 

A emenda manda suprimir as palavras 
"fornecidas pelo Govêrno do Estado". 

Pela rejei~:ão e aprova~:ão do scrruintc 
substitutivo: · " 

"n.• VIII - Organizar os eódigos de pos-
turas e de obras, hem corno o estatuto dos 
funcionúrios c_!.vis do l!mnicípio, pddend~ 
adotar os padroes forneciClos pelo Govêrno do 
Estado". 

EMENDA N.o 41 

Ao art. 61, que diz: 
"Salyo quando prcc~dido de mensagem ?o Prefeito, qualquer prOJeto de resolução que 

Importe aumento de despesa, terá o andamen-
to suspenso após a primeira discussão, ató que 
seja aprovada a receita eorrespondente" . 

A emenda 'manda suprimir as palavras 
"de resolução" e receita por "verba". 

Aprovada, em parte. A redaçftu proposta 
pela emenda afigura-se-nos perfeita, porque o 
Prefeito não manda projetos de resoluçiio à 
Cümara e, sim, simplesmente projetos e quan-
to à substituição de verba por receita, a Co-
missão opina pela rnanul.cnção do disposto no 
Projeto, porquanto verba ó a classificação da 
receita no orçamento e, classificada, não pode 
ser utilizada para outra finalidade. Por isso, 
a expressão "receita" está certa. 

EMENDA N.Q 42 

Prejudicada. A emenda n.O 80 trata da 
mesma matéria e julgamos melhor a sua re- " 
dação. 

EMENDA N.o 43 
Ao art. 65 - n.O XXIV, que diz: 
"n.~ XXIV - Abrir créditos extraordiná-

rios, cxclusivmncnte na hipótese prevista no 
art. 97 - parúgrafo único - desta lei, soli-
citando à Câmara, na primeira sessão desta, 
a necessária aprovação do ato". 

EMENDA N.• 38 
Ao art. 55 - §§ t.Q e 2.0. 

· Pela rejeição e aprovação do seguinte 
substitutivo: 

O parágrafo único do art. 97 dispõe: 
"A abertura de crédito extraordinário só 
será admitida por necessidade urgente ou 

' imprevista, em caso de guerra, comoção in-
testina· ou calamidade púhllca". 
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A emenda mnndà JmpriÍnir o inciso; Pe- · . la·· rejeição .. 

EMENDA N.• , 44 
Ao art. 65 - n.• XXVI'-- a): 
Aprovada. Emenda de redação. 

EMENDA N.• 45 -REJEITADA 
Ao art . 70, que diz: 
"Os servidores municipais, responsáveis 

pela arrecadação ou guarda de rendas ou 
bens, são obrigados a prestar fiança, arbitra-
·da em decreto do Prefeito, etc.". 

A emenda quer que a C:1mara Municipal 
e não o Prefeito, arbitre a fiança. 

A medida é de ord'em puramente admi-
nistrativa e não vemos por que retirá-la da 
competência do Prefeito. Além disso, dar à 
Cftmara tal atribuição poder-se-iam criar em-
baraços à administração, pois, por exemplo, 
seria preciso que a Câmara estivesse reunida 
para que deliberasse sôhre a medida, às vê-
zes urgente. 

EMENDA N.• 46 -APROVADA 
Ao art. 71, que diz: 
"A obrigação de pagar ou recolher ren-

.das do município não pode ser objeto de 
compensação com o direito creditório contra 
a Fazenda Municipal, salvo os encontros de 
contas entre o :Município e o Estado, ou a 
União". . ' ; 

., A emerida manda acrescentar depois de 
"União" e municípios". 

Pela aprovação. Não vemos nenhum in-
conveniente em que se estenda tambérü aos 
municípios, além do Estado c da União. 

EMENDA N.• 47- APHOVADA, EM PARTE 
Hcferc-se ao art. 83, que diz: 

"E' vedado ao Município estabelecer li-
mitações ao tráfego de qualqueJ· natureza por 
meio de tributos intermunicipais, ressalvada a cobrança de 

I - Pedúgio; 
II - Taxas rodoviária, destinadas exclusi-

vamente à indenizaçfto de despesas de cons-
truçiio. conservação c melhoramento de es-tradas". 

A Comissão opina pela aprovação da 
ilr,nendn, em parte, apenas qunnto à cobran-
ça do pedágio que a Comissão entende que 
nunca deverá ser cobrado, por entender que 
Q município deve m·cnr sempre ·com as des-
pesas de pontes, etc. Nos casos de pontes in-
termunicipais, os municípios poderão entrar 
.{!m entendimentos quanto às despesas de cons-
trução das mesmas, mas, nunca cobrar o pe-dágio. 

EMENDA N.• 48- REJEITADA 

As conferências científicas ou literárias, 
os recitais c as exposições ·de arte contribuem 
para o aprimoramento do nível educacional 
do povo. 

EMENDA N.• ·49 - REJEITADA 
Ao art. 101, que diz: 
"O exercício financeiro começa em _1.• 

de jancit·o e termina em 31 de dezembro, COlU-
cidindo com o ano civil". 

1'.: 

A emenda dú a .seguinte ·redação ao art'., 101: 
"O exercício financeiro coincidirá com o ano civil". 1 1 

A redação do projeto é mais clara ·e 
acessível a todos. 

EMENDA N.• 50 - APHOVADA 
Ao art. 108, parúgrnfo único: , 
De fato, o art. 108 dispõe que "dos de-

mais atos do Prefeito e da C:1mam Munici.: 
pai, caberá recurso para a Assembléia Legis-
lativa, etc.". · 

O parágrafo único do artigo citado dis-. põe que 
"no intervalo das sessões legislntivas será 

o recurso interposto perante o Governador 
do Estado, etc.". 

A emenda pronõc substituir a expressiío 
"Governador do Estndo" por "a Comissão 
Permanente da Assemhléin Legislativa", o que 
é Perfeitamente n:1tur~tl, devendo is~o consti-
tuir uma das razões da existência ·da Comis-
são. 

EMENDA N.• 51 - APROVADA 
Ao art. 112, n.• II. que diz: 
"Art. 112 - Compete ao órgão técnico 

do Departamento de Assistência aos Municí-
pios: 

. TI - Orrtamzar a estatfsticn finnnceira o · 
patrimoninl dos municípios. su!'(crindo ao Go-
vêrno rlo Estado, como medidas r.<er:lis, e aos 
munieínio~. c>~n nartif'lllm·, providt•ncia~ nara 
a normalizaf'ão dns financas munici.n:1is". 

A Pn'lcnda propõe a seguinte substituição 
ao n.• II: 

"Or!!anizar a est::Jti~tica financeh·q c pa-
trimonial clos Municínios. sugerindo-lhes m~
didas gerais e nrovi dências para a normali-
zação de snns finnn.cas:•. " 

A emrndn snprllne as palavras ao Go-
vêrno do Êstado". ' 

Pela ::mrovaçfto. Seria amnliar em den:a-
sin a atrih11ir.i1o do órgfío técnico, r,onferm-
clo-lhe o dirPito clc SlH!erir ao G~vPr:10 rlo 
:Estado provirlf>nf'.ins P'n·a a normn1~7.acn~ rlas 
finnn~'n~ mnnicin:•i<;. () <11·triio H~cmco sn PO-
tlerú fnnf'ionnr iun!o no MuniPínio. cmnnr1o por· 
êste solicitnclo ( nrt. 1 H elo Proieto). ]'Tr;s~as 
f'nnrlif'ÕP<: deverú í',]p snr:(Crir nos rmmJCl,!'IOS 
tnl mNlidn, se solkit::Hlo e niío no. _0o':Nno 
do Estm]o, o que, seria uma exorh1tancw · 

mmNDA N.• 52- APROVADA 

Aclitiva ::10 Tíh1lo. T- Canítnlo I~ 
12 

E' 
, A emenda nnrox1m~-se dn de_ 11 • • • do 

pon~m. mrtis mnn1n. Pela aprovaçao, fiCan 
prejudicada a de n.• 12. 

EMENDA N.• 53 -:- PREJUDICADA 

Aditi.vn ao 'THnlo I - Capíh~l~ I icos à 
A emenda oferece aspectos I,dent A d~ 

de n • 10 que tem parecer. favoravel. d 
· ' ' . · ·osa e eve n.• 10 é mais ampla, mais mmuc1 '• . 

substituir à de n.• 53, que julgamos, por Isso, 
prejudicada. 

EMENDA N.o 54 
Aditiva. Manda acrescentar ao Tít_ulo VIII 
Das Disposições Gerais, o segumte ar-

tigo: 
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. "Art. A ocorrência de feriados esta-
duais ou municipais não obrigará a paralisa-
ção das atividades privadas". 

A emenda envolve matéria constitucio-
nal. A Comissão opina para que seja enviada 
à_ Comissão ·de Constituição, Legislação c Jus-
tiça. 

EMENDA N.• 55 - APROVADA 
Aditiva. Manda acrescentar ao Título 

IX - Das Disposições Transitórias: 
"Art. - Enquanto não fôr expedido o 

Código Tributário, padrão, a que se refere 
o art. 114 da Const. Estadual, as Prefeitu-
r~s continuarão a aplicar a sua própria le-
g~s~ação tnbutária, adotando, quanto uo im-
P,osto de indústrias e profissões, a que tem 
s1do, até agora, seguida pelo Estado". 

A emenda repete o parágmfo único do 
art. 13 do Ato das Disposições Transitórias 
da Constituição do Estado. 

Aprovada. Não .se1·á em demasia repe-
tir-se no Projeto tal recomendação. E' natu-
ral que tôdas as preocupações convirjam na 

· lei orgânica para os Municípios para uma boa 
e harmônica execução de tudo quanto se im-
põe .ao município corno salutar e, corno acen-
tua o autor da emenda, no Projeto repetem-
se vários dispositivos de ordem legal, conti-
dos na Constituição, como por exemplo, os 
arts. 72, 73, 83 e 1.24. 

EMENDA N.• 55-A - APROVADA, EM 
PAHTE 

Ao art. 5.•, § 1.0, que diz: 
, "§ 1.• - Satisfeitas estas condições é 

obrigatória a criação do distrito". 
A emenda propõe a seguinte redação: 

. "§ , 1:• - Satisfeitas estas condições é 
obngatona a criação do Município". 
r. Aprovada, deslocando-se o § 1." do art. 
"·: que_ pas~a a. s~r o parágrafo único do art. 
4. · Nao ha duvida que a Const: do Estado 
tornou obrigatória a criação .do Município 
(art. 80, § t,o). 

· ~. criação dos distritos, preenchidos os 
req~us1tp~ legais (art. 81 da Const.) não é 
obngatona. 

Será feita por processo voluntário e não 
automàticamente. 

EMENDA N.• 5G- PREJUDICADA 
Ao art. 7.0, § 4.0. 

, Prejudjcada pelo substitutivo da Comissão 
a. ~menda n.O 17, que trata da mesma ma-
tenal 

EMENDA N.o 57 - APROVADA 
Refere-se ao art. 10 do Projeto que está 

assim redigido: ' 
"Art. 10 - A criação do Município pela 

Assembléia Legislativa será pelo Governador 
do Estado comunicada ao Tribunal Regional 
Eleitoral, que marcará a data da eleição para 
·Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores"· 

A emenda propõe a seguinte redação: 
· "Art. 10 - A criação do município pela 
Assembléia Legislativa será pelo Govern.ador , 
do Estado comunicadà ao Tribunal Regwnal 
Elçitoral para os fins legais". . 
· Pela aprovação. A Comissão aceita a 
emenda porque "como està no Projeto a .com-
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petência para fixação da data da eleição é 
privativa do Tribunad Eleitoral, o que, data 
venia, não parece acertado. Caberá ú Assem-
bléia, quando se tratar da instalação, desig. 
nar dia para as eleições no município. Essa. 
prerrogativa só se transferirá à Justiça Elei ... 
toral, quando a designação não fôr determi· 
nada por disposição constitucional oq legal., 
E' o que preceitua o art. 119, n.• IV da Const., 
Federal que diz: 

"Art. 119 - A lei regulará a competên-
cia dos juízes e triblÍnais eleitorais. Entre as 
atribuições da Justi~~a eleitoral inclui-se: 

n.o IV - a fixação da data das eleições 
quando não determinada por disposição cons-
titucional ou legal. 

EMENDA N.o 58 - APROVADA 
Refere-se ao art. 15, n.O XIX do Projeto, 

cuja redação é a seguinte: 
"N.O XIX - Conceder moratória fiscal e 

perdoar dívida ativa, nos casos de interêsse 
público". 

A emenda propõe a seguinte redação: 
"N.0 XIX - Conceder moratória e per· 

doar dívida ativa nos casos permitidos pela 
Constituição do Estado". 

Com isso quer dizer a emenda: - nos 
casos de calamidade pública ou notória po· 
hreza do contribuinte (art. 100, parágrafp. 
único da Const. do Estado). 

Pela aprovação. A emenda torna o in· 
ciso em pe1·feita concordância com o que de· 
termina a Constituição. O Projeto permite o 
perdão nos casos de interêsse público, expres-
são de sentido lato, c, por isso, perigosa, 
quanto ú sua interpretação. 

EMENDA N.o 59- APROVADA 
Pela aprovação. Heferc-se ao art. 15, 

n.O XXXVIII, que diz: 
"XXXVIII - Desenvolver, no Município, 

o ensino, principalmente primário e rural, 
para isto despendendo vinte por cento (20% ), 
da sua receita de impostos". 

A emenda manda que ao em vez de se di· 
zér "para isto despendendo vinte por cento 
de .sua receita de impostos", se diga "para 
isto despendendo, no mínimo, vinte por ccn· 
to de sua receita de impôsto". De fato, a 
Const. do Estado manda que o Município· 
.despenda não "vinte por cento", mas, "no 
mínimo vinte por cento". 

E' o que dispõe o art. 98 da Const. do 
Estado. 

"Art. 98 - O Município despenderá, no 
mínimo, vinte por cento da renda proveniente 
dos impostos na manutenção c desenvolvimen• 
to do ensino". 

EMENDA N.O 60 - PREJUDICADA 
Ao § 2.• do art. 28. 
Prejudicada à vista da aprovação da 

emenda n.• 29 que suprimiu o § 2.0 do art., 
28. Suprimido o parágrafo não há mais ~azão 
para a emenda 60 que mandava dar nova 
redação ao referido parágrafo. 
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EMENDA N.• 61 - PREJUDICADA 

Ao art. 28, § 3.•: - , . 
, Há emenda idêntica, e à qual a Conus-

.são apresentou um i'!ltústitutivo. 

EMENDA N.· 62 - PREJUDICADA 

Ao § 5.• do art. 28: 
Prejudicada com a aprovação. ~a emen-

da n.9 32 que trata da mesma matena · 

co,. pois, l_lã?. compete ao. '!ribunal Regional·. 
1 Eler.toral f~xa1 dat~ de elCiçao como manda 0 , 

ProJeto. ~ al !lledrda deve caber em primei-
ro lugar ~ Car~ara ~I~nicipal e somente na 
sua falta a Jushça Eleitoral. O art. 119, n.o· 
IV da. Const .. F~der~l determina que a Jus ti-. 
ça El~1tora! so !Ixa~a o dia d~ eleição quando,. 
a desrgnaç~o J~ao for dctermmada por dispo~ 
sição constrtucronal ou legal. 

EMENDA N.• 63 
Ao art. 34, n.• 2. .. . d C 
A Comissão opina pela .audt~ncw ~ . o-

missão de Constituição, Lcg.rsla~ao e Justiça, 
por envolver matéria ~constrtucronal. 

EMENDA N;• 64 

Ao art. 34, n.• 1 : . • . 
A Comissão opina pela audrcncra da Co-

missão de Constituição, Legislaçfto e Justiça, 
por envolver matéria constitucional. 

EMENDA N.9 65 
Ao art. 35: 
A Comissão opina pela audiência da ~o

missão de Constituição, Legislação e Justiça, 
por envolver matéria constitucionnl. 

EMENDA N.• 6H - REJEITADA 
Hefere-se ao n.• 1 do art. 36 e mnnda 

que se diga Policia Militar ao em vez de Fôrça 
P,plicial como está no Projeto. 
· Pela rejeição. Certa ou errada, a Comis-
são Ilreferc adotar o que está na Constituição 
do Estado que, em seu artigo 24 n.• III e 29 
diz "Fôrçn Policial" c não "Polícia Militar". 

EMENDA N.• 67 
Ao art. 37: 
A Comissão é de parecer que seja ou-

vida a Comissão de Constituição, Legislação 
e Justiça. 

EMENDA N.9 68 - APROVADA 
Ao art. 87, parágrafo único do Projeto, 

que assim está redigido: 
"Parágrafo único - Se o impedimento 

fôr do Prefeito e do Vice-Prefeito resolver-se-á 
em favor daquele, comunicando-se o fato ao 
Tribunal Hcgional Eleitoral para determinar 
nova cleiçüo na forma da lei; se dos Verea-
dores, resolver-se-á contra o menos votado e, 
em caso de empate, contra o mais recente-
mente eleito, c se forem da mesma eleição, 
contra o menos idoso". 

A emenda manda redigir, assim, o pa-
rágrafo único: 

EMENDA N." 69 - APROVADA 
; 

' Ao art. 40, que diz: 
"Me~!antc autoriza~ão da maioria abso-

luta da Camara, o substituto legal que assumir 
o cargo de P~·efeit.o, ;..u o novo Prefeito elei-· 
to, pr9rnovcra a mstauração do processo a 
que se ref~re .o § 2.• do artigo precedente, 
perante a JUStiça comum, na forma da lei 
O § 2.• do art. 3() assim está redigido: "À. 
perda do cargo não prejudicará o processo e. 
a punição se o ato constituir crime de res-

. ponsabilidade. O projeto condiciona a ins-
tauração do processo nos crimes de responsa-
bilidade do Prefeito à prévia autoriza~~ão da 
Câmara Municipal por sua maioria absoluta. 
Confere imunidades ao Prefeito não criada. 
pela Constituição do Estado para a esfera 
municipal. 

EMENDA N.• 70 

Ao art. 42 (menos o parúgrafo único) : 
A Comissão opina para que seja ouvida 

a Comissão de Constituição, Legislação c Jus-
tiça. 

EMENDA N.• 71 - PELA APROVAÇÃO 

Ao parágrafo único do art. 42 que está 
assim redigido: . ' 

"E' da competência da Justiça eleitoral 
o julgamento do caso c a decretar-üo da per-
da do mandato, mediante rcpres'~ntação do 
Presidente da Câmara, do Prefeito ou de 
qualquer Veread?r ot~ eleitor no município, 
observadas as disposições da lei eleitoral e· 
assegurada ao interessado plena defesa". 

A emenda propõe1 a seguinte redação: 
"A per<l,a ·do mandato poderá ser pro-

vocada mechantc representação do Prefeito, .. 
Vice-Prefeito, ou de qualquer V creador, asse-
gurad~. plena. def~sa, com recurso para a As-
sem~lcia Legislativa. A emenda nu o fala em 
Presidente da Câmara e sim em Vereadores •. 
Ora, o Presidente da Câmara é Vereador. 

~ .1.0 --.E' da competência da Câmara, 
M_umc1pal o JUlgamento do caso e ,t dccreta-
çao da perda do mandato. 

§ 2.• - A Cfnnara poderá ~:tandar, desde 
logo, arquivar a representação". 

A tese que dá competência ti Justiç.a Elei-
toral para conhecer dos casos de perda de·· 
mandato, tese que o Projeto defende, sofreu 
r~td.e golpe recentemente no Superior Tribunal, 
Eleitoral, no caso de cassação de mand:~to dos~ 
comunistas. . 

"Parágrafo único - Se o impedimen-
to fôr do Prefeito c do Vice-Prefeito rcsol-
~cr-sc-á em favor daquele e a Cfunara Muni-
Cipal, dentro de trinta dias, marcarú a data 
da eleição, comunicando o fato ao Tribunal 
Hegional Eleitoral para os fins legais; se dos 
Vereadores resolver-se-á contra o menos vo-
tado e em caso de empate contra os mais re-
centemente eleitos, c se forem da mesma elei-
ção, contra o menos idoso". 

Aprovada. De acôrdo com o parecer da-
do à emenda n.• 57, ao qual a Comissão se 
reporta para adotá-lo no caso, que é idênti-

A emenda também retira a competência 
dada pelo Projeto a qualquer eleitor para pro· 
voem· perda de mandato o que evita qu~ a 
Câmara seja perturbada com ~ecu;sos mmtas. 
vêzes oriundos da paixão p~rhdárta, exaltada··. 
comumente em muitos' mumcipios · 
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EMENDA N.• 72 
Ao art. 42, n.• IH: 
Opinamos que seja ouvida a Comissão 

·de Constituição, Legislação e Justiça. 
EMENDA N.• 73 - PELA APROVAÇÃO 

Aditiva. Manda acrescentar ao Título III 
- Capítulo IH da Instalação da Câmara: 

"Art. - As sessões da Câmara sômente 
, . se poderão realizar no edifício destinado ao 

' ; seu funcionamento, sendo nulas as· que se 1 :realizarem fora dêle. 
§ V - Nos casos de calamidade pública 

··e de qualquer outra ocorrê'ncia que impossi~ 
'bilite o funcionamento da Cârriara em sua se-
de, poderá esta ser transferida para outro lo-

· cal. 
§ 2.• - A transferência a que se refere 

·o parilgrafo anterior será determinada pela 
'Câmara, a requerimento da maioria dos Ve-
·readores". 

A emenda corrige a omissão do Projeto 
em matéria de relevante importância. 

EMENDA N,Q 74 - PELA APROVAÇÃO 
AâHiva. Ao Título II, Capítulo III, acres-

'Centar: 
"Art. - Se o Vereador sem justo' moti-

·vo, a juízo da Câmara Municipnl, não pres-
;-tar compromisso dentro de 30 dias, a contar 
depois da instalação ou da sua proclamação 

/como eleito, considerar-se-á renunciado o 
·:mandato. 

r § 1.• - o sup1~nte convocndo terá o pl·n-
l':O de trinta dias parn tomar posse, podendo 
êsse prazo ser prorrogado por igual tempo, a 
·requerimento do interessado". 

Pela aprovacão. O Projeto omitiu a ma-
··téria constante clu emenda e o· prazo para a 
·posse deve ser fixado. 

EMENDA N.• 75 
Aditiva. Ao Titulo III, Capítulo II: 
Opinamos para que seja ouvida a Co-

··missão de Constituicão, Legislação e Jus-
.tiça. · 

EMENDA N.• 7G 
Ao art. 56, n.• I, que cstú assim redi-

·:Sldo: 
"Art. 56 - Sú pelo voto da maioria ab-

-soluta dos membros da Câmara se aprovarão 
as proposições sôbrc: 
· · I - perda do mandato do Prefeito e do 
'Vicrr-Prefeito". 

A emenda manda acrescentar "c dos Vc-
.. r:-eadores". 

Pela aprovação. 
EMENDA N.Q 77 - PELA APROVAÇÃO 

Ao art. 59, que está assim redigido: 
"Art. 59 - A Câmara marcará em seu 

'.Regimento Interno os períodos c os números 
de suas/ reuniões ordinúrins, observadas as 
-seguintes normas: . _ 

A emenda propõe a segumte re~açao: / 
"Ar!. 59 _ A Câmara marcara t;m seu 

Regimento Interno os períqdos c os numcros 
de suas reuniões observadps a~, normas cons-
titucionais e mais as segmntes · 

A emenda manda que ~e ohscr':em as nor-
. •lUas constitucionais, vale d~zer, a Camara ~~ve 

lllarcar os períodos, c o m!r~cro d~ts reumocs 
ordinárias dentro do mmuno fixado Pfla 
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Constituição, isto é, duas vêzes por ano pelo 
menos, sendo que a primeira se realizará até 
o dia 15 de fevereiro e a segunda na última 
quinzena de outubro (art. 90 da Constitui-
ção). · 

EMENDA N.• 78- APROVADA 
Aditiva. :Manda' acrescentar ao Capítulo 

V - Do Prefeito: 
"Art. - A iniciativa dos projetos de lei 

cabe a qualquer Vereador e ao Prefeito, sendo 
privativa dêste a do projeto da lei orc;amen-
túria, das que numentmn vencimento de fun-
cionários ou criem cargos em serviços .iá exis-
tentes. 

Pela aprovação. _}_ O projeto é omisso 
a respeito. 

EMENDA N.• 79 - PELA APROVAÇÃO 
Ao art. G5, n.• II, ·do Projeto, que diz: 
"Compete ao Prefeito: 
II - sancionar c prornulgm· dentro em 

oito dias, contado~ do recebimento, as leis ou 
resoluções municipais, ou vetá-Ias c devolvê-
Ias à Câmara". , 

A emenda oferece a seguinte redação: 
"Ao invés, diga-se: 
II - sancionar e promulgar dentro de 

oito dias, contados do recebimento, o<; pro-
jetos de leis, ou vetú-los, devolvendo-os à 
Câmara". 

A emenda adota a letra ·do art. 89 n.• 
VIII, da Constituição do Estado que a~síin 
determina. . 

A l't. 89 - Compete ao Prefeito: 
vn - sancionar c prornukm·. dentro de 

?ito dias, c~mtarlos do. recebimento, os pro-
.1etos de lers, ou veta-los, devolvendo-os à 
Câmnrn". 

O Projeto afastou-se dn Constituieiio ncrcs-
ccntnndo as palnvrns "rcsolncõe<; municipais" 
que por scJ·crn rnnt{~ria rlc cxclnsivn competên-
çin lcgislntiva não incidem no poder do veto. 

EMENDA N,Q 80 - PELA APROVAÇ\0 

Ao art. ô5, n.• XIV, qne estú assim re-
digido: ' 

"manter o patrimônio f<~rritorial do mrr-
nicípio e zelar por êle, fazendo afastar os 
intrusos'\ 

A emenda propõe a seguinte rcrlacão: 
"manter c zelar o pafromônio do nmnicí-

pio e, quanto ao patrimônio territorial fazer 
afastar os intrusos". , 

A ConstituiÇão do Estado. em seu art. 
89 estabelece qÚe compete ao Prefeito. entre 
ot{tras ohrignções, a contida no n." VI de man-
ter e zclnr o patrimônio do município. O Pro-
jeto si>m~ntc, f~ln rm pat~i~ô.nio tcrÍ'itorial 
que na o e o muco do mumcrpiO. 

EMENDA N.• 81 - PELA APROVAÇÃO 
Aditiva. Ao Título III, Capítulo III -

Acrescentar: 
"Art. ... - Da imposição de multa de 

valor ·superior a Cr$ 50,00, caberá recurso, 
.sem efeito suspensivo, para a Cârnhra Mu-
nicipal". 

O !Jrojcto foi omisso c a emenda parece-
nos perfeitamente justa. 
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. 'EMENDA N.9 82 - PELA APROVAÇÃO 

Á o art. • 7 4; que diz: 
Art. 74 '- Compete ao município, nos 

ltêrmos da lei, o processo executivo para a 
cobrança das rendas municipais, do rendi-
mento de seus bens. c das multas, que lhe per-
tencerem. 

A emenda manda acrescentar "in-fine": 
"gozando a Fazenda Municipal dos mesmos 
privilégios da do Estado". 

A emenda visa favorecer os municípios, 
colocando-os no mesmo plano que o Estado, 
nos favores fiscais, selos, emolumentos, etc. 

EMENDA N.9 83 
Aditiva - Acrescentar ao Título IV, Ca-

pítulo I. 
Art. . . . - E' urbano, para efeitos fis-

cais, além tio per:metro das cidades e vilas, 
todo aglomerado de mais de trinta casas ar-
madas, mesmo quando localizadas em terra de 
um único proprietário". 

A justificação da emenda parece-nos ra-
z~ávei e somos por sua aprovação. De fato, 
ha J?elo Estado afora inúmeros povoados cujos 
habit_antes fogem ao pngamento do impôsto 
predial sob a alegação de se acharem as ca-
sa~ l?e!llizaclas, em terras de um único pro-
pnetarw. A Comissão apresenta o seguinte 
substitutivo: 

. "A1:t. ... - E' urbano para efeitos fis-
cais, alem do perímetro das cidades c vilas, 
todo aglomerado de mais de trinta casas ar-
ruadas, mesmo quando localizadas em terras 
de um único proprietário, salvo quando se 
tratar de casas de residência de colonos em 
propriedades agrícolas ou agropecuárias". 

EMENDA N." 84 - APHOVADA 

. Aditiva - Ao Título IV, Capítulo III 
Acrescentar: · 

"Art. ... - Os pagamentos devidos pc-
la Fazenda Municipal em virtude de senten-
ça lndiciária, fnr-sc-ã~ na ordem de apresen-
taçao dos precatórios e ~l conta dos erédi-
tos respectivos, sendo proibida a designação 
d.c . casos ou r>.cssoas nas dotações orçamen-
tanas c nos creditos cxtraorçamcntúrios aber-
tos para êssc fim. 
•. Parágrafo. ú_nico - As dotações orçamcn-

tanas e os erelhtos abertos serão consignados 
a.? P?dcr, .Judiciúrio, recolhendo-se as impor-
talncws a. reparlit~ão própria". 

O pro,1eto não tratou da matéria constan-
te da. e!llcnda, consagrada no art. 158 da 
Cons,~Itmção do Estado, que diz: 

. f!s pagam~ntos ·devidos pela Fazenda 
MumcJ_Pal, em VIrtude de sentença judiciúria, 
far-.sc,-ao na ordem de apresentação dos pre-
catonos, etc.". 

A einenda repete o art. 158 da Constitui-
Gão Estndual. 

Pela aprovação. E' salutar a iniciativa 
, por envolver matéria de indiscutível impor-
tância. 

EMENDA N.• 85 
Ao art. 93, que diz: 
"Dcspendcrá o município, obrigatoria-

mente, vinte por cento da sua renda de im-

• postos coin a manutenção e desenvolvimento 
do ensino,· principalmente primário e ru-
ral". 

A Comissão já deu parecer favorável à 
emenda n." 59,' sôbrc a mesma matéria. A 
emenda n.• 59 refere-se ao art. 15, n." XXXVIII 
e a emenda em foco ao artigo 93, ambos os 
artigos tratando de matéria idêntica. A emen-
da em estudo propõe quc.sejam suprimidas as 
pàlavras "principalmente primário e rural" 
do art. 93, porque a Constituição não especi-
ficou a natureza do ensino (art. 98 da Cons-
tituição do Estado), o que é uma verdade. · 

A Comissão opina pela aprovação da 
crnendn 85. como jú o fêz mwnto à ·de n." 59, 
passando, por isso, o art. 93 a ter a segnin· 
te rcrl a(·.ão: 

"Art. 93 - Dcspcndcrú o Município, no 
mínimo, vinte por cento de sua renda de im-
postos com a manutenção c desenvolvimento 
do ensino". · 

EMENDA N." 86 
Ao art. 97 do projeto, que diz: 
"São verlados o estorno de verbas, a con-

cessão de crérlitos ilimitados c n cobertura, 
sem autorização legislativa, de crédito espe-
cial". 

A emenda propõe que o art. 97 assim se 
redija: 

·". . . de créditos suplementares e espe-
ciais". E' que o pro.ic!o deixou de incluir na 
proibição os créditos snnlemcntares que, pelo 
próprio projeto, ( nrt. 5R, n." VI), só poderão 
ser abertos pela Câmara. 

EMENDA N.9 87 - PELA APROVAÇlí.O 
Ao ort. 106 do projeto, que diz: 
"Dos :1tos e rl.eci~i'ies da l';âmarn e do 

Prefeito sôbrc a administração financeira. ca-
hcrfl recurso rle qu<Jiqucr interessado para o 
Tribunal de Contas". 

A emenda nega o direito de reenrso ·a 
qnaloucr interessado, o que é facultado pelo 
projeto. · 

A Constituição do Estado, (nrt. 41; n.0 V), 
só ao Prefeito ou ao Vereador permite recor-
'l'er de ntos e decisões referentes à adminis-
tração do Município, 

EMENDA N.o 88 - . PREJUDICADA 

Ao nrt. 108, parú~trafo único. 
Em luqnr de "per:mtP- o Govcrnarlor do. 

Estado", dizer: "perante à Comissão Perma-
nente". · , 

E' idimtica à emenda n.o 50 sôhre a qual 
a Comissão .iá se pronunciou, dando-lhe pa-
recer frworável. 

.Julgamos, 
foco. 

Sala das 
1947. 

pois, prejudicada a emenda em 

Comissões, , U de outubro de 

(aa.) César Sorági, Presidente -Martins 
da Costa, Relator ...:.... Carlos Prates - Geraldo 
Ataíde. 

/ 

Emendas apresentadas pela Comissão ~e 
Assuntos Municipais c Negócios Interestaduais· 
ao projeto n.o 5: 
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EMENDA N.• 89 
Ao art. 77, acrescentar: 
"Parágrafo único - O impôsto de licen-

ça somente poderú ser exigido relativamente 
aos atos que dependam de autorização do Po-
der Público Municipal". 

Assim, será repetido na lei orgânica dos 
Municípios o que dispõe a Constituição Es-
tadual em seu art. 107, parúgrafo único. Cqm 
isso visa-se o alto objetivo de dirimir irri-
tante .controvérsia doutrinária sôbre o asstm-
to, eis que vários municípios mineiros cobram 
o impôsto de licença sôbre tôdas as ativida-
des comerciais e industriais, bitributando fla-
grantemente. 

EMENDA N.• 90 
Ao art. 92, dar a seguinte redação: 
"Art. 92 - Nenhuma despesa poderá ser 

efetuada sem a devida autorização legislativa 
e o necessário empenho prévio, etc.". 
. A redação do art. 92 como está no Pro-
Jeto poderia levar à interpretação errônea da 
d!spensa do empenho prévio, embora o art. 
102 do projeto institua o empenho. 

EMENDA N.· 91 I 

Ao art. 53: 
Acrescentar "in-fine": "dirigido ao Pre-

feito". ' 
O artigo não especifica a quem deveria 

ser dirigido o oficio. · 
EMENDA N.• 92 

Ao art. 124, "in-fine" acrescentar as pa-
lavras "se lhes forem solicitadas". 

EMENDA N.• 93 
As Disposições Transitórias, acrescentar: 

• "Art. ..•. - Na sua primeira reunião a 
~ama_ra eleita a 23 de novembro dêste ano, 
fi~ara o subsídio c a representação do Pre-
feito, bem como a ajuda de custo aos Verea-
dores". 

EMENDA N.• 91 
Às Disposições Transitórias, acrescentar: 
"Art. ... - Para efeito de aprovação de 

contas das Prefeituras, enquanto não se ins-
talarem as C~maras Municipais, süo conside-
Íadas boas todas aquelas que tiverem os ba-
an?et~s _registrados pelo Departamento de 
Ass1stcnc~a aos Municípios". 

Vencido o Deputado Martins da Costa 
com o seguinte voto: ' 

. Sou coi?-t~a a emenda pois ela poderia 
VIr a beneficiar-me, eis que minhas contas 
q~ando Prefeito de Aimorés, estão sendo exa~ 
mllladas pelo Govêrno. A aprovar a emenda 
a d_ar-lhe meu aplauso, ter-se-ia a impressã~ 
erronca de que terno a devassa em meus atos 
quando á frente daquela Prefeitura. Por isso 
voto contra a mesma. ' 

Sala das Comissões, 6 de outubro de 
1947. 

(aa.) César Sorággi, Presidente - Mar-
tins da Costa, Relator - Carlos Prates -

-' Geraldo Ataíde. 
Declara o Sr. Presidente que o pare, 

cer e as emendas (JUe acabam de ser lidos 
. pelo Sr. Martins da Costa vão a imprimir 
para inclusão na próxima ordem do dia. 
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O SR. MAURíCIO ANDRADE, por par· 
te da Co~issão de Finanças, lê e envia à Me· 
sa os seguintes pareceres: 

PARECER N.• 33 

Comissúo de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

A Comissão, examinando o requerimento 
n.• 69, relativo a impôsto sôhre usinas de açú-
car, é de parecer seja o mesmo encaminhado 
ao Sr. Secretário das Finanças, conforme seu 
conteúdo. 

Sala das Comissões, 6 de outubro d& 
1947. - Maurício Andrade - Alberto Deo-
dato - Feliciano Pena - Renó - Augusto 
Costa - Guilherme . Machado Tancredo 
Neves. , 

PARECER N.o 34 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

A Comissão, examinando a indicaçüo n.0 

7, sôbre situação de escrivães do crime, é de 
parecer seja o mesmo aprovado, conforme seu 
conteúdo: 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 
1947. - Maurício Andrade - Alberto Deo-
dato - Feliciano Pena - Renó - Augusto 
Costa - Guilherme Machado - Tancredo 
Neves. 

- Serão consider;ldos oportunamente. 
O Sr. Renó, também por parte da Comis· 

11ão de Finanças, lê e remete à Mesa o se-
guinte: 

PARECER N.9 35 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

A Comissüo, examinando o requerimento 
n.• 65, do Sr. Carlos Prates, sôbre reajusta-
mento de vencime.ntos do funcionalismo, é 
de parecer que seJa o mesmo encaminhado 
ao Sr. Governador do Estado, para as pro-
vidências pedidas. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 
1947. - (aa.) José Hernuzatd Renó - Al-
berto Deodato - Feliciano Pena - Guilher-
me Machado - Tancredo Neves - Mauricio 
Andrade. 

DISCUSSÃO DE PARECERES 
De acôrdo com o Hcgirncnto, o Sr. Pre-

sidente submete à discussão e votação imedia· 
tas, os pareceres ns. 33, 34 c 35, há pouco 
apresentados,, hem como o parecer de redação 
final ao prOJeto n.• 28, lido no expediente 
pelo Sr. 1.• Secretário, os quais são sucessi-
vamente aprovados, sem debate c recebem os 
seguintes despachos: · 

Parecer n.• 33 - Encaminhe-se ao Sr"l 
Secretário das Finanças. 

Parecer n.• 34 - Encaminhe-se ao Sr.1 
Governador ·do Estado. 

Parecer n.• 35 Idem. , 
Redação final ao projeto n.• 28 - A. 

sanção. 
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.. SEGUNDA, PARTE DA ORDEM DO DIA 
l.'" DISCUSSÃO DOS PHOJETOS NS. 144 A 165 

Anunciam-se em 1;• discussão, sucessiva-
mente, os projetos: ns. 144, 145 e 146, de au-
toria do Sr. Dadaró Júnior; ns. 147, 1<18, 149 e 
150, de autoria do Sr. Augusto Figueiredo; 
h. 151, de autoria do Sr. Adolfo Portela; ns. 
152 e l5il, de autoria do Sr. Augusto de Fi-
gueiredo; ns. 154, 155 e 156, de autoria do 
Sr. Starling Soares; n. 157, de autoria do Sr. 
Augusto Costa; ns. 158, 159, 160 c Hil, de 
autoria do Sr. Badaró Júnior; ns. 1G2 e 163, 
de autoria do Sr. Antônio Pimenta; n." 164, 
de autoria do Sr. Soares Canedo; n.o 1G5, de 
autoria do Sr. Emílio de Vasconcelos, todos 
publicados, na ata da 51.• sessão ordinária. 

Encerradas, sem debate, us discussões dos 
referidos projetos, são êles submetidos ·à vo-
tação, eada um por sua vez, sendo aprovados. 
Recebem, então, os seguintes despachos: 

Projeto n.o 144 (construçfío de duas pon-
tes - As Comissões de Via~~ão c Finanças. 

Projeto n.o 145 (construção de uma pon-
~e) - ~s Comissões de Viação c Finanças. 

PmJcto n.o .14~ (construção de uma pon-. 
te) - ~s Comrssoes de Viação c Finanças. 
. Pr?Jeto n.o 117 (constrw;~ão de E. M. 
ôe AgnS~Iltura) - Às Comissões de Agrieul-
tura e I• manças. 

Projct9 n.o 148 (Subostação Experimen-
tal ~lc Cafe) - As Comissões de Agricultura 
e Fm:mças. 
. Projeto n.o 14 9 (E. Elementar de Agri-
C';!ltura) - As Comisões de Agricultura c 
Fmanças. 

. Projeto n.o 1?0 (Construção de Frigorí-
fico) - As Comissões de Agricultura e Fi-
nanças. 

Pr?.iet? !~.o 151 (~uhvcnções a hospitais) 
A C?Imssao de Fman ças. 
Pro.1et.o ~·· 152 .<Subvenções. a hospitais) 

:-- A Co!mssao de Fmanças. 
. Pro,1cto n.o 153 (Subvenções a Casas de 

Candadc) - À Comissão de Finanças. 
- Projeto 11.9 154 (E. Elementar de Agri-
cultura) - As Comissões de Agricultura c Fi-
nanças. 

Projeto n.o 155 (Construção de prédio 
escolar) - As Comissões de Viação c Fi-
nanças. 

Projeto "n.o 151l (Estrada de automóvel) 
- As Comissões de Viação c Finanças. 
· . Projeto n.o 157 (Auxilio a instituições de 
candade) - À Comissão de Finanças. 

Projeto n.o 158 (Construção de uma pon-
te) - Às Comissões de Via.~ão c Finanças. 

Projeto n.Q 159 (Constru~;ão de uma pon-
te) - ~.s Comissões de Viação c Finanças., 
. ProJeto n.o ,16~ (Construção de uma pon-
te) ~s Cormssoes de Viação c Finanças. 

ProJeto n.o 161 (Auxílio a instituição de 
caridade) - À Comissão ,de Finan~~as. 

Pr?.ieto n.• 162 (Subvenção a Santa Casa 
de Candadc) - À Comissão de Finanças. 

Projeto n.• 163 (Construção de prédio 
escolar) - As Comissões de Viação c Finan-
ças. . 
· Projeto n.9 164 (Suhven~ões a institui-
ções de caridade) - À Comissão' de Finan-
ças. 

Projeto n.~ 165 (Subvenções a institui-
ções de caridade) - A Comissão de Finan-
ças. 

3.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 7 
Segue-se a 3.• discussão '·do projeto 

n,o 7, alterando o Decreto-lei n.• 2 .101, de 
31 de março de 1947. 

O SH. JúLIO DE CAHVALHO- Sr~ Pre-
&'idente, peço a palavra. " 

O SH. PH.ESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. .Júlio de Carvalho. 

O SR. JúLIO DE CAHVALHO - Sr. 
Presidente. V. Excia. anunciou a 3.• discus-
são do projeto n.9 7, com esclarecimento de 
que êlc revoga o Decreto-lei n.o 2.101, de 31-
3-4 7. Data venia, parece-me que não se dá a 
rcvogaçüo acentuada, porquanto o Decreto-lei 
11,0 2.101, de 31\3\47, vigora até 31 ·de de-
'lemhro de 1947, ao passo que o projeto ora em 
discussão é para vigorar a partir de t,o de 
janeiro de 1948. 

Assim, penso que não há revogação. Se. 
entretanto, o parecer da Comissão é nesse 
sentido, requeiro a V. Excia. que volte o pro-
jeto a ela, a fim de que se esclareça. 

O SR. PRESIDENTE - Vou proceder à 
leitura do parecer para a 3.• discussão do pro-
jeto n." 7. 

(E' lido o parecer já publicado). 
Parece-me que houve um engano ou um 

lapso ao ser redigido o emmciado, relativo 
ao projeto n.• 7. 

Continua em discussão o projeto n.o 7. 
(Pausa) . Encerrada esta discussão vou sub-
metê-lo a votos. Os Srs. Deputados favorá-
veis ao mesmo, com a redação dada de acôr-
do com o parecer para 3." discussão, elabora-
do pela Comissão respectiva, queiram perma-
necer em seus lugares. (Pallsa). Foi apro-
vado. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 8 

Finalmente, anuncia-se a 2.• discussão do 
projeto n.o 8 e substitutivo da Comissão ·de 
Finanças, fixando os subsídios do Governa-
dor, do Vice-Governador e os vencimentos dos 
Secretários e auxiliares do Govêrno. 

São lidos pelo Sr. Presidente o projeto, 
o parecer da Comissão de Finanças c o voto 
em separado (já publicados), bem como ·as 
seguintes emendas: 

EMENDA N.o 1 
(Ao projeto n.• 8) 

Substitua-se o art. 1.0 do substitutivo: 
. . "Art. - São fixados. em Cr$ 5. 000,00 
(~mco mil cruzeiros) mensais o subsídio do 
VIce-Governador, a título de representação. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1947. 
(aa.) Alberto Deodato- Oscar Corrêa-

Fidelcino Viana - Manuel Tavcira - Moa-
cir Resende - Feliciano Pena - Otacílio N. 
Lima. 

EMENDA N.• 2 
Ao substitutivo da Comissão de Finan-

ças ao projeto n.O 8: 
"Art. 1." - Sito fixados em Cr~1 G. 000,00 

(seis mU cruzeiros) o subsídio mensal do 
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Vice-Governador do Estado; que terá, lambem, 
direito a uma ajuda de custo correspondente 
a um· mês de seus subsídios". 

Sala das Sessões, 19 ·de outubro de 1947. 
(a.) Adolfo Portela. 

EMENDA N.• 3 
Ao substitutivo da Comissão de Finan-

ças ao projeto n. 0 8: 
"Art. V - São fixados em Cr$ 7. 000,00 

(sete mil cruzeiros) o subsídio mensal do 
Vice-Governador do Estado, que terá, também, 
direito a urna ajuda de custo ·correspondente 
a um mês de seus subsídios". 

Sala das Sessões, 10 de outubro ·de 1947. 
, }a.) último de Carvalho. 

EMENDA N.o 4 
Ao substitutivo da Comissão de Finan-

ças ao projeto n,o 8: 
. "Art. V - São fixados em Cr$ 8. 000,00 

~oito mil cruzeiros) o subsídio mensal do Vice-
G~vernador do Estado, que terá, também, di-
reito a uma ajuda de custo correspondente a 
um més de seus subsídios". 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1947. 
(a. ) Augusto de Figueiredo. 
O SH. PHESIDENTE -De acôrdo com 

~:praxe que vem sendo seguida, e atendendo 
a relevância da matéria, a Mesa vai enviar o 
projeto com as emendas que lhe foram apre-
sentadas, à Comissão de Finanças, para dar 
P~recer sôbre as mesmas, ficando adiada sua 
discussão. 

ENCEHRAMENTO 

. O SR. PRESIDENTE-..,.. Em cumprimento 
. a deliberação ·da Casa, aprovando o rcqucri-
me~to n.o 63, do Sr. últímo de Carvaliw, 
apoiado por diversos outros Srs. Deputadus, 
~onvoco uma sessão eitraordinária para hoje, 
as 20 horas, com a seguinte · 

ORDEM DO DIA 10-10-1947 

(Sessão extraordinária) 

. 1.• discussão do projeto n.o 166 de auto-
ria do . Sr. último de Carvalho, qu~ localiza 

. ldtm EI?-omho de calcáreo no município de Mar 
e •spanha . 

. 1 . 1.• discussão, do projeto n.0 1G7 de ·m-
Oria d S úl · ' ' n . 0 r· limo de Carvalho, que localiza, 

Va CI~adc do Pomba, urna Escola Industrhl 
ocacwnal. · ' 
. · 1.• discussão do projeto n.0 168 de auto-

ria d_o Sr .. Lui_z p~mingos, que con'ccdc sub-
vençoes a mstitmçoes de caridade. 
. 1.• discussão do projeto n.• 169, de auto-

ria do Sr. José André de Almeida, que au-
toriza a abertura de um crédito especial de 
Cr$ 350. 000,00 à Secretária de Viação e Obras 
Públicas. · 

1.• discussão do projeto n.• 170, de au-
toria do Sr. André de Almeida, que autoriza 
a abertma de um crédito especial de Cr$ ... 
1~0. ~00,00 à Secretaria de Viação c Obras 
Publicas. 

V discussão do projeto n.o 171 de au-
toria do Sr. Carlos Prates, que autoriz;1 a cons-
trução de urna rodovia no Triângulo Mineiro. 
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1.4 discussão do projeto n.0 172, de nu• 
to ria do Sr. Luiz Domingos, que autoriza a 
construção de um prédio eseolar no povoado 
de São Vicente da Estrada, no município de 
Raul Soares. 

1.• discussão do projeto n.• 173, de au· 
to ria do Sr. Luiz Domingos, que autoriza a 
construção de um prédio para grupo escolar. 
na cidade de Haul Soares. · · 

1.• discusão do projeto n.0 17J, de au· 
toria do Sr. Luiz Domingos, que autoriza a 
construção de um prédio escolar, em Ver-
melho Novo, município de Haul Soar.cs. 

1.• discussão do projeto n.o 175, de au· 
to ria do Sr. Luiz Domingos, que autoriza a 
construção de um prédio escolar na Vila de 
Bicuíba, município de Haul Soares. 

1.• discussão do projeto 11. 0 17G, de au. 
toria do Sr. Antônio Pimenta, que autoriza 
a construção de uma Escola Média de Agri· 
cultura, em Montes Claros, Norte de Minas.1 
. 1.• discussão do projeto n.o 177, de au· 

toria do Sr. Starling Soares, que concede au· 
xílio ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes, 
de Alvinópolis. 

1.• discussão do projeto n.• 178, de au• 
to ria do Sr. último de Carvalho, que auto· 
riza a construção de um prédio escolar na 
vila de Silverfmia, município do Pomba. 

. V discu~sã? do projeto n. 0 179, de au· 
tona do _Sr. Ultuno de Carvalho, que autoriza 
a elevaçao a grupo escolar das Escolas Reu· 
nidas da Vila de Taholeiro, rmmicípió do 
Pomba, c contém outras providências. 

1.• discussão do projeto n.• 180 de au-
toria do Sr. Renó, qUe autoriza a 'constru· 
ção de uma fábrica de cimento, em Barbà· 
cena. 

1.• discussão do projeto n.0 181 de au-
toria do St:. A.do~fo Portela, que conc'cde sub-
venção a mshtmção de caridade de Mateus 
Leme. 

V discussão do projeto n.• 182 de au-
tor~a do Sr .. Ayqusto ~!e Figueiredo,' que au· 
tor1za a aqms1çao c mstalação de urna fa· 
zen da para . produção de sementes c mudas, 
em Muzambmho, no Sudoeste de Minas. 

. 1.• discussão elo projeto n.o 183, de au-
tor!a do Sr· .. Augusto de Figueiredo, que au-
tonza a localização c construção de uma es· 
cola industrial e vocacional, ·em São Sebas· 
tião do Paraíso, no Sudoeste de Minas . 

V discussão do projeto n.0 184, de au-
toria do Sr. Augusto de Figueir~do, que au-
toriza a localiza(;iio c construcão de um sub· 
pôsto de sericieultura, em Capetinga, no Su· 
doeste de Minas. 

. V discussã~ .. do projeto n.• 185, de nu-
tona do Sr. ~rnd!o de Vasconcelos, que con-
cede suhvençno a Associação Vicentina de 
Sete Lagoas. 

Discussão .dns cmendns ao projeto n.• 16, 
em ser.un da fhscussão, disponrlo silhre a fis-
cnlir.n~ão de rendas c votação do projeto ·com 
as emendas. 

-Levanta-se a sessão. 

:t.• SESSÃO EXTRAORDINÃRIA, EM 10 DE OUTUBRO 
DE 1947 

PRESIDI'.:NCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA. 
SUMARIO: - Comparecimento - Ata - Ex· 

pedicntc: - Hcquerimento n.• 76 (sôbre 
auxílio a conferência) - Parecer para 
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3.• discussã<? sôbre o projeto , n.-'. 12 _ 
Ord.em do D1a: - Primeira discussão dos 
p~oJet.o~ ns. 166 ~ 185 - yotação em 2.' 

1 drscussao do pr<?_Jeto n.• 16 (Fiscalização 
de Re.ndas) - Emendas - P"lavr" d 
S B d · J . . A " ... s os rs_. a aro umor,. lberto Deodato, Mau-
riciO Andrade, Gmlherme Mach·rdo A 
gust.?. Costa, ~ltimo ~e Carvalho: Ar:rna~= 
do ,.rler e Luna Gmrnarães - Encerra-
mento - Ordem do Dia 14-10-1947. 
As 20 horas, comparecem os Srs · 
Albcr:to Teixeira - Lima Guimarã~s _ 

Castro Pucs - Valdir Lisboa - Luiz Do-
mingos - Emílio Vasconcelos - Adolfo Por-
tela - Alberto Deodato - André de Almei-
da - Armando Ziler - Astolfo Dutra - Au-
gust.o Ço~ta ---' Auflusto de Figueiredo _ Bú-
dar~ Jumo~· - Bohvar de Freitas - Cfmdido 
Ulhoa - Carlos Pratcs - Chaves H.ibeiro _ 
E:nílio Silvei~a- Feliciano Pena- Pidelcino 
Vrana _- Gm~herme l\la~hado - Ilacir Lima 
- Joao Caf!I~lo - Jose Augusto - Joubcrt 
Guerra.- Juho de Car~alho - Magalhães de 
Melo VIana - Manuel faveira _ 1\hrtins d· 
Costa -·. Mateus Salomé _ Maurício 'Andrad~ 
-: .Moacrr _Resende - Oscar Corrêa _ Ot· _ 
crho Negrao - Henó - IUbeiro N· . a 
Hondon Pacheco- Simão d·· Ctlil} ciVarslO -C d " " ra - oares a~l~ 0 - ...,ousa Carmo - Starling 'soar·es - ancredo Neves - últ" Uriel Alvim. uno de Carvalho -

t·r· Ddeixam sde comparecer, com C'lllS" j'us-
1 rca a, os r s. : ' · " 

AI . qza~ant Coelho - Abreu Resende -
G mrr.o os ~ t-=- ~m~deu Andrada - Aníbal 
.10n _IJO -Á ~,o r; r o PÇaetano _ Antônio Gui-
marca~s. ~S r: y~uo rDrr;cnta - Arlindo Zanini 

. - .. · es.r~ . ?,r agr -, !lcr7?ando Cruz - Pa-
brrcw So,u es - I• a na r av·\rcs G ld 
At 'd G 'li · ' - era o ar e -: m rcrnuno de Olivcir· - J •d 
Alber~ana - J ason Albergaria __: J \a C c~ 
valherra - .Juarez de Sousa Carrn osc L ar_ 
rcnço. Andrallc - Luiz Maranh· ~ ~.1 , d01~. 
Fel·r·crr"t 1\·:lot .;- G . à 1v cn cs ~.--: nao uunarãcs _ p l· n ga - Srmoes de Almeida X Cl I o ra-
cadante _ Wilson Ucrald;- enofontc Mer-

O SR. pnESIDENTE - Achando-se rc-
scntes 45 Srs. Deputados, declaro abert~ a sessão. 

ATA 

, O SH. LUIZ DOMINGOS (2 • S,, t' .· ) lc 'l ·ü·1 (h se. - · ccrc auo ' ' ' ·' · ssao antecedente , 1 n observação, é aprovada. ' a qua ' ser 

EXPEDIENTE 

O SH. ~ALDIR LISBOA (1 • Secretário) 
procede à leitura tlos ''l'gttr'nt · ' ,. · ,, · es papeiS: 

REQUERir-.IENTO N.• 76 
Sôbre auxílio J d Con{el'ência S. Vicente de 

1 aulo, de Jacutinga 

. Ext~lO · Sr · Dr · Presidente da As~embléia 
Lcgrslatrva do Estado de Mina G, , ·.~ 

O l . . s e r ar.,. ?. a Jmxo assmados, Deputados a esta As-
scmhlcl~l, requeremos a V. Ex c ia. se digne 
~c, ouvida a Casa, enviar à Comissão respec-
tiva~- a r?presentação anexa da Conferência 
de Sao V Iccnte de Paulo, de J acutinga, a fim 

f 
i 

do conceder-lhe ·a subvenção pedida, d'e Cr$· 
10.000,00 (dez 'mil cruzeiros),· como· de jus-
tiça. 

Sala das Sessões, 10 de outubró de 1947 •. 
(aa.) Oscar Corrêa - Moacir Resende _ 

Manuel Taveira - Guilherme Machado - Sip· 
mão da Cunha- Fidelcino Viana. ' 

- A Comissão de Finanças. 
í 

PARECEH. PAHA 3.• DISCUSSÃO SOBRE. O.• 
PROJETO N.• 42 

! Comissão de Fiill1Ilças, Ol'çamento e Tomada·< 
de Contas 

O projeto número 42 dispõe sôbre o im.,-
pôsto de exportação, previsto pela Constitui-· 
ção Federal e pelo artigo 101 - Título VIII -
da Constituição do Estado, que estabelece o 
máximo de 5% ad-valorem, sem adicionais, o. 
limite dês se tributo. . 

Devidamente relatado c submetido o pro-
jeto em segunda discussão, o Deputado Uriel ·' 
Alvim apresentou a emenda número um (1),. 
anexa a êste processo, que foi aprovada unâ-
nimemcntc pela ·Assembléia, em sessão de 3' 
dêste mês, cujo texto intercalei no § 2.•, do. 
anteprojeto de lei, dando a seguinte rcdaç~o-' 
ao art. 3.", parágrafo citado: 

"O valor dos demais produtos será cal-
culado pelo seu pêso líquido, descontando-se,. 
em cada caso, a taxa respectiva e a impor-
tância correspondente á selos de consumo e 
despesa de embalagem" . 

A Comissão, pelo exposto acima é de pa-
recer que seja o projeto submetido à 3.• dis-
cusão c aprovado, tal como se acha. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 
1947. - (aa.) Augusto Costa - Tancredo 
Neves - Maurício Andrade - Alberto Dco· 
dato - J. H. H c nó - Guilherme Machado 

Fcliciano Pena. 
-, Pühlicado, inclua-se em ordem do dia. 
Nada mais havendo a ser tratado na hora'. 

do expediente, passa-se à 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Pl'imeira discussão dos projetos ns. 166 a 18& 

Anunciam-se em 1.• discussão, sucessiva-
mente, os projetos: ns. 1ü6 e 167, do Sr. úl· 
ti mo de Carvalho; n.O 1ü8, do Sr. Luiz Do~ 
mingos; ns. 169 e 170, do Sr. André de Al-
meida; n. 171, do Sr. Carlos Pratcs; ns. 172, 
173, 174 c 175, do Sr. Luiz Dorninaos; n." 
176, -do Sr. Antônio Pimenta; n.O 177, do Sr •. 
Starling Soares; ns. 178 e 179, do Sr. 'Olti· 
mo de Carvalho; n.? 180, do Sr. J1cnó; n.o 181, 
do Sr. Adolfo Portcla; ns, 182, 183 c 184, do 
Sr. Augusto de Figueiredo; c n." 185, do Sr. 
Emílio de Vasconcelos, todos publicados na 
ata da 53. • sessão ordinúria. Declarada ft:an• 
ca a palavra para a 1.• discussão dos referidos 
projetos, não a solicita nenhum Sr. Deputado • 
Em votação, cada um por sua vez, siio apro-
vados, recebendo os seguintes despachos: 

Projeto n." 166 (Moinho de calcárco) -
As Comissões de Agricultura e Finan~~as. , 

Projeto n." 167 (E. Industrial Vocacional) 
- As Comissões de Agricultura c Finanças. 
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, Projeto n.o 168 (Subvenções a instituições 
·de caridade) -· A Comissão de Finanças. 

' Projeto n. o 1 ti9 (Crédito especial) - As 
·Comissões de Viação e Finanças. · 

Projeto n. o 170 - (Crédito especial) 
:Às Comissões de Viação c Finanças. . 

Projeto n.o 171 (Construção de rodovia) 
- As Comissões de Viação e Finanças. 

Projeto n.o 172 (Construção de prédi? 
.escolar) - As Comissões de Viação e FI-
nanças. 

Projeto n.Q 173 (Construção de prédio es-
;colar) - As Comissões de Viação e Finan-
ças. 

Projeto n.0 17 4 (Construção de prédio es-
colar) - As Comissões de Viação e Finan-
ças. 
. Projeto n.o 175 (Construção de prédio es-
colar - As Comissões de Viação e Finan-
ças. 

' Projeto n.o 176 (E. Média de Agricul-
tura) - As Comissões de Agricultura c Fi-
nanças . 

Projeto n.0 177 (Auxílio a hospital) 
À Comissão de Finan~as. 

Projeto n.9 178 (Construção de prédio es-
·colar) - Às Comissões de ·Viação e Finan-
ças. 

Projeto n.0 179 (Grupo escolar em Ta-
. boieiro) - As Comissões de Educação e Fi-
nanças. 

Projeto n.o 180 (Fábrica de cimento) -
Às Comissões de Agricultura c Finanças. 

Projeto n.• 181 (Subvenção a instituição 
de caridade) _:__ À Comissão de Finanças. 

Projeto n.0 182 (Instalação de fazenda) 
As Comissões de Agricultura e Finan~~as. 
Projeto n.• 183 (E. Industrial e Voca-

cional) - As Comissões de Agricultura e Fi~ 
nanças. 

Projeto n.o 184 (Subpôsto de sericicul-
tura) - As Comissões de Agricultura e Fi-
nmçu. · 
v· P':ojeto n.• 185 (Subvenção à Associação 

Icentma) - A Comissão de Finanças. 

VOTAÇÃO EM 2.• DISCUSSÃO DO PROJETO 
N.• 16 

Fiscalização ~e Rendas 

Segue-se a disc · ;- d jeto no 16 d ~ uss<~o as emendas ao pro-
Rencla~ do' E .\~pfnd? s9bre . a Fiscalização de 
do mesmo s U( o, em 2.' discussão e votação 

· . com as emendas. . 9 Sr · 1.' Secretário lê 0 , , m1ssao de Finanças sôl . parecer da Co-
cidas ao citado projeto H e as emendas o fere-

O SR. PHESIDENT.E p I . 
acaba de ser .feita " Ca.su-f' e a .leitura que 
C · - • " ' Ica Cient omissao em seu parecer, aceito , . e que a 
ns. 5 e 12 com modifica .ões t!. ·~S .,emen.das 
apresentou um substitutivo ç ao :t. cllem disso 
Pr t . d , ar Igo n o 1 r. a csen .ou mn a emendas aditivas .. ' <> e 
_ Projeto n.• 16 que dispõe sôhre fis ·. 

çao de rendas .do Estado: (lê): cahza-
Ao artigo 1." do Projeto foram aprescnt· _ 

das duas emenda3 de ns. 1 e 2. '1 

Para nwior esclarecimento {h C"S'l M 1 ' "· ,, a esa a c l:l de ~;eu, dever ler, tambl:m, o voto 
cn! separado do Sr. Deputado Ma teus Saio-
me. (Procede-se a es:;a leitura). 
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Foram apresentadas 20 emendas e o pa-
recer é contrário n tôdas elas. 

São lidas pelo Sr. Presidente as emendas 
de ns. 1 c 2. 

O SR. PRESIDENTE - Emenda n.• 1. 
Substitua-se no art. 1.9 , letra "c". A letra 
da emenda no ori1•inal está ilegível. Consulto 
ao Sr. Deputado Ilenó se a letra que está na 
emenda é "e" ou "c", ·corno parece. 

O SR. REN6 - Sr. Presidente, a letra 
é "c". 

O SR. PRESIDENTE - Emenda n.o 1: 
(lê): 

O SR. PHESIDENTE- Já estando o pro-
jeto com a sua 2.• discussão encerrada, vou 
submeter o seu art. t,o, salvo as emendas, a 
votação. Os Srs. Deputados que forem favo-
ráveis ao art. 1.0 , do pro.ieto n.• 16, salvo as 
duas emendas que lhe foram apresentadas, 
queiram permanecer em seus lugares. (Pau-
sa) . Foi aprovado. 

Confonne havia .dito a Mesa concede aos 
autores das emendas o. direito de encaminhar 
a sua votação, de mnneira que o autor da 
emenda n.0 1, letra "c", se quiser encaminhar 
a sua votação, a Mesa lhe dará a palavra. 
(Pausa). 

Não querendo o autor da mesma fazer 
uso da palavra, a Mesa vai submeter à vota-
ção a emenda n.o 1 ao art. t,o, letra "c", que 
já foi lido. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, a emenda já foi rejeitada pela Co-
missão? 

O SR. PRESIDENTE - A Comissão não 
se referiu a esta emenda; aliás; disse no co-
mêço do seu relatório que a Comissão de Fi-
nanças é de parecer que devem ser aceitas, 
com as modificações que sugere, as emendas 
de ns. 5 e 12. Parece-me, portanto, que re-
jeitou as demais implicitamente. 

O SH. ALBEHTO DEODATO- Então re-
jeitou a emenda. 

O SR. PRESIDENTE- Os Srs. Ueputn-
dos favoráveis :1 emenda n.O 1, de autoria do 
Sr. Deputado Renó, ao art. 1.0

, letra "c", do 
projeto 16, queiram permanecer em seus lu-
gares. (Pausa). Foi rejeitada a emenda n.9 1. 

Está em discussão a emenda n.0 2, de au-
toria do Sr. D'eputado Badaró .Júnior. 

O SR. BADAR6 JúNIOR - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Badaró .Júnior. , . · 

O SR. BADARó J(JNIOR i Sr~ Presi-
dente. Fui eu o autor da emen.da ~· 2.: que 
beneficia a 350 ajudantes .de flscahzaçao. 

Esta emenda não mereceu, por parte da 
Comissão .de Finanças, Or~~amento c. :ornada 
de Contas, a devida consideração. Ahas, a re-
ferida Comissão foi muito ciosa em seu pa-
recer. Ela só se referiu às emendas de ns,. 
5 e 12, rejeitando as demais sem dar moti-
vos o que nos parece, não muito reg.ular · 
Cu~Ipria-lhe dizer os motivos pelos qums re-
jeitava as outras emendaR; silenciando, c_omo 
silenciou, mostrou que não entenden a rnml.ta 
eníendu. E:;tn é uma censura, que, data vem a, 
faço à dita Comissfio. 

Ao art. 1,0 , letra "e", mandamos redigir 
(}a seguinte forma: (lê) : 

O Projeto diz o seguinte: (lê) : 

\ 
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·. Mandamos acrescentar a êste número 400, 
<350 ajudantes de fiscalização e no momento 
da apresentação da emenda, apresentamos 
também a seguinte justificação: (lê): 

O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhar a vo-
tação. 

O SR. PHESWBNTE - Tem a palavra o 
Sr. Deputado Alberto Deodato. 

O SH. AUlERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, a Comissão de Finanças, de que faço 
parte, votou contra a emenda do Sr. Deputa-
do Dadaró Júnior e votou conscientemente 
poro:ue. Sr. Presidente, i'!sse projeto .i á foi 
submetido a acurado estudo da Comis:;ão, hú 
seguramente um mês. Não só o relator, o 
brilhante Deputndo T:mcrcdo Neves. estudou 
o projeto, mas todos nrJs da Comissão de Fi-
nanças pedimos vista dêssc projeto para, em 
demor:l'lo exame, suhlinhnr o estudo feito pelo 
Deputado Tnncredo Neve~;. 

O que pretende o Deputndo Badaró Jú-
nior é o seguinte: existem mais ou menos, 
atualmente, cêrc[l. de 600 auxiliares dessa c~.
tegoria. Para muitos, todos êlcs têm. de f~lto, 
prcsta()o serviços ao Estado. mas p:Íra haver 
umn sde~:io entre ês~es noo, o anteprojeto 
que foi :Jdotado peh Comi~.são dispíic sMlre 
um eoJ~<:nrso d.e t!tulos, abrindo-se 40[) vagns 
de nu:-:llwr~s tecmcos. A ôsse concurso de tí-
tulos, como ,iú e<>tá est:~helceido numa emenda 
aprovada pela Comissão, só comparecerão os 
atunis auxiliares. Com essas 400 vagas fieariio 
de fon1. sem s·~r aprovados no concurso 150 
a 160, rr1:.1is ou nwno3. f<:sse~; auxiliares téc-
nicos fie a rã o f,(nnhando 1. 200 cruzeiros. Aquê-
les nue ~e mostraram incompetentes num con-
curso de títulos, aquêles que não puderam ser 
aproveitados, não serão exonerados perma-
necerão dentro do que eram antigam~nte· não 
houve diminuição para êles, o que nfl.o I{ouve 
foi aumento ·de vencimentos para êlcs. 

Ora, se êr:ses 1homens, êsscs cento e tan-
tos que não tiveram a competôncia necessária 
através de um concuP~o de títulos para pas-
sarem no mesmo, para serem auxiliares téc-
ni~os, n~o é pos~ível que essa gente qu~ não 
fOI seleciOnada fique com os mesmo:; venci-
mentos dos auxiliares técnicos que fizeram o 
concurso. 

O Sr. Aumzslo Costa -- V. Excia. me 
permite um aparte? Os que forem para o qua-
dro suplementar estuo definitivamr~nte irre-
mediàvelrnentc, com a ·carreira cortada de 
maneira que ~;cria muito jw;to. . . ' 

O SR. ALBERTO DEODATO- Sim, mas. 
a. c:ulpa de ser cortada n carreira dêsses nu-
xllwres não scrú tlo 'Govêrno, foi o concurso 
e a fnit:1 de ·cornpetl'•_ncia dêles para continuar 
a can:e1ra, de maneira que niío somo:; culpa-
dos <llsso, 0:1 culpados sf..o êles mesmos. 
. 9 Sr_,. Ba~laró Júnior - Mas essa compe-

tencw na o fOI apurada ainda. 
O SR. ALBEHTO DEODATO - Foi no 

concurso. 
O Dr. Badaró .Júnior - Não houv·~ ainda 

o con cnrso. 
O ~R.. Atm•]1TO DEODATO __ l\lns êssc 

cnchr~' :)_!; ~rn:~n;). T~1.t nRo ncho just.o <rue t~~'tcs 
con:l!f:-;'l 1le titnlo:l vai ser nhcrto p~m1 pre-
nuxllt:n·:\~ <J!lc 11;'\o pa.•;:,nnnn no eonr~urw rlc 
títHlo' fiqnem (:om os mcsrnns vencirr1entos 
dacH'elr~; 'IlH~ fi·,:cr~·.m o í~oncurso. Picariio 
onde est.f\o. 

A. L. -- 15 

i . 

O Sr. AÚguslo Costa - V: Ex c ia. me 
permite um aparte? Os auxiliares técnicos 
que não passarem para o quadi·o stiolcmentar 
ficam com os vencimentos reduzidos a Cr$ 
600,00. 

O Sl!. A •• BERTO DEODATO - Picam, 
como cstao atualmente. ' , 

O Sr·. Augusto Costa - Como estão não, 
porque êles têm atualmente os vencimentos 
de Cr$ 600,00 c mnis Cr€l 10,00 de diária. 

O SH. ALDEHTO DEODATO - 1\Ias êles 
continuarão com a~; diárias. 

O Sr. i1ugnsto Cosia - Nr.o s~nhor. 
O SH. ALBERTO DEODATO- Continua-

rão com os vencimentos fixos e as diúrias e 
V. Excia. também D~;sinou o parecer ela Co-
mir.:;fto de Finanças ne~sc ponto. 

O Sr. Augusto Costa -- Absolu.iamente, 
·foi até um ponto ... 

O SR. ALDEnTO DEODATO - E', mas 
V. Excia. assinou o parecer c muito hem as-
sinndo. O que digo é o seguinte: -- Desde que 
a Comiss'ío, onde cstiio representados todos 
os partidos polí.ticos, desde que a Comis:>ão 
deliberou is~o, essa deliberação foi mediante 
estudos c foi o parecer unftnime contrário a 
ememb. Era o c;ne tinha a dizer. 

O SR. MAUIUCIO ANDRADE - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, como primeiro re-
lator do projeto n.O Hi na Comissão de Finan-
ças, fui voto vencido com o meu parecer na-
quela ocasião. 

Um rlos pontos exatamente qw~ o meu pa-
recer <lcfendi:J era ês!>t~ a'o qual se refere a 
emenda do Deputado Dadaró Júnior, e, pos-
teriormente, a emenda n.0 9, do Deputado 
Augusto Costa. 

Defendi, naquele parecer, o ponto de vis· 
ta daquela,; emendas, porque considerava que 
o atual agente fiscal de 2.• clnsse, r<>pro,rado 
em concurso, teria, ~orno disse o Deputadv 
Augusto Costa, a sua carreira definitivamente 
cortada. Eu entendia que o agente fiscal não 
nprovado em ·concurso deverh ter a sua po-
sição assegurada por igualdade de vencimen-
tos. 

O Sr. Alberto Deorlnfo - V. Excl::l.. dá 
licença para um aparte? Eu queria esclarecer 
ao nobre Deputado o seguinte: Não fic:~m com 
a carreira cortada, êles podem fazer novo con-
curso, só que tem que não concorrerão com 
os auxiliares, concorrerão com estranhos, mns 
havm'á n oportunidade de um novo concurso. 

O SR. MAURíCIO ANDRADE - Como 
êles jú têm os seus direitos adquiridos, o que 
sustento é que os ngentes fiscais reprovndos 
em concurso devam permnnecer no quadro 
suplementar como agentes fiscais ... 

O Sr. Alberto Deodato - Perfeitamente.· 
Terüo direito a novo concurso. 

O SR. MAURíCIO ANDRADE - Terão, 
como castigo por niio terem sido ~provados 
em concurso, apenns não terão acesso à car· 
rcira. l'<:ste é o ponto ·de vista que defendi na 
Comissgo de Fin~m~m;. O Sr. Alberto 'Deodato - M:1s têm o di-
reito 1le fazer novo enncun;o. 

O SH. !IIAUR1CXO 1\.NDHADE- Sem dú-
virh, ti':m o rlireHo r1r' f~1zer novo concurso, 
lo.:;o que hnja V[''!~l. E' o direito que têm nn-
turn1rnCt1te. 

Entendendo mw o ~l~('nlr;) fiscal (1e 2.• 
elnssc. agora tra'.1.sfonrwdn em mtxili :n· téc-
nico (Je fisco.lização, uma vez reprovado em 



concurso deve ter assegurada a sua posrçao Ainda mais, na ,;ítuação atual, têm di-
reito a uma diária de Cr$ 10,00 c o projeto. 
cassa o direito á essa diária. A diária só pre-
valece quando o funeionário estiver em ser-
viço e a :Jtual diária é uma segunda remune-
ração. 

'no: quadro suplementar. . . com vencimentos 
idênticos aos dos agentes fi~cais, auxillares ' 
técnicos de fiscalização, mas apenas sem aces-
so à carrerra. 

O Sr. Badaró Júnior- Neste ponto estou 
de acôr·do com V. Excia. 

O SR. MAUHiCIO ANDRADE- f:ste foi 
? ponto que defendi no estudo que apresentei 
a Comissão de Finanças e <Illc foi derTo-
tado. 

O Sr. Augusto Costa - Não com o meu 
'voto. 
. O Sr . . Lima Guimarães - V. Excia. me 
permite um aparte 'l 

Estamos verificando que quando .~e tra-
~a d~ um reajustamento dos vencimentos dos 
fup~ronários, vê-se que é justo o que foi, sem 
duvrda, debatido e previsto na nossa Consti-
tuição. 

· Entretanto, agora quer-se exigir concur-
so para que o serventuário tenha direito a 
êste reajustamento. · 

. Não é justo, não é possível que para cum-
P!Ir um dispositivo ·constitucional, vamos exi-
grr .um concurso para dar direito, ao funcio-
náriO, do reajustamento. 

Voto inteiramente em contrário a isso. 

P O SR. GUILHERME MACHADO - Sr. 
residente, pela ordem. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
0 Sr • , Guilherme Machado. I 

P O SR. GUILHERME MACHADO 
· residente. 

Sr. 

Acabamos de ouvir o esclarecimento que 
a respeito da matéria em debate, prestou à 
Casa o Sr. Deputado Maurício Andrade. 

Na verdade êle foi o relator escolhido 
v~ra o Projeto :rue dispõe sôbrc a Fiscaliza-
~ao de Hendt~s de) Estado. 
· Acontece, porém, que o seu voto, apesar 
d~ l1rilhantismo com CJUC o souhc sustenta r, 
n.ao _logrou êxito, quando submetido à apre-
craçao da Comissão. 
' Nesta ocasião, coube-me relatar o voto 
vencedor. · • 

E, nesta qualidade, desde logo concluin-
do pela manutenção do projeto, neste parti-
cular, repito, fornos favorávcir; a que, além de 
scrc~n ·conservados no quadro ~uplcmentar os 
atu~1s agentes reprovados, não tivcs:>em aces-
so ~ carreira, e os seus vencimentos n5o se 
eqtuparassem aos dos aprovados. 

Assim procedendo, não teve a Comissão 
P~lo voto vencedor, a intenção de dar à me-
•dida ~~~otada, um caráter punitivo; muito ao 
fiontr:ano, gnanl~u fidelidade ao preceito eons-
l tucwnal, em VIrtude do qnal o provimento 

~' ?S cargos de início de carreira deve ser me-
urante concurso. 
. Se reprovados, de~;de logo gc mostraram 
~nabilitados. J?ara o exercício das funções, c, 

orno tal,, mJw;to seria equipará-los àqueles 
que se smram hem do dito concurso.· 

d . .o Sr. Maurício Andmde - V. Excia. 
a licença para um aparte? 

O próprio projeto estabelece o concurw 
e. determina que o funeiúnário rcpi'Ovado nêlc 
frque adido a um quadro suplementar. 

O SR. GUILHERME MACHADO - Sr. 
Presidente. Em r~sposta ao aparte com que 
acabo de ser distinguido, eumpre-mc, apenas,. 
lembrar ao nobre colega aparteante, que os 
cargos de auxiliares técnicos da fiscalização 
foram criados pelo projeto de lei em discus-
são e, conseqüentemente, não se pode esta-
belecer um eritério de igualdade ao se con-
siderarem êsses cargos em relação aos car-
gos dos auxiliares de fiscalização. 

E' hem de ver que, com o projeto em 
discussão, se extinguiram os lugares de au-
xiliares de fiscalização, para assim se cria-
rem eomo componentes da classe inicial da 
fiscalização de rendas, os lugares de técnicos 
da fiscalização. 

Além do mais, o anteprojeto revisto pela 
comissão, desde logo, foi humanizado através. 
da influência da eqüidade. 

Tanto assim que, ao invés de facultar à 
administração o aproveitamento dos aprova-
dos, manda a emenda proposta pela Comissão. 
que lodos êles que deveriam ser imediatamen-
te levados para o quadro suplementar sejam 
aproveitados, ohrigatàriamente, desde ~uc sa-
tisfaçam, L!Utmtu ao merecimento, às exigên-
cias de urna perícia objetiva. 

Nestas condi~:ões, a questão deve ser pos-
ta em termos claro~, para que não se estabe-
leça uma confusão que venha burlar o obje-
tivo morulizador e purificador do projeto em 
discussão. 

O que na realidade se pretende eom êle, 
na emenda ora em debate, é o seguinte: que 
se aproveitem os mais capazes, que se lhes 
abra uma estrada, u~na clareira, na carreira,. 
no quadro da fiscalização de rendas, c desde 
logo se conserve no albergue do quadro su-
plementar, aquêles que, na verdade, devem 
continuar a receber pelos eofrcs públicos, por-
<JUe, infelizmente, nem sempre poderá o Es-
tado se libertar dos incapazes. 

O SH. AUGUSTO COSTA - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Augusto Costa. 

O SH. AUGUSTO COSTA - Sr. Presi-
dente, a emenda ora em debate é da mmJla 
autoria. En não venho aqui, absolutamente, m-
vocm· a autoridade que tenho na mnté~·ia, eorno 
Chefe dos Serviços Fiscais da Capital, mas 
quero apenas salientar uma situa~~ão de jus-
tiça, que a Casa ahsolutnrnentc ... 

O. SH. PHESIDENTE - Quero informar 
ao nobre orador,. que a emenda n.O 2 é de au-
toria do Sr. Badar6 .Júnior. 

O SH. AUGUSTO COSTA - A minha 
emenda é de número 12. 

O SH. PHESIDENTE- A emenda ora em 
discussão é ele número 2. 

O SH. UH.JEL ALVIM- Sr. Presidente. 
Queria cselarcccr ú Casa no sentido de 

aprovada n emenda do Sr. ~cputado Augusto 
Costa, ó ncccssúrin a aprovaçao da emenda do 
Sr Badnró .Júnior. . 

· . O que a emenda defende é que êstcs fnn-
~ronúrios, fieando em um qt!a<lro suplementar, 
e ,Prestando o mesmo scrvtço que os outros 
funcionários, ríão é justo que êles sejam re-
munerados com vencimentos inferiores. 

' O SH. PHESIDENTE - Esta com a pa-
lavra o Sr. Deputado Augu~;to C?sta · 

Está em discussão a emenda n. 2 · 
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O SR. AUGUSTO COSTA - (Pela <»· 
àem) - Sendo a emenda do Deputado Badnrõ 
Júnior idêntica 'à que' apresentei, venho pedir 
aprovação da Casa para a emenda Badar6 Jú. 
nior porque ela, como a de minha autoria', 
v1sa amparar a situação dos agentes fiscais 
de 2.• classe. E' uma emenda justíssima, mes-
mo para aquGles que pertençam ao quadro su-
plementar e que tenham os vencimentos ma-
jorados porque o Estado os tem mantido até 
agora c êles têm prestado serviço ü adminis-
tração. 

Esta emenda é justíssima, mormente agora 
que atravessamos sérias dificuldades, por c0n7 
seguinte, venho mais uma vez, refort~ar o meu 
pedido no sentido de que seja aprovad~~ a 
emenda l3mlaró .Júnior, que interpreta fiel-
mente o pensamento da minha emenda. Era o 
que eu tinha a dizer. 
. O SH. PRESIDENTE - As emendas, de 
autoria do Sr. Deputado Augusto Costa são 
as de ns. 3, 5, 8 c 15. 

:encerrada a discussão da emenda n.• 2, 
de autoria do Deputado lladaró Júnior sôbre 
o artigo 1.•, letra "e", vou submetê-la à vo-
tação. 

Os Srs. Deputados favoráveis a ,emenda 
n.O 2, tlo Sr. Deputado Dadaró Júnior ao ar-
tigo 1.", letra "c", queiram permanecer sen-
tados. 

(Pausa). - Poi rejeitada. 
O SR. l3ADAH6 .TúNIOB - Peço a pa-

lavra, Sr. Presidente. - Requeiro verifica-
ção de votaçfto. 1 

O SH. PHESIDEl'nE - Os Srs. Deputa-
dos que votaram favoràvelmente à emenda, 
queiram levantar-se. (Pausa) • 

Os Srs. Deputados que votaram favorà-
velmenlc, queiram permanecer sentados e os 
Srs. Deputados que votaram contra queiram 
levantar-se. (Pausa) . 

Foi rejeitada por 22 votos eontra 18 
votos. 

Segue-se o artigo 2.". 
O SR. PRESIDE.NTE - Não existe emen-

das relativas a êste artigo, como também não 
existe substitutivo apresentado pela Comissão. 
Sua discussão Já está encerrada, vou, portan-
to, suhmctl!-lo it votação. 

Os Srs. Deputados favoráveis ao artigo 
2.0 do projeto, queirum permanecer ,sentados. 
(Paz!,<;a) . - Foi aprovado. · 

Artigo :!.0 
- (Lê): 

Nas mesmas condições, não hú emenda 
:1 êste artigo c nem snb:;titutivo apresentado 
l)ela CombJiio. . 

Encerrada a discu~:süo do art .. 3.?, vou 
submetê-lo a votos. 

Os Srs. Deputmlos favorúveis ao artigo 
3.9 <lês•e ))l'Ojcto, queiram permanecer sen-
tados. Foi aprovado. 

Artigo 'L" -- (Lê): 
Não !oram ainda oferecidas as emendas 

a ê:;te w·ligo e nem substitutivo pela Comis-
são. 

Encerra<la sua discussão, von submetê-lo 
a voto:;. 

Os St:;. Deputado:> iavorávcis ao artigo 
4." do ]Jrojeto, queiram permanecer em seus 
lugares. (Pausa). -- Foi aprovqdo. 

' . ' t. ·~ ,- -. • ,~ .. 

Artigo 5." _:_ (Lê) :' 
Também não há emendas' corno também 

não existe substitutivo da Comissão. 
Estando já encerrada sua discussão, vou 

submetê-lo a votos. 
Os Srs. Deputados favoráveis ao artigo 

5." do projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pazzsa) . - Foi aprovado. 

O SH. PRESIDENTE -
Art. 6.0 - (Lê): 
'A Comissão não ofereceu qualquer subs-

titutivo ao art. li.0 ; entretanto há sôbre a mesa 
uma emenda, que é de n." 3. A emenda de 
n." 3 é de autoria do Sr. Deputado Augl!sto 
Costa c está redigida da seguinte maneira: 
(Lê): 

O art. 6." do projeto já foi lido junta-
mente com o seu parágrafo único. 

A emenda visa ao acréscimo de um §, 2;0 

naturalmente transformado o parágrafo um-
co em § 1.". , 

Vou submeter à votação, encerrada que 
foi a discussão da emenda, o art. 6." do pro-
jeto e o seu parágrafo único, salvo a emenda 
aditiva que manda acrescentar um § 2." ·• • 

Os Srs. Deputados que forem favoravms 
ao art. !i." c seu parágrafo únieo, salvo a 
emenda n.0 3, queiram permanecer em seus 
lugares. (Pausa). - Foi aprovado. 

Vou submeter, agora, à votação, a emen-
da n." 3, aditiva, que manda acrescentar ~m 
§ 2." ao art. 6.", transformando em § 1. 0 

parágrafo único nêle existente. , . 
Os Srs. Deputados que forem _favoraveis 

à emenda n.0 3, aditiva, de autoria do Sr. 
Augusto Costa, queiram permanecer em s~us 
lugares. (Pausa). -Foi rejeitada a emen a. 

Art. 7." do projeto: (Lê): • 
Niio existe emenda a êste artigo, tamh_em 

a Comissão não apresentou qualquer suh~titu
tivo ao mesmo, c a sua diseussão já esta en-
cerrada. 

Vou. portanto, submetê-lo a votos. Os Srs · 
Deputados que forem favoráveis ao art. 7 ·0

• 

do projeto n." lG, uueiram permanecer sen-
tados. (Pausa). - Foi aprovado. 

Art. 8. 0 do projeto 7: (Lê): • 
. A Cm_nissão ~1ão ofereceu nenln~m, su~st~; 

tutivo a este artigo; entretanto, existe sob I 
a mesa urna emenda referente ao me,sn~o, de 
autoria do Sr. Deputado Badaró Junwr, e 
que recebeu o número 4. 

A emenda n.9 4 diz: (Lê) : 
O SR. BADABó JúNIOR - Sr. Presi~ 

dente, peço a palavra. . 
O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 

o Sr. Deputado Badaró Júnior. . 
O SH. BADAHó JúNIOR - Sr. Presi-

dente, somos o autor da emenda n." 4 ao art-;. 
S.", mas em virtude de ter caído a emc!ula ~~-
2 cmc se relaciona com a emenda n. 4, 
q~relro a V. Excia., consulte à Casa, se con-
sente na retiradn da mesma. . _ ' 

O SR. PRESIDENTE - A C~rrnssao,. no 
f . f· .: , l , )el1'1S 'lS emendas seu p·1recer 01 ,\VOI a\ e ,11 ' · ' 

~le 11 _; 5 e de n." 12, ainda cor.n alp~1_mas ,~~~
dific·wões. De maneira que, nnphcitarnc ' 
a co'n'iissiio foi contrária à en~endn e ten,do 
sido contrária, defiro o rcquernnent~ ~10. ·:u-
tor da emenda, que pede a sua Ietlrada. 
(Pa!lsa) . 
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Art. 9.• - (Lê): 
O SH. AUGUSTO COSTA - Sr. Presi-

dente, peço a palavra. 
O SH. PHESiDENTE -- Aliús, antes de 

conceder u palavra a IIIcsa vai corrigir um 
lap~o: havendo o ilustre Deputado Badtll'Ó Jú-
nior nediclo a p~1lavra para retirar a sua crnen-
d~l, a Mesa esqueceu-se ele :~ubmetcr il vota-
çao o art.. S.". De maneira que o art. 8. ", ao 
qt~al _nüo foi oferecido suh:;tilntivo peia Co-
ntJ:•;:;uo c cuja emenda foi retirada pelo autor, 
Vai ~;~::i' :)uhrnetido à vota~ão. 

O,; Sr:-;. DerJUtados fuvoráveis no art. 8.0 
<lo r;rojet.o, qucir~nn perrnancccr sentado:; o 

(Paw:~!). 
!'oi aprovado. 
O SH. AUGU::>'rO COSTA - Sr. Presi-

dente, vcçb n pal:wrn. 
O SH. PnE3fDENTE - Tem a palavra 

o Sr. Dcputarlo Augusto Costa. 
O SH. AUGUSTO COSTA -- ~)r. Presi-

dente, a emcmb n.• 5 no art. !).O .<Jiz: (Lil): 
. Sr. Presidente, é justamente o meu ponto 
de vbta com relaçiio aos agentes fiscais de 
2.• clw;se. Penso que a Casa já :;~ manifestou 
rcla!ivameutc ü emenda do distinto colega Ba-
dt~ró Júnior. Eu venho reclamar a justi~~a da 
mmhn emenda, porquanto o~; agentes fiscais 
até hoje vêm trabalhando com esfôreo e dedi-
cação para o engrandeeimeato da:; 1·endas do 
Es_tado, c não é justo qnc no fim da sua car-
ren·a venha urna determinação dcs>n~, ac::1ban-
do de vez com tôda a sua esperança de reajus-
tamento de vencimentos, jn;;tmnentc nesta épo-
~a ~m que todo o funcionalismo reelnma, com 
JUStiça, o tmm<~nto, dada a dific:ildade de vi-
da por que pus.snm lodos. Eu a dto, mais uma 
vez, que é justíssima a emenda apresentada c 
mantenho o meu ponto {10 vbla, pedindo à 
Casa que se~ manifeste Fwis uma vez sôbre 
a emenda que aenbo de justifiear. 

p ~m. PRESIDENTE - Sôhre o art. 9. 0 

do I roJeto, e:d~;tcm n:; emendas n~;. 5, G e 7. 
A en.Jm.Hia de n." (), de autoria do Sr. Deputa-
do. Ultmw rle Carvalho, está redigida da sc-
gmnte maneira: (Lê): 
p . ~) SH. üLTYMO DE CAHVALIIO - Sr. 

resrdcntc, pc(;o a palavra. 

S O SR. PHESIDENTE --·- Tem a palavra 
0 'r· Deputado último de Carvalho. 
p. 91 SR. t;JLTIJ\10 DE CAHVALHO - Sr. 

res!( ente, Srs. Deputado:;. 
C . Volta.m as v_istas neste instante para esta 

r,d as~., m:J~s de !>00 mtxiliarcs da fiscalização 
c 1 ten~las do hslado de l\Iinas Genis ju~ta- · 

m1en !J c~ses homens que, :>oh os ri"o~~.: d·/in 
1C crnencia do t(•mpo - 1 '' • ·' ' -rcs da 1 · ' sao n >negados auxilia-' gran( e~ a do nosso Estado. 

Apresentei ao Projeto ern discussão ·u·t 
9.•, uma emenda jú publicada que recei)du 0' n.• 6. ' · 

Recebemos de vúrias partes do Estado 
telcgrmnas c cartas, correspon ciência esta da 
qual destacamos as seguintes c que pedimos a 
esta ilustre Casa a tolerfmcia de nos ouvir: 

limo. Sr. Dr. último de Carvalho. 
D. D. Deputado da Assembléia Legislati-

va do Estado de l\Iinas Gerais. 
Belo Horizonte. 
Corno humilde servidor do nosso glorioso 

Estado de Minas Gerais, exercendo o cargo de 

228 

agcnte-iiscal do município de Rio Novo, destle 
31 de janeiro de 19:J!l, pqrtanto, há quase nove 
anos, c, finalmente aproveitado no quadro su-
plementar, por fôrça do art. 2.• do Decreto n. 
1.8(i1 de 10 de outubro de 1!HG, como agente 
fiscal de 2.'' classe, pelo ato de 5 de março de 
l!l,17, do Ex mo. Sr. Interventor Federal, pre-
valeço-me da ocasii\o, confiado no seu es• 
elarccido espírito àé justiça e no seu t~1to 
interê:;se pela cla~;se dos :;crvidon.:s públicos, 
para faz,~r-lhe um pedido c hem assim algu-
mas fJOnllcraeões sôbre o projeto n." Hi, que 
~;c acha em "dis:;ussão na Asscmbléla Legis· 
lati v<•. do Estado. 

O ilustre relator do projeto em caw:~'• 
opinou para que os atuai:> agentes fiscais de 
2." fiquem sujeito:; a concurso para aka!1~~m· 
o cargo de auxiliares técnicos de fisca-
lização, alegando que assim determina a Cons-
tituição do Estado, para os cargos de car-
reira. 

Entretanto, a meu ver, o parágrafo único 
do urt. 13G da dtada Constíluição, tem por 
finalidade nlcançar tüo somente aquêles que 
pretendem ingress~n· no quadro do funciona-
lismo público, isto é, o:; novos, como hem se 
expressou o nobre Deputado Sr. Armando 
Ziler, nfío nhrangcndo aos r1ue, como no .meu 
caso, c de outros colegas, ~;ão funcionúrios, ten-
do direitos adquirido:; pelo tempo de exercí-
cio c pelos serviços prestados. 

O Projeto em sua fase de 2.• discussão, 
recebeu divers:.t:; emendas relativas ao art. 
9.", e cu, sineeramente, destaquei a de n.• 6, 
de :ma autoria, pelo Inodo inteligente c jus-
ticeiro com que foi elaborada, definindo exa-
tmnente a posição em scparndo do~; atua!s agen-
tes ctc 2.• classe, e conseqüente modalidade de 
seu ap;·ovcitamento no carGo de ajudantes téc-
nicos de fiscalizaeão. 

Portanto, c como princípio de jusli<{~\, o:; 
agentes de 2.'' cla:;sc efetivo:; e os que foram 
aproveitado'; no quadro suplementar, devem 
ser c!w;sificados no cargo de ajudantes téen!-
cos de fiscalização, independente de concur-
so, pois, fazem parte do quadro, pres1:1r~1m 
cxmnc de snficiôncia na Secretaria das Fma!l-
~~as, exame médico, nfio sendo as~;im a. pri-
meira investidura no cargo como determma a 
Constitui~~ão. , 

f · uhlic·ldo o De-Na ocasião em que OI P ' .. 
ereto no 1 861, diversos colegas fm am rn:o-

• ' • 111. o a 'l"ente•; de J.• e outros a fls-
rriOVHtOs, l ·> '"' ' l l d 'Oll~lli'SO O , ·, 1, . . l· indcpen{ en c D c •- · ' cars { c 1 e IH a, . . · r. <"li'!' O de c ar-{ ue se deprccndc que Ja ex1s Ia '' -~ 1 i . · exi·,r·nch de<;sa formahdat~c. rcira sem a - ,.,~ • · 

A .. t· rei com simpatia as dcr;isões finais 
( ue fo~~~I~ dadas ao Projeto n.0 16, mas, acho 1 , • única oportunidade que. se apresenta 
q~1 <: . .1 ·cmiar os menos favorecidos da sorte, 
J?.!Ll 1

111
1
,.I 0111 ,. 11 to em que os ilustres Deputa-c a {_ o .. \., , · 1. 't . 1 , odiam atender ao {Irei o que assiste a 

~~~~lservidores, apoiando a emenda n." G, 
Confiando na sua pessoa, peço interceder 

a nosso favor junto aos preza~los Deputados 
Srs. Renó, Augusio, C~st:l, Ur!e~ Alvun, Ar-
mando Ziler, Badaro Jumor, Cml~s Prat~s e 
aos demais colegas, para que, um dos,. dccrn 
uma solução justa ao nosso caso, . cvitand? 
qualquer exigência que nos P?Ssa cnar sa~n
fício, imposições c ônus, satisfazendo assim, 
a aspiração da classe. 



'.o ., 

Deus guarde .o prezado amig~ ·e. seus dis-
.tintos colegas. 

l)rezado amigo e Sr. Dr. último de Car-
valho. 

Saudações atenciosas . 
Li, ·com prazer, ontem a sua emenda, 

quanto aos agentes fiscais de 2.•, já aprovei-
tados. E, embora falhando-me competência 
para tal, tomo a liberdade em enviar-lhe em 
separado, uma pequena nota, para, por oca-
sEio da discussão de sua emenda, o Sr. ainda 
argumentar com o plenário, se fôr necessá-
rio. 

Agora, quanto ao aumento, não posso ati-
nar com a disparidade de tabelas, dando aos 
fiscais de rendas e agentes. de 1.> tuna dife-
rença acentuada sôbrc os agentes de 2.•. De 
formu que a emenda Ziler deve merecer a 
aprovação por ser justa, fixando em Cr$ ... 
1. 60U,OU para os últimos que realmente é a 
elasse que produz, n despeito da má vontade 
da comls!>Üo mcumbida de orientar a Secre-
taria dus Finanças, quanto à estipulação de 
proventos c reorganizuç~o de quadros. · 

Como funcionário antigo c acostumado a 
observar expedientes corn os que temos em 
mente, apresso-me em felicitar essa colcnda 
A~s~m!Jléia pr_;la nwn?ir:~ criterio~m de agir; 
pcdmoo dnqm o ob:;eqmo de seus melhores 
esfon.~os em tal sentido". 

J.?iz o. DTl. ~G9 ~la Constituição Estadual 
Disposiçoes Germs: 
"O~; 'cargos públicos, salvo o:; de confinn-

ça, serão Jll:e~I.lc.hidos por concurso de pro-
vas, e, sub:ndiHnarncnte, de títulos". 

Ora, O<; atuais nr!entcs fiscais de 2.• clas-
se, aproveitndos pelo Decreto n.• 1. 86'1 de 
HHii, sfto funcionúrio~; titulados e como tal ~~ 
sua, situnçiío cstnbilizaclu, juridicamente fa-
lanno. 

. Como, pois, vota~-se um dispositivo, exi-
g.m do concur~o de provas para funcionúrio jú 
t!t~J.!arlo, en~ face do inciso claro e insofis-
mavcl do Citado art. lGO. Quando muito o 
concurso ~~~ títulos qne se acúa, para o caso, 
dem19ee:;.'>ano, por não se tratar nem de prc-
enchnnento nem de prornor:f.ío, bastando, ape-
nas, a nece.o,súrin apostilha·. 

O que se atribui, segundo nossa despre-
tcnciosa observação é que o Regulamento fôra 
elaborado na Secretaria das Finanças antes 
de promulgada a Curta -- Constituição. E 
tanto é cPrto que tnl pro.ieto jú veio do Con-
selho, onde foi aprovado. 

A minha emenda visa, Srs. Deputados, a 
impedir ou, nilo exigir, que os ar,entcs fis-
cais de segun(la classe efetivos e jú aprovei-
tados . no quadro suplementar, sejam obriga-
dos n fazer o concurso que exige o art. 9.0 

do projeto em aprê~~o. · 
O 81·. Guilherme Machado - V. Excia. 

me permite um esclarecimento. 
O SH. üL Tll\10 DE CARVALHO - Com 

muito prazer. 
O Sr. Guilherme lrlaclzado - Os agentes 

fi~;cais ni:ío pertencem it classe inicial de car-
reira dos funcionários fiscais, nos termos 
do projeto de lei em discussão. 

Nestas ,condições, eu não vejo por qt~e 
isentá-los da obrigação estahclcci(la pela pro-
prin Constituição, de ser a investidura em car-
go inicial, efetuada mediante concurso. 

___ ., .... -- ··-···-' -----, -· ----...----..... -~----·-

O SR. úLTIMO 'DE CARVALHO- :Muito 
grato ao aparte .de V. Excia., mas o art. !).~ 
declara que os atuais agentes fiscais de se-
gunda classe e os auxiliares de fLcalização 
podcri:io ser aproveitados segundo seu mere-
cimento apurado. 

Estes servidores possuem títulos; foram 
nomeados; fizeram concurso ua Secretaria. 

O Sr. Gllilherme Macho do -- De acôrdo 
com o projeto de lei em di,;cussão, à classe 
de agente!> fiscais, a classe ini·cial de c:n-rei-
ra passou a ser a de auxiliar técnico de fis-
calização. 

O SH.•üLTIMO DE CAHVALHO- E' uma 
que~íão de noLlc. }.luL~aram li c nome, nas a 
funçüo é a mesma. Fizeram concurso e con-
tinumn a exercer as mesmas funções. Eu 
pergunto a V. Excia. 1;e com êsse novo titulo 
dado pelo projeto, as funções dês'>es fnncio-
núrios mudDr~m.l. 

O Sr. Gnilhame Mach,ulo - Corno· V. 
Excif1. s~;he, uma classe não se define pelas 
funções, mas pelo padrão de vencimentos. 
Ora, os agentes fiseais ganham Cr$ 000,00 e 
os :mxiliures técnico:; vão ganhar Cr>i\ .... · 
1. 200,00; por conseguinte, nfio há venc imen-
tos iguais; é urna diferenciação de padrão. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Os 
vcncimcn tos foram aumentados pc~o Govt~rno. 
E cnl:i\o o Govêrno aproveitou-se dessa sitt~a
ção c é natui"al que o Estado tem de assm1 
rúzcr f)(ti'a todos os funcionários. 

1 O Gov.~mo reajustou 03 vencimento·; dês-
se~; rnnclonúr~os. 

O fato ~~ mu~ as funeões do agente fiscal 
sfto :1s me·;m :1~ r:ue estão declaradas, ec.tipu-
Jadm; no Tli'cse:t:c projeto; apfmas mudaram 
de rótulo e ~;e mudaram de rótulo, o trabalho 
continua a ser o me~> mo. Nu o é para exigir-
se d{~stes homens, novo concur~;o, justmnente 
porque êlcs já prestaram concurso e jú mos-
traram que ::;ão com pctente~>. 

O Sr. J1ll{Jilslo Costa- V. Excia. me per-

'. - \ 

mite um aparte? . 
Os agentes fiscaic são nomeados c fi.ze;-

rarn exame de efieiência no curso mn?tHlo 
pela Secretaria e reeentemen te S. Exew · .. o 
Sr. G-overnl:dor do Estado adotou bte cnt<;· 
rio para efetivação dos funcionário''. in!en-
nos, de 111<meira que o próprio Governo .d? 
Estado eslú respeitando êste direito :J{\fJlUrl-
do pelos ngentes fiseuis. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - O no-
bre C(,)egn Sr. Augusto Costa, rc~;pondeu com 
hnstantc :whcdoria, o respeitável :1pnrte de V· 
Excia. (Diri{lindo-se ao Sr. Guilherme Ma-
clwdo). De forma que o nosso ponto de vista 
é f:!;;, e. Os agentes fiscais do Estado fnzem 
um npG.lo a esta Casa para que aprovemos a 
minha emenlln, e V. Excin. quer que êstes 
me~~rnos l'uncionúrios só porque mudou o, no-
me de scw; can~o~; tenham de faze1· novamente 
um concur:;o, depois de f>erem aprovados, em 
concurso, c es1urcm, hú vúrios anos, exercen-
do as mesmas funçõc:; que exercerão ·de agor~ 
em diante, apenas com título diferente. E 
mn pedido, sem dúvida, que nos formul~m 
êste~ honrados funcionários c que transnuto 
a esta Assembléia. 

O SR. PRE~HDENTE - Queremos infor-
mar à Casa que, na forma regimen~al, o er~
caminlwmento de votação só podet·a s<:r fei-
to durante 10 minutos c os apartes nuo se-
rão permitidos. 
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Entretanto, a Me~a já .estabeleceu, por li-
'beralidade, conceder esses apartes, uesue que 
o orador os conceda. 

tem emendas referentes ao mesmo. Sua dis-
cussão estú encelTada. 

Vou, portanto, submetê-lo' a votação. 
A Mesa faz esta lembrança apenas para 

conhecimento dos Srs. Deputados e para lwm 
a11damento dos tratJaHws. 

.Passa á emenda n." 7, de autoria do Sr. 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
ao artigo 10 do projeto n.o 1G, queiram per-
manecer sentados. (Pausa). - Foi apro-
vado. Heno. 

O SH. RENó - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Deputado Henó. 

Passa-se ao artigo 11, e seu parágrafo, 
que são lidos juntamente com a emenda n.O 
'13, do ~)r. Uricl Alvim. 

· 1 O SH. HENó ---,- Sr. Presidente. O pro-
. jeto n." 16 seria um golpe de morte para os 
agentes fiscais de 2.• classe, se não houve~se 
ou se não pudesse ser feito o seu aproveita-

, mento como agentes técnicos de fiscalização, 
ao contrário do que pensa o ilustre Deputa-
do Guilherme Machado. · 

Sendo o quadro de 400 funcionários e 
sendo os agentes fiscais de scgnnda classe e 
o~ auxilim·cs dos postos de fiscalizaçüo, em 
numero superior a 750 auxiliares, um absur-
do seria se não os aprovcitas~;emos, em vir-
tude de concurso de tiiulos nas vagas àe •100 
a?Xiliarcs técnicos. Pelo menos w; agentes 
fisca~s de 2.• ·classe que demonstrassem co-
nhecmwnto seriam, logo, aproveitados e os 
rdemuis ficariam no quadro suplementar, aguar-
:cta!Hlo opo1·tunidade; enquanto não se extin-
gUisse o quadro suplementar não seria aber-
to concurso a estranhos que viessem a con-
correr com os bons servidores que, vêm pres-
tando o seu servi co hú muito tempo. Por isso, 
faço '!m npelo Z1 lodos meus colegas para 
que dem o seu apoio ú emenda n.o 7. 

, O S~l. PTIESIDENTE - Os Srs. Deputa-
dos ouv1rarn a leitura dns emenda.~ ns. 5, G 
e 

1
7 c n respectiva defesa das mc.~mas, feitas 

pe os seus autores. · 

d 
1

1
A Comissão de Finanças no seu parecer 

ec nra: (lê): 
. .Aceitando a 1.• parte da emenda por una-

nimHhde a r: . - l . . . · de r .'. ' ~ormss~w, pe a mmorw, Jnluou 
· eJeitar a sua parte fin~1l. (Lê): "' 
to nA lista do exposto, adotando o pensmnen-
rcce t~c ear. da emenda n.o 5, a Comissão ofe-
litutiv~: an~1~ 9 .• do projeto, o scguin tcs subs-

.. :t:Jcstas condições, a Comissão ó contrú-
. ~~~s •. W; cn:cn<!as 6 e 7 c adota a emenda n.0 5 

, ti~o"ua pruneira parte, oferecendo o substitu-
I que acaba ·de ser lido <'t 2 • p•trtc <h emenda, . ' ' ' ·' 

C !'Ja!nralmente, votado o substitutivo da 
omi''''·to e ·t - · 1· emen" '' s arao prCJtH Ieadas as outras 

·J'eto 1<las
1
c .. conseqüenlerncnte, o artüro· do fJI"O-am Jcm. u 

C Yol! submeter a votação o substitutivo da 
on;Issao no artigo 9.0 do projeto, que ndotn 

a 1. Parte da emenda n.O 5 c rejeita a sua 2.• 
p.ar!e" c prejudica as emendas 6 c 7 c o ar-
rgo ;1•

0 ~lo pro} e! o. ' 
· Os Srs. Deputados que forem favoráveis 

ao .~ubstitutivo apresentado pela Comissão no 
arhr,o !) do projeto queiram permanecer sen-
tados. ' 

(Pausa). - Foi aprovado o substitutivo 
da Comissão c; conseqüentemente prejudicados 
o artigo do proieto e as -emendas li e 7 e 
Parte,da de n,• 5. 

Artigo 1 O elo projeto (lê) : 

I 
~ão e:if.te :mhstitntivo da C?miss}o com 

re ~Çao a este artigo, como tnmhcrn nao exis-
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O SH. PHESIDENTE- Pcrgm1to ao Sr. 
Uriel Alvirn se esta emenda colide com o art. 
1 O do projeto; devia ~:e r referente a êste ar-
tigo. 

O SR. UIUEL ALVU.i - Exatamente. 
O SH. PRESIDENTE- V. Excia. deu-a 

como emenda afiilivn. 
O SH. UniEL ALVIM- Considero, Sr. 

Presidente, que a emenda de minha nutoria, 
fixando at.rilmicões a ês.<:cs fundonúrios deve 
ser discutida conjunlameatc com o art. que 
vai :;er votado. 

O SH. PHESIDENTE - Nestas condi~~ões 
V. Excia. reconhece que a emenda faz re-
ferência no nrt. 10, c que não constava da 
sua propositura. 

O SH. UJUEL ALVIM - Exntaraentc. 
O SH. PRESIDE.t'iTE - A 1\Iesa pediu 

que se fize~;r;e referência aos arts. com os 
quais ~1s emendas têm rclaeão. Hcsolvendo a 
questf:o de ordem,, a Mesa vai submeter a vo-
bçii.o o nrt. 10, salvo a emenda :;ditiva n.O 18. 

O art. 10, de fato, estú redi&ido da se-
guinte maneira: (lê): 

A Me~;a acha qtie, votado o art. 10, a 
~rn?n da n. o 1 ll, do Sr. Uricl AI vim, está prc-
Jutheada. 

O SH. UniEL A L VIM -- Sr. Presidente, 
peço a pal:lYrn. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palayra o 
Sr. Uriel Alvhn. , 

O SH. UniEL ALVIM- Sr. Pre:;irlente. 
' O pro.ielo de lei que husea re:~nlnmentar 

o scrvir;o de fisealizw,~iio de rend~1:; do Estado, 
conlérn, a meu ver, grave :lllomnlia; isto, por- ' 
que, Sr. Presidente, o Govêrno do Estndo 
lmsca conferir no:; agent~~s f.i:·w:ús de 1.' clas-
se c [HJS fiscais de renda atrihuic;õcs perfei-
tamente idf:nticas, enquanto a remu:1era('ão 
dô~:;es dois· servidores :;c distancia em Cr$ 
300,00 mensais. • 

Senhor Presidente, nós conhecemos n ha-
bitual a!rihui~~ão. do agente fiscal de 1.• elas-
se que, em dctcrminadns cii'Cltnslâncias, s6 fis-
~~pliza deteJ·nlinnd?s !mpo~;ios; enquanto ao 
Íls<;nl de renda pr~prumwntc dito cumpre fis-
calizar !o~los os nnpo~tos pelas circunscri-
ções por ele percorridas, 

Por isso, _Sr. Presidente, pnra snnnr ·essn 
grnve anomalia, sem trazer ônus no Estndo, 
ônus tiío combalido nesta Casa, re,;olvi tra-
zer a eme1~da que estú vnsada nos sc~~uintes 
têrmos :. (le) : , 

Assim, Sr. Pre.~iden te, nós estaremos de-
limitando as funr;õcs rlêsses dois servidores 
especializndos sem aumentar as rendas do Es-
tado c sem criar situações de cxeeçüo. 

Por isso, Sr. Presidente, poço à Ca:;a que 
vote por esta emenda, que assegura o direito 
dêsscs funcionários sem prejudicar o plano 
da regulamentação do impôs to, 

. .-
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O ,SR. ALBER'i'O DEODATO- Para en-

caminhainentó da votaçuo, cuprc-nos decla-
rar que a emenda do nobre Deputado Uricl 
Alvini nilo tem nenhuma razão de ser. Essa 
emenda foi estudada pela Comissão; visa, na-
da mais, nada menos, que intervir nas atri-
buições do Executivo. isto é. da Secretaria 
das Finanças, para m'denar aos seus auxilia-
res que fis,calizcm, nesse ou naquele muni-
cípio. Não é atrilmição do Legislativo, e sim 
do Secretário das Finanças, fazer tal delimi-
taçuo. 

O Sr. Urie( Alvim - Estnmos aqui de-
cidindo em nome da Casa, c nuo do Secre-
tário das Finanças. 

O SR. ALBETnO DEODATO -1\Ias a As-
sembléia Legislativa é um poder, c a St>crc-
taria das Finanç11s, outro, cada um em sua 
ordem. O Poder Executivo p:wn administrar, 
e o Le,':(islativo pnra legislar. Do eontrúrio nós 
teremos que legislar para o Govêrno 110 Es-
tado em assunto de sua regulmncntaçuo ex-
clusiva. ' 

() Sr. Urif?l A.lvim - Niio cstnmos lcf(is-
lando pm·a o Estado: o que fazemos é defen-
der interr·sscs do Estado, evitando onerar os 
c?frc:; T?'íhlicos, c do~ servidorc~;, procurando 
d1serunwar as S1U.1s funr~ões. 

O SD. ALBERTO DEODATO~- E' rm~ci
so ~11c se acr~scrnte que êste proieto foi de-
hatulo, c~t_urlndo e comcntndo pela classe a 
que o nroJcto vai servir. 

. O Sr. Uriel Aluiri1 - Niio nos cabe dis-
~ntbr 9 nr0hlcrna em si, mas votar o pro-Je o. 

_o Sl_l. P.n~SJDT\NTP. - A r.omi:ssfío res-
peehvC~. nnnllcJtnme,,tr, foi ·rontr:h·ia ?1 ~mcn
f~a n." Hl. n 11rt. 10 do l)rojeto n.• 1G já foi h do pn)n Mesn. · 
. A" 0mcndn 1 n.• 18, elnssifie~1rln eomo ndi-

hva. n;11·n w·rrsre'lhJ· onrle convier", {~ um 
verdnfif~'~o ~nho.titutivo no ilrt. 10, desclol>ran-
do-se. ,.,~. em 4 nr!i~ros. 

De rnn,wir11 .n:ne vou snhmetcr a votação 
o art. lO fio nro;e!o. 

Se f!lr aprovado cstnrú prejudicada a emcn•h 1R. 
O c Srs. Denntnrlos favorúvcis no art. 1 O 

andr.'m1 Jc'crmanceer em seus lugares. 
(Pmr~'r). 

Foi nnrovndo. Con.~f'rriientnmcntc, está 
preindicr:da a emenda n.• 2, do Sr. Uriel AI-
vim. 

A"L11 do Proie!o: (!11): 
. Niio cr:m~t:J n.mendn rr.fel'Cnfe a r~ssc ar-

tu:o nem St1l1':titnHvo nnresentnrl.o nela C:o-
mJssiio .• A db~ns~flo cstú encerrada. Vou 
suhmP.tr~-ln n votos. 

o~ Sl'S. Denntm1os qnc forem fnvodvds 
queirnm nerm nP eeer em scns lugares. (Pau-
sa). Foi nnrova(lo. 

A Comis-:fío pronunciou-se da seguinte 
lnaneirn relativamente à emenda n.• 12 (lê): 

O SR. PH.ESIDENTE -- A Comissão se 
pronunciou relativamente à emenda ao art. 12. 

O nrt. 12 do Projeto estú redigido da 
seguinte maneira (lê): 

A Comissfío não oferece substitutivo ao 
art. 12 do Projeto c implicitamente foi contra 
as emendas apresentadas, que são as de ns. 
8 c 9. ~~ ,1-;~:~ 

A emenda n.• 8. está assim rerligida (lê): 
O SR. AUGUSTO COSTA - Sr. Presi~ I 

dente, peço a 'palavra'; 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 

o Sr. Deputado Augusto Costa. 
O SH. AUGUSTO COSTA - Sr. Presi-

dente, pedi a palavra para desistir da emen-. 
da que acaba de ser lida, solicitando à Casa 
apoio para a emenda do Sr. Rondon Pacheco .. 

O SR. PRESIDENTE - Havendo a Co-
missão respectiva, implleHamente, opinado· 
contra a emenda n.0 8, defiro o requerimento 
de retiradu da ·cmenrla. 

O SR. ARMANDO ZILER - Sr. Presi~ 
,dente, pe~~o a palav1·a. · 

O SH. PRESIDENTE - Tet"' a palavra 
o Sr. Deputado Armando Ziler. 

O SH. AH!\·JANDO ZILER - Sr. Presi.-
dcnte, Srs. Deputados. 

A emenda que tive a honra de. aprescn-
f.f!r, tem por fim, a meu ver, coiT!r:(ll' uma 
falha que, nu o obstante o zêlo com q11_e o. Ie-
gi~;larlor rcgidiu o Projeto em discwwo, ·JUl-
go encontrar. Com efeito, Sr. Presidente, os 
orde'ladfv; fixmlos ]Y1ra os diverso~; carg?s. 
da fi!>cali7.nr~fío demonstrmn, à primeira :-ns-
tu, nma difcren~a aw~ me parece excesstva-
menfe (.(rmHie, el1tre ~os auxiliares tócnicos de 
fiscnHzaefío c os fiscllis rle rcn•1as, ou Pc:!l'' 
outra. m1tre os n~entes fis~ai~; de L" e .ue 
2.• chsscs. conforme a d"n0minaçuo atu~t. · 
Ao pn<;so que no ear({O múximo d:~ cnrrCira 
f.. ntl'ihllÍdn V~'nrimr"'to de C r~ 3. hOO.OO, ao 
ime!liato Cr!~ 3. 200,00, nos fiscais de 1." das-
se Cr!D ~ .100,00, ao fis~al de ~-· e !asse o Pro-
je!:o ntrilm.i 11n1 vencimento ele Cr~ 1. 200,00, 
on cPiH a metade e~wtmn,~nf.e do que percebe 
um fiscal de rendas. 

Sr~ o fiscal de 1.• clas~e percebe Cr$ · · •. 
2. 400,00, niio me p~n·ecc iw;to cru e um fi<::cal 
de 2.~ ~ln;;sc ncrccha a metade· apenas. Por 
CS~fl r:l?::ÍO, apre~;entcl n CTn(mda n.• Ç) que, 
manfer11lo O<: dcmnis ven~im?ntos fi:rmlos pe- ~ 
lo Pl'l)ieto, elevn os dos nf(l'llh"' rl" 2.• cla~se 
ou f'lhn·os ::>11xilinres lécJ,kos rh fisc::1lização, 
de Cr~ 1. 200.00 rnra Cri;\ 1. GOfl.OO. Isto me· 
p~\rccc hnnhf~m mnHo ,hJ<dn, pm·11wmlo deve-
mos ter n iriéin on o e.o.nírHo rk e<:tirnnlar os 
fnneionúrios l'ncnrrl'[tal]os da fiscnli7.n(';'ío dns 
!'~!H las. s~. niio ec;ti·n·;ulnnnos êsses func.ionft-

' rio~. niío por1eremos nretcn.rlm· nmn rrrande 
melhora no TH'Occsso de m·rcc·Hlação dns ren-
das rlo Es!nrlo, e. portnnto; nem mesmo um 
grande nnmcnto na receita prevista. 

Snhemos parn onc um operúrio, para que 
nm trahnllwdor, 11arn que um fnncionól'io h·a-
}nllhc realmente com interi\';sc e dedicncã?, 
cada vez maior, i\Je necessita de um snlúrw 
que s~1tisfnça pelo menos snns necessidades 
imedhtas. 

Por estas rnzões tlidns é que 1\presentei n 
emenrl:l. - • 

1 Al~m do mnis, se o projeto fô_r _mantH? 
com Cr$ 1. 200,00 para o cargo imcwl, vcn-
ficaremos que o aumento de _?rdcnado que 
foi razoável para outras categorws do quadro, 
foi quase nulo pnrn. ~_cargo il_1ieial; portanto, 
eom o r,istema de dwnas cornrlas ntnnlmcnte, 

'c~~tcs funeionúrios .iú percebem pouco, ma~ 
r de Cr$ 1. 000,00 pnssaram a perceber Cr.p 
1. 200,00, sem as diárias corridas, da~1qo-se, 
assim, um aumento de vencimento nummo .-. 
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Se continuam inferior a Cr$ 1.200,00 e se 
reajustamos ordenados dos demais funcioná-
rios, não é justo que deixemos com o mesmo 
espírito de justiça, de encarar a situação dos 
funcionários de categoria inicial do quadro, 
isto é, agentes de segunda classe, ou seja, au-
xiliar técnico de fiscalização. 

Dentro dêste espírito, tenho a certeza de 
que a Casa compreenderá a necessidade dês-
ses zelosos funcionários, aprovará a emenda 
que tive a honra de submeter à consideração 
da Casa. 

Encerrada a discussão, vou submeter a 
votos, o art. 12 do projeto n.• 16.. o 

Aprovado o artigo 12 do pro~eto n. 1G, 
fica prejudicada a emenda que VIsa a?~nen
tar ·de Cr$ 400,00 o ordenado dos auxrharcs 
técnicos de fiscalização, isto é, que eleva de 
Cr$ 1. 200,00 para Cr$ 1. GOO,OO o seu orde-

O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhamento 
da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Alberto Deodato . 

. ~ O SR. ALBERTO DEODATO _:_ O nobre 
Deputado Sr. Armando Ziler pleiteou o au-

. ment? d~ Cr$ 400,00 para o cargo de auxilia-
res' tecmcos. A Comissão estudou carinhosa-
mente esta emenda e é preciso que a Casa 
note o seguinte: êstes 110mens que passam 
ag<!ra a ganhar Cr$ 1. 200,00, ganhavam, an-
teriOrmente, Cr$ GOO,OO. Além disso, há uma 
Percentagem que o Secretário estabeleceu pa-
ra t~<los e outra parte para um certo núme-
ro d~les. De •modo que êstes mesmos auxilia-
r~s s<:o beneficiados por esta percentagem; de 
maneira que percebem mais de Cr$ 1. 200,00. 9 outro assunto que a Comissão levou em 
C?nsideração é o seguinte: os auxiliares téc-
mcos i~iciam-se na carreira; esta diferença 
~·~dvencimentos, posterior, vai-se dando à mé-
< ~ a .que as condições econômicas do homem 
::~-exigindo, até o fim da carreira, que pas-
A <lO a ganhar três mil e tnntos cruzeiros. 
~ho que a propor~ão da taheln é bem fei"ta n·w p · 1 ,. ' • t.' _ rec1sanc. o de onerar os cofres públicos 

Ja ta o onerados. ' 
O Sr · Armando Ziler - O problema da 

fe~rd~nt~gem não beneficia sômentc os .agen-
0 s,cgunda classe mas todo o quadro. 

b ,l l SH. ALBEHTO DEODATO- ~r'ls t·Jrn-Hm Jen f . "' ' . , 
0 / tcia os agentes de segunda classe. 

t ~r· Armando ZUer - A diferenca • 
t!'~o~: S. 200,~0 para os agentes de 2.''. l\Ú1s 
s;; · -: er~ VIsta que a percentagem que lhe 
'u0 atnh~udas, beneficia a todos, acredito 
~h~h~t H? 111ha e.menda deve prevalecer, não 
Ex'cl.'' e o hnlho do argumento de V. <1. 

· O SR. ALBEHTO DEODATO A I · portuno porque · . . - c 10 mo-
nheiro ~lo : .· •e Imprat_Jcávcl tirar mais di-

O S erauo que esta tão desfalcado. 
1 r. Armando Zile . l\·1· . hes melhor tr·l''. 11 _ 1 -. as, pagando-se-

,, ' 'ua Iara o mms. 
bo ...,n. ALBERTO DEODATO - Já est'io 

t;ece endo melhor. ' 
650 0~ 'ir , ·4!'tn(~ndo Zz"ler - Recebem Cr$ 
rid~s. '. . xcelencia, mas com as diárim; cor-

C ? 2SH. ALBE~TO DEODATO - Terão 
r$ · 00!00 e mms a pet·ccntagem e terão a 

~ua carreira mais garantida com acesso até 
mspetor técnico. 1 

. O SH · PHESIDENTE - A Comissão de 
~ma~ças, no seu parecer, implicitamente, foi 
contra a emenda. 

O ar~ .. 12, parágrafo 2.•, do projeto, fixa 
Para aux1hares técnicos de fiscalização, Cr$ 
1. 200,00 mensais, c na emenda n.0 (), do Sr. 
D.eputado Armando Ziler, fixa para êstcs fun-

, ·Cionários, Cr$ 1. 600,00. 
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nado mensal. . . 
Os Srs. Deputados que forem favorav.Cis 

ao art. 12 do projeto n.o 1G, e que preJUd~c.a 
a emenda n.'' (), do Sr. Deputado Armando ZI-
ler, queiram permanecer sentados. -:-- (Pa~zsa). 

Foi aprovado o art. 12 do proJeto, fican-
do prejudicada a emenda n.? (). . 

O Sr. àrmando Ziler - Sr. Presidente,. 
pediria a verificação de votos. 

. O SH. PHES!DENTE - Con::ido os Srs. 
Deputados que votaram contra flcm·cm .sen-
tados, e os que votaram a favor do proJeto, 
art. 12, a se levantarem. 

O art. 12 do projeto foi aprovado por 
24 votos contra 15 votos. 

Art. 13 do projeto (lê) : 
A Comissão não ofereceu sub~titutiYo .ao 

art. 18 c nem a êle foram oferecida~ qums-
quer emendas. A sua discussão j~l esta en~er· 
r a da e vou submetê-lo à votaçao. 0:> Srs. 
Deputados favoráveis ao art. ta do projeto. 
n.• 1G, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Foi aprovado. 
Segue-se o artigo 14 e seu parágrafo 

único. 
O SR. PHESIDENTE - A Comissão não 

ofereceu substitutivo ao artigo H, entretan-
to, existe sôbrc a Mesa a emenda de n.o 10, 
de autoria do Sr. Deputado Armando Zilcr, 
que propõe modificar o artigo 14. 

O SH. ARMANDO ZILER - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Armando Zilcr. 

O SH. AHMANDO ZILEH -- Apresentei 
esta emenda por nf\o me parecer justo que a 
fixação do "quan tum" da diiu·ia ficasse ao 
arbítrio do Secretúrio das Finanças. 

Não tive outro intuito senão o de evitar 
o que me p'arece uma irregularidade e tam-
bém para evitar que as diárias continuem 
como atualmente, porque hoje o agente de 2.• 
clas~;e tem uma diária de 10 cruzeiros, o que 
é uma coisa irrisória. 

O SH. PHESIDENTE - A Comissão, im-
I>Iicitamente, foi contra a emenda, ew seu pa-
recer, e não ofereceu ao artigó 14, qualquer 
substitutivo. O projeto em seu artigo H fa-
culta ao Sr. Secretúrio das Finanças o arbí-
trio da diúria e o Sr. Deputado Armando Zi-
ler na sua emenda fixa a diária de 50 cru-
zeiros, para os agentes fiscais c 30 cruzeiros 
para os auxiliares técnicos de fiscalização, no 
mínimo. 

A aprovação do artigo 14 do projeto im~ 
plica na rejeição da emenda n." 10 do Sr •. 
Deputado Armando Ziler. 

Vou submeter a votos o artigo 14 do 
projeto de lei n.• 1 (i. 

Os Srs. Deputados favoráveis ao mesmo. 
queiram permanecer sentados. (Pausa). Foi 
aprovado o artigo 14 do projeto, c, 'conseqüen-
temente, rejeitada a emenda n.9 10 do Sr •. 
Deputado Avmundo Ziler. 
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Artigo 15, ·projeto n.• 16 (lê): 
Parágrafo único (lê) : 
A Comisão propõe o seguinte substitutivo 

ao artigo 15 uo projeto (lê) : ' 
Na forma do Heglmento o :substitutivo 

apresentado pela Comissão tem preferência 
sôbre o art1go do projeto. Não há emendas 
relativamente a éste artigo. 

Existe uma emenda de autoria do Sr. 
Deputado Armando Ziler, de n." 11, ao ar-
tigo 15, assim redigida (lê) : 

O SH. A H MANDO ZILER -· Peço a pa-
lavra, Sr. Presidente. 

O SH. PHESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr .. Armando Ziler. 

O SR. ARMANDO ZlLBR - A minha 
intenção apresentando esta emenda, é a de 
evitar que alguns funcionários ganhem par-
celas muito elevadas com as percentagens a 
serem distribuídas e outros funcionáríoll gâ-
nhem menos ou mesmo nüo percebam coi-
sa alguma. Nestas condi~:ões, tive a honra 
de apresentar uma tabela conjuntamente com 
a emenda em que previa o secuinte: Da re-
ceita provàvelmcnte liquida o Estado distri-
buía ~.5% c tõda a receita estadual. l~sses 
2,5% deveriam ser distrlbuldos entre pessoal 
fiscalizador e ao pessoal artecadador cabendo 
ao pessoal fiscalizador, 3,1 O%, ao p~ssoal das 
c?lctol'ias 7/10%. Assim, Sr. Presidente, evita-
narnos. excesso de percentagem para uns c 
falta de percentagem para outros e ao mes-
mo. tempo corr~giríamos no quadro das cole-
t~nas. certas dlf~rcnçns bastante despropor-
cwnats, como e~nstem. Um coletor federal de 
1.• e de 2.• coletorias percebe hoje vencimen-
to? que, c_om a~; pcrcentnuens atingem n sete 
nnl cr~u:21ros . e ap.c:1a<; não ultrapassam por-
q~lC ha um dJ~po:ntlvo limitando a êsse má-
x:mo dos colet~>rcs, m~w os coletores e escri-
V~tes ~as demms coletorias até a 10.• coleto-
l'la vao percebendo importâncias cada vez 
menore:J. 

. Mas os .coletoyes c os escrivães das dc-
mm;\ co!etonas ate a 10.• vão percebendo im-
portancws callQ. vez rnenorc:;, de sorte que há 
colelores que percebem C r~~ 7. 000,00 c cole-
tores <~~~~ perce,bem (~r* 1 . 500,00 porque as 
colet~nas rcnd_em mms e outras menos. Se 
mante;n a receltn e retirarmos a percentagem 
para Lo.do o pe~soal poderemos corrigir essa 
anomaha, c ao mesmo tempo distribuir as 
percentagens . d.c. :~côrdo com o vencimento 
de cada funcwnano, tanto fi~;calizadores co-
mo coletores. 

l~or outrc; lado! a tabela que anexamos 
tamhem previa n fJx:wão dos nossos venci-
mentos, de .sorte ~que os coletores que ho.ic 
g~mham pnuto nao teriam uma diminuição· 
tao sens1vel como o munento dos que hoje 
ganham pouco. 

. Dessa '!laneira se corrigiria uma irregu-
landadc extstente, a meu ver. 
. Q. SR ·. P!lESIDENTE - O art. 15 do pro-
Jeto Ja foi h do. 

A Comis~o <!c Finanças ofereceu ao mes-
~o. um ~ubshtutlvo, que jú foi lido também. 
Existe sobre a mesa a emenda do Sr. Depu-
tado Armando Ziler relativa a êssc artigo. 

Na forma do Regirne~to, vai ser submeti-
do a votação o substitutivo apresentado pcl a 
Cornisiio que, aprovado, prejudicará o art. 15 

do projeto' e a emenda 11 do Sr. Deputado> 
Armando Ziler. . . • 

Os Srs. Deputados. q~IC ro:~m. favoravCIS· 
0 substitutivo da Comissa o ofe1 ec1do ao art. 

~5 do projeto 16, queira!n permanecer em 
se{Is lugares. (Pausa) . Fo1 ~provad? o. subs--
titutivo. Ficam, desta maneira, preJudicados 
o art. 15 do projeto c a emenda. 

Art. 1 {j. - Não tem 1 emendas nem subs-
ftutivo. Os Srs. Deputados que forem favo-· 1·ve1· ao mesmo queiram. permanecer senta-ra s ' , . d dos. (Pausa). I-• 01 aprova o. 

Art. 17, do pro.ieto diz (lê): 
Não há erí1enda relativa ao art. 17. Vai· 

ser submetido a votação o art. 17, do pro.. 
jeto n.o 16. Os Srs. Deputad?s, que. forcti?- fa-
voráveis ao art. 17, do proJetO lb, que1mn~. 
permanecer em seus lugares. (Pausa). Fo1 
aprovado. 

· Existem ainda, sôbre a mesa, diversas 
emendas aditivas. Lembro aos Srs. autores. 
dessas emendas que, no caso de alguma de-
las ferir alguns dos. :;rts. restantes do_ pro-
jeto, ou com: ôlcs cohtllr, chamar a !\ten~:ao da 
mesa nesse sentido. 

O art. 18, do projeto r?za (l~): 
Estando já com sua <hscussao encerra-

da, vou submeter a votos o art. 18, do pr~
jeto 16. Os Srs. Dcputac~os que fore!n favora- · 
veis ao art. 13, do proJeto 16 quc1rar,n per-
manecer em seus lugares. (Pausa) . Foi a pro-· 
vado. 

Art. 19 {lê) . 
A sua discus~;ão está encerrada. Não Ju1 

emendas referentes ao mesmo. Portanto, vou 
submetê-lo a votos. 

Os Senhores Deputa.dos que forem favo-
rúveis ao artigo 19 quctram pel'rnaneccr em 
seus lugares. (Pa11sa). Foi aprovado. 

Art. 20 (lê): 
Encerrada esta discusão, vou suhmctê~lai 

a votos, urna vez que nüo há emendas nem 
substitutivo . 

Os Srs. Deputados favoráveis ao art. 20,. 
do projeto n.o 16 queirnm permanecer em. 
seus lugares. (Pausa) . Foi aprovado. 

i\ri. 21 (lê): 
Encenada esta discussão, e nfío havendo 

emendas nem substitutivo, vou submetê-lo a 
votos. Os Srs. Dcputmlos favoráveis ao ar-
tigo 21, do pro.ieto n." 16, qu ... :.~:am permane-
cer em seus lugares. (Pansa) . foi aprovado. 

Vou agora submeter ü aprovação da Casa 
as emenda[; aditivas ao projeto número 16. 

A emenda n.o 12, do Sr. Armando Ziler 
diz: (lê): 

O SH. PHESIDENTE - A Comissão é dec 
parecer que a emenda n." 12, seja aprovada,. 
com a seguinte redação (lê): 

O SH. ARMANDO ZILER - Sr. Presi- · 
dente, pe~o a palavra. 

O sn·. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o S-::. Armando Ziler. ' 
. C SH. ARIVIANDO ZILER - Sr. Pres~-

dentc, pedi a palavra para desistir da emen-
da, em favor do substitutivo apresentado pela 
Cornisüo, que satisfaz plenamente· 

O SH. PRESIDENTE - Deferido o P~
dido, a emenda será rdirada. Nessas concll-
ções, figura ou deve prevalecer como emenda 
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; -aditiva i o substitutivo apresentado pela Comis-
. ·são, que foi lido agora pela Mesa. Os Srs. · 
· ;Deputados favoráveis ao substitutivo apresen-

tado pela Comissão à emenda n.• 12 do Sr. 
Armando Ziler, que foi agora retirm1a; queiram 
permanecer sentados. (Pa!lsa). Foi aprova-

' ·do o substitutivo. ' 
Emenda n.• 13, aditiva, de autoria do Sr. 

Deputado Armando Ziler (lê): 
O SR. ARMANDO Z!LER - Sr. Presi-

dente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 

·O Sr. Deputa(lo Armando Ziler. 
O SR. ARMANDO ZILER - Sr. Presi-

·dente, com esta emenda cu tenho em mira irn-
.pedir que sejam nomeados in:>petores de· ren-
. das, elementos estranhos ao quadro. Não hú 

~ nada para desestimular mai~; um trabo.lhador, 
·por conseguinte um funcionário, do que veri-
ficar que nomeações de pessoa<; estran1ws 
para ocu))ar num quadro ·de carreira dêssc 
funcionúrio um cargo mais elevado. Por es-
sa razão, acho que é (\e inteira' justiça que 
os cargos mais elevados dn carreira sc,iam 
. sempre p;·ecnchidos por funcionários de car-
reira c não por elementos estranhos à mes-
ma. 

0 SR. PRESIDENTE - Imnlicitamcnte, 
·a Comisc.:flo foi contrária n emenda. Vou suh-

' metr,. a votação a emenda n.9 1.3, ele autoria 
do Sr. Armando Ziler, que manda incluir, 
·onde convier, o artigo por êle proposto. 
. Os Srs. Depu!lHlos favoráveis n emenda 
n.• 13. queiram permanecer sentados. (Pan-
~a). Foi aprnvn~q. 

O SR. GUILHERl\IE MACHADO - (Pela 
·ordnn) -- Sr. Presi(lont~, cu fl'~diri.a n V. 
Excia. mna vcrifkaç:io de votação. 
. ·· O SR. PRESIDENTE - Perfeitamente. 
Peço aos Srs. Dermlndo~> qnc votnrmn contra 
a emrmrlu n se sentflrem c aos que votaram 
favoràvelmcnle n se levantarem, (Prmsa). 

. . 
1 

. Foi aprovada a emcn(la. (Palmas nas ga-
ena~) . , 

Para ~·:!:irem aeresccnhldas ao Projeto na 
·sua redação final, onde convier. 

Parcrer (ln Comi<:são ([!1): 
. . Os Srs. Depntndos favorúvcis a emenda 

adrhva P;·oposta pela Comissi'io e que :1cnha 
·~e ser h da queu·mn permanecer sentados. 
\Pausa) . 

Foi nprovadn n cmc~dn. 
Aincla hil uma outrn emenda aditiva pro-

posta pela Comissão Ué): 
. . Vou submeter a votrv~iio essa emenda nlli-
llva proposta pela Comi'ls:ío. 

Os Srs. Deputados favoráveis a emenda 
·que acaba ele ser lida, c1uciram permanecer 
sentados. (Pallsa) . · 

Foi aprovada a emenda. 
Emenda n.• 14 no Pro.ieto n. 16 (l~): 
O SR. AUGUSTO COSTA- (Pela ordem) 

,. 
. Sr. Prcsiclentc, foi justamente .esta cmc~
t!a que eu retirei, hú pouco, pcdmdo apoio 
·para a ·do Deputado Rondon Paeheco c que 

i 

I 
L 

tem a 'mesma finaliclnd(~. ,1 O SR. PRESIDENTE - Emenu~ n.• 15, 
de autoria do Sr. Deputado Dadaro Júnior 
(lê) : 

, O SR. ALBERTO DEODATO ...-.Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para cncununhmncn-

. to de votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr; Alberto Deodato . 

O SR. ALBERTO DEODATO- S1·. Pre-
sidente, tenho a impressuo qnc a emenda do 
Sr. Badaró Júnior estú prejudicada pela emen-
da que foi aprovada. 

O Sr. Radaró Júnior - A minha não fala 
em concurso. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Ela man-
da que se aproveitem todos êles, enquanto ou-
tro artigo do projeto, que jú foi aprovado, 
os ohri[~a a s11hmetcr-sc :_1 ~oncurso. De ma-
neira que é uma contrnchr,~ao. 

O sn. PRESIDENTE - A emenda elo 
Sr. Deputado Badnró Júnior, classificnda .co-
mo aditiva, rwra ncrescentnr onde c,:,onvrer, 
está de fato prcjudicnda com a votns~w · Ela 
está redigida dn ~equintc maneira (le): 

O SR. PHESJDENTE - Diz o artigo 6.•, 
parágrafo único (lê) : 

O SH. PRESIDENTE- Ela deixou de ser 
aprer.iadn eon.lnntNnentc com o art. U.•, por 
não fazer refcrt~ncia n i'·lc . 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. -·~ 

Nfío me parece m1e haia contrndir,iío cn~ 
tre n Pmcn(la c o dispositivo do parágrafo 
único do art, fi.•. 

O d.ispÓ;;itivo determinn qn~. pt1ra in-
gressar nn carreira, seja neecs~ário o con-
curso. Entretanto, a emencln rlo Sr. nadará 
declara que êstc eon~urf.o nara se i.nf{l'CSsar 
na enrreira SP. abra depois de nnrovcitnrncnto 
de~ todos os funcionr1rios nu~ jú perlenc;mn à 
elnsse e, nestns conrli~~ões nfío me rwreC(' que 
ha.in contradição, e norlcmos votnr n favor 
ou eontra a cmen<ln. mns el:l ni'io c:;!{\ prc.iu-
dicadn nela nnroyp~íio <lo par!u;rnfo {mico . 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, peço n palavra para cnc~1minhamen-: 
to da votaeão. 

f:<;sc c'oncnrso é cxntmncntc parn êsse_s 
ar~entcs fi.~enis, m~'s <Jp•:de q1w hnjn aprovei-
tamento dêles, não se deve dispensar o eon-
curso, , 

O Sr, Lima Guimarães - O concurso c 
pan1 inr~rcs3o nn carreira . 

O SR. ALBEHTO DEODATO - E' _feito 
êste concurso pnra o in::p-esso na c~rrc1;ra c 
só tomarii.o pnrte nêle, os :1gcn1es fl;;cms · 

Sr. Presidente, pediria ·a V. Excia. yar.a-
lcr um artigo ouc expõe {lUC nesses _pnmcl-
ros eonenrsos só entrarão os que jú sao anen-
tcs fi senis. , 

O SR. PHESIDENTE - Qual é o nu-
mero do artif!o? 

O SR. ALBERTO DEODATO - O subs-
titutivo ao artigo 9.• rb Comissão. 

O SR. PRESIDENTE - O su1lstitutivo 
da Comissão é o seguinte: 

Art. 9.• (lê): 
O Sr. Lima Gllimarúes - Eu me referia 

à emenda. Esta não está em eontradiÇão co~ 
0 parúrJrafo único, art. G.•. Êstc vgora não fo1 
lido. 

O SR. PRESIDENTE - Êstc foi lido, vo-
tado c aprovvdo. 

O SR. BADAR6 JúNIOR - Sr. Presi-
dente, pela ordem .. 

S I' ·c · 1 t m virtude !lo <lllC acaha , r. 1 Sl< cn c, e V 
de sér decidillo pela Casa, consulto a · 
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' · Bicia. ·. se posso retirar a minha emenda, a 
. de ng §~·. PRESIDENTE .:__ Havendo a Co~ 

• :-0 1·mplicitamente votado contra a emen· m1ss,t d , t' • 1 d . V Excia. po e re 1ra- a. , 
· a, o' SR. BAD~Ró JúNIOR - E o que re-
.nl•eiro n V. Excw. D f' .... ~ 0 SR. PHESIDE~TE e 1ro o re-

uerimcn1.o de V· ExcHl. . 
q Emenda 11,0 17, de autona do Sr. Lima 
Guimarães : · A t · "Acrescente-se onde convrer: - r . . .. 

,(Lê) O SH ALBERTO DEODATO ~ Sr. Pre-
sidente, p~ço a palavra para .encammhamento 
da votação· · · t· Com1's S Presidente, ha um pro]c .o n~ . -

·:- d~ ·Finanças sôhre reforma da C:uxa Eco-
s,~o . F ·tadnal transformando-a em autar-
no~IcaD '5mnn~i{·a c1ue a ser aprovada esta qtlla c « ' . ' l' 1 r· ' · d dentro de breves c ws e a 1cara sem 
emf ?tn ~otn a aprovação do projeto. f:stes qua-e e1 o, - · - · arte dros tcr."\o orl-(amzaçao a P . . o SR. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-
:dente, peço n, palavra. , 

Sr Presidente, no apresentar est,1 emen-
da nã~ tinha conhecimento de nen~mm pro-
'ct~ do Govêrno do Estado, no senhdo desta 
teforma a que se refere o Sr. Deputado Al-
berto Deodato. . 

Entretanto, Sr. ~resul~nte, . o m:\iG? _9." 
·do projeto ora em discusstto •da. at;I!)luço.es 
aos fiscais de rendas e a funcwn~nos fls-
~ais e a outros ft~n~ões cs~nmhas a este qn~
dro. Nes~as comhçom: os mspctores, (~as C~l
xas Econômicas guc cxerce!n,. sem duvnla, fl~
calização dns Cmxas ~conorm~~as e esta~ Cm-
·xas Econômicas func~onam Jlll!lo a Col~to
rias Estadunis. E' mms. do qnc JUSto. qne eles 
·venham a pertencer a cs,te qt~adr.o, amd~t que 
haja antarquia, porq~IC so ns~1-m cl<':5 ter~H? a~
seguradns as garnntJas que lhes sao atnbm-
das pelo pará::rafo único do ar~. 2.0 do de-
ereto 2.074. Nada impe.dc .q~lC e~cs, .fazendo 
parte do quadro de funcwnano~ Ílsems, exer-
çam uma fiscalização dcn~ro de uma_ au!ar-
quia. :Mcf>mo dentro de uma autarqma, eles 
podem ser inconJoraclos. 

O SH. l'HESlDENTE - Vou ~~1bmeter à 
votação a e.mcnda. n.o ! 7, de antona do Sr. 
Deputado Luna Gmmaracs. , . 

Os Srs. Deputados favoravclo, a emenda 
n.o 17, queiram permanecer sentndos. (Pa11sa). 

Vou ler novamente a emenda aprc~cntada 
pelo Sr. Deputado Lima_ Guimarães e subme-
tê-la novamente a votaçao, porque c_ntraram 
vários outros Srs. Deputados no recmto. 

Emenda n.o 17- Acrescente-se onde con-
vier (lê) : 

Os Srs. Deputados favoráveis a emcndn 
n.• 17, queiram permanecer sentados. • 

Os Srs. Depútados que votaram favora-
velmente à emenda queiram· levantar-se .c os 
Srs. Deputados qu,e ':otaram contra quc1ram 
sentar-se, por obseqmo. 

(Pazzsa) . A emenda foi rejeitada. 
Emenda n.• 18, do Sr. Deputado Antônio 

Pedro Braga -- Onde convier (lê): 
O sn. ALBEHTO DEODATO .:__,Peço a 

palavra para encaminhar a votação, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Albc1·to Deodato. 

O SR. ALBERTO . DEODATO ~ Essá 
emenda está também prejuaicada pela aprova~ 
ção.do artigo' 9.", , . . ; 

O· SR. PRESIDENTE - A emenda foi' 
classificada como emenda aditiva; não faz 
referência a qualquer artigo do projeto.· Nes-
sas eondições, não foi considerada conjunta~ 
mente ao artigo correspondente. Está por~ 
tanto, prejudicada. ' · 

Emenda n.• 20 -Acrescente-se onde con~ 
vier (lê): · 

O SR. RONDON PACHECO - Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

·O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Rondou Pachceo. 

O SR. RONDON PACHECO - Sr. Pre-
sidente, Srs; Deputados. 

A emenda n.o 20 ora ein votação é a se-
guinte: "Os atuais funcionários fiscais .do De-
partamento de Compms e Fiscalizn<;ão terão 
direito aos vencimentos ora ntrihnído<; à fis~ 
calização de rendas na forma desta lei. 

Desejamos, preliminarmente, abrir um 
parênteses antes da justificação da emenda. 
Quando nos referimos "atribuídas à fiscali~ 
zação de rendas", na forma desta lei referimo~ 
no's no ~cntido genérico de acôrdo com o 
espírito do projeto. Não nos referimos aos 
fiscais de rendas. Paz em os esta observaçúo 
para efeito de hermenêutica, esclarecendo o 
espírito do texto legal. 

Eis a justificativa: 
O artü:o acima vem ~onsagrar c reconhe- · 

cer um !Hrcito adquirido pelos atuais funcio~ 
nários fiscah do Departamento de Compras 
c Fiscalizaçiio cujo qundro construído :\ se-
melhança do quadro de Fisc::\li7.'1Çiío de' Ren-
das é cmnpr'bto na au!lse totalidade <b fmí-
cion:írior. oriundos dêstc. Demais disso, a 
legislaçiio :lnterior, na formn rJ.os decretos-leis 
722, art. 9.0

, ~ 2.0 de 23-8-1940 e l.5G1, art. 
7.0

, de 22-12-1945, sempre equiparou os vcn~ 
cimento·; dos funcionários fiscais ('a Despesa 
a?_s da R~ccita. Note-~ e que o presente artigo 
nao pretende fazer confusão de quadros di~ 
ferentes, mas: tão sômen lc equiparnr venci-
mentos, em virtude de direitos adquiridos na 
forma dn 1egislaç5o nnterior". ' 
, Sr., J?rc;.idcnte. O parecer da Comissão 
c contrar!o a nprovação da nrescnlc emenda. 
l}eLta ~en.za nchamos que a Comissão ntcve-se 

. a prehm1_n~r qne a!lotou {lcixando de cxami~' 
n:;r o mento. d~ emen!la qnc apresentnmos. 
~ts qnc, prchmmarmente, faremos um histó-
rico do m.Srito desta emenda. . 

O Estado de Mina.s Gern.is tem o qumlro 
de, sua fiscnlizaçfío de rendas, assim consti-
tmdo: 90 fi~cais de rcnrl.as, 120 agentes de 
1.~ classe; 400 agentes fiscnis de 2.• classe; 
cstn é n fmnília originária dn fiscalização. do 
Estado. Posteriormente o Estado quis tam~ , ... 
hém, parnlcbmcntc com n fiscalizaçiio da sua 
rcccitn, Hscalizar a sua despesa. C~mo ~o Es-
tado faria para organizar a fiscah1.açao .de . 
~u.a despes f\? Com que material humano ele 
Iria contnr? O Estado foi recrutar. o e~em~n~ 
to humano na mesma família da flscahzaçao,. 
no tronco primitivo. Foi buscar o elemento 
pessoril no quadro <la fiscnlizaçfío d.e r_cndas. 
O novo quadro então constituído ficou COJ.?~ 
pôsto de 4 fiscais de rendas; 6 agentes hs~ 
cais de 1.• e 12 agentes fiscais de 2.•. Note-se 
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que a estrutura é rigorosamente a mesma c 
êles são' originários do mesmo tronco da mes· 
ma 'família. ' 

As~11n se!'! do~ Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, es~es flscms do Departamento de C·Jnt-
pras. c F~scaliz:Jção não se acham no quadro 
da. frscal:zação da receita por vontade pró-
pna; estu~ classificados no quadro da des-
pesa, por mterêsse do serviço público pm-
que eles foram requisitados pelo próprio Es-
tado pura o serviço afim. 

, Pelo exposto é de inteira justiça a emen-
d<t que ora propomos ao plenário. Espera-
~los _que a mesma seja aprovad,l porque Sr 

. resHlente, esta Casa, nesta n~ite c•stJ. Í'l~ 
zefd·o, urna . gr<~nde, justi~~a: está pr~stÍgiarHÍo 
e, .a~e~do JUstiça a laboriosa classe da fis-
âahz,lçao ~e rendas que hú muito vinha sen-
• 

0 
1.esquccJda pelos poderes públicos E tal JUS IÇa ;o- ' " " " ' ' nao scra completa se e~>queccrmos as 

ovelhas que se desgarraram do rebanho . P~~ 
~~a~)~niênci~ do Scrvi~~o Públic~. (Pai-

PROJETO N. 9 16 
(Fiscalização de Rendas) 

P 9 SH. GUILHERME MACHADO - Sr residente 11 • • h ·· A •. ~r,\ encarmn ar a vota~ão. 
cmend·Comissao de Finanças, desaprÕvando 11 
b. a d 'd1 q_ue 0 Deputado Hondon Pacheco acu-e efender co b "]} em v· 1 , rn . n w e veemência teve 
tão d~~ ta\ a!ltes e _<Wll!la de tudo, uma 'ques-

ecmca legislativa 
d Assim é <lU?, aceitando .em princípio o fun-

amento de J~Istiça que a inspirou teve de 
~~cor;thecer a mconveniência de dispor sôbre 
dr~cunenftos de. funcionúrios estranhos ao qua-

que az ObJeto do projeto-lei n.o 16. 
fkac~e acolh?sscmos ·as razões de sua iusti-
siÚ ao, rJ e <Illls~ssemos incluir entre os ct"ispo-
ra/~~ v~n~[OJ~to n.o 16, ? 'Il!C visa equipa-
mento d' C rncntos dos flscms do Departa-
outra co~Io ompras a?s dos fiscais de rendas, 
bre a "t "a nao fanamos, senão di-·por c 0• , s1 uaç'io 1 p 1 ., " -
interêsses dd Pe~~·o au o para regulnrizar os 

todoE' pre
1
ciso que e.sta Assembléia ponha mé-

c ore ern n 1· · -bre . . . . a c lSposiçao das matérias sô-
dar ~\~si·u,us vem l~gislando, ele modo. a não 
Prch ~ 10 a cm;fus:tO no que respeita à inter-

' ;do. das leis c sua uplicação. 
I or rsso mesmo, favorável embora em te-

~;· a emenda em aprêço, a Comissão rcspei-
m~do os preceitos de boa técnica Jcrrislativa 

opus-se 'l CIUe f" · 1 'd '' ' d · t . ' ossc mc UI o no projeto 'ligo 
c 1 ~ ei:arnentc estranho a êle. (Palmas). 

á vota ~n. PHESIDENTE. ~ Vou submeter 
· cer c ç,w, ~ emenda n.o 20, que tem pare-
doo onh·arro da Comissão. Os Srs. Deputa-
de" a~{ue . forem favoráveis :1 emenda n.o 20, 

tona do Sr. Hondon Pacheco queiram perm·mecer · · ' ' em seus lugares. (Pausa). Foi aprovado. (Palmas). 
- Vai o projeto à Comissão de Finanças 

PUrfl redigi-lo para 3.• discussão. 

ENCERRAI\~ENTO 

• l\l'ada mais havendo que tratar, o Sr. Prc-
:rdentc declara finda a sessão, designando ou-
ra extraordinária, para amanhã, ás 13 ho-ras 
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ORDEM DO DIA 11-10-1947 

Primeira parte 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da ata. 
Expediente: inclusive leitura e npresen-

tação de projetos, pareceres, indicações, re-
querimentos e interpelações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e votação de requerimentos, 

pareceres, indicações c interpelações. 
Leitura c aprovação de reda~~ões finais •. 

Segunda parte 

Das 1 G às 18 horas: 
2.• discussão do projeto n.Q 5, contendo 

a Organizaçfto Municipal. 
2.• discussão do projeto n.o 41, dispon· 

do sôhrc o impôsto de transmissão "causa-
mortis". · 

il.• discussão do projeto n.o 42, dispondo 
sôbrc o impôsto de exportação. 

:3.• discussão do projeto n. o 44, dispondo 
sôbrc o impôs to territorial. 

- Levanta-se a sessão. 

ATA DA 2.• HEUNIÃO DA COMISSÃO DE 
VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Com a presença dos Srs. Deputados qta-
cílio Ncgriío, André de Almeida, .João Canulo, 
,To sé Augusto, Ma teus Salorné, realizou-se,. na 
Sala das Comissões da Assembléia Legislativa, 
aos três dias do mês de outuhro do ano de 
mil novecento:; c quarenta c sete, urna reunião 
da Comissüo de Viação c Obras Públicm;. 

Sob a presidência do Deputado Otací~io 
Ncgrão, inieiarmn-se os trabalhos, sendo feita 
a di~;irihuit;ão dos projetos, indicações e re-
querimentos que se achavam sôhre ú mesa:. 
ao Deputado André de Almeida, foram enca-
minhados os projetos ns. 73, 7!>, fiG e ll3 ~ a 
indieação de n." 5; ao Deputado~ J~~o C:mulo, 
os projetos de ns. 47, !J(), 87, 7:J, h7 c bO; ao 
Deputado .Tosé Augusto, os projetos de ns .. 
51 G4 ll8 72 e gs; ao Deputado l\iatcus Saio-
mÓ o~ JH~Jjctos de ns. 59, G5, 71, 77, 8~ c ~9 
e, ;10 Deputado Otacílio Ncgrão, a inc.hcaçao 
de n." G, ele habitantes da cidade de Prados e 
os requerimentos de ns. 58 e 59. 

Es"otada a matéria do di a, foi eneerrada 
a scssf~o, tendo o Sr. Presidente convoeado 
urna nova reunião para o próximo <lia 9. 

· Sala das Comissões, B de outuhro de. 
HH7. 

Otacílio Ncgrão de Lima. 

ATA DA 5.• REUNIÃO DA COMISSÃO DE ' 
EDUCAÇÃO E CULTUHA 

Para mais uma de suas reuniões, aos sete-
dias do mês de outubro do a~o de mil no':c;. 
centos c quarenta e sele, na Sala dns Comis· 
.sões da Assembléia Legislativa, reuniu-se a 
Comissão de Educação e Cultura, com d pre-
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.seÍlça dos 'Srs: Depu~tados' Rondori Pacheco, 
Bolivar de Freitas c Augusto de Figueiredo. 

Sob a presidência do' Deputado I{ondon 
Pacheco, iniciaram-se o::; trabalhos, sendo lida 
e posta em discussão a ata da reunião an-
terior. Aprovada. Com a palavra, o Deputa-
do Bolivar de Freitas emitiu, oralrneqte, pa-
recer :sôbre o projeto n.O 52, tendo o Depu-
tado Au~;usto de Figueiredo pedido vista sô-
bre o mr~smo, no que foi atendido pelo Sr. 
}Jresitlcnte. Achando-se sôbrc a mesa alguns 
projetos, o Sr. Presidente passou à sua dis-
tribuiçiio, cabendo, ao Deputado Bolivar de 
Frcita~;, os de ns. 80 c 81 e, ao Deputado Ron-
dou Pacheco, os projetos 3,1 e 70. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi en-
cerrada a sesão, tendo o Sr. Presidente, an-
tes, convocado outra para o próximo dia dez, 
às quim:e horas. 

Sala das Comi.>sões, 7 de outubro de 
1947. 

Hondon Pacheco. 

ATA· DA 11.> REUNií\0 DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS, OHÇAIIIE:NTO E TOMADA 

DE CONTAS 

Para mais uma de suas reuniões, aos sete 
dias do mês de otüubro do ano de mil no-
vecentos c quarentfí e :;etc, na Sala das Comis-
sões da Assembléia Legislativa, reuniu-se, sob 
a presidência do Deputado lHaurício An-
drade, a Comis:>ão de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas. Al{!m do Sr. Presidente, 
uchavam-se presentes os Srs. Deputados Al-
berto Deodato, Guilherme Machado, Fcliciano 
Pena, Henó, Augu~;to Costa c Tancredo Neves. 

Li<la c posta em discus:;ão a ata da reu-
nião anterior, foi a mesma aprovada. Com a 
palavra, o Deputado Maurício Andrade 
apresentou seu parecer sôhre o projeto 11.0 28, 
o qual, pôsto em votação, foi aprovado por 
unan imidadc. Ao parecer do Deputado Mnteus 
Salomé, sôbre as emendas apresentadas ao 
projeto n." 16 c para o qunl pedira vista em 
reunião anterior, o Deputado Tancredo Neves 
fêz deelarução de voto em separado, tendo 
sugerido um suhstilntivo, ao qual se adota: 
a) 1.'' parte da emenda do Deputado Augus-
to Costa ao projeto n." 16; b) emenda n. 0 12 
ao referido projeto; e duas emendas do Depu-
tado Tancrcd.o Neves, contendo: uma a re-
produção do ar!. 142 da Constituição Esta-
dual e, a outra, a transcrição do texto do art. 
il5, do parecer emitido pelo Deputado Maurí-
cio Andrade, ao projeto n. Q Hi. Em apre-
ciação, deliberaram os Srs. Membros que se 
rejeitas~;c o parecer do Deputado Mateus Sa-
lomé, c, em conseqüência, se aprovasse o subs-
titutivo apresentado, ficando, desta maneira, 
aprovadas as emendas ao projeto n.o 16, urna 
vez que foram as mesma~; consuhstanciadas 
naquele substitutivo. Foi, então nomeado, 
pelo Sr. Presidente, o Deputado' T:mcredo 
Neves para relator do parecer ao projeto n.o 
16. Pedindo a palavra, o Dcrmtado Augusto 
Costa leu seu parecer ao projeto n,0 42, o 
qual foi aprovado, após votação. Ao parecer 
sôhrc o nrojeto n.o 5.f, apresentado pelo De-
putado Augusto Costa, pediu vi:;ta o Deputa-

t d 'd pelo d Alberto Deodato no que foi a en 1 o 
1 . S~. Presidente. co'm a palavra,. o Dcputat ~ 

R ' fe~q '\ leitura do seu parecer sobre eno ~ ' · 1· 1 .. n 3 • projeto n.o 7, ·para· ser subme H o .Ta eJ · 
rscusc:to de aeôrdo com as emendas apre-

< I11 ta;l·a''s .' Em v~taeão obteve o mesmo, a pro-se , c,, .• ' M l Pa~···tn-~ação unfmirne dos Srs. ~m Jros. •, L uoh. -

lo ao e:wedicnte, o Sr. Presidente fe:;r, a chs_ 
~rihuiç{ío de vários proJetos que :';e cne~.nt~.m 
vam sôhrc a me!':a, a snhcr: pro,]etos J1,,: L s 
e' 11,' ao Depuindo Alberto Deodato; .p!'OJC~0.~ 
ns 191 45 c 61, no Deputado Tanp edo co 
~~~; pn;ietos ns. 10~, 105 c rc.q~term~.cnto ~~ 
65 no Deputado Renó, e pi'OJCtO n. 12, n' 
Ddrmtndo Guilherme Machado. Quant.t

1
> ,.os 

proktos <lc ns. 94, 102, 100 c 108, dcl1 Jero:• 
a Comis~fio que ficns~;em os me~mws ~!g~lat
dando :<~ rcsócetivas dotaçõc~; orçmucntar

1
1
1
ns. 

A seguir, foram levantados o~ traha 10s 
da r.cs;,ão. tendo o sr. Prr~sidcnte con;~ocado 
os Srs. Membros para nma nova reunwo, no 
próximo dia oito, ús vinte horas. 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 
1947. 

(a.) Maurício Andrade. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presid~ntc; . 
Lima Guimarães - 1.0 Vtvc-.I rcsHlcnte. 
r.astro Pires -- 2." Viec-Pr~~s:dente. 
Valdir Lisboa - 1.• Secrctano. 
Luiz Domingos - 2.9 Secretário., . 
Emílio Vaseoneclos - 3." Seeretano. 
Ozanam Coelho - 4.• Secrct:lrio. 

COMISSÃO DE COJ.!STITU!Ç]W, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Br:1ga - Presid~J:te~ ._ 
Juarez de Sousa Carmo - VIce-I rcs1 

dente. 
Cândido Ulhôa. 
Fahríeio Soares. 
Faria Tavares. (') 
Str~rling Soares. 
Ribeiro Navarro 

( •) Substituído, interinamente, pe~o Sr · 
Hondon Pacheco, designado em sessao de 
11/10/19,17. 

COMlSSiW DE FWANÇAS, ORÇAMEfJTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente. 
Renó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( •) 
Fcliciano Pen'a. 
Guilherme Mach2.do. 
Tancredo Neves. 

( •) Substituído, interinamente,_ pelo ~~: 
Chaves Ribeiro, designado em scssao de 
10-1947. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E COMtRCIO 

Uricl AI vim - Prcsi!lente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
íntimo de Carvalho. 
AJ·mrnrlo Zil1w. . 
Dilermando Cruz. 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emilio Silveira ;:_ Presidente. 
Rondou Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. 
Arlindo Zanini. ( •) 
José Carvalheira. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Cândido Ulhôa, designado em sessão de 10-
10-1947. 

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 ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
Bolivar de Freitas. 
Geraldo Atai de. 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

'Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidelcino Viana. ( *) 
J aeder Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. 

( *) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs ·.Mourão Guimarães e Moacir Resende, res-
~:1cJ4;~mente, designados em sessão de 24-

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

~madeu Andrada- Presidente. 
Cha,v?s Hiheiro - Vice-Presidente. 
Almsw Costa. 
Antônio Pimenta. 
J ason Albergaria. 

· COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Sorági - Presidente. 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente 
Carlos Pratcs • 
Guilhermino de Oliveira. ( *) 
Manuel Taveira. 

( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Martins da Costa, designado em sessão de 22-
9-194 7. 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Hesende ( *) - Presiucnte. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Badaró Júnior. 

Xenofonte Mercadante. ( •) 
Simões de Almeida. ( •) 

( •) Substituídos,. interinamente, pelos. 
Srs. Soares Canedo, Magalhães M. Viana e· 
José Augusto, designados em sessão de 10-
10-194 7. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

Jason Albergaria. 
César Sorági. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xcnofonte Mercadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

(*) Nomeada em sessão de 10-9-1947,. 
conforme requerimento n.o 42, do Sr. Fa-
brício Soares. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO' 
AGRlCOLA (*) 

Sousa Carmo. 
.João Camilo. 
Ozanam Coelho. 
Lourenço Andrade. 
J ason Albergaria. 
Cftndido Ulhôa. 
César Sorági. , 

( *) Nomeada em sessao de 22-9-1947 •. 
conforme requerimento n.0 43, do Sr. Sou-
sa Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRE 
TRANSPORTES (*) 

Rondon Pacheco. 
José Augusto. 
llacir Lima. 
Magalhães Melo Viana. 
Aluísio Costa. ( *) 
César Sorúgi. 
Armando Ziler. 

( *) Nomeada em sessão de 22-9-1947_ 
conforme requerimento n.q 54, do Sr. Si-
mão da Cunha. 

( *) Substituído, interinamente, pelo Sr.~ 
Dolivar de Freitas, designado em sessão de 
1."-10-1947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS Sô!lRE O ENSINO 
NO NORTE DE . MINAS (*) 

Chaves Hibciro. 
Castro Pires. 
EIÜílio de Vasconcelos. 
Fidclcino Viana. 
Geraldo Ataíde. 
Fcliciano Pena. 
·Cândido Ulhôa. 

(*) Nomeada em sessão de 29-9-1947,, 
conforme requerimento n.o 57, do Sr. Cha· 
ves Ribeiro. 



. ·-···· ·- .......... - ,- -·--··-

: 
''· 

. I· .. 

I 
~ . 

; 
I I 
'I 

I 
j! 

'\:.I t,, 
'i 

1 l 
I 
I 

• I 
i, i 

I 

''1" 
I i 

I 

' I ' I 
I 

. ' 
4.~. SESSÃO EXTRAORDINAJ.UA; · EM ll DE OUTUBRO 

DE 1947 

Presidência do Sr. Alberto Teixei~a. 
SUMARIO: - Comparecimento - Ata - Ex-

pediente:· - Projetos: 11.0 186 (Escola 
Industrial Vocacional), de autoria.. do Sr. 
último de Carvalho; n.o 187 ,(idem), do 
Sr. Castro Pires; n! 188 (construção de' 
prédio para Fórum), do Sr. Uriel AI-
vim· n.O 189 (abertura de crédito à As-
sembléia Legislativa), da Comissão Exe-
cutiva - Ocorrências em São .João do 
Paraíso e Novo Cruzeiro: discurso do Sr. 
Uricl Alvim - Hesposta ao Sr. Uriel AI-

Caetano Antônio 'Ghimarã~s - Antônio, 
Pimenta - Arlindo Zanini - Augusto Costa.· 
- Bolivar de Freitas -- César Sorági ___;. 
Dilermando Cruz - Fabrício Soares - Fa-· 
ria Tavares - Geraldo Ataídc - Guilhermi-
no de Oliveira - llacir Lima - Jacder Al-~ , 
bergaria - Joubcrt Guerra - Louren~~o An-. 
drade - Luiz Maranha - Maurício Andrade-
- Mendes Ferreira - IUbeiro Navarro - ,Si-
mão da Cunha - Simões de Almeida - Xe--
nofonte Mcrcadante - Wilson Heraldo. I 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre--
sentes 41 Srs. Deputados, declaro aberta a 
Sessão. 

ATA 

O SH. LUIZ DOMINGOS (2.0 Secretá-
rio) - Lê a ata da sessão antecedente, a 
qual, sem ohserva~~ão, é aprovada. 

O SH. VALDIR LISBOA (V Secretário)~ 
- Procede à leitura dos seguintes projetos~ 

J>ROJETO N.o 18G 

Localiza na cidade de Con{loulws do Campo, 
· uma Escola Indzzstrial Vocacional 

A Assembléia Legislativa do Estado de· 
Minas Gerais, decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a instalar na cidade de Congonhas, 
do Campo a Escola Industrial Vocacional, ,es-
tabelecida pelo Plano de Rccupcraçüo Eco-
nômica e Fomento à Produção. 

Art. 2." - A despesa decorrente do arti-
go 1." correrá pela verba de Cr$ ........• 
135.455.000,00 destinada ao custeio dó mes-
mo Plano. · 

vim: discurso do Sr; Alberto Deodato 
- Apresentação de pareceres: Parecer 
para 3.• discussão sôhrc o projeto n.o 50 
(denominação ao edifício da Assembléia) 
- Parecer n.o 36 sôbrc o projeto n.o 110 
(construção de ponte no, município de 
Ituiutaba) - Parecer. de' redação final 
sôbre o projeto n.O 7 (subsídio c ajuda 
de custo dos Deputados) - Comissão de 
Justiça: requerimento do Sr. Alberto 
Deodato - 2.• parte da Ordem do dia: 2.• 
discussão do projeto n." 6 (Organização 
Municipal) - Questão de ordem: pala-
vras dos Srs. Martins da Costa, Arman-
do Ziler, Manuel Taveira, Rondon Pache-
co, Carlos Pratcs c solução do Sr. Pre-
sidente - Idem, do projeto n.o 41 (im-
pôsto de transmissão "causa-mortis") -
Questão de ordem: palavras e requeri-
mento do Sr. Matcus Salomé, palavras dos 
Srs. O ta cílio Negrão, Armando Ziler, Al-
berto Deodato, Moacir Hescnde, José Car-
valhcira, último de Carvalho, Lima Gui-
marães e emenda n.o 7 do Sr. Lima Gui-
marães - Verificação de votação: reque-
rimento do Sr. Lima Guimarães - De-
claração de voto do Sr. Júlio de Carva-
lho - Emenda n.0 8, do Sr. Lima Gui-
marães - 3.• discussão do projeto n.Q 

Art. 3.0 
- A presente lei entrará em vi-

gor, no dia 1.0 de janeiro de 1948, revogadas, 
as disposições em. contrário. 

42 (impôsto de exportaçfí.o) - 3.• dis-
cussão do projeto n." 44 (impôsto terri-
torial) - Encerramento - Ordem do dit\ 
13-10-1947. 
As 13 horas, comparecem os Senhores: 
Alberto Teixeira - Lima Guimarães -

Castro Pires - Valdir Lishôu- Luiz Domin-
gos - Adolfo Portela - Alberto Deodato -
André de Almeida - Armando Ziler - As-
tolfo Dutra ..:_ Augusto de Figueiredo - Ba-
daró Júnior - Cfmdido Ulhôa - Carlos Pm-
tes - Chave!> Hihciro - Emílio Silveira -
Felieinno Pena - Fidelcino Viana - Gui-
lherme Machado - Jns0 n Albergaria - Joüo 
Camilo -- José Augusto - José Carvalheira 
- Juarez de Sousa Carmo - .Júlio de Carva-
lho - Magalhães de Melo Viana - Manuel 
Taveira - Martins da Co:-:la - Mateus Salo-
mé - Moacir neBende - Oscar Corrêa -
Otacílio Ncgrão - Pedro Braga - H.enó -
Hondon Pacheco - Soares Canedo - Sonsa 
Carmo - Starliüg Soares - Tancrcdo Ne-
ves - último de Carvalho - Uriel Alvirn. 

-Deixam de comparecer com causa jus-
tificada, os Senhorc;,: ' 

Emílio Vasconcelos - Ozanan Coelho 
Abreu Hesendc - Aluísio Costa -- Ama-

deu Andrada - Aníbal Gontijo - Antônio 

Sala das Sessões. 11 de outubro de 1947. 
- (aa.) último de· Carvalho -- Emílio Sil-
veira - Valdir Lisboa - Cândido Ulhôa -· 
Castro Pires. 

PROJETO N.Q 187. 

Localiza na cidade de Teófilo Oloni uma 
Escola lmlnsirial Vocacional 

A Assembléia Legislativa do Estado de. 
r ... linas Gerais, decreta: 

Art. 1.• - Fica o Govêr.no !lo Estado 
autorizado a instnbr, nu cidade de Teófilo 
Otoni, uma Escola Industrlnl Vocncional, es-
tabelecida pelo Plano de Hecupcraçflo Eco-
<JPON. O HJt:ti 'o!_!;)npO.ld np O]HilU!O:I ;) l!;JTUIQU 
de Mmas. 

Art. ~ .. • -- A de~;pe~a decorrente do art · 
t.o correrá })ela verha de C r>:> 1;)3. 455.000,00 
(cento e trinta e três milhões e quatroc.cntos · 
c cinqüenta c cinco mil cruzeiros), dcstmada 
ao custeio do mcsnio Plano. . 

Art. 3." - A presente lei entrará' '~m VI-
gor a 1.9 de janeiro de 1!)48, revogadas as 
disposições em contrúdo. 

Saln das Scs~;ões, 11 de outu)H'O (]? 1 ~47 • 
------:- (aa.) Castro Pires -- Piddcmo V1J31~daró 
Chaves Ribeiro - Carlos Prates -
Júnior. 
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.Tuslificação - O município de Teófilo 
:•Otoni deve ser o preferido para a localiza-
·ção de, lima Escola Industrial Vocacional, por 
ller o centro de mais de quinhentos mil habi-
tantes, com ligação para o Rio de Janeiro, 
pela rodovia Hio - Uahia, c com o norte e 
sul do Pais, pe!u E~·;trada de Ferro Dahia -
1\finns, que o liga tlO pô rio d<! Caravelas. 

A cidade tem mais de vinte mil habitan-
, ·les. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 194 7. 
- (a.) Castro Pires. 

PHOJETO N." 188 
Autoriza a constmçtio do Fómm do município 

de Parl'eims 

A Assembléia Ll~gislativa do Estado de 
Minas Gerais, dcáeta: 

Art. 1." - Fica o Go..,u:rno do Estado 
autorizado a construir o prédio dcr.tinndo ao 
I<'órum do municipio de Parrcirus. 
. Art. 2.0 

- Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a dc.:;pcnder a quantia de Cr$ ... 

:248.000,00 para atender às despe:ms decor-
rentes da presente lei, correndo as mc~mlas 
Por dotação orçan)cntúria própria. 

.Art. 3.0 
- Esta lei entrarú em vigor a 

Parti_r de V de janeiro de 1!H8, revogadas · 
as disposições em contrúrlo. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1!H7. 
- (aa.) Uricl Alvim - Augusto de Flguei-
rcdq - Carlos Prates - Martins da Costn -
Adolfo Por tela. 

.Jusli[icaçüo - A construção do Fórum 
· de Parrc1y:u; teve a sua autori_za~~iio expedida 
P.clo Governo do Estado, em razfto de haver 
s:_do levada a efeito, pela Secretaria da Via-
·~ao, a cx~cução do seu projeto, que fôra apro-

ado con,Juntmnente com o seu orçamento no 
total de Cr:S 248. OOO,Oü. ' 

· si :- Para t:mto, a Prefeitura pusera à dispo-
Ç<IO .do Estado urn tcl'rcno urbano de Sll'l 

Propneda<lc, sito à Praça Antônio Carlos'. ' 
( . Isto Pôs to, o Estado 1 assinou contr .. \to 
UJU''tc) eorn , · · "'! · · . (. 
t ~ , . .! propna n umcrpalHlade l"ndo 

es a transfe;·ido o mesmo, com Ônus e' v;nta-
. .g~dns, ao construtor Domingos Amoêdo ali re 

SI ente. ' ' -
, Ao ter início a obra ci~; que sur"e 'o Go-

verno Alcid I · ' "' d cs .ms, suspendendo 'l cxcctw1o 
e ol~m gn!~l.dc número de obras pÍilJlicas, 'i'n-

clu"~ve 0 1' o rum de Parreiras. 
m ~ratando,-sc de uma das mais antigas co-
ed~r~'~s do. r .. s.tatlo, hú tantos anos· sem um 

• IC!Of proprw para funcionamento dos ser-
, v~ços orenscs, que a~;sim têm as suas solu-

çocs tran:~fcridns para as comarcas vizi~has 
com mamfesto prejuízo para os cofres do R/ 
tudo. e para o bom andamento das causas 
crn JUlgamento, c, sobretudo, sendo o projeto 

·Para a construção de um edifício modesto 
que pouco virú onerar a Fazenda E:;tadua!' 
P~nsm.;ws r.cr .de interêsse público a aprova: 
çao deste lJrOJCto de lei. 

(~.) Ur.;el Alvi.m. 
Sôbrc o a~:sunto foi r.pre~;cntnda uma 

emenda ao projeto do Orçmucnto. 
(a.) Uriel Alvim. 
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tlutoriza o Poder Executivo a abrir um crédito 
especial de Cri3 1. 7<19. 399,10, para paga-
mento de subsídio c ajuda de custo aos 
Deputados à Assembléia Legislativa do Bs-
lado e aos membros da Comissao Penna-
nente da mesma 1lssembléia 
A As~;emhléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, decreta: 
Art. l." - Fica o Poder Executivo au-

tori?:a<Jo a ahl"ir um Cl'(~lllto especial de Cr$ 
1. 7<10. 390,10 (um mi:Itiío, ~etccentos c qua-
renta c nove mil trezentos c noventa c nove 
cruzeiros c dez centavos) para atender a<! 
pagamento <lc subsídio c :ljmla de custo aos 
Deputados à Assembléia Legislativa do Esta-
do de l\Iinns Gerais, até 15 de dezembro do 
eorrente ano c no:> n1emhro~; da Comissão Per-
manente da mesma Assembléia, de 1G a 31 do 
mesmo fll(~S, por ser insuficiente o saldo do 
crédito aberto pelo decreto-lei n." 2 .102, de 
31 de man~o do corrente ano. 

Art. 2:• -- Revogam-se as disposições em 
contrúrio, entrando esta lei em vigor dn data 
de sua publicação. 

Sala das Scssõei;, 11 1lc ontnhro de 1947. 
(aa.) Alherto Tch:eira - Valdir Lisboa 

Luiz Domingos. 

.Tuslificaçao 

Pelo decreto-lei n.• 2 .101, de 31 de março 
do corrente ano, foi fl:;ndo o c.t!hsídio dos 
Deputados a esta Assembléia, t~ndo o mesmo 
decreto estabelecido, também, a ajuda de 
custo. Na mesma data, o Gov[·rno, pelo De-
creto-lei 11. 0 2 .102, abriu o crédito para aten-
der ao pagamento dessas despesas. Acontece, 
porém, que para satisfuzer ao pngamento do 
suhsídio-diúria (por sessão), foi apenas cal-
culada a verba destinada aos quatro meses 
correspondentes ao ft!ndonmnento da Asscm-
hlêia Constituinte c, pnra n ajuda de custo, 
a rclntiva a 72 Deputados, sem prever a con· 
vocação dos suplentes. 

Ar;sim, o crédito w;peeial tornou-se insu-
ficiente para ntcnrlcr às despesas afé o fim 
da presente sessão legislativa. 

Acresce, mais, a circunstância da criação 
da Comissão Permanente que funcionarú no 
intervalo {las sessões, devendo ser providen-
ciada a dotadío precisa p:1ra o paqamcnto do 
suhsídio-diúria dor. 18 membros da referida 
Comissão na última quinzena de dezembro 
próximo. 

Para o pagumcnto do subsídio nos res-
tantes 3 meses, outubro a dezembro, são nc-
cessádos os seguintes recursos: 

Subsídio a 72 Deputados, parte fixa, de 
1." de outubro a 31 de dezembro, a Cr$ ... 
5. 000,00 -- Cr$ 1. 080. 000,00. 

Suhsídio-diúria, de 1." de outubro a 15 
'(le dezembro, a Cr$ 150,00 por ~;cssão - Cr$ 
810.000,00. . . 

Suhsídio-diúriq a 18 tn('mhro:·: 1b Comis-
s:to Pennancnte. de Hi " :11 d.e dei:l'mhro, a 
Cr!0 !GO,OO -· Cr8 40.500.00. 

Sornn -- Cr~~ í.. !l:lO, 5()0,00. 
Conveniente !:erú, t~ 1.rrthj~~nl, ('nn~;ignnr-se 

mnn verba para o paf~nmeato de aju<la <le 
n 1·;to a ~;uplcnles de Deputados que forem 
convocado:;, podendo ~;e1· a rnesma estimada 
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em Cr$ 30. 000,00. Assim, torn~-se 1 necessãriu 
a abertura de novo crédito para as despesas 
em aprêço, notando-se que a verba estabele- ' 
cida pelo D. L. 2.102, apresentava, em 30-9-
47, um saldo de Cr$ 211.100,00, importância 
que deverá ser deduzida para apuração do 
crédito preciso, a saber: 

Total das despesas até 31-12-4 7 - Cr$ 
11• 930. 500,00. 

Para ajuda de custo a, suplentes convo-
cados - Cr$ 30. 000,00. 

Soma - Cri;; 1. 960. 500,00. 
l\Ienos saldo do crédito aberto pelo de-

creto 2.102 - Cr$ 211.100,00. 
Novo crédito especial necessúrio - Cr$ 

1. 749.399,10. 
- Publicados, incluam-se em ordem do 

dia. 
Finda a matéria a ser lida na hora do 

expediente, o Sr. Presidente concede a pa-
lavra aos oradores que a solicitam. 

OCORR:f:NCIAS EM S. .JOÃO DO 'PARAíSO E 
NOVO CRUZEIRO 

O SR. URIEL ALVIM- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o. Sr. Uriel Alvim. 

O SR. URIEL ALVIl\1- Sr. Presidente. 
z Mais uma _vez, venho a esta tribuna tra· 
.er :~o conhecuncnto da Casa algumas irre-
gulandades qu~ se processam no interior do 
Estado e tamJ:lcm algumas violências que são 
I.~vadas a e~ei~o ~o in.terior de Minas. A go-
l ?• Sr .. Pres1den~e, tnms do que is:;o: a pres-
s:!o esta sendo thr~tamente exercida pelo Go-
Verno .d? Estado. sob~·e funcionários estaduais 
que nnhtam no mtenor. 
S . ~o Dmunicípt~o de Ilio Pardo, o Partido 

ocw emo~r~t Ico recebeu a se"uint _ 
sagcm telegrahca: - "Comunico~vos c mef~ c . , 1· 1 que I-
a!n,~s ~urpi cen< H os publicação "Minas Ge-

rms ' <h_a 24 setembro vg suspensão por no-
ve_nta ~Ias coletor estadual desta cidade pt 
:Na o ex_Iste a. menor irregularidade que pos-la r.~I ovar .1to nosso amigo Sr. Mauro Se· 
Jastwo Moura pt O que e·dste são d . . 

infundadas a fim e'itabcle"c~r. c~nftt ~nuncws 
Partido t C 1 t " ' sao nos"SO , • P . ?. e o r aguarda de bom grado che-
~ •. a<Ja Conussao para apurar a verdade pt So-
hci~O prezat!o. ami{{o interpor recursos cm-
pre_,.,an~l~ maxmw mterêsse a fim ficar sem 
e~eito InJUSta ~~lspensão - AtenCiosas sauda-
ç~~s. ~- Sebastwo c~~~ Cos!a Pcreirn, Presidente 
Dn ctorw p · S · D · u • .To ao do Pm·aíso". 

. 0 tclegi·mna em aprrço está com a firma 
devidamente reconheci<l'l" D • . . . '·. 

• 0 r;nmtcipro de Novo Cruzeiro, o Par-
hdo Soei al Democrático recebeu a se"uin te 
cnr!n~ pela qual se reclama contra' violRncias 
Pohcnus lcv'td"~ ef •'t · . · • ""; ~ · ~~ o pelo Tenente Agnelo Alkmun, da Pohcw Civil do E'~t 1 J• 1 . ~mo. 
• ~sta .m ssrva csttt vasada nos seguinte& 

termos (le): 
"Ex mo· Sr. Deputado Adolfo Portela. 
Com n presente venho levar ao conheci-

mento de V. Excia. como Dir0 tor da Secre-
taria do P.S.D., a fim de que consiga com 
um do~; Deputados à Assembléia denunciar 
ao Prefeito <lês te município, Sr. :rosé Moura, 
e bem assim o Ttc. Agnelo Alldmim, estão 
ambos pelo interior do município em campa-

A. L. 16 

·, nha eleitoral, o primeiro deixando. a admf-
nistração para fazer campanha eleitoral, e o· 
segündo procurando convencer os eleitores 
dizendo, para os mais fracos que se não vo-
tarem com 0 I poR o não terão garantias, e 
concitando alguns ex-integralistas para acom-

. panharem o P. H. O que podemos provar ser 
o Tenente Agnelo um fervoroso integralista 
com a máscara do P. H. f:ste Tenente desde 
que foi nomeado Prefeito o Sr. Moura, êle veio 
a residir em casa do Prefeito, para assim dar 
uma demonstração de fôrças do Sr. Prefeito·. 
Creio não termos eleições honestas em nosso· 
município, devido o facciosismo dessas auto-
ridades que estão em campanha eleitoral. O 
referido Tenente já foi retirado daqui antes 
das eleições de 19 de janeiro último, por ser 
faccioso, foi retirado ainda pelo Interventor 
Alcides Lins; que recebendo as denúncias, 
atendeu ao pedido que foi daqui, c com o 
feito tivemos eleições aqui com tôda lisura. 
Na futura eleição não sabemos o que vai acon· 
tecer, pois tenho a impressão não ser a mes-
ma democrática, devido a atividade dê.stc De-
legado Militar. I~le procura de público des-
moralizar os elementos que compõem o P • 
S. D. local, a fim de conquistar o eleitora-
do. Esperamos que V. Excia. peça ao Go-
vêrno do Estado as garantias necessárias pa-
ra as elei~~ões. 

Sem mais, patrício admirador, 
(a.) Antônio Estêves da -Silva." 
Deixo, portanto, Sr. Presidente, confi~

dos a V. Excia. os documentos que o Parti-
do Social Democrático vem de receber d,e 
seus . correligionários . de S. .João do Paral-
so e Novo Cruzeiro, a fim de serem os mes-
mos encaminhados ao Govêrno do Estado. 
(Palmas) . 

RESPOSTA AO SR. URIEL ALVIM 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SR. ALBETITO DEODATO- Sr. Pre-
sidente. Escutei atentamente as palavras qtte 
o nobre Deputado Uriel Alvim acaba de pro-
fçrir. Acho que ~sta tribuna legislativa de:: 
estar aberta para isso mesmo, porque o pi . 
ÇO da liberdade e a eterna Vigilância· . 

Dos dois casos, conheço um c a rcspei.to· 
do outro vou pedir informações ao Governo, 
porque onde houver violência o Govên~o. to-
mará, por certo, as provi ciências nccessanas · 

Quanto ao primeiro caso, trata-~e do Sr · · 
Mauro Sebastião de Sousa ex-PrefeitO de S~ 
.T - I ' tie esta oao < o Paraíso, norte de Minas, q . I: 
sendo processado na Secretaria do I;llel'l? .. 
P?lo Departamento das 1\Iunicipalidaaes~ e~ 
VIrtude do desfalque cometido na PrefeitU 
que estêve aos seus cuidados. , 

Além disto, conheço alguns :detalhe;Io~~j 
hre sua vida aventurosa: em 3 dws no 
Gontijo, êlc gastou G mil cruzeiros d_? ~stn~1o 
e inquirido o proprietário do hotel so~I c essa 
eon ta, disse üste que o Sr. Múrio h::vw gasto 
apenas quinhentos e poucos cruzeiros· Em 
poucas viagens de automóvel, êle apr~~;cntou 
vales no valor de Cr:ll 14. 000,00 e esta sendo 
apurado como êstes foram emitidos. 
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Foi nomeado Prefeito pelo Dr. Alcides - PARECER 
'•Lins, · para o município de São · João do 

PARA 3.• DISCUSSÃO SôBRE O 
PHOJETO N.• ~O 

l~araiso. Aqui apareceu dizendo-se correligio-
, nário da U. D. N., fazendo injúrias ao Dr. 

Benedito Valadares. Pouco depois, pleiteava 
' transferência para Manhumirim e eu, sem co-
nhecê-lo, fui à Secretaria do Interior obter in-
formações a seu respeito. Naquela repartição 
fui informado de que a suspensão dêste co-
letor é devida a um processo de desfalque por 
·êle cometido. 

O Sr. Uriel Alvim - Muito agradeç.o a 
V, Excia. os esclarecimentos que está pres-
tando a esta Casa. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Tenho 
certeza de que V. Excia. não está a par des-
ta circunstância de vez que V. Excia. ape-
mas foi portador de urna reclamação telegrá-
:fica procedente de Rio Pardo, do dirigente do 
_Diretório do P. S. D. daquêle município. S. 
.João não tem telégrafo. 

, Pois bem. A pc~seguição é esta: trata-
·se de urna perseguição que a Secretaria das 

. :-Finanças faz a um coletor que deu um desfal-
. ~!}uc escandaloso .... (Palmas) . 

:2.~ DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 41 
O SR. ALBEHTO DEQDATO - (Pela or-

dem). Sr. 'Presidente, cu queria fazer urna 
·declaração de voto. 

Votamos, nós da bancada da U.D.N., con-
tra a emenda, só por um motivo: porque o 
Brasil é um País de imigração, de maneira 
que muitos estrangeiros aqui domiciliados têm 
os seus parentes no exterior, e seria um ab-
surdo cobrar-se, além ,do que pagam, máis 12%, 
relativamente aos que não são parentes. Os 
estranhos já pagam 50%, com mais 12% se-
riam G2%. Só por esta razão votamos contra 
essa emenda do brilhante Deputado Armando 
Ziler. (Palmas) . 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. . 

· O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SR. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre-
·sidente. A Comissão votou contra essa emen-
·d~ pelo seg}Iinte: o projeto quando diz que o 
tnbuto scra de menos 20% para os maiores 
de 55 anos, tornou em 'consideração dois fato-
·res: 1.•) os maiores de 55 anos gozarão mui-
to me~os da fortuna, devido :i idade, de que 
os .de Idade menor; em 2.• lugar pode muito 
l>em uma herança, para um homem de 55 anos, 
dentr? de 3 sucessões, ficar eliminada. Dessa 
rnpne1ra, achamos justo que se inclua tarn-
bem a_ id;~de. Aliás, em tôdas as leis sôhrc a 
~ucessao mel ui-se o seguinte: quanto maior 
Idade, menos paga o beneficiário. 

~ Sr. Armando Ziler - Justamente, Sr. 
:presidc~te, porque o beneficiário quanto mais 
Idoso for, tanto menos tempo gozará da he-
rança. Logo, pode receber menor herança. 

O SR. ALBEHTO DEODATO- Cmho se 
vê, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Armando 
Ziler quer que se goze o menos possível da 
herança. (Risos) . 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES 
O SR. JUAREZ DE SQUSA CARMÇ>. po: 

Parte da Comissão de Justiça, em segmda, le 
e remete à Mesa o seguinte: 

Comissão de Justiça 

A Comissão de Constituiçã.~, Legisl:'ção e 
Justiça, ratificando o. p~recc;_r Ja oferec1d~ ao 
projeto n. 0 50, que dispoe .s.ohre ~ de~onun~
ção do edifício da Assernble~a Leg.1slat~va, o~I
na seja dito projeto submetido a 3.• discussao 
e aprovado. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 194~. 
(aa.) Juarez de Sousa Carmo - Fa_:IU 

Tavares - Geraldo Starling Soares - Can-
dido Ulhôa. 

_ Publicado, inclua-se em ordem do 
dia. .,. d O SR. MATEUS SALOM1~, ~m nome · a 
Comissão de Viação, lê e envia a Mesa o se-
guinte: 

PAHECER N.o 3G 
Comissão de ViaçlÍ.o e Obras Pzíblicas 
0 projeto n.• 110 tem em vista autorizar, 

.ao Poder Executivo, a execuçuo de obra su-
jeita ao orçamento de 1948. . 

Como êste, muitos outros têm s1do apre-
:mntados, o que demonstra a carência de obras 
públicas no Estado. 

Mas o art. 28, da Constituição do Esta-
do, declara que nenhum projeto irá além d.a 
1.• discussão, "até que seja aprovada a recei-
ta correspondente". 

Ora, não estando votado o orçamento, cl~
ro é que não hú receita aprovada para .custcw 
~las obras a que se referem os rnencwnados 
projetos. . . 

Helcva notar que importantes leiS comple-
mentares da Constituição devem ser apresen-
tada" e votadas nesta legislatura c dcvct~1 ter 
1;rio;idade sôbrc outros projetos, relaciOna-
dos com uma receita que, somente em mar-
ço" do ano que vem, começará a ser arreca-
dada. C . - . d p·trecer Nestes termos, a ormssao c . e ' 

ue o projeto n.o 110 tcnh_a. seu and;mcnto 
iuspcnso, nos lêr,!llos do citado art. ~8, da 
Constituição do Estado. • 

. 'd•t •t Ca··a sobre a ado-Hequer se]H ouv1 ' ' ·' ~ . le-
ção da mesma medida, com refe~~new aos c 
mais projetos da mesma natureza. 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 
1947.. 'I' 

(.. ) "·lateus Salomé relator - Otaci IO 
a,L n ' J - I C Ne rão de Lima - José Augusto - oao . a-

mifo vencido - André de Almeida, vencido 
com' 0 seguinte voto: - O art. 28 da, Cons-
tituição elo Estudo faz referência a proJeto de 
lei uc importa em acréscimo de despesas· 
F oi projetos apresentados são apresentados 
c'orrcndo as v'crhas pelo orçamento de 1948, 

ue está transitando pela Casa, jú tendo es-
~oado o prazo para apresentação das emen-
das .sem que modificação haja sido ~cita no 
orçamento apresentado, estando previstas as 
verbas devidamente discriminadas. Se . fôs-
semos suspender o andamento dos proJetos 
perdia a Comissão de Viação e Obras Públi-
cas, sua raz~o de. ser, porq~~ função algu-
ma teria. Nao existe d1sposihv~ algum que 
determine a espera da aprovaçao do orça~ 
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·' ''· .. .·- \ '. ', 
menta para a função da dita Comissão, que tem 
de examinar e dar parecer nos projetos que 
lhe são afetos. - André de Almeida. 

-~-~-----~-··--·- ---··· -·~·-,- ... -··-·-·· 
' ... 

v . 
ria Tavares na Comissão de Constituição, Le~ 
gislação e Justiça, requeiro seja designado o 
Sr. Deputado Hondon Pacheco. · 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 194 7. 
(a.) Alberto Deodato. 

---~~--l 
\ . 

\ 

\ 
· - Publicado, inclua-se em ordem do 
d~a. · 

O SR. OSCAR CORRf.:A, pela Comissão 
de Hedação, remete à Mesa o seguinte 

PARECER. DE REDAÇÃO FINAL SOBRE O 
PROJETO N." 7 

Comissão de Redação 
A Comissão de Redação, examinando o 

projeto n.• 7, que fixa o subsídio e ajuda de 
custo dos Deputados, e verificando já ter si-
do o mesmo aprovado nas três discus.•;ôes 
regimentais, é de purecer que lhe seja dada, 
como final, a redação que se segue, que es\ú 
d~ acôrdo ·com o projeto e o vencido. Sol> 
.esta forma, .seja enviado à promulgação. 

RESOLUÇÃO N." ... 
Fixa .subsídio e ajuda de custo dos Deputados 

. A Assc~bléia J.egislativa do Estado de 
.Mmas Germs, decreta: 
· Art.. V -. E' .fixado em Cr$ 7. 000,00 

(sete mrl c~uzerros), .? subsídio mensal dos 
Deputado.s a A;'>ser~blera Legislativa do Esta-Ao. de _.1\Imas Gerars e em Cr8 200 00 a ra-
ttfrcaçao por sessão a que cor~pare~erc;n ~ 
. P~r~gra_!o único - Terá também d' . . 1 a gratrfrcaçao .o _Deputado que se acha~Ic~t~ 
sente, em cormssao externa. 

Art. 2.~ - Anualmente terão os Deputa-
dos urna aJIH1a de ctisto igual ao sul .· 1. 1nensal. >sH IO 

. Art. 3_.• - E' fixa·da em Cr$ 1 000 00 
(m~l cruz erros) a verba mensal de . , · . ', , 

.taça o do P~esidente da Assembléia. 1 cpreser.-
. Art. 4. - O or~~mnento · l ra o exercício de Hl48 '\ser ':'otat o pa-, , . · , consrgnara a V" rb·• 
.par.t _?correr as despesas criaths por est· ~n •· soluçao. ' · ,t tC-

J\rt. 5.• - r_\ presente Resoluçlí.o cntrm·:t 
elll 'l~~r a. partrr de V de janeiro de 19.1n'. 
con trárlo ~- , --:- Hevogarn-se as disposições em 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 
19·17. 

• (a!l.) Bad~ró Júnior, relator- Oscar Cor-
reu, VrcL'I;PresJdente, em exercício - Mar'a-
Ihãcs de Melo Viana - José Augusto - S~a
res Canedo. 

De acôrdo cor_n o artigo 181 do Reguln-
tJl.Cnto, o Sr. Presidente submete a discuss~w 
e votação imediatas o parecer supra que, sem 
debate, é aprovado, depois de lido pelo Sr. 
·t.o Secretário. 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
(Subslil11i ção) 

O Sr. Presidente defere o requerimento 
supra, designando o substituto indicado. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEl\1 DO DIA 

2,• discussão do projelo n.o 5 

Anuncia-se a 2.• discussão do projeto n. 5, 
contendo a lei de organizaç_ão municipal. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SH. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre~ 
si dente, peç.o a palavra pela ordem. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a -palavra 
o Sr. J\Iartins da Costa. 

O SH. l'I'IAHTINS DA COSTA - A Mesa 
pôs em Ordem do Dia de hoje a 2.• dis~uss~Q 
do Projeto u.o 5, que trata da Orgamzaçao 
Municipal. 

Acontece, porém, Sr. Presidente, qu(' a 
Comissão de Assuntos Municipais e Negócios 
Interestaduais pediu, para várias emendas, o 
pronunciamento da Comissão de Legislação e 
Justiça. 

Consulto a V. Excia., como relator do 
projeto n.o 5, se V. Ex c ia. insiste em manter 
dito projeto na Ordem do Dia, ou s~ prefe-
re como data venia, me parece rcg1mental, ' ' ' c . - l d' l seja o mesmo remetido a onussao a u H a, 
para o seu pronunciamento, findo. o _que vol-
tará então à discussão. E' a prelmunar que 
levanto pela ordem, Sr. Presidente. 

O SH. PHESIDENTE - Resolvendo a p_re~ 
liminar levantada pelo Sr. Deputad? Martms . 
da Costa a Mesa declara que já havra notado 
que só s~ pronunciara sô!n:e ~ projeto a. ~o
missão de Assuntos Murncrpms e, yor. Isso, 
acha que deve o mesmo se~ remetido a Co-
missão de Legislação c Justiça.. ) 

O SH. AHMANDO ZILEH (Pela order!l 
- Sr. Presidente, desejando apresentar :nu-
da algumas emendas ao projeto n.• 5, e _cren-
te· de que outros Srs. Deputados tamhern o 
desejam, consulto à Mesa se ainda podem fa-
zê-lo. 

O SH. PH.ESIDENTE - Perf_citam~nte · 
O projeto será submetido a 2.~ drscussao e, 
nessa oportunidade, tôdas as emendas pode-
l'ão ser apresentadas. . 

O SR. ARMANDO ZILER - Murto obri-
gado . . ' , 

Est~ s?bre a m~sa o seguinte requerimen-
to, que c h do pelo Sr. 1.• Secretário: 

O sn: MARTINS DA COSTA - (Pela 
ordem). Sr. Presidente, desejo pedir a '!· 
Excia. para esclarecer à C;~sa se a Comrs~ 
são deve, de fato, receber novas crnenfla:;, P0!-
que, data venia, parece que o Regimen.to nuo 
o permite. A ser assim, eu argumentaria per-
guntando a V. Excia. porque é que as emeJ!-
das não foram remetidas à Comissão· Crcl'? 
que o prazo jú ·e.stá terminado. Poderemos, so 
na 3.• discussão, receber. emendas, ~mendas 
apenas modificativas, emendas que nao fer":m 
a substâncias do projeto, mas par;.t a 2.• dis-
cussão parece-me haver dúvida. 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
Jf gislativa. 

· Para substituir o Sr. Deputado Oscar Cor-
·rêa, substituto interino do Sr. Deputado Fa-

. O SR. PRESIDENTE - A? prcscn_t? :pro-
Jeto não foi dado rito de proJeto perwd1Cp · 
Se assim tivesse acontecido, naturalmente ele 
teria ficado sôbre a Mesa durante o pruzo de 

243 
' 



cinco dia~ para. receher emendas. Mas, nas 
condições do presente projeto, a ocasião opor-
tuna para a apresentação de emendas é mes-
mo na 2.• discussão. 

O. SR. MARTINS DA COSTA - (Pela 
ordem). Consulto a V. Excia., Sr. Presiden-
te, se não foi aberto o prazo para recebimento 
de emendas. 

O SR. PRESIDENTE - Para êsse pro-
jeto, não. O art. 172 do Regimento Interno, 
preceitua: - "No correr da discussão dos 
artigos do projeto, poderá qualquer DetJUtado 
mandar à Mesa emendas substitutivas, aditi-
vas,, suprcssivas ou modificativas, as quais, 
apmadas na forma do art. 169, entrarão logo 
em discussão". 

O SR. MARTINS DA COSTA - A dú-
vida, Sr. Presidente, origina-se do seguinte: 
o projeto foi pôsto em discussão na vigência 
do Reg~_mento antigo? 

. O SR. PRESIDENTE - Mas, sendo suh-
~etrdo a 2.• discussão, vigente o presente Re-
gnnento, não poderei impedir que os Srs. 
Dept!!ados apresentem emendas ao mesmo, por 
ocasiao da 2.• discussão, em face do cita-
do art. 172, que é de uma clareza meridional. 

O SR. MANUEL TA V EIRA - (Pela or-
dem). Quer me parecer, Sr. Presidente, que, 
realmente, não devem mais ser recebidas 
emendas ao projeto n.• 5. O Regimento é de 
2 de setembro do corrente ano, e as emen-
das ,?P:~s.cnta<las ao proJ~to foram publicadas 
no DiarJO da Assemhlcw", de 20 de setem-
bro de 1947, portanto jú no regime do Regi-
mento atual. Outra coisa: se formos aceitar 
~ova~ emen.das. agora, se algumas delas fo-
I em ,mcon~h~ucJOnais, o projeto terá que vol-
tar a Comissa o. 
• O SR. PRESIDENTE- Mas a culpa não 
c da Mesa, é do Regimento. 

. O SR. MANUEL TAVEIRA- Mas oRe-
gimento determina prazo para recebimento de 
emendas. 
E .o SR. PRESIDENTE - Pergunto a V. 
'Xcia.: qual o Regimento que está em vi-

f:{Or na Asscmblóia? 
t' O SR. MANUEL TA VEIRA - E' o t\l• 
Imo. . 

d .o SR · PRESID?NTE - O seu art. 172 
ecl;tra. que ~ recelnmento das emendas para 

a 2. thscussao se fará justamente dtirante a 
mesma. 

O SR. MANUEL TA VEIRA - Mas as 
emendas foram publicadas no "Diário d'l As-
sembléia", de 20 de sctemln'o. 

O SR. PRESIDENTE - Para ficar l>em 
claro e não deixar dúvidas, fica estabelecido 
que o presente projeto n.• 5, por oeasião de 
ser submetido :\ 2.~ discussão, recebcrú as 
emendas que forem apresentadas. , 

O SR. RONDON PACHECO -- (Pela or-
dem). Sr. Presidente, o assunto é muito in-
teressante e há de servir d~ oricntar;ão para 
andamento de futuros proJetos nesta Cnsa. 
P.or isso, é b~nn que fique de uma. vez por 
todas esclaree1do. Consulto a V. Exc1a. quan-
tas oportunidades tem o projeto pura entrar 
em 2. • rliseussão. ' 

O SH. PHESIDENTE - Apenas uma: de-
pois de realizaria a primeira. 

O SH. HONDON PACHECO -E' Iórico 
é muito lógico êstc processo. :Êstc projet~ jâ 
veio à segunda discussão; dentro do prazo re-
gimental, recebeu emendas, c está vindo ago-
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ra, novamente, tendo. ~- Exda. deliberado-
que êle volte à Connssao, paí·a que ela de-
libere sôbrc as emendas. 

O SH. PHESIDENTE - Resolvendo e~ta 
questão de ordem, a Mesa esclarece o segmn-
tc: desde que o projeto .venha à segunda dis-
cussão, nesta oportumdade pode receber 
emendas. 

Agora, dado o número de emendas c sua , 
relevância, a Mesa poderá, "cx-officio", ou a 
requerimento de qualquer dos Srs. Deputa-
dos, mandá-lo à Comissão, para dar parecer 
sôbrc as emendas. Entretanto, êlc não pode-
rá receber mais emenda, se tiver a sua dis-
cussão encerrada; mas êste projeto não ·teve 
a sua discussão .. encerrada; de modo que, vol-
tando à segunda discussão, poderá receber 
emendas. 

O SH. RONDON PACHECO r~ssim fi-
caríamos num ritmo vicioso: o proJeto vem 
à' segunda discussão para receber emendas: 
recebeu-as,, volta à Comissão para que ela se 
pronuncie sôbre as mesmas, c, agora, volta 
novamente à segunda discussão e recebe no-
vas emendas ... 

O SR. PRESIDENTE - Perfeitmncnte.1 
Desde que a sua segunda discussão não tenha 
sido encerrada, poderá receber emendas quan-
tas vêzes volte à Comissão, sempre que este-
ja em fase rle 2.~ discussão. 

O SH. HONDON PACHECO- Parece-me 
que isto não é regular. 

O SH. PHESIDENTE - A Mesa já fêz 
esta advertência . .Mas o projeto voltou :\ Co-
missão sem ter sua discussão encerrada, ::1 
Mesa não pode impedir que se lhe aprc~;entem 
novas emendas, conforme preceitua o art. 172 
do Hcgimento. 

O SH. HONDON PACHECO- Achava ló· 
gico, de acôrdo com o espírito do. Hegirne_n-
,to por economia processual, que este proJe-
to' voltasse da Comissão, após a oportunida-
.de que teve para as emendas, com as mes-
mas apreciadas para a votação. 

O SH. PHESIDENTE - A Mesa enten-
de de modo diferente. Desde que não teve 
discussão encerrada, a Mesa é de opinião que, 
quando voltar à segunda diseussão, podcr:.'i:' 
receber emendas, mesmo porque não vê qual 
o mal que lhe podem causar as emendas que 
lhe forem oferecidas. · 

O SR. CARLOS PHATES - Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

O pro.ieto e as emendas que lhe foram 
apresentadas já receberam o parecer dn _Co-
missão de Assuntos Mnnieipais. Hesolvido, 
agora, que poderú rccel;er novas ef!lc12das, pro-
ponho volte o mesmo aquela Cormssao JH\ra a 
exame das novas emendas, an~es. d~ ser c~ca
minhado à Comissão de Constilmçao, Legisla-
ção e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE - O art. ~ 72 do 
He"imento é muito clnro. Pode o proJeto re-
cc17er emendas, e a :Mesa não tem elementos 
para impedir que os Srs. Dci?utado..:<> o fa-
~~um, c, agora nessa segunda diSCll~SHO_, pelo 
número de emendas, oH pela rele':anc1a rh~s 
mesmas, a Casa ou a Mesa, se assm~ o dcJI-
herarern, determinarão sua remessa a Conus-
são competente. . 

O SR. CAHLOS PRATES - Nc.stc caso 
proporia que êle entrasse em. 2.~. d!sc!1ss~o. 
para receber emenr!a;;,. c, _depois, Ir a Comis-
são de Assuntos Municipais. 



O SR. PRESIDENTE - Depois de vol-
tar 1 à Comissão de Legislação c Justiça 'l ' 

O SR. CARLOS PHATES - Sugiro seja 
cncáminhado à Comissão de Assuntos Muni-
cipais, para pronunciar-se na parte que lhe 
competir, sôbrc as novas emendas, indo de-
pois à Comissão de Constituição, Legislação 
c Justiça. 

O Sll. PilESIDENTE - Não. Dessa Co-
missão deverá vir 'lO Plenário. 

O SH. CARLOS PHATES - Quer dizer 
que a Comissão de Assuntos Municipais não 
se pronunciará mais sôbre êstc projeto c suas 
novas emendas? 

O SH. PHESIDENTE - Perfeitamente. 
Assim o determina o Regimento, pois o Bc-
requerer a transformação do ritmo de qual-
quer projeto, em projeto periódico, c dêsse 
modo então, ficaria sôbre a mesa durante cin-
co dias, para receber emendas. Nestas condi-
ções, findo êste prazo, iria à Comissão c não 
receberia mais emendas, a não ser em oca-
sião oportuna para 3,• discussão. Aliás, a Me-
sa entende que ês1;c seria o melhor ritmo a 
ser adotado para todos os projetos. 

Figura, então, a segunda discussão do 
projeto n." 41, dispondo sôbre impôsto de 
trànsmissão "causa-mortis". 
• O parecer para segunda discussão do pro-
Jeto n." 41, da Comissão de Finan~~as, Orça-
mento e Tomada de Contas está concebido nos 
seguintes têrmos - (Lê): 

O projeto n.0 5 é encaminhado à Comis-
são de J usliça. , 

2.~ discussão do projeto n.9 41: 
Segue-se a 2.• discussão do projeto 11.0 

41, dispondo sôhre o impôsto de transmissão 
'"causa-mortis". 

O Sr. Presidente lê o parecer sôbrc as 
emendas ao pro,ietg n.o 41, da Comissão de 
Finanças, asstrn como o art. 1.• de dito pro-
jeto, que, sem debate, é aprovado. 

A seguir, põe em discussão o art. 2.0 do 
mesmo projeto, o qual é também lido. 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR .. MATEUS SALOMÉ - Sr. Prcsi-

ilenle, pela ordem, peço a palavra. 
O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 

,o Sr. Ma teus Salomé. 
O Sll. MATEUS SALOMÉ - Sr. Presi-

dente. 
A propósito de encaminhar a votaçã~, vou 

proceder a leitura do artigo 1G8 do Hegun~n
to que diz: "Na 2.~ discussão, debater-se-a o 
prq,ieto, artigo por artigo, a menos que re-
solva a Assembléia, a requerimento de. qual-
quer Deputado, que isso se fat~a por htulos, 
capítulos, secções ou grupos de artigos"· 

Pediria, então, a V. Excia., que cons~Il
tasse a Casa sôbre que se proceda a ':otaçao, 
agrupando seus artigos em 2 categonas, ar-
tigos que receberam emendas c artigos que 
não receberam emendas, a fim de ser abre-
viada a votação. Aprovados os artigos que não 
receberam as emendas passarão a votação c 
discussão os artigos qt{e receberam emen~as. 

O SH. PHESIDENTE - Na conforrmda_-
de do artigo 157, n.• 8, 'vou submeter. a 
Casa o requerimento, que acaba de ser feito 
pelo Sr. Ma teus Salomé, no sentido .de ser 

o projeto n.0 41' votado em dois grupos: 1) 
um grupo 'de todos os artigos do projeto, que 
não receberam emendas, e outro grupo de 
todos os artigos que receberam emendas, sal-
vo, naturalmente, as mesmas. 

Os Srs. Deputados favoráveis ao reque-
rimento do Sr. Ma teus Salomé queiram per-
manecer sentados. (Pallsa). 

Foi aprovado. 
Lembro, portanto, aos Srs. Deputados 

que desejem apresentar emendas a êste pro-
jeto a necessidade de oferecê-las à Mesa com 
referência ao artigo que pretendem modi-
ficar. 

Os artigos 1, 2, 3, 4, 5, G, 10, 12 e 13, 
não receberam emendas. 

O SH. OTACíLIO NEGHÃO - Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

Hequeiro a V. Excia., Sr. Presidente,. 
considerar encerrada a discussão do projeto 
desde que n_enlmrn Sr. Deputado apresento~ 
emendas. 

Hcqueiro a V. Excia. considerar também 
encerrado o prazo para o efeito de receber 
emendas. 

O SR. PHESIDENTE- Tenho a impres-
são de que ainda estão sendo elaboradas al-
gumas emendas referentes a êste projeto. 

Os artigos 1." c 2.0 já foram lidos. A 
Mesa vai proceder à leitura dos outros que 
não receberam emendas (lê os artigos 3.• 
e 4.9 ). 

Consulto aos Srs. Deputados se dispen-
sam a leitura do quadro anexo ao artigo 4.• .: 
Os Srs. Deputados que dispensam a leitura 
do quadro anexo ao artigo 4.0

, queiram per-
manecer sentados. (Pausa). 

Foi dispensada a leitura. 
Prossegue a leitura dos artigos 5,0

, G.•, 
10.9, 12.0 c 13.0

• 

Estão em discussão os artigos l.o, 2.•, , 
3,0

, 4,0
, 5,., Ü.0

, 10, 12 e 13. (Pan~a). 
Encerrada a discussão vou submetê-los a 

votos. 
Os Srs. Deputados favoráveis a êsses ar-

tigos, que não receberam emendas, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Foram aprovados os artigos 1 o 2 o 3 • 
4.0

, 5.0
, G.9 , 10, 12 C 13, ' ' ' ' ' ' 

Sôhre ? artigo 7. 0
, existe a emenda n.• 

2, de ~t~tona ?o Sr. Armando Ziler, a qual 
o mo,di~lCa (le ~ emenda n.9 2). 

~stao em d~scussão os artigos 7, 8, 9 e 
11 sobre. os qt!l}IS foram apresentadas diver-
sas emendas, Ja publicadas. 

Encerrada a ,discussão, vou submetê-las a 
voto, salvo as emendas. 

Os ~rs · Deputados favoráveis aos mes-
mos queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Foram aprovados, salvo as emendas. 
O SH. AHMANDO ZILER - Sr. Presi-

dente, ~eço a palavra, pela ordem. 
O SH. PRESIDENTE _ Tem a palavra 

o Sr · Armando Ziler. . 
O SH. AHMANDO ZILER - Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados. · . . • . , 
. A questão é a se"uinte: se o bencflcwno 

reside no estrangeirg ausentou-se, portanto, 
d~ Pútria. Não me p~rece justo qt~c êle tam-
bem leve para o estrangeiro uma riqueza q~e 
receberá por via de herança, e para CUJa 
construção, nem mesmo colaborou. . Nestas 
condições, sou de parecer que se qmser go~ 
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za'r da herança, deverá· o beneficiário fazê-lo 
na Pátria, onde ela se fêz c não noutro País. 
Por isso. apresentei a emenda. 

O SR. PRESIDENTE- Na forma do He-
gimento, artigo 100, § 2.", vou submeter à 
apreciação da Casa a emenda do Sr. Armando 
Ziler, a qual visa a elevar de 12 para 20% 
a taxa prefixada no artigo 7 ." do projeto. Os 
Srs. Deputados favoráveis a esta emenda 
queiram permanecer sentados. (Pausa) . 

A emenda foi rejeitada. 
O SR. ALBEHTO DEODATO profere dis-

cursos, cujos originais não .foram devolvidos. 
O SR. PRSEIDENTE - Encerrada a dis-

cusão, vou submeter a votos a emenda ll.0 3, 
do Sr. Armando Ziler, supressiva, e que visa 
a retirar do art. 8,0 a expressão "quando o 
beneficiário residente no País fôr maior de 
55 anos". Os Srs. Deputados favoráveis à 
emenda suprcssiva queiram permanecer sen-
tados. (PaLZsa) • 

Foi rejeitada a emenda. 
Existem, relativamente ao art. 9.9 do pro-

jeto, 3 emendas, de ns. 1, 4 e G, respectiva-
mente. (São lidos o art. 9.0 e emenda 1!,0 1 a 
êste artigo) . 

O SR. MOACIR RESENDE - (Pela or-
dem). Sr. Presidente, cu pediria a V. Excia. 
que informasse de autoria de quem é essa 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE- E' de V. Excia. 
O SR: MOACIH HESENDE - Dadas as 

ponderáveis razões do parecer da Comissão, 
eu pediria a V. Excia. a retirada dessa emen-
da. 

O SR. PRESIDENTE Desde que a 
emcpda de V. Excia. não logrou parecer fa-
V'.oravel da Comissão, defiro o pedido de re-
tirada da rnesma. 

A referida emenda é retirada. 
Depois é lida a emcnua n.o 4, substituti-

. V' a, ao art. 9,0 • 

O SR. ?RESIDENTE - Pergunto ao Sr. 
Armand.o Z1lcr se quer fazer a defesa dessa 
sua emenda. 

O SR. ARMANDO ZILER - Perfeitamen-
te, Sr. Presidente, peço a palavra. 

S O SR. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
r· Armmldo Ziler. , 

.. i 

num ou noutro caso, ela aumenta o impôsto de: 
mais de 20%, o que é vedado pela Constitui-
~~ão Estadual. 

Entr!iltanto, Sr. Presidente, eomo se man-
tém o limite rnúximo de GO'/t• de impôsto, apre· 
sentado pelo projeto, acredito que o que se 
verifica i.~ antes um rcajw;tamcnlo da;_; tahehls 
intermediúrias, que não contraria portanto, o 
preceito constitucional. 

Ainda no que cliz respeito à taxa mini-
ma, ela se ri a até diminní.<la. O projeto apre-
senta 4'1c~ de imr>ôsto para o 1.0 grupo, ao 
passo que proponho, para o caso, plen:1 isen-
ção (até C r~ f> O. 000,00, sCJHlo bencficiúrios 
os pais, c filhos menores). 

A tahela jú foi publicada, e seria cunsa-
tivo c pouco útil, a meu ver, a sua simples 
leitura. 

O SH.. ALBERTO DEODATO profere um 
discurso, cujos originais não foram deV'liYir\os. 

O SH .. TOS r' CAHV ALIIEIHA -- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

Desc.io apenas acrescentar mna conside-
ração li~eira UC!Uela que .\á foi [eitn 11do ~~r. 
Deputado Alberl.o Deocl~'.to: A isen,:iío pro-
posta pelo Sr. Deputado Armando Zilcr niio 
atinge apenas os cspólks :1té CrS riO. 000,00, 
mas sim, a hcr~meas ai é C1~3 50. 000,00, e te--
ríamos, em Minas;' qunse que eliminado intei-
ramente o impôsto s<>hre hernnc;as. 

O SR. A.TU\IANDO ZJLER --- Pe\:o n na-
lavra, para uma explicação apcn as. 

Eu não lenho de cor a minha cm'.:nda, 
mas, se no scn t0xto ~e faln em hcranr·r1. mi-
nha intenção foi referir-me a espólio. De mn-
neira que pcç.o a V. Exeia. mandar snb<;tilnir 
aquela palavra por esta. 

O SR. PHES1DENTE ~Informo no Sr. 
Armando Ziler qnc a ~ua emenda n." 4, ni"w 
faz refcrf;ncia nem n hcranc;a nem a c~;púlio, 
constituindo apenas um quadro. 

O SI'. i\lbe!'lo Deodato - l\bs ao art. 
9.0 faz referência. 

O SH. ARMANDO ZILEH - A minha 
emenda continhn a tnhcl:l. Por cerlo o;;1iti, 
ao rlactilor~rafar, o ti:~xto do artigo, referinclo-
sc à palavra espólio, razão J>Or que solid.lo 
considerá-la em snhslitnição n qninhiío ou 
herança mencionada pelo projeto. 

O SH. PHESIDENTE ~ A cmcnc1a n." G 
no art. 9, omlc se lê "de mnis", leia-,;e "pelo 
anc exceder". A emenda é de autoria rlo Sr., 
último ele Carvalho. 

O SH üLTIMO DE CAIWALHO --- Sr. 
Presidente, pela orclcm. 

Finuei satisfeito com o suhstilulivo da 
Comissão, que declara que "de 1nais" é a mes-
ma eousa que "pelo que exceder de". 

i f , I 

O SR. ARMANDO ZILER - Sr. Presi-
d.e~te, a minha emenda realmente é muito di-
ÍlCil de sint~tizar. Dificilmente cu poderia 
~ar uma n?çao clara do que proponho. Em 
linhas germs, proponho acrescentar mais duas 
col~mas da tabela que acompanha o art. 9.0 • 

Assim, em vez de têrmos a última coluna até 
C~$. 100.000,00 ou mais, subdividiríamos o es-
polio em (i grupos a saber - até crg 
50.000,00, até Cr$ 100.000,00, até Cr$·::: 
200. 000,00, até Cr$ 500. 000,00, até Cr$ ... 
1. 000 · 000,00 c, finalmente de mais de Cr$ 
1. 000.000,00. ' 
.. Quanto às taxas, apresento também mo-

lhflcações substanciais, majorando, em geral, 
as do projeto. Entretanto, para a primeira ca-
tegoria de beneficiários, pais e filhos meno-
res, o espólio até: Cr$ 50.000,00 seria isento 
do impôs to, uma v'ez que hoje Cr$ 50.000,00 
pouco representam. A medida, porém, que o 
grau de parentesco se· distancia e que a for-
tuna é maior, as taxas se elevam progressiva-
mente. lnquinaram de inconstitucional a ta-
bela que tive a· ,honra de apresentar, porque 

O SH. LIMA GUIMAHtí.ES - Sr. Presi-
dente, pela ordem. Apresentei uma emenda 
no mesmo sentido. Entretanto, para que fi-
que hem c~nro, c para que não se d(~ outra 
intcrpretaçao, que não rleva ser dada, no 
que a lei consigna, é razoável que se adote a 
emenda do Sr. Deputado ültimo rlc) Carvalho, 
que coincide com a minha emenda, uorqnc, 
quando ~liz .? projeto que Cr$ 100.000.00 pn-
gam de 1m posto Cr$ 18. 000,00, o hcrdeirCl pa-
garia esta quantia e mais ele cem mil cruzei-
ros, pagaria Cr$ 24.000.00. Por exemplo, o 
herdeiro que recebesse Cr$ fOO .100,00 paga· 
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ria Cr$ 24.024,00. Quer dizer, pagaria mais 
por uma herança que excedesse da outra, de 
Cr$ 100,00 apenas. ' , . 

A expressão "excedente -de" é muito mais 
clara do que a expressão "de mais de". Por · 
isso, sou pela emenda do Sr. Deputado últi-
mo de Carvalho, que considero como se fôra 
minha. 

O SR. ALBERTO DEODATO profere um 
discurso, cujos originais não foram devolvidos. 

O SR. PHESIDENTE - A emenda u.o 
G, do Sr. Deputado último de Carvalho foi 
lida; c a que é apresentada it Mesa, na sessão 
de ho_jc, pelo Sr. Lima Guimarães, idêntica à 
emenda do Sr. último de Carvalho, é a se-
guinte (lê): 

EMENDA N.• 7 
Ao PI'ojeto n.• 41 

Substitua-se no artigo 9.•, tabela: 
"de mais de" por: 
"o que exceder de". 
Sala das Sessões, 11 de outubro de 1947. 
(a.) Lima Guimarães. 
No artigo 9.• do projeto, na tabela, exis-

te !1 expressão "de mais" na letra "b" e "de 
1nms" na letra "c" e "de mais" na letra "d". 
. , ~s duas. emendas apresentadas e que são 
1dc!l~}cas, Vlsam substituir a expressão "de 
ma1s para "o que exceder de". 

. Vou submeter à votação as duas m'ncndas, 
conJtmtamentc. 

Os Srs. Deputados favoráveis à emenda 
n.o {i do Sr. último de Carvalho c à emenda 
~1.· 7 d<~ S!· ._Lima Guimarães, as qua~s visam 
:~ subshtmçao da expressão "de mms" para 

pelo que exceder de", queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Foi rejeitada, por 19 votos contra 13. 

VERIFICAÇÃO DE VOT~ÇÃO 
O SR. , LIMA GUil\lARÃES - Sr. Presi-

dente, requeiro verificação de votação. 
O SH. PHESIDENTE - Peço- aos Srs. 

' ',,, 

Sr. Armando · Ziler, e séndo a expressão dêle 
até Cr$ 10. 000,00, acho que está mais bem 
expressa que a minha .. Nesse caso, .retiro a 
minha.emenda, para que seja substituída pela 
dêle. . 

No meu entender, a emenda é mais do que 
justa, porque isentar do impôsto as heranças 
até Cr!i\ 10. 000,00, quando os beneficiários 
são pessoas que tenham muitos filhos e que 
não tenham outro:; meios de subsistência, é 
um dever do Estado, pois êste não deve, em 
tais casos, retirar do contribuinte proventos 
de qualquer espécie. Foi êsse o motivo que 
nos levou a apresentar emendas nesse sen-
tido. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, pediria a V. Excia. o obséquio de 
informar como está redigida a emenda do 
Sr. Armando Ziler; se nela se menciona: "Fi- , 
lhos menores ou maiores mentalmente inca-
pazes". 

O Sr. Presidente lê a emenda do Sr. Ar-
mando Zifer. 

O SH.. ALDEHTO DEODATO - Bem, êle 
não disse quando menores ou maiores fisi-
camente incapazes. Nesse caso, a emenda do 
Sr. Deputado Lima Guimarãl's é diferente da 
do Sr. Deputado Armando Ziler. 

Deve, portanto, permanecer de pé a emen-
da do Sr. Deputado Lima Guimarães. ' 

O SR. ARMANDO ZILEH. - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Armando Ziler. 

O SR. ARMANDO ZILER - Sr. Presi.: 
dente a minha emenda não pode ser consi- · 
dera<la isolada das demais que apresentei. A 
propósito, parece-me que não foi ainda ·sub-
metida a votação a que se refere ao artigo 9.0

, 

com a tabela d.êle 'constante. 
-0 SH. PHESIDENTE - Já foi votada. 

Deputados, que votaram a favor da emenda, 
se levantarem. (Pausa). . 

Os Srs. Deputados podem assentar-se. 
Foi rejeitada a eme)lda por 19 votos con-

tra 18. 

O SR. ARMANDO ZILER - Neste caso, 
rejeitada a emenda ao art. 9.•, esta ao art. 
11 deve ser modificada, a hem do erário. A 
minha emenda está vasada nos seguintes têr-
mos: (lê). A emenda do ilustre Deputado Li-
ma Guimarães fixa o "quantmn" em Cr$ ... 
10. 000,00, não modificando o mais. 

O Sr. 1llberto Deodato - Não. A emen-
da do Deputado Lima Guimarães isenta do 
impôsto o beneficiário quando êle tiver fi~ 
lhos menores ou maiores física e mentalmen-
te incapazes. DECLAllAÇXO DE VOTO 

O SR. JúLIO DE CARVALHO -Peço a 
palavra, Sr. Presidente, para declaração de 

·voto. 
Senhor Presidente, votei pelas emendas, 

porque, detivaruente, a meu ver, lidos o ar-
tigo e a Tabela, llodcmos ter duns interpre-
tações, ao passo que, pelas emendas, a inter-
pretação será uma única, que é o espírito do 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (lê o art. 11 do 
projeto) - A êste artigo foram apresentadas 
duas emendas: uma de autoria do Sr. Lima 
Guimarães c outra de autoria do Sr. Arman-
do Ziler. Consulto aos autores das emenda~ 
.se querem fazer a defesa delas. 

O SR. LIMA GUIMAHXES - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Lih1a Guimarães. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Coincidindo 
a minha emenda, Sr.' Presidente, com a do 

O SR. AHMANDO ZILER -Nessas con-
dições, em vez de o Sr. Deputado Lima Gni-
m~lrães retirar a sua emenda em beneficio da 
mmh~, ou solicitaria o contrário: a retiradá 
da mmha emenda, em beneficio da dêle. , 

O SR. PRESIDENTE - Tôdas as emen-
das oferecidas ao artigo 9.0 foram rejeitadas. 
Conseqüentemente, foi êle com a tabela ane-
xa aprovado pelo plenário. 1 

Vou submeter à votação a emen~la do 
Sr · Deputado Lima Guimarães ao artigo .11 
do projeto, que manda substituir Cr$ 3. 000,00 
por Cr$ 10.000,00 (lê): 

EMENDA N.9 8. 
(Ao projeto n.O 41) 

. Substituam-se no arti~o 11, I?-·0 ~f: 
mll cruzeiros" por "dez tml cruze1ros • 

Sala das Sessões, 11-10-947. 
(a.) lAma Guimarães. 

"três 
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Os Srs. Deputados favoráveis à emenda 
do Sr. Deputado Lima Guimarães, que subs-
titui o n.• 2 do artigo 11 do projeto, munen-
tando ou modificando de Cr$ 3. 000,00 para 
Cr$ 10. 000,00, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). Foi aprovada. 

Conseqiicntcmente, fica prejudicado o n.• 
2 do artigo 11. 

Encerrada a discussflo e votação, em se-
gunda discussão, do projeto 41, vou submeter 
à considera~~ão da Casa se êle deve passar a 
terceira discussflo. 

Os Srs. Deputados favorúvcis a que o 
projeto n. 0 41 passe a terceira discussflo, quei-
ram permanecer em seus lugares. (Pausa). 

Foi aprovado. 

3.• disczzssão do projeto n.• 42 

Logo após, anuncia-se H a .• discuss::ío do 
'Projeto n.• 42, dispondo sôhrc o impôsto ·de 
exportação. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1.• Secretário, 
e franqueada a palavra, não a solicita nenhum 
Sr. Deputado. 

Submetido a votos, é aprovado, nos têr-
mos do parecer. 

- A Comissão de Hedaçflo. 
3.• discussão do projeto u.• 44 

Finalmente, anuncia-se a 3.• discussflo do 
p_rojt;to n.o 44, dispondo s:Jbrc o impôsto tcr-
l'Iton_al, que é lido com a emenda n.O 2, su-
pressiva. 

O SR. ALBERTO DEODATO - (Pela 
ord~m). Sr. Presidente, quando aprovamos o 
Pr?Jt;to, hou,ve contradiçíio entre um artigo c 
o ultuno artigo do rnesmo,1 um dando o poder 
de regulamentar e outro tirando êsse Incsmo 

'· }Joder de regulamentar. 
De maneira que, com a emenda suprcssi-

va, desaparece a contradição. 
. O ~R. PRESIDENTE - Encerrada a 3.• 

~~~cussao do. projeto n.O 44, vou submetê-lo a 
0 os, ·~e aco;do com o parecer da Comissão, 

que opu~ a SCJa aprovado com as emendas. 
d O~~, Srs · Deputados favoráveis ao mesmo, 
r~nacoi do com o parecer da Cornissflo, quci-
• Pc_rmanccer em seus lugares. (Pallsa). 

Foi aprovado. , 
ENCERRAMENTO ,, 

. Nada mais havendo que tratar o Sr. Pre-
!Iden.tc. declara finda a sessão, designando para 

proxirna, segunda-feira, dia 13, a seguinte 

ORDEM DO DIA 13-10-1947 
Primeira parte 

r Das 14 às 15 horas: 
Leitura c aprovação da ata. 

Segunda parte 
Das 16 às 18 horas: 

1.• discussflo do projeto n.O 136, de auto-
ria do Sr. último de Carvalho, que localiza, 
na cidade de Congonhas do Campo, uma Es-
cola Industrial Vocacional. 

1.• discussiio do projeto n.0 187, de au-
toria do Sr. Castro Pires, que localiza, na 
cidade de Tcófilo Otoni, uma Escola Indus-
trial Vocacion ai. 

1.'' discussi'io do projeto n.O 188, de auto-
ria do Sr. Uriel Alvim, Cfl!l.) autoriza a cons-
trução de edificio para o Fórum do municí-
pio ele Parreiras. 

1.• discussiio do p;·ojcto n.• 189, de auto-
ria ela Comissão Executiva, que autoriza o Po-
der Executivo a abrir um crédito especial de 
Cr$ 1. 74!l.3fl!l,10, pura 11agamento de subsídio 
e ajuda de evsto aos Deputados à Assembléia 
Legislativa do Estado e aos membros da Co-
missflo Permanente da mesma Assembléia. 

3.• discussão do projeto n.o 59, dando dc-
norninaçiio ao edifício da Assembléia. 

Levanta-se a sessão. 

COMISSAO DE EDUCAÇÃO 

Convocam-se os Srs. Deputados compo-
nentes da Comissiio supra, para urna reunião, 
segunda-feira, dia 13, ús 14,30 horas, no edi-
fício da Assembléia. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães - 1.0 Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.9 Vice-Presidente. 
Valdir Lishôa - 1." Secretário. 
Luiz Domingos - 2.0 Secretário. 
Emílio Vasconcelos - 3. 0 Secretário. 
Ozanan Coelho - 4.0 Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGIS~AÇÃO E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga -
.Juarez de Sousa Carmo 

dente. 
Cândido Ulhôa. 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. 
Starling Soares. 
H i beiro Na varro. 

Presidente. 
Vice-Prcsi-

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E Tür,1Ar.;t 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente. 
Hcnó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. 

· Fcliciano Pena. 
Guilherme Machado. ( •) 
Tancredo Neves, 

_ Expediente, inclusive leitura c aprcscnta-
ç~o de projetos, pareceres, indicações, reque-
rimentos e interpelações. 

Das 15 ás 1G horas: 
( •) Subst.ituído, interinamente, pelo Sr. 

Mateus Salornc, designado em sessão de 1-10-
1947. 

Discussão c votação de requerimentos, pa-
r~ceres, indicações c interpelações, inclusive 

'<l~sc~ssão do parecer n.O 36, da Comissão de 
r laçao, acima publicado. 

Leitura c aprovação de redações finais. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E COMtRCIO 
Uriel Alvim - Presidente. · 
Dnar Mendes - Vic~-Presidente 
último de Carvalho. • 
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Armando Ziler, 
Dilerrnando Cruz. 
Hcune-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. 
,Jouhert Guerra c Bolivar de Freitas, respecti-
vamente, designados em sessão de 22-9-1947. 

COl\tiSSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Ott~eílio Negrão - Presidente. 
.f os é Augusto - Vice-Presidente. 
André de Almeida. 
.João Camilo. 
Ma teus Salomé. 

COMISS,\0 DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente. 
Ad~lfo Portcla - Vice-Presidente. 
Bohvar de Freitas. 
Geraldo Ataíde. 
Astolfo Dutra. ( *) 

( ·) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
'Starling Soares, designado em sessão de 1-10-
1947. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidelcino Viana. ( *) 
J aeder Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. 

( ·) Substituídos, interinamente, pelos Srs. 
Mourão Guimarães e Moacir Resende, respecti-
vamente, designados em sessão de 24-9-1947. 

COMISSÃO .DE SEGURANÇA PúBLICA -

Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Hibeiro - Vice~Presidente. 
Aluísio Costa. 
Antônio· Pimenta. 
J ason Albergaria. 

CmJIISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Sorági - Presidente. 
Lourenço Andrade- Vice-Presidente. 
Carlos Prates o 
Guilhermino ·de Oliveira. ( •) 
Manuel Taveira. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Martins da Costa, designado em sessão de 22-
9-l!H7. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Resende ( •) - Presidente. 
Osca.r Corrêa - Vice-Presidente. 

, I 

Dadaró Júnior. 
Xcnofonte Mercàdantc. ( •) 
Simões de Almeida. ( *) 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs Soares Canedo, JHagalhiíes .M. Viana e 
JosÓ Augusto, designados em sessão de 10-1,0-
1947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

J ason Albergaria. 
Cé~;ar Sorági. 
Lima Guimarães o 
Simões de Almeida. 
Xenofonte l\iercadante o 
Dolivar de Freitas. 
Fabrício Soares . 

(*) Nomeada em sessão de 16-9-1947, 
conforme requerimento n.• 42, do Sr. Fa-
brício Soares. 

COMISSí\0 ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 
AGR[COLA (*) '' 

Sousa Carmo. 
João Camilo o 
Ozanam Coelho. 
Lourenço Androade . 
.J ason Alhergana o 
Cândido Ulhôa. 
César Sorági. 

( •) Nomeada em sessão de 22-9-194 7, 
conforme requerimento n.o 43, do Sr · Sou- 1 
saCarmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES (*) 

Rondou Pacheco. 
José Augusto. 
Ilacir Lima. 
Magalhães Melo Viana. 
Aluísio Costa. ( *) 
César Sorági. 
Armando Ziler. 

(*) Nomeada em sessão de 22-9-194?, 
conforme requerimento n.o 51, do Sr. St-
mão da Cunha o 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr · 
Dolivar de Freitas, designado em sessão de 1-
10-1947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pires. 
Emilio de V nsconcelos. 
Fldelcino Viana. 
Geraldo Atai de. 
Feliciano Pena o 
Cândido Ulhôa. 

(*) Nomeada em sessão de 29-9-1947, 
conforme reqúerimento n.o 57, do Sr · Cha-
ves Hiheiro. 

,, 
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!4! SESSÃO ORDINARIA, EM 13 DE OUTUBRO DE 1947 

PRESID:J;:NCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA 
SUMARIO: -;- Comparecimento - Ata - Ex-

pediente: - Mensagem n.O 62, contendo 
informações sôhre classificação de pro-
fessôras - Ofícios do Sr. Diretor do De-
partamento Estadual de Estatística, com 
o quadro estatístico da população muni-
cipal; do Sr. Carlos Ramos, do Presiden-
te do Clube dos Ferroviários, dos funcio-
nários da Circunscrição Fiscal de Dote-
lhos - Memorial do Sr. Honório Cirino 
do Nascimento, de São João Evangelista 
- Projetos: n.0 190 (estrada de automó-
vel), n." 191 (auxílio a instituições be-
neficentes), do Sr. André de Almeida; 

· n.O 192 (auxílio a asilo), e n.O 193 (idem), 
do Sr. Antônio Pimenta; n'.O 194 (auxílio 
a hospital), do Sr. Augusto de Figueire-
do; n.0 195 (concessão de terras devolu-
tas), do Sr. Carlos Prates; n.O 1913 (abono 
dé Natal), do Sr. Guilhermino de Olivei- · 
Ira- Política de Conceição do Rio Verde: 
discurso do Sr. Feliciano Pena - 2.0 

Congresso Brasileiro de Escritores: dis-
curso e requerimento do Sr. Armando Zi-
ler. Discursos dos Srs. Alherto Deodato 
e Pedro Braga - Nomeação de Comissão 
Temporária - Política de Novo Cruzeiro: 
discurso do Sr. André ele Almeida - Dis-
cussfio do parecer n.o 35, sôbre o pro.ie-
to n.0 110: discurso do Sr. Tancreclo Ne-
ves. Palavras do Sr. Presidente e rlo Sr. 
Alberto Deodato; requerimento do Sr. 
Maurício Andrade. sôhre encaminhamen-
to de parecer - Votaçiio do parecer n.0 

37, .sôbre represcntaçiío de agricultores -
·Comissão de Justiça - Substituição: re-
querimento do Sr. Pedro Braga - 2! 
parte da Ordem do Dia: - 1.' discussão 
dos pro.ietos: n.• 186 (Escola Industrial 
Voeacional); n.0 187 (idem); n.o 188 (edi-
fício para fórum): n.0 189 (crédito de Cr$ 
1. 749.399,10 - 3.• discussão do projeto 
n.0 50 (denominação no edifício da As-
sembléia) : declaração de voto do Sr. Ba-
darô Júnior - Encerramento - Ordem 
do Dia 14-10-1947. 
Às 14 horas, comparecem os Srs. : 
Alberto Teixeira -Valdir Lisboa- Luiz 

Domingos - Adolfo Portela - Alberto Deo-
dato - André de Almeida - Aníbal Gontijo 
- Antônio Caetano - Antônio Pimenta -
Arlindo Zanini - Armando Ziler - Astolfo 
Dutra - Augusto Costa - Augusto de Figuei-
redo - Badaró Júnior - Bolivar de Freitas 

, .....:. Cfmdido Ulhôa - Carlos Prates - César 
Sorági - Chaves Rihe.iro - Feliciano Pena 
- Fidelcino Viana - Geraldo Ataíde - Gui-
lhermino de Oliveira '-- Jaeder Albergaria -
.Jason Albergaria - João Camilo - José Au-
gusto - José Carvalheira - .Jouhert Guerra 
- Juarez de Sousa Carmo - Júlio de Car~ 

· valho - Magalhães de Melo Viana - Manuel 
Taveira - Martins da Costa - Maurício An-
drade - Mendes Ferreira - Moacir Resende 
- Mourão Guimarães - Oscar Corrêa - Pe-
(.lro Braga - Rondon Pacheco - Simão da 
Cunha - Soares Canedo - Sousa Carmo -
Tancredo Neves - Uriel Alvim - Xenofonte 
Mercadante. 
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. Deixaram de comparecer, com causa jus- . 
tificada, os Srs. : . . 

Lima Guimarães - Castro Pires - Emi-
lio Vasconcelos - Ozanan Coelho - Abreu: 
Resende - Aluísio Costa - Amadeu Andra-
da - Antônio Guimarães - Dilermando Crt!z 
-Emílio-Silveira- Fabrício Soares- Far~a 
Tavares - Guilherme Machado - Ilactr 
Lima - Lourenço Andrat~~ -r Lu~z Maranh~ 
- Mateus Salomé - Otac1ho Negrao --: Reno 
- Ribeiro Navarro - Simões de Almeida -
Starling Soares - Wilson Beraldo. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 48 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 
O SR. LUIZ DOMINGOS (2.o Secretári?) 

Lê a ata da sessão antecedente, a qtMl, 
sem observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 
O SR. VALDIR LISBOA (1.0 Sec~·~túrio) 

-Procede à leitura dos seguintes papc1s: 

MENSAGEM N.o 62 

Belo Horizonte, 8 ·de ontubfo de 1947 · 
Senhor Presidente. ~ 
Em atenção :•os têrmos da indicaçao al?r~

Rentada por vários Deputados a essa Egre~Ia 
Assembléia e encaminhada por Vossa Exce~en
cia, com o ofício n.o 451, em 8 de .iulho deste 
ano. tenho n satisfação de transmitir·lhe, em 
cópia, as informações prestadas pe!a_ Scsreta· 
ria da E<lucaçfío a respeito da classihcaçrt~ -
no padrão "C" - de profcssôras que esteJam 
servindo na Citpital desde 29 ·de outubro d.c 
1946 c contem mais de dois nnos de exerci· 
cio no magistério primário oficial. 

.Valho-me dn oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência os protestos de minha cor-
dial estima e elevada consideração. 

(a.) Milton Soares Campos. 
- Recebida com especial agrado. 
Belo Horizonte, 8 de outubro de. 1947 • 
Senhor Governador, 
Sôbrc o assunto contido na indica-

ção ancxn, encaminhado ao Govêrno J?e-
la Assembléia Legislativa, cumpre-nos m-
formar o seguinte: 

() Decreto-lei n." 1. 876, de 2_9 de outu-
bro de 1946, recstrutnrou a carretr~t do ma-
gistério primúrif!. Pode dizer-~e ,ate ql,IC es-
tabeleceu a carreira, porque entao. ,1penas duas 
eram as classes, 1.' c 2.•, cxclmdas ac; pro-
fcssôras .de vilas, cujo quadro se compunl!a 
sà.mcnte de professôras de J·". classe. Havw 
pràticamente três quadro~ dis~mtos, ~ da. Ca-
pital 0 das cidades e o das '.:_lias, pois . o-! ver-
sos ~ram os vencimentos, nao se venhcan-
d~ equivalência entre as classes do. mesmo 
grau quando se tratava de professoras no-~ 
" ' d'IS para unidades administrativas de ca-
~:~ri~ diferente. Assim, a V classe na Ça-
pital não correspondia à 1.• classe do m-
terior, etc· · 0 Decreto-lei n.• 1. 876 procurou ~o~ngir 

ll·a estabelecendo o quadro muco e a anoma ' · : · reduzindo a uma - professor pnmano -:- ~s 
• · denominaço·cs quase vmte, que mdt-varws - · • · • t' cavam os diversos cargos de. que se cons I-

tuia 0 corpo docente, pois, alem dos .de pro-



··. -. 
fessôra de 1.$ classe e de 2X muitos outros 
existiam, sem obediência a qualquer escala 
ou gradação. Feito isto, estabeleceu a. car-
reira, fixando os padrões de vencimentos. 
(Arts. 7 .o c 13). Depois classificou o pes-
soal existente de conformidade com o ven-
cimento, aurn~ntando êste em pequena pro-
porção, tendo em vista, assim, ao proceder 
a classificação, coino não r~odia ,de~xar de 
ser, o vencimento mesmo, nao propnamentc 
a classe atual da profcssôra. De outra forma 
não se conseguiriam o aumento e a padroni-
zação, a um tempo. 

Vê-se que o padrão não foi determinado 
pela "classe" da professôra, já que existiam ca-
tegorias de idêntica denominação remunera-
das diferentemente, mas pelo "quantum" de 
vencimento de cada qual. O artigo 11, que 
rege a matéria, está assim redigido: 

"Ficam classificados: 
a) no padrão A, os membros do magisté-

rio primário de vencimento igual ou inferior 
a C r~ 500100; 

h) no padrão n, os de vencimento com-
preendido entre CrlJ; 501,00 e CrlJ; 600,00; 

.c) no padrão C, os vencimentos compre-
cmhdos entre Cr~ 601,00 c Cr$ 700,00; 

. d) no padrão D, os vencimentos compre-
emhdos entre Cr$ 701,00 e C r~; 800,00; 

e) .no padrão E, os rle vencimento ·com-
r~rcenrlido. entre Cr~ 801,00 e Cr~; 900,00, ex-
ceto os diretores de grupos escolares de ci-
dades; 

f) no padrão F, os de vencimento com-
preendido e?-tre Cr$ 901,00 c Cr~; 1. 000,00, 
oxceto os drrctorcs de grupos escolares de 
cidade; 

g) no padrão G, os de vencimento com-
preenc~ido entre Cr$ 1.001,00 e Cr$ 1..100,00 
c ~s drrct~res de grupos escolares de cidades; 
CUJOs atu:us vencimentos cstejnm compreendi-
dos nos limites da letra "e" dês te artigo; 

ih) no padrão H, os de vencimento com-
preendido entre Cr$ 1.100,00 c Cr$ 1. 200,00' 
c ?S, diretores de grupo escolares de cidades, 
C!.llOS atuais vencimentos estejam compreen-
chdos nos limites da letra "f" dês te artigo. 

§ V - Consideram-se incorporadas ao 
vencimento, para os efeitos dêste artigo, as 
n:ratificaçõe~ e~tahelecidas no artigo 71 do 
Decreto 11.0 11.501, de 31 de agôsto de 1!}34. 

§ 2.0 
- Para fins de classificação, consi-

deram-se de 1.~ classe as professôras de 2.' 
com mais de setecentos e trinta dias rlc efe-
tivo exercício no cargo, na data da vigência 
dêste Decreto-lei". 

As professôras do interior do Estado, co-
missionadas na Capital, com os vencimentos 
do próprio cargo não podiam ser classifica-
das pela Secretaria em padrões de vencimentos 
superiores àqueles indicados pela lei. Uma 
professôra de 2.' classe de cidade, por exem-
plo, comissionada ou designada para a Capi-
tal, ganhando Cr$ 420,00, só podia ser con-
siderada no padrão A (Cr$ 600 00) de acôrdo 
com a letra "a" do artigo 11 r~tro citado, ao 
passo que a da Capital, vencendo Cr$ 570.00 
por mês, não poderia ter classificação dife-
rente da que se lhe deu, isto é padrão B Oe-
tra "h" do mesmo artigo) . ' 

Outra não é a situação daquelas que, tmn-
lJém comissionadas em Belo Horizonte, com os 
próprios vencimentos, contavam mais de dois 

anos ,de efetivo exercício e, por isto nos 'têr-· l. 
mos do ai·tigo 11, § 2.0

, foram con~ideradas: 
.de 1.' ·classe para os efeitos da nova classifi-
cação. Professôras de 2.• classe do interior 
com exercício aqui apenas em caráter de co~ 
n~i.ssão, não podiam evidentemente a Secreta-
na, sem q~Iehra flagrante da lei, considerá--
las professoras de 1.• classe na Capit•ll par·t 
o efeito de !ixar-lhes o vencimento.' Perc~
bendo por mes Cr$ 420,00 foram consideradas 
para fins de classificação de padrão com ~· 
vencimento de Cr$ 570,00. E assim, ~10 invés 
de passarem a ganhar Cr$ 600,00, como é a re-
gra. ge_ral, passaram a perceh~r Cr$ 700,00 •. 
Atnhmr-lhes, em apostila, o vencimento de 
Cr)j; 800,00 mensais, seria contrariar a lei. Se 
as professôras de 2.• dasse da Capital, com 
dois anos de exercício, foram classificadas 
no padrão C é porque venciam Cr$ 570,00, e o 
Decreto-lei ora em discussão, mandando fôs-
sem consideradas de 1.• classe, colocou-as em 
i~ualdade de condições com as que percebiam 
Cr$ f300,00 mensais, vencimento da 1.• classe '' 
em Belo Horizonte. Quanto às professôrns de 
1.• classe, comissionadas na Capital, com o 
vencimento .de Cr$ 570,00, só podiam ser clas-
sificadas no padrão B, em face dos têrmofl cla-
ros c incisivos da lei. (Artigo 11, letra "b") . 

Pelo exposto, verifica-se, data vcllia, que 
não hú qualquer injÚsliça que deva ser repa- , 
rada, tendo se limitado esta Scerctm·ia ~lo curp-
primento exato da lei. 

E' preciso ainda por em r.elêvo que as 
professôras do interior, c;om mms ~e um ano, 
de exercício na Capital, hveram, alem da van· 
tar;cm do aumento de vencimentos, levado a 
efeito em bases idênticas para lodo o Est:1do 
(arredondamento da fração de C1:~.; 100,0(} _e, 
acréscimo ·de Cr$ 100,00), a regalia da efeti-
vação no Quadro respectivo; .sem dúvida apre-
ciável, porque representa situação segura, 
isenta das incertezas que sempre advêrn de 
um comissionamento precário (artigo 18). 

Pedidos. de melhor classificação, apresen-
tados por algumas das antigas profcssôras ®~ 
missionadas no quadro da Capital, persisten-
tes em reclamar um direito que absolutamen-
te lhes não assiste foram sucessivamente in-
deferidos por todos os Chefes do Govêrno, 
desde o do Interventor Júlio de Carvalho até 
o de Vossa Excelência, inclusive. 

Releva notar aqui que, quando puhlicádo 
o anteprojeto do Decreto-lei n.o 1. 876, para· 
conhecimento dos interessados, urna comissão 
de professôras pediu ao então Interventor Jú-
lio de Carvalho classificadio idêntica us do-
centes do quadro dá Capital, tendo obtido. 
resposta negativa, pelos motivos constantes 
desta exposição. 

Concluindo, convém seja pôsto em evi-
dência o fato de atender o comissionamcnto 
de profcssôras nesta Capital muito menos nos 
interesses gerais do ensino do que a interês-
ses particulares, não devendo, consegui~Ite· \ 
mente, constituir fundamento para a eqmpa-
ração ,de -classe de que se trata. 

E' o que me cumpre informar a V. 
Excia., a quem reitero os vivos protestos .de 
meu alto aprêço. 

Abgar Rcnàult, pelo Secretário da Edu-
cação. 
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Ofícios: 
Estado de Minas Gerais. 
Departamento Estadual de Estatística. 
Belo Horizonte. 

G/72!J. 
Em . . . de outubro de 194 7. 
População dos Municípios. 
Senhor Secretário. 

. Atendendo à solicitação contida no ofí-
CIO de Vossa Excelência, número 955, de 3 
do corrente mês, tenho a honra de remetcr-
l~w o .incluso quadro estatístico contendo a es-
tunaliva da população dos Municípios Minei-
ros em 1.9 de janeiro do corrente ano, aten-
d,c:;.do, assim, aos Senhores Deputados signa-
tanos .~o requerimento aprovado por essa As-
sernl~~la em 30 de setembro último. 

01r"o-me da oportunidade para reiterar 
U. Vossa ~x~elência os protestos de elevada es-
tuna e <hst~nta consideração. 

(a.) Htldehrando Clark - Diretor 
- R~cebido eotn agrado. · 
Pubhq~lC!se com a informação oficial ane-

xa, a 9ue se refere o art. 2.•, parágrafo único 
da lei n.• 6; de 8-10-1947. ' 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Departamento Estadual ·ele Estatística 
I 

População do Estado, por Municípios 
1."-I-1947 

Municípios 

1 Abaeté .......•...• 
2 Abre Campo . . . . . . . . 
3 Açucena ........... . 
4 Águas Formosas . . . . 
5 Aimorés ....... . 
6 Aiuruoca . . . . . . • . 
7 Além Paraíba ..... . 
8 Alfenas ........... . 
9 Almenara . . . . . . . . , .. 

10 Alpinópolis .... 
11 Alterosa . . . . . . . . . . . . 
12' Alto Rio Doce ....... . 

13 Alvinópolis . . . . . . . . 
14 Andradas . . . . . . . . . . 
15 Andrelândia ........... . 
16 Antônio Dias .. 
17 Araguari .. 
18 Arassuaí . . . . . . 
19 Araxú ..... . 

·20 Arceburgo . . • . . • 
21 Arcos ....... . 
22 Areado ....... . 
23 Astolfo Dutra . . . . . . 
24 Ataléia ....•..... 
25 Baependi .• 
26 Bambuí ......... . 
27 Barão .de Cocais . . . . • . 
28 Barbacena . . . . . . 
29 Barra Longa .. 
30 Belo Horizonte 
31 Belo Vale ...... .. 
32 Betim ..... . 
33 Dias Fortes 
34 Bicas ...•.•.••• 
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Popu-
lação 
Flab. 

27.410 
22.867 
18.786 
39.978 
41.562 
17.108 
27.371 
20.38G 
28.602 
11.270 
7.532 

23.292 
14.324 
19.908 
19.842 
18.358 
40.236 
39.064 
17.660 
9.374 

15.342 
9.125 

11.420 
47.480 
23.839 
28.985 
11.389 
82.576 
17.573 

258.224 
14.108 
18.179 
14.578 
10.542 

'··-' 

35 Boa ~~perança .••••••• 
36 Bocamva . . . . . . . . . . 
37 Bom Despacho . . . . . . 
38 Bom Jardim de l\Iinas .. 
39 Bom Jesus do Galho .. 
40 Bom Sucesso . . . . . . . . 
41 Bonfim ......... . 
42 Borda da l\Iata ..... . 
43 Uotclhos ..........•. 
44 Brasília . . . . . . . . . . . . 
45 Brasópolis . . . . . . 
4G Urumadinho . . . . . . 
4 7 Bueno Brandão • • • . 
48 Buenópolis ....•. 
49 Cabo Verde . . . . . . 
50 Caeté ......•.. · 
51 Camanducaia . . . . . . 
52 Camhuí . . . . . . . . 
5il Cambuquira . . . . . . 
54 Campanha . . . . . . . . 
55 Campestre . . . . . . . · 
5G Campina Verde .... 
57 Cmnpo Belo . . . . . . 
58 Campo Florido . . . . 
59 Campos Alto.s . . . :. . . 
GO Campos Gerais . . . . 
61, Candeias . . . . . . 
62 Capelinha . . . . 
63 Capetinga . . . . 
64 Carandaí . . . . 
65 Carangola . . . . 
G6 Caratinga . . . . 
67 Carlos Chagas . . . . . . . . 
G8 Carmo da Cachoeira . . . . 
69 Carmo da l'l'lata . . . . . . 
70 Carmo do Paranaíba .. 
71 Carmo do Il.io Claro . . . . 
72 Cássia ............. . 
73 Catadupas . . . . . . . . 
74 Cataguazes •........• 
75 Caxamlm ...... ' ... . 
7G Cláudio .......... .. 
77 Conceição da Aparecida 
78 Conceição das Alagoas .. 
79 Conceição do M. Dentro 
80 Conceição do Hio Verde 
81 Congonhas do Campo .. 
82 Conquista . . . . . . . . . . 
83 Conselheiro Lafaiete .. 
84 Conselheiro Pena . . . . . . 
85 Coração de Jesus ..... . 
8G Cordisburgo .. 
87 Corinto . . . . 
88 Coromandel . . • . . . . • 
89 Cristina . . . . . . . . . . 
90 Curvêlo . . . . . . . . . . . . 
91 Delfim Moreira . . . . 
92 Delfinópolis . . . . . . • . 
93 D!m;nantina . . • . . . . . 
94 DlVlnO ..........•. 
95 Divinópolis . . • . . . • . 
96 Divisa Nova . . . . . . . . 
97 Dom Joaquim ....... . 
98 Dom Silvério . . . . . . . . 
99 Dores de Campos . . . . 

100 Dores do Indaiá . . . . . . 
101 Elói Mendes . . . • . . 
102 Ervúlia . . . • . • • . 
103 Esmeraldas . . . . 
104 Espera Feliz . . . . 
105 Espinosa ..... . 
106 Estrêla do Sul .. 
107, Eugenópolis . • • • 

. . , 

27.609 
36.G23 
25.(i01 
7.988 

27.329 
24.485 
25.952 
15.127 
13.97!) 
30.975 
2'1. 632 
12.421 

. 11.137 
13.910 
16.ii54 
24.214 
21.751 
26.062 
·8.827 

1<1. 285 
89.147 
21.510 
32.883 
5.8G3 
7.997 

2<1.739 
14.739 
32.336 
7.504 

18.908 
52.853 
55.808 
33.543 
9.877 
9.557 

25.013 
1G.723 
12.555 
11.794 
33.882 
7.913 

13.714 
9.5G4 

13.223 
41.136 
7. 771 
8.197 

14.903 
46.967 
49.511 
:-35.575 
19.504 
2G.276 
23.701 
1:-3.325 
52.170 
11.452 
8.475 

60.900 
24.419 
2G.5:-37 

5.824 
21.487 
11.801 
6.958 

28.447 
16.426 
21.(i42 
15.428 
19.877 
15.750 
20.064 
18.021 

/ 

r 

j 
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, r-···--------·------------

' 'I 
1·. 
! 

I 108 
109 
110. 
111 
112 
113 
11<1 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
12<i 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
181 
1il2 
133 
134 
1:!5 
136 
137 
13S 
139 
140 
141 
142 
l4il 
144 
145 
14fi 
147 
148 
149 
150 
151 
1S2 
1!>3 
1!>4 
15!) 
1!>6 
157 
158 
1fi!) 
100 
1fi1 
11l2 
163 
Hl4 
11i!í 
Hlll 
11l7 
11l8 
11l<) 
170 
171 
172 
17:1 
17<1. 
171í 
171\ 
177 
178 
17<) 
180 

Extren1a ....•.•.•••. 
Ferros ......••.... 
Formign, ....•..... 
Francisco Sá . . . . . . . . 
Francisco Sales . . . . 
Fruta! . . . . . . . . 
Gimirim ....... . 
Governador Valadares 
Grão Mogol ..... . 
Guanhães ....... . 
Guapé ..... . 
Guaranésia . . . . . . . . . . 
Guarani ........... . 
Guararú ......... . 
Guaxupé ......... . 
Guia Lopes ....... . 
Guiricema ..... . 
Ibaluba ....... . 
Ihiú ....... . 
Il>iraci . . . . . . . . 
Iguatama .... 
Indianópolis .. 
Jni1apim . . . . . . 
lpanema ....... . 
Itahira . . . . . . . . . . 
Itahirito ........... . 
Itaguara . . . . . . . •.. 
Itajubú ......... . 
Itamarandiba . . . . . . . . 
Itambacuri . . . • . . . . . . 
~tamogi ......... . 
tamontc .........• 

Itanhandu . . . . . . . . . . 
Itapcccrica . . . . . . . . 
Itaúna .. 
Jtinga .. 
Ituiutaha 
Itumirim ....... . 
.T ahoticatubas . . . . . . 
Jacinto ......... . 
.Tacuí . . .. . . . . . . . 
Jacutinga ....... . 
.Januária ....... . 
Jequeri ......•... 
Jequitinhonha ....... . 
.Toão Pinheiro ..... . 
João ·Ribeiro . . . .. . 
Juiz de Fora .. 
Lagoa da Prata . . . . 
Lagoa Dourada . . . . 
Lagoa Santa ....... . 
Lajinha ......... . 
Lambari .....••..... 
LarnnjaT ......•... 
Lavras .......• 
Lcopoldina . . . . . . . . 
Lihcnlade . . . . 
Lima Duarte . . . . 
Luz ..... . 
:ri'Tacha(lo . . . . 
Malacacheta . . . . 
M~mga ....•. 
Manhuaçu . . . . . ... 
Manhumirim . 
Mantena .... :. '.'. '.'. ·.·. 
Mnr de Esnanha . . . . . . 
Maria da Fé ....... . 
Mnrinna ........ .. 
Mnrtiniho Campos ...••. 
Mateus Leme . . . . . . . • 
l\htias Barbosa . . . . . • 
Mntipó ......••••.. 
Matosinhos • • • • • • • • 

13.789 
25:409 
33.25!) 
25.645 
11.571 
2G.219 
10.979 
35.748 
34.308 
34.041! 
13.460 
15.804 
!l.15G 
7.297 

21.494 
14.476 
19.1l51l 
G.836 

15.451 
11l.054 
7.056 
5.570 

47.967 
40.831 
23.910 
11. 6G9 
8.041 

37.658 
31.298 
45.818 
10.989 
11.530 
7.262 

39.810 
29.676 
11l.886 
40.320 
14.170 
28.157 
37.380 
12.309 
19.527 
51.793 
23.295 
32.192 
13.878 
24.552 

124.974 
.14.139 
10.517 
7.815 

24.472 
12.739 
7.749 

32.806 
46.057 
17.545 
2:1.7!14 
22.682 
25.992 
34.378 
20.781 
37.28!) 
35.233 
37.476 
21.1l78 
9.279 

35.449 
10.413 
12.790 
1il.440 
22.133 
9.964 

181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
19G 
197 
198 
1.99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
20G 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
21() 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
2:~0 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
2il8 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
21l{l 
2<17 
2<!8 
2~1.9 

250 
2!11 
252 
253 

Medina •••.•••. • • • • • •.t 
Mercês ..•..... 
Mesquita ....•. 
Minas Novas . . . . . · 
Miradouro . . . . . . 
Mirai ......... . 
Monsanto ... . 
Monte Azul ... . 
Monte 13elo . . . . 
Monte Carmelo . . . . 
Montes Claros ....... . 
Monte Sião .. 
Morada ......... . 
Muriaé . . . . . . . . . . 
Mutum .. 
Mnzambinho . . . . . . . . 
Nepomnceno . . . . . . . . 
Nova Era . . . . . .. . 
Nova Lima ....... . 
Nova Ponte .. :. . .. . 
Nova Resende . . . . . . . . 
Novo Cruzeiro 
Oliveirn .. 
Ouro Fino' . . . . . . 
Ouro Prêto . . r • 
Pains ....... . 
Palma ........ · · 
Paracatu ...... • · 
Pará de Minas ....... . 
Paraf{uacu . . . . . . 
Paraisópolis . . . . . . 
Paraopeba ....... · 
Parreiras ..... · · · 
Passa Quatro .. 
Passa T'empo .. 
Passos . . . . 
Patos de Minas 
Patrocínio . . . . 
Peçanho ..... . 
Pedra Azul ..... . 
Pedralva ... . 
Pedro Leopoldo . . . . 
Pequi . . . . . . . . 
Perdizes .. 
Perdões .. 
Piranga . . . . . . 
Pirapetinga 
Pirapora ..... . 
Pitangui . . . . . . 
Pinm-í .. 
Poços de. Caldas . . . . 
Pomba ......... . 
Pompéu ... . 
Ponte Nova .. 
Portcirinha .. 
Poté ..... . 
Pouso Alegre . . . . . . 
Pouso Alto . . • . . . 
Prados ........•. 
Prata . . . ... 
Pratúpolis ~ . . . 
Presi(lente Olegário .. 
Raul Soares ......... . 
Recreio .. 
Resende Costa . . . . . . 
Hesplendor . . . . . . 
Rio Casca ...•.... 
Rio Espera ..... . 
Rio Novo ..•• 
Rio Paranaíba .. 
Jlio Pnrdo de Minas . . . . 
Rio Piracicaba .. 
Rio Preto ...•••• • •• 

... ,. 

J. 

25.683 
15.970 
24.952 
68:418 
19.8:!4 
19.442 
23.834 
17.Hil 
15.755 
25.023 
69.013 
12.734 
1·:1.417 
54,.1l29 
36.808 
28.304 
21.172. 
12.773 
33.525 

8.052 
15.224-
44.249 
2!l.603 
:15. !)48 
:!1.859 
12.04(1 
24.509 
2(i. 762 
:n. n2o 
15.633 
28.581 
14.998 
15.672 
1(). 030 
H\530 
37.553 
60.602 
33.110 
60.356 
20.42~ 
14..592 
15.1 !)<t 

9.495 
1<l.73() 
14.658. 
54.073 
11.412. 

. 21l. 390 
38.171 
29.241 
22.668 
29.628 
14.442 
77.225 
2n. Ma 
27.671 
-39.942 

9.693 
8.ü60 

Hl. 235 
f,. 821 

21i.922 
23.596 
11.096 
n. 111 
~~.014 
20.1l()1 
1 :~. 558 
Hl.21t 
111.031 
31.285 
18.751 
11.490 
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'.254 Rio Vermelho , , , , , , , • 
··255 Rubim .. 
'256 · Sabará . . • · · ' ' • · · • ' 

.·257 s b' . .. ......... .. . '258 sa mopolis . . . . • . • . . ..• 
acramento '259 Salinas " " " " 

260 Santa Bâ~ba~~ · · 
.226621 Santa Catarin<a . . . . • . 

Santa Juliana · · · · • · 
263 Santa Luzia · · · · · · · · 
·.~z~ Santa Maria· ·d~· itahir~ · 
'266 SSanta Maria do Suassuí 

anta Rita de Caldas 
;~~ Santa Rita de Jacuting~ '· 

269 
Santa ·Rita ·do Sapucaí : : 

'270 Santo Antônio do Amparo 
, 

271 
Santo Antônio do Monte · ' 

.
272 

Santos Dumont ' ·' 
273 ~~o Domingos d~ P~·at~ 
.
274 

ao Francisco 
275 

São Gonçalo de A.'ba'eié' · 
S~o Gonçalo do S;puc~i 

276 Sao Gotardo 
~~~ São João da P~nt~ · · 

·27
9 

S!ío João del-Rei · · 
· 2

8 
S~o João do Parai~~ 

·, '28f S!lo João Evangelista 
282 ss~o João Nepomu·c~n~· 

~o Lourenço . . . : 
· ~~~ S~o Pedro .da União 

2
3

5 
S~o Pedro dos Ferros 

:28& Sao Romão 
287 

~~o Sebastião' 'cto' 'p~;aí~~ 
.... 288 Sao Toi?az de Aqui no .. 

289 apucm Mirim '29 Senador Firmin~ . . . . . 
• • O Serrania · · 

291 Sêrro · · · · · · · · · 
:2!)2 .. Sete Laao;~ · · · · 

, . ··~Õ~· S!lv~str: Fer~;z ·. ·. 
S!lvranópolis 

'295' Simonésia 
296 Tarumirim .. 
297 Teixeiras . . .,. . . 

:298 T 
299 

~ófilo Ot~~i · · · · · · 

300 
T~radcntes .. · · · · · · 
Trros .. '.. · · · · · · 

301 Tombos · · ·; · · .... 
'302 Torihate'• " " · • · , .. 
'303 Três CoraçÕ~s · · · · · . . . 
304 Três Pontas · · · · · •... 

I 305 Tupacignara :. . . . . 
306, Ubá ' " " 
307 Uber;ba.. " " " .. 
308 Uberlândi·a· · · · · · · · · 
309 Unaí · · · · · · 
310 . Vargi~iu\ ·. : · · · · · · · 
311 Vcríssirno '· · · 
312 Viçosa .. · · · · · · · · 
313 Virgínia . : ·.: · · 7 • • • • 
'314 Virginópolis · · ' · · · 
315 Visconde d~ !üo' ·n~~n~~ 
'316 Volta Grande ..... ' .. 

·'· 

20.677 
19.619 
13.253 
19.952 
25.510 
55.108 
22.672 
11.390 
10.658 
21.026 
18.120 
43.285 
11.695 

7.740 
26.987 
8.422 

22.651 
34.092 
39.908 
28.777 
13.506 
26.420 
23.947 
25.997 
52.997 
19.531 
24.265 
25.874 
10.322 
7.893 
7.364 

13.192 
28.950 
10.004 
4.32-8 

20.998 
6.923 

30.395 
39.268 
13.374 
16.126 
22.948 
66.370 
17.085 
84.250 
3.890 

18.097 
15.867 
18.477 
20.813 
25.949 
18.715 
65.513 
70.479 
48.264 
24.317 
23.366 

7.200 
44.758 
8.619 

26.216 
45.447 
14.033 

ESTADO .. .. . . .. 7 779 
_Do Sr .• Carlos Ramo;,· p~dindo · . · 983 

. ·cammhado a Comissão de Finan SCJa en-
moriill que oferece. · ças um me-

- A Comissão de Finanças 
Do Sr · Presidente do CluÍJe' do F · · 1 s •erro-

v;wrws, co~v~~ ando para uma reunião a rea-
lizar-se hoJe, as 19,30, nesta Capital. 

- Agradeça-se. 

, Dos funcionários da Circunscrição Fiscal 
de Botelhos, de apoio ao memorial endere-
çado à Assembléia pelo agentes de fiscaliza-
ção de Faria Lemos. 

- A Comissão. de Finanças. 

Memorial: 
Do Sr. Honório Girino do Nascimento, 

protestando contra atos do Prefeito Munici-
pal de São João Evangelista. 

- A Comissão de Assuntos Municipais. 

PROJETO N.• 100 

Concede auxílio. para construção da estrada 
de automóvel do município de Novo Cru-
zeiro 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, decreta: 
Art. 1. • - Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a empregar nas estradas de ro-
dagem do município· de Novo Cruzeiro, sen-
do a principal que liga êsle município à 
Hio - Bahia, e a outra que liga o dito mu-
nicípio a Setubinha, no de Malacacheta. 

Art. 2.• - Fica o Govêrno autorizado 
a despender a quantia de Cr$ 300.000,00 pela 
verba orçada pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem para o exercício de 1948. 

Art. 3." - A presente lei entrará em vi-
gor no dia t.• de janeiro de 1948, revogadas 
as disposições em contrário. _ 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1947. 
(Assinaturas abaixo). 

Justificação 
O rnunic~pio de Novo Cruzeiro, com uma 

população superior a 40. 000 habitantes, é, sem 
dúvida, o maior celeiro de cercais de todo o 
nordeste mineiro. Possui, em tráfego, embo-
ra sem conserva conveniente, 75 quilômetros 
de estrada de rodagem. Acha-se distante da 
rodovia federal Rio - Bahia cêrca de 25 a 30 
quilômetros. 

Ligado à mencionada rodovia, terá am-
pla comunicação com o resto do País, escoan-
do fàcilmenté a sua vultosa produção. Neces-
sita ainda ligar-se a Setubil1ha, no município 
de Malacacheta, onde termina a rodovia Dia-
mantina - Setubinha. 

PROJETO N.o 191 

Concede auxílio ao llospital São Bento e à 
Conferência de Sú.o Vicente de Paulo, da 
cidade de Novo Cruzeiro 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta: , 

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a conceder ao Hospital São Bento 
o auxilio de .vinte mil cruzeiros (Cr$ ..... 
20.000,00) e ?- Conferência de São Vicente de 
Paulo o auxíliO de três mil cruzeiros (Cr$ .. 
~.00~,00), ,ambas casas -de caridade pública 

a cu.lade de Novo Cruzeiro. 
Art. 2." - Bsses auxílios correrão por 

conhl da verba 123 - 6 - 16 ,...- O, do or-
çamento de 1948. 

Art. 3.• - Hcvogam-se as disposicões em 
contrário. " · 
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Sala das Sessões, 13 de. outubro de 1947. 
(aa.) André de Almeida- Cândido Ulhôa 

- Xe!lofonte. Mercadante - Soares Canedo 
- Lmz Dom10gos. 

PROJETO N.• 192 

·Concede auxílio ao Asilo de São Vicente de 
Paulo, de Monte.s Claros 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gemis, decreta: . 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a conceder a subvenção anual de 
dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00), ao Asilo 
de São Vicente de Paulo, de Montes Claros. 

Art. 2.• - Esta lei entmrá em vigor em 
1.• de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 194 7 
(.1ssinaturas abaixo) . · 

Justificação 
O "\silo de São Vicente de Paulo, de 

Montes Claros serve ·de amparo à velhice po-
l>~e \lo sexo masculino de tôda a zona Norte 
Mmeira, ~:mde é a única instituição do gênero 
em funciOnamento regular há mais de 20 anos. 

Tem a~ila?o _constantemente cêrca de 40 
ve.l:~o~ e dist~Il?Ul, além disso, esmolas a do-
.r~~cih~s, a V~l~Ias farnílir.1s necessitadas, alei-
] . os e de~vahdos de tôda natureza, incurn-
)~ndo-se. amda do problema da mendicân-
Cia da ctdade. 

PROJETO N.• 193 

Concede auxílio ao Asilo das Damas de Ca-
ridade âe Mon'tes Claros 

, 1. A Asse.mbléia Legislativa do Estado de 
., mas Germs, decreta: \ · 

. ~rt · V - Fica o Govêrno do Estado 
m~lOJ Iz.ado a ~onceder a subvenção anual de . 
dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000 o· O) A 'I das D·uw 1 c 'd . • , ao si o ' • as. r e ~n a de de Montes Claros. 

Ar~. 2 .. - hsta lei entrará em vigor em 1.: ,de Janeiro ~d~ 1948, revogadas as disposi-çocs em contra no. 
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1947. 
(aa.) Antônio Pimenta - Aurrusto de 

Figueiredo - Badaró .Júnior - Tanc~edo Ne-
ves - Guilherrnino de Oliveira. 

Justificação 
O Asilo das Damas de Caridade de Mon-

t?s Claro.s é obra do mais puro arnparo so-
cwl, dedicando-se ao asilamento da velhice 
desamparada .do sexo feminino tendo sob sua 
prot?ção cm;stantemente nnd; menos de 40 
vellunhas astladas c distribui também aos sá-
bados esmolas manuais, a numerosos necessi-
tados q~e naquele dia em grande número, bus-
cam ah o seu_ sustento, contribuindo assim 
para ~l .res?luçao do gravíssimo problema da 
mendiCancia nas ruas da cidade. 

W instituição que vive milagrosamente 
de mmguadas esmolas populares e sempre em 
mil dificuldades para manter 'os seus bene-
ficiados. 

(a.) Antônio Pimenta. 

PROJETO N.o 194 

·Concede auxílio à Santa Casa âe .Misericórdia 
' de' Santa Rita de Jacutznga 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas 'Gerais, decreta: • 
· Art. 1." - Fica o Gov~r.no do E~tado 
autorizado a conce.der o ~ux1ho, de Cr$ ; .. 
20.000,00 (vinte mil cruz.euos), a Santa Casa . 
de Misericórdia de J acutmga. . , 

Ãrt 2 • - O auxílio •referido no artigo 
1.•, cor;er:i por conta ·da verba 123 - ~ -
15 _ O, do orçamento do Estado de Mmas , 
Gerais, para o ano de 1948.. . . . 

Art. 3.• - A presente lei entrara em v1~ 
gor em 1.• de janeir~ ~e 1948, revogadas as 
disposições em contrariO. 

Sala das Sessões, 13 de outubro ·de 1947. 
(aa ) Augusto de Figueiredo - Soares 

Canedo ·_ Adolfo Portela - Cândido Ulhôa 
- Augusto Costa - J oubert Guerra. 

PHOJETO N.• 195 

Autoriza concessão de terras devolutas 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta: . 

Art. 1.• _ Fica o Poder Executivo au-
torizado a alienar ou conceder, na forma pres-

't Le1· 11 • 171 de 14 de novembro de cn a na · ' . 1 • d 1936 e pelo decreto-lei n.• 1. 775, de 'i e 
. Ih de 194 () as áreas -de terrenos devo utos 
!~p~riores a 'duzentos e cinqüenta hectares 
(art. 119: § 2.• da Constituição do .Esta~o) .e 
até 0 limite máximo fixado na l~gislaça? VI-
gente, medidas e demarcada~ ate a .d~ta da 
Constituição do Estado e CUJUS medtçoes · ou 
0 custo do imóvel já tenham sido pagos pelos 
interessados. . . 

Art. 2.• - A presente lei entrara em vi-
gor na data de sua publicação, revogadas a~ 
disposições em contrário. . . 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1947. 
(aa.) Carlos Prates - Martins -da _Co~ta 

José Augusto - Guilhermino de Ohve1ra 
Elias de Sousa Carmo. 
Jzzslificaçcio - A Constituição do Esta-

do, no art. 119, § 2.•, estabelece: "Qualquer 
alienação ou concessão de terras devolutas 
com área superior a duzentos e cinqüenta h~c
tares, dependerá de prévia autorização legiS~ 
!ativa". 

A Constitnkão Federal, no art. 156, § 
2.•, fixou êste lir~ite, mediante autorização do 
Senado, em dez mil hectares. · 

A lei n.0 171, de 14 de novembro de 1936 
c o decreto-lei n.• 1. 775, de 1." de julho de 
194G estabeleceram as áreas múximas de 484 
hcct;lres ou 100 alqueires, quando destinad~s 
à agricultura c 3. 872 hectares ou 800 _ alque~
'res, .se destinados à criação, a serem vendi-
das a um só comprador. . · 

Essas áreas foram reduzidas pela Co?stl-
tuição a 250 hectares, qualquer que seJa a 
destinação du terreno. Excedendo de 250 ~I~~
tares, depende de autorização da Assem ela · 
Legislativa. . . . " 

Acontece, porém, que o dtsposih:VO con .... 
titucional veio alcançar em andamento x:ume-, . 
rasos processos de mediÇão e d~rr:ar~açao d~ 
terras devolutas, realizadas na v1genc1a da le1 
11,0 171 e do decreto-lei 1. 775 citados, com 
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as respectivas despesas ou custo do imóvel já 
pagos, além de satisféitas outras formalidades 
impostas pela Iegisla~~ão vigente. 

Há tempos aprovamos, unânimemente, em 
Plenário, um requerimento em que se pedia 
ao Govêrno do Estado encaminhar à Assem-
bléi_a todos os processos de medição c demar-
caçao de terras devolutas com área superior 
a 250 hectares e com as medições ou custo dos 
terrenos já pagos, para exame c pronuncia-
mento sôbre as respectivas concessões, diante 
d~ ~isposto no art. 119, § 2." da Consti-
lmçao. 

Cremos ser desnecessária a vinda dos pro-
cessos à Assembléia para se autorizar a con-
cessão, c é êstc o seu pensamento. Uma vez 
especificada, pelas condições do processo, a 
natureza .das concessões que devem ser feitas 
Pe!? Governo do Estado, penso que a Asscm-
blCia prescinde do exame dêsses processos e 
aprovando o projeto de lei, que ora apresen-
tam_os, parece não estarmos infringindo o dis-
POSI~ivo constitucional do art. 2.o,§ 2.•. 

A utilização racional das terras públicas, 
em nosso Estado, é medida preconizada no 
"Plano de Recuperação Econômica e Fomen-
to da Produção". 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 194 7. 
(aa.) Carlos Pratcs - Martins da Costa 

Guilhermino de Oliveira - Sousa Carmo 
- José Augusto. 

PROJETO N.• 196 

. Autoriza o Govêrno do Estado a conceder o 
abono de Natal a lodos os .~cus servidores 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta: 

~rt. 1.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a conceder uma gratifica~~ão a to-
.dos os seus servidores, a título de abono de 
Natal de 1947. · 

Art. ~·· - A. gratificação a que se re-
f~rc o artigo an!e~10r corresponderú aos ven-
Cimentos ou salanos de um mês se êste·s fo-
rem iguais ou inferiores a mil crÍizeiros (Cr$ 
1,.000,00), ou a essa quantia se forem supe-

-riOres. ' ' 
Parágrafo único - Para efeito dêsse cál-

culo,. será consi.derado salário-base a média 
daqueles percebrdos nos meses de julho a se-
tembro -do ano em curso, ·excluídos os abonos 
e horas extraor~inárias de trabalho.· 

Art. 3." - Fica o Govêrno do Estado 
autorizad,o a abrir o necessário crédito• para 
atender as despesas decorrentes da presente· 
lei. 

Sala das Sessõe~, 13 de outubro de 194 7. 
(aa.) Guilhermino de Oliveira - Uriel 

Alvim - Augusto de Figueiredo ~ André de 
Almeida - Chaves Ribeiro. 

Justificação - Já se tornou uma praxe 
nos meios da administração pública do País 
a prútica de ser concedida uma gratificaçã~ 
de; Natal aos funcionários, empregados e ope-
rários de serviços públicos. 

Ainda agora, a Câmara Federal examina, 
já em fase adiantada, um projeto concedendo 
abono de Natal a empregados em tôdas as ati-
vidades econômicas do Pais. 
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No caso, de Minas, entretanto, a gratifi--
cação em aprêço, é sobremaneira justa c opor-
tuna, -de vez que os seus servidores, com apoio· 
na Carta· Constitucional do Estado, aguarda-
vam um reajustamento em seus vencimentos, 
tão logo o Sr. Governador Milton Campos as-
sumisse o Govêrno de Minas, o que vem sendo 
protelado em razão de dificuldades havidas. 
na reestruhii·ação do quadro de funcionários, 
segundo informam os responsáveis pelo Go-
vêrno do Estado. 

Assim, o abono ·de Natal para os traba-
lharlores públicos de l\linas represcn ta r á me-
dida de elevado 1\lcance social além ,de cons-
tituir um grande estímulo p~ra aqnêle~ .de· 
cujo esfôrço muito depend!~ra o bom ex1to 
da causa pública dêsse grande Estado mon-
tanhês. 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1947. 
(a.) Guilhcrmino de Oliveira. 
- Publicados, incluam-se em ohlem .do 

dia. 
Finda a matéria a ser lida na hora do 

expediente, o Sr. Presidente passa a dcferit: 
a palavra aos oradores inscritos. 

POLíTICA DE CONCEIÇ1\0 DO RIO VERDR 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Feliciano Pena. 

O SR. FELICIANO PENA - Sr. Presi· 
dente, Srs. Deputados. . 

Na scss1ío de sexta-feira, dois ilustres De· 
putados fizeram desta tribuna acusnções aO' 
Prefeito de Conceição 'flo Rio Vel'tle, o Dr. 
Geraldo Costa. Antes, .iú se havia acusado o 
Dr. Geraldo Costa, sem entretanto trazer-se a 
'esta Casa qualquer prova das acusações con-
tra êle assacadas. 

Desta feita, a acusação foi produzida ba-
seada num simples telefonema, que levou a 
engano o Sr. Deputado que a veiculou, por-
quanto, é inteiramente destituída de qual· 
quer fundamento a falta que se levantou con-
tra o Prefeito de Conceição de Rio Verde. 
Trata-se ,de urna questão que deveria ser di-
rimida em um tribunal civil e nunca nesta 
Casa. E' um fato corriqueiro, que acontece 
constantemente, sem o menor reparo na vida 
cotodiana e que, no entretanto, quando as 
paixões políticas estão em ebulição, servem 
cl.e base para acusações graves e precipita: 
das. 

0 Sr . .José Ouintino morava em urna cnsa 
de propriedade do Sr; .. Toão Zuquim. Atraso~ 
0 pagamento t~c ~~I:~ners 28 meses c, por ~~ta 
r-1zão o propnetano requeren o seu dcsnt!JO. 
1\Íedi:;nle a ?it~ção P0ra a ação de dcsoê.io, o 
Sr. José Qt~mhn? derxou a casa do Sr . .João 
Zuquim, e m.vachu uma casa que est:wn va-
ga, de propncdade do Dr. Pedro Magalhães 
Carneiro. 

Quando o Dr,. Pedro de Magalhi'ics Car-
neiro teve conhecimento desta invasão da s~t:l: 
propriedade, acompan!tado de testemunhas, 
expulsou de st~a propncdadc o invasor, como 
era de sen ·drrcrto, assegurado pelo Código 
Civil Bras}l?iro. Foi o nu e bastou para que 
os advcrsanos do Dr. Geraldo Costa lanças-
sem mão do telefone e do telégrafo, pusessem 
em movimento o Secretário do Interior, o Che.., 
f e de Policia e êstc por sua vez o Sr. Delega-
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· do Regional de Três CoraÇões, que compare-
ceu a cidade de Conceição de Rio Verde para 
apurar os fatos e, ali chegando, verificou que 

' êstes eram como acabo de narrar à Casa, ne-
nhuma providência pôde tornar e natural-
mente voltou para a sede da sua Delegacia. 
O que há de mais interessante no caso é qu• .. 
os d':nunciadores do Prefeito de Conceição 
do ,Rio ye~de abandonaram o seu protegido 
Jose Qumtmo, quando o Delegado Regional 
procurou quem lhe emprestasse urna casa em 
que êle passase a noite. E ainda foi o' Dr. 
Pedro de Magalhães Carneiro que lhe empres-
tou outra casa, onde o mesmo se alojasse com 
a sua família durante a noite que teria de pas-
sa~ sem habitação em Conceição do IUo Verde, 
apos o desfôrço imediato que fôra obrigado a 
contra êlc tornar. 

Assim, eu lembro aos meus ilustres pa-
res que não é prudente trazer-se a esta As-
Sef?bl~ia, . acusação corno esta, b;seada en, 
Pri~nCira mfo_rmação, pois fatos como êste de-
Veriam ser dirimidos no juízo civil. 
tadoEut, de minha parte, lenho sempre evi-

razer semelhante a t . conhecimento d· C ,. s. con ecnnentos ao 
são de ordem a ?:•a, mnda mesmo quando 
trazidos ao rne~ohhca, ~omo os que foran, 
Prefe1'to d 'd ]conhecimento, relativos 'lO - ' a CI ar e d , E · ' gundo rne informar· e ~.sn~er:~ldas, que, se-
de qu·tt"o pr f , am, dmunmu o ordenado ' ' o essoras · · · Pies fato desta•· n- municipms, pelo sim-
tido e frlz : ,, ao pertencerem ao seu par-
acomp:mÍ1n/~~~~as aqt~eles que não desejam 
eleições. candidatos nas próximas 

57 Assim, dou Por terminada a minha mis-
t~~· esp1;ranf c!o que novas acusações sejam fei-

ao re Cito de Concei~~ão do Rio Verde 
~arf Provar, docmnentadamente que êste na~ 
rÔrç en: a ~~r corn êsse despêjo 'e ·com o des-
Qu··~.miC wto de que foi objeto o Sr. José 

In mo e sua f;m!Ília. (Palmas). 

2.• CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ESCRITOHES 

O SR. PRESIDENTE .:.._ Dou a palavra 
ao Sr • Armando Zilcr. < < 

O SR. AHMANDO ZILER - Sr. Presi-
dente, e Srs. Deputados. 

_Em daia de ontem, instalou-se em nossa 
Cap1~al! o Segundo Congresso elos Escritores 
B_ra~Ile1ro\ promovido pela Associúção Dra-
SilCira de hseritores. 

Assistindo a sua instalação, vieram-me à 
~e.~~~ ~quelas pa_l:.:vra~ com que La Druyêre 
ll1lci_.Iv<I o s~u livro Imortal: "Je rends au 
pubhc !ce qu'Il m'a prété". 

"Eu devolvo ao povo (com êste livro) o 
que dêle recebi". ' 

E''~, confOI·tador verificarmo~ que naquele 
século

1 
XV!!• !-uiz XIV, Hei, un~ escritor, um 

pensaf or ]a hvesse a eom;ciência de que era 
ao povo que devia a stla obra. 

A inteligôneia brasileira !em tradiçüo po-
pular c Ca:'t r o Alves é o <~xcmplo vivo de que 
a i_nspir~~~~üo r~ldm_ente vem do povo c qt!c o 
nrhda somente o e, na medida em que sou-
ber interpretar os nn:;cios do povo na rncdidu 
em que refletir ns lutas elo povo' na medida 
que com ela" ~;e identifica. ·· 

A. L. 17 

, .E' bom que já em 1680 houvesse escrito-
res que sabiam disso: que deviam os seus pen-
samentos mais ao povo do que· à si mesmos, 
embora ainda hoje haja os que teimam em 
isolar-se, em não descer da clássica tôrre de 

·marfim ... 
A verdade é que somente são escritores, 

que somente se fazem compreender e estimar, 
que somente criam obra reahúentc grande e 
imortal, aquêles oue não estão na tôrre de. 
marfim, mas que descem ao povo, que sentem 
os problemas cotidianos do povo, que vivem 
ao seu lado. 

No Brasil, é assim. A nossa inteligência 
tem trndição popular, tem tradiçiio de luta e 
estamos certos de que o Segundo Congresso de 
Escritores, que se instala em Belo Horizonte, 
parte dos festeJos do cinqiientenário da nossa 
Capital, será a continuacão do histórico pri-
meiro congresso, realizado em S. Paulo, ainda 
em pleno Estado Novo e que, sem dúvida, foi 
marco dos mais import::mtes, com sua célebre 
e corajosa Declaração de Princípios, na luta 
pela reconquista da liberdade. 

O Segundo Congres~o se realiza, igual-
mente num momento lw.~tante. r.:rave pa-
ra a 'nossa Pátria. Como então te~o.s 
a certeza <le que os cscritorP<; brasilei-
ros, refletindo os anseios ?OSS03 do poyo ~le
mocrático, saberão ser (hgnos do pnme1ro 
congresso, e saberão igualmente defend~r a 
liberdade, que se interessa a todos, amda 
mais interessa aos escritores, defendendo a 
Constituição e a Democracia em nossa ter-
ra defendendo a Paz, que é fundamental, co-
mb disse ontem o Sr. João Neves da Fon-
toura. 

E' ainda, grato assinalar que o Segundo 
Congr~sso elos Escritores Brasileiros se reu-
ne nesta mesma semana em que o mundo co-
memora o quarto centenário de Cervantes. 

Disse o ilustre poeta Dja1ma Andrad.e, há 
poucos dias, que a obra de Cervantes é Imor-
tal porque o homem é, realmente, em sua 
vida, "um pouco Quixote, 'um pouco San-
cho". Na mociaddc, somos Quixote, na ida-
de madura, Sancho Pança". 

Concordo, em parte, com o pensamento, 
vivo sempre e atilado, do nosso caro poeta •. 
Não hit dúvida oue a obra de Cervantes é 
imort[ll, po1·que hem caracterizou o , gêf!ÍO 
humano, somos altruístas e combativos,, m-
teir1.1mente certos de nossos deveres para com: 
a coletividade, dispostos à luta pelo hem co-
mmn, e neste caso, somos Quixóte; ou somos 
espíritos egoístas, nreocupa.dos sômentc com 
a no~sa própria sitnaGiio, e mesmo quando 
pensamos no bem alheio, temos as vistas ape-
nas no galardão, e somos Sancho; e neste 
sentido D. Quixote e Snncho realmente po-
larizam os dois ~r:mdes grupos errr que se 
divide a humanidade. Mas não seriam ape-
ll[lS dois porque ninda há um grupo, o dos 
espcctntivos, que vão para onde ·sfío conduozi-
r1os, niío a[f<lm nem reagem, como o velho 
nos<·inante, "pele c osws, como seu fidalgo 
dono ... ". 

A obra de Cerv:mtes é ntúal, e, por iro-
nin, f! mais atual a inda P'1l'a a própri n pá-
tria do r.r:mde e~,critor, a Espanha, ho.\e sob 
o tnciío franquista. 
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. . Cervantes · foi homem da Renascença, da 
Juta pela liberdade, por "bons governos", pe-; 
la j_ustiça. Quixote, o que arremetia contra os 
momhos de vento, contra bruacas de vinho, 
vendo bruxos e gigantes .. , Sim, mas o do 
di~curso aos "cabreros", o do~ conselhos a 
Sancho, para governar a ilha. Ah! A idade 
our?! Não por causa do ouro, mas porque não 
havia "el mio y cl ticmpo" ... O Quixote que 
clamava por liberdade, "que Dios y la natura-
leza me hicieron libre !" Que dizia a Sancho: 
"fere ganar la voluntad dei pueblo que go-
b~ernas, entre otros, has de hacer dos cosas: 
la UI_ta, ser bicn criado -con todos, y la otra, 
procmar la abundancia de los mantenimien-
tos: que no hay cosa que mas fatigue el co-
razon de los pueblos que la hambre y Ja 

• crestia". 
. • E'. sob o signo de Cervantes que a Inte-

hgenC1a brasileira, com tão vivas tradições 
de luta se reune em seu 2.• Congresso. O po-
vo brasileiro espera que ela lhe dê o que êle 
lhe deu. 

Sr. Presidente, esta Casa não poderia fi-
car alheia a êsse grande certame do 2.9 Con-
gresso que sem dúvida terá profunda reper-
c~ssão, e proveitosa, em nossa Pátria. E, as-
Sim sendo, tenho a honra de passar às mãos 
de V. Excia. um requerimento concebido nos 
seguintes têrmos (lê) : 
.. O Sr. Valdir Lisbôa - V. Excia. per-
rnlte-me um aparte? Estou de nleno acôrdo 
com o requerimento de V. Excia·. Queria, no 
entanto, esclarecer o seguinte: para tomar 
parte .no 2.• C~ngresso de Escritores, foram 
expedido~ <:_onvltes especiais aos Presidentes 
das Cmmssocs de Educação e Cultura da Câ-
mara Federal, do Senado Federal e da Câma-
ra de Vereadores do Distrito Federal· m 'IS a 
Assembléia Legislativa do Estado d~ MÍnas 
c sua Comissão de Educação e Cultura não 
receberam convite especial. 
d . O SH. AHMANDO ZILER - Agradeceu-v? ~ .ap~:t~, de_ S. Excia., o Sr. Deputado 

aldu Lisboa, nao tenho neccssàriamente ele-
. ~~ntos para. contestá-lo nem ponho em dú-
VI a a ;eracida?c ~o que afirma ... 

. O Sr. ~al~t.zr. Lzsboa ---' A retaçüo foi pn-
hhcada no Diano da Assembléia''. 

O SR. AHMANDO ZILEH - ... todavia 
!od?s. os Srs. Deputados receberam convite 
l~divtdual, porque isso ocorreu comino tam-
bem. "' 

O Sr. Valdir Lis~oa - Todos os Srs. 
Dep~tados foram. convidados para assistir às 
sessoes; os convites especiais foraru expedi-
dos para tomar parte no Congresso. 

O SH. A H MANDO ZILEH - Trata-se, por 
certo, de lapso que lamentamos, sem por isso 
deixarmos de h~menagear a inteligência bra: 
sileira, ora reumda, em seu 2.° Congresso. 

0 Sr. Valdir Lisbda - Dou pleno apoio 
ao requerimento de V. Excia. (Palma.s): 

Vem à :Mesa o seguinte 

REQUERIMENTO N.• 77 

Sôbre nomeação de uma comissão especial 

Exrno. Sr, Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 
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Requeremos seja nomeada uma eomtssuo. 
de oito membros para, em nome desta Assem-
bléia, visitar os escritores braJileiros reuni-
dos em seu 2,° Congresso Nacional, em Belo 
Horizonte. , 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1947. 
(aa.) Armando Ziler - Feliciano Pena 

- Alberto Deodato - Arlindo .Zanini - An· 
tônio Pedro Braga. 

O SH. PHESIDENTE - Está em discus-
são o requerimento apresentado pelo Sr. Ar-
mando Ziler. , 

O SH. ALBERTO DEODATO ..:_ Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra. 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SR. ALBEHTO DEODATO V.1 
Excia. vai por em votação? 

O SH. PHESIDENTE- Vou por em dis-. 
cussão e votação. " 

O SH. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente. Nós da União Democrática Nacional 
votamos a favor do requerimento do ilustre 
Deputado Armando Ziler, e votamos, apesar 
de não ter a Comissão de Educação e Cultura 
recebido convite para acompanhar o Con-
gresso, como se fêz em relação à Câmara Fe-
deral e ao Senado Federal. 

O Sr. Valdir Lisbôa - E à Cii.mara de 
Vereadores do Distrito Federal. · 

O SH. ALBERTO DEODATO - E à Câ· 
mar a de Vereadores, como bem disse 0 · Sr. 
Deputado Valdir Lisbôa. E votamos, porque 
acho que a cidade, recebendo os escritores 
de todo o Brasil, está vivendo um de seus 
grandes dias. E' a homenagem aos represen-
tantes do pensamento, aos I:epr esentantes da 

· inteligência. E' uma homenagem ao próprio 
Brasil, ao pensamento brasileiro, à in teligên-
cia brasileira. Não ternos outra finalidade a 
não ser essa. (Palmas). 

DISCUSSÃO DO PARECER N.9 36 
SôBHE O PROJETO N.o 110 

O SR. ALDEHTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhamen-
to da votação. 

O SH. PHESIDENTE - 1em a palavra 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SH. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre· 
sidenle, o nobre Deputado ·Armando Zil~r 
apresentou uma emenda que, ao meu ver, nao 
deve ter a acolhida da Casa pdas razões se-
guinter>: êle isenta o espólio até Cr$ ..... 
50. 000,00. Se aprovada desapan;ceria comple-
tamente êssc tributo. 

A maior parte dêsses tributos cessará, 
porque, em geral, os espólios em Min')s Ge-
rais vão, no máximo, até C r~ 50. 000,00. Em 
segundo ·lugar, cria uma taxa cxccs.;iva para 
quem tem mais de Cr$ 50. 000,00. Acho que 
a virtude está no meio; c o que está no melO 
é o anteprojeto aprovado pela Comissão. 
(Palmas). 

O SR. PEDRO BRAGA - Peço a pala-
vra, Sr. Presidente. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Pedro Braga, 
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. O SR. PEDRO BRAGA - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. · ' 

. Belo Horizonte, cujas manhãs alegres e 
CUJUs tardes maravilhosamente policrômicas, 
em seus horizontes primaveris, como que se 
fazem cada dia mais sedutoras para as co-
memorações do seu cinqüentenário, assiste, 
neste momento, a uma vibrante manifestação 

· da cultura nacional. Acham-se reunidos nes-
ta Capital, honrando-a com a sua visita, fi-
guras das mais lídimas da inteledualidade 
b:asileira c que, ao ensejo do :m_iversário da 
eidade, fazem realizar, com hnlho e rara 
oportunidade, o Segundo Congresso Brasilei-
ro de Escritores. 

Ainda ontem, distinguido com o convite 
Para o magno conclave de inauguração, ou-
vimos, no salão do Instituto de Educação, as 
orações com que se inauguraram oficialmen-
te os trabalhos do importante certame. 

telectual da minha terra: ·"Para os plantado• 
res de carvalho, o gesto abençoado uas gera-
ções".', 

Estas, Sr. · Presidente, as rápidas pala· 
'vras com que, em nome da bancada ·do P, 
S.D., eu me solidarizo com a moção reque-
rida pelo {nobre Deputado Aunando Ziler ,1 (Palmas). 

COMISSÃO TEMPORAlUA 

O SR. PRESIDENTE - Ateralendo o 
pedido constante do requerimento apresen-
tado pelo Sr. Armando Ziler, devidamente 
apoiado, c que a Casa acaba de aprovar, no-
meio uma Comissão composta ·dos Srs. Al-
berto Deodato, Xenofontc Mercadante, Boli-
var de Freitas, Lima Guimarãc:>, Pedro Bra-
ga, César Sorági, Soares Canedo e Otacílio 
Negrão, para o fim de, em nome da Assem-
bléia Legislativa, visitar os escritores brasi-
leiros, reunidos em seu 2.• Cougres::.o Nacio-
nal, em Belo Horizonte. 

Corno disse muito hem o Sr. Governa-
dor do Estado, "os escritores em nosso País 
sempre tiveram participação relevante nas 
conquistas da civilização braslieira". 

. De fato, assim corno a humanidade se POLíTICA DE NOVO CRUZEIRO 
orientou sempre pela opinião <- pelo pensa-. 
mcnt.o. de seu~ pró-homens, desde os tempos 0 SR. PRESIDENTE - Dou a palavra 
hornencos ate aos dias áureos do Renasci- ao Sr. André de Almeida. 
men_to e daí à Revolução Prancêsa e aos dias 0 SR. ANDRÉ DE ALMEIDA- Sr. Pre-
·?a .Idade c_o~temporânea, assim como influ- sidente, Srs. Deputados. , . 
~ncias decisivas exerceram sempre Goethe, Na última sessão desta Asstmbleia. o De-
S~~akespeare, paute_, Cervanles, Camões, tam- putatlo Uriel Alvirn trouxe ao conh.~~u;1ento 
~Jem . no Brasil o mtelectual, o escritor têm da Casa fatos desenrolados r~o, mumcipiO de 
Il1flmdo de maneira patente nos eventos que Novo Cruzeiro. :f:stes fatos vmL~am en~o~v~n-
marcam as diversas fases do evolver da nos- do acusações ao Prefeito daquele mumcipiO. sa civilização. dA 

N- 1 Acabo, Srs. Deputados, de receber esse . ~~o 1á negar que a Independência, a Px·efeito a seguinte carta, que passo a ler à Ab_ohçao c a República derivaram de idéias c 
Vetcul~das e pregadas em livro;;, em jornais, Assembléia para justificar a sua ges ao na-
nas catedras,. r_ws comícios, em tudo 0 que quele município e desfazer rumor~s. e notas 
Pos:~a ti·ansrmhr 0 pensamento dos intelec- aqui ventiladas por um seu adversano. 
!ua~s, os responsáveis, ainda que remotos e "Belo Horizonte, 13 de outubro de 1947 • 
ln<hretos, pela eclosão da alma popular. Exmo. Sr. Dr. José André de Almeida 

Dai, a. importânc~a do Segundo Congres- Assembléia Legislativa - Capital. so de Escntores Brasileiros . 
.l-Já mister, realmente, que os intelectuais Com referência à carta lida ontem nessa 

se compenetrem das graves rcsponsabilida- augusta Assembléia pelo Deputado Uriel Al-
d~s 51ue possuem como mentorcs da opini:io vim, assinada pelo Sr. Antônio Estêves . da 
puhhca, como plasmadores das gerat~õcs que Silva, candidato a Prefeito de Novo Cn~ze1~o, 
surgem. impôsto ao P. S. D. pelo Chefe do D1stnt? 

Nobre e proveitosamente vividos serão, de Novilhona, Sr. Odilon Estêvcs Lima, mm-
estamos certos, êstes dias dur<1nte os quais, lo agredeceria ao ilustre amigo se se dignas-
nesta Capital, os intelectuais brasileiros se se a esclarecer a seus pares o que, em ver-
reunern para o fim de bem orienh'.r e esti- dadc, ocorre no município ·sôbrc minha ad-
rnulur a cultura. ministração. 

Nunca é espinhosa .a missilo do homem, O município, sob a infeliz gestão do meu 
qualquer que ela scjn, quando ó exercida antecessor, teve os seus cofres delapidado,s, 
com alma, com ideal e com amor. Quanto nada se realizando ali durante mais de trcs 
rnai:; vamos entrando em idade e, por isso anos de arrecada~~ão, absorvendo-se, ainda, 
mesmo, mais nos compenetramos de que ao para cúmulo da falta de decoro administra-
homem só de bom e útil cabe realizar na tivo, a quantia de Cr))i G3. 000,00 (st:ssenta e 
sua trajetória fugacc, melhor nos fala ao três mil cruzeiros) importáncia paga pelo Es-
coraçiío aquilo que construímos com a abne- lado para constru~~ão do Grupo Escolar da 
gada e superior intenção de lcg,u· aos vindou- Cidade, que até hoje não deu entrada nos co-
ros e melhor no:; :;ahem ú nlmit as obras nos- frcs inunicipais". . 
sus a que possamos imprimir a marca das O Sr. Badaró Júnior - V. Excia. me 
cousas duradourns. ' permite um apai·te? . 

Agindo desta forma, como se espera, nes- O SH. ANDim DE ALMEIDA --- Perfel-
te sentido :;uperior e dignificante, estarão os tamente. 
e:;critore:; que ora :;o reuncm nesta Capital, () Sr. Badaró .Júnior - Penso que V • 
realiztmdo proveitoso Congresso c a êles se E;>cia; está sen<lo injusto; houve realmente 
poderá aplicar a frase de um brilhante in- autoriza~~ão para as despesas de Cr$ · 
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· ~3. 000,00, mas o procurador do Pre:feito de 
.Novo Cruzeiro é quem recebeu esta impor-
·tância, de modo que já se está ape~ando em 
.Juízo Criminal a quem cabe a responsabili-
dade no caso. Pediria a V. Exc1a. não adian-
tasse uma àcusação ... 

O SR. ANDRÉ DE ALMEID4:.- O meu 
bobre colega há :de perceber quê" não estou 
fazendo urna acusação; estou lendo simple~
mente uma carta a mim enviada pelo Prefei-
to de Novo Cruzeiro. 

O Sr. Badaró Júnior - V. Excia. está 
yeiculando uma acusação contra o nome de 
,uma pessoa digna e honrada. 

O SR. ANDRÉ DE ALMEIDA - Devo di-
zer a V. Excia. que não conheço o Prefeito 
de Novo Cruzeiro, venho trazer ao conheci-
mento da Assembléia êsses fatos e lendo esla 
(:arta apenas transmito a defesa que êle pede 
seja· eu o veicula dor. 

Anoto o aparte de V. Excia .. e é com 
~atisfação que verifico que de falo houv,e a 
delapidação, não pelo Prefeito daquela ep~
ca, mas pelo seu procurador. Portanto, vm 
a Câmara que houve de fato prejuízo para a 
Prefeito de Novo Cruzeiro. 

O Sr. Badaró Júnior - Confirmo g.ue 
houve uma delapidação, não pelo Prefeito, 
mas pelo seu procurador. Éle foi infelizmen-
te uma vítima de seu procurador, mas hou-
ve, de fato, esta delapidação. 

"A viagem administrativa, feita pelo Pre-
feito Municipal, teve como objetivo, inaugu-
rar uma ponte e um mercado, construidos no 
povoado de Três Barras; receber o terren.o 
destinado à constru~~ão de uma escola rural, 
na vila de Caraí; empreit<lr o mercado de 
Água Vermelha, e criar ali, mais três escolas 
municipair>. O Tle. Agnelo Alkmim, Delega-
do 'do município, aproveitando-se da oportu-
nidade, fêz a viagem em companhia do Pre-
feito. 

· O missivista falta com a verdade ao afir-
mar que o Prefeito ou o Delegado tenham 
influído de qualquer forma para dern~ver pro-
pósitos partidários de quem quer c1ne seja. 

Sendo o Tte. Agnelo Allmum meu velho 
amigo, sempre teve e terá a minha casa como 
sua: Já CQnstitui grande cr1me para os pes-
sedrstas, ter-_:;e como hóspede as pessoas das 
nossas relaçoes. 

O Tte. Alkmim, com um passado dos 
mais dignos, tem a seu favor uma conduta 
.quer como cidadão, quer como militar acim~ 
de quaisquer dúvidas. Militar honr~do ci-
dadão probo, nunca deu lugar a que set{ no-
me fôsse el!volvido .em. intrigas, naturais a 
indivl.duos rrrcsponsavers; - Teófiio Otoni, 
Arassuaí, Carlos Chagas, e Novo Cruzeiro 
pelos seus hahit~ntes. dignos' c honrados, en: 
dossarão esta aflrmatrva. 

Assumirei, pessoalmente, tôda e qualquer 
responsabilidade peh~ menor violência come-
tida em Novo Cruzerro, na ,atual gestão. 

0 aeusador, o~t o se,n veículo, ao pro-
pagar infâmias devrarp: alem d~ ~hcs dar cur-
so requerer ao Governo do Eswdo o com-
p~tente inquérito. p_ara a~urar a sua pro~e
dência e não derxa-las soltas e.rn. acusaçoes 
mentirosas. Assim pensando, s~ilcli:o ?o. hon-
rado Govêrno do Estado, por mter:nedw do 
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ilustre amigo a abertura de rigoroso inqué-
rito para apu~ar as acusaç~es veiculada~ pelo 
Deputado Uriel Alvirn, a fun de que fiquem· 
apuradas as verdades e as mentíras, sen~o 
que as últimas constituem a grande especia-
lidade do Sr. Antônio Estêves ,da Silva. 

Com a devida consideração c muito aprê-
ço, firmo-me mui atenciosamente. 

(a. ) José Moura - Prefeito Municipal." 
O Sr. Uriel Alvim - V. Excía. me per-

mite um aparte? 
Foi essencialmente o meu objetivo ao 

trazer ao conhecimento ·da Casa. o teo~ da 
carta que recebi de Novo ~ruze1ro, pl~Itear 
por intermédio da Assemble1a o encammha-

. mento ao Govêrno do Estado para que se 
apure a denúncia feita contra o Ttc. Agnelo 
Alkrnim. 

O tenente deve ser persona grata do Go-
vt•rno porque dias atrás o "Minas Gerais" pu-
bÍico~ sua promoção a um pôsto superior da 
carreira e denúncias apresentadas pdo Chefe 
do P.S.D. são exatamente que ·o tenente em 
questão participa in.tens?rnente da cumpanha 
política e tanto ass1m c verdade que o Go-
vêrno Alcides Lins o retirou de Novo Cru-
zeiro, conseguindo voltar logo depois. No 
Govêrno Nísio Batista foi novamente reti-
rado de Novo Cruzeiro para onde conseguiu 
voltar no Govêrno posterior c novamente o Go-
vêrno Alcides Lins tornou a retirá-lo, possi-
bilitando assim que as eleições ocorressem 
normalmente, num clima de confiança. 

Agora êssc tenente se acohcrta sob a ban-
deira pcrremista: realmente não é pCJ'remis-
ta, é integralista renitente e penitente. 

O SR. ANDRÉ DE ALMEIDA - Quer 
dizer que V. Ex c ia. reconhece que o Pre-
feito não está acompanhado de um tenente 
perremista e sim de um integralista? 

Sr. Presidente, a minha missão nesta tri-
buna é trazer ao conhecimento da Casa o que 
de real se passi1 no município de t'ovo Cru-
zeiro e pedir por intermédio da Casa que o 
Govêrno do Estado mande instaurar inquérito 
para apurar a responsabilidade dos fatos que 
por acaso tenha havido. (Palmas). 

DISCUSSÃO DO PARECER N.• 36 

Em segui1la o Sr. Presidente lê c süb-
mete a discnssflo o parecer n.• 36, da Comis-
são de Viação, sôbre o projeto !1.0 110, publi-
cado na nta da 4.• Sessão EJ~.traordinária, 
de 11110-1947, c constantes da Orüem do Dia 
da presente sessiio. ' 

O SR. TANCREDO NEVES - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 
0 Sr. Tancredo Neves. 

O SR. TANCHEDO NEVES - Sr. Pre-
sidente. 

A douta Comissão de Viação c Obras Pú-
blicas ao se manifestar sôbre o projeto n.• 
110, sugere à Casa uma norma de conduta que, 
data venia não se nos afigura aceitável. 

Diz ela que, não se achando votado o 
orçamento pa,ra 1948, todos os projetos de 
lei que visam autorizar o Poder Executivo a 
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construção de obras, devem 'ter o seu anda- ' 'ças, cujo pronunciamento reputo necessário 
m~mto su~tado, até que seja sancionada a ao melhor esClarecimento do assunto. (Paz.; 
lm de meios. · màs). , , 

Em que pese o :respeito e a sincera ad- O SR. PHESIDENTE - O art. 61\ do 
miração que me merecem os ilustres compo- Hegirnento declara expressamente: ,:_ "Quan-
nentes desta douta Comissão, quer me pare- do um Deputado pretender seja sôbre certa 
cer que, no caso, êles ultrapas~aram os limi- matéria ouvida determinada Comissão, reque-
tes traçados pelo Regimento a competência rê-lo-á por escrito até a segunda discussão o 
daquela Comissão. a Assembléia deliberará por maioria ab~o-, 

·. À Comissão de Viação e Obras Públicas luta". 
quando chamada a pronunciar-se sôhrc proje- Nestas condições, só à vista de um fe-
tos relativos a construção de obras, incunl- querimento por escrito sôhre a matéria, po-
be estudá-los e examiná-los tao só e exclu- derú a Casa deliberar eomo melhor lhe pa-
sivamente nos seus aspectos iecnicos, para recer. 
nconselhar o plenário, com a autoridade que , O SR. ALBEHTO DEODATO ---,-- Sr. Pre-
lhe assiste, a sua aprovação, se tais pro,ie-' sidente, peço a palavra, pela ordem. 
tos sugerem realmente obras dü interêsse pú- O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
h li co, de manifesta conveniêncw ou de com- o Sr. Alberto Deodato. 
'provada urgêneia ou, então, po~t·a opinar no O SH. ALBEHTO DEODATO - Sr. Pre-
scntido de sua rejeição, se tais obras são si dente. Encaminho à l\Icsa o requerimento 
adiáveis, se anti-econômicas ou se contrárias acêrca da questão de ordem formulada pelo 
ao interêsse do Estado. Deputado Tancredo Neves, cujas palavras não 

Mas, somente a Comissão de Finanças é só endosso como as faço minhas. . 
competente para estudar· os projetos em face E' êstc o requerimento, de completo acôr~ 
do orçamento c dizer da existência de verba do com o ponto de vista expendido pelo Sr.1 

ou <los recursos disponíveis para atender às Deputado Tancredo Neves (lê) : 
desp1~sas por ôle:; criadas. 
. E' hcn;t verdade qnc o orçamento de 1948 
·~~ha-se, amda, em estudos na Comissão de 
bn:m(;as, . ~~t:.i~s membros não se têm poupa-
do ~ . sacnfa~w:; no exame cuHladoso desta 
rnatena, cuja importúncia dispensa ser pos-
ta em destaque. 

Mas o fato de não se achar votado o or-
rarneJ_Jto_não é motivo para que a, Comissão 
de. Vwçao e Ohras Públicas e as demais se 
exmw1!1 d? e~tndo das matérias que já lhe fo-
rmn .d1stnbmdas. Do contrário, estarão pcr-
~le_n!l.o um tempo prceioso com cvHlente pre-
Jmzo para o rendimento dos nossos traha-
lhos. 

Sem dúvida que a~ leis complementares 
<l? nosso estatnto básico devem ter, na sua 
discussão c votaçf\o, prefcrôncw sôbre tôdas 
n;; outras, mas c!wuanto as Comissões não 
h_::er?m a st!a atenção voltáda p<tra essas leis, 
nao. c demais que se dcrliqnem ao exame dos 
PrOJetos de sua competência. 
. Permito-me, pai:;, chamar '' atPnçiío dos 
Ilustre~; Sr:;. Depnla!los para a importância 
do n~;s:.mlo em dehate, pois que a aprovação 
do pnreccr em aprêço implicarú na anulaçi\o, 
durante a prc:;cnte r.cssão ler{Llativa do di-
reito !1e inieintiva dos pro,idtos de' lei por 
J)arfe dos parlr~mentares, que s6 o retomarão 
na se;:;unda qmnzena de man~o do ano vin-
douro, o qu.e vnl.e dizer, ficni~ú o Executivo, 
no tocante a aphea~~ão dos idinheiros do po-
vo, em ~l?r.ns públicns, privndo !la eselarcci-
rln, palnotwa c eficiente colai>Orar;ão desta 
Cw;a, durante um trimcstl'e do futnro exer-
cício. 

Por êsses motivos, Sr. Pre.-;ldente, e ain-
da por ser ohseuro membro da Comissão de 
Finan\~as, cujas prerrogativas tenho o dever 
de defender, dcelnro que vot..<rei contra o 
}W.l'('('!~r eilnrlo, S() i"Je for pôsto r~m .votnÇão. 

Entretanto, é de tal magnitude a maté-
ria nêlc contida, que requeiro a V. Excia. 
digne-se ouvir a Casa se concorda em que 
sc,ia êle encaminhado ú Cpmis:>ão de Finan-

HEQUEHIMENTO. 

Sôbre encaminhamento de pare!'cr 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le, 
gislativa: 

A Comissão de Finnnças, ~endo em vi11~ 
ta a rnntéria contida no pareecr n.o 36, orn 
em üiscussão, pede que o mesmo lhe seja en-· 
caminhado, para o estudo dos seus diversos 
aspectos, que incidem na sua competência. · 

(aa.) Maurício Andrade, presidente -
Alberlo Deodato. 

O Sil. PHESIDENTE -- Vou submeter à 
deliberação da Casa o requerimento que aca-
ba de ser enviado à Mesa, assinado pelos Srs. 
Deputados Mauricio Andrade ~~ Albel'lo Deo-
dato, no sentido de que o. varcccr n.o 36 seja 
enviado para estudo de seus diversos aspec-
to~;, que coincidem na sua competência á Co-
missão de Finanças. ' 

Os Srs. Deputados favoráveis a dito re-
querimento queiram permanecer assentados •1 
(Pausa). 

Foi aprovado por unaninü,lade. 
Dopo i:;, o Sr. Dn~~r Mende~., por parte 

da Comis~;ão de Agricnltura, lk! e eneaminha 
à Mesa o ~eguinte parecer: 

PATIECEH N.o 37 

Comi:;s{io de ;lgricnllura, Indústria 
e Comércio 

A Comissão de Agricultnrn, Indústria e 
Comércio, foi encaminhada uma representa; . 
ção dos at~ricultores que compareceram .a 
19.• "Semana do Fazendeiro", que se reali-
zou na Escola Superior de Agricultura d.o 
Estado de Minas, em Viçosa, em qt~e. depOIS 
de longa e judieiosa exposição, sohcllam os 
lavradores presentes àquele ccrlam~, que se-
jam estudados, eom carinho, os segumtes pon-
tos, resumo de suas aspirações: 
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. 1 - a conveniência de serem. ampltndns 
~s instalações da E.S.A. V., de molde que ela 
possa receber maior número de alunos anual· 
JUente; 

/. 2 - a necessidade, de que a E.S.A. V. 
receba um reparo geral e de que seus labo-
ratórios e seu material didático sejam melho-
rados, modernizados e acrescidos ·daquilo que 
fôr necessário ao bom emprêgo dos novos 
métodos de ensino e às pesquisas compnti· 
'teis com o avanço da ciência, 
. 3 - a vantagem de ser c1 ia do na E. S. 
A. V. o serviço de Extensão Agrícola à La-
voura, nos municípios, de maneira constan· 
te e concreta, fornecendo-lhe recur&os mone-
tários e meios para que o Serviço se torne 
realmente eficiente, pelo menos, neste primei-
ro instante, à Lavoura da Zona da Mata; 

4 - a justiça de ser conc.:dido aos pro-
fessôres e funcionários administrativos da E. 
S. A. V. - como reparação e prêmio do seu 
real mérito - os direitos de funcionários efe-
tivos, pertencentes a um quadro especial de 
Profcssôrcs e de funcionúríos, e que seus ven-
cimentos sejam, ao menos, equiparados aos 
dos professores c servidores das demais Es-
colas congêneres, existentes nO' País. 

E' sempre com grande acatamento que o 
Poder legislativo mineiro recebe as sugestões 
dos ôrgãos de classe, dos elementos que têm 
Parcela de responsabilidade, visando repa-
rar erros e corrigir falhas. 

A Escola Superior de Agricultura de Vi-
çosa, r.edeada em Viçosa, ê um patrimônio 
nacional, de fama universal c tem prestado 
reais benefícios, não só a Minas, como ao Bra-
sil. Qualquer governante, que tenha o senso 
de responsabilidade, não hesitará em aumen-
tar os recursos financeiros dêsse estabeleci-
mento, que é um orgulho para Mina.::; e, con-

. s~qücntemente, amparar os professôres e fun-
CIOnários que lá mourcjam c que, com dedi-
cação e carinho, procuram semJ?rc elevar o 
nome dessa colméia de trabalho produtivo e 
compensador - que é a Escola Superior de 
Agricultura de Viçosa. 

Quanto aos itens 1.9 , 2.0 e 3.0
, acima trans-

critos, é a Comissão de parecer. seja enviada 
cópia, da representação ao Sr.' Secretário da. 
Agricultura, Indústria c Comércio, Dr. Amé .. 
t~co Henê Giannetti, para estudo e providên-
cxas. ' 

, Está certa a Comissão de que o Sr. Se· 
cretário, com a sua competência e capacida-
de de trabalho, reveladas no Plano de Recu· 
l>~raçã~ Econômica c Fomento da Produção, 
nao deixará de tomar medidas aconselháveis, 

· •entrosando-as no referido Plano. 
Quanto ao item 4.0 é a Comi~são de pa• 

tecer que são justas c razoáveis as pretcn• 
JSões dos professôres e funcionários, mas que 
iá existindo na Assembléia um projeto de lei 
neste sentido, não lhe compele agir no as-
~unto a não ser cada Deputado pessoalmente. 

Sala das Comissões, 13 de outubro de 
1947. ' 

f (-aa.) Dnar Mendes, relator - Uriel AI-
Vim - Armando Zilcr. 

De acôrdo com o art. 161 do Hegimento, 
o Sr. Presidente submete a di:>cussão c vo-
tação única 0 parecer supra, que, sem debate, 
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é nprovado, recebendo o .eegnín!e de~p~cho,: 
- Encaminhe-se ao Sr. Secretario. da 

Agricultura. 
I 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Subsliluição 

Está sôhre a mesa o seguinte requerimen· 
to, que é lido pelo Sr. V Secretário: 

REQUERilVIENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le· 

gislativa: . S 
Tendo viajado o Dcputa(~O Starh!Ig oa-

res, é este para que V. Excw. s~ !;hqne de 
substituí-lo na Comiss:.io de Conshtmçao, Le-
gislação e' Justiça, enquanto durar a au-
sência. 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1947 • 
(a..) Pedro Braga. 
O Sr. Presidente defere o rcquerime~to 

supra, designando o Deputado, l!riel Alvu? 
para substituir o Deputado ::>Lahng Soar~s, 
ausente, na Comissão de Constiluiçúo, Legis-
lação c Ju:;tiça. 

Nada mais havendo que ser tratado na. 
hora do expediente, passa-se à 

2.t PAHTE DA ORDEM DO DIA 
1.• DISCUSSÃO DO PHOJEfO N.o 186 
Anuncia-se a 1.• discussão do projeto 

n,0 186, de autoria do Sr. últuao {[c Carva-
lho aue localiza, na cidade de Congonhas do 
Car~p-o, uma Escola Induslfial Vocacional. 

Lido êstc projeto pelo Sr. V Secretá-
rio é franqueada a palavra, não a solidta 
nenhum Sr. Deputado. Submetido a votos, 
é aprovado. 

- As Comissões de Agricultura c Fi-
nanças. 

V DISCUSSÃO DO PROJETO N.9 187 
Segue-se a 1.• discussão do. projeto n.e 

187 de auto !'ia do Sr. Castro Pires, que lo-
cau'za, na cidade ·de Teófilo Otoni, urna Es· 
cola Industrial Vocacional. , 

Após a leitura dêssc projeto pelo Sr · 
t.o Secretário, é o mesmo submetido a votos 
c aprovado, sem debate. 1~. - As Comissões de Agncultura e I-

nanças. 
1.• DISCUSS;\0 DO PROJETO N." 188 
Em seguida, anuncia-se a 1.' discuss~o 

do projeto n.9 1l38, de autoria do Sr. '!I.n~l 
Alvirn que autoriza a construçii.o de. edtÍICIO 
p:tra ~ Forum do munic\pio de Parreiras. S 

Procedida a sua leitura pelo S1·. 1..0 c-
cretário e Iivr~ a palavr~•· não se ma_mfesta 
nenhum Sr. Deputado. Posto a votos, e apro-
vado êsse projeto. 

_ As Comissões de Viação e Finan{~as. 

1_. DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 189 

l':ogo após, anuncia-se :,t 1.• disc~ss~o 
do projeto 11.0 189, de autoria da Con~Issao 
Executiva que autoriza o Poder ExecutiVO a 
nbrir um crédito especial de Cr$ 1. 749.399,10, 
para pagamento de subsídio e ajuda de custo 
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·aos Deputados à Assembléia Legisiativa do 
Estado e aos membros ·da Comissão Perma- · 
nente da mesma Assembléia. 

3.' DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 50 
Finalmente passa-se à 3.0 discussão do 

projeto n.o 50, 'dando denominação ao edifí-
, cio da Assembléia. 

Depois de lido êsse projeto pelo Sr. 1.o 
Secretário, é o mesmo aprovc~do, sem de-
bate. 

À Comissão de Redação. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
O SR. BADARó JúNIOR - Sr. Presi-

dente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 

o Sr. Badaró Júnior. 
O SR. BADARó JúNIOR - Sr. Presi-

dente. Requeiro a V. Ex c ia. faça consignar 
em ata que votei contra 0 projeto n." 50, pelos 
motivos que já tive oportunidade d<> declarar 
da tribuna desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE - O requerimento 
de V. Excia. constará da ata. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente deixa de convocar a 

sessão extraordinária, que deveria realizar-se, 
hoje, às 20 horas, por não existir matéria pa-
ra a rnesrna. 

E, nada mais havendo que tratar, decla-
ra finda a sessão, designando para a próxima 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 14-10-1947 
Primeira parte 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da ata. 
Expediente, inclusive leitura e apresen-

tação de projetos, pareceres, indicnções, re-
querimentos c interpelações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e vota\)ão de requerimentos, 

pareceres, indicações c interpelações. 
Leitura e aprovação de 'redações, finais. 

Segunda parte 
Das 16 às 18 horas: 

1.• discussão do projeto n.c 190, de auto. 
tia do Sr. Deputado .José André de Almeida, 
que concede auxílio para a construção de 
uma estrada de automóvel no município de . 
Novo Cruzeiro. 

V discus<.iio do projeto n.• 191; de au-
toria do Sr. Deputado Josô André de Almei-
da, que concede auxílio ao Hospital São Ben-
to e à Conferí:mcia de São Vicente de Paulo, 
da cidade ·de Novo Cruzeiro. 

1.4 discussão do projeto n.Q 192, de au-
toria do Sr. Deputado Antônio Pimenta, que 
concede auxílio ao Asilo de Sao Vicente de 
Paulo, de Montes Claros. 

· 1.• discussão do projeto n." 193, de au-
toria do Sr. Deputado Antônio Pimenta, que 
concede auxílio ao Asilo das Damas de Cari-
dade de Montes Claros. · 

·' ' 
1.~ discussão do projeto n.• 194, de au-

toria do Sr. Deputado Augusto de Figueire-
do que concede auxílio à Santa Ca:;a de Mi· 
se~icórdia de Santa Rita de Jacutinga. 

1.• discussiío do projeto n.• 195, de au-
toria do Sr. Deputado Carlos Prates, que au-
toriza a concessão de terras devolutas. 

1.4 discussi'io do proieto n.o 196, ele a\1-
toria do Sr. Deputado Gmlhermino de Oli· 
veira, que autoriza o Governo do Estado: a 
conceder o abono de Natal a lodos os seus 
servidores. 

Levanta-se a sessão. 

RESOLUÇÃO N.• 1 
Fb:a o subsidio e ajmla de custo dos 

Depzzlados 
A As::;emhléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1.• - E' fixado em Cr$ 7. 000,00 

(sete mil cruzeiros) o subsírlw mensal dos· 
Deputados à Assembléia Legislativa do Esta-
do, e em Cr$ 200,00, · a gratificação por ses-
são a qne comparecerem. . . . 

Parágrafo único - Tera tmnlJém direito 
à gratificaçfio o Deputado que se achar au-
sente, em comissão externa. , 

Art. 2.• - Anualmente terão os Deput?--
dos uma ajuda de custo igunl ao .subsidio 
mcnsnl. . C"' 1 000 00 Art. s.• - E' f1xada em r.p . , 
(mil cruzeiros) a verba mensal. ?e rcpresen-
tnção do Presidente da Assemblcw. 

Art. 4.0 - O orçamento a ser votado, 
para o exercício. de 1!)48, con~ignará a ver-
ha para ocorrer as despesas crwdas por est.a 
Resolução. ~ 

Art. 5.• - A presente Resoluçao entrará 
em vigor a partir de 1.• de janeiro ~le_1948. 

Art. 6." - Hevogam-se as d1sposiçoes em 
contrário. 

Sala das Sessões, 13 de outubro. <le 1947. 
Alberto Teixeira dos Santos Filho, Pre-

sidente. ' 
Valdir Lisbôa, 1." Scerelário. 
Luiz Domingos, 2.• Secretário. 

ATA DA 3.• HEUNI?\.0 DA COMISSÃO DE 
SAúDE . PúBLICA 

Com a presença dos Srs. Deputados .A~
tônio Caetano, Níouruo Guimarães e Antomo 
Pimenta, sob n presidência do primeiro, a~s 
trinta dias do mês de setembro do ano de mil 
novecentos c quarenta• c sete, reaniu-se: na .sa-
la das Comissões da Assembléia Legislativa, 

'a Comissão de s·núdc Pública., 
Feita a leitura da ata da reunião ante-

rior c posta em discussão, foi a mesma apro-
vada. J eder 

Achando-se ausente o Deputado f a 
Albergaria, foi devolvido o recur1~o d~ aB~~ cêutico Antônio José ·de Carva 10• ·• ~ no-
Repouso do Camhuí e feita, em segmd~' An-
va distribuição, desta vez, ao Deputa 
tônio Pimenta. 

C I Deputado l\lourão Gui..; om a pa avra, o 
1 marães declarou que deixava de apresen ar 
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seu parecer ao Relatório das Águas de Cam· 
buquira, visto ter solicitado informações téc-
nicas a respeito, pedindo, para isso, prorro-
gação do prazo para a entrega do mesmo, de 

, ~cô~~o com o Regimento Interno. Com essa 
J~shfiCação, o Sr. Presidente deferiu o pe-
dido do solicitante. 

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente levantou os trabalhos da sessão, 
tendo, antes, convocado uma outra reunião 
pa~·a a próxima segunda-feira, dia seis, às 
qumze horas. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 
194 7. - Antônio Caetano. 

ATA DA 4.• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
AGIUCULTUHA, INDúSTRIA E COMÉRCIO 

Eri:i votação o mérito do projeto n.• 52', 
votaram contra o parecer do relator os Srs., 
Deputados Augusto de Figueiredo e Joubert 
Guerra. Verificado o empate, o Sr. Presi-
dente, de acôrdo com o parágrafo 2.• do n.• 
11 do art. 40, Secção li, do Regimento In-
terno, deixou, para a próxima reunião, o seu 
desempate. · · 

Esgotada a matéria do dia, o Sr. Presi-
dente levantou os trabalhos, ficando a pró-
xima reunião para data oportuna. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 
1947. 

(a.) Rondou Pacheco. 

CONTIUBUIÇJ\.0 DO DEPUTADO RONDON 
PACHECO 

· Presentes os Srs. Deputado.:; Uriel Alvim, 
Armando Ziler, Dile1·mando Cruz c trltimo de 
Carvalho, reuniu-se, sob a presiJência do pri-
meiro, aos dois de outubro do ano de mil 
novecentos e quarenta e sele, para mais uma 
de suas sessões, a Comissão de Agri.cultura, 
Indústria e Comércio. 

Número de VCI"eadores elos municípios minei-
ros, ele acôl'(lo com a lei n.O fi, ele B\10\1947 

Lida e posta em discussão a ata da reu-
nião anterior, foi a mesma aprovada. 

Com a palavra, o DeputaJo último de 
. Carvalho leu seU: parecer sóbrc o projeto n."' 
45, o qual, pôsto em discussão, deliberou a 
Comissão que fôssc encaminhado, por inter-
médio da Mesa, à Comissão de Finanças, o 
referido projeto. 

encontrando-se sôbre a mesa uru volume 
das . Leis sôbrc Terras Devolutas, hem como 
o projeto de n." 64, foram os mesmos distri-
lmidos, respectivamente, aos Srs. Deputados 
Armando ZUer c Dilermando Cruz. Sôbre o 
projeto n.o Gl, o Deputado Dilcrmando Cruz 
emitiu parecer, imediatamente, o qual, pôsto 
em discussão e votação, mereceu aprovação 
unânime dos Srs. membros, tendo a Comis-
são dellberado, também, remeter o projclo 
em <tprêço à Cornissuo de Finanças. 

Nada mais havendo a trat..lr, foi encer-
rada a sessão, tendo o Sr. PrcsldEonte con-
•.rocado urna nova reunião para o dia nove 
às quinze horas. ' 

Sala das Comissões, 2 de oultlbro de 
1947 .. 

Uricl Alvim. 

ATA DA 6.• 1\EUNIÃO DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO Ê CULTtiHA 

Com a presença dos Srs. Deputados 
Rondou Pacheco, Bolivar de Freitas, Augus-
to de Figueiredo c Jouhert Guerra, :10s nove 
dias do mês de outubro do ano de mil nove-

, .centos c quarenta c sete, na Sala das Comis-
sões da Assembléia Legislativa, reun~u-se, sob 
a presidência do primeiro, a Comissão de 

· Educação c Cultura. 
. ·- Lida e posta em discussão a ata da reu-
ntao anterior, foi a mesma aprovada. 
. Submetida a votação, o Pdi"ecer sôbrc o 
Projeto n." 34 obteve aprovação.· 
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Municlpios 

· 1 Abaeté 
2 Abre Campo 
3 Açucena 
4 Aguas Formosas 

Aimorés . . . . 
Aiuruoca .... 
Alérú Paraíba .. 

5 
6 
7 
8· 
9 

10 
11 

Alfenas ..... . 
Almcnara .. 
Alpinópolis .. 
Allcrosa .. 

i 2 AI to H.io Doce 
13 Alvinópolis .. 
H Antlra<las . . . . 
15 Andrelfmdia .. 
Hi Antônio Dias .. 
17 Araguari . . . . 
18 Ar'1''''U"Í 
HJ Ar~;~it ': .. _". ·. ·. 
20 Arcehurgo . . . . 
21 Arcos 
22 Arcado.:.·.". ·.·. 
23 Astolfo Dutra .. 

Alaléia .... 
25 I1acpcndi . . . . 
26 Bambuí .. 
27 Barão de Cocais 

Barbacena . . . . 
Barra Longa .. 
Belo Horizonte 
Belo Vale .. 

28 
29 
:10 
31 
32 Betim ..... . 
33 Bias Fortes .. 
34 Bicas . . . . 

Boa Esperança 
~lG Boctliuva 
37 Bom Despacho 
:.JS Bom Jardim de Mi-

nas ......... . 
3\} Bom Jesus do Ga-

lho . . . . . . 
40 Bom Sucesso .. 
41 Bonfim 
42 Borda da Mata 
43 Dotelhos . . . . 

Populàçiío N. de v e. 
Hab. 1·ea<lores 

27.410 
22.867 
18.786 
39.978 
41.562 
17.108 
27.371 
20.380 
28.íiG2 
11.270 

7.532 
2:l. 292 
11.324 
1!l.9U8 
19.342 
18.353 
40.2:Hi 
30. O ti! 
1'7.6GG 
9.374 

15.312 
!J.125 

11.120 
47.436 
23.830 
28 .lHl5 
11.380 
82.57G 
17.57:! 

258.224 
14.108 
18.179 
14.578 
10.5,12 
27.609 
:Hi. 623 
25.601 

7.988 

27.32\} 
21.485 
25.952 
11).127 
13.970 

11 
11 

9 
15 
15 

9 
11 
11 
11 

9 
9 

11 
9 
9 
9 
9 

15 
13 

9 
9 
9 
9 
.9 
15 
11 
11 

9 
15 

9 
21 

g 
g 
9 
9 

11 
13 
;J.l 

9 

·11 
11 
11 
~ 
~ 

1· I. 
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41 Brasília • • • • • • 
45 Brazópolis . . . . · .• 
46 Brumadinho .. 
47 Bueno Brandão 
48 BuenúpoJis .. 
49 Cabo Verde .. 
50 Caeté . . . . . . 
51 Camanducaia .. 
52 Carnbuí . . . . 
53 Cmnhuquira •• 
M Campanha •••.•• 
55 Campestre .• ·• ••• 
56 Campina Verde .• 
57 Campo Belo . . . . 
58 Campo Florido .. 
59 Campos Altos .... 
60 Carnpo1> Gerais 
fi! Candei,\s . . . . 
62 Capelinha .. 
fi3 Capetinga .. 
64 Canmdaí . . . . 
65 Carangola . . . . 
6G Caratinga . . . . 
H7 Carlos Chagas 
68 Carmo da Cachoei-

ra ......... . 
69 Carmo da Mata .. 
70 Carmo do Paranaí-

ba ......... . 
71 , Carmo do lHo Cla-
72 1:~ . : • . . • . • . . 

73 Cass1a ....... . 
Caíadupa::; . . . .. . 

7't Catagnazes ..... . 
75 Ca~~antbu . . . . . . 
7G Cláudio .· . . . . . 
77 Concciç;io da Apa-

rceid·t 
78 Conc~i~~·i'í·o ·das· ~,\l·a~ 

goa~ _ ... 1 
•• • _ •• 

79 Conceição do Mato 
Dentro .... , ..• 

80 Concciç:iio do Hlo 
·Verde ....•... 

81 Congonhas do Cam-
,po . . . . . . . . . . 

82 Conquista . . . . . . 
83 Consdheiro Lafaic-

tc . . . . . . ·.. . . 
tH Conselheiro Pena 
35 Cont~~ão de Jesus . 
86 Cordishurgo .. 
87 Corin io . . . . . . 
8íl Corowctlltlcl .. 
8!) 
!lO 
91 
92 
93 
94 

Crisllna . . . . 
Curvêlo . . . . 
Delfim Moreira 
Delfinópolis .. 
Dimnantin~t .• 
Divino ..... . 

9t) Divlnópolis .. 
Divisa Nova .. 
Dom Joaquim 
Dom Silvério . . . . 
Dores de Campos 
Dores do Indaiá .. 
Elól Ml:ndes .. 

g(j 
!)7 
!)8 
9\l 

100 
101 
102 
10:3 
101 
105 
106 

Erválla ..... . 
Esmeraldas .. 
Espe;·a Feliz .. 
Espinosa .... 
Estrêla do Sul 

30.975 
24.032 
12.421 
11.137 
13.910 
16.654 
24.214 
21.751 
26.0{)2 
8.827 

14.285 
19.847 
21.510 
32.883 
5.863 
7.9!)7 

24.739 
14.789 
32.336 

7.504 
18.908, ' 
52.853 
5f>.808 
33.543 

8.977 
9.557 

25.013 

16.723 
12.555 
1<1.794 
33.382 

7.913 
l:l. 714 

9.501 

1~.22a 

41.436 

7. 771 

S.1!l7 
14.90:l 

4ô.987 
19.511 
35.575 
Hl.50l 
2G.276 
2:1.701 
1:3.325 
5~L 170 
14.452 
8.475 

60.900 
:H.419 
26.537 

5.82'1 
21.487 
14.801 

H.958 
28.447 
16.42() 
21.642 
15.428 
19.877 
15.750 
20.061 

13 
11/ 
9 
9 
9 
9 

11 
11 
11 
9. 
S) 
9 

11 
13 
9 
9 

11 
9 

13 
9 
9 

15 
15 
13 

9 
9 

11 

9 
9 
9 

13 
9 
9 

107 Eugenópolis 
108 Extrema .. . 
109 Ferros ..... . 
110 Formiga .... . 
111 Francisco Sá ... . 
112 · Francisco Sales .. 
113 Fruta! .... 
114 Gimirim .. 
115 Governador Vala-

dares . . . . 
116 Grão Mogol 
117 Guanhães .. 
118 Guapé ..... . 
119 Guaranésia 
120 Guarani .. 
121 Gunrará .. 
122 Guaxupé . . . . 
1~3 Guia Lopes .. 
124 Guiriccma .... 
125 Ibatuba . . . . 
126 lbiá . . . . . . 
127 lhiraci . . . . 
128 Ignatama ... 
12fl Indinnópolis 
130 Inhapim .. 
13:1. Ipanema .. 
132 ltabira . . . . . . 
l~l:l Itabirito . . . . 
1<!4 
135 
136 
1il7 
1il8 
13f) 
'110 
141 

Itaguara . . . . 
Ilnjuhá .. 
Hamarandiba . 
Itambacuri .. 
Itarnogi . . . . 
Itamonte . . . . 
Itanhandu .... 
Itapecerica .. 
Itaúna .. 9 H2 

H:l Hin<la . . . . . . 
144 Ituiu:laba . . . . 

9 145 Itumirim . . . . 
15 14() .Jnhoticntuhas . 

147 Jacinto ..... . 
9 148 Jacuí ... . 

14!) Jacutinga . . • . 
9 1b0 Januúl'ia . . . . 
9 Hll Jcqueri . . . . 

l!i2 J cquitin hqnha 
15 
15 

!13 
9 

11 
11 

!) 
15 

9 

153 .Toiío Pinheiro .. 
1f1'! .Toi\o Ribeiro .... 
155 Juiz de Fora •. 
l!iü Lnr;ca dn Prata 
157 Lagoa Dourada 
lbH I~l'oa ~~,t~ 
15[) J:~;Ünht~ ": . ' 
lHO Lambari .. 
·.w1 Lnrnnjul . . . . . . 
1 G2. Lavra:; . . . . . . . . 

9 Hi3 Lcopoldina .. 
15 164 Liberdade .. 
11 Hl5 Lima Duarte 
11 166 Luz ..... . 

9 ' 167 Alnchado .. 
11 Hi8 Malacncheta 

9 lGl) Manga . . . . . . . . 
191 170 Iilanhua~~u . . . . . . 

171 Mnnlnunirim . . . . 
9 172 Mantcna . . . . . . 

11 173 Mar de Espanha .. 
9 174 Maria dn Fé . . . . 
9 175 Mariana . . . . . . 
9 17() l!ibrtinho Campos 

11 177 Mateus Lcllle 

18.021 
13.789 
25.409 

. 33.259 
26.641 
11.571 
26.219 
16.971 

35.748 
34.362 
:l4.014 
13.468 
15.801 
9.156 
7.297 

21.494 
14.476 
19.(i5(). 
6.83ti 

15,<151 
16.054 

7.056 
5.570 

47.967 
40.831 
23.910 
11. G\i9 
8.041 

31.658 
:H.2ô8 
45.818 
10.98!) 
11.530 

7.262 
:l9.810 
2D.{l7(i 
16.8~() 
40.320 
14.170 
28.157 
37.330 
12.300 
19.5:~7 
51. 7D:l 
2a.295 
32 .1!)2 
13.873 
2(~. f)f)2 

124.974 
14 .13\) 
10.517 
7.815 

~M. 772 
12.no 

7.7<1\) 
32.UOti 
1!6. 057 
17.51,5 
23.75,1 
22.G82 
25.!192 
34.378 
20.731 
:37.230 
:l5.233 
37.476 
21. G78 
9.27!) 

35.440 
10.413 
12.790 

9-
g. 

11 
13. n. 

S}r 
l1 
9· 

13 
13. 
13 

9 
I) 
9 
9 

11 
9 
9 
9 
9 
9 
9, 
9 

15, 
15 
11 
9 
9 

13' 
13 
15. 

9 
9 
9 

13 
11 

9 
15, 

9 
11' 
13 

9 
9 

15· 
11 
13 

9 
11 
15 

9 
9c 
s 

11 
9' 
9 

13 
15 
9 

11 
11 
11: 
13 
11 
13 
13 
13: 
11 
9' 

13 
9 
9 



:-178 Mutias Barbosa 
179 l\Iutipó . . . . 
.180 Matozinhos .. 
. 181 Medina . . . . . . 
182 ··Mercês . . . . 
183 Mesquita .. 
11::4 Minas Novas . . . . 
185 Miradouro ..... . 
181i Mirai . . . . 
187 l\lonsanto . . . • 
188 Monte Azul .. 
189 Monte Belo 
190 Monte Carmelo 
191 Montes Claros 
192 Monte Sião •. 
193 Morada •. 
194 Muriaé •... 
195 Mutum •... 
1!)() l\Iuzamhinho 
197 Nepomuceno· 
198 Nova Era .. 
199 Nova Lima .. 
2oo 1\T r ,I•Ova onte .• 
201 Nova Resende 
202 ·Novo Cruzeiro 
203 Oliveira 
. 204 Ouro Fino 
'205 Onro Pt·êto 
206 Pains .... 
207 Palma ...• 
208 Paracatu . . . . 
209 Parú de Minas 
210 Paraguaçu . . . . 
211 Paraisópolis .. 
212 Paraopcha 
·213 Parreiras . . . . 
214 Passa Quatro .. 
215 Passa Tempo .. 
21

1
6 Passos . . . . 

217 Patos de Minas .. 
218 Patrocínio . . . ... 

'219 ,Peçanha .. 
220 Pedra Azul .. 
'221 Pedralva 
222 Pedro Leopoldo 
223 Pequi ..... . 
22·i Perdizes .. 
225 Perdões .. 

'22() Piranga 
'227 Pirapc!inga 
228 Pirapora .. 
229 Pitangui . . . . 
230 Piuinhi . . . . . . • . 
231 Poços de Caldas .. 
232 Pomba ..... . 
233 Pornpéu .. 
23,! Ponte Nova .. 
235 Porteirinha .. 
236 Poté . . . . . . 
237 Pouso Alegre .• 
238 ·Pouso Alto .. 
239 Prados ..... . 
•240 Prata .. 
241 Pratápolis .. 
2~12 Presidente Olegúrio 

· 243 Haul Soares .. 
244 Recreio .. 
245 Hcsende Costa 
246 Resplendor .. 
24 7 Rio Casca . . . . 
248 Hio Espera 
'249 Rio Novo . . . • 

:.266 

13.440 9 
22.133 11 
9.974 9 

25.683 11 
15.970 9 
21.952 11 
63.418 15 
19.834 9 
19.442 9 
23.834 11 
17.161 9 
15.755 9 
25.022 11 
69.G13 15 
12.734 9 
1<1.417 9 
54.629 15 
36.803 13 
23.304 11 
21.171 11 
12.773 9 
33.525. 13 
8.052 9 

15.224 9 
41.249 15 
29.603 11 
35.948 13 
31.859 13 
12.046 9 
24.365 11 
26.762 11 
37.923 13 
15.635 9 
28.581 11 
11.908 9 
15.<i72 !J 
10.030 9 
14.530 9 
37.553 13 
60.602 15 
33.110 13 
60.35(j 15 
20.42(; 11 
14.5!l~~ 9 
15.191 9 
9.405 9 

14.736 9 
14.<H)8 9 
54.073 15 
11.412 !) 
26.390 11 
38.171 13 
29.241 11 
22.6(;8 11 
29.628 11 
14.442 9 
77.225 15 
23.668 11 
27.671' 11 
39.942 13 
9.693 9 
8.960 9 

16.235 9 
5.821 9 

26.922 11 
~g.59ü 11 
11.09G !) 
9. 711 9 

49.014 15 
20.661 11 
13.558 9 
19.211 9 

250 Hio Paranaíba .. 
251 Rio Pardo de Mi-

252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
2()0 
2tl1 
2(i2 
2(i3 
264 
2()5 

2()6 

267 

268 

269 

270 

271 
272 

273 
274 

275 

276 
277 
278 
270 

280 

281 

282 
283 
21H 

2:)5 
286 

287 

288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
29(i 
297 
298 
299 
:lO O 
301 
302 
303 
:~o4 
305 

nas ....... . 
llio Piracicaba 
Hio Prêto .... 
Hio Vermelho 
Hubim ..... . 
Sabará .. 
Sahinópolis .. 
Sacramento .. 
Salinas ..... . 
Santa Bárbara 
Santa Catarina 
Santa Juliana .... 
Santa Lm:ia .. 
Santa Maria de Ita-
bira . . . . . . . . 
Santa Maria do 
Suaçuí ....... . 
Santa Rita de Cal-
das .... 
Santa Hita de J a-
eulinga ....... . 
Santa Hita do Sa-
pucaí . . . . 
Santo Antônio do 
Amparo .. 
Santo Antônio do 
Monte .. 
Santos Dumont 
São Domingos do 
Pmta .. 
São Francisco 
São Gonçalo do 
Abaeté ....... . 
Sfio Gonçalo do Sa-
pncaí . . . . 
São Gotardo . . . . 
São João da Ponte 
São João del-Hei 
São João do Paraí-
so ....... . 
São João Evange-
lista . . . . . . . . 
São João Nepomu-
ceno . . . . 
Siío Lourenço .. 
São Pedro da União 
São Pedro dos Fer-
ros ....... . 
São Homão .. . . . 
São Sebastião do 
Paraíso . . . . . . 
S. Tomaz de Aqui-
no . . . . . . . . . . 
Sapucaí- Mirim .. 
Senador Firmino . 
Serrania . . . . 
Sêrro . . . . . . 
Sete Lagoas 
Silvestre Ferraz 
Silvianópolis .. 
Simonésia . . . . 
Tarumirim .. 
Teixeirns .... 
Teófilo Otoni .. 
Tiradentes 
Tiros . . . . . . 
Tombos ... . 
Torib:Jtê ... . 
Três' Corações 
'!'rês Pontas .. 
Tupaciguara .. 

16.031 9 

31.285 13 
18.7[l1 9 
14.490 9 
20.077 11 
19.619 9 
13.253 9 
19.952 9 
25.540 11 
55.108 15 
22.072 11 
11.390 9 
10.G58 9 
21.026 11 

18.420 9 

43.285 15 

11.695 9 

7.740 9 

26.987 11 
::·1 

8.422 9 

22.651 11 
:14.092 13 

39.908 13 
28.777 11 

13.508 9 

26.420 11 
2:3.9'17 11 
25.997 11 
52.018 15 

19.531 9 

24.265 11 

25.874 11 
10.:322 9 
7.893 9 

7.364 9 
13.192 9. 

28.950 11 

10.004 9 
4.328 9 

20.9!)8 11 
6.928 9 

30.395 13 
:J9. 268 13 
13.374 9 
16.126 9 
22.!)18 11 
60.370 11 
17.685 9 
84.250 15 
3.890 9 

18.097 9 
15.867 9 
18.477 9 
20.843 11 
25.!>49 11 
18.715 9 



"306 Ubá 
"307 Uberaha 
"308 Uberlândia 
309 Unaí .... 
310 Varginha . . . . . . 
311 V erissimo . . . . . . 
312 Viçosa ....... . 
313 Virgínia . . . . . . 
314 Virginópolis . . . . 
315 Visconde do Rio 

Branco ..... . 
316 Volta Grande ... . 

ESTADO .... .. 

65.548 
70.479 
48.264 
24.317 
23.366 

7.200 
44.756 

8.619 
26.216 

45.447 
14.033 

7.779.933 

15 
15 
15 
11 
11 

9 
15 

9 
11 

15 
9 

COMISSÃO EXECUTIVA 
Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães - V Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.• Vice-PJ·csirlentc. 
Valdir Lisboa - V Secretário. 
Luiz Domingos - 2.• Secretário. 
Emílio Vasconcelos - 3.0 Secretário. 
Ozanam Coelho - 4.0 Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 
Antônio Pedro Braga - Presidente. 
.Juarez de Sousa Carmo - Vicc-Presi-'dente. 
Cândido Ulhôa. 
Fahrício Soares. 
Faria Tavares. ( •) 
Starling Soares. (**) 
Ribeiro Navarro. - ( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 

Rondon Pacheco, designado em Sessão de 
11-10-947. 

( • •) Substituído, intcrinmnentc, pelo Sr. 
Uricl Alvim, designado em Sessão de 13-10-1947. 

COMISS.i\.0 DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMAD ... 
DE CONTAS 

Maurício Andrnde - P1·csidente. 
Henó -,Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( •). 
Feliciano Pena. 
Guilherme :Machado. 
Tancredo Neves. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
'Chaves Ribeiro, designado em Sessão de 10-
10-1947. 

COM: ISS AO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E COl\lilRCIO 
Uricl Alvlm - Presidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. · ,/ 
Armando Zilcr. 
Dilcrmando Cruz. 
Hcune-se às quintas-feiras. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Emilio Silveira - Presidente. 
Rondon Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. 
Arlindo Zanini. 
José Carvalheira. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E . OBRAS POBI.ICAS 

Otacílio Nc~rão - Presidente. · 
.José Augusto - Vice-Presidente. 
André de Almeida. 
João Camilo. 

· Mateus Salomé. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 
Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portcla - Vicc-Presidçntc. 
Bolivar de Freitas. 
Geraldo Ataide. 
Astolfo Dutra. 

COMISSJi.O DE SA'ODE PúBLICA 

Antônio Caetano -Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidclcino Viana. ( •) . 
.Taedcr Albergaria. (*) 
Luiz Maranha. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Mourão Guimarães c. Moacir Resende, 
respectivamente, designados em Sessão de 
24-9-1!H7. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Ribeiro - 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. 

( •) Substituído, interinamente. pelo Sr. 
Martins da Costa, designada em Sessão de 
22-9-1947. 

COMISS.ÃO DE REDAÇllO 

Abreu Resende ( •) - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Badaró .Júnior. 
Xenofonte Mercadante. ( •). 
Simões de Almeida. ( •). 

( •) Substituídos, interin~mentc, . pelos 
Srs. Soares Canedo, Magalhães M. Vwmioe 
.Tosé Augusto, designados em Sessão de • 
10-1947. 

COM!SSliO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

.T ason Albergaria. 
César Sorngi. 
Lima Guimarães; 
Simões de Almeida. 
XcnofL ~1te Mercadante. 
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Bolivar 1ie Freitas. 
Fabrício !'*oares. 

' · ~ · (*) Nomeadu em Sessão de 16-9-1947, 
• conforme requerimcuto n. 0 42, do Sr. Fabrí-

cio Soares. 
COMISSÃO ESPECIAL DE h.'TUDOS SôBRE PRODUÇÃO 

AGltlCOLA (*) 
Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozanam Coelho. 
Lourenço Andrade. 
Jason Albergaria. 
Cândido Ulhôa. 
César Soragi. 

(") Nomeada em Sessão de 22-9-1947, 
conforme requerimento n.0 43, do Sr. Sou .. 
sa Carmo. . 

COMISSÃO ESPECIAl. DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES (*) 

Rondon Pacheco. 
José Augusto. 
Ilacir Lima . 

. Magalhães Melo Viana. 
Aluisio Costa. ( •) . 
César Soragi. 
Armando Ziler. 

(*) · Nomeada em Sessão de 22-9-1!}47, 
conforme requerimento n.o ·51, do Sr. Simão 

. da Cunha. 
( •) Substituído, interinamenle, pelo Sr. 

Bolivar de Freitas, de:.;ignado em Scssiio de 
1-10-194 7. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SMlti':: O EJJSHIO 
tiO NORTE DE fol!NAS ('') 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pires. 
Emílio de Vascóncelos. 
Fidclcino Viana. 
Geraldo Ataídc. 
Fclieiano Pena. 
Cândido Ulhôa. 

~) NoÍneada em Sessão de :w.9_19,17, 
conforme requerimento n.• 57, do Sr. Cha-
ves Ribeiro. 

55! SESSÃO ORDHJÃRIA, EM 14 DE OUTUi:lRO DE 19-17 

!'P,ESID:ENCIA DO SH. ALDEHTO TEIXEIHA 
t~·}·,:~~--'"'' .. ·:" ' SUMARIO: _. Comparecimento - Ata E i 

268 

1
. t R 1· - ·x-pec Ien c: - a( wgrama do Sr. C·u·l· 

Lindemherg, Governador do E. do E'"s 
0

•
5 

. S t f l . . IH-nto an o, azenc o. c~rn.m~Icação _ Te-
legramas dos funci.onanos das circuns-
crições de Muzarnhmho e outras fazen-
do solicitaçiio - Ofícios dos S;s. Go-
vernadores do Hio G. do Norte, Sergi-
pe c Maranhão, agradecendo; dos Srs. 

' t 

Presidentes das Assembléias Legislativas. 
do Maranhão e Ceará, agradecendo; dos. 
funcionários da Coletoria Estadual de. 
Perdizes, apresentando sugestões; do Es· 
crivão do Crime de Brasília, fazendo so· 
licitação; da Diretoria do Clube dos Ad.:. 
vogados, congratulando-se - Memoriais 
de Irmãos Mosconi e outros, fazendo so· 
licitação; do Escrivão de Paz de Belo 
Vale, idem - Projetos n.o 197 (auxílio-
à instituição de beneficência), de auto-
ria do Sr. Juarez de Sousa Car·mo; n." 
198 (restabelecimento de custas), do Sr. 
Emílio de Vnsconcdos; n.'' 1!!!) (constru-
ção de estádio), do Sr. Ilacír Lima; n." 
201 (auxílio a instituição de beneficên· 
cia), do Sr. Augusto de Figueiredo; n.• 
202 (criação de Escola Elementar de 
Agricultura), do Sr. Lima Guimarães -
Indicações n.• 13 (constrn~~ão de prédio 
em São João del-Hei), do Sr. Tancrcdo 
Neves, e n.• l<J,. (grupo escolar em lnha· 
pim), do Sr. Emílio de Vasconcelos -
Obras públicas - Política de São Gon-
çalo do. Abaeté: discurso e indicação n." 
15, do Sr. Guilhermino de Oliveira -
Sa!ltos Dumont: discurso e projeto n." 
203 (construção e reconstru~~ão de rodo-
via), do Sr. Júlio de Carvalho - Polí-
tica de Alto IUo Doce: discurso do Sr ,1 

'A!berto Deodato - Indústria Vinícola· 
dis~urso do Sr. Uriel Alvim - Apresen: 
t~çao <~c p~receres - Parecer para 2.~ 
discussao sobre o projcio n.'' :H _ Pa-
recere:.;: n." :;8, sóbre o requerimento ri.<> 
'1?; n.'' 39, ~;ôbre o projeto n." 52; n.• 40 
sobre ? r~qucrimenio n.• :l7; n.'' ·11 sô~ 
hre _a I!,:<hcaçf~o n." 12- Parecer d~ rc~ 
da~~ao unnl sobre o projeto n." H _ 
Idem, sôbrc o projeto n." 50 - Viscuss1ío 
de pareceres - Aprovação dos parece-
res ns.'' 38, :w, 40, H c 50 - Discussão 
d,o parecer n.'' 41, sôbrc a erncnda n.'> 
'!~: pa!ayras dos Srs. f.!iJcrlo Deodato,. Hma Gnunarãcs c Bolivnr de Freitas -
2. pttrlc da Ordem do Dia: - L• dis-
cussão d~s projetos n.V 1!JO (construção 
d~ rodovia); n.• 191 (auxilio a institui~ 
çocs de beneficência); n." 1!12 (idem a 
~silo); n." 1!!.3 (idem); n.'' 1!1-1 (idem a • 
Santa Casa); n.• Hl5 (eoncessito de ter-
ras devoluta:;); c n.• 1!)6 (abono de Na-
tal) - Encerramento - Ordem do Dia 
15-10-19117. 
As 1~1 horas, comparecem os Sr~ · _ 

A~ber~o '}'eixeira :- Lim~1 Guimarães ~ 'Val-
dir Lisboa - Ltu~ Dommgos -- Emílio Vas-
concelos - A~lolfo Portela - Alherlo Deo-
~~to - An.dr.c, d? Almeida -- Aníbal Gon-
ÍlJO - A~1tonw, C~~et~mo '--- Antônio Pimen-
ta - Arlmdo Zamm - Armando Ziler -
Asto~~o ~utra - Augusto Costa - Augusto 
de I:Ig~ICiredo ::;- I~adaró Júnior - Bolivar 
de l'rei!~lS -, Candido Ulhôa - Carlos Pra-
tes - Cesar Soragi - Chaves Hibeiro - Fa-
brí~io Soar~s. -- Fidelcino Viana - Geraldo 
A!a~de - Gmlhermino de Oliveira - Ilacir 
Lm!a - Jac.der Albergaria - Jason Alber~ 
gana - Jo~e Augusto . - Joubcrt Guerra -
Juarez de Sousa Carmo - .Júlio de Carva- . 
lho Magalhães de Melo Viana - Manuel · 
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~aveira - Martins da Costa - :Maurício · An- · 
drade - Mendes Ferreira - Moacir Resen-
de - Mourão/ Guimarães - Oscar Corrêa _ 
Pedro Braga - Renó - Ribeiro Navarro _ 
Rondou Pacheco - Simão da Cunha - Soa-

. res Canedo.- Sousa Carmo - Tancredo Ne-
ves - (Jlhmo de Carvalho - Uriel Alvim 
r-- Xenofonte Mercadante. 

/ I 

de 9 d~ agôsto, uma propostà de congratula· 
ções pc a pro!llulgação da Carta Mineira. 

Recebido com agrado. Agradeça-se. 
Memoriais: 

~e Irmãos Mosconi c outros pcdind ' 

'. . Deixara"!' de comparecer, . com causa jus-
:tfiCada, os Srs. : - Castro Pues - Ozanan 
Coelho - Abreu Resende - Aluísio Costa _ 
.l\.madeu Andrada - Antônio Guimarães -
Oilermando Cruz - Emílio Silveira - Fa-
J.ia Tavares - 'Feliciano Pena - Guilherme 
Wachado - João Camilo - José Carvalhei-
la - Lourenço Andrade - Luiz Maranha -
l,{ateus Salomé - Otacílio Negrão - Simões 
!te Almeida - Starling Soares - Wilson Bc-
Caldo. 

atençao d~ ~ss~n:hléia para o pr~jeto n.~ 038a 
referente a mcidencia de impôsto. ' 

- Á Comissão, de Finanças. 
Do ~scrivão. de Paz da cidade de Belo 

Vale, pedmdo SCJam votadas medidas a favor 
da classe. 

- Á Comissão Especial de Estudos Sõ-
bre Serviços de Justiça. 

PROJETO N.• 197 
Concede auxílio à Conferência de São José 

da Sociedade de São Vicente de Paulo t O SR. PRESIDENTE - Achando-se pre-
entes 52 Srs. Deputados, declaro aberta a 

sessão. 
:.S 

da cidade de ltuiutaba. ' 

ATA 
A Assembléia Legislativa do Estado de . 

Minas Gerais decreta:· 

O SR. LUIZ DOMINGOS (2.9 Secretário) 
Lê a Ata_ da .sessão antecedente, a qual, 

-,m observaçao, e aprovada. 
s~ 

Art. 1.9 - Fica concedido um auxílio 
de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) 
à Conferência de São José da Sociedade de 
São Vicente de Paulo, da eidade de Ituiutaba .. 

EXPEDIENTE 

O SR. VALDIR LISBôA (V Secretário) 
..:.: Procede à leitura dos seguintes papéis: 

Radiograma: 
Do Sr. Carlos Lindenberg, comunican .. 

d( 'ter reassumido o cargo de Governador do 
tado do Espírito Santo. 

E~ - Hecebido com especial agrado. Agra-
déa-sc. 

Telegramas: 
Dos funcionários das circunscriçoes de 

M tzarnbinho, Andradas, Palrnira, Guardinha, 
tssa Vinte c Extrema, pedindo a atenção da 

APa5crn!Jléia para as emendas ns.9 2 c 4 apre-
5ttadas ao projeto n.9 16. 

sei _ A Comissão de Fininças. 
Oficios: 

Dos Srs. Governadores dos Estados do 
. ~ Grande do Norte, Sergipe e Maranhão, 

Rl<~ressando agradecimentos pela comunica-
c;~ da pos~;c, perante esta Assembléia, do Sr. 
J~sé. Hiheiro ·Pena, no cargo de Vice-Gover-
na'Jor do Estado. 

- Recebidos com agrado. Arquivem-se, 
Dos Srs. Presidentes das Assembléias L c-

. ]ativas dos Estados do Maranhão e Ceará, 
g~~(ndo idênticos agradecimentos. 
f _ Heccbidos com agrado. Arquivem-se. 

Dos funcionários da Coletoria Estadual 
'd Perdizes, enviando sugestões para um 
· ebstitutivo ao projeto n. 9 30. . · 
su C . - d I'" _ A onussao e •manças. 

Art. 2.9 - t.;sse auxílio correrá por con-
ta da verba 123-G-15-0 do orçamento de 1948. 

Art. 3. • - Revogam-se as disposições em 
contrário . 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1947. 
(aa.) Juarez de Sousa Carmo -· José 

André de Almeida - Astolfo Dutra - Elias 
de Sousa Carmo - Uriel Alvim. 

Justificação - :Esse projeto visa a auxi-
liar uma benemérita instituição de caridade, 
pública da cidade de Ituiutaba, que vem 
prestando, há longos anos, os mais relevan-
tes serviços aos mendigos, aos desprotegidos 
da fortuna c aos doentes naquela zzrbs. i 

A dita Associação tem ainda a seu car-
go o Hospital São José, que funciona como 
uma Santa Casa. Lá são internados todos os· 
doentes paupérrimos do município, que pos-
sui uma população de cêrca de 55. 000 al-
mas. A Sociedade <lc São Vicente de Paulo 
mantém à sua custa inúmeros mendigos, e, 
talvez, seja a única cidade do Estado, onde 
não se ':êem p~ssons mcndignndo pelas ruas .. 
Graças a refenda Sociedade, que, aquela ci-
d.ade pode ufanar-se de tnl coisa. Essa So-
ciCdade possui um fich:\rio completo de to-
dos os .mendigos e pobres que necessitam 
vcrdadmrarnentc de auxílio. Ela mantém cêr-
ca de 19q (cem) pobres, com suas respecti-
va;; _fmmhas, dando-lhes roupas, assistência 
mediCa c farmacêutica e alimentação. 

~em ainda, a seu cargo a parte 'que se re-' 
fere a Maternidade e à Infância, e com isso 
Presta enorme serviço à coletividade. 

Do Escriviio do Crime do Têrmo de Bra-
sfli~, solicitando medida~ no sentido do rca-
just:lmcnto de seus vcncnnentos. 

- A Corni:;são de Finanças. 

E' Justíssimo pois que se conceda ês-
se 'I" ' ' aux1 ro, porque não possui nenhuma ou-
tra sociedade beneficente naquela cidade e 
dita sociedade não recebe nenhum auxilio do 
Govêrno do Estado. ·' 

D~ Diretoria d_o Clube dos Advogados, 
comumcando ter sido aprovada, em sessão 

· Sala das Sessões, H de outubro de 194 7. 
(a.) Juarez de Sousa Cm·mo. 
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PROJETO N.• 198 

R~stabelece ·as custas devidas aos desembar-
gadores, juízes de direito e juízes substi-
tutos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta; 

Art. V - Ficam restabelecidos os dis-
positivos da lei n.• 1.007,' de 26 de setembro 
de 1927, que fixam as custas dos desembar-
gadores, juízes de direito e juízes substitu-
tos. 

Art. 2.0 - Essas custas serão cobradas 
sem prejuízo do direito conferido ao Estado 
de arrecadar, pelos mesmos atos, custas de 
igual valor. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 
1947. 

(aa.) Emílio de Vasconcelos - José 
Carvalheira - Renó - Antônio Pimenta -
último de Carvalho. 

.- Justificação - E' fato incontroverso que 
os juízes não somente em Minas como em todo 
o Brasil não tiveran1 nu peáodo de supres-
são do 'Parlamento 'uma remuneração con-
digna um razoável' reajustamento ante o en-
carecimento do preço das utilidades .. 

Na Capital da República, um _Jmz _de Di-
reito em dezembro de 1945 vencia a Impor 
tâncÍa de Cr$ 4. 500,00 mensais. Atualmente, 
êsse mesmo. magistrado já percebe . quase o 
triplo, ou sejam Cr$ 9. 400,00 c muda um 
adicional de 15 ou 25%, conforme tenha 3 

· ou mais de 15 anos de serviço. 
Hecentemente o Ex mo. Sr. Presidente 

da República dirÍgiu mensagem ao Congres-
so Nacional solicitando para os Desembar-
gadores os vencimentos mensais de Cr$ 
16.000,00 ·c mais um adicional de 25%, per-
fazendo assim o total de Cr$ 20. 000,00, para 

'os Juízes de Direito a remuneração de Cr$ 
10. 670,00 mensais, sem prejuízo do referi. do 
adicional, o que eleva êsscs vencimentos a 
mais de Cr$ 12.300,00 por mês. 

Essa solicitação do Ex mo. Sr. Presiden-
te da República, em cumprimento a dispo-
sitivo da · Constituição Federal (art. 26, § 
3.•), ·leve o escopo de equiparar os venci-
mentos dos magistrados cariocas aos dos Jui-
zes d~ São. Paulo, que já percebem aquelas 
quantias. 

Enquanto isso, em Minas, a partir da 
rc~tauração dos pri~cípios democráticos, os 
Ju_Izes apenas tiveram um pequeno ·'aumento, 
feito_ com todo o escrúpulo, feito por um 
magistrado, então Interventor, o insigne De-
sembargador Batista de Oliveira. E êssc pe-
queno aumento se fêz tirando aos .Juízes o 
direito de perceber. custas pela prática de 
determinados atos, percepção essa tradicional 
em noso fôro. 

Um Juiz de 1.• entrância em Minas, per-
cebe, atunlrncntc, Cr$ 2. 500,00 c _CrS 3.000,_ü0 
um ·Juiz de Direito de 2.• entràncw, c a maw-
,riu de nossas comarcas tem uma dessas cate-
gorias. 

Assim sendo, não se pode impugnar uma 
.medida que, sem sacrificar os cofres esta-
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duais, sem prejuízo do direito transferido ao 
Estado de arrecadar custas por atos dos Juí-
zes vem, de certo modo, atenuár um desi· 
gual tratamento na remuneração de Juizes do. 
nosso e de outros Estados e que, por outro 
lado, vem estimular êsses denodados servi-
dores no desempenho de sua nobilíssima mis-
são soeial de distribuir justiça. 

Assinale-se, por último, que os disposi.' 
tivos que estabelecem custas aos magistra-
dos datam de 1927, e, por isso mesmo, per-
mitem urna majoração que não elimine o rli-
reito conferido ao Estado pelo art. 26 do 
Decreto-lei n.• 1. 631, de 16 de janeiro de· 
1946, de arrecadar essas custas, custas do .. 
mesmo valor, como renda estadual. 

Êste é o projeto que ternos a honra de 
submeter à alta consideração desta augusta 
Assembléia Legislativa. 

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 
1947. 

(a.) Emílio de Vasconcelos. 

PROJETO N.O 199 

·Concede auxílio para a construção do está-
dio do Sete de Setembro de Futebol e· 
Regatas. 

A Assembléia Legislativa do Estado do 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a conceder o auxilio de Cr$ .•• , 
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), ao Se· 
te de Setembro Futebol c Hegatas, com se-
de em Belo Horizonte, para a constrúção do 
seu estádio em terrenos, que lhe foram doa-
dos pela Prefeitura da Capital do Estado. 

Art. 2.0 - Para atender· às despesas de• 
correntes da presente lei, será consignada a 
verba própria no orçamento do Estado para 
1948. 

Art. 3.0 - A presente lei entrará em 
vigor no dia 1.9 de janeiro de 1948. 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões 14 de outubro de 1947 ., 
(aa.) Ilacir Lir~a - Valdir Lishôa -

Lima Guimarães - Cândido Ulhôa - Arlin-
do Zanini. 

Justificação - Inct!mhe aos ,P_odcrcs PÚ• 
blicos amparar c inccnhvar a pr.atlca rios ~s
portes em tôdas as suas modahl~ades, obJe-
tivando a cultura física e o aprmwramcnto 
da raça. • 

0 sete ae S~tembro -}lt~bol c Hegatas, 
associação c:>portiva da Cap~tal, contando 
com mais de 3,!· anos de glonosa existência, 
filiada à Federação Mineira . de _Futebol, ~· 
sem dúvida, uma das orgamzaçoes esporh· 
~as que melhor têm contr~b!lído para o de-
senvolvimento da cultura flsica da mocidade 
mineira, sendo mel'\mo conhecida como ce· 
leiro das figuras exponenciais não somente 
do desporto mineiro, senão mesmo da nossa 
Pátria. Luta, porém, o Sete de Setembro, de 
lowra data, com as maiores dificuldades na 
oht~nção do seu estádio, o que, é preciso que 
se diga, já nã~ acontece co!n m; outras ass?- · 
ciações esportivas tla Capital, da catcgona 
do Sete de Setembro, eis que todos os outros; 

) 

r':"• 
,,·./1 

'' 



JJ '···' Atlético Mineiro, América F. C. e Cruzeiro 
·~'E. C., possuem os seus próprios estádios, em 
\ irtude de auxílios de várias modalidades que 
'1 'i<!>~ foram atribuídos pelos poderes estadual 
q;7-mnicipal. . .. 
r;:· Justifica-se, pois, plenamente, o auxiliO 

d~i' Cr$ 300. 000,00 para o ~et~ de Setembro 
:~•<, . construir também o seu estadw ~m terrenos 

que lhe foram doados pela Prefeitura de Be-
lo Horizonte. 

''.:\, 
I' 
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PROJETO N.Q 201 

Concede auxílio ao Instituto de S~o .Vicent~ 
da cidade de Cássia; à pon(er~ncza de; S. 
Vicente de Paulo de lbzracz; a Confe~ei?
cia de São Vicente de Pau!~ de. Delfwo-
polis. e à Conferência de Sao Vzcerzte de 
Paul~ de Carmo do Rio Claro. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 
. Art. v - Fica o Gov.ê~no do ~stado 
autorizAdo a conceder o aux1ho de Cr$ : ... 
100.000 00 (cem mil cruzeiros) ao lnshtuto 
de São Vicente de Cássia; Cr$ 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros)' à Conferência de São Vicen-
te de Paulo, de lbiraci; Cr$ 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros) à Conferência de São Vicente 
de Paulo, de Delfinópolis; e Cr$ 10. 000,0~ 
(dez mil cruzeiros) à Conferência de São Vi-
cente de Paulo, de Carmo do Rio Claro. 

Art. 2.• - O auxílio referido no art. 
V corerrá pela verba 123-G-15-0 do Orça-
mento do Estado de .Minas Gerais para o ano 
de 1048. . 

Art. 3.• - A presente lei entrara em 
vigor em 1.• de janeil::o .de 1948, revogadas as 
disposições em contrano. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1947. 
(aa.) Augusto de Figueiredó - Adolfo 

Portela - Badaró Júnior - José Augusto 
_ último de Carvalho - Lima Guimarães 
- Antônio Pimenta - Tancredo Neves -
Soares Canedo - Uriel Alvim. 

PROJETO N. Q 202 

Autoriza a criação de uma Escola Elementar 
de Agricultura em Cordisburgo 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. V - Fica criada uma Escola ~le
mentar de Agricultura no di!.:trito de Cor-
disburgo, neste Estado: . . • 

Art. 2.Q - Para este fnn flCa o Gover-
no autorizado a despender a importfmcia ne-
cessária, correndo a despesa por conta _da 
verba de Cr$ 133.455.000,00 (cento e tnn-. 
ta e três milhões e quatrocentos e cinquenta 
; cinco mil cruzeiros) destinada 11 constru-
ção de escolas_ constantes do Plano de Fomen-
to <h Produçao · 

Art. a.Q - Esta lei entrará em vi~or a 
1.Q de janeiro de _1948, revogadas aG dispo-
sições em contráno · 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1!14?. 
(aa.) Lima Guimarães ;- Cândil!O .Ulh~a 

Arlindo Zanini - Heno - Antmuo li-
menta - Adolfo Portela. 

-·-~-----~ 

I 

Justificação - Cordisburgo é um muni-
cípio que vive exclusivamente da agricultu· 
ra e da pecuária. E', além disso,. centro de· 
uma grande zona agropastoril constituída pe. 
los municípios ~e Pa~aopeba, S,ete Lagoas e· 
Curvelo, aos qums esta hgado por estrada de 
ferro, es~ando, p~rtanto, em condi.ções de sa. 
tisfazer a necess1dade de. todos estes muni· 
cípios. Acresce ser Cord1sburgo uma cidade 
turística, onde se encontra a célebre Gruta, 
do Maquiné, que tem atraído visitantes de' to-·· 
do o mundo, tal a arte desta dádiva da Natu-. 
reza. Cumpre ao Estado, por imposição cons-· 
titucional, auxiliar os municípios turísticos •. 

Instalando ali uma Escola Agrícola, 0 
Estado vai concorrer para o desenvolvimen-
to de uma cidade pobre, sem sacrifício e com 
enormes vantagens para a instrução profis. 
sional daquele povo essencialmente agrícola 
c para maior atrativo daquela cidade turís-
tica. 

- Impressos e publicados, incluam-se 
em Ordem do. Dia. 

, INDICAÇÃO N.9 13 

Sôbre construção de prédio escolar em S{io 
' João del-Rei 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le· 
gislativa. 

Os Deputados que esta subscrevem 'vêm 
pedir a V. Excia., que, ouvida a Assembléia,. 
seja encaminhada ao Ex!llo. !'r .. Dr.:. Gover· 
nador do Estado, a segumte mchcaçao: 

"Urge ser construido, no subúrbio d.e 
Chagas Dória, da cidade de São Jofio del-
Hei um edifício para o grupo escola1· "To-
mé 'Portes del-Hei", já criado e instalado. 

Justificativa - Chagas Dória é um arra-
balde da cidade de São João del-Hei, onde 
se encontra uma população superior a 5.000 
almas. Conta com duas grandes fábricas de 
tecidos e duas fundições de estanho, além de 
outras pequenas indústrias. E' o ponto de 
convergência dos habitantes de populosos 
núcleos rumis que ficam nas suas unedia-
ções. Durante muitos anos as ~mas crianças 
em idade escolar se instruíram em tri::s esco-
las isoladas, que com a criação do Grupo 
"Tomé Portes del-Hei" foram a êle incorpo-
radas. Acontece, porém, que êsse Grupo se 
instalou provisoriamente numa casa particu-
la!, naque~a localidade, onde, no entanto, nflo 
pode contmuar, dado o seu precário estado 
de conservação. 

Na falta de outro prédio no referido su-
húrbi?, . para se in:>talar, vi~-se obrigatlo a · 
trausfcnr-se o edifício do Liceu de ll.rtes c 
Ofício~, h_o.ic entregue aos beneméritos pa-
dr~s ~aleswnos, na cidade de São João del-
Hei, llú bairro das Fábrica~;, que dista maig 
de um quilômetro de sua ~cde primitiva. 

Está assim o arrabalde de Chat{aS Dó-
ria, há meses,· sem uma só escola para ins-
trução de sua~; crian~:as, em número de qua-
trocentas, aproximadamente. 

O Estado já possui neste local um exce-
lente terreno destinado a constru~:ão do edi-
fício ora pleiteado do seu Govêrno. 

Sala das Sessões, H de outubro de 1 ~H 7. 
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i .(aa.) Tancredo Neves ~ Júlio de Car-
..Valho - Guilhermino de Oliveira - Ilacir · 
,Lima - Chaves Ribeiro - Xenofonte Mer-
,cadante. 

- A Comissão de Viação. 

INDICAÇÃO N.0 14 

Sôbre o Grupo Escolar em lnhaúma 
"f,fi;.:r 
· Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
~gislativa. 

Os Deputados infra assinados pedem a 
V. Excia. que se digne de mandar encami-
nhar ao Exmo. Sr. Governador do Estado 
.a seguinte indicação: 

Elevar à categoria de Grupo Escolar as 
· ' catuais Escolas Reunidas de Vila de Inhaúma, 

.. município de Sete Lagoas. 
'Justificação - A Vila de Inhaúma, mu-

·nicípio de Sete Lagoas, conta com uma po-
;pulação escolar, superior a 400 alunos, so- . 
mente na sede da referida Vila .. Região irnen-

. samente rica em cristal, mármore, mozaico, 
. . com uma pecuária que já alcançou o maior 
·,grau de desenvolvimento, a Vila de Inhaú-
·ma atravessa urna fase de progresso cons-
. trutivo e eficiente. Eis porque justo é que 
. se faça transformar em Grupo Escolar as 
.atuais Escolas Reunidas. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1947. 
(aa.) Emílio de Vasconcelos - Luiz Do-

• mingos - Valdir Lisbôa - Tancredo Neves 
Badaró Júnior. 
- A Comissão de Educação. 

I/ '·. 
:CONVITE PARA MISSA EM SUFRAGIO DA 

ALMA DA EXMA. SRA. D.• CARMELA 
DUTRA 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa trans-
mite à Casa o convite que o Ex mo. Sr. Go-

. vernador. d.o Estado faz aos Srs. Deputados, 
para assistirem, .amanhã, às 9 horas, na Ca-
tedral da. Boa Vw~em, a missa que 0 Govêr-
n~ ~c Mmas Gerais manda celebrar em su-
fragw da alma ~a Exma. Sra. D,• C arruela 
D";;tr~, cc:mo pr~I~o de homenagem do povo 
mmci~o a mcmor,w. da ilustre dama. 

F~nda a matena a ser lida na hora do 
. expediente, passa o Sr. Presidente a deferir 
.. a palavra aos oradores que a solicitam. 

OBRAS PúBLICAS 

. POLíTICA DE S. GONÇALO DO ABAETE' 

O S~. GUILHERMINO DE OLIVEIRA_ 
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR: PHE_SIDENTE. -. Tem a palavra 
0 Sr. Gmlhermmo de OhvCira. 

1 .· O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIRA _ 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

· A propó.sito _da discu~são havid~ ontem 
t Plenáno sobre os dtversos proJetos de nes e ' . . · t . 

m~llwramcntos . m~mclp~ts: qt~~, l ~~nsllarn na 
Comissão de Vwçao c. __ nas u) 1cas, quero 
expcndcr a minha ?Pll~Jao. s favoravcl, mte1ra~ente,. a ~Il~e o Or-

otu ,.ci'l 0 mais poi:sivel, !;mtetJco, sern 
ç~une~l ~ " · ~' d !'versos serviços a serem thsenmmaçao os t 1 
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executados pelo Estado e a serem empenha· .. 
dos nas diversas verbas. ; 

Tenho para mim que, sendo o Orçamen' { 
to sintético, determinando globalmente, i. 
verbas necessárias a atender os serviços a,,.:( 
ministrativos do Estado, muito melhor ~: ' 
procederá porque, nessas condições, as lf; J:; 
ordinárias subseqüentes, poderão, então, drs-
criminar quais os serviços a serem executa-
dos. 

Os diversos projetos de leis. que transi-
tam por esta Casa, determinando a execução 
de obras, como sejam: a construção de pon-
tes e estradas de rodagem, de grupos escola-
res ou edifícios para forum, ou de outros 
quaisquer melhoramentos, têm o- vício ori-
ginal de não serem precedidos dos estudos e 
projetos respectivos e dos orçame~tos par.a 
que se aqu_ilate em qual} to , montarao os dl-
versos serviços que preveem. . 

Assim é que, se urna lei dctermma a cons-
trução de determinada ponte em determina-
do município, ela deve, antes, ser precedida 
do estudo e projeto da ponte em questão e do 
respectivo orçamento da construção . 

Por todos êstes motivos, esclareço, o 
meu ponto de vista é o de que o Orçamento 
deve ser sintético, sem discriminações assim 
tão minuciosas . 

Também os projetos de Lei devem acau-
telar-se das providências citadas. 

Entretanto, é nosso dever de represen-
tantes do povo, indicarmos ao Govêrno a ne-
cessidade de ser construída uma obra de in-
terêsse público em qualquer município. As-
sim é que julgo que a Comissão de Viação e 
Obras Públicas deveria providenciar que os 
projetos em andamento sejam enviados aos 
órgãos técnicos competentes do Esta_do para 
que projetem. e orcem, as construçoes . P.r?-
postas, voltando depois para estudo defmitl-
vo nesta Casa. . 

Até então não apresentei nenhum proJC- , 
to de Lei de tal natureza. 

Vou, contudo, apresentar duas indicaç?es 
ao Govêrno do Estado, para que detcrmmc 
sejam estudados, projetados e orçados, um 
edifício para o funcionamento do forum da 
cidade de Ipanema e ·outro para o. mesm_? 
fim na cidade de Mantcna. São dOis. mnn~-

. · · · t uc na-o tem edi-ClplOs ncos c progress1s as q . · , ' · d ·ustiÇ'l fi cio adequado para os serviços a J b. t' 
e <1ue por isso mesmo merecem ser 0 JC 

0 
· ' ' ' , Tenho a certeza de estudos de tal natureza; . 1 ~ · _ 

de que o Govêrno atendera estas rnm w., m 
dicaçõcs, mandando C;<>tudar essas orLas er o~; 
çá-las, para que depois po.ssamos e a ora 
respectivos pr?ietos de lei ordenando, a sua 
execução. 

POLíTICA DE S. ,GONÇAL? DO ABAETE' 

Passando a outra ordem de considera_-
, deter-me ligeiramente nesta t.n-ções, quero . 1, t ·picos dos diS· huna par exammar a .,uns o . t ' . f · ,, ,. IJclo meu cmmcn c curoos aqui pro cnuo.. C 1 . 1;,,.1 "r. Deputado Simfío da ~n ta, com 

CO ~o'-' 0 .. VI' <'''I rnos OCOl'-
rehl~'ÚO aos acontecimentos g1 <l .• ,,., • · 

rido<; em São Gonçalo do Ahae~c · . . 
'E 1 verdade cu fiz referencw .aqm ?0 
,n ' · 1 S Exc1• falo de que discursos proferH os por · . • .a. 

1;aqucla zona, tinham estimulado c acirrado 



i' 

l '\ ·-"'' 

os ódios políticos ali reinantes, determtnan-
. do a eclosão que resultou em tais aconteci-

mentos. O certo é que me louvei, para es-
tas afirmações, em informações que·· me fo-

'ram prestadas por elementos do Partido So-
cial Democrático daquela zona, a cuja fé sõ-
merite me posso reportar. 

Entretanto, lenho aqui em mãos alguns 
documentos que me foram enviados e entre 
os quais passarei a analisar urn manifesto 
lançado ao povo de São Gonçalo do Abaeté 
pela União Democrática Nacional, daquele 
município, de que teve conhecimento prévio 
o ilustre Sr. Deputado Simão da Cunha. Por 
êsse manifesto, verifica-se que a campanha 
eleitoral naquele município está sendo, per-
miti-me dizer, mal orientada. Em verdade, 
nós temos recebido de S. Excia., o Sr. Go-
vernador do Estado, reiteradas afirm:wões de 
que o Govêrno está inteiramente alheio à 
campanha eleitoral que se processa nesta ho-
ra e que não tem nenhum intcrêsse nos re-
sultados das eleições municipais. O seu inte-
rêssc atual é exclusivamente o de desenvol-
ver o bem público, trabalhando pelo engran-
decimento do nosso Estado no setor adminis-
trativo, nuo chegando absolut:uncnte o sr'. 
Governador a se interessar pelos resultados 
políticos das eleições. 

Tais afirmações, que tem sido reiterada-
mente feitas, são provas suficientes de que o 
nome do Govêrno não deveria ser usado pa-
ra as campanhas eleitorais do interior e nós 
ternos rigorosa confiança nos altos e since-
ros propósitos de S. Excia. o Sr. Governa-
dor c temos a certeza de que S. Ex c ia. sa-
berá se manter dignamente, como até aqui 
tem se mantido, para garantir a todos os mi-
neiros o seu livre pronunciamento nas ur-
nas de 23 de novembro. 

Entretanto, Srs. Deputados, vou ler al-
guns tópicos do manifesto a que aludi, pa-
ra que VV. Excias. se capacitem de que o 
nome e a autoridade do Govêrno foram am-
plamente ut_ilizados em .ta_I manifesto, que 
constitui assim urna espccxc de peça enga-
nosa da boa fé dos eleitores daquele muni-
cípio. 

Dir. o manifesto (lê) : 

União Democrática Nacional de São Gonçalo 
do Abaeté 

Prezado correligionário: 
A União Democrática Nacional de São 

Gonçalo do Ahaeté se dirige a todos ~s bra-
vos companheiros e o far. com o coraça? ~ol
tado para o r>ro~rcsso desta terra c feliCida-
de de seu labonoso povo. 

Estamos em vésperas de mais uma _cam-
1 ,1 política e as eleições municipais se 

~:~li1;arão n~ dia vinte e três (23) de no-
vembro próxnno · 

Já nas duas últimas campanhas ti:rc-
mos oportunidade <lc demonstrar,_ c mm,t.o 
bem 0 nosso devotamento ao Brasil c a l\lt-
nas 'Gerais. Na primeira, magnífica jornad.a 
de civismo sob o comando do grande hra:a-
loiro que é' o B!'igadeiro Eduardo Gomes, en~
prestamos a nos:;a colaboração e consegm-

A. L. - 18 

., .. I!borla; O Paio da di!adum qu~n-o-s-.:.--l 
focava. , 

. Na segunda, conseguimos eleger os nos-
sos candidatos. Hoje Milton Campos é 0 Go-
vernador de Minas e o nosso candidato a 
Deputado está eleito e defendendo os inte-
rêsses da região na Assembléia Legislativa. 

Estamos agora caminhando para mais 
uma vitória. 

Antes, tudo era contra nós. O Govêrno 
era do P.S'.D. Hoje é da U.D.N. Milton 
Campos, Governador de Minas Gerais, é um 
udenista - faz parte da bancada da U. D. N. 
na Câmara Federal e é membro do Diretório 
Estadual da U .D.N. 

O Secretariado é todo da U. D. N. : Pedro 
.Aleixo, Secretário do Interior; Magalhães Pin-
to, Secretário das Finanças; Américo Gian-
netti, Secretário da Agricultura; Campos Cris-
to, Chefe de Polícia. Tudo isto é garantia 
suficiente para que todos se capacitem que 
somos Govêrno e que a U. D. N. é o partido 
que está mandando. ' 

O P. S. D. está derrotado e foi derrota-
do quando era Govêrno. Que esperarwa êle 
ainda pode ter, principalmente agora que não 
tem mais ninguém no Govêrno e todos os que 
estão governando são da U. D. N. c, portan-
to, contrários ao P. S. D.? 

Que o povo de São Gonçalo do Abaeté, 
não se deixe iludir mais. Temos um exem· 
plo na nossa própria terra. As eleições su-
plementares de Canoéiros provam a deca-
dência c pouca fôrça dos Matos. Em urna ur-
na de 79 eleitores conseguimos para a U. D. 
N. 54 votos e o P.S.D. só teve 25 votos. E 
isto quando as autoridades do município ain-" 
da não tinham sido mudadas. ~ 

Que o povo não dê atenção às intrigas 
e mentiras. 

Afirmam os derrotados da família Matos 
que 0 P. S. D. tem maioria na Câmara. Ora, 
a Cfunara é composta de 72 Deputados e o 
P. S. D. só elegeu 29 Deputados. O seu alia-
do, o P. T. B., elegeu seis Deputados. So-
mando ternos 35 Deputados contrários ao Go-
vêrno e que querem aderir de uma hora pa-
ra outm, debwndo os companheiros do in-
terior em má situação. Para ter maioria o 
P.S.D. precisaria ter 37 Deputados. Mas 37 
Deputados temos nós da U. D. N. c Coliga-
ção e não os derrotados do P. S. D. 

Com estas mentiras e outras pretendem 
tapear os eleitores de São Gonçalo. Mas nós 
estamos presentcf; para desmentir com a ver-
dade tôdas as intrigas e mistificações. 

Temos o Diretório constituído de ho- l 

mens do mais alto conceito no município o 
que garantem com o seu nome e as suas pro-
priedades a vontade de fazer prosperar o 
nosso município. 

Lançamos os nosos candidatos e o povo 
que bem os conhece saberá distinguir os nos-
sos que querem o progi·csso de nossa terra. 

Sito nossos candidatos: 
Fazendeiro José Caeiano Azul - Fazcr~

deiro Valdemar Lopes Cançado - Fazemlel-
ro José Garcia Hosa - Fazendeiro Arlindo 
Silvério Xavier - Fazendeiro Francisco Bor-
ges ~<'ilho -- Fazen<leiro Antônio Lucas da 
~;iJva - Far.cndciro José Homão Pereira -
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Fazendeiro Antônio Pinto da Silva - Fazen-
deiro Dario Pacheco de Lima - Fazendeiro 
:Francisco Batista de Sousa; 

;Pedimos aos nossos correligionários que 
exph.qu~m os dizeres dêstes a todo o povo, 
que InSistam nos têrmos desta carta aos pa-
rentes e amigos, para que cessem de uma 
vez por tôdas as intrigas e mentiras de que 
lançam mão os nossos àdversários. 

Confiados no patriotismo do nosso povo, 
agu2rdamos confiantes as eleições de 23 de 
novembro, quando venceremos mais umUi vez, 
com a Graça de Deus, para a grandeza de 
nossa terra e da 

· ,União Democrdtica N~cional de São Gon-
!falo do Abaeté; 

:- Agôsto de 1947. 
. Sem dúvida nenhuma, o intúito do ma-

nifesto em aprêço é fazer ciente ao povo da-
quele município de que estando o Govêrno 
contra o P. S. D., está também. o Govêrno 
c~ontra os eleitores do P. S. D. naquela terra. 
E!_ltrctanto, etl. tenho a certeza de que isso 
nao passa, tenho a certeza de que o Govêr-
no, propriamente, não é contra ninguém o 
Govê~no. é, como deve ser, a favor de to;los 
os .romeiros, porque não sendo assim não es-
tana governando para o bem de Minas e pa-
ra o bem do Brasil. Govêrno é o todo Go-
vêrno é aquêle que emana do povo e r'epre-
senta todo o povo de um Estado ou de um 
País. Govêrno é aquêle que governa em no-
me de todo o povo e não somente em nome 
de uma parcela do povo. 

Decididamente, Senhores, eu não posso 
co~c?rdar. em que tais métodos de campanha 
Pohhca SCJam democráticos. :Bles estão mui-
to f.listanciados dos altos princípios demo-

,· ~ráhcos e da perfeita formação moral do 
Ilustre Deputado Simão da Cunha Pereira. 

Entregaram-me, neste momento uma fo-
tografia muito sugestiva de uma c~sa enci-
~ada pelo seguinte letreiro: · ' 

I "U ·- D . . . mao emocrahca Nacional - Sede -
O preço d~ liberdade é a eterna vigilância 
-:- Os candidatos da União Democrática Na-
Cional são os candidatos do Govêrno do Es-
t~do .,.;_ Votar na U. D. N. é prestigiar o Go-
verno do Sr. Milton Campos". 

, ·Está devidamente autenticado pelo fotó-
grafo e com firma reconhecida. 

Foi colocado na cidade de Arax:i pela 
U.D.N. dali. 

Quant'? ao último tópico, cu poderei di-
.zer, . parodwndo, que prestigiar o Govêrno é 
votar com liberdade absoluta no candidato 
que ? eleitor quiser, é exerce~ com indepen-
d.ência o .seu direito de voto, porque só as-
snn estara o povo demonstrando que Minas 
G.erais é digna e altiva e e digna ae um Go-· 
verno honrado e honesto. · · 

O Sr. Deputado Simão da Cunha, I! o ~c;eu 
discurso, se referiu a que o Coronel Jose Ca:-
tano Azul foi obrigado a transferir s:m resi-
dência do município, porque o entao .Pre-
feito Llilessias :Matos Júnior, atua! candidato 
do Padre, à Prefeitura de São Gonçalo do 
Abacté, fêz com que tôdas as emq1rra.dl!s ~a 
cidade fôssem cair- no porão d.ll rcs1denc1a 
po Sr. Cel., José AWJ; 
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Está em minhas mãos uma carta assi-
nada pelo Sr. Rafael Pedro da Fonseca, com 
firma reconhecida, em que êlc declara que a 
transferência de residência do Sr. José Cae-
tano Azul foi motivada pelo fato de ter aquê-
le famoso Cel. Azul vendido a sua proprie-
dade, aliás, por bom preço, ao Sr. Hafael 
Pedro da Fonseca, e não por causa das en-
xurradas, uma vez que residindo, naquela 
época, o Cel. José Caetano Azul, na sua pro-
priedade IJ.a zona rural, era impossível ao 
Prefeito transportar para lá as enxurradas e 
jogá-las no porão da fazenda do Sr. José Cae-
tano Azul. 

O Sr. Simão da Cunlla - V. Excia. mo 
permite um aparte? 

O SR. GUILHEHMINO DE OLIVEIHA-
Pois não. 

O Sr. Simão da Cunha """7 Desejava que 
V. Excia. me dissesse qual a data da trans-
ferência de residência do Sr. Cel. José Azul~ 
e se há menção disto na carta que V. Ex.cia. 
recebeu. 

O SH. GUILHEHMINO DE OLIVEIRA -
Vou verificar, se houver, informarei a V., 
Excia. (Pausa). A carta não menciona a da-
ta da mudança do Sr. Cel. . Diz apenas o 
seguinte: "O motivo principal da mudança 
foi êle haver vendido 'a propriedade. Deve 
ter sido isto. Recebeu lucro na venda ... "• 
etc., etc. . E não me é possível responder 
à sua pergunta uma vez que não estava pre-
sente em São 'Gonçalo, por ocnsião da mu-
dança de residência daquele cidadão. E não 
posso precisar a data que de lá saiu. 

O Sr. Simão da Cunha - Pode Vossa 
Excia. informar o motivo que levou. o Sr., 
José Caetano Azul a vender sua proprwdade'l 

O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIRA-
Posso informar que êle vendeu c que vendeu 
por bom preço, e se foi por bom preço, o m9· 
tivo deve ter sido o de fazer um bom nego• 
cio de sua propriedade. 

V. Ex c ia. é muito mais conhecedor das 
cousa1: de São Gonçalo de Abaeté do que eu., 

Eu, desta tribuna, não dou testemunho 
próprio. Argumento com documentos que 
recebi, a que somente poderei referir-me. 

O Sr. Simão da Cunha - Este documen-
to a que V. Excia. se refere é um documen-
to bastante faccioso. E' claro que o Cel. Jo-
sé Caetano Azul se transferiu após haver ven· 
dido a sua propriedade, mas não dá o. moti" 
vo por que o Cel. vendeu a sua propnedade 
em São Gonçalo. Foi justamente devido a 
perseguições que a familia Matos exercia sô-
bre êle. 

O SH. GUILHERMINO DE OLIVEIRA -
O argumento de V. Excia. tem o intuito de 
acusar a família Matos de perseguição ao Ccl.. 
Entretanto, posso dizer a V. Excia. que ern 
vista dos documentos que tenho em mãos, 
êsse argumento não procede uma vez que o 
Sr. José Azul nfto é homem que se intimi• 
dasse com perseguições de tal natureza. Ble 
foi Delegado de São Gonçalo do Ahaeté quan-
do lá era distrito de Tiros c ,tenho c-d1 mãos 
um documento em que pessoas de lú asseve-
ram terem sido perseguidas, humilhadas, 
maltratadas pelo Sr. José Caetano Azul, quan• 
do Delegado de Polícia daquela localidade •. 
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. O Sr. Simão da Cunha_.: Pode V .• Excia. 
informar-me sob <iual Prefeito foi o Sr. Jo-
sé Caetano Azul Delegado em São Gonçalo do 
Abacté'l 

O SR. GUILHERMINO DE OLIVEinA-
Naquela época, São Gonç?lo do Ahacté per-
tencia ao município de Tiro~. 

O Sr. Simão da Cwzlw - E após a 
emancipação, continu~ semi~ Deleg~do do 
município, sendo Prefeito o Sr. Messws Ma-
tos Júnior. 

O SH. GUILHERMINO DE OLIVEIHA ---; 
Quer então dizer V. Excia. que. o Sr. Jo~e 
Caetano Azul era pessoa de confiança do Sr. 
Messias Matos Júnior? _ 

o sr. Simão da Cunlla - Nao resta dú-

vidaO SH. GUILHERl\IINO DE OLIVEIHA-
Nestas condi~~ões · · · 

() Sr. Simão da Czmlw - V. Excia. 
confunde á data. São Gon~~alo . do Abaeté se 
emancipou há quatro anos atras. 

O SH. GUILHEHl\UNO DE OLIVEIHA-
Não cito datas. 

O Sr. Simão da Cunha - Então V. 
Excia. não cita para confundir os fatos. 

O SH. GUILIIEHMINO DE OLIVEIHA -
Não cito datas porque os documentos, que 
tenho em mãos, não as mencionam. 

O Sr. Siml'io da Cunha - f:sse documento 
traz o mesmo cunho de falsidade, .igual ao que 
levou V. Excia. a ser leviano dessa tribuna. 

O SH. GUILI-IEniVIINO DE OLIVEIHA -
V. Excia. quer alegar lcviandatle, não deve 
fazê-lo contra mim. Eu sempre que recebo 
dos meu:; correligionários reclamações, devo, 
por um dever de solidariedade, fazer ciente 
esta Casa e as veiculo sempre no intuito de ser 
ela esclarecida. 

V. Excia. tem o direito e o dever de de-
fender os seus correligionários, esclarecendo 
à Casa a respeito dos fatos, como cu procuro 
esclarecer. Não aceito a acusa~~ão que V. 
Ex c ia. me faz de leviano. 

·· O Sr. Simão· da Cunha - Apesar de não 
ter o intuito de ser conselheiro, diria a V. 
Excia. que seria melhor ccrtifiear-st antes 
das notícius que V. Excia. veicula, a fim de 
não receber calmamente, meritoriamente, o tí-
tulo de leviano. 

O Sr. Simão da Cunha - O terreno da 
leviandade ... 

O SH. GUILI-IETIMINO DE OLIVEIHA -
Faltando-lhe argumentos, V. Excia. injuria .. 
Hecuso-mc descer ao terreno em que V. Excia. 
procura colocar a discussão. V. Excia. há de 
comprcenc.lcr que e~1 não estou inve_ntanc.lo 
acusações, para ventilar. Tenho em ma os do-
cumentos que, neste caso, vou passar a ler, um 
por um, para qu~ V. Excia. se verifique de 
que veiculo nohcras documenta das. Assim, eu 
disse que o Sr. José Caetano Azul, quando sub-
d~legado de polícia, perseguia cidadãos em 
São Gonçalo do Abacte. . . . 

o Sr. Simêío da Cpnha -.Quando Prefei-
to daquela cida(le, o Sr. Messias Matos. 

o Sll. GUILH.ERMINO PE 0!--IV?~RA--: 
Não hú importflncw. ~ss'? nao. o JUstihca. ~.e 
êle fôsse um homem dir~Ito, amda que o ~te
feito determinasse que _ele pr~ti.casse arbitra-
riedades, êle não devcna pratica-las. 

O SR. SÍMÃO DA CUNHA __: V, Excia., 
pode, nesse caso, no máximo compará-los e 
nunca julgar um melhor do que o otltJ·o. 

O SR. PRESIDENTE - Informo ao no• 
bre orador que o seu .prazo está esgotado, en~ 
tretanto, a Mesa vai ·lhe ·conceder a prorroga. 
ção usual. 

O SH. GUILHERMINO DE OLIVEIRA -
Agradeço a generosidade de V. Excia. (Lê) :· 

Declaração: "Nós, abaixo assinados, de~ 
claramos a bem da verdade que o nosso cunha~ 
do Antônio Venâncio de Carnargos (Tonhozi-
nho) sofreu, quando aqui era distrito de Ti~ 
ros e era subdelegado dP polícia a mando da~ 
quela autoridade, as maiores judiações e hu· 
milhações, sem que o m<.smo merecesse aque~ 
Ias arbitrariedades. Chamamos a testemunho 1 
nosso, todos quantos conhecem o nosso cunha· 
do (Tonhozinho) e sabem da sua conduta de 
homem trabalhador e honrado, como jámais 
foi merecedor daquela providência absurda. 

São Gonçalo do Ahaeté, 4 de outubro de 1 
1947. - (aa.) Antônio Rodrigues Santos -
Antônio Rotlrigues Barbacena". 

"Heconheço verdadeiras as firmas e a le· 
tra supra, por plen? conhecimento que tenho 
das mesmas; dou fe. 

São Gonçalo do Abaeté, 4 de outubro de 
194 7. - (a.) Anísio Braga - Selad~, com Cr$ 
2 00 federais e Cr$ 0,80 de Educação . 
' O Sr. Simão da Cunlza - V. Excia. me 

permite um aparte? - O prirnei;o sigpatÇlrio . 
do documento é cunhado de Jose Vcnancw. 

O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIRA- .. 
O Sr. Antônio Rodrigues dos Santos é cunha-
do de Antônio Venâncio de Camargos. 

O Sr. Simão da Cunha- Quer dizer que 
Antônio Venâncio não assinou nada. 

O SR. GUILHEHMINO DE OLIVEIRA-
Foi êle que sofreu as violências. 

O Sr. Simão da Cunlza - E nem assinou 
nada ... 

O SR. GUILHEHMINO DE OLIVEIRA-
Talvez êle nem soubesse assinar. 

Os nossos amigos de S. Gonçalo do Aba c· 
té, isto é, os elementos do P. S. D., quc~e~ 
também que eu esclareça de qu~ a farmat:Ia 
do Sr. Claudiano Morato não foi fech.ada ar-
'hitràriamente pelo Prefeito Sr. Messw.s ~a
tos· foi fechada por ordem da Saúde Pl!bhca, 
cu~1prindo determinação legal e em v~rtl!de. 
de uma reclamação feita por um farmaceutiCO 
formado e legalmente estabelecido naquele 
município. Tenho aqui uma carta do far!lla" 
cêutico Sr. Manuel Ferreira Alves da S1lva 
Neto, ~ qual invoca a si a responsabilidade 
da denúncia, afirmando que a farmúcia do Sr • 
Claudiano l\Iorato foi fechada por ordem ~a 
Saúde Pública e em virtude de rcclamaçao 
feita por êle, farmacêutico, Manuel Ferreira 
Alves da Silva Neto. 

Ncstns condições, niío ve.io por que acu.sar 
o ex-Prefeito Messias de Matos de ter hdp 
participação no caso, e que cabia à Saúde Pu-
blica. · h 

O Sr. Aníbal Goniija - Dou testemun .o 
ocular de que Messias Matos pleiteou .o mms 
que <pôde para que es•m· farmácia contm,uasse 
aheria. I IVEIRA O SR. GUILHEHMINO DE O.- ;. 
Muito obrigndo pelo aparte de V. Excw -,. _ 

Corno vê o nobre colega, Deputado Stmao 
da Cunha, não sou um leviano como se de-
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preende das palavras do nosso ilustre colega 
Deputado Aníbal Gontijo em cujo testemunho 
creio, V. Excia. não há de duvidar. 

Existe mais uma certidão fornecida pelo 
escrivão da Coletoria Estadual: 

"Certifico a pedido verbal do Sr. Dr. 
Diocésio de Oliveira Cabral, delegado regional 

·.desta 33." Circunscrição Policial, que o Sr. 
Gil Morato, residente nesta cidade, estêve Ian-
·çado nesta Exatoria, durante o período de 10 

t'de dezembro de 1945 a 12 de julho do cor-
·rente ano, com o estabelecimento de farmá-
cia, e que a referida farmácia foi transferida 
para êle de seu pai, Sr. Claudiano Mo rato. 

Coletoria Estadual de São Gonçalo do 
Abáeté. - (a.) O escrivão, Jacinto Júnior". 

"" "Reconheço verdadeira a firma supra, por 
pleno. conhecimento que tenho da mesma; 
dou fe. 

Selado com Cr$ 1,50 federais c Cr$ O 80 
de Educação". · ' 
· . Como V. Excia. verifica, a farmácia não 
foi fechada, mas transferida de pai ,para filho. 
. O Sr. Simão da Cunlza - E a oportunida-
de aproveitada para a arbitrariedade. 
· O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIRA-
~xiste mais uma declaração: "Nós, abaixo as-
smados, em viagem de nossos misteres, pas-
sa~do pe_Ia fczenda do Sr.· Francisco do Prado 
Pnmo, tivemos a oportunidade de ouvir a la-
mentosa queixa de sua mãe D. Maria Cândida 
de Carvalho, o seguinte: Em data de julho de 
1937, :;tchand.o-se adoentada com uma febre 
ta!vez m~ermitente, foi seu filho acima discri-
mmado a farmácia do Sr. Claudiano :Morato 
em pr?cura de J,"ecursos para tratamento da 
molesha de sua mãe. 

Não. havendo resultado nos seus primei-
r<;>s medicamentos, o mesmo farmacêutico exi-
gu~ do Sr. Francisco Corrêa Pinto Primo um 
ammal: .con_vcncendo-o de que era necessária 
urna VISita a doente". 

l 
Isso, se. ~ão me engano, em exercício ile-

ga da mechcma. · 
i ".Ali chegando aplicou-lhe uma injeção, 
Sgnor<m_do o. nome. Desde êste momento esta 
:a d , na o pode mais enxergar por compl~to 

um a sof_ren_d<;J por alguns meses suas doenças' 
a qull foi ~hvwda 1P?~ um qualquer charlatão: 

t 
sto dito pela vihma e seus parentes Ilrc 

sen cs no momento 1 . ' ' -A. ,.. . em que pa estravarnos. 
l?dc. ouvimos da suplicante, que a últi-

~~tl~~ sorpagem que cn:ergou foi a do f arma-
fatos nfto c~~t~;~~~~ razao esl?crarnos _q~le tais 
il. autoridade com~;~te~t~ar_a f?so rarhclpamos 
ha, sendo que dois médi~o~ -~~f ( e ter ga~an
daqui por amea"a d d't. · J< or~m corndos _ ..,, o 1 o charlatao. 

Suo Gonçalo d Al . 1947. _ (aa ·) F 0 .laete,_2 de setembro de 
- Joaquim' T.eixe·lausdmo Diógenes da Rocha 

. Ira os Santos". . 
- -'\!nda na~ J?inhas mãos, outra declara-

çao: Eu, Ap. tomo Sobrinho na forma da lei 
etc. ' < ' 

Esta declaração vai ser lida com o intui-
to de .esclarecer as qualidades pessoais do Sr. 
Claudiy.no Morato, o homem da farmácia fe-
cha~a, e de Gil Morato, seu filho, o primeiro 
Presidente da União Democrática Nacional da-
quele município. (l_.ê): 
.·· "Eu, Antônio Pessoa Sobrinho, escrivão 
do Crime c das Execuções Fiscais do Têrmo 
de Tiros1 na forma t\a lei1 etc. 

27ô 

C~rtifico a pedido verbal do Sr. Messias 
Matos Júnior, que em meu cartório, encontra-
se um inquérito policial instaurado pela Po-
lícia de São Gonçalo do Abaeté, contra as pes-
soas dos Srs. Claudiano Mora to e Gil Mo rato, 
em que é vítima José Pereira de Abadia, vul-
go José Penteado, e que o mesmo inquérito 
está com vista do Adjunto do Promotor de 
Justiça dêste Têrmo. O referido é verdade .. 
Dou fé. 

Tiros, 27 de setembro de 194_7. - O es-
crivão, (a.) Antônio Pessoa Sohnnho. 

Firma reconhecida - Selado com Cr$ 
I) 00" ~, O SR. PRESIDENTE- Lembro a~ nobr~ 
orador que o prazo de sua ;prorrogaçao esta 
também terminado. OI IVEIRA 

O SR. GUILHERMINO DE " . f-
Pediria a V. Excia., Sr. Pr~side~lte, me 1.0 d~ 
massc qual é o Deputado mscnto depois 
mim. O SR. PRESIDENTE - E' o Sr. Depu-
lado Alberto Deodato. . 

O Sr. 1ilberto Deodato - Cedo a palavra 
a V. Excia. A 

O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIR -
Muito agradecido. Utilizar-me-ei some~ te da 
metade do seu tempo para que V. Excia. te-
nha oportunidade de falar também. 

O Sr. Alberto Deodato - Também vou 
ler documentos. 

O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIRA :--
S. Excia. o Deputado Simão da Cunha, nao 
quis, nesta tribuna, reafirmar o pedido q~c 
daqui fiz no sentido de ser enviad? a Sao 
Gonçalo do Abaeté um delegado regw?a~ .d~ 
policia, homem estranho às lutas partidarw 
naquele município e que ali pudesse, e;om 
isenção de fmimos, apurar devidamente c JUS-
tamente os lamentáveis acontecimentos no .po-
voado de Mateus .José; pedi tambéU: que fosse 
enviado, para acompanhar o inquénto, um rc-
;prcscntantc do Ministério Público, para. que 
assim os habitantes daquele município _ficas-
sem capacitados de que seriam respett=:~os 
integralmente os seus direitos de c1dadaos · 
Em verdade confesso que esperava do Depu-
tado Simão da Cunha a reafirmação do m~u 
pedido, porque nestas condiçõ<;_s ~lc ~ro~ar~ 
cabalmente não temer a apuraçao JUSta, SlilC 
ra c real dos fatos que ali ocorreram· ., me 

O Sr. Simão da Cunlw - V· Exci~ · dis· 
permite um aparte? - Apenas cn:; ~nc levan-
curso refutei os motivos da suspclçao 'd de 

V E . N- f . contl"l a 1 a hda por . 'XCUl. ao tu ' . r· n 
< M t Jo•·e 't li qualquer outro delegado a a ~us ~ ~ mo-

de averiguar os fatos; apenas d1sse q~IC ia já 
ti v o da suspeição era outro c V· E~c Par-
teve oportunidade, juntamente com 0 i?udo ·i 
tido de procurar desmentir-me,_ 1pcc In ue ~ 
Deldgacia de Patos ccrlidão negatn:a ~? d% de-
Sr. Messias Matos .Júnior não h~·~td 51 

0 seu 
:-armado em um dos cabarés da Cl f ~~io ·po-
Partido solicitou esta certidão c c a 

1 

sitiva e eu tenho cópia. OI IVEIRA -
O SH. GUILHERMINO DE " l r· ão de 

Tenho aqui em meu poder uma dcc a aç m 
um funcionário da Prefeitura dVe PaEtos,_ e t' · · 

O Sr. Simão da Cunba- . .:. <..Xcla. em 
a declaração c cu tenho a c~rtidao, que apre-
SC;ntarei se V. Ex c ia. o descJaEr 'oLIVEIRA 

O SR. GUILHERMINO D' ' -
. . . em que êste funcionário atesta que, em 
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' verdade, houve em uma casa de diversão no-
turna daquela cidade uma desinteligência en-
tr~ duas pessoas, mas nessa desinteligência 
na o cstêve imiscuído o Sr. Messias Matos. 

O Sr. Simão da Cunha - Posso afirmar 
a V. Excia. que o Sr. Messias Matos estêve em 
Patos e requereu certidão negativa a pedido 
de seu Partido, de que não havia sido desar-
mado em um cabaré de Patos. No entanto, 
tenho em meu poder uma certidão· positiva 
de que êle foi efetivamente, desarmado em 
um cabaré de Patos. ' 

O SR. GUILHEHMINO DE OLIVEIRA-
Não tenho dúvidas se V. Excia. tem, realmen-
te, a certidão. Entretanto, não acho muito ·cri-
ticável que um moço solteiro, de pouca ida-
de, há alguns anos atrás, fôssc a urna casa de 
diversão noturna. 

O Sr. Simiío da Czmlw - V. Excia. está 
torcendo a questão; V. Excia. requereu a sus-
peição do delegado e expliquei então que ela 
não se baseava no fato alegado por V. Excia., 
c sim num outro, quando citei o fato dessa 
mesma autoridade ter desarmado, em Patos, 
o Sr. Messias Matos. 

O SH. GUILHEHJ\UNO DE OLIVEIRA -
V. Excia. então reconhece que existe um fato 
concreto neste caso, porque então o dcle<rado 
tenente de Polícin, do <mal 'não recordo o"' no-
m?, não teve a idoneid!_Hle moral, desde que 

1 fot levantada urna suspcir~ão contra êle para 
I . > ' se <ar por :mspe1to e se afastar do inquérito 

policial que êlc dirigiu diretamente contra os 
elementos do P. S. D. de São Gonçalo do 
Abacté, dos quais êlc não gosta, c contra um 
dos mais nr0i,Elinr,nte';, '~ jú praticou mn de-
~arrnamento ou prisão, frutos com certeza, se 
e que tal aconteceu, de sua mórbida idiossin-
crasia ú família Matos? 

O Sr. Sinuío da Cunha - Não aceito fa-
tos. Citei o fato vara V. Ex c ia. 

O SH. GUILHERMINO DE OLIVEIRA -
Lamento ter que afirmar que, se V. Excia. 
se convencesse de que existe um fato positivo 
no qual o Sr. Messias Matos pode se basear 
pa~·a ~e:'antar a suspeição, êlc devia, por um 
IJl'lllCIIJIO mo_r~l, levantar essa suspeição, e o 
delegado acetta-la. 

O 'Sr. Oscar Corrêa - Não é justo que 
se lcmhre, em tese, um fato para levantar uma 
suspeição <le autoridade policial, porque, des-
ta maneira, não haveria, em todo o território 
mineiro, um delegado que não fôssc suspeito 
em algum caso. 

O SR. GUILHERl\IINO DE OLIVEIHA -
:Esse é suspeito porque já praticou inúmeras 
arbitrariedndes. 

() Sr. Oscar CorrAa - Niío ó snspci to. 
V. Excia. apenas está argurncn tnndo. Mas 
argumentar não hasta, V·. Excia. deve provar 
as arbitrariedades alegadas. 

O SR. GUILHEHl\UNO DE OLIVEIRA-
E' natural que cu não vá relatar tôda a_ vida 
do delegado para fundamentar a alegaçao de 
suspeição. Por exemplo, posso citar um caso: 
quando foi apurado o f_arnoso crime de Mateus 
.José, êlc sôrncntc ouvm a~ testcm~m~ws que 
quis, c não desarmou um so dos crmunosos. 

Deu-se, ainda, o caso de Antônio Sinhô, 
morando hú apenas 4 meses em São Gonç~lo 
do Ahaeté, baiano de fama por sua valentia, 

que atirou contra uma,multidão e não foi de-
sarmado, e hoje é um dos candidatos da U •1 
D. N. a vereador naquele municípi9. 

O Sr. Simiio da Cunlza --:- Neste inquérito 
depôs também o Sr. Washington Reis Melo, 
conhecido por Touga, candidato a vereador: 
naquele mesmo município, pelo P. S. D., ho~ 
mem de confiança da família Matos, e no seu 
depoimento disse que o incidente partiu dos. 
elementos do P. S. D., que foram os primei-
ros a fazer uso dr.~ arma de fogo. 

O SH. GUILHERJ\UNO DE OLIVEIRA -
Acho estranho que V. Exci a. queira pôr uma 
auréola de anjo em sew; amigos de São Gon-
çalo do Ahaeté. De minha parte sou mais co-
medido, pois admito que os meus amigos cor-
religionários .possam .praticar qualquer êrro, 
mas, quando um Partido é chefiado })or um 
homem que oferece a um amigo seu um retrato 
de si próprio, gabando-se de seu passado, um 
retrato em que aparece entre dois soldados de 
polícia, num dia em que foi efetuada a sua 
prisiío, dêlc próprio, Claudiano Mora to; um 
Partido que é chefiado por um homem desta 
natureza não pode ser santo. E se V. Excia., 
quiser :poderei mostrar o retrato do Sr. Clau-
diano Mo rato presidente da U. D. N. em São 
Gonçalo do 1ÚJaeté, ladeado po:· dois soldados 
de polícia, quando era conduzido preso para 
a n·elegacia de Polícia, com d~dicatória do 
próprio, punho do famoso prestdcnte da U ., 
D. N. 

O SI'. Simiío da Czznlw - V. Excia. co-
nhece a tradição da família Matos, naquela 
zona? 

O SR. GUILHERMINO bE OLIVEIRA -
Não conhecia, ma~; tive o cuidado de indagar, 
de amigos meus, naquela região, qual era a 
tradkão da família Matos, naquele município, 
e rec~bi de todos êle:; a:; melhores referências 
a respeito. Fizeram êlc~; os maiores elogios 
quanto ú pessoa do Padre l\Iatos, que foi para 
lú, quando não e;dstia, ainda, naquela região, 
uma casa sequer, e que, com a sua autoridade, 
eonseguiu varrer, naquela zona, os criminosos, 
não por ação policial, mas por conselhos, 
ação religiosa, c dando exemplo de abne-
gação, dedicação c heroismo. Para ali fo-
ram, também, dois irmãos seu;,, que lú se ra-
dicaram, criaram sun1; famílias e con:;truíram 
90 % de habitações de São Gonçalo do Abaeté, 

O Sr. Simiío da Cunha- .Tú que V. Excia. 
citou o irmão do Padre, é bom que saiba que 
êle r.e aeha preso, na cadeia de Patos, rcspon-
s:;l~ilizado por. um crime bárbaro, no qual a 
VItima teve ate mesmo as orelhas decepadas.] 

O SR. GUILHEHMINO DE OLIVEIRA -
Tenho a impressão, Sr. Deputado, que dentro 
em pouco vamos colocar todos os elementos·, 
da U. D. N. c do P. S. D. de Patos na ca-
deia. V. Excia. alega que um membro do 
P. S. D. c:;tú na cadeia. 

O Sr. Simão da Cunha - V. Excia. cstú, 
novamente, torcendo a verdade. V. Excia.l 
se referiu ao irmão do Padre e en citei a sua 
história. 

O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIRA -
E que tem o irmão do Pa(\re a haver com êle? 
(Risos). 

O SI". Simão da Cunlza - V. Excia. elo-
giou o Padre c seus irmãos c cu contei a his~ 
tória do irmão do Padre. (Risos) . 
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O SR. PRESIDENTE - Lembro às gale-
rias que não podem se manifestar desta ma-
neira. Por tolerância a Mesa vem permitindo 
c1ue as galerias se manifestem moderadamen-
te, mas não pode permitir que outras expres~ 
sões menos dignas da cultura e da educação 
de Belo Horizonte aqui tenham lugar. 

O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIRA-
Não será mais uma arbitrariedade do tenente? 
Disse e repito, Sr. Deputado, que São Gonçalo 
do Abaeté, se é hoje cidade florescente, deve 
os. 90 Jó ao Padre Matos que, quando para ali 
foi, na o encontrou uma casa, sequer. Foi êle 
quem construiu a primeira casa e a primeira 
igreja, e a sua família construiu 90 % das ha-
bitações que ali e:drtem hoje. Foi êle quem 
conduziu aquêle povo ao estado atual de civi-
lização e sociabilidat1e. 

Soment1: qu_ero, desta .tribuna, sem qual-
quer outro mtmto, que SeJa V. Excia. com 
seu esp.fr.Ho esclarecido, com sua con;icção 
democrahca e profunda, um animador daque-
la ~ona, do de.s~nvolvimento dêste mesmo es-
pinto dCI~10cr~tico! que seja um exemplo de 
democracia, nao somente para os seus como 

' para os nossos correligionários, e qud todos 
poss~11_1 ter, na sua palavra, a confiança ne-
cessarw para que, nas urnas de 23 de novem-
bro,_ posf.a votar contra ou a favor de v. 
Excw. 

V I ' . . f . . . .. ~~:(~Ja. qms rc crn·-sc tnmbém a que 
a fmmh~ 1'.-latos ocupa todos os cargos públi-
r-os de São Gonçalo do Abaeté. 

O Sr. Simão da Cunha- Aliás, ocupava. 
O ~R. GUILJIEHMINO DE OLIVEIRA~ 

. Ç2uer dizer que V. Excia. demitiu a todos 
eles? · 1 

' 

O S;. Si~ao da Cu!llza - Todos, não. 
P_orqu<;:, I~clus~ve o ~~:efeito Messias Matos Jú-
tuor nuo e rnms prelcJto. 

. O SR .. GUILHERMINO DE OLIVEIRA _ 
, Existe ~qtu uma declaração da diretora do 
Grupo Escolar de São Gonçalo do Abaeté, afir-
ll!ando que naquele grupo não há uma profes-

, Gora, sequer, da família Matos. 
. . Tenho outra declaração de vários funcio-

n~nos que ocupam lugares públicos e que n:'ío 
sao parentes do Sr. Messias Matos. < 

O Sr. ~inulo da Cunha - Eu desejava 
que V. ExciU. apontasse uma declaração di-
zendo que aquêles a que me refiro ... 

O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIRA-
Não estou negando que existem funcionários ... 
. . O S,r. Simiio da Cunha - V. Excia. po-
de_rw ate.lernovamente a relação. E' ou não é 
ohgarqma? 

· O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIRA -
:V .. _Exeia. há ~e concordar comigo que a f a-

. _rmha _l'vlato;~ fm que formou Suo Gonçalo do 
Abaete e e natural que, sendo uma família 
muito grande, tenha vários de seus elementos 
ocupando eargos públicos. Isto é naturalissi-
mo. V. Excia., por exemplo, descende de 
ilustre família dó município de Peçanha, fa-
mília tradicional, ilustre c muito numerosa 
naquela zona. V. Excia. não há de negar 
que inúmeros cargos públicos são ocupados 
por parentes seus e eu não faço nenhum re-

,. puro nisso. São homens de hem, inteligentes, 
· ilustres membros de família radicada naquela 

20l1U, familia nurnerosa, e naturalmente devem 
ocupar cargos públicos. · 
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O Sr. Si melo da Cunha - Mesmo porque 
são do Partido Soeial Dernocrático e o ex:em· 
.plo vinha de cima. 

O SH. GUILHERMINO DE OLIVEIRA-
Sejam êles de que Partido fôr. Eu creio qu_c 
por serem êles do Partido Social Dernocrati-
co não tenham merecido essa aversão c.rue V· 
Ex c ia. nos dedica, mesmo sendo seus pa-
rente~ 

E1:arn estas as informações que eu queri~ 
prestar à Casa, a pretexto do discurso aqm 
pronunciado pelo Sr. Simão da Cunha Pe-
reira. 

Darci por encerrado o assunto. Estamos 
nas vésperas das eleições. Vamos ago;a, com 
sinceridade c com patriotismo, deseJar ·que 
em nosso Estado naire uma atmosfera de con-
fiança, de garantia, de segurança, atmos~era 
igual àquelas outras que tivemos e~n IV!ma~ 
Gerais antes das eleições de 19 de Jancir? . 
de 2 de dezembro. Que o clima nos munici-
pios seja a expressão da vontade do Sr · G?· 
vernador, muitas vêzcs declarada, e que. as 
consciências dos cidadiíos mineiros não seJam 
comprimidas, sejam êles respeitados, ~ que as 
elei~~ões de 23 de novembro sejam a firme ~x
pressão da vontade eleitoral de Minas Germs. 
(Palmas). 

INDICAÇÃO N.0 15 

Sôbrc conslmçclo de prédios em Ipanema e 
Mm1tena 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le.:. 
gislativa. · I o r 

V. . d" G ·rno do Estac. o, P Imos In Icar ao love .. ' 3 neces-
intcrmédio desta ilustre Assernblcw,. I" a ' . . • l d " l)rCl lOS p " sidade de serem constrml ~s OIS . ti ~ nos 
ra funcionamento dos serviços de JUS ç, 
municípios de lpanema e Mantena. , , ., . , . , 1' . . 'l"lo (,o,rcJ no Assnn e que w~r mws :,eJ;l ' ·~ · studar 
ordenado aos órgãos cornpcte~t~s. e, 

0 
u~ 

planejar c orçar os citados _edif;cws, coits-
servirú de base para a autonzuçao das ' 
truções. (aa ) 

Sala das Sessões, 14-10-1~-47 · ;-ti' o':___ 
Guilhermino de Oliveira - Amhal Gonc6avcs 
Tancredo Neves - Adolfo Portela -. v· 
Hiheiro - Mcn.des Ferreira - Fidelcmo lU· 

na - Oscar Corrêa. indica· 
Declara o Sr Presidente que a a co-

ç1o (IUC acaba d~ ser apresentada, vat . '. ' _ . _ ' ·ti r r>arecer. nussao de V1açao, para enu 

SANTOS DUMONT 
VAI HO _ Sr. Pre· 

O SH. JúLIO DE CAH • . 
si dente, .peço a palavra. T n ,1 palavra o 

O SH. PRESIDENTE- ei ' 
Sr. Júlio de Carvalho. HO _Sr. Pre-

0 SH. JúLIO DE CARVAL 
sidente, Srs. Deputados. .·. em Minas 

A 20 de julho de 1~73, .nascta entflo mu-
Gerais, na Serra ~a Mant!quein~ ~~os depois, 
nicípio de Pahmra, aquele que, .alo. Alberto 
se tornou mundialmente conhecil · 
Santos Dumont. • . 0 pequeno 

Até atingir a adolescencw, redileto: Jú-
Santos Dum~~t teve um mesftret·~ias enchiam 
li o Verne. f o das as suas an a . . . 
a cabeca do jovem estudante, que pens,lva. na 
:-ealizaÇão dos sonhos do grande romancista 

\1 
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francês. Por isso, aos dezoito anos, seguiu 
para a' Cidade Luz, com a cabeÇa repleta do 
projetos, que pôs em execução. 

Em 4 de julho de 1898, tôda Paris, bo· 
quiaberta, viu a ascenção brilhante do filho 
de Minas Gerais, em um aerostato batizado 
com o nome "Brasil". Mas Santos Dumont 
queria uma máquina governável. Consumiu 
dias e noites em estudo. E, no fim de dois 
meses, ascendeu no primeiro dirigível. De-
pois dêstc, outros dirigíveis vieram, contor-
nando o nosso patrício a Tôrre Eiffel. 

Raiava o século vinte. Preocupava o mun-
do inteiro o problema da aeronáutica. Era 
convocado em Paris o Congresso Internacio..; 
llal de Aeronáutica, durante as festas da Ex-
posição Universal. Henry Dcutsch, milioná-
rio, apaixonado por assuntos aéreos, instituiu 
um prêmio de 100.000 francos ao aeronauta 
<1ue, "partindo do Acrocluhe, em Saint-Cloud, 
fizesse a volta da Tôrre Eiffel, regressando ao 
mesmo lugar, por linha !previamente traçada, 
corno a da ida, no prazo máximo de trinta 
(30) minutos, e em um percurso de onze (11) 
quilômetros"., 

Santos Dumont, que já havia feito êsse 
trajeto por várias vêzcs, não hesitou em ins-
crever-se para a concorrência. Foi no mês 
~e ~utubro. E saíu vencedor, provocando a 
lnVCJa dos membros do Aerocluhe. Cresceu 
a, J?OIHll~ridade do aeronauta patrício. A vi-
t~na foi espa~lwcla pelo rnundo inteiro. E, 
'Vmdo ao Drasil, saudoso da Pátria, foi deli-
rantemente recebido. 

Retornando à Europa, continuou os seus 
estudos c, em 190G, segredou a um intimo: 
"Sinto que resolvi o problema do mais pesa-
do que o ar; dentro em pouco, voarei com 
os meus pró.prios recursos". Pensava no ae-
roplano. Eram as ,primeiras idéias do avião 
moderno. Realizou o seu intento: elevou-se 
do chão, por seus próprios esforços. Com êste 
feito, a sua invenção tomou rápido impulso. 
E, apesar de tentativas, não lhe conseguiram 
tirar a prioridade da máquina de voar. Que-
riam-na os Estados Unidos para os irmãos 
~'?X:ight. f\, Alemanha pre~cndia que a dirigi-
bihdade fosse do Conde Zepelin. Mas triun-
fou a glória de nosso patrício. Todos reconhe-
ceram que a prioridade cabia ao brasileiro, 

Sr. Presidente e Srs. Deputados. 
Healiza-se nesta Capital .o conclavc da 

inteli"ência brasileira. Hefiro-me ao II Con-
gress~ Brasileiro de Escritores. Na oportuni-
dade ,prestemos uma homenagem a Santos 
D'umont. Cooperemos .para a vitória da cam-
panha de "9 Sol", brilhant~ scman~rio ~u,e 
se editn em Santo~; Dmuont, berr;o do molvrda-
vcl gênio patrício que fêz a "Europa curvar-
se ante o Brasil". Bate-f;e êsse periódico pela 

, conservúção do Museu de Cahangu, instalado 
na casinha onde nasceu o "pai da aviação", 
J?lantada em plena Serra da Mantiqueira: Lá 
existem, segu11;do. estou, informado, pre~wsas 
peças Jighdas a vrda e a obra do nosso r~or
tal patrício, corno fotografias, cartas, autogra-
fas, livros, móveis e, até _uma valiosíssir12a ca-
beça em ouro, rcproduzmdo o mcdalhao do 
monumento de Saint~Cloud. São peças que 
não possui a pr?pria Sala "Santos Dumont", 
no Museu do lp1ranga. 

O Serviço, do Patrimônio Histórico, e Ar-
tístico Nacional, cujo chefe, em .Minas, é o 
ilustre Dr. Sílvio de . Vasconcelos, acaba de 
determinar a 1vistoria do íprédio e, res,pectivo 
orçamento para a reconstrução total. Mas ês-
se prédio está afastado da cidade de Santos 
Dumonl'. Ter-se-á um Museu em local quase 
inacessível, se não fôr abgrta uma estrada da 
estação de Mantiqueir~ :1 "Casa de Cabangu" ~: 
São apenas quatro qmlornetros. Com a cons-
trução dessa rodo"via, proporcionará o nosso 
:Estado o acesso ao Museu e, como conseqüên~ 
cia, a sua conservação, para orgulho de todos 
os mineiros. ' 

E é, Sr. Presidente, para que a rodovia 
se faça que eu, o mais humilde dos represcn- · 
tantcs do povo nesta Casa, tenho a honra de 
passar à Mesa um projeto de lei, autorizando. 
o Govêrno do Estado a reconstruir a estrada· 
de rodagem que liga a cidade de Santos Du-
mont à Estação de Mantiqueira e a construir 
uma que, partindo desta Estação, irá à "Casa 
de Cabangu", onde nasceu Santos Dumont c 
onde está o Museu. . 

Era o que desejava di7er. (Palmas). 
Vem à Mesa o seguinte 

PROJETO N.• 203 

Autoriza a construção e reconstrução de rodo-
via no município de Santos Dzzmont 

A Assembléia Legidativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a reconstruir a estrada de rodagem 
ligando a cidade de Santos Dumont ?l Estação 
de Mantiqueira, no município de Santos Du-
mont, e a construir um~ desta Estação :.\ "Casa 
de Cahangu", onde nasceu S~ntos Dumnnt. 

Art. 2.• - As despesas para a reconstru-
ção e construção correrão pela verba destina-
da ao Departamento de Estradas de Rodagem,' 
no exercício de 1948. ' 

Art. 3." - Esta lei entrará em execução 
a t.• de janeiro de 1948, revogadas as1 disposi-
ções em contrário. 

Sala das Ses~ões, 1<1 de outubro de 1947 -· 
- (aa.) Júlio de Carvalho - Tancredo Ne-
ves - Dnar Mendes - César Soragi - Vai-, 
dir Lisbôa - Magalhães de Melo Viana -
Aníbal Gontijo - Chaves Ribeiro - André 
de Almeida. 

POLíTICA DE ALTO RIO DOCE 
O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-

sidente, 1peço a palavra. ' 
O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra o 

Sr. Alberto Deodato. 
O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Prc· 

si dente, nobres Srs. Deputados. 
O Deputado Ribeiro Navarro, de Barbace-

na, falou há dias, desta tribuna, lendo acusa-
ções ao Tenente Delegado Especial de Alto 
Rio Doce. 

Em aparte, eu lhe disse que o Govêrno 
já havia tomado providências, mandando 
abrir inquérito sôbre o fato. Repito, o Dele-
gado Regional de Barbacena já teve ordem de 
abrir inquérito sôbre as denúncias havidas 
sôhre o procedimento do Delegado Especial 
de Alto Rio Doce. 
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Qu~i:o, entretanto, ler para os Srs. Depu-
tados, desde que a mim foi dirigida pessoal· 
mente, uma carta de defesa do referido Dele-
gado (lê): 

"Delegacia Especial de Polícia do muni· 
cípio de ~lto Rio Doce. 

Em 8 de outubro de 1947. 
Of. n.• 67. 
Prestando esclarecimentos. 
Exmo. Sr. Deputado Alberto Deodato. 

Eis, Sr. Presidente e Srs. Deputados, as 
linhas que me foram dirigidas. Mais l!ma vez, 
entretanto, repito, que "O preço da liberdade 
é a eterna vigilância" e esta tribuna deve es-
tar sempre . aberta a tôdas as recriminaçõ~s, 
podendo afirmar que, onde houver uma VIO· 
lência ou uma injustiça, o Govêrno do Estado 
está pronto a tornar as providências, para 
manter com segurança a tranqüilidade, prin-
cipalmente do a:>leito que se avizinha. (Pal-
inas) • · 

INDúSTHIA VINíCOLA 
Lendo no "Diário" de 5 do corrente mês, 

as acusações que me fêz o Exmo. Deputado Sr. 
Ribeiro Navarro, digno representante do P. 
S. D., julguei conveniente oficiar a V. Excia., 

O SR. UIUEL AL VIM - Peço a palavra, 
Presidente. 
O SH. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Uriel Alvirn. como líder da Coligação, a fim de prestar a Sr · 

Y. Excia. os verdadeiros esclarecimentos que 
o caso exige: 

O SH. UIUEL ALVIJ\ol - Sr. Presidente 
e Srs. Deputados. 

.1.•) - Inicialmente 1posso afirmar a V •. 
Excia .. que o digno representante do P. S. 
D · esta mal informado, com referência à mi-
nha atua"ão neste município e assim está fa· 

l . >' ' zem o !njustiçu à minha pessoa, taxando-me 
de arbitrário c truculento, como se fôsse eu 
um canf?uceiro qualquer, baseado simplesmen-
te em Informações mentirosas, partidas de 
elementos descontentes e desonestos. 

Ao se discutir, nesta Casa, o proje~o de 
lei criando a Taxa de Assistência Hospitalar, 
tive ensejo de apresentar ao exame dos 11?· 
bres Srs. Deputados urna emenda, a traves 
da qual buscava reduzir de 50 pura 20 cen-
tavos, ~{ taxa cuja inciliência deveria recair 
sôbre um litro de vinho puro de uva produzi-
do no território do Estado. 

2.") - Seria muito importante se o Exmo. 
Sr. Deput.ado Navarro apontasse quais as ca-
s~s c~rnerc1ais por mim invadidas e quais os 
Cidadaos pacatos que foram por mim presos. 

' 3.9
) - Com referência ao caso da casa 

~om:ercial, fui de fato a uma venda no lugar 
denomin<tdo Dn~Jaülla a fnn de u.preendcr um 
jôgo de víspora, que ~ seu proprietário Geral· 
do Timóteo bauc" v a lha c noue, e;q)Jorando 
mis~ráveis lavradores, tendo cu ,procurado 
ouvir a respeito isto é antes de efetuar a di-
ligência, o Exrn'o. Dr .' Juiz de Direito desta 
comarca, que julgou necessária a efetivação 
?a d~ligência, 1para pôr têrrno à jogatina no 
lntenor do município. 

4.9
) - Desde 7 de junho do corrente ano, 

data em que foram transferidos pura a cadeia 
de Barbacena os sentenciados Adão Bento 1 

· Sirnplício e Geraldo Melo, as portas da cadeia 
local só se abriram por duas vêzes, pura reco-
ll~er preso por desordem c embriaguez o indi-
;VIduo Jovino José dos Reis isto em data de 
13 de julho e 26 de setemb;o resiJectivarnen-
~e, cujos boletins de prisão· foram remetidos 
a repartição competente, não sendo, portanto, 
.verdade que a cadeia vive cheia de cidadãos 
}lacatos... · 

5.•) -Posso afirmar a V. Excia. que te-
nho assegurado a todos os cidadãos sem dis-
tinção de 'credo político, ordem e tr'anqüilida-
de, porque além de estar neste . município 
em comissão da Chefia de Polícia, tenho a ze-
Jar o ~orne de oficial da Fôrça Policial que 
sou, nao estando, portanto, a serviço de polí-
tica nem de políticos. 

Laborei em equívoco ao solicitar a redu-
ção de Cr$ 0,50 parn Cr$ 0,20, por isso que 
o meu propósito era pedir a adoção de Cr$ 
0,02 para a Taxa de Assistência Hospitalar 
que incidirá sôbre um litro de vinho. E para 
llemonstrar o excesso representado pela taxa 
proposta no JH'Ojeto üc Lei em andamento nes-
ta Casa, basta trazer ao conhecimento de VV ., 
Ex c ias. que o município de Parreiras, pro-
duzindo 3. 500.000 litros, iria contribuir pa-
ra a Fazenda Estadual com importância equi-
valente a Cr$ 1. 750.000,00, se realmente a 
taxa de Cr$ 0,50 merecer a sua aprovação, o 
que significaria urna receita superior a· tôda 
a arrecadação bruta anual ali levada a efeito 
pela Coletoria Estadual. 

Assim procedi, na certeza de que o pro-
duto não resistiria, onerado como já se acha, 
mais o pesado gravame que, inadvertidamen-
te, lhe procura impor o Govêrno de Minas· 

Não desconhecemos a benéfica preocupa-
~;ão dos responsáveis pelos negócios do nosso 
Estado, de mais arrecadar tiJara melhor .rea-
lizar, mas sentimo-nos no dever de alerta-I~ 
de que o produto já debilitado em suas pr • 

. . 1 ! . m 1. 3z~o do desme-canas Jases economiCas, e ' T 
dido aumento apresentado no custo das utl 1" . 
d l · · · · l ·ti't'ali'Za"~o da uva, Ul es essenCiaiS a lnl US .,., - } 
como n "quelas destinadas à aplicaça_o na g _e· 
ba n·1ra« a trabalhosa produção agncolt~. nato 

' '
1

" ' • ' lJUen e mais suportaria, sem pengoso .e conse 
reflexo econômico, que lhe sen~ fatal,_ os en-
cargos de urna nova e pesada tnbutaçao,. 

6.Q) - Se o Exmo. Sr. Deputado Ribeiro 
Navurro conhecesse n minha tormaçiío mo-
ral c minha independência de caráter . (mo-
Qéstia à parte), não teria ocupado a tnb~na 
dessa Assembléia, baseado em falsas denun-
das, para fazer-me tão tremendas acusações. 

Produto que Jú contntH!l com I~t<~is ~:_ 
30 o/< de seu valor venal, para atendCl ao pa 
g·m~cn~o de irihutos vários, o vinho df l'l'lm~~~ 
q~lC encontra no Estado de São l)au o o s 
melhor e maior centro de consumo·; · 1 

O SI. Geraldo 1Uaíde - O Go~crno f<e.,0z . . 1 11'\0 o 
Estado truando taxou u vtn 10, ' I 'le · ' ' E' · · io geral qt e , -~nadvertidamente · ' pnm;~P d ' · través 

'\1." t'IX'Ili'IS 'I fun e que a vern ser rn, " ' ' '·' ' . ~ l ,• · las d grande impó•·to acabem a" JeJJil 
·le _urlr.\. . o crue scri"a ~ grande ideal da lm-,\ COO ICeiS, Cordiais saudações. 

Sebastião Batista, 1.• tenente". manidade. 
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·.O SR. URIEL ALVIM- Agradecendo o 
aparte do nobre c ilustre Deputado, devo in-
formar que o vinho não é considerado bebi-
da alcoólica. Devo informar a V. ExCia. 
que o vinho, nos países mais . civilizados, é 
considerado como produto de alimentação. 
A pequena porcentagem de álcool que nele 

"Parreir~s, 13 de outubro de 194 7. 
Deputado Uriel Alvim - Belo Horizonte: 
Lavour~ .Parreira tôda região cmnpleta-

mente sacnflcada grande quantidade geada. 
caída hoje. Hei na grande desânimo classe 
venicultores. Confiamos valoroso Deputa-· 
do desenvolver grandes esforços sentido ob~ 

1.:-·~ 

existé, é destinada à sua conservação. 
O Sr. Geraldo iltaíde - Do vinho nós 

podemos tirar álcool à vontade. 
O SH. UHIEL AL VIM - Devo informar 

a V. Excia., embora não sendo médico, que 
o vinho possui todos os sais minerais indis-
pensáveis ao organismo. 

· ter Govêrno Estado amparo e assistência bem 
como conseguindo não criação qualquer no~· 
vo tributo ou taxa incidente sôbre produção 
vinho. Abra~~os afetuosos - André Amarau-· 
te". 

O Sr. Geraldo Atai de - Não tem impor-
tância. A medicina tem outros recursos pa-
ra suprir o organismo dêsses sais que os vi-
nhos possuem. 

O SH. UIUEL ALVIi\1 -Um remédio só 
é buscado nas horas graves, ao passo que o 
vinho é uma bebida suave c é procurado nas 
horas de lazer. 

O Sr. Gemido litaíde - Ex,üamcnte I>a-
ra evitm· êste prazer é que ücvemo0 acabar 
com o úlcool. 

O SH. UIUEL AL VIi\l - V. Excia. de-
ve saber que não ar>eaa:.; esta parte deve preo-
cupar-nos; que não <>Ó o corpo deve ser são 
mas também a alma, de acônlo mesmo con~ 
? velho lJrocardo latino que diz: Ui!l!S sana 
zn cor pore sano. 

O St. &era/do Maíde - O vinho foi ta-
xado como as demais bebidas alcoólicas, tais 
corno a cachaça, a cerveja, etc. 

O SH. UlUEL AL VIM - Se a taxação 
do (iovêrno nüo foi lançada inadvertidamen-
te, mais grave ainda é, porque, desta manci· 
ra, o Govêrno- vem dc:;estimular, amortecer 
uma pcqueua indústria que vem lutando com 
dificuldade pm·a se manter no território de 
l\linas Gerais. 

. . . sendo São Paulo o seu melhor e 
maior centro de con:;umo, por certo serú o 
mesmo :mbrcmaneira prejudiclHfo, em razão 
da desigual c perigosa concorrência que so-
fre ali, em rela~~i"tO ao:_; produto;; congêneres, 
procedentes do Hio Grnnde do Sul. 

Isso porque, naquele Estado, a uva, que 
é a matéria prima para a fabricação do vi-
nho tem o seu custo de produçüo equivalen-
te t{ l/4 parte do vigorante em nosso Esta-
do, contando com grandes capitais, a :ma Íl!-
du::;iriallzação é operada por processos ma1s 
racionais c por isso mesmo a custo mais re-
duzido, c, finalmente, porque o t~·ansporte 
marítimo, de que se servem os vmhos do 
Hio Grande, em procura dos centros de con-
sumo do País, é .um ::~stcma de tran~J?orte 
muito mais acces:uvcl Ja pelo volume, Ja pe-
la redução no seu custo. 

Trazendo ao conhecimento da Casa essa 
inquietante notícia relativa a um pugilo de 
brasileiros que denodadame11te se entregam. 
à cansa de trabalho pelo progresso do nos~ 
so Eúado, deixo a VV. Excias, Srs. Deputa-
dos, o seu apêlo c o destino <la indústria vi-
nícola no Estudo de ~H nas Gerais. - (Pal--
mas) . 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES 

A seguir, o Sr. 1.0 Secrclúrio lê o se-
guinte 

PAHECEH PAHA 2.• DISCUSSXO SOIIIlE O· 
PHOJETO N.0 34 

Comiss{io de Educação c Cultura 

A Comissão, já havendo dado parecer fa-
vorável, sôbre o projeto n.0 3,~, em data de 25 
de setembro p. findo, é de opinião que o 
mesmo volte ao Plenário para sua aprova--
çüo em 2.• discussão. 

'Sala das Comissões, 9 de outubro de 
1\H7. 

(aa.) Hondon Pacheco Augusto de 
Figueiredo - Bolivar de Freitas - .Toubert. 
Guerra. 

- Publicado, inclua-se em Ordem do, 
Dia. 

Dcnois, o Sr. Moacir Hescndc, r>ela Co-
missão· de Saúde Pública, lê e envia à Mesa 
o seguinte parecer: 

PAHECEH N.0 38 

Comissão de Saúde Pzílilica 

A Comissão, cx:.uninando o requerimento. 
n.0 40, sôbrc cloração c canalizaçfto de úgua. 
em Belo Horizonte, é de parecer que deva 
ser o mesmo enviado ao Sr. Prefdio de Bc-
lo Horizonte para ser informado. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de·. 
1947. 

(aa.) Moacir Hcscnde - Antônio Caeta-
no - Jaedcr Albergaria - Mourão Guima-
rães. 

As~im Srs. Deputados, a criação da taxa 
de A~sitGncia Hospitalar, ~lll base de Cr~ .. 
50 00 por barril de. 100 htros para o v.mh.o 
orir1inário do nosso Estado, repre.sentara se-
ria0 advertência ao ~uturo, de~~;a mteressante 
indústria rural de i'Amas Germs · 

O Sr. Augusto de Figueiredo, por par-
te da Comissão de Educação, lê e remete à. 
Mesa o seguinte parecer: 

PARECER N.0 39. 
Comiss{ío de Edllcação 

'.~., 
Ainda agora, acabo ~l? receber um t~l_e

grama angtistioso, dos Vl.hcult?rcs d~ _reg~ao 
de Parreiras, o qual esta assun rcd1g1do · 

À Comissão de Educação foi ter o pro-
jeto n. 52, que dispõe sôhre C<Juip~~ração de' 
vencimentos de professôras prnnarws · 

Por efeito do dispôsto no art.. 18,. do De-· 
ereto-lei n.'' 1.876, de 29-10-1946, todas as. 
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, p:rofessôras 'primárias classificadas no i~te
_nor . do Estado .e que, a mais de dois anos 
serviam na Capital em razão d · · • rnento d · ~ ' C COmiSSIOna '· esignaçao ou transferência foram 

· . 9 Sr. Antônio Pimenta, em nome da Co-
missa o. de Saúde úbliea, lê e envia à Mesa 
o segmnte p~recer: 

:re~~mddas par.a o quadro do magist~rio pri-
mano a Capital. 
da A ~sse tempo, a professôra de 2.• classe 
.. Capital, com mais de dois anos d~> exer-

·~ICIO, foi classificada no padrão C, p;ssando 
a perceber o vencimento mensal de Cr$ .. 
800,0~, enquanto aquelas outras de igual ca-
tegona, embora provindas do 'interior mas 
que tamb.ém por mais de dois anos I;resta-
.vam ~;erv~ç?s <:_m Belo Horizonte, receberam 
·sua class1flcaçao no padrão B, com venci-
mentos mensais de Cr$ 700 00 

Não. há que arguir m~tiv.os outros. que 
possam .JUStificar a injustiça do ato resultan-
te. ~o Decreto-lei em referência, quando esta 
ressalt~ . absolutamente nítida ao primeiro e 
superflclUl exame que se lhe faça. Isto por-
que, se a professôra de 2.• classe era a me-
nor clas;'>if.ic~lção então. existente no quadro 
do mag1steno da Capital, o seu aproveita-
ment~ no padrr\o C, com exclusão daquelas 
que ficaram no padrão D, veio criar uma si-
tuaçã<1 ue disparidade c de exceçrw para ser-
·vidores públicos com a mesma fôlha de ser-
viço prestado e com os mesmos direitos as-
segurados, fatp de que resultou, .em úllima 
análise, na criação de uma categoria inferior 
à última então vigorante. 

A professôra de 2.• classe do interior, 
destacada para prestar ~>erviços na Capital, 
por certo deveria ficar equiparada, sentto :'ts de 
l.• classe, pelo menos üs de 2.•, que era a 
mais baixa classificação. ' 

Sendo certo qne as professôras de 2.• 
·classe da Capital, (a mais baixa categoria), 
com mais de doü; anos de serviços, foram 
·classificadas como intcgr:mtcs do padrão C, a exclusão das outras, implica, naturalmente, 
na postergação de direitos. 

Se assim procedeu o Estado ao elaborar 
.o De'crcto-lei em exame, por certo a única 
justificntiva aparente para o caso é o fato 
de a professôT:l. lwvcr provindo de escolas do 
interior do Estado. 

A nosso ver, essa particularidade deve-
ria. somar beneficamente em favor do funcio-
nário, e não em prejuízo do mesmo, de vez 
que .somos u.m Estado mediterrfmeo, de eco-
nomia colomal, por isso mesmo reclamando 
do. E:t~do atenções maiores para a instrução 
·~runana na zona de influência da ativida-
(.e rural. 

Es~a tem sido, acertadamente, a política 
educaciOnal desenvolvida com pleno • 't I 'G • exi o pde o ; overn? . d.o 

1 
Edstado de São Paulo, on~ 

1 e o ca~go uucia a carreira é forçosamen-
t~ exderc2do n~ zona r.m:al, durante um está-
giO ~ . ano;>• no nunnno, com vencimen-
tos nao ~nfenores aos dos centros urbanos 

·C da CapitaL · 
. Por is~o, somos pela ~provação do pro-

jeto de Le1 em exame, ouvida a Comissão de 
·Finanças. 

Sala das Comissões, 13 de outubro de 
Ül47. 

(aa.) Augusto de ~igu,eiredo - .Jouhert 
Guerra ,_ Cândido Ulhoa - nolivar de Frei. 
tas, vencido - Rondon Pacheco, vencido, 
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PARECER N.Q 40 
Comissão de Sazíde Pzíblica 

O .abaixo assinado, relator do·t:parecer ao 
requerunento n.0 :J7, considera necessário, 
para melhor julgamento do assunto, que se 
requeira ao Departamento Estadual de Saú-
de Pública se digne informar tôda regula-
mentação expedida pela Diretoria de Saúde 
Pública sôbre o exercício de farmácia pelos 
J>ráticos de farmácia no interior do Estado. 
(Está anexa urna representação do Sr. An-
tônio José de Carvalho, de Bom Repouso do 
Camhuí). 

Sala das Comissões, 6 de outubro de 
1947. 

(aa.) Antônio Pimenta - Fidelcino Via-
na - Antônio Caetano - Mourão Guima-
rães. 

O SR. URIEL AL.VIM, por parte da Co-
missão de Justi<.~a, lê e remete à !\lesa o se-
guinte parecer: 

pARECER N.Q 41 

Comissdo de .Justiça 
À Comissi,í.o de Justiça foi remetida a in-

dicação n.Q 12, do Sr. Bolivar de Freitas, 
que trata da efetivação de praticantes. 

O Desembargador Nísio Batista, qmmdo 
Interventor Federal 110 Esta<lo, cmn npoio no 
Estatuto dos Funcioiürios (Decreto-lei 8\H, 
art. 23), baixou o Decreto-lei n.0 2 .182, de 
18-12-045, criando uma Ccmisc:üo de Con-
curso para 0 preenchimento do cargo de 
praticante e estabele{;C!!do normas para a sua 
atuação. 

Posteriormente, por Decreto-lei n.0 2.209,, 
de 18-2-94!i, foi aberta a in~;crl(;iio vara o 
primeiro concurso dessa nature"a, o qual, 
por razões desconhecidas, não se renli:wn en-
tão c se foi protelando até a data em que se 
prdmulrrou a nova Constituição Mineira (De-
cretos-l~is ~s.o 2. 340, ele 14-12-94ii, e 2.438. 
de 12-3-947). 

0 
Ato d[l.S Disposições Constitucionais 

Transitórias estabelece, em seu art. 32 : 
"N'1" - •rão admitido:> novos funcioná-ao se , d · · t t' a 'OS .- _ . cargos a nums ra 1vos, v g • 

I lOS par,\ 1 t ·c 11. c os ·1te'• v::tgarcm sa vo os e 1 . , ' 
ou quel sp.esu cbm o funcionalismo pú-
que a (e . t (''Oot ) bl' se reduza a tnnta por cen o <> ;o 
d;c~e~eita estadual (art. 15\l da Consti-
tuição). 

P 
.: . fo único - Não se consideram 

ar ugr,l . . t . . t . f 
11

cionarws os a mus m ermos ou 
notvos . u er:1rio•; (1ue poderão ~;er nomea-
ex ranum · ' · ' 
d 

c·1r"OS va•'OS ou que venham a 
os p~ra C!', t) '"o 

ser cnadO'-' · c , ·
11

tcmcnte, sendo certo que o Es-

dd 
olnsegudl e mais de 30% de sua receita 

ta < espen . ' . ' - 1 r t - · seu fuocwnallsmo, nao 1a ou !o mew 
c
1
om 0 • • " v·1o,s existentes senao pelo 

te prover :l·" ',... . . itamel to dos intcnnos e extranumera-
aprovc -

0 
sen1 

.1 0 possível concurso livre. 
nos, na u 

I 
,:' 
I ,, 
I 

.~ '1! . ' 



. · . Destà~ada , esta preliminar, . podemos f o· 
. :cahzar! d~ret~mente, o caso contido na pre-
sente mdtcaçao. · 

p~sde. que os atuais interinos c extranu-
meranos tiveram os seus direitos reconheci-
dos pelo mencionado art. 32, o que está na 

·.alçada do Govêrno realizar,. e parece indica-
do pelo interêsse da administração públi-
ca e de seus servidores, é um concurso in-
terno, ao qual somente sejam admitidos os 
refe~i<!os funcionários interinos e cxtranu-
merariOs. 

Além disso, como o concurso constitui 
uma forma de seleção dos candidatos. ao 
exercício da função pública, e tendo grande 
parte dos atuais ocupantes dos cargos em 
questão, vencido o período probatório neces-
sário ao conhecimento de sua eficiência 0 
concurso poderá resumir-se a uma prova' de 
lrabilitação, na qual sejam levados em conta 
para a respectiva classificação, títulos, nota~ 
de merecimento e tempo de serviço. 

. Quanto ao concurso a que se refere o .iá 
·Citado Decreto n.o 2.477, de 1[) de setembro 
último, o que pareCI! natural é que seja por 
novo ato do Govêrno adiado siue-ciid em 
cumprimento ao que estabelece o art. 32 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias. Não. dize~or. 9t~e seja anulado, p'or-
que o rcfendo d1spo:nhvo apenas deixa so-
llrestadas as nomeações de novos funcioná-
rios, m~s J~oderão elas .v~rcm a se fazer, logo 
que satrsfeltas as condrçoes alí estabelecidas. 

Além disso, é justo que as provas de ha-
bilitação a que venham a submeter-se os 
atuais interinos c extranumerários tenham um 
Jlrazo mais dilatado, possibilitando aos inte-
ressados uma JH'CIHlrar.~ão mais cuidadosa c 
completa. · 

Normalmente, encontram-se nnutos tun-
.cionários que dispõem do tempo . necessário 
para aperfeiçoar seus conhecimentos gerais e 
especializados. Entretanto, deve ser encara-
da a sorte de todos c não apenas de alguns. 

Neste próprio "Palácio da Inconfidên-
cia" funciona o Tribunal Hegional Eleitoral, 
ondé no momento, apreciável número de in-
terin~s e extranumerários do ,')erviço Públi-
co Estadual desempenham suas funções com 
redobrado esfôrço, para correspon~ler à ur-
gência e intensidade do trahall!o, em _ expe-
dientes diurnos e noturnos. A estes, na o po-
.de sobrar tempo, antes das eleiçõe~, par~1 uma 
regular preparação, dentro das ex1~~encrns _da 
prova de habilitação. E assim, outr?s mms. 

A presente indicação trata, mnda, da 
conveniência de se considerarem como ~ra
ticantes os servidores de outras categonas,/ 
inclusive cx'tranumerúrios que estejam exer-
cendo funções correspondentes.. , . 

. Dentro da organização dos ServiÇOS Es-
taduais, corno dos Federais, a co.ndiçã.?. fun~ 
damental para a classificação do servld?r c 
a funçiio por êle desempe!lhada. ~or ISSO, 
não encontramos o rneno: mconvemcnte er~ 
que seja facultada a qu:usqucr outros servi-
dores do Estado, sua ~nscrição às prova: u; 
habilitação aqui mencwnadas, (!es!le que o.., 
mesmos desempenhem, na atuahda\fe, a fun .. 
ção de praticante ou qualquer outra' corres-
pondente. 

Julgamos que ficarão sem nenhum efeito 
os dois últimos in(1isos da indicação n.0 12, 
desde que adotadas as conclusões a que che-
gamos linhas acima, quando tratamos do 
adiamento do concurso e da impossibilidade 
de se realizar êste, sob a forma de livre con-
corrência. 

Nesses termos, somos pela aprovação da 
indicação. 

Comissão de Justiça, 14 de outubro de 
1947. 

(aa.) Uriel Alvim, relator - Antônio 
Pedro Braga - Juarez de Sousa Carmo -
Hibeiro Navarro - Cândido Ulhôa - Hon-
don Pacheco. 
_ O Sr. Oscar Corrêa, em nome da Comis-

sa o de Hedação lê e encaminha à ll.iesa os 
seguintes pareee'res: 

PARECEH DE REDAÇÃO FINAL SOBRE O 
PROJETO N.0 44 . 

Comissão de Redação 
A Comissão de Redação, examin_and? o . 

projeto n.0 44, que dispõe sôb~e o xmposto 
territorial e verificando já ter s1d? o . m~snH? 
aprovado nas três discussões regr~entals, e 
de parecer lhe seja dada, como hf!al, a re-
dação que se segue, que está de acordo co~n . 
o projeto c o vencido. Sob esta forma seJa 
enviado ú sanção: 

PROJETO N.• 44 

Dispõe sôbre o impôslo territorial 
Art. 1,0 - O impôsto territorial i_ncide 

sôhre os terrenos rurais; tendo-se em v1sta o 
seu valor venal. 

Parágrafo único - As matas e as l>en-
feitorias não influirão no cálculo do impôsto. 

Art. 2.0- O valor venal dos terrenos ru-
rais, para os fins desta Lei, serão revistos de 
cinco em cinco anos, mediante o levanta-
mento cadastral e a classificação dos terre-
nos, levando-se em conta os fatôres de ordem 
econômica, social e política. 

Art. 3.• - Para a cobrança do impôsto, 
os terrenos serão classificados em : 

a) de cultura; 
h) de pastagem natural; 
c) de minério. 
Art. 4.• - Nos terrenos classificados co· 

mo de cultura, incidirão as seguintes taxas 
sôbrc o valor venal: · 

a) as que não fôrem cultivadas - 1,50%; 
b) as que estiverem até 1/4 cultivadas -

1,30%; 
c) as que estiverem com mais de 1/4 até 

a metade cultivadas - 1,10%; 
d) as que estiverem com mais da metade 

cultivada - 1%. 
Parúgrafo único - Quando o proprietá-

rio do terreno não fôr o concessionário da 
exploração da jazida, ou mina, destacar-se-á 
o valor destas c do terreno em 'que estiver 
encravado. 

Art. 5.• - A incidência <las taxas sôhre 
o valor venal dos outros terrenos classifica-
dos será de 1,50%. 
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Art. 6.• - Mediante. o pagamento dos 
selos devidos,. as repartições competentes for-
necerão certidões de lançamentos existentes 
nas repartições fiscais. 

Art. 7.• - São isentos do impôsto ter-
ritorial:. 

I - Os imóveis pertencentes: 
a) à União, aos Estados c aos .Municí-

pios; 
b) a Partidos Políticos e instituições de 

educação c assitência social, desde que as 
suas rendas sejam empregadas integralmen-
te no País e para os respectivos fins. 

li - Os sítios até 20 h a., quando o pro c 
prietário os cultive só, ou com sua família, 
e não possua outro imóvel. 

Art. 'S.9 - O primeiro levantamento ca-
. dastral do Estado, para o efeito de revisão, 
será iniciado em 1918. 

§ V - A revisão para o ano de 1943, 
será feita, na base atual, em cada município, 
por uma comissão presidida pelo Coletor Es-
tadual e tendo, como membro, um avaliador 
j~rdicial da comarca, indicado pelo mesmo, o 
fiscal municipal distrital c o maior contri-
buinte do impôsto territorial do distrito a que 
pertencer o imóvel. 

§ 2." - O Presidente não terá direito a 
:voto. · 

Art. 9.9 - Esta Lei entrará em vigor 
em. L• de janeiro de 1948, tendo o Poder Exe-
cuhvo atribuições para regulamentá-la. 

Art. 10 - Continuam em vigor os dis-
positivos fiscais c não revogados, explícita ou 
implicitamente, por esta Lei. 

Sala das Comissões 14 de outubro de 
1947. ' 

(~~·) Oscar Corrêa, Vice-Presidente em 
excrc1c1o - Xenofonte Mercadantc, Hclator 
- Badaró Júnior - l\laaalhãcs de l\Ielo Via-
na - Soares Canedo. " 

PARECEil D~ REDAÇÃO FINAL SOIH1E O 
PH.OJETO N.• 56 

Comissão de R.edaçéí.o 

. À Comissão de Hedação, examinando o 
'~r?JCto n.• 50, que dá denominação ao c di-
hei~ da Assembléia, e verificando já ter si-
<1? o mesmo arlrovado nas três discussões rc-
guncnt~is, é de parecer que lhe seja dada, 
como .~mal, a redação que se segue; que e:;tá 
de acordo com o projeto e o vencido. Sob 
esta forma, seja promulgado: 

RESOLUÇÃO N.Q ..•. 
Dá denominação ao edifício; da 

' A Assembléia Le•'islativa do 
Minas Gerais decreta~ 

Jlssembléia 

Estado de 

CO!~si?en~ndo que é um precedente dig-
D? de mntaçao c aplausos dar-se denomina-
çao especial .ao edifício da sede do Poder Le-
gislativo, tal como se verifica com o "Palá-
ci? '~'ira dentes" c o "Palácio Monroc", no 
D1stnto Federal; 

considerando que a denominação deve 
c?memorar um episódio marcante na Histó-
ria de Minas ou um vulto do seu passado que 

,. 

se tenha distinguido por suas altas qualida-
des, pessoais; . A • • • 

considerando que a Inconhdencw cons-
titui a página mais viva da .Hi~tó!ia da Na-
cionalidade, como uma contnlnuçao _?en_erosa. 
da nossa gente à luta pela Indepcndenc1a do 
Brasil, resolve : 

Art. 1.'' - Denomina-se "Palácio da In-
confidência" o edifício da sede. da ~sse!n
hléia Legislativa do Estado (le Mmas, Germs. 

Art. 2." _ Esta resolução entrara em vi-
gor na data da sua publicação. 

Sala das Comissão, H de outubro de 
1947. . p 'd t (aa.) Oscar Corrêa, V1ce- rc~I en c em. 
exercício - Magalhães de Melo Vwna, Rela-
tor - Xcnofontc Mcrcadantc - Soares Cane-
do . 

Serão considerados ainda nesta Ses-
são. 

DISCUSSÃO DE PARECERES 

De a~ôrdo com os artigos. 161, § :l!, e 
181 do He...,imento o Sr. Presidente ~;uh me-
te à discus~ão e v'ota~:ão imediatas, os pare-
ceres de n:;." 33, :!9 e 40, há pouco aprese_?~ 
ta dos, hem como os pareceres • de rct~aça_o 
final aos projetos de ns! 44 c aO, os qums, 
são sucessivamente aprovados, sem debate, c 
recebem os seguintes despachos: 

Parecer n.9 38 - Encaminhe-se ao sr · 
Prefeito. 

, Parecer n! 39 - A. Comissão de Finan- . 
1 ças. 

Parecer n! ,10 - Solicitem-se as i~1for-_, 
n1~rões. · ·I 

' • n~dação final do projeto ll .. 44 - À san- ' 
ção. · 

He<lação final do projeto n! 50 - A pro-
mulgação. . 1 1 t' •\ F in serruida o Sr. PresH ente su >me c .' 

• ' o ' - • , • , • n Q 11 r ela h-discussão e votaçao o par cc~I . · _ ' • . _ 
vo à indicação n.• 12, sôbrc cfctivaçao de pia 

ticm~\es~Úl. ALBEHTO DEODADTO -: Sr .. 
. 1 .. 1 I>HI"'l cncnrl'mhar Presidente. peço a pa avr' • 

a votação. 1 ra 
O sr<. PRESIDENTE - Ten' a pa a v 

o Sr Alberto Deodato. • p 
O. sn \.LBFHTO DEODATO -_Sr. - re-

• r • · 1 · indiC'\1"10 e sidcnte Trata-se de uma sunp cs · ' ~' ' · · • .1 · · do ExecutiVO acei-fica certamente~ ao cn e no . , ·:. mcndação .. 
h-h ou não. h' apenas mn.l reco do 
Úntretanto, quero explicar o pensamento 
Govêrno sôhrc êste concurso· G, .., . 0 Estaheleccn<lo o concur~;o, o _,ovel n 
quer ·a;>erws, selecionar os inich~do:: ~to fun-
cion;lismo, separando êstes funcwnanos ,que• 
já estão nomeados, em duas classes: _uma, a 
daqueles que podem continuar a earreira me~ 
diante urna prova, demonstrando qu~ esta 
habilitado a continuar na, c?rreir_a pú)>liC~; e· 
a outra, a dos cxtranmneranos c ultcrmos ·' o_s. 
<•ue não fizeram concurso e aquê.l~s que o !l-
z1cram mas que não foram lu;ht!Itados. Es-· 
ses terão A a garantia que as I~c1~ 1hes d~rUf!l ,, 

Foi este o pensamento umco do Govcr· 
no formar uma boa sementeira para o fun-
ci~nalismo futuro. Aquêlcs que não fôrem 
julgados habilitados não poderão fazer parte 
dessa sementeira. 
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,' O SR. LIMA GUIMARÃES profere um 
discurso, cujos originais não foram devolvidos. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS - Sr. 

Após a leitura· desse projeto pelo sr. 1.9 

Secretário, é o mesmo submetido a votos e 
aprovado, sem debate. 

- A' Comissão de Finanças. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE -- Tem a palavra 

o Sr. Bolivar de Freitas. 
O SR. BOLIVAR DE FREITAS - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados. 
Pelo que acabamos de ouvir não há di-

ferença quanto à aprovação Ja indicação n.• 
12, ent~e o modo de pensar do líder da ban-
cada do Partido Trabalhista Bn1sileiro e o 
ilustre líder das bancadas da Coligação De-
Úwcrútica nesta Assembléia. 

Vê-se mesmo, pelas palavras proferidas 
pelo Deputado Alberto Deodato, que a minha 
indicação vem ao encontro do pensamento 
do Govêrno; de sorte que, encaminhando .es-
ta votação, quero apenas chamar a atenção 
dos meus nolJres pares para as palavras do 
ilustre líder da Coligação. 

Submetido a votos o parecer n.• ·41, é 
aprovado, recebendo o seguinte despacho. -
Encaminhe-se ao Sr. Governador. 

Nenhum outro Sr. Deputado pedindo a 
palavra, passa-se à: 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

1." discussão do projeto n.• 190 

Anuncia-se a 1. • discussão do projeto n.• 
190, de autoria do Sr. Deputado José André 
de Almeida, que concede auxílio para a cons-
trução de uma estrada de automóvel no mu-
nicípio de Novo Cruzeiro. 

Lido êsse projeto pelo Sr. V Sccretú-
:fio, não se manifesta nenhum Sr. Deputado. 
Posto a votos, é aprovado. 

- À Comissão de Viação e à de Finan-
cas. 

' 1." discussão do projeto n.• 191 

Segue-se a t.• discussão do projeto n.• 
191, de autoria do Sr. Deputado José André 
de Almeida, que concede auxílio ao Hospital 
São Bento c à Conferência de São Vicente de 
Paulo, da cidade de Novo Cruzeiro-

Depois de lido êsse projeto pelo Sr. t.• 
Secretário, é o mesmo aprovado, sem debate. 

- A Comissüo de Finanças. 

t.• discussão do projeto n.• 192 

Passa-se à V discussüo do projeto n." 
192 de autoria do Sr. Deputado Antônio Pi-
me~ta, que concede auxilio ao Asilo de São 
:Vicente de Paulo, de Montes Claros. 
' · l l "t l ~, 1.• S.'e-Proccdll a a sua e1 ura pe o ur. 
cretúrio c franqueada a palavra não s~ ma-
nifesta nenhum Sr. Deputado. Submetldo a 
:votos é aprovado. 
' · ~ A Comissão de Finanças. 

1.~ discussão do projeto n. 193 

1.• discussão do projeto n.• 194 

Entra a seguir em t.• discussão o proie-
to n.• 194, de autoria do Sr. Deputado Au~ 
gusto de Figueiredo, que concede auxílio à 
Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita de 
Jacutinga. 

Lido êssc projeto pelo Sr. 1.• Secretrio; 
é o mesmo aprovado, sem debate. 

- À Comissão de Finanças. 

1.• discussão do projeto n.• 195 

Segue-se a 1.• discussão do projeto n.• 
195, de autoria do Sr. Deputado Carlos Pra-
tes, que autoriza concessão de terras devolu-
tas. 

Depois de lido êsse projeto pelo Sr. 1.• 
Secretário, é o mesmo aprovado, sem debate. 

- À Comissão de Agricultura e à de Fi-
nanças. 

1.• discussão do projeto rz. 196 

Finalmente, anuncia-se a t.• discussão 
do projeto n." 196, de autoria do Sr. Deputa-
do Guilhermino de Oliveira, que autoriza o 
Govêrno do Estado a conceder o abono de 
Natal a todos os seus servidores·. 

Procedida a leitura dêsse projeto pelo Sr. 
1.• Secretrio, é franqueada a palavra aos Srs. 
Deputados. 

O SH. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre"' 
sidente, peço a palavra para encaminhar n 
votaçüo. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente. Não acho nenhuma justificativa nes-
se projeto do nobre Deputado Guilhermino 
de Oilveira, não que o não mereça o funcio-
nalismo público. A situação precária em que 
se encontra o erário público, não o permite. 
Acusa o orçamento para 1948 o de{icit de 
cento e cinqiienta milhões de cruzeiros. 

A situaçã? de agora - porque para ês-
s~ abono_ sena n?cessário um crédito espe-
c~al - nao perrmte absolutamente a aprova~ 
çao do presente projeto. 

Vo~o, por isso, contra o projeto. 
9 SR.~PIU~SIDENTE- Continua em dis-

cussao o projeto n.• 196. 
O SR. GUILHEHMINO DE OLIVEIRA -

Sr. Presidente, I>e~~o a palavra. ' 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 

o Sr. Guilherrnino de Oliveira. 

,r Em seg{lida, anuncia-se . a t.• discussão 
do projeto 11 • 193, de antona do sr. De~l~l
tado Antônio Pimenta, q~lC . concede auxllw 
ao Asilo das Damas de Candade de Montes 
Claros. 

O SR. GUILHERMINO DE OLIVEIHA-
Sr · Presidente. Quando apresentei o pro! e-
to que tomou o n.• 1\)6, autorizando o Gover-
no do Estado a conceder abono de Natal aos 
funcionários eu me inspirei, principalmen-
te, em que todos os anos, ou c1~1 q~za_se todos 
os anos anteriores têm os funcwnarws rece-
bido êssc abono. ' 

Por várias vêzcs 0 Govêrno deu aos fun-
cionários um abono de Natal, ofereeendo a 
êles a oportunidade de passar as festas m:üs 

285 



; , f~lgadamente c.om as suas famílias, e propi-
cian~o-lhes mews de levarem a seus filhos o 

· conforto dos agrados naturais das festas do 
N_atal. ~ão vejo, corno procedente, a alega-
çao do Ilustre líder, Professor Alberto Deo-
dato. O deficit a que S. Excia. se referiu é 
para o orçamento de 1948 e não para o or-
çament~ de 1947, ora em execução. 

O Sr. illbel'to Deodato - A arrecadação 
em 1947, até julho, ao invés de render Cr$ 
550. 000. 000,00, como se esperava rendeu 

. apenas Cr$ 429.000.000,00. Já há t;m de{icit 
d~ setenta c tantos milhões. A renda decaiu 

. vwlentamc~lte. 
O SH. GUILHEHMINO DE OLIVElHA -

Pens9 .~~e, apesar dêsses óbices, se poderia, 
sem dificuldade, chegar a uma forma pela 
qual os funcionários tivessem um abono de 
Natal, s~m sacrifício para o erúrio público. 

O Sr. Alberto Deodato - Se V. Excia. 
ach~r essa fórmula, eu voto a favor. 

O SH. GUILHERMINO DE OLlVEIHA -
Hefiro-me, Sr. Presidente, a que se poderia 
lnesmo diminuir um pouco o abono propôsto, 
mas dar-se um abono ainda que menor aos 
funcionários. ' ' 

Po1· estas considerações, voto, coerente-
mente, a favor da proposta que fiz . 

. O SR. ANíBAL GONTIJO - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Aníbal Gontijo. . 

O SH. ANíBAL GONTIJO - Sr. Pre-
. sidente. Como sou contra todo e qualquer 
aumento de impôsto, coerent~mentc com o 
meu modo de pensar, cu tambem voto contra 
qualquer sobre-carga ao Govêrno do Estado .. 

O SR. PHESIDENTE - Os Srs. Dcpu-
~ados que aprovam, em 1.• discussão, o pro-
Jeto n.9 196, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 
· , Convido os Srs. Deputados que votaram 
contra a se sentarem c, os Srs. D~'rmtados 

· que votaram a favor a se levantarem. :Pau-
sa). 

Foi aprovado por 21 votos contra 19 vo-tos. 
- A Comissão de Finanças. 

ENCERHAMENTO 

O Sr. Presidente deixa de convocar a 
· Sessã~ e;::traordinária que deveria realizar-

se hoJe, as 20 horas, por não existir matéria 
. para a mesma. 

p., nada mais havendo que tratar, decla-
ra fmda a Sessão, designando para a próxi-
ma a seguinte 

ORDEM DO DIA 15-10-1947 

Primeira parte 
Das 14 às 15 horas: 

Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente inclusive leitura e apresen-

tação de projetos, pareceres, indicações, re-
querimentos · e interpelações. 

Das 15 às Hl horas: . 
Discussão e votação de requcrunentos,, 

Pareceres, indicações e interpelaçõ~s. .. . 
· Leitura e aprovação de redaçoes hnalS. 
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Seglmda parte 
Das 16 às 18 horas: 

1.• discussão do projeto n.0 197, de au• 
toria do Sr. Deputado Juarez de Sousa Car• 
mo que concede auxílio à Conferência de . 
Sã~ José da Sociedade de São Vicente de 
Paulo da cidade de Ituiutaba. · 1:• discussão do projeto n.9 198, de auto• 
ria do Sr. Deputado Emílio de Vasconcelos,. 
que restabelece as custa~ d~vidas a?s Desem-
bargadores, Juízes de D1re1to e .Juxzes Subs-
titutos. . c ( 

1.• discussão do projeto n.0 19.), de au-
toria do Sr. Deputado Ilacir Lima, q~lC. con-
cede auxílio para a constru~~ão do estadio do· 
Sete de Setembro de Futebol e Hegatas. 

1.• discussão do projeto n.0 201, ~c a~tto· 
ria do Sr. Deputado Augusto .de Fl?.~·lCire: 
do .que concede auxílio ao Instituto. Sa? VI-· 
cc;1te da cidade de Cássia, à Confcr~nc1a .de 
São Vicente de Paulo de Ihiraci, à c.?n~erel!· 
eia de São Vicente de Paulo de Delhnopohs 
c à Conferência de São Vicente de Paulo de 
Carmo do Rio Claro. 

1.• discussão do projeto n.0 202, de au-
toria do Sr. Deputado Lima Guimarães, que 
autoriza a criaÇão de uma Escola Elementar 
de Agricultura em Cordisburgo. 

1.~ discussão do projeto n.0 203, de au-
toria do Sr. Deputado Júlio de Carvalho, que 
autoriza a construção c reconstrução de ro-
dovia no município de Santos Dumont · 

2.• discussão do projeto n.0 34, que. d~
clara de utilidade pública o Instit.uto !listo-
rico e Geográfico de Minas GeraiS· 

- Levanta-se a Sessão. 

ATA DA 12.~ REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
· FINANÇAS, , ORÇAMENTO E TOMADA 

DE CONTAS 
Com a presença dos Srs. Dcputa~o~ ~au

rício de Andrade Alberto Deodato, I•ehcwno 
Pena, Guilherme 

1
1\Iachado, Henó e Tancredo 

~e.,.:es, aos nove dias do mês de. ontn~ro ~~ 
·mo de •nil novecentos e quarenta e set.e,l t" ' · bl" Legis a I-Sala das Comissões da Assem ela . . 

'd' ci·a do pnmei· va, reuniu-se, sGh a pres1 cn T _ 
ro, a Comissão de Finanças, Orçamento e 0 

I) 

ma da de Contas. . . . Ata da 
Iniciados os trabalhos, foi hd,t ~\ 'n. de· 

reunião ·mterior tendo o Deputado e 0 z 
clarado 'estar o;nisso o seu norr:e, um~t_ ~~ 
que estivera presente àquela SessaAt pec;~sir~ 
pois, a inserção do mesmo 1~a ~ · e vo-
feito, foi esta submetida a d1scuss<~o 
tação, sendo aprovada. _ reque-

Postos em discussão e votaçaof. r~tnJ I>or 
69 . d' - no 7 o , ' rimento n.• c m Icaçao 'c ' . ·"to Com . . I I d . pela onnss. . 

unamrm~ a c. c, aprova os : Deodato apre-
" palavra, o Deputado Alhcr to . t 11 • 41 0 " 'J I>rOJC O • ' sentou seu parecer so >re ? . ado 0 mes-
qunl, pôsto em votação, foi :~~~rv ao 'requeri-
mo acontec~nedo com . o pal Deputado H c nó., 
mcnto n.o G:>, da autona do , . de Andrade 
A seguir, o Deputado Maun_cx.~o J1l'Ojcto n.., 

I 'tura cl u parecei ' • fêz n ex ' 0 se . - l teve a scguin-
29, o q~nl, em apr~cwç~to, t~t:un, vótnram os 
te votaçao: pelo projeto w 1 Fcliciano Pe 
Deputados Guilherme 1\!aclHH o, • 



'?'..fll 

na e Alberto Deodato; pelo parecer Maurí-
cio de Andrade, êle próprio e o Deputado 
Renó, e, pelo projeto, porém, com as emen-
das aos artigos !),v e 10, e parágrafos 1.• e 
2.• do parecer t\Iaurício de Andrade, votou o 
Deputauo Tancredo Neves. 

Verificando-se, então, um e~pate em re-
laçüo aos artigos u.• e 10, e paragrafos 1.• e 
2.•, o Sr. Presidente, de acôrúo com o pará-
grafo 2.• do número 11, artigo 40, secção li 
do Hegimento Interno, dcter~t~inou que se 
deixasse I>ara a próxima reumao, o seu de-' s 1> 'ú t f' sempate. Em seguida, o r. . res1. e r~ c . ~z, 
ao Deputado Alberto Deodato, a thstnbmçao 
dos, projetos ns.• 44 ~ 43 e de uma .repre-
sentação do Sr. Epanun~mdas Brun~, sobre a 
reforma da Caixa Econonnca do Esta~o de 
Minas Gerais. Passando-se ao .expcdw~t~, 
constante de uma emenda ao proJeto n.• 36, 
da autoria do Dcputaúo Carlos t'ratcs c de 
uma representação do Sr Osvaldo Pinho Ta-
vares a Comissão deliberou que fôsse esta en-
cauü;üJUda à Comissão encarregada do rea-
justamento dos vencimentos dos funcioná-
rios públicos c aquela aguardasse, juntamen-
te com outros projeto:> no mesmo sentido, a 
dotação or~~amentúria para 1\!48. Mereceram, 
ainda, a atenção dos Srs. Membros da Co-
missão, um ofício do Sr. Francisco Porfí-
rio Sampaio, \'ice-Presidente da União Na-
cíonal dos :EstuJantcs ( U. N. E. ) , um tele-
grama do Sr. Jair da Silva Carvalho, sôbre 
o projeto n.<f lu, c outro do Sr. Danilo An-
drade. 

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente encerrou a Sessão, tendo, antes, 
convocado uma nova nmnião para amanhã, 
dia ·dez, às treze horas. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 194 7. 
(a.) Mauricio de Andrade. 

COMISSJ\0 EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães - 1.• Vice-Presidente., 
Castro Pires - 2.• Vice-Presidente. 
Valdir Lisbôa - 1.• Secretário. 
Luiz Domingos - 2.9 Secretário. 
Emílio Vasconcelos - 3. 9 Secretário., 
Ozanan Coelho - 4.9 Secretário. 

COMiSSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - Presidente. 
Juarez de Sousa Carmo - Vice-Presi· 

dente. 
Cândido Ulhôa. 
Fabrício Soares .• 
Faria Tavares. ( } • 
Starling Soares. ( ) 
Hibeiro Navarro. 

I 

( •) Substituído, .interinamente, _pelo Sr. 
Hondoa Pacheco, designado em sessao de 11-
10-947. 

( • •) Substituído, interin:unel!te, pelo, Sr •l 

Uriel Alvim, designado em sessao de 13-10-
1947. 

.. -
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TO?IIADA, 

' DE CONTAS 

Mauricio· Andrade - Presidente. 
Renó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( •) 
Feliciano Pena. 
Guilherme Machatlo. 
Tancredo Neves. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr;. 
Chaves Ribeiro, designado em sessão de 10-: 
10-1947. 
COMISSÃO DE AGIUCUL TURA INDúSTRIA E CDr~RCIO 

Uriel Alvim - Presidente. 
Dnar Mendes- Vice-Presidente. 
último de Carvalho. 
Armando Ziler. 
Dilermando Cruz. 

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. 
João Camilo. 
Mateus Salomé. 

CO!'IIISS.Ã,O DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 
Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente., 

· Bolivar de Freitas. 
Geraldo Ataíde. 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente., 
Fidelcino Viana. ( •) ' 
J a e der Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. -, 
( •) Substituídos, interinamente, pelo5.1 • 

Srs. Mourão Guimarães e Moacir Resende~ 
respectivamente, designados em sessão de 24· · 
9-1947. . .J 

COMISSÃO DE SEGU!lANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Ribeiro - Vice-Presidente. ' 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta , 
Jason Albergaria:· 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Soragi - Preside~tc. . 
Lourenço Andrade - VIce-Presidente., 
Carlos Prates. 
Guilherrnino de Oliveira. 
Manuel Taveira. 

1 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO 

/Abreu Resende '(*) - Presidente. 
'Oscar· Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró Júnior. • 
X.enofonte Mercadante. ( •) 
Simões de Almeida. .( •) 

. ( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs; Soares Canedo, Magalhães 1\L Viana e 
.Jose Augusto, designados em sessão de 10-10-
.1947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

Jason Albergaria. 
César Soragi. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xe~ofonte Mercadant.e. 

1 Bohvar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

, (*) Nomeada em sessão de 16-9-1947, con-
forme requerimento n.o 42, do Sr. Fabrício 
Soares. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 
AGRíCOLA (*) 

Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andrade. 
J~son Albergaria. 
Candido Ulhôa. 
César Soragi. 

(*) Nomeada em sessão de 22-9-1947, con-
forme requerimento n.9 43, do Sr. Sousa 
Carmo. · 

COMlSSiiO ESi'ECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES (*) 

Rondon Pacheco 
José Augusto. • 
Ilacir Lima. 
Magalhães Melo Viana 
A~uísio Costa. ( •) • 
Cesar Soragi. 

, Armando Ziler. 
'-----
(' . (*) Nom~ada em sessão de 22-9-1947, con-
C~~l~.requenmento n.o 51, do Sr. Simão da 

D . ( •) Substituído, interinamente pelo Sr , 
l0-~947. de Freitas, designado em s~ssão de 1:· 

/ 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pires. 
Emílio de .Vasconcelos. 
Fidelcino Viana. 
Geraldo Ataíde. 
Feliciano Pena. 
Cândido Ulhôa. - ( ·) Nomeada em sessão de 29-9-194 7, con-

·forme requerimento n.o .57, do Sr. Chaves lU-
beiro. 
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51;.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 15 DE OUTUBRO 
DE 1947 

PRESID:f:NCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA 

SUMARIO: - Comparecimento - Ata - Ex-
pediente - Telegramas dos funcionários 
fiscais de Jacutinga, Paraisópolis e dos 
do Departamento de Compras - Ofícios 
do Sr. Ministro da· Aeronáutica, agrade-
cendo; do Sr. Américo Lima e do Presi-
dente da União Estadual dos Estudantes 
- Hequerimentos do Sr. Antônio Gonçal-
ves Santana, de Pcqui, e do Sr. Osvaldo 
Mendes Pinto, de Alto Rio Doce - Re-
curso do Sr. Lic.ínio Valadão, de Monte 
Carmelo - Projetos: n.o 200 (auxílio a 
hospital), de autoria do Sr. J oubert Guer-
ra; n.o 294 (doação de lotes), do Sr. Mar-
tins da Costa; n.9 205 (construção de pré-
dio escolar), do Sr. Joubcrt Guerra; n.9 

20G (idem de ponte), do Sr. Uriel Alvim; 
n.9 207 (Escola Industrial Vocacional), do 
Sr. Arlindo Zanini; n.o 208 (subvenção a 
instituições de beneficência), do Sr. Jua-
rez de Sousa Carmo; n.Q 209 (auxílio à 
Santa Casa), e n.o 210 (Escola Elementar 
de· Agricultura), do Sr. Antônio Pimen· 
ta; n.o 211 (subvenção à Escola de Enfer-
magem), do Sr. Carlos Prates; n.o 212 
(construção de prédio escolar), do Sr. 
Ribeiro Navarro; n.o 213 (idem de pon-
te), do Sr. Juarez de Sousá Carmo -
Indicações: n.~ 15-A. sôbre Instalação de 
Escola Hural em Baguri, do Sr. Augusto 
Costa; n.9 1G, sôhre Grupo Escolar em 
Campina Verde, do Sr. Hondon Pacheco 
- Heajustamento de vencimentos: discur-
so c indicação n.9 17, do Sr. Carlos Prates 
- Companhia llelgo-Mineira: discurso 
do Sr. Armando Ziler - Hospedagens 
em cstàncias hidrominerais: discurso do 
Sr. Oscar Corrêa - Apresentação de pa-
receres - Pareceres: n.o 42, sôbre a pêlo 
referente a serviços das águas minen~is 
de Carnhuquira; n.• 43, sôbre prorrogaçao 
de licença ao Sr. Wadi Nassif; n.o ~4, 
sôbre recurso do Sr. Geraldo Mosque1ra 
Machado· n.o 451 sôbre recurso do Sr · 
Pedro P;ulo de Sousa; idem sôb~e as 
emendas ao projeto n.o 5, em 2.• discus-
são; idem n.• 52, sôbre recm:so do Sr. 
Ataliba José de Paulo; n.9 47, ·"?hre o pro-
jeto n.O 32; idem sôhre o proJeto n.o . 40; 
idem para 2.• discussão, sôbre o proJeto 
n.o 43 e suas emendas; idem, idem, s.ô-
hre o ,projeto n.0 101; idem para 3.• dis-
cussão sôhre o projeto n.o 41; idem. para 
2.• discussão sôbre o projeto n.9 43; Idem, 
idem sôhre o [Jrojeto n.9 5G; idem de re-
daçã~ final sôbr~ o projeto n.o 12 -
Apoiamento ao proJeto 11.9 2<13 - Discus-
são dos pareceres núm~ros 42, 43,. 44, 45~ 
4G e 47 e de redacão fmal ao proJeto n. 
42 - SEGUNDA PARTE DA O~DEM DO 
DIA: - 1. • discussão dos proJetos: n.9 

197 (auxílio a Conferência), n.o 198 (res-
tabelecendo custas) !1.0 199 (construção 
de estádio), n.o 201 '(auxílio a instituições 
de beneficência), n.• 202 (criação de Es-
cola Elementar de Agricultura), n.9 203 
(construção e reconstrução de rodovia) 

:·-; 



. . 
- 2.• discussão do projeto n.• 34 (Insti-. 
tuto Histórico c Geográfico de Minas Ge-
rais) - Encerramento - Ordem do Dia 
16-10-194 7. 
Às 14 horas, comparecem os Sr.s.: Alber-

to Teixeira - Valdir Lisbôa - Luiz Domin-
gos - Emílio Vasconcelos - Adolfo Portela 
- Alberto Deodato - André de Almeida -
Aníbal Gontijo - Antônio Caetano - Antônio 
Pimenta - Arlindo Zanini - Armando Ziler 
- Augusto Costa - Dadaró Júnior - Dolivar 
de Freitas - Cândido Ulhôa - Carlos Prates 
- César Soragi - Chaves Ribeiro - Fidelci-
no Viana - J aeder Albergaria _:_ J ason Al-
bergaria - José Augusto - José Carvalheira 
- Joubcrt Guerra - Juarez de Sousa Carmo 
- Júlio de Carvalho - Magalhães de Melo 
Viana - Manuel Taveira - Martins da Costa 
- Mateus Salomé - Maurício Andrade -
Mendes Ferreira - Moacir Hesendc - Mou-
rão Guimarães - Oscar Corrêa - Pedro Bra-
ga - Renó - Hibeiro Navarro - Rondou Pa-
checo - Simão da Cunha - Soares Canedo 
- Sousa Carmo - Tancredo Neves - último 
de Carvalho e Xenofontc Mercadante. 
. . Deixaram de co!npareccr, com causa jus-

tificada, os Srs.: Lima Guimarães - Castro 
Pires - Ozanan Coelho - Aluísio Costa -
Amadeu Andrada - Antônio Guimarães -
A~tolfo Dutra - Augusto de Figueiredo -
Dllerrnando Cruz - Emílio Silveira - Fabrí-
cio Soares - Faria Tavares - Feliciano Pe-
na - Geraldo Ataíde - Guilherme Machado 
- Guilhermino de Oliveira - Ilacir Lima -
João Camilo - Lourenço Andrade - Luiz 
Maranha - Otacílio Negrão - Simões de Al-
meida - Starling Soares - Uriel Alvim e 
Wilson Deraldo. 

O SH. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 46 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

• O SH. LUIZ _DOMINGOS (2.• Secretário) 
lc a ata_ da ,scssao antecedente, a qual, sem 
obscrvaçao, c aprovada. 

EXPEDIENTE 

O S~. ':ALDIR LISBóA (1.~ Secretário) 
procede a leitura dos seguintes papéis: 

Telegramas: 
Dos funcionários fiscais de Jacutinga e 

Paraisópolis, pedindo o apolO tia As~enwléia 
no sentido das emendas 2 c 4 ao projeto nú-
mero 16. 

-À Comissão de Finanças. 
Dos funcionários fiscais do Departamen-

to de Compras, enviando congratulações pela 
aprovação <la emenda ao projeto n.• 16. 

Ofícios: 
Do Sr. Iviinistro da Aeronúutica, agrade-

cendo a comunicaçfío da posse, perante esta 
Assembléia, do Sr. José Hibeiro Pena, no car-
go de Vice-Governador do Estado. 

_ Hcccbido com agrado. Arquive-se. 
Do Sr. América Lima, com sugestões sô-

hrc nomeação de delegados especiais para o 
'· interior do Estado. 

- À Comissão de Seguranra Pública. 

A. L.- 19 
i' 

Do Presidente da União Estadual dos Es--
tudantes, agradçcendo o apoio da Assembléia,. 
ao Congresso Estadual dos Universitários. 

- Arquive-se. 
Requerimentos: 

Do Sr. Antônio Gonçalves Santana, pe-
dindo juntada de documentos em recurso con-
tra ato do Prefeito Municipal de Pcqui. 

- À Diretoria do Expediente. 
Do Sr. Osvaldo Mendes Pinto, fazendo 

idêntico pedido, referente a ato do Prefeito 
Municipal. de Alto Hio Doce. 

-À Diretoria do Expediente. 
Recurso: 

Do Sr. Licínio Valadão, contra ato do 
Prefeito Municipal de Monte Carmelo. 

- A Comissão de .Justiça. 

PHOJETO N.o 200 

Concede auxílio ao H ospilal N. S. da Saúde, 
de Diamantina 

A Assembléia Legislativa do· Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1." - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a conceder o auxílio de Cr$ 25.000,00 
(vinte c cinco mil cruzeiros) ao Hospital N ., 
S. da Saúde, de Diamantina. 

Art. 2.0 - O auxílio referido no art. 1.•· 
correrá por conta da verba 123-6-15-0 do Or-
çamento para 1948. 

Art. 3,0 - A presente Lei entrará em vi-
gor em J.o de janeir~ ~e 1948, revogadas as, 
disposições em contra no. ~ 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1947 .. 
- (aa.) .Joubert Guerra - Dadaró Júnior -
Augusto Costa - Augusto de Figueiredo -
Carlos Pratcs - Uriel Alvirn - último de 
Carvalho - Xcnofontc Mcrcadante - Martins 
da Costa - Antônio Pimenta - Lima Guima-
rães - Guilhermino de Oliveira - Adolfo. 
Portela. 

- Impresso e publicado, inclua-se em Or .... 
dcm do Dia. 

PROJETO N.Q 204 
I 

Autoriza a doação de lotes à Sociedade Auxi-
liadom dos Reformados da Fôrça Poli-
cial 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: · 

A,rt; 1:'' - Fica o Govêrno autorizado a 
doar a Sociedade Auxiliudora dos Heformudos. 
da Fôrça Policial os lotes 2 c 3 do quarteirão 
n,\' 2 <~a. ex-Colônia Bias Fortes, ú Hua Tenente· 
~nastacio de Moura, nesta Capital, com a fina-
lldad,c .da referida Sociedade nêles construir 
0 11l'edw ,para sua sede. 

Art · 2.o - Hevog:un-se as disposi~~õcs em 
contrário. · ~ 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1947. 
~ (aa.) Martins da Costa- Carlos Prates-
J?ubcrt Guerra - Augusto Costa c l3adaró Jú-
lllor, 
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Justificação 
A Sociedade Auxiliadora dos Reformados 

da Fôrça Policial, fundada em 22 de dezem-
bro de 1934 e registrada de acôrdo com o De-
creto-lei federal de n." 18.542, de 24 de de-
zembro de 1928, com estatutos registrados sob 
n.• 103, no Cartório do 1.0 Ofício Judicial, 
propõe-se a prestar auxílio aos associados, 
quando enfermos, proporcionando-lhes con-
fôrto material e moral. 

A ela pertencem oficiais c rpraças refor-
mados da Fôrça Policial. No caso de faleci-
,mento de algum sócio ou pessoa de· sua famí-
lia, a Sociedade presta auxílio para o fune-
'r'al, e, além de assistência médica, dispõe-se 
a Sociedade a prestar assistência jurídica aos 
seus associados, promovendo a defesa da clas-
se c de seus direitos, trabalhando pelo bcrn-
,estar dos sócios. 

A Auxiliadora garante aos seus associa-
dos, quando baixados a Hospitais, diárias que 
variam com as séries a que pertencem, e as-
-sistência médica gratuita ao associado ou pes-
.soa de sua família na ,própria sede ou em ou-
tro lugar designado pelo médico. 

Conta a Sociedade, atualmente, com 400 
sócios, sendo 150 oficiais c 250 entre sargen-
tos e soldados reformados. 

A sua receita em 1946 foi de Cr$ 20.000,00 
C' a despesa de Cr$ 5. 000,00. Deu assistência 
a 10 associados, dois dos quais paralíticos, e 
que estão sendo mantidos pela Sociedade e 
prestou assistência jurídica a 3 sócios. Pres-
tou auxílios para funerais na importância de 
Cr$ 3. 000,00. 

E' velha aspiração da Sociedade, e cons-
tánte pensamento de sua atual diretoria, cons-

' truir o prédio para sua sede, aumentando, des-
tarte, suas possibilidades de melhor atender 
aos associados. 

Trata-se, assim, evidentemente, de uma 
organização de elevados fins humanitários, c, 
em seu !!aso específico, propondo-se a ampa-
rar aqueles que, tendo prestado serviços à 
nossa gloriosa Fôrça Policial, de tradições tão 
caras ao civismo de todos os mineiros, força-
~os ~el~1 reforma, se tornem, muitos vêzes, em 
condiçoes econômicas precárias. 

_ Merece, rpor isso, a Auxiliadora a protc-
çao dos poderes públicos por sua alta finali-
dade SOCial. 

No momento, a Sociedade possui por 
a~orarnento, os lotes números 2 e 3 do qt;artci-
rao n.• 2 da .c~-Colônia Dias Fortes, á Hu~\ Te-
nente Anastacw de Moura. 
. Plei~eia, agora, a doa~~ão dos lotes referi-
dos,. obrig~n~o-sc, naturalmente, a nêles cons-
trmr o prcdw de sua sede social. 

E' o que visa o projeto. 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1947. 

(a. ) Martins da Costa. 

PROJETO N.o 205 

Azzloriza a conslruçao de um prédio escolar 
no distrito de Joaqzzim Felício, mzmicípío 
de Bzzenópolis 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: , 
Art. t.• - Fica o G_overno .do _Estado au-

torizado a fazer constrmr no d1stnto de Joa-

. . F I' . rnttni· cipio de Bucnópolis, um qmm •c IClO, E 1 · R 'd' f Inci'onamento das sco as eu-pre 10 para t . 
nidas daquele di~tnto · G ', do Estado atl-Art 'J o _ FICa o ovcrno ~. . ' 
t ., , 1 · ~· d. spender até a importanCH\ de 
OriZ.\C O a ec · (C "' 120 000 00) t · 1 mil cruzeiros r.v · ' cen o e VIU e i· Secretaria da Via-pela verba competente c a 

(ío e Obras Públicas· · . ,, A 1 3 ~ _ A presente Lei entrara ern VI-
r ·1 o. 1 J·,1ne·I·1·o de 1943, revogadas as gor em . < c ' , . 

dis-posições em co_ntraf~0 de outubro de 194 7 
Sala das Sessoes, . ~ __ Carlos Pratcs _:_ 

- (wl ) Jouhert Guena . . B , 
Adolf~ .Portela- Jason Albcrgana - adaro 
Júnior. .Justificação 

. F I' · 11:1 presentemente Em To'HIUim •e ICIO '' , . . ' 
~ • ' . 1 d . o ensino e mmrstra-

465 alunos matn~u a os· 1 , ~·1Ias diminutas 
do por 4 professoras em c u,lS:' - ·' 
sem :tgua sem confôrto, sem lllStalaçocsl sanr-
• ' " ' 1 · · c c crue ma com-tárias, sem a menor ug1en ' 
portam 25 alurios cada uma· . 1 Sala das Sessões, 15 de outubro de 94 7. 
- (a.) Joubert Guerra. 

PROJETO N.o 206 

A t . G • llo Est<!do a consirzzir zzma zz orzza o overno . , . 
ponte sôbre o Rio Pardo, no IlllllllCZ[JZO 

de Parreiras 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Al·t 1 o - Fica o Govêrno do Estado au-. · · n· Pardo no torizado a construir sôhre o 10 . - 1~ de 
'ltig'tr deu .. raado "Peregnnos", mumcipl ' __. t •Jrrnac o na 
I:>,Jrrcir·!S uma IJonte de concrc 0 ' 't ' '· ' · · · 1 C·unpes rc ,estr·ada dêste para o mumcirno c c ' · 

Art. 2." - Fica o Govêrno do ?s.tado ~t-~-. 1 1 . ss:11.; 0 credito par .1 tonzal o a a )rir o nece. • ' , rcsente 
atender às despesas decorrentes da P 
lei. d' ·icõcs em 

A ·t '> • - Rcvo«am-se nf> Ispos ~ · 
I · "· " · · r na d·\t'l ~ontrário, entrando esta lei em VIgO ' ' 

de sua publicação. 
S·tl·t cl•tc Sessões 15 de outubro d? 19~ 7 · ' ' ',.) " ' t l' FJ«Ueire-

- ( 'l'l ) Uriel Alvim -- Augw.; 0 ( c lo 

do _:_: Último de Carvalho - Renó - Carlos 
Prates. 

PROJETO N.o 207 
. - 1 mw Escola Indus-

11uloriza a wstalaçuo l e .1· d, z' Santos Dll-
trial Vocacional, na cula c l e 
lJIOJZi 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a instalar, na cidade de ~autos D~t= 
mont uma Escola Industrial Vocacional, cst~l 
bclecida pelo "Plano de Hecuperação Econo-
mica c Fomento à Produção". · 

Art. 2.0 - A despesa decorrente do art. 
1 • correrá pela verba de Cr!3 133.455. 000,00 
( ~cnto c trinta e três milhõe~ quatroce11:to.s ~ 
cinqüenta e cinco mil cruzeiros), destmada 
ao custeio do mesmo Plano. . 

Art. 3.0 - A presente Lei entrará em VI-
gor no d~a _t.• de janeir<;> .de 1948, revogadas 
as disposiçocs em contrano. 

'.I 

,>ri~ · ... ; 



·Sala das Sessões, 15 de oiÚubro de 194 7. 
- (aa.) Arlindo Zanini - Dn'ar Mendes -
Henó - Cândido Ulhôa - Emílio Vasconce-
los - Jason Albergaria. 

Justificação 
-~ O municipio de Santos Dumont está em 

condições de receber êste benefício e satisfaz 
aos requisitos mínimos estabelecidos pelos or-
ganizadores do Plano. 

Na Zona da Mala, o local mais apropria-
do é a cidade de Pomba, com suas indústrias 
e possibilidades econômicas. Na zona do cam-
po, de que Santos Dumont é linha divisól'ia, 
não há outra que reuna as condições mínim[Js 
de Santos Dumont. 

Com suas indústrias, com a densidade de 
população, Santos Dumont muito lucrará com 
êste melhoramento c concorrerá para o êxito 
do Plano, nesta parte. 

PHOJETO N.o 208 

Concede subvenção às Conferências de São 
Vicente de Paulo de Viçosa e lpanema 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 - Fica concedida às Conferên-
cias de São Vicente de Paulo, de Viçosa, e 
Conferência de São Vicente de Paulo, de Ipa-
nema, a subvenção de vinte mil cruzeiros (Cr$ 
20. 000,00) . 

Art. 2. 0 - Essa subvenção correrá pela 
verba 123-6-15-0 do Orçamento para 1948. 

Art. 3.0 - Hcvogarn-sc as disposições em 
contrário. , 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1947_. 
_ (aa.) Juarez de Sousa Carmo- Car~alhel
ra Ibrnos - César Soragi - Magalh.aes de 
Melo Viana - Hibciro Navarro úlhmo de 
Carvalho. 

Justificativa / 

A Conferência de São Vi~ente de Paulo, 
. de Viçosa, juridicamente orgamzada c em ple-

-;,;.;.. 110 funcionamento, s~corre todo~ . os pobre:; 
daquela cidade.· l\Ian tula ;Pelos socws, tem1 a 
custa de donativos particulares, constrmdo 
abrigo c vilas com pequenas. casas para .o~ cs-
molercs, alimentando e vestmdo, com lhflcul-
dade perto de 100 pobres, daquela c de ou-
t "lS 'localidades vizinhas. Esse mesmo traba-
IÍ1~ é feito pela Conferência_ de São Vicente 
de Paulo, de Ipanema, que nao mede csforro~.; 
nem sar-rifícios para amparar os pobres da-
lJUclc município. 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1947. 
_ (a.) Juarez de Sousa Carmo. ,, 

'I 

PROJETO N.0 209 

C ede allxílio à Santa Casa de Caridade da 
OllC J •. cidade de armarza 

A Assembléia Legislativa do Estado de ' 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.• _ Fica o Govêrno do ~~tado de 
.lf/, Min'ns autorizado a conced

1
er o auxllw anual 

I~ de dez mil cruzeiros (Cr$ O. 000,00) à Santa 
''

1 
Casa de Caridade de J anuária. 

',' 

Art. !:!.• ·_:__ Esta L~i entdrú em vigor em 
t,o de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
eõcs em contrário. 
• Sala das Sessões, 15 de outubro de 194 7. 
- (aa.) Antônio Pimenta- .Jaedcr Alberga-
ria- José Augusto -Martins cb Ccsb - .Ua-
daró Júnior. 

Justificaçiio 
A Santa Casa de Caridade de Januária 

presta relevantes servi~~os a tüna a população 
ribeirinha do São Francisco, no território mi-
neiro, onde gras:;am i.ntensamente graves en-
demias, corno o paludismo. E' Hospital de 
grande utilidade naquela zona e precisa do 
amparo do Govêrno -r>ara ~nclhor de~>t:nvolver 
os seus serviços de assistência social. 

(a.) Antônio Pimenta. 

PHO.TETO N." 210 
ilzztol'iza a conslrzzçüo de uma Escola Elemen-

irH' de Auricultura em Januária, 110 Norte 
de Minas 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1." - Fica o Govêrno do Estado de 

Minas Gerais auloriz;ldO a construir uma Es-
cola Elementar de Agricultura na cidade de 
Januúria. 

Art. 2. 0 - As despesas para construção 
c manutenção da Escola correrão por conta da 
·Verba de Cr$ 133. 455. 000,00, destinada à 
construção de escolas do Plano de Hecupera-
ção Econômica e do Fomento da Produção. 

Art. 3.0 
- Er-ta Lei entrará em vigor em 

1.0 de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
~'Ões em contrário. 

Sala das Se:;sões, 15 de outubro de 1947. 
·- (aa.) Antônio Pimenta- Jaeder Alberga-
ria- José Augusto - Badaró Júnior- Mar-
tins da Costa. 

Justificl;çü.o 
O rico e· florescente município de J anuá-

r.ia se acha localizado à margem do Rio São 
Francisco e é todo constituído das humosas 
teí'ras do ~'Vale das Maravilhas", onde a pro-
digiosa fertilidade de suas terras vazantes jus-
tifica polcnamente o título que já lhe fôr;1 da-
d~. Luxt~riante ':'c~etação, abundante produ-
(.~no de toda especw de cereais, teria certa-
~\wntc, que de:;IlCr~ar, um dia, por parte dos 
',overnos, o VIVO mterêsse que se vai verifi-
(;nn:Io pelo grandioso Vale do São Francisco. 
:~cria obra I!att:iótica, meritória e acertadissi-
ma qu~ o Governo l\Iineiro fizes•·e col1!' 1rnir 
110 mais 1'm · t t · ·' " ,_ · . por an c de seus municípios do 
Sao Fr·uH'I ··co 1 l !' ' d Arr .: - '' ,, • nua. ( ns -"Scolas Elcmenwrcs 

c o! lCUltUI <l, previstas ,pelo Plano de H e cu- \ 
pera~~ao Econômica no Norte de Minas. 

(a.) Antônio Pimenta., 
Impressos e publicados, inclua-se em 

Ordem do Dia. 

PROJETO N.o 211 
Concede subveiZção à Escola de Enfermagem 

"llugo Wemeclc" da Santa Casa de Belo 
li orizonte ' -

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: · 
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Art. V - Fica concedida a partir do 
ano de 1048, a subvenção anual de Cr$ 
50. 000,00 à Escola de Enfermagem "Hugo 
.Werneck", da Santa Casa de Belo Horizonte. 

' Art. 2.0 
- A presente Lei entrará em vi-

gor em l.o de janeiro de 1948 revo"adas as 
disposições em contrário. ' "' 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1947. 
(~a.) Carlos Prates - Aníbal Gontijo -

Martms da Costa - último de Carvalho -
Jou!Jert Guerra - José Augusto - César So-
ragi - Jason Albergaria - Adolfo Porteh -
Badar~ Júnior - Pedro Braga - .Tacder' Al-
hergana - Soares Canedo - Antônio Caeh-
no - Ribeiro Navarro. ' 

Jzzsti[icação 
A Escola de Enfermagem "Hugo Wcr-

n~ck", criada e mantida pela Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte, vem prestan-
do os melhores serviços à população de Mi-
nas, no campo de Assistência Social, não ten-
do recebido até hoje nenhum auxílio dos co-
fres' estaduais. 

E' dever do Estado incentivar as iniciati-
v~s particulares, principalmente no setor mé-
dico-social. Desnecessário se torna encarecer 
o papel que desempenha uma enfermeira no 
meio social, hem corno a necessidade prernen-
t~ ~1ue necessita o País, dessas abnegadas au-
XIliares dos médicos. f\: referida Escola mantém dois cursos: 
urr: e o curso geral, de 3 anos, tendo como :pa-
drao a Escola Oficial Ana Ncry, da Universi-
dade do Brasil. Atualmente êste Curso Geral 
conta .com a freqüência de 53 alunas, sendo 
que cerca de 50 % residem no Internato da 
Cova Santa Casa. O 2.0 curso se refere a um 
p ur~o de Obstetrícia iniciado em 1916 pelo 

· t ro essor Hugo \Verneck, e conta atu:{lmen-
5d 

0
com a freqüência de 14 alunas; sendo que 

cal:s das _alun~s são matriculadas das Santas 
cip~i· 1dol mterwr do Estado c algumas muni-

o ~t ~t es. De 1945 até ~presente, passaram 
P r ~ste curso 96 alunas. 
cediJal s~Il!venção, apesar de modesta se con-

- gcnte;l, <li r~ ao
1 

encontro das necessidades nr-
reli a 'se o a, para melhoria de seu apa 

wmento. -

30 
~ ref~rida Escola conta atualmente com 

.· tp ofessorcs, sendo alguns professôres c as-
~~r~·ntes da Fa.culdade de Medicina da Un.i-
nor~~~~~~e j~e Mmas Gerais, outros médicos de 
mad a a, Santa Casa c enfermeiras diplo-

a,s por I,scolas Oficiais. 
_ S~la das Sessões, 15 de outubro de Hl4 7. 
_ J(a,L) Ca_rlos Pratos - Martins da Costa 

ouhert Guerra. 

PROJETO N.• 212 
Autoriza ·a construção de prédios pam Gru-

pos Escolares nas Vilas de Camnaíba e 
Capela Nová das Dores 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. t,o - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a construir dois .prédios para a ins-
talação de Grupos Escolares, sendo um na 
sede da Vila de Caranaíba c outro na sede da 

2!.)2 

Vila de Capela Nova das Dores, no município 
de Carandaí. 

Art. 2.• -- As despesas com as referidas 
construções correrão pela verba própria cons~ 
tanto do Orçamento para o ano de 1948. 

Art. :l.o - Revogam-se as disposições em 
contrário, entrando a presente Lei em vigor 
em V de janeiro de 1 !HS. 

Sala elas Sessões. 15 de outubro de 1947 .. 
- (aa.) Ribeiro de Navarro - Renó - Aní-
bal Gontijo - Cândido Ulhôa - Adolfo Por-
tela. 

Justificação 
As Vilas de Caranaíha c Capela Nova das 

Dores tôm população densa e muito contri-
buem para os cofres públicos. 

As escolas ali existentes funcionam em 
prédios particulares. 

Impõe-se, ,pois, a providência pleiteada.· 

PROJETO N.o 213 
Autoriza a comtrzu;ão de mna ponte ,çdbre o 

Rio Piranga, na sede do distrito de Gua-
raciaba, município de Pimnga 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a fazer ~onstrnir uma ponte de ci-
mento nrmado sôhre o IUo Piranga, nn sede 
do distrito de Guaraciaba, município de Pi-
ranga. 

Art. 2.0 - O Govôrno do Estado clespcn-
derá na construção referida a imnortância em 
que fôr on;ada a obra, correndo a <1espesa 
por contn da verba narn n eonstruçiio ele po?-
tes no Orçamento d~ Hl48 para a Secretana 
de Viacão e Obras Púhlicas. 

Art. :l.• - Revogam-se as disposições em 
contrúrio. 

Sala das Sessõrs, 15 de outubro de 1947 •· 
- (a.) Juarez de Sousa Carmo. 

Jusli[icaç<io 
A ponte cu.ia construciío o proieto auto-

riza é para ser feita no mesmo local onde, se 
encontra nrna nontc de madeira rcco~stnnda 
coÚ1 o material da anth~a ~1o.n.te. Arr~nn.nela e 
estreitíssima, sbmcnte J10sSJhlh~a o ~rans1to de 
pedestres. A referida no proJeto c o escoa-
elonro natural <la proeludío de t~ma extensa e 
fcrtilíssirna zona c s11fl eonstruçao trará lar:;a 
eontrihuicão para o Plano de . Recurw~raçao 
Econômica. Isto ,pornne o distn!o. <l.e ( vnar~· 
ciahn é o mais ponnloso do mumcn>IO de P~· 
ranga, e nêle se dcsc'Jvolvc intensíssima ati· 
vidade agrícola, estando ôle colocado entre .os 
primeiros do Estado na produção de cercaiS· 

Sala das Sessões, 15 ele outubro de 1947 ·1 

- (a.) Juarez de Sousa Carmo. 
- Impressos c publicados, incluam-se em 

Ordem do Dia. · 

INDICAÇÃO N.o 15-A 
Sôbre instalação 5/e escola rural 

'li 

·}- ~, 

" 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Lc- '- ;;. 

gislativa. 



i :.ÍW ,, ' 

I 

Os Deputados que subscrevem a presente 
indicação vêm pedir a V. Excia. que, ouvida 
a Casa, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado, a seguinte indicação: 

"Transferir para Baguari, município de 
São Joilo Evangelista, a escola rural constante 
do convênio assinado pelos Governos do Es-
tado c da União". 

J uslificaliva 
As rcprcsen laçõcs juntas, assinadas por 

60 eleitores domiciliados e residentes no po-
voado de Baguari, justificam eloqüentemente 
a indicação supra. 

Sala uas Sessões, 15 de outubro de 1947. 
- (aa.) Augusto Costa- último de Carva~ho 
- Jouhert Guerra - Carlos Pratcs - :Martms 
da Costa -,Cândido Ulhôa - Antônio Pedro 
Brar•a - Ribeiro Navarro - José Augusto -
Cha'~rcs Ribeiro - Bolivar de Freitas. 

- A Comissão uc Educaçiio. 

INDICAÇÃO N.9 16 

Sôbz·e Grupo Escolar em Campina Verde 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Os signatários da presente indicação vêm' 
expor c requerer a V. Excia. o seguinte: 

a) o próspero município de Campina Ver-
de hú mullo que vem pleiteando junto aos po-
deres públicos a construção de um Grupo Es-
colar, o primeiro a ser construído no muni-
cípio; 

h) o único Grupo Escolar existente, não 
se acha instalado em próprio do Estado, con-
tando com urna matrícula de 260 alunos, di-
vididos em oito classes, que funcionam em 
quatro salas sem o mcnm· confôrto. Não fôra 
isto, a absoluta incapacidade dos prédios, a 
matrícula poderia ser muito maior; 

c) no ano passado foi celebrado um ajus-
te entre a Secretaria da Viação e a Prefeitura 
de Campina V crde para a construção acima 
referida, mas o contrato foi rescindido por 
motivo de fôrça maior. Isto pôs to, requerem 
a V. Excia., ouvida a Casa, seja encaminhada 
ao Ex mo. Sr. Governador do Estado a pre-
sente indicação, 110 sentido de ser construído 
110 próximo exercício financeiro o Grupo em 
aprêço. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1947. 
_ (aa.) Rondou Pacheco - Oscar Corrêa-
Dnar Mendes Ferreira - Sousa Carmo - Ma-
nuel Tavcira. 

Justificativa 

O município de Campina Verde, contando 
com uma população de . . . . habitantes, não 
dispõe de um prédio adequado ao funciona-
mento do seu Grupo Escolar. O existente, fun-
ciona em dois prédios da Prefeitura, dispondo 
somente de quatro salas para uma matrícula 
de 2(i0 alunos, o que impossibilita seja a mes-
ma elevada. Houvesse prédio próprio a ma-
trícula poderia ir, a~ém ~l.e 500 alunos. A cons-
trução pleiteada c madwvel, pelo que o povo 
de Campina V c r de espera ser atendido. 

Sala das Sessões. - (a. ) Rondou Pa-
checo. 

- À Comissão de Viação. 

Finda a matéria a ser lida na hora do 
expediente, o Sr. Presidente ,passa a deferir 
a palavra aos oradores inscritos. , -· 

REAJUSTAMENTO DE VENCIMENTOS 
O SR. · CAHLOS PRATES - Sr. Presi-

dente, peço a palavra. 
O SH. PHBSIDENTE - Tem a palavra 0 Sr. Carlos Prates. 
O SR. CAHLOS PRATES - Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados. 
Dispõe a Constituição do Estado no ar-

tigo Hü: ' 
"9s func_ionários . de !gual categoria pcr-

ccbcrao vcncunentos 1gums, salvo os remune-
rado~ por }Heio de percentagem, observada a 
clas::nfleaçao estabelecida em lei". 

. O art. 33 do Ato das Disposições Consti-
tucwnais Transitórias preceitua: 

"~!n sua primeira sessão ordinária, a As-
scrnhlcw votar~t o projeto de lei de reajusta-
mento de vencimentos c classificação do fun-
cionalismo púl!lico cstauual (art. 146 da 
Constituição) • 

Parúgrafo único - O reajustamento se 
farú elevando e não reduzindo os vencimen-
tos". ' , 

~an~o c~unprimento a êsses dispositivos 
constltucwnms e atendendo, mesmo, às jus-
las aspirações do funcionalismo mineiro e 
também ao interêssc dos serviços ,públi~os 
o Sr. Governado Milton Campos, por ato d~ 
21 de agôsto último, com a clarividência que 
vem cara~,terizando su~t administração, houve 
por bem nomear os Srs. Olavo Bilac Pinto 
Honório de Paiva Abreu, José Barbosa Mari: 
nho, Planto da Silva Araújo, Alfredo Lobo 
Al_be~to Mourão de Miranda c llolivar Tinoc~ 
Mm~1ro pa~·a,, so!) a presidência do primeiro 
e Vlce-presi?encw do segundo, estudarem a 
recst,ruturaçao dos quadros administra ti vos 
do Estad.o ~ ~x-ui do disposto no artigo 146 
d_a _Constltmç_ao c artigo 33 do Ato das Dispo-
siçoes Constitucionais Transitórias chbora-
rem ? anteprojeto de lei de rcajusta:Ucnto dos 
venc~~ent~s dos servidores do Estado class1hcaçao. ' e sua 
, E' merecedor de aplausos êste ato do Sr , 
Governador, não só pela solicitticle • ·ücnde a · t' com que ' . o Impera Ivo constitucional corno 
tamhem pelo acêrto na escolha dos eÍementos 
componentes da Comiss1o 1 desempenho de t:- 1 ·d' : . nome~< a. para o 

" 0 <ti u,t Incmnbcnc1a 
ESS'l c . - '. , ?missao se recomenda pelas pes-

soas que a llltegram. juristas t, . lt funcionários do E t ·d · · , ccnicos e a os 
cia e intecrrid· d, s a ,0 - pela sua compelên-
cspechliz·t~lo '\ e, pelos seus conhecimentos 
to púl;lic~ 0 .~ t 0 assunto, pelo elevado cspíri-
transi rrência ucntador ~los seus trabalhos e in-
a certeza s 1~ 0 curnpnmento do dever, ternos 
servidoi:e~ Js · E Deputados, que os dedicados 
encar ros ·, .? ; stado confiam no êxito dos 
ccrtosg d ali Ilnndos a seus ilustres membros, 
<l , e qt~c não medirão esforços para lhes ar o <tlrneJ ad . . tuiç'io ll ' o reaJustamento que a Consh-
li ' 105 assegura e que neste ano será va-

oso ~rescnte das alegres' festas de Natal. 
E Sobre esta matéria, o Sr. Governador do 
. s~ado, c.m. sua Mensagem à Assembléia Lcgls-

l,tttva, pagma 73, assim se expressa: 
"Rce~ti:uturação de serviços - As refor. 

mas parcrms quase nunca atendem aos recla-
mos do serviço público. Constituindo [Jrohle-
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. m'a complexo e interessando a tôdas as rep~r
tições do Estado, é certo que a reestrutura~ao 
dos serviços não se de_vena.Ievar a .cabo Iso-
ladamente, pois curnpna evltur des~uustamcn
tos, diferenças de J~omenclatur~l de c.argos 

/ com atribuições idênticas, e, mais, desiguyl-
dade de remuneração entre aquêlcs que l~r;t 
os mesmos deveres e as mesmas rcsponsalnh-

' dadcs. 
Já se reconhece como indh;pen~;ávcl a re-

estruturação geral dos serviços públicos ~lo 
Estado, ,providência que, aparcntcm:n.te dJs-
'pendiosa, acarretará evidentes henefl~~ws pa-
ra a marcha dos trabalhos, pro1:or~wnando 
ainda economias para os cofres pubhcos. 

Ademais, podcrú a administraçüo fazer 
distribuição cquitativa dos encargos. c melhor 
aproveitamento do ;pessoal, de acordo com 

·suas tendências c aptidões. Em verdade, pa-
dronizados cargos e proventos, o servidor se 
integrará em uma classe única, podendo ser 
chamado a trabalhar nesta ou naquela repar-
tição, consoante as necessidades dos servido-
res. Essa movimentação não é possível no es-
tado. atual, porque, com? j~1 se disse, c~Hlu. re-
partição tem o seu propno quadro, Inteira-
mente diverso dos demais. 

"0 primeiro passo fo.i dado rccente~lCnte 
com a reforma empreendida na. S~c~ctana da 
Agricultura. Já agora, a ConstJtmçao manda 
que se generalize a medida". 

A organização de um quadro raciona! dos 
. servidores do Estado, na forma prccomzada 
pelo Sr. Governador, é medida de emergência 
que se impõe em Minas, como em tôda ;parte 
e em tôdus as organiza~~ões públicas ou priva-
das. Com relaçã~ aos servidores da União, is-
to se fêz em 1936, pela Lei n.o 284 e vai se fa-
zer, novamente, em virtude do recente ato ex-
pedido pelo Sr. Prcsiden te da Hepública, de-
terminando a revisão dos níveis de remune-
ração dos servidores civis e dos militares, e 
n,ome.ando vara êsse fim urna comissão espe-
, cwl llltegrada dos Srs. Múrio Bittcncourt 
~am~aio, Cel. José Amado Coimbra c Manuel 
!~lartms dos Rêis ~ 

Acontece, porém, Srs. Deputados, que a 
Assembléia Legislativa já está se aproximando 
do término de seus trabalhos da presente ses-
são. Deliberou-se, há dias, que se realizassem 
duas reuniões diárias, como está acontecen-
do, de modo a não ficarem os seus trabalhos 
prejudicados com o possível afastamento de 
alguns Srs. Deputados no correr do mês de 
n?vemb~o, ;por ocasião do pleito municipal. 
E provavcl, por isso, a inexistência de quo-
rum pura votações durante o mês próximo. 

Desconhecemos o andamento e a fase em 
que se encontram os trabalhos do rcajusta-
~ento. de vencimentos e classificação do fun-
cwnahsmo, a cargo da operosa Comissão no-
meada pelo Sr. Governador. A execução dês· 
se trabalho está, sem dúvida, em boas mãos. 
Sabemos ser êle dos mais complexos, diante 
da incompreensível situação a que chegaram 
os quadros do funcionalismo do Estado: au-
têntico labirinto, onde se encontra tôda sorte 
de irregularidades c de iniqüidades. na.s no-
menclaturas de cargos com divergcnc1a de 

. funções, remunerações, etc. . . 
Não desconhecemos, portanto, as dificul-

dades com que se depara . a Comissão para 

chegar-se a uma co~clusão perfeita e nos ofe-
recer um projeto cscoimado dos defeitos exis-
tentes. 

A colaboração de técnicos do D. A. S. 
P., na organiza{~iío dêssc projeto, que, segun-
do nos consta, foi solicitada, poderá trazer-
lhe alguma contribuição, mas poderú também 
retardar-lhe a execução. 

Uma medida de administração, Srs. De-
rmtadog, que se nos apresenta acon:~elltável .<=: 
que, nesta oportunidade, data .vema, sug~ 
mos ao Govêrno do Estado, ~ena a de se O'r• 
ganlzar um órgão semelhante ao D. A. S. P., 
que teria a seu cargo todo~; os assuntos e ser-
vkos inerentes aos servidores do E~üado, em 
ge'i.·al, além de outms atrilmiç_ões que_ a lei lhe 
conferir. A necessidade da mstala~~ao de tal 
órgão se observa no tópico da Mensagem re-
ferente a materiais, em que o Sr. Governador 
analisa a situacuo atual e indica providências 
que devem ser tornada!>. Cremos ainda que 
isto se podcrú fazer sem aumento de despe-
sas. 

Com essas considerações, Srs. Deputados, 
e pelos motivos expostos, torna-se urgente a 
conclusão c remessa a esta Assembléia do an-
teprojeto de lei de reajustamento dos venci-
mentos e cla~Jsificadio dos servidores do Es-
tado, antes mesmo da votaçuo da lei on~mnen
túria, para que haja tempo de ser vot:;do na 
presente sessão legislativa, conforme determi-
na o art. 33 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias c ex-vi do disposto no 
art. 29 da Constituição'. 

Eis porque, Sr. Presidente, aprcsentnmo~ 
u seguinte indicação, ;pedindo submetê-Ia a 
deliberação da Casa, certos de que merecerá 
o apoio dos nobres colegas (lê) : 

iNDICAÇÃO N!' 17 

Sôbre reajustamento de vencimentos do 
funcionalismo 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa: 

Os almixo assinados requerem a V. Exciu., 
ouvida a Casa, se digne oficiar ao Exmo. Sr •I 
Governador: do Estado, sugerindo a S. Excia., 
em forma de indicação, pelos motivos expostos 
da tribuna desta Assembléia, a conveniência 
de ser encaminhado, com a possível urgência; 
i! Assembléia Legislativa, o projeto de lei de 
reajustamento de vencimentos e classificação 
do funcionalimo público estadual, a fim de 
que possa ser votado na ,presente sessão ordi-
nária, conforme determina o art. 33 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
e ex-vi do disposto no art. 29 da Constituição. 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1947. 
- (na.) Carlos Prates - Augusto Costa -
Budurô .Júnior - André de Almeida - Emí-
lio de Vasconcelos- Hibciro Navarro- Luiz 
Domingos - Dnar Mendes - Magalhães de 
Melo Viana- Joubert Guerra- César Soragi 

Cândido Ulhôa - :Martins da Costa. 
(Palmas). 
- À Comissão de Finanças. 

COMPANHIA BELGO-MINEIRA 
O SR. PllESIDENTE- Tem a palavra o 

Sr. Armando Zilcr. 
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O SR. ARMANDO ZILER Sr.'· Presi-
dente, Srs. Deputaçlos. , 

Há àlgumas semanas, o nobre Deputado 
André de Almeida reclamava desta tribuna 
t·esposta a um requerimento que havia formu-
lado ao Govêrno ·do Estado, pedindo informa-

~· ções a respeito da transação feita entre a llêdc 
Mineira de Viação e a Sociedade Tée!iica de 
Materiais, ou seja a SOTEMA, requerimento 
que também tive a honra de assinar. 

afirmação que V. Excia. acaba de fazer, a 
respeito ·do salário dos operários da Belga-
Mineira, porquanto estou informado de que 
êles são muito bem pagos. Já uma vCz V. 
Excia., desta tribuna, afirmou a mesma cousa 
c cu não podia contestar. II:Ias, hoje, posso 
aflrmàr que a Belgo-Mineira, pelos fatos, de-
monstra que paga bem aos seus empregados, 
senão, teria falta de o.pcrários, como têm tido 
quase tôdas as indústrias, últimamente. 

\lt 

Cabe-me, hoje, a vez de vir a esta tribuna 
pura solicitar igual ,providência com relação 
a um requerimento que a Casa aprovou em 18 
de junho, hú 4 meses, portanto. Éramos ainda 
Assembléia Constituinte, c o requerimento so-
licitava informações sôbrc a C ia. Bclgo-Mi-
neira. 

Entre outras coisas, desejávamos sàbcr se 
existe contrato entre a Belgo-Mineirn e o Es-
tado c, em caso afirmativo, qual o seu teor; 
quais os favores de que gozava c goza aquela 
C ia. Siderúrgica; em que condições explora 
as terras que lhe foram cedidas pelo Estado, 
c qual a extensão dessas terras '1 

Não sou, Srs. Deputados, predisposto 
contra a Cia. Bclgo-f.Iincira. Heconhcço, mes-
mo, que ela contribuiu em boa parte para o 
nosso progresso, no que diz respeito à side-
rurgia . .Mas hú certos aspectos que cu deseja-
ria me explicas~crn, a fim de poder formar 
opinião quanto a alguns problemas que nos 
desafiam e cuja solu{~ão, em boa parte, ~c re-
laciona com as atividades da Cia. Belga-Mi-
neira, como o do Vale do lUo Doce, o do car-
vão vegetal, o do reflorestamento, etc. 

Nos seus 25 anos de operosa existência, a 
C ia. rnulti.piicou por 27 o seu capital inicial, 
passando de Cr$ 15.000.000,00 a Cr$ ..... . 
400.000.000,00, o que significa muito grandes 
rendimentos. Ao mesmo tempo, bonificações 
vultosas vêm sendo constantemente distribuí-
das aos Srs. Acionistas. São, também, eleva-
das as gratificações ou honorúrios aos mune-
l'osos mcrnhro.s dos seus conselhos, fiscal c 
consultivo, aos quais pertencem ,pessoas de 
influência junto ú administração pública. Os 

. ...\. lucros líquidos acusados pelo balan~~o eleva-
ram-se, no ano 11assado, a Cr$ 128.000.000,00! 
123 mil contos!!! 

Tudo pode ser razoável; entretanto, o qnc 
não me parece razoável, já tive oportunidade 
de dizer desta tribuna, é que os operúrios da 
Belga-Mineira. continuem. recebendo salúrios 
baixíssimos drante de tms lucros, trabalhando 
num serviço que exige grande dispêndio de 
energias, sob uma temperatura bastante ele-
vada. 

Aplaudimos a Cia. quando cede um ter-
reno para con~trução de um. Grupo Esco_lar, 
quando instalada m~.a rnate.rmdade, um posto 
de saúde, ou constro1 umt~ ~greja em Monleva-
de a fim de que os operanos possam melhor 
;pr;üicar sua religião. • . . . 

Mas acredito que todas essas hoas ~~uCia
tivas realmente pouco representam se nao f9-
rem acompanhadas de uma política d~ sala-
rios mais consent~n~a com as ncccss~da~~s 
prementes dos operarws, se a Belgo-:Mmeu a, 
enfim, não completar essa ohra, elevando os 

1t salúrios de seus trabalhadores. 

O SR. AHMANDO ZILEH- Em que pese 
a autoridade do ilustre representante do po~ 
vo, não .posso, infelizmente, concordar com a 
sua afirmação, porque, na verdade, cornpul-
sando os relatórios da C ia. Belga-Mineira, ve-
rificamos que a cifra referente ao pagamento 
de salúrios n1ío é elevada. 

O Sr. MaoalMíes de Melo Viana - V. 
Excia. dá licença para um aparte? - Sabe o 
Sr. Deputado que talvez no Brasil V. Excia. 
não pode apontar, hoje, urna Companhia que 
pague salários tão elevados aos seus operá~ 
rim; como a Belga-Mineira? 

. O SH. AHMANDO ZILEH - Posso asse-
verar no ilustre colega que não é esta a opi-
nião dos operário:; da Belga-Mineira. 

O Sr. Magalhães de Melo Viana - V. 
Excia. dá iiccnça para um aparte? - V. 
E:,cia. poderia apontar uma outra cmprêsa 
qnalqucr, nacional, ou que lenha a participa-
çiío do Govêrno, que pague salários tão ele-
vados quanto a Bel[J,O-Mineira? 

O SH. ARMANDO ZILER - Quais salá-
rios? 

O Sr. Magalhães de Melo Vi~ma - Eu é 
que estou perguntando a V. Excw. 

O SR. ARMANDO ZILER - A Belga-Mi-
neira tem operários e'om mai:; de 20 anos de 
trabalho, na bôca do forno, na corrida do aço, 
portanto, sob temperatura elevadíssima, que 
percebem cêrca de Cr:ji 8(~0,00 por, rr~ês. Isso 
n:jo é salário, e menos amda, salano cleva-
d~. . . Hú ·alguns meses, a Belgo-1\lineira fêz 
ltm reajustamento de salários, com o qual ela 
"1:1nhou e os operários 1perderam, ,porquanto, 
;nrnentando em mínima parte os salúrios pro-
priamente ditos, cancelou os prêmios que da-
va aos operários, pro-labore, pelo rendimento 
do trabalho. Isto, aliás, causou um grande 
descontentamento entre os operúrios. 

O Sr. Mozzrcio Guimartí.c,ç - V. Excia. dú 
licença para um aparte'?- V. Excia. fêz urna 
acusaçüo que é muito difícil de provar, por-. 
quanto o fato é que os salúrios variam muito .. 
Hú um fato que está ao alcance de qualquer 
pessoa, mediante raciocínio simplíssimo: se 
os salários fôssem baixos certmncnle os ope-
rarws sairiam da Belgo-1nneira, para procu~ 
rar. outras_ cmprêsas que .pugasscm salários, 
ma~orcs. Eles não saem, porque têm salúrios 
satisfatórios. No momento em que não' há 
tanta facilidade, a Companhia tem operários 
de sobra. São fatos que desàfiam qualquer ar-
gumentação, por mais hábil que seja. 

o Sr. M ozmío Guimarães - V. Excia. dá 
licença para um aparte? - Admiro-me da 

O SH. AHMANDO ZILER - Compreendo' 
o. que V. Ex c ia. diz. As indústrias secundá-
nas, de tecidos, calçados, etc., realmente pas-
~am no Brasil por uma fase séria, mas quanto 
a Belga-Mineira, trabalhou mesmo no an_? pas: 
sado a plenos pulmões a sua produçao fo1 
máxima, os seus lucros de mais de cento e vin~ 
te mil contos de réis! 
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O Sr. Mourão Guimarães - Felizmente. 
Queremos qile ela se desenvolva. Tomara que 
ganhe muito dinheiro. 

O SR. ARMANDO ZILER - En também, 
• embora não seja acionista. O que reclama-
mos é que êssc progresso é só dos cn!preg!l· 
dores. Quanto ao~; empregados, sua SltUa(;ao 
é cada vez pior, uma vez que só o custo dt> 
vida aumentn; os salários, não. 

O Sr. Mouriío Guimcmi.es - :Eles estilo 
mais interessados do une V. Excia. no bem-
estar dos seus empregados, porque vem da 
colaboração dos empregados o progresso da 
·emprêsa. 

O SR. ARMANDO ZILER Mas V .. 
Excia. ~;a h c que em épocas de crise, como V. 
Excia. disse, há oferta de braços, c não IH'O-
cura; o trabalhador apenas tem como meren-
daria a sua fôrça de trabalho. E' da ven<la 
·de sua energia que êlc vive. O trabalho hu-
mano também ainda cstú sujeito à lei da ofer-
ta c da procura, como qualuuer artigo, no 
mercado ••. 

O Sr. Mounio Gllimariit~s - Perdão, eu 
disse que a Delgo-Mineira tem empregados de 
há excesso de empregados. 

O SH. ARJ\IANDO ZILER - V. Excia. 
disse precisamente o contrúno. Não disse que 
sobra. 

O Sr. M ou rã o Guimarú.e.•; - Eu disse que 
há empregados de sobra, para a Belgo-Minci-
ra, quando outras cmprêsas não os têm. 

O SR. AHMANDO ZILEH- Também gos-
,taria de opor o meu raciocínio ao do nohrc 
representante l\rourão Guirnarflcs, quando afir-
~a. que se os salários fôssem baixos os opc-
~·anos abandonariam a cmprêsa. E' claro que 
esse argumento não resiste a uma análise; 
nós, que vivemos dos nossos braços, lemos 
que trabalhar onde há trabalho; não é possí-
y~l aos operários, sair de uma cmprêsa onde 
Ja trabalham há alguns anos e procurar tra-
balho noutro lugar, ainda mais numa época 
?e de~crnprêf~O..: eomo esta. Por piores que se-
Jam a., c~nd1ç<?cs, somos forçados a continuar 
~or etprcgo; T :sto não significa que estamos 
J~' 1s e1Los. Nos, no Danco, recebíamos tam-
{~r~ c~n:_o .re~p~:ta, quando p~díamps aumen-
a 

1 
.c salnrws · ~c o senhor nao esta sati~fcito J.i n, a_po~ta esta aberta, ninguém o chai11ou", 

so na o e argumento. Não procede. 
. .o Sr. Muurão Guimani.es - V. Excia. tl hc,~nça pa~·a um apa_rte? Justamente, o qu(, 

< .1go, c que, _na. Delgo-Mmc1ra, a grande maio. 
na e constitmda ·de empregados que tanl<l 
podem trabalhar nessa Companhia como em 
iual,quer_ outr~ serviço. De maneira que êlcs, 
17 ~a estno c Ia permanecem, é porque têm sa~ 
ano compensador. Não me refiro ao mo-

mento atual, refiro-me aos dois últimos anos, 
em que houve notória falta de mão de obra. 
No entanto, a Dclgo-Mincira sempre os teve. 
E. ela só tem êsscs empregados em abundân-
Cia, porque paga hem aos mesmos. A organi-
zação da Belgo-Mincira - posso assc.vcrar, 
com alguma experiência que tenho da mdús-
tria - é uma das melhores que ternos no Es-
tado de 1\<linas c talvez no Brasil. Tomara nós 
que a maioria das cmprêsas brasileiras fôssern 
.corno. a Belgo-1\Iincira. 

O SR. ARMANDO ZILER - V. Excia. 
então r~c permitirá lembrar que, ao se fundar 
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a Cia. Siderúrgica Nacional em Volta Redon· 
da, muitos dos trabalhadores· que foram para 
Volta Hcclonda saíram de l\Ionlcvade, o que 
significa que sempre que podem encontrar 
outro lugar onde trabalhar, abandonam a Dcl-
go-l\lincira. 

O Sr. Mourão G11imarlics - V. E}..cia. 
estú argumentando a meu favor. 

O SH. 1\HMANDO ZILEH - O fato d.c es-
tarem na Delgo-!'.Iincira não significa e~;tarcm 
satisfeitos com os salúrios que percebem. 

() Sr. Magalluies de Melo Viana - V. 
Excia .' m c permite um cscla!·cc.im en to 7. Aci,1.o 
que há um equívoco de V. Exc151. A Cw. ~~
dcrÚn'ica de Volta Redonda nao paga sata-
rios r~~ab altos do que a Belgo-l\Iincira. 

O sn. Am,IANDO ZILEH -- O fair é que 
rnuilos opcrúrlos sairam de i'iionlcvad? para 
Volta Redonda, e cu conhe~~o alg\ms deles. 

O Sr. Maualluie:; de Melo Vzana - V: 
Excia. conhece alguns dêles, c sabe que ha 
grande quanti<lade de, nordestinos que_ des-
cem para o Paranú, voltando, porque nao se 
dão hem lú. Eu solieitaria a V. Excia. escla-
recer quais os salários ,]lagos em Volta Hcdon-
da e na Companhia Belgo-l\Iineirn. 

O SH. AHi\IANDO ZILEH. - Para isto 
terei opm·ttmidade de voltar à tribuna: :w 
verdade nüo vim hoje com a intenção de ths-
cutir o' problema. Apenas vim solicita.r ao 
Govêrno do Estado, resposta ao rcqucrnnen-
to formulado, donde~ os dados necessários pa-
ra a discussão do assunto. 

O Sr. Maaallzães de U elo Viana - Per-
feitamente. 

O SH. ~HMANDO ZILEH - Nessa oca-
sião, cu pro'varei ü Casa que os sali~rios da. 
Bclgo-Mincira deveriam ser hem mms clev:l-
dos do que são, princiiHilrncnlc em rdaçao 
aos grandes Iueros da cmprêsa, que goza, 
aliás, de privilégios um tanto estranhos co-
mo por exemplo no célebre caso do arame 
farpado, cujo pr~ço saltou de Cr$ 30,00 • 
rôlo de 400 metros, para CrB 125,00 - rolo 
de 250 melros, o que é um verdadeiro cümbio ~. 
n cgro . _ "~ ;;·,,, t 

O Sr. MotlJ'(lO Guimarlí.es - A banha m~o 
é privilégio da Cia. Bclgo-Minc_ira, c su,hm 
nas mesmas propor~~ões; bem assim, o cara, o 
açúca'r... . . 

O Sr. Magalhlí.es de Melo Vwna- A Cw; 
nada tem a ver com o eflrnhio negro; não e 
a C ia. que faz o cúmhio negro. 

O SR. AHMANDO ZILER - Não sei; es-
tou interessado em apurar a verdade, c não 
em acusar a C ia. Dclgo-Mincira; louvei, mcs· 
mo, alguns de seus atos. 

O Sr. lllaualluies de Melo Viana - V. 
Excia. cstú acusando, antes de ver a resposta. 

O SH. AH.l\IANDO ZILEH - Estou dizen-
do que to~los os benefícios que a Dclgo-Minci-
ra tem feito, como sejam: grupo escolar, ma-
ternidade, etc., pouco adiantam, se não cum-
prir o dever de elevar os salários dos seus 
empregados, salários êsscs que são baixos. 

O Sr. Magalhães de 11! elo Viana - Mas, 
no Brasil, não há outra emprêsa que pague 
:mlúrios tão elevados. 

O SH. ARMANDO ZILER - Vamos es-
perar a resposta; se fôr verdade o que afirma 
V. Ex c ia., virei a esta tribuna confirmá-lo, 
se ainda estiver aqui. . . O que depende do 
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-.Sr. Ivo de Aquino c de seus sócios na "Em-
.Prêsa Funerána da Democracia". 

() :ir. Maurício Jindmde - A Compa-
nhia Bclgo-.Mineira deve a sua prosperidade à 
cxploraçao do consumidor. brasileiro, pois 
enqumlto o arame faqJaLlo de importaçüo nor-
te-americana é vendido a Cr$ 110,00 o rôlo, 
vende diretamente aos consumi<iores a Cr:;i 
125,00, aqui, no seu escritório. O mesmo acon-
tece com o ferro c <iemais produtos que ela 
produz. 

O SR. AHMANDO ZILEH Agradeço o 
aparte com que V. Excia. me hom:o~I. 

U Sr. Mollrâo uuimarâes - .Nao. estou 
aqui fazendo a defesa da parte comercial da 
C1a. Belgo-Miueira; estou fazendo justiça à 
ação da .13elgo-J.\Iineira relativamente a seus 
empregados, porquanto é a segunda vez que 
V. Excia. afirma que os empregados dela são 
mal remunerados, quando verifiquei justamen-
te o contrário. I~les süo muito bem pagos. 
Não tenho elementos para discutir pormeno-
res. 

O SH. AHNIANDO ZILEH -- Heconhcço o 
sentido do seu aparte, Ex c ia. 

Heconheccmos, por exemplo, que a Bclgo-
Mincira fundou a cidade de Monlevade, o que 
é um progresso para o Esiado. l\Ias devemos 
reconhecer, ao mesmo lemvo, que não é a ci-
dade, é a Fazenda de l\lonluvade; é uma cida-
de de 15.000 a 20.000 habitantes. Entretanto, 
ainda núo é nem rncsrno distrito do municí-
pio de lU o Piracicaba. 

U (ir. Magullzües de Melo Vüuza- Acha 
V. Excia. que a C ia. é cul.pada disso 'l 

O SH. AHMANDO ZILEH - Acho. Ela 
cstú defendendo, aliás, seus interêsses, embo-
ra não legítimos. 

U Sz·. Magalhães de lJI elo Viana - lHas, 
a culpa não é do Govérno do Estado'? 

O SB. AHMANDO ZILEH - Perfeitamen-
te. Mas, às vêzes, essas cmprêsas são tão po-
d~rosas, que o próprio Govêrno é impotente 
~Iantc delas. E V. Excia. não ignora que no 
Conselho Consultivo da C ia. sempre há luga-
res para personalidades de grande influência 
na política nacional c estadual com propósi-
tos evidentes. . . ' 

O Sr. ldozzrão Guimarães - V. Excia. 
estú fazendo uma acusação muito séria contra 
os membros do Conselho, que são homens 
acima de qualquer suspeita. V. Excia. não é 
capaz de provar que êles sejam advogados ad-
ministrativos. 

O SR. AHMANDO ZILEH- Nem todos. 
.V. Excia. vai permitir-me esta pergunta: por 
que razüo o ilustre Senador da Hepu!Jlica, Sr. 
Fernando de Melo Viana, há ,pouco tempo, foi 
convidado pela Cia. para fazer parte dêsse 
Conselho'? 

U Sr. Mourão Guimarães - Posso afir-
mar a V. Excia. que êle não foi convidado. 
V. Excia. teria visto esta notícia nos jornais. 
Mas S. Excia. não foi convidado. 

O SR. AHMANDO ZILEH - Eis aí: se o 
Sr. Senador não foi convidado con1o disse 
' . ' a Imprensa que recusou o convite? 

O Sr. Mourão Guimm·ães - Mesmo se 
fôsse convidado, isto não seria nada de atlmi-
l'ar, porque é um grande amigo da Cia. Belgo-
Mineira. Quando o Govêrno do Estado, foi 
um dos que mais pugnaram para a vinda dos 

belgas. Não seria nada de mais, sendo êle 
um espírito esclarecido, fôsse convidado para 
diretor da Companhia. 

O SH. ARMANDO ZILEH - E o Sr .. Mi-
nistro da Guerra, General Canrohert ,Pereira 
da Costa'! Foi convidado 'i , · 

U Sr. Magallu!es de Melo Vianá - Pen-
sei que V. Excia. fazia urna acusa~:ão ao Se-
nador l\lclo Viana. 

O SH. AHl\IANDO ZILEH - Não; ao con-
trário. Disse que recuso:J o convite ... 

Sr. Presidente, louvo a criação de .Monlc-
vadc, mas, ao mesmo tempo, estranho que 
l\lonlcvadc continui como está; saJJemos que, 
embora seja uma <las granües cidaües ao nos-
~:>o J.<:stado, ainda mto e sequer distrito ue lHO 
Piracicahú, cidade esta muno menor, toaavia. 

Isto significa que Monlevadc é uma fazen-
da, é um 1eudo, c nüo há como fugir ttessa 
ciassificaçüo; apesar de ter as proporções de 
uma grande cütaue, nao passa de uma fazen-
da, de um Ieullo. 

Outra coisa: . não sendo Monlevadc nem 
distrito, deixam os cofres púhücos de receber 
uma remia ue Cr~í :lOU. UOO,UU, ou mais, de im-
posto predial, anualmente . .E' um feudo, uma 
lazenLla e IJOr esse motivo nenhuma casa, na 
cidade de Monlevade, paga imposto prcuial. 

O Sr. A. !'lindo Zaniní - .Estou de pleno 
acôrdo com V. .Excia., c posso informar que 
a Compnnhia a que V. Excw. se retere inter-
vém, até pollticamente, dentro daquela locali-
dade. .E a prova é que, rccentel1lcnte, num 
movimcn to político, a Companhia procurou 
exercer influencia no diretório do 1-'. T. JJ. 
daquela localidade. 

O SH. AHMANDO ZILEH- E não é por 
outro motivo que hú essa opressão. O prcdo- ' 
mínio econômico é completo; o político tem 
que ser também. Aliús, e.m .Minas, existen~ 
porteiras fechadas em rnmtos lugares. AqUI 
mesmo perto de Belo Horizonte, há disso. Não 
é só em Monlcvade ... 

u SI'. Moui"ão Guimarães - Em relação 
à Belgo-Mineira, já tive oportunidad~. de afir-
mar que, apesar de ter sido uma C Ia. com 
predominância de capitais estrangeuos, tem 
hoje mais de 50 % de ações em nu~os de bra-
sileiros e na sua administração, existe grande 
númcrd de brasileiros. Não sei porque diri-' 
gentes dessa Cia. não devam exercer seus di-
reitos políticos. 

O SI'. AI"lindo Zanini - E' uma coisa 
rcri<llca que afirme!, c :se v. Excw. quiser, 
posso trazer, aqui, testemunhas. ·-

0 SH. AHMANDO ZILER - O que sao 
''seus direitos políticos"'? A meu ver, os diri-
gentes da cmprêsa têm liberdade de votar n~s 
eleições e a isso são até obrigados, se n~o qUI-
serem pagar multa; votar em quem bem ~n
tendercm. . . Mas seus empregados tambcm 
devem ·ter essa liberdade; também dcv~r!l 
exercer livremente "os seus direitos pohll-
cos". 

O Sr. -~Iourão Guimarães -E têm liber-
dade de ação. . 

O SH. ARMANDO ZILEH - V. Exc1a. 
está mal informado. 

A propósito, quando, por exemplo, um 
comunista, ou suspeito disso, desce em .Mon-
levade atrás dêle vem alguém procurando sa-

' . t ber o que está fazendo ali: se tem paren es. 

297 



se em féri;s;. quem é, qual. a sua p~ocedência, 
Para onde vai, e qual, afmal, 0 flm ~a sua 

· d ·1 t ·a c qua-. permanência ali. Casa on e c e en r , 
sé interditada. 

.· O Sr. Mourão Guimarães -;- Quando se 
trata de um agitador, ó natural rsto. 

O SR. ARMANDO ZILER - Qual n_ada · · · 
Na campanha eleitoral, dist~ibuind<? ce,dulas,. 
E, se fôsse, não cru à emp_resa, e srm a poh· 
da que cabia investigar tms fato~. , , 

O Sr. Magalhães de Melo Vwna -.1:v 
t&hdo-sc de uma fazenda, assiste-lhe o drrertr 
de fazer a sua polícia. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao no-
bre orador que o seu prazo está esgotado, mas 
concedo a prorrogaçi\o usual na Casa. 

O SR. \ARMANDO ZILER - Mui!o agra-
deço a V. Excia. O nobre Deputado Eros Me-
lo Viana, reconhece, i)ois, que é uma fazen-
da. E' .uma senzala, infelizmente.. . .. 

Há uma outra coisa que querra crta:: ~tu 
informado de que as faturas da Belgo-l\hncrra 
são acrescidas de 10 % para a Cruz Vermelha 
Luxemburguesa · ainda não tenho em mãos os 
documentos qu~ comprovam o ~ato e, assim, 
somente mais tarde o comentarei. 

O Sr. AI ourão Guimar{í.es - E' uma acu-
sação infundada. Não posso coneeher que a 
Cia. vá fazer essa majoração de 10% par:1 
qualquer entidade, seja ela qual ;·vr. E' 'm:w 
coisa inconcebível. 

O SH. AHMANDO ZILER- E', realmen-
te, inacreditável. . . . 

O Sr. Mozzrlío Guimarães - V. Ex.cra. 
sabe perfeitamente que isso é inconcebrvel; 
tenho comprndo, por diversas. vô~e~; •. tenho 
recebido futuras c nunca pague1 acrcscuno al-

. gum, além dos preços. . 
O Sr. Maúrício r1ndradc- V. Excu~. me, 

·permite urn aparte? - .Tú tive onortuJ?rd:Hle 
de comprar arame farpado .na Be~go-1\h,ne~:a, 

) :' tendo pugo um excesso destmado a Cruz \e r-
. . mclha Lnxemburguesa. 

·O Sr. M ozmí~ Guimarães - Tenho a es-
clarecer que, como comprador ... 

O Sii. ARMANDO ZILEH - Não tem 'pago? 
O Sr. M ou rã o Gzzimariies - Em relação 

à conclusão de V. Ex c ia., isto é. não tem 
pago, peço licença para prevenir V. Excia. 

. d~ que não sou eu quem não paga. Quem 
nao gosta de pagar não sou cu. 

O SR. ARMANDO ZILER - Eu sei que Y · Ex c in. paga. Pergunto se não tem pago 
a. Cruz Vermelha do Grão-Ducado de Luxem-
burgo, une é o que me interessa no momento. 
. O Sr. Mom·tío Guimarcies - Isso sim, 
mas V. Ex c ia. fêz uma insinuação, que não aceito. . 

Um Sr. Deputado - A propósito da Bel-
' ~o-Mineira, tenho em mãos uma fatura da 
mesma, 'que não tem majoração nenhuma. 

. . O Sr. Mourão Guimarães- ultimamente, 
~enho comprado diversas vêzes c sem tal ma-
Joração; é possível que 0 nobre Dep:1tado 
Maurício Andrade tenha sido menos fehz do 
que cu. 

O SR. ARMANDO ZILER - E' justamen-
te isso Ex c ia. E não foi o nobre ~eputa~o 
M~uricio Andrade quem me deu a mforma-
Çao; essa é mais uma. 

O Sr: Maurício Andrade - Devo esclare-
cer a V. Excia. que atualmente a Bel??·Mi-
neira não cobra mais essa taxa. Mas Ja co-
brou tempos atrás. 

O Sr. Mcmrlío Guimar{í.cs Estou ~!fir-
mando que não cobra; V. Excia. disse rrue 
cobra. 

O Sr. Maurício 11ndmde - Sim, dbse. 
A Belgo-Mineira cobrava, hú meses atrús, uma 
importfmcia destinada à Cruz Vermelha de 
Luxemburgo. 

O SH. AHMANDO ZILER - Corno YV. 
Excias. vêem, hú algum fundo de verdade 
nas inforrria~~ões que me trouxeram. 

O Sr. j\I ozzrcio Guimarues - Pode ter ha-
vido, em determinado momento c, natural-
mente, com a aquiescência do comprador. 

Um Sr. Deputado -- Isso foi no tcnpo 
da guerra ... 

O SR. ARMANDO ZILEH - O ~ompra
dor precisava do arame farpado, dar a sua 
"aquiescência voluntária". Tinha que nqulcs-
cer. E a gucrru jú acabou há mais de dois 
anos ... 

O Sr. Aníbal Gontijo - Sou freguês da 
Belgo-Mincira, tenho comprado por diversas 
vêzes e nunca sofri êsse aumento. 

O SH. AHMANDO ZILER - Enfim, que-
ro deixar claro que a minha intenção hoje 
ri.ão era discorrer sôhrc a Cia. Bclgo-11inúra 
e sim apenas reclamar ... 

O Sr. .t1níbal Gontijo - V. Excia. me 
permite um aparte? 

O SH. AH.i\IANDO ZILEH - O meu tem-
po já estú terminando, de modo que ... 

O SR. PHESIDENTE -- Aliás, informo 
a V. Excia. que .iú estú terminado. 

O SH. AHl\IANDO ZILER - Queria, ape7 
nas reclamar as informações que jú solicitei 
há '4 meses c que ainda não me vieram às. 
mãos. 

O Sr. JlJ ozmlo Guimarci.es - Mas a C ia. 
não tem culpa disso . 

O SH. ATli\IANDO ZILER - Não, tahez. 
De posse dêsscs elementos, virei, então, lot~
var o que é positivo na atuação da Bel~o:Mr
ncira, apontar o que hú de negativo e sohe~tar 
as medidas que me parcç~am justas na. de:csa 
dos trabalhadores, que não são os mms l>em 
pagos do Brasil. 

, Solicitaria também ao Govêrno que essas 
informações me fôssern. )~restadas .dcnt~o ~~~ 
um prazo útil, c 1>razo ulll para mun n<~o, sei 
quantos dias serão, porque afinal o pro1eto 
Ivo de Aquino ainda ameaça o meu mnnd:tlo. 
Os nossos mandato~;. . 

Sr. Presidente, aproveitando a mmha 
presença nesta tribuna, queria passar :'ts l,Iliíos 
de V. Excia. algumas emendas que teih10 a 
honra de apresentar ao projeto n.o 5, referente 
à organização municipal. , 

Uma delas diz respeito aos mercados Pl!" 
blicos municipais, não permitindo monopo-· 
lios (lê) : 

TlTULO,.II 
Inciso XXXI 

Substituir pela seguinte redação: 
Construir c explorar ~n~rcados púb~i~os, 

Policiando-os e não pernuhndo rnonopobos,. 
açambarcamento e atravessamcnto de gcn~ros 
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de primeira necessidade, nêles expostos à 
venda, assim como fiscalizando a qualidade 
dos gêneros, sob o aspecto sanitário, e contro-
lando os seus preços. . 

A segunda é ao Título III - Capítulo IV 
- Púg. 14. 

S~1hstituir o inciso I pelo seguinte: 
As dcliheracõcs da . Câmara Municipal, 

salvo disposição'' em contrário, ser~o tomadas 
por maioria de votos, presente rnms da meta-
de de seus membros. 

E mais as seguintes: 
Ao Título III: 
Capítulo I - Incluir onde convier: 
Art. - No exercício do mandato, o ve-

t"cador é inviolável por suas opiniões, pala-
vras e votos. 

Ao Título III - Púg. 9 do projeto: 
Capítulo II. 
Suprimir no art. 36 o inciw I. 
Ao Título II : 
Incluir onde convier: 
Estabelecer planos de colonização c lo-

teamento de terras devolutas do município, 
cedendo-as ou vendendo-as a quem não tiver 
terras .para cultivar. 

Ao Título H: 
Incluir onde convier: 
Desapropriar para colonização, mediante 

revenda ou doação, as faixas de terras incul-
tas ao longo das rodovias ou estradas de fer-
ro, hem assim as propriedades rurais cujos 
donos se negarem à contribuição de melhoria. 

E, enfim, ao Título II: 
Incluir onde convier: 
No intcrêssc do hcm~cstar social, colabo-

rar com o Estado, para extinção prorrrcssiva 
do latifúndio. (Palmas). "' 

HOSPEDAGENS EM EST ANCIAS HIDRO-
MINERAIS 

0, SR. O~CAR CORRQA - Peço a pala-
vra, Sr. Presidente. 

O ~R. PR~SIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Oscar Correu. 

O SR. OSCAR CORR:f..:A - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

Era meu intento responder hoje, desta 
tribuna, ao nohrc líder da oposição nesta Ca-
sa, Sr. Lima Guimarães. Desde que S. Excia., 
cntrcta~to, não. está presente, cu solicitaria a 
V_. Excw. me lllscrcvcsse ,pura a sessão pró- · 
XIrna. 

Restringi:-mc~ei, assim, à leitura de ape-
nas 3 comumcaçocs com respeito às famige-
radas hospedagens de Araxá c Poços de Cal-
das. 

. 4 J?rimeira dcl~s vem do Sr. .To sé Maria 
Fehcissimo de Araujo, nos seguintes têrmos: 

"Belo Horizonte, 3 de outubro de 1947. 
Exmo. Sr. Dr. Oscar Dias Corrêa, DD. 

Deputado à Assembléia Legislativa. 
Lendo o "Diário da Assembléia" publi-

cado no "Minas Gerais" de 2 do corrente, vi 
estar o meu nome incluído na lista de hóspe-
des por conta do Govêrno do Estado,' no Gran-
de Hotel de Araxá, no período de 27-2 a 8-
3-47, , _'r,· 

'I 

Como engenheiro da Secretaria da Via-
ção e Obras Públicas, fui designado pelo en-
tão Secretário, Dr. Al,fredo Castilho, para fa-' 
zer a vistoria e o recebimento das obras do· 
citado Hotel, conforme portaria cuja cópia fo-
tostáticu vai anexa a esta". (A cópia o confir-
ina). 

Solicito-vos o obséquio de fazer constai" 
do respectivo processo ter sido esta hospeda-
gem por motivo de serviço do ·Estado. 

Aproveito o ensejo 1para apresentar-vos as· 
minhas cordiais saudações. 

(a.) José Maria Felicíssimo de Araú.io". 
A segunda vem do Exmo. Sr. Dr. José 

de Carvalho Lopes, ex-Secretário da Viação. 
Embora mais longa, é interessante, pelo sen-
so de humor c de ironia que vai nas palavras 
do ilustre ex-Secretário. E' a seguinte: 

"Belo Horizonte, 7 de outubro ele 1947. 
Exmo. Sr. Deputado Dr. Oscar Dias 

Corrêa. 
Atenciosas saudações. 
O "Minas Gerais" de 2-10-4 7 c 3-10-4 7, na. 

onortuna data comemorativa da revolução de 
o~Jtubro, publicou urna relação oficial de des-
pesas 110r conta do Govêrno, no Grande Hotel 
de Araxá, em que figura o seguinte: 

"Grande Hotel de Araxú. Srs. José Car-
valho Lopes, Henrique , lV~elo Bar!·eto c .r os é 
Ferreira de Anrlradc Jumor, de. 20 a 21 de 
dezembro de '1945, por orrlem (lo Dr. José 
Carvalho Lopes, Seere!úr.lo <;;~ Vi~·çf;o". 

Sr. Deputado, como foi V. Excl:;. qne:a, 
dernocràticamentc, comentou os fato:·: nessa 
augusta Assemhléia, cumpre-me, dando uma 
explicação ao Povo Mineiro, e~·:clarccer o que 
abaixo segue, que 11e~~o seja lido em unia das: 
próximas sessões, c dirigido' aos que não estão 
a par da origem da despesa supra. 

Efetivamente, dia 18-2-94 7, embarcaram 
para Araxú, pelo noturno da R. l\'1. V., as 
seguintes personagens: 

Eu, como Secretário da Via(.~ão, em via-
gem de inspeção às obras do Barreiro do 
Araxá, em vias de conclusiio. Professor José 
Ferreira de Andrade Júnior, engenheiro en~ 
carregado das referidas obras. Burle Marx, 
técnico .paisagista, encarregado dos arrnnjos 
complementares elo notável Parque do Jbrrei-
ro. Henrique l\Ielo Barreto, especialista bo-
tânico, encarregado da hasc científica dnm 
parque considerado maior que o Jardim Dotft-
nico do Hio. 

Dividido o global das despesas por 8 (c 
pes~oas em 2 dias), teremos Cr$ 1.43,1.0 per 
capzfa. Se considerarmos diúrias de Cr$ 100,00. 
(o que niio parece muito para Secretúrio), cer-
tm,ne~ltc os 10 % rcstuntes corresponderiio às 
classicas propinas. . . Ignorávamos a escrit'a 
dos "vales". Nunca nos arrependemos túo 
pouco de tanto. . . , 

Cumpre observar que nunca fui fr?qüen-
tador de grandes hotéis, nem me sinto a "~J?
t~de nêles. Empurrarmn ao Hotel o Sccri.a-
no c não a humilde figura ele Carvalho ~o
pes ... 

Depois daquela notável época (diga-se de 
passagem que me não deixou saudades,_ nunca· 
me deixando empolgar pelo cargo acHlental 
em minha vida) tendo ido ou passado deze-
nas de vêzcs em' Araxá, sempre me hospedan-
do no modesto mas confortável Hotel Araxá 



da cidade, onde me sinto tão bem quanto no 
.outro; freqüentando às vêzes o da Estftncia 
em visita,a amigos e 'ex-companheiros de tru-
.b~lho. Durante 10 anos que mourejei no Ser-
ViÇO de Estâncias I-Iidrominerais, chegando a 
che~e, nunca, no decorrer dos trabalhos pelos 
qua~s modestamente cooperei para o engran-
~ec.unento do mais notável parque termo-tu-
nshco das Américas, jamais, repito, me hos-
P.edei nesses luxuosos hotéis, apesar das faci-
h.datles que se me deparavam, como seria fá-
cil compreender. 

Sou de Poços de Caldas e até o momento 
· senti remorsos de, no curto período de !)0 dias 

de meu casual secretariado, nüo ter podido 
tt!ender a insistentes .pedidos de meus conter-
r::neos para visitá-los. Agora, com a puhlica-
çao. da "tabela", meus remorsos se dissiparam 
e smto-me alegre, senüo mais urna coluna en-
riqueceria a macabra lista. Poderia ter isto 
acontecido, porém, empurrado como Secretá-
rio e jamais na qualidade do modesto c pa-
cato cidadüo Carvalho Lopes. Pelo menos 
até o momento ainda nüo me vi na situação 

.financeira de desfrutar tão altas granfinagens. 

sob cuja jurisdição aliás e 'a cujo mandado 
estive três vêzes preso c processado por mo-
tivos políticos, Quanto ao cargo na Rádio In-
confidência fui exercê-lo a convite conforme 
testemunho' que podem dar o atual' c o antigo 
Governador, c o deixei por iniciativa própria 
no mesmo ano de 1!l37, ao declarar-me incom-
patível com o Estado Novo, sendo ,por isso 
novamente preso c espancado na Polícia mi-
neira. No mesmo sentido estou telegrafando 
ao atual Secretário das Finanças para pron-
tificar-me a dar qualquer esclarecimento ou 
recolher imediatamente aos cofres do Estado 
as despesas citadas, caso estas nüo tenham si-

. elo devidamente contabiiizadas .pela antiga 
Secretaria da Agricultura, soh cujo contrôlc 
estava a Hádio Inconfidência. Agradece ante-
cipadamente o conterrüneo e amigo - Gentil 
Noronha". 

. Bela atitude a do Sr. Gentil Noronha, c 
que esperamos seja repetida e imitada por ou-
tras pessoas incluídas na lista. . . (Palmas) · 

' Pode acontecer, entretanto, Sr. Deputa-
do, que ainda venhamos a bater um papinho 
como hóspedes, num lwll de grande hotel: 
.Praza a Deus que isto suceda, c breve, são os 
meus votos, os de5ejos do patrício que muito 
admira o desassombro do jovem Dcrmtado e 
o abraça afetuosamente, . 

(a.) José ,de Carvalho Lopes, ex-Secretá-
rio da Via~:ão do Estado de Minas". 

Evidentemente, terei muito prazer "em 
bater um papinho" com S. Excia., desde que 
cada um pague a sua conta no hotel.. . (Ri-
so:S). 

Quero ler desta tribuna um telegrama que 
·O S~. Deputado Armando Zilcr reccbcü e me 
1~edn~ trt~nsi~Iitissc à Cas_a. O telegrama é do 
Sr. Gcn til Noronha, e chz o seguiu te : 

. "Deputado Armando Ziler - Assembléia 
Lcg1slahv~1 - Ac~ho de !cr conhecimento por 
.telefonem,~ de pessoa am1ga que meu nome fi-
,g.ura em llsta publicada "Minas Gerais" relu-
' hvament~ d.csp.csas comitiva Benedito Valada-

d
res na Estancia .Balneária Poços de Cald;s 

';lra!lte estada ali do entüo Presidente da He-
publlca. A:prcsso-:?c solicitar-lhe que pela tri-
bu~a d,a Assemb.lcl~ e por ~odos os meios seu 
alcc~nce torne pubhco que unica vez que esti-
ve P?ços_ de Çal.das foi principio 1937 por de-

,te. rmmaçao Rad10 Inconfidência de. qu 
f 

. , . c cu era 
uncwnano c com a expressa inct b' . 

profissional de enviar re{Jort.agcilS un encJ a 
·' • · t 1 1 e corrcs-ponucncw pos a -te egráfic•1 e telef' · · I3 1 H ··· t A ' omca :para ·e o OllZOn e. crescento que fui 1 1 do no hotel mais modesto dos que tl·n

1
lospec a-·- . . 1am va-

g~s ?a ~ct~;,wo, 
0 

c ~u~ os .umc_os vales que as-
sme1, amua p r e crmmaçuo superior f _ 
ra~n _?S de .ho~p~dagem c os relat.ivos às t~an~
tmssoes te1efomca~ para o .serv1ço de repor-

. tagern. Não r~ccb1, outr~~s1m, qualquer gra-
tificação especial na ocaswo, tendo vivido em 
Poços com os recursos de meu ordenado de 
·então, ou sejam oitocentos mil réis mensais. 
Também em Poços ou em .qualquer outra cir-
cunstilncia apenas curnpn tarefas profissio-
nais a serviço do Estado, e jamais assinei um 
elogio ou participei de homenagens pessoais 
a qualquer dos membros do Govêrno da época, 
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APRESENTAÇÃO DE PARECEHES 

Em seguida o Sr. Mourão Guimarães, por 
parte da Comissão de Saúde Pública, lê e 
apresenta à Mesa o seguinte parecer: 

PAHECEH N.o 42 
Comissão de Saúde Pública 

Os fatos trazidos ao conhecimento desta 
Assembléia pelo nobre Deputado Uricl Alvim 
em .relação à impureza em uma das fontes de 
Cambuquira, merecem um estudo que os es-
clareça pcran te os Srs. Deputados c perante 
a opinião pública, dentro c fora de Minas Ge-
rais. 

Com efeito, as nossas águas minerais são 
consumidas principalmente fora do Estado, c 
gozam de tradicional ;prestígio, em virtude 
das altas qualidades terapêuticas c da pureza 
que apresentam. Constituem, sem dúvida, um 
patrimônio inestimúvcl,' que nos cumpre zelar 
com carinho, não só pelos benefícios que pro-
porcionam aos enfermos nas próprias estân-
cias, mas também pelo rendimento que traz 
ao Tesouro Público a exportação de uma parte 
das suas sobras abundantes. 

Se falamos, assim, em têrmos gerais, 
quando parece estar em causa apenas uma das 
fontes de Camhuquira, é porque a discrimi-
nação de fontes c de tipos é entendida perfei-
tamente por nós c, talvez, ;pela clientela do 
Rio e de São Paulo. 

No resto do Brasil, porém, onde nossas 
águas minerais são largamente consumidas~ 
elas representam em conjunto rencricamente 
conhecido como "águas do Sul de Minas". 
Em regra, o consumidor tanto aceita Caxam-
lm como Cmnbuqüira ou Lambari. O crédito 
ou descrédito de uma delas pode afetar a tô-
das. Daí o nosso interêssc em evitar que se 
estabeleça qualquer confusão natural ou pro-
positada1 e~ta última por parte de possível 
concorrencia. ; 

Aproveitamos uma ínfima parte dessas 
minas preciosas, que jorram e~n ah~mdância 
nos vales· da Mantiqueira c rmuto lia que fa-
zer para não incorrermos na pecha de desí-
dia, menosprezando uma autêntica riqueza 
nacional. 



A estatística revela números dolorosos, 
quando se comparam a freqüência das estân-
cias e exportação de águas, respectivamente 
daquelas que pertencem ao Estudo com a que 
pertence à emprêsa de São Lourenço. 

filtral;ão superficial c, para maior garantia-
uo intcrêsse público, é aconselhável que o pró-
prio Govêrno faça a captação dela. 

Quanto aos documentos liuos da tribuna 
uesta Casa :pelo Sr. Deputado Uriel Alvirn -

Em 194li, por exemplo, foi êsse o resul-
tado: 

São Lourenço - Freqüência, 210.877 hós-
pedes - Exportação, 10.513.850 litros. 

Caxambu, Lambari e Camhuquira - Fre-
qüência, 184.354 hóspedes - Exportação, 
4. 284 .130 litros. 

Nem se diga que tal diferença provém 
da superioridade desta ou daquela água. Tra-
ta-se de uma questão de "savoir fairc" no 
aproveitamento industrial, na lavra dessas mi-
nas preciosas. 

O exame sistemático das águas é obriga-
tório c compete ao Departamento da Produ-
ção Mineral, do Ministério da Agricultura. 

Por iniciativa dos Drs. David Mourão, 
Antônio José Alves de Sousa e l\lário Pinto, 
o primeiro dêles da Divisão Estadual de Es-
tfmcias Hidrominerais, o serviço de fiscaliza-
ção passou a ser feito pela Secretaria da Agri-
cultura, que possui, nesse setor, um corpo de 
funcionários competentes, dedicados e inteli-
gentes. 

Mister é dar-lhes atenção. 
Já em 1943, o Sr. José Tavares clamava 

contra arbitrariedades c descasos da cmprêsa 
concessionária c recomendava medidas im-
:portantcs para melhor utilização dessa c das 
outras Estfmcias. 

A crnprêsa referida funcionou de agôsto 
de 1!Hli até agôsto de 194li. A crítica trazida 
a esta Casa pelo nobre Deputado Uricl Alvim 
refere-se a uma análise bacteriológica datada 
de 10 de abril de 194li, portanto, sob a res-
ponsabilidade, ainda, daquela crnprêsa, cu.ia 
atuação só terminou alguns meses depois da 
análise apresentada em fotocópia pelo ilustre 
Deputado. 

e referentes às análises feitas em abril ue 194~· 
- podemos assegurar que a situação atual ~ 
ano e meio depois - é muito diferente con-
forme se verifica dos exames oficiais,' cujas 
cópias autônticas, fornecidas pelo Instituto 
Químico c Biológico constam !los documentos 
anexos c provam ctue o estado de ditas úguas 
minerais já era ótimo, n1csmo antes das infor-
mações veiculauas pelo Sr. Deputado Uriel · 
Alv.im, em uiscurso proferido na sessão de 12 
uc setembro último. 

Em virtude da sua operosidade visando 
ao hem coletivo, é claro que S. Excia. proce· 
deu de boa fé, porém, mal informado, corno 
provam os documentos juntos a êstc parecer, 
os quais, contrapostos àqueles liuos da tribu-
na c publicados no "Diário da Assembléia" de 
13-9-194 7, provam clara c insofisrnàvelmente 
que a análise de 10-4-1()4li, apresentada pelo 
Sr. Deputado Uricl Alvirn, não tem mais :p~o
cedência nem razão de ser, em face da nnahse 
proccssaua nas mesmas úguas, a 19 ue setem-
bro p. passado. . , . . . . 

A água magncswna - a un1ea 1ncnm1na-
da - jú em janeiro ue 1947 apresentava con-
dições satisfatórias;. e, n? !n_ornento atual, o 
resultado das pesqmsas c otun~ --;- sem ~c
nhurna colônia bactcriana ex1stmdo, feliz-
mente. , E d · Estamos todos de parahens - o ,sta o, 1 
que tem a incumbência do engar~afamento; o 
distribuidor, que no contrl_llo figura eo~o· 1 

comprador; e nós, que aqm nest~1 Ass.cmhlCl,a 
debatemos êste assunto de alto mteres~e pu-
blico, com o espírito de bem servir a Mmas e 
ao povo. · 

Dentre as sugestões apresentadas, uesta-

Terminamos com as :palavras dos técni:-
cos: - "As Úf.(tHIS analisadas aTJresentam-se 
em ótimas condições higiênicas", isentas de 
quaisquer colônias bacterianas. 

A Comissão considera a conveniência. de· 
ser rejeitada a matéria con~tantc ~lo rcfe,ndo 
a pêlo do Sr. Dcnutado Unel Alv1m, e e de 
parecer que os documentos aprescnt_ados por 
S. Excia., não têm razão de ser, po1s ?s ser-
viços das águas minerais de Camhuqmra s~
tisfazcm 1plcn:.uncntc aos interêsses da coleti-
vidade c estão merecendo ns patrióticas aten-
ções da administnwão pública. 

eamos: . 
a) Rigoroso critério técnico e comercial 

na elahoraçuo dos contratos de arrendamen-
to; h) melhoramentos das vias de comunica-
ções; c) maior e melhor propaganda, a qual 
deve salientar o cuiuado que merece a fisca-
lização, além das particularidades que inte-
ressam à clientela. 

Até melhor solução, foi estabelecido um 
regime provisório em que o Estado se incum-
be do engarrafamento, entregando a parte co-
mercial ao Sr. Antônio Leandro de Albuquer-
que, que paga Cr$ 24,00 por caixa de 43 gar-
rafas. E' o contrato a título :precário, assina-
do a 12 de outubro uc 1946 e parece que é 
perfeitamente justificável, porque o teor e es-
pírito <lêsse contrato indicam claramente a 
intenção dos responsáveis pela administração 
dêsses serviços, quer dizer o arrendamento 
definitivo. 

E tanto é assim que foi nomeada urna co-
missão para opinar a respeito. Todos estão 
acordes em que o arrendamento se faça me. 
diante concorrêneia pública, mas acham igual-
mente que é indisycn~ável mande o Govêrno 
proceder à captaçao ngorosa de uma das me-
lhores fontes de Cambuquira, a qual é a "Ro-
xo Rodrigues". Esta fonte recebe águas de in-

E requer o arquivamento da matéria ·em 
referência. 

Sala das Comissões, em 14 de f;mtul~ro, de 
1947. - (aa.) Antônio Mourão Gmmaraes -
Antônio Caetano -Moacir Resende- Jaedcr 
Albergaria. . -

O Sr. Ribeiro Navarro pela Com1ssao de 
Justiça, lê c remete it Mesa ~ seguinte parecer:. 

·PARECER N.Q 43 
Comissão de Justiça 

O Sr. Deputado Wadi José Nassifd,. em 
data de 12 de julho do corrente ano, pe lU c 
obteve, sessenta dias de licença. Em _12 do 
p. p. mês vale dizer na data em que fmda~u 
o prazo <l~ sua licen~~a, solicitou prorrogaçao , 
da mesma, alegando não lhe ser facultado, por 

301 



motivo de fôrça maior, retornar ao desempe-
nho do mandato. 

O art. 78, parágrafo 2.•, do Regimento, 
declara que: 

De acôrdo com o Regimento Interno (art . 
. 6~, parágrafos 2 e 3) o Deputado pode licen-
·ciar-se para tratamento de saúde e para tra-
tar de interêssc particular, nesse último caso 
pelo .prazo máximo de seis meses. 
. · ~ão ~ssiste, portanto, ao Sr. Deputado 
.Wat~I Jose Nassif, que já obtivera dois meses 

·de. licença, o direito de prorroga-Ia por mais 
seis meses, sob o fundamento de não poder 
-co~parecer às sessões, por motivo de fôrça 
.mmor, atendendo-se aos têrmos do Regimento 
.Interno. 

O caso fortuito poderá impedir a perda 
·do mandato, como conseqüência da ausência 
·por ma~s de dois meses consecutivos, .por ser 
a~on~ecnnento independente da vontade, mas 
nuo c motivo para licença. 
. E: público e notório, c a Assembléia Ja 

·foi OÍ!CI~lmentc notificada, que o Sr. Deputa-
,do ,Wath .José Nassif, foi •condenado pelo Su-
penor Tnbunal Militar a dois anos e oito me-

.ses de tprisão. · 
, A Constituição Federal, em seu artigo 135, 

P~rugrafo 1.0
, estatui que se suspendam os di-

/reitos políticos por incapacidade civil absolu-
ta c por condenação criminal, enquanto du-
rarem seus efeitos. 

O nosso Hegimento Interno transcreve, 
em seu artigo 78 tal disposição constitucio-
nal. ' 

O Deputado, no desempenho de seu man-
dato, exerce um direito eminentemente polí-
tico. , 

. li Em virtude, portanto, da condenação que 
· 1e ~oi imposta, o Sr. Deputado W a di José 
Nassif está com os seus direitos políticos sus-
,pensos. 

Impõe-se apenas formalizar a suspensão 
de seu mandato, em consonância com o que 

/_á respeito dispõe o Regimento Interno, o qual 
manda observar o processo que prescreve pa-
ra o caso de perda do mandato. 

Cabe, pdis, à Assembléia Legislativa, 
aguardar a respectiva representação que de-

1 ':erá partir de qualquer Deputado, o{r de par-
, hdo político, ou do Procurador Geral do Es-

tado. E' o nosso parecer sôhre tão lamentá-
vel 'acontecimento. 

. ~ala das Comissões, 3-10-47.- (aa.) 
lbbCiro Navarro - Starling Soares - Pedro 
Braga - Cândido Ulhôa - Fabrício Soares 

· Pclus razões do parecer c outras em SCIJU~ 
rado. ' 

VOTO El\I SEPARADO 

11 
1 - O ilustre Deputado Aloísio Costa, em 

m hem elaborado parecer sôhre o requeri-
me!lto n.9 45, ~:>pina no sentido de se conceder 
a licença .pedida pelo Deputado Wadi Nassif 
embora reconheça que: ' 

· • . "é do conhecimento público que contra 
:ele, f?i. ~xpedido mandado de prisão, que o 
esta Imbmdo de comparecer às sessões da As-

, :sembléia Legislativa dêste Estado". 
. O seu parecer se funda no disposto no 

· art. 78 e seu paránrafo 2.9, do nosso Regimcn-
. to Interno, em que"' se prevêem hipóteses .como 
a em aprêço. 

2 - Há, porém, uma consideração a fazer. 

· · "será observado, quanto à decretação da 
suspensão do exercido do mandato do Depu-
tado, o disposto neste Capítulo". 

Isto é, Capítulo IV~ 
Ora, o artigo 68, parágrafo 4.9, dêste Ca-

pítulo, esclarece que o Deputado licenciado 
continuará com o direito constante da letra 
1'f" entre outras, do mesmo dispositivo, a sa-
ber, o de: 

"requisitar da autoridade competente! ~0r 
intermédio da Mesa ou diretamente, providen-
cias para garantia das suas imunidades". , . 

3 - E' público e notório, c a Assem!JleiU 
tem pleno conhecimento do fato, que o signa-
tário do requerimento n.o 45 foi con~lenado 
pelo Superior Tribunal Militar, tendo .sido de-
negados os pedidos de habeas-corpus Impetra· 
dos a seu favor. 

Se lhe concede a licença solicitada, :poqe-
rá êssc Deputado, no exercício de um d!r~lto 
expresso no Regimento desta Casa, solicitar 
à Mesa se requisitem das autoridades con:Ipc-
tcntes providências .para que sejam mantidas 
as suas imunidades. 

E como procederá a Mesa nesta hipótese? 
A quais autoridades se dirigirá ela, pe-

dindo garantias para o Deputado ameaçado de 
prisão iminente? _ 

E que imunidades são essas que nao per-
mitem, seqner, ao parlamentar aparecer na 
Assembléia? 

De duas, uma: ou a Mesa n~o ~econhcce
rá ao Deputado licenciado os direitos que o 
Regimento Interno expressamente lhe ~utor
ga, ou .passará pelo dissabor de se. ver JUS.t~
mcntc dcsautorada, sendo desatendida em sua 
solicitação. 

4 - A solucão então, deverá ser outra: 
o indeferimento "do pedido de licença, aguar-
dando-se oportunidade para se processar a 
suspensão do exercício do mandato do reque-
rente. 

i~ssc indeferimento se jüstifica com o fa-
to de ser .público c notório o motivo para 
suspensão, além da ciência própria que a As-
sembléia tem domínio. • . 

Com isto se evitarú ainda· a ocorrencw 
de uma situação difícil e constrangedora, con-
forme ficou evidenciado· 1947 

Sala das Sessões, 3 de outubro de · 
_ (a.) Fabrício Soares· , C mis-

0 Sr Pedro Braga, em nome da ~ , 
- d J . t' I' c eilvia à Mesa os segumtcs sao c us Iça, c · • · 

pareceres: 
PAHECEH N.o 44 

Comissão de Constituição, Le[Jislação e Justiça 
A Comissão, examinando o recurso inter-

posto para esta Assembléia, c.orn f.u~~~nCcnt~ 
110 art. s.o, § t,o \lo, ~to das DisposiçoeGcr~ld~ 
titucionais Trans1tonas, p~lo, S: · ~ de a-
Mosqucira Machado, de Al.vmopohs,fe't gor 
l·eccr· 501·a ouvido o respectivo Pre edi 0 • d n , . . S G d d Esta o c -intermédio do , r. overna o r '! · , .: uc 
tro do .prazo de 15 (quinze) dws, P~~ a ~ 
esta Comissão entre no mérito do rncncwn,tdo 
recurso. 

Sala das Comissões, 14 de, ot~luhro ~e 
1947 _ (aa.) Pedro Braga- Candulo Ulhoa 
- n'ondon Pacheco - Ribeiro Navarro. 

I' 
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PARECER N.o 45 

Comissão de Constituição, Legislação .e JuJtiça 
A Comissão, examinando o recurso inter-

posto para esta Assembléia, com fundamento 
no art. 8.9 , § 1." do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, pelo Sr. Pedro Pau-
lo de Sousa de Nova Hescnde, é de parecer 
seja ouvido 'o respectivo Prefeito, por inter-
médio do Sr. Governador do Estado, dentro 
do prazo de 15 (quinze) dias, pura que esta 
·Comissão entre no ~nérito do mencionado re-
curso. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 
Hl47. - (aa.) Pedro Braga- Cândido Ulhôa 
- Hondon Pacheco - Hibciro Na varro. 

:;'~~r.~~l~ 
PAHECER SõBRE AS EMENDAS AO PROJE: 

TO N.o 5, EM 2.• DISCUSSÃO 

Comissão de Constiiuiçiio, Legislação e .Justiça· 
A Comissão de Constituição, Legislação c 

Justiça, pronunciando-se, a requerimento do 
Helator do Projeto de Organização Municipal, 
sôbre as emendas de números 54 63 ()4 ()5 
67, 70, 72 e 75 a êle oferecidos, ~ de' pa;cce1~ 
que a de 11. 9 54 é inconstitucional. A regula-
mentação, do t:abalho é matéria da alçada fe-
deral. Alem d1sso, tratando-se da Lei Orgfmi-
ca Municipal, é impróprio que nela se cogite 
da suspensão das atividades nos feriados esta-
duais. Sôbre os feriados municipais c as suas 
conseqüências, é assunto que interessa pecu-
liarmente aos municípios, cuja autonomia nos 
cabe respeitar, por fôrça ·do que, a respeito, 
dispõem as Constitui~~õcs Federal c Esladual. 

Quanto à emenda. de n.o ()5, a Comissão, 
apesar de não a considerar inconstitucional, 
entende que deve prevalecer, o que dispõe o 
Projeto. E' inadmissível que o menor de 21 
anos, isto é, o relativmüente incapaz, que não 
pode gerir os seus bens, venha administrar 
bens públicos. A Constituiçuo Federal em 
seus arts. 131 e 130, estabelece que são eleito-
res os brasileiros maiores de 18 unos que se 
alistarem na forma da Lei c que são inelegí-
veis ou inalistáveis. 

Tais ocorrências, porém, não nos impe-
dem que estabeleçamos como condições indis-
pensáveis aos candidatos a Prefeito, Vice-Pre-
feito, Vereadores e Juízes dtl Paz, o exercício 
dos 'direitos civis, decorrentes da maioridade. 
Assim, como a mesma Com;tituit~ão Federal 
(art. 38 e purúgrnfo único) exige como uma 
das condi~~ões de elegibilidade para o Con-
gresso Nacional, ser maior de vinte e um anos 
e de trinta c cinco para o Senado, a Assem-
bléia Legislativa dêste Estado poderá· fazê-lo, 
relativamente it elegibilidade para Prefeito, 
Vice-Prefeito, Vereadores e Juízes de Paz, 
atendendo-se a que aos Estados se reservam 
todos os poderes que implícita ou explicita-
mente não lhes sejam vedados pela Constitui-
ção Federal, conforme esta estatui, em seu art. 
18, § 1.0

• 

A exif•ênciu de ser o candidato eleitor 
condiz cm{l a Constituição Federal que obri-
ga a todo cidadão maior de 18 ano~ a se alis-
tar. 

. A emenda de n." 65 é matéria iprevista pe-
la Çonstituição Federal, 'dcvendc, por isso, ser 
aceita. · , 

Observa, porém, a Comissão, que o artigo 
a que se refere a emenda é inconstitucional 
na parte atinente a Vice-Prefeito. ' 

A emenda de n.o 07 é, realmente mora-
r:~liz.adora. ,I~ntretanto, 1pare_ce 9ue r~stringe 
direitos pohllcos, sendo, assim, Inconstitucio-
nal. 

As emendas de números 70 e 72 têm pro-
cedência, visto tratar-se de caso de suspensão 
e não de perda de· mandato. 

E' igualmente procedente a emenda de n,0 

75, porque põe, em dispositivo próprio, as hi-
póteses de suspensão de mandato do Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 
1947. - (aa.) Pedro Braga - Hibeiro Na-
varro - Cândido Ulhôa -- Hondon Pacheco. 

- Publicado, inclua-se em Ordem do Dia. 
O Sr. Juarez de Sousa Carmo, por :parte 

tla Comissão de Justiça, lê e encaminha,.à Me-
sa o seguinte parecer: 

PARECER N. 9 46 
Comisstio de Justiça 

Ataliba José de Paulo, funcionário da 
Prefeitura de Juiz de Fora, como administra-
dor do Parque do Museu "Mariano Procópio", 
desde 28 de fevereiro de 193() até 13 de feve-
reiro de 1942, foi dessa data até 23 de no-
vembro de 1944, por ordem do Sr. Diretor de 
Obras transferido para o cargo de encarre-
gado dos Hortos de Arborização. Sem embar-
go de não haver sofrido nenhum prejuízo de 
vencimentos com as novas funções, recorreu 
do ato que nelas o investiu :para o Sr. Prefei-
to Municipal, nos têrmos do requerimento de 
fls. (), com a alegação de ter padecido rebai-
xamento de categoria. Nessa oportunidade, o 
Sr. Prefeito, pronunciando-se sôhre o pedido 
do recorrente, proferiu despacho ordenando 
que aguardasse êle a reestruturação do quadro 
do pessoal. Na reforma que veio logo em se-
guida, foi o reclamante classificado corno "jar-
dineiro extranumerário", com quebra de ven-
cimentos que de Cr$ 360,00 mensais passa-
ram a Cr$ 300,00. A vista disso, entrou com a 
peti~~ão de fls. S, em que argui que, como fun-
cionário estável, devidamente nomeado, não 
podia ser atingido em suas garantias, com 
as novas atribuições de funcionário "extranu-
merário" apenas. Sua alegação foi desacolhi-
da pelo Sr. Secretúrio da Prefeitura, bem co-
mo }leio Sr. Consultor Jurídico da Municipa-
lidade (fls. 13 e H), à vista de que, não ten-
d.o sido nomeado por concurso e não c~nta.n
do o requerente, na época da trunsferencw, 
lO anos de serviço, não lhe iam ~m S?-
corro os dispositivos legais atinentes a espe-
cie (arts. 15() c 159 da Constituição de 1937) · 
Rogando ~cconsider:ação dêsses .pt!l:ecc;es,, 9ue 
foram, afmal, perfllhados pelo S1 . I refelt~, 
recorreu o prejudicado ao Ex mo. Sr · Govei-
nador do Estado (fls. 1()), com base .no .a~·t. 
20(), n." VI, dos Estatutos dos FunCI~nar:o3 
Públicos Municipais do Estado. ~c.ssa mstan-
cia, opinou o Sr. Consultor .Tund1co do. De-
partamento das Municipalidades, Dr. Rm de 
Sousa, pela improcedência da pretensão do 
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suplicante, t~ndo o Dr: Luiz Martins Soares, 
então Secretil!'io do Interior, adotado os fun-
damentos de seu parecer. Em vias de ser jul-
gado pelo Sr. Interventor João Beraldo, vol-
tou novamente o processo ao Sr. Secretário 
do Interior pura as providências solicitadas· 
pelo Sr. Aieixanor Pereira. Com pulsando 
mais uma vez o processo, o Dr. Rui ele Sousa, 
retificando seu 'Primeiro parecer, entendeu 
devia dar-se acolhida aos propósitos do pos-
tulante. Levado ainda à consideração do Sr. 
Interventor, tornou ao Contencioso do Esta-
do, obtendo aí parecer favorável do Dr. Aris-
iides Milton, que julgou jurídico enquadrar-
se o pedido nas garantias outorgadas pelo art. 
188, inciso II, da Constituição atual. Acen-
tuando ter sido a competência para julgamen-
to do recurso transferida para a Assembléia 
Legislativa, o Exmo. Sr. Dr. Advogado Ge-
ral do Estado, Darci Bessone, é de parecer 
·que tinha apoio legal a transferência, com o 
que não se conformou o Sr. Ataliba José de 
Paulo. Em mãos do Sr. Governador, é-nos de-
volvido agora o processo, .. por fôrça do que 
dispõe o art. 8.• das Disposições Constitucio-
nais Transitórias ela Constituiçã'o Mineira. 

Isto pôsto, examinemos o mérito do re-
curso. 

Em que pese ao aspecto de iniqiiidade 
que envolveu a transferência elo reclamante 
para as funções extranumerárias, encontrava 
ela, na é.pocu, fundamento legal. Não a con-
trariavam os dispositivos constitucionais vi-
gentes (art. 156, letra "c" da Carta ele 1947), 
que estabeleciam: "os funcionários públicos; 
depois de dois anos, quando nomeados em vir-
tude de concurso de provas, e; em todos os 
casos, depois de .dez anos de exercício, só po-
derã.o ser exonerados em virtude de sentença 
judiciária ou mediante processo administra-
tivo, em que sejam ouvidos c possam defen-
der-se". Não tendo sido o reclamante nomea-
do por concurso e não contando dez anos de 
exercício do cargo, não há fugir ao rigor le-
gal, que lhe nega os direitos pleiteados. Fu-
gir a essa conclusão será burlar a própria lei. 
A mín,qua, portanto, de qualquer outra dispo· 
sição legal que pudesse vir em socorro do su· 
plicante. sou de parecr que carece de proce-
dência seu pedido. 

' Sala das Sessões, em 8 de outubro de 
1947. - (aa.) Faria Tavares - Juarez de 
Sousa Carmo - Starling Soares - Cündido 
Ulhôa. 

O Sr. Tancredo N cves, :por parte da Có-
missl\o de Fmança5, lc e envia à Mesa o se-
guinte parecer: 

PARECER N.9 47 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

1 - O eminente Deputado Otacílio Ne-
grão de Lima é o autor do projeto n.• 32, (JUe 
contém medidas de inecrável alcance prático 
para facilitar a aquisiçã~ da propried_ade. ru-
ral, o seu preparo c cultivo em bases .tecmcas. 

2 - O projeto não traz ônus du·e.tos _?e 
natlÍrcza hnartceira ao Estado, ao qual unpoe, 
como única obrigação, responsabilizar-se, JUn-
to aos Bancos financiadores, p~lo pagamento 
de 50% do empréstimo contraulo. 
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3 - Temos dúvidas quanto à legalidade· 
dos arts. 3.• e 7.• do projeto. 

Falam ambos êsscs dispositivos em "Ban-
cos vinculados ao Tesouro do Estado". Quais 
são êsses Bancos? Parece que o projeto se r~
fere aos estabelecimentos de crédito,, orgam· 
zados em sociedades mistas, dos qums o Es-
tado participa como acionista. . 

Se é a êstes, não nos parece que o legiS· 
lador estadual tenha competência para traçar-
lhes diretrizes e muito menos para irrmor-lh<:s 
a criação de fundos especiais! COJ?O ~lcterrm· 
na o art. 7,0 do projeto. Isto Imphcana numa· 
reforma dos seus estatutos, à revelia dos seus· 
acionistas, os únicos competentes para pro-
movê-la. . . 

Para êsscs aspectos do projeto, s.ohp~a
mos seja ouvida a Comissão de Conshtmçao, 
Legislação c Justiça. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de· 
1947. - (aa.) Tancredo Neves, relator - J · 
R. R e nó - Alberto Deodato - Maurício An· 
drade - Chaves Ribeiro. 

O Sr. Alberto Deodato, por parte da Co· 
misspp ele Finanças, lê e remete ú Mesa os 
segumtes pareceres: 

PARECER SóBRE O PROJETO N." 40 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

1 - O projeto de lei n.9 40 visa a intro-
duzir algumas alterações, na legislação em vi-
gor sôhre o irnnôsto de transmissão da rpro-
priedade imóvel inter-uivos. 

2 - Essas :1ltcra~:ões têm por oh.ietivo su-
prir laeunas existentes c a mais importante· 
delas se destina a evitar a evasão do tributo, 
nos casos das transmissões vinculadas à pro-
messa de compra e venda. 

3 - No sen artigo 2:9 estabelece o pro-
jeto que o impôsto rle transmissão da proprie-
dade imóvel por ato inter-uivos é devido re-
lativamente aos títulos de domínio sôhrc ter-
ras devolutas c :\ aquisiç;ão por usucapião. 

4 - Nesse último caso dispõe cn1e o im-
pôsto é exigível antes da scntcnca declarató-
ria. Esta é, ao nosso ver, a primeira falha do 
proieto. O pedido de aquisição da .prop;ie· 
dade por usuc:mião assume sempre o enrater 
contencioso. Trava-se· uma disputa judicial 
entre interessados, pleiteando cada qual_ o que 
presume ser o seu direito. Destarte, na o nos 
parece .insto, exigir-se ele quem postula o pe-
<lido, antes <la sentença declaratória, o paga· 
mento do imnôsto, porque a sentcnen,_node 
não lhe reconhecer o direito no usucapwo · 

Não devemos aos graves c notórios i!lcon· 
venientc~ de nossa .iustiça, cada vez ~~u~s~!
ra c rnms demorada, aerescentar mms. e; ' 
que em muitos casos podcrú levar .o desani~0 
a muitos titulares de direito liqmdo e.:-cer 0 

a oquisiçfío da propriedade por usncfnpl'!0 : o 
" · • , .. 1 0 nnic Sugeri-os, pois, para o paragi' 

do art. 2.• a seguinte redação: . . so 
"O impôsto é exif'Ívcl. no primeir? ca • 

l . - ' . 1 Governo e antes da expe{ Içao do titulo pe ? , is d~ 
no se"tmdo caso, dentro de :w dws. (!epol. 1 haver·'" transitado em julgado a dec1sao ( ec a-
ratória". _ . , , • 

Nos casos de transmissao vmcnL1da a 
promessa de compra c venda, entendemos que 
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deve ser mantido o projeto, e recusada a su-
gestão do brilhante parecer do Deputado Rli-
nó para quem, nesses casos, deve o Estado 
cobrar uma taxa de 15 % sôbre o valor do 
imóvel, exceto se o adquirente fôr o primiti-
vo promitente-comprador. 

Esta taxa onerará fortemente as transa-
ções imobiliárias e se nos afigura anticconô-
mica, ,porque terá efeito negativo, reduzindo 
o volume das operações, criando entraves à 
circulação da riqueza, com os manifestos in-
convenientes de ordem social daí decorren-
tes. 

Ao art. 5.0 do projeto, sugerimos que se 
acrescente o seguinte: "findos os quais o con-
tribuinte poderá requerer a sua restituição". 

f:sse acréscimo torna claro um direito in-
contestável do contribuinte, acêrca do qual é 
omisso o projeto. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1947. 
-- (aa.) Tancrcdo Neves, relator - Alberto 
Deodato - .Maurício Andrade - Chaves Ri-
beiro - J. H. Hcnó, com restrições. 

VOTO EM SEPARADO 

Lendo atentamente o projeto n.o 40 e a11 
razões ~r;>rcs~ntadas, sou, primeiramente, pc-
la modiflcaçao da nomenclatura do impôsto 
que deverá ser: impôsto de transmissão de 
propriedade imóvel inter-vivos. 

Julgo também que deve ser estipulada :J 
~ulta pc!a s?ncgação de valor para a incidên-
Cia do Imposto, que a regulamentação não 
tem compctencia para impor, embora a Lei 
se refira que a impôsto é. devido nos têrmos 
da legislação em vigor com as alterações ora 
introduzidas. ' 

Que a multa seja de 10 a 30% sôbrc' o 
valor sonegado, sem embargo do que reza o 
artigo 112, parágrafo único da Constituição 
Est~dual: "as multas por r dita de pagamento 
de Impostos ou taxas não poderão exceder 
vinte por cento da ir~portância em débito" 
não se refere, contudo, ú penalidade sôbr~ 
sonegação de valor em transmissão motivo 
por que considero constitucional a ~enalida- ' 
de sôbrc o valor sonegado, além da exigên-
cia do pagamento do impôsto devido. 

Não menciona o projeto sôbre a forma 
do pagamento do impôsto nas permutas de 
imóveis, pelo que considero ser essencial a 
sua tributação, reformando o que, nesse sen-
tido,· dispõem as anteriores. O impôs to recaía 
apenas sôbre um dos valores permutados e 
sôbre o outro apenas os selos de n. v. d. 
1,1/2%, etc. 

O impôsto, nas permutas, deverá recair 
sôbre a soma dos valores referentes aos imó-
veis permutados, não se levando em conta a 
torna em dinheiro ou valor correspondente. 

No que se refere à majoração de 20% 
sôbre o impôsto devido no . caso de trans-
missão vinculada à promessa de compra e 
venda, exceto se o adquirente fôr o primiti-
vo promitente comprador, acho, que, em se 
tratando de um modo preconizado de frau-
dar ao fisco,. apenas insignificante a penali-
dade imposta. 

Sabido que é, ser enorme o prejuízo do 
Estado, na arrecadação dêssc impôsto, oca-
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sionado pelos que usam do expediente da 
promessa de compra c venda, em· que se ne-
gociam os direitos à aquisição definitivf1 de 
imóveis, com grande margem de lucros em 
que o único que perde é o Estado, por que 
não se sujeitam a nenhum impôsto estadual 
as promessas de compra e venda, sou pela 
maior taxação do impôsto nesse caso, .para 
coibição do abusivo uso dêssc meio e suJei-
tar os atos dessa. espécie à incidência de 15% 
da taxa devida. 

Quem se der ao trabalho de ler o pro-
jeto de regulamento do impôsto sôbrc tran·s-
missão de propriedade causa-mortis e inter-
vivos, de autoria do Dr. Pctrônio Batista de 
Araujo, de 1947, vê com que segurança e fir-
meza, aborda êlc todos os casos de incidên-
cia do impôsto, graças ao seu longo tirocí-
nio e profundo conhecimento da matéria, que 
o tornam uma indiscutível autoridaqe no as-
sunto embora dentro da modéstia que lhe é 
peculiar c da simplicidade do seu feitio. Co-
nheço-o desde os tempos em que suas luzes.• 
espargiam abundant~mente pelas fr~st?-s des-
cuidadas nas clareiras abertas habilmente 
quando teimávamos em. prov?car a ~ua pala-
vra e insistíamos na discussao de tao trans-
cendental assunto, c, podíamos, então, büber 
seus ensinamentos que êle ora dá publicida-
de, e que os guardava, não avaramente mas, 
pelo mêdo de ter que P?dir desculpas pela, 
posse de maiores conhecimentos c de haver 
estudado mais do que os que o cons~tltavam. 
Dêle ~ão os ensinamentos que me gmam nes-
ta qu~stão, que, por coincidênci~, coube-m~ 
relatar e dar parecer nesse pro.1eto de Lei, 
cujo tema constitui ~ua especialida~e e que 
ora tenho a oportumdade de focalizar. 

Sou portanto, de parecer que: 1.0 
- O 

nome d~ projeto n.• 40, seja alterado com 
a inclusão da palavra "imóveis" entre "pro~ 
priedadc" e inter-vivos. 2.0 - Multa de !0 
a 30% sôbre o valor sonegado nas transmis-
sões além de exigência do pagamento do im-
pôst~ devido. 3.0 - A incidência do impôs-
to sôbre os valores referentes aos imóveis per·· 
mutados, não se levando em conta a torna 
em dinheiro ou valor correspondente. 4.• -
Nas transmissões vinculadas à promessa de 
compra e venda a taxa será de 15%, exceto 
se o adquirente fôr o primitivo promitente 
comprador. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 
1947. 

(a.) Renó. 

PARECER PARA 2. DISCUSSÃO S6I3RE O 
PROJETO N.• 43 E SUAS EMENDAS 

1 
. 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

Ao projeto n.• 43, já cúm a sua discussão 
encerrada, foram apresentadas duas emen<l~s. 
sendo que a de autoria do Deputado Unel 
Alvim, foi pelo mesmo retirada. 

A outra, de autoria do ilustre Deputado 
~.!ateus Salorné, sugere que os 2% que cahem 
ao município no impôsto sôbrc minérios (art. 
GS - Decreto-lei n.• 1. 985 - 29-1-40) pode-
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rão ser 'arrecadadas juntamente com a per-
centa!Jem do Estado, se convier àquele. 

Somos p_ela rejeição da emenda de vez 
que a sua aceitação viria alterar p~ofunda
I.nente a ~écnica adotada no projeto, que só 
s~ refere a parte que cabe ao Estado no men-
CIOnado tributo. 

' . A quota ' do município deverá ser disci-
plinada no Código Tributário dos Municípios 
.(art. _114 da Constituição Estadual), onde a 
sugestao da emenda deve ser acolhida. 
. Somos, portanto, pela aprovação do pro-
Jeto, sem as emendas. 

194 7 
~ala das Comissões, 14 de outubro de 

(a~·) Tancredo Neves, Relator - Alber-
~·bD.eodato - Maurício Andrade - Chaves 

I eiro - J. R. Renó. 
D' - Publicado, inclua-se em Ordem do 1a. 

PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO SóBRE O 
PROJETO N.• 101 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

1 - O Govêrno do Estado, pela mensa-
gem n.• 647, de 30 de setembro do corrente 
~no, que acompanha o projeto n.• 101, pede 
a Ass~m?léia autorização para a abertura de 

, ur~ c!ed1to especial de Cr$ 2. 000. 000,00 (dois 
nulhoes de cruzeiros), que se destina ao pa-
ga~ento de despesas com o Fomento da Pro-
duçao Vegetal, a cargo da Secretaria da Agri-
cu!tura, Indústria, Comércio e Trabalho, de 
fl~ordo com o convênio celebrado com o Go-
verryo da União. 

Art. V - O impôsto de tn.nsmissão de 
propriedade causa-mortis será devido nos 
têrmos da Lei· e tabelas em vigor, com as alte~ 
rações aqui introduzidas. 

Art. 2.• - O impôsto incidirá, entre ou-
tros casos especificados, sôhre a transmissão: 

I - De bens corpóreos, imóveis, móveis 
e semoventes, situados ou existentes no Es-
tado, não importando o lugar da abertura da 
sucessão; 

II - De bens incorpóreos, sempre que 
os valores da herança fôrem liquidados ou 
transferidos aos herdeiros ou legatários em 
território do Estado, ainda que a sucessão, 
se tenha aberto em outro Estado, ou no es-
trangeiro. 

Art. 3.0 - A parlilha em vida feita por 
ascendentes a descendentes, filhos adotivos 
ou naturais, a título dê adiantamento de legí-
tima, fica sujeita ao impôsto, de acôrdo com 
a nova tabela constante do artigo 9.9 • 

Art. 4.• - Para determinação do va-
lor do usufruto vitalício e da nua proprieda-
de, tomar-se-á por base o valor da proprie-. 
dade plena, repartido entre o usufrutário e 
o n_u proprietário, na proporção da tabela 
abaiXO; I 

Idan~ dÓ usufrutário - Valor do usufru-
to - Valor da nua propriedade: 

Até 20 anos cumpridos - 7/10 da pro-
priedade plena - 3/10 da propriedade ple-
na. 

Até 30 anos cumpridos - ü/10 da pro-
priedade plena - 4/10 da propriedade ple-
na. 

Até 40 anos cumpridos - 5/10 da pro-
priedade plena - 5/10 da propriedade ple-
na. 

. Art., 2.• - A mensagem está instruída 
'~om um~ . clara exposição de motivos do 
h ;x:mo: Sr · Secretário da Agricultura, que 

Istona o~ ~atos. e dá as razões, que legiti-
IDam o credito pedido. 

Até 50 anos cumpridos - 4/10 ela pro-
priedade plena ~ ü/10 da propriedade pie·· 
na. 

0 d 3 - Consta, ainda, do processado, que 
espesa decorrente correrá por conta do 

P;odduto de operações de crédito já providen-cia as. 
4 À . _ - VIsta do exposto, somos pela upro-

vaça~ do projeto de Lei 11.• 101. 

1947 ~ala das Comissões, H de outubro de 

·~enó(aa.) Tancredo Neves, Relator - J. H. 
d - Alberto Deodato - Maurício Andr·l-

e - Chaves Ribeiro. ' 
Dia;- Publicado, inclua-se em Ordem do 

PARECER PARA 3.• IhSCUSS"\.0 SóBH.E O 
PROJETO N.• 41 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

1 A Co.mi~são,_ exami~an~o o projeto ~·· 
}• que d1spoe sobre o Imposto de transrms-
•ao de propriedade causa-mortis, aprovado :m 2.• discussão com as emendas, é de pa-
:~cer seja o mesmo submetido à 3. • discus-
•.ao e aprovado, como se segue: 

3o6 

Até 60 anos cumpridos - 3/10 da pro-
priedade plena - 7/10 da propriedade ple-
na. 

Até 70 anos cumpridos - 2/10 da pro-
priedade plena - 8/10 da propriedade ple-
na. 

Mais de 70 anos cumpridos - 1/10 da 
propriedade plena - 9/10 da propriedade 
plena. 

Art. 5.• - No caso de usufruto_ tempo· 
rário, o usufrutário pagará as taxas sohr~ 4/6 
e o nu proprietário sôbre 1/5 da proprie~a-
dc plena. . .. 

Art. ü.• - No fideicomisso, o fl~ucxa· 
rio e o fideicomissário ficam sujcit?s . a~ t~
:xas constantes do artigo !),9 • O fide~comxs~a
rio porém, só pagará o impôsto na eroca a 
su};stituição e segundo a Lei que estiver em 
vigor. . · · .· fôr 

.Art 7 9 - Quando o ]JenefxcJaiiO 1. 
· ' ' 12% a em domiciliado no estrangeiro, pagara 0 fver 

das taxas que lhe couberem, salvo sere·~ 1dos 
em serviço público da União, dos ~s a 
ou dos .Municípios. d 

Art. 8.9 - O impôsto será arrecada .o 
com o abatimento de 20%, quando. 0 hm;e!,I~ 
ciário, residente no País, f?r mawr d.e :>5 
anos, 011 tiver mais de oito fJihos, que vivam 
às suas 'expensas. 

.'-
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Art. 9. • - Para a cobrança do irnpõsto, 
observar-se-á a seguinte tabela, levmido-se em 
conta, para aplicação das taxas, o quinhão 
de cada beneficiário, isoladamente conside-
rado: 

Grau de parentesco: 1 - Aos pais, fi-
lhos menores, inclusive naturais c adotivos 
c aos cônjuges: a) até 25.000 cruzeiros: 4% 
~ b) de mais de 25.000 até 50.000 cruzei-
ros: 5% - c) de mais de 50.000 até 100.000 
cruzeiros: 9% - d) de mais de 100.000 cru-
zeiros: 11%. 

G!'au de parentesco: 2 - Aos demais as-
cendentes e descendentes: .a) até 25.000 cru-
zeiros: 4,5% - b) de mais de 25.000 até 
50.000 cruzeiros: 6% - c) de mais de . , 
50.000 até 100.000 ci-nzeiros: B,5% - d) de 
mais de .1 00. 000 cruzeiros: 12% . 

Grau de parentesco: 3 - Aos colaterais 
do 2.• grau: a) até 25.000 cruzeiros: 12% -
t>) de mais de 25.000 até 50. 000 cruzeiros: 
14% - c) de mais de 50.000 até 100.000 
cruzeiros: 18% - d) de mais de 100.000 
crúzeiros : 2,1% . 

Grau de parentesco: 4 - Aos colaterais 
do 3.• c 4.• graus: a) até 25. 000 cruzeiros: 
18% - h) de mais de 25.000 até 50.000 
cruzeiros: 2,1% - c) de mais de 50.000 até 
100.000 cruzeiros: ao% - d) de mais de 
100.000 cruzeiros: :16%. 

Grau de parentesco: 5 - Aos demais co-
laterais c a estranhos: a) até 25. 000 cruzei-
ros: 24% - h) de mais de 25. 000 até 50.000 
cruzeiros: 36% -c) de mais de 50.000 até 
100.000 cruzeiros: 48% - d) de mais de 
100.000 cruzeiros: 60%. 

Art. 10 - O herdeiro que suceder por 
direito de representação ficará sujeito ús ta-
xas que caberiam ao representado. 

Art. 11 - São isentos do impôsto de 
transmissão causa-mortis: 

I - O hcncficiúrio cuja quota não exce-
der de três mil cruzeiros e que provar, até 
o julgamento do cálculo, que só possui o es-
tritamente necessário ú própria subsistência; 

II - As heranças c legados até dez mil 
cruzeiros, quando o beneficiário tiver a seu 
cargo filhos menores, ou maiores mensal ou 
fisicamente incapazes de prover à própria 
subsistência desde que residam 110 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 110 País para os res-
pectivos fins (art. 111, 11. II, da Con;;tituição 
Estadual). 

Art. 12 - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a regulamentar a presente Lei. 

Art. 13 - Esta Lei entrará em v_igor _a 
1,0 de janeiro . d~ 1948, revogadas as thsposl-
ções em contrariO· . 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 
19-17. 

(aa.) Alberto Deodato - M~mríclo An-
drade - Tancredo Neves - Hcno. , 

- Publicado, inclua-se em Ordem uo 
Dia. 

. r 

PA)lECER PAHA 2.• DISCUSSÃO SOBRE O 
. PROJETO N.• 48 

Comissão de Fil!anças, Orçame11to e Tomada 
de Contas 

O projcio n.• 48 fi:'a o efetivo da Fôrça 
Policial do Estado de Minas Gerais para 1948~ 

A Comissão de Segurança Pública já emi~ 
tiu o seu parecer, com o qual concordamos .. 

Somos pela aprovação do anteprojeto, re~ 
jeitando-se as emendas apresentadas. 

A emenda n.• 2 vba retornar, ú Fôrça 
Policial, 22 oficiais, muitos reformados há ' 
anos. Alega o Sr. Deputado que a apresen-
tou que êsscs oficiais estão pleiteando· em 
em Juízo, a sua volta. Achamos que é mais uma 
razão para que o Legislativo não resolva aqui~ 
lo que depende do Judiciário. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 
1947 I J 

(aa.) Alberto Deodato - Maurício An-
drade - Tancredo Neves - Chaves Hibeiro 
- Rcnó. , 

_ Publicado, inclua-se em Ordem . do ' 
Dia. í 

PAHECEH PAHA 7.• DISCUSS}:O SOBHE O 
PHOJETO N. 9 5ü 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

0 projeto n.Q 5(i r~organiz~~ a Caixa Eco-
, · de J\1:in•ts Germs c contem outras pro~ nom1ca ' · 1 , t 'd' ·as Por êlc remodela-se, tota meu e, a,. Vl CIICI • ' , ., 

Caixa Econômica. Da-se-lhe m~~l nova am~ 
l 't d transformando-se o Instuuto que, na p 1 u e, ' · 1 · d · nccpção clássica, é urna sunp cs cmxa e 

~~onomia, permitiu~~· apenas,. aos seus de-
positantes um cmbnao ~le capitaL 

Até 0 presente proJeto, . temos ndot~do_, 
em Minas, êsse sentido: a Ü~Ixa nada m~l~S c 
c uc um estabelecimento dcstmado a facilitar. 
~ economia, encarregando-se da guarda das. 
somas economizadas. · 

Tal sistema está hoje condenado, pois, 
como diz Antoine, no Cours à Economie So~ 
ciale: 

"Com êssc sistema, o Estado contra: 
ta uma dívida perigosa, de vez que e 
rcembolsúvel à primeira vista". , 
Daí, a tendência, em todos os Pmse~, de 

transformar em autarquia o Instituto, dmxan~ 
do-lhe a livre disposição de seus fundos, CO"i 
mo na Suiça, na JUdia, na Alemanha c na 
nossa Caixa Econômica Federal. · 

O projeto em aprêço acompanha essas 
tendências. · . 

Sou pela sua aprovação; sugenndo, cn-
tretailto, uma 

EMENDA ADITIVA AO ATIT · 3·9 

"f) conceder empréstimos às .socied_ades 
de construção de casas opcrúrins, as. :;o?Ieda-
<1cs cooperativas de crédito, aos smd1catos 
agrícolas e aos lavradores sob penhor da co-
lheita". 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 
1947. 
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(aa.) Àlberto Deodato - Maurício An-
drade - Tancredo Neves - Chaves Ribeiro 
- J. H. Henó. · 

. - Publicado, mema·!Hl c111 Ordem do D1a. 

PARECEU DE HEDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

. A Comissão de Hed:wão, examinnndo o 
ProJeto n.• 42, que dispõe sôbre o irnpôsto 
de exportação, c verificando já ter· sido o 
mesmo aprovado nas três discussões regi-
mentais, é de purecer lhe seja dada como 
fi~al, a redação que se segue, que ~stá de 
acordo com o projeto e o vencido. Sob esta 

. forma, seja enviado à sanção: 

PROJETO N.• 42 
Dispõe sôbre o impôsto de exportação 

. A Assemblia Legislativa do Estado de 
· Min.:ts Gerais decreta: 

· Art. V - O impôsto de exportação in-
cide sôbrc mercadorias e animais de pro-
dução du Estado, quando exportados para 
o estrangeiro, de acôrdo com a tabela anexa 
a esta Lei. 

Art. 2.• - O impôsto será variável, se-
·gundo o produto sôbre que recair, mas não 
Poderá exceder a 5% ad valol'em, nem ser 
:acrescido de quaisquer adicionais. 

Art. 3.• -- Para o cálculo do valor tri-
butável do produto, ter-se-á em vista: 

a) o pêso bruto; 
b) o pêso líquido; 
c) a unidade de volume ou cada animal. 
§ 1.• - Será calculado pelo pêso bruto 

~ valor dos produtos que dispensam envol-
tórios. 

§ 2.• - O \alo r dos demais produtos 
será calculado pc1,1 seu pêso líquido, descon-
rtando-sc em cada caso, a tara respectiva e a 
importância correspondente a selos de con-
sumo e despesa de embalagens. 

§ :l.• - Por unidade de volume, ou por 
cabeça, se tomará o valor dos produtos assim 
habitualmente :negociados, excetuadas as aves 
domésticas, que serão consideradas pelo pê· 
so respectivo. 

Art. 4.• - Relativamente aos minérios, 
pedras preciosas e semi-preciosas, o impôsto 
s.crâ de 3% sôbrc o valor da produção efe-
tiva da jazida ou mina nos têrmos da legis-
lação federal. 

Art. 5.• - O impôsto será arrecadado 
nos portos de exportação, antes do embarque 
dos produtos, podendo também ser cobrado 
no· interior do Estado, por ocasião do despa-
cho on remessa, desde que os produtos se 
destinem à exportação para o exterior. 

Art. 6.9 - Como taxa de estatística se 
cobrarú a importância de Cr$ 0,05 por quilo 
do produto exportado c Cr$ 0,30 por animal, 
~1ão tributados. , 
. Art. 7.• - o tmpôsto será calculado u 
:Vista do preço constante das faturas. 

Art. 8,9 - O Poder Executivo poderá 
rcno,var ou assinar novos contratos com as 
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estradas de ferro e outras emprêsas de trans-
porte, necessários aos serviços de execução 
desta Lei. 

Art. 9.• - Ainda para os efeitos da arre-
cadação e fiscalização do impôsto de expor-
tação, o Govêrno do Estado poderá entrar em 
acôrdo com o Govêrno da União, de outros: 
Estados e estabelecimentos oficiais de cré-
dito, para, nos têrmos do § 3.• do art. .18 
da Constituição Federal, encarregar funci_?-
nários federais ou bancários, da cxecuçao 
desta Lei, no todo, ou em parte. . 

Art. 10 - Para boa execução desta f;ei, 
o Poder Executivo poderá impor penas. ate, o 
múximo de 20% sôbre o valor do Impos-
to sonegado. . 

1
. - 1 

Art. 11 - O processo da frsca Izaçt~o fl 
arrecadação as isenções do irnpôsto, o srste~ 

. ' 'd, ·r· os J)rodutos ma de gmas que I cnh Iquern ' 
as taras e' ~cu desconto, bem com C! outras 
medid'lS indispensáveis à fiel execuçao des

1
ta 

Lei, s~I:ão estabelecidos no respectivo rcgu a-
menta. t" uto Art. 12 - Fica o Poder Exccu 1~0 a -
rizado a rerrulamcntar a presente Ler. 

Art 13"'- Revo"'Hn-sc as disposições em 
• ' b'" • a ar contrário, entrando esta Lei em vigor a P -

ti r de 1.• de janeiro de 1!)48 · . 
M'mdo portanto a tôdas as autondadLcs? 

" qticm' o c' onhc~irne;1to c execução desta ei 
" , f' çam cum-pcrtenecr que a cumpram e ,1 '1 t. ' ' ch se con em· prir tão exatamente como n ' utubro de 

Sala das Comissões, 15 de 0 

194 7. . v· Presidente em 
(a a.) Oscar Corrêa, rce·1, t~r _ :M::;ga-

excrcício,- Soar~s CancdoB, ~d~ .t. Júnior -
lhães de Melo Vwna - a ,lro 
Xcnofonte Mercadante. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
• · e Financei-Servico de Eslalh;tica Economzca _ 

. m - lmpôsto de Exporlaçao 

Espécie - Unidade - Taxa %: 
Classe - Animais e seus produtos: 

Aves domésticas - Quilo - 3 · 
Ovo:; - Quilo - 3. 

Tecidos: 
De lã - Quilo - 4. 
De se~ da -- Quilo - 4 • 4 Cabeça - · Eqüino, asinino c muar -
Suinos - Cabeça - '! · 
Banha - QuHo - 4 • 
Carnes - Quilo ;- 4 · 
Linguiças - Qu!lo - 4 • 
Toucinho - Qmlo - 4. O '] 4. 
Outros produtos suinos - ~m4o -
V'tcum de corte - Cabeça - · 3 v:1curn de criação - Cabeça - · 
c~rnes - Quilo - 4 · 
Couros - Quilo - 4 · 
:Manteiga - Quilo - 4 • 
Leite - Quilo -:-;-_ 3 · Quilo - 3 · 
Queijos e requeiJoes -
Sêho - Quilo - 4 · 
Sola - Quilo - 4. 
Charque - Quilo - 3 • vacum - Qui-
Outros produtos de gado 

lo- 3. 



;'l: 

Peles - Quilo - 5. 
Cla,ssc II - Vegetais e seus produtos: 
Açucar - Quilo - 3. 
Aguardente -- Quilo - 3. 
Algodão - Quilo - 3. 
Arroz - Quilo - 3. 
Batatas - Quilo - 3. 
Borracha hmta - Quilo - 3. 
Café em grão - Quilo - 1,5. 
Café em grão torrado e moído - Quilo 

1. 
Farinhas - Quilo - ~. 
Feijão - Quilo - 3. 
Tecidos de algodão - Quilo - 3. 
Tecidos de outras fibras têxteis - Qui-

lo- ·L 
Fibras vegetais - Quilo - ·1. 
Frutas - Quilo - 3. 
Fumo em corda - Quilo - 3. 
Cigarros em papel - Maço - 5. 
Outros produtos de fumo -- Quilo - 5. 
Hortaliças - Quilo - 1. 
Madeiras brutas ou henefici:.~das - To-

nelada - 3. 

tro 

Artefatos - Quilo - 3. 
Subprodutos - Quilo - 5. 
Carvão - Quilo - 5. 
Lenha - Tonelada - 5. 
Mamona - Quilo - 5. 
M~ssas de frutas - Quilo - 5. 
l\hlho em grão - Quilo - 3. 
Papel e papelão - Quilo - 5. 
Plantas medicinais;- Quilo - 5. 
Polvilho, tapioca c féculas semelhantes 

Quilo - 3. 
~ementcs - Quilo - 3. 
Vinhos - Quilo - 3. 
Classe IU - Substâncias minerais: 
Agalmatolito - Tonelada - 3. 
Agata - Quilo -- 3. 
Aguas minerais, termais ou gasosas - Li-
- 3. 
Alume - Tonelada - 3. 
Ambligonila - Tonelada 3. 

Amianto: 
De anfibólio - Tonelada - 3. 
De crisólita - Tonelada - 3. 
Andaluzita ;'- Tonelada - 3. 
Ardósia - Tonelada -- 3. 
Areia Quartzos a - Tonelada - 3. 
Arenito Betuminoso - Tonelada - 3. 
Argila refratária - Tonelada - 3. 
Apatita - Tonelada - 3. 
Arsênico branco - (anidrido arsenioso) 

- Tonelada - 3. 
Asfalto natural - Tonelada - 3. 
Baritina -- Tonelada - 3. 
Bauxita - Tonelada - 3. 
Berilo (minério para glucínio) - Tone-

lada - 3. 
Blenda - Tonelada - 3. 
Bismuto (minério) - Tonelada - 3. 
Calarnita - Tonelada - 3. 
Calcúreo, caleita - Tonelada - 3. 
Caldasito - Tonelada - 3. 
Caulim - Toneladn - 3. 
Cassiterita - Tonelada - 3. 
Cianita - Tonelada --- 3. 
Cinúhrio - Quilo - :l. 

Cob»e (minério) - Tonelada- 3. 
Classe IU - Substâncias minerais: 
Colomhita - Tonelada'- 3 
Coridon (abrasivo) - To;1eláda _ 3 
Crisla.I de rocha (vide quartzo hialino)·. 
Cronnta - Tondada - 3. 
Diatomilo - Tonelada - 3. 
Dolomita - Tonelada - 3. 
Espodumena - Tonelada - 3. 
Euxenita - Tonelada - 3. 
Feldspato - Tonelada - 3. 
Ferro (minério) - Tonelada - 3. 
Fuorita ou Fluorina - Tonelada 3., 
Galena - Tonelada - 3. 
Cipsita - Tonelada - 3. 
Grafita (minério) - Tonelada - 3. 
Granada (para abrasivo) - Tonelada 

3. 
Hidrargilita - Tonelada - 3. 
Imenita - Tonelada - il. 
Magnésia - Tonelada - 3. 
Manganês (minério) - Tonelada - 3.., 
Múrmore - Tonelada - 3. 
Mica - Tonelada - 3. 
Molibdenita - Tonelada - 3. 
Monazita - Tonelada - 3. 
Níquel (minério) - Tonelada - 3. 
Ocre - Tonelada - 3. 
Oligisto micúcio (para pintura) - To-

nelada - 3. ;J 
Ouro - Grama - 3. 
Pe<lras preciosas e semi-preciosas (ge-

mas): 
Diamante (partida) - Quilate - ~· 
Diamante acima de 5 quilates - Qmlate 

3 
· ·r t 3 Carbonatos (partida) - Qm a e - • 

Coridon - Grarna - 3. 
Berilo azul (água marinha) Grama 

3. ' 3 Bcrilo verde (esmeralda) - Grama - ·• 
Berilo rosa (morganita) - Grama - 3 ,, 
Berilo amarelo (dourado) - Grama- 3. 
Topúsio amarelo - Grama - 3. 
Topúsio azul - Grama - 3. 
Turmalina (qualquer côr) - Grama - 3. 
Turmalina negra (afrisita) Grama 

3. G Quartzo amarelo (citrino) ,rama 
3. 3 

Quartzo roxo (ametista) - Grama - •·. 
Espodumênio (Knnzita) - Grama - 3" 
Crisoherilo - Grama - 3. 
Quaisquer outras espécies consideradas 

semi-preciosas - Grama - 3. 
9

:. 
Espécimes constituídos por exe~plar~ 

destinados a ornamentação ou a coleçoes d 
fins científicos - Um - 3. 

Pirita - Tonelada - 3. 
Prata - Quilo - 3. 

Quartzo ri ali no (cristal) : 
Lascas ou fragmentos até 100 gramas 

Quilo - 3. . 100 gra-
Facetados e irregulares ac1ma de 

mas- Quilo- 3. 
Fundente - Tonelada- 3. 

Rutilo: 
Mineiro - Tonelada - 3 · 
Goiano - Tonelada - 3 · 
Cearense ou de outros centros - Tone-

lada·- 3. 
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. Salgema: '. 
Para a indústria de úlcalis - Toncl:lcla 

,...... 3. 

I' 

Samarsquita - Tonelada - 3. 
Salitre (cristalizado) - Tonelada - 3. 
Sapropelito - Tonelada - 3. 
Schcelita - Tonelada - 3. 
Silex - Tonelnda - :~. 
Silimanita - Tonelada - 3. 
Halcito grafitoso - Tonelada - 3. 
Talco esteatita - Tonelada .:_ 3. 
Tanlalita - Tonelada - 3. 
Turfa - Tonelada - 3. 
Volframitn --Tonelada- 3. 
Xisto betuminoso - Tonelnda - 3. 
Zircomita - Tonelada -- 3. 

Classe IV - Produtos c subprodu-
tos de substâncias mincrnis: 
AÇo larninado - Quilo - 3. 
Em barras, chapas ou vergas Quilo 

-3 .. 
Arames de f~rro - Quilo - 3. 
Ferro gusa - 1l'onclada - 3. 
Ferro em barras --Quilo - 3. 
Ferro laminado ____.: Tonelada - 3. 
Socnta - Quilo - 3 . 
Pregos, porcas e parafusos - Quilo ..:.... 3. 

. Tubos centrifugados - Quilo - 3. 
Tubos galvanizados - Quilo - 3. 
Arsênico puro -- Quilo - 3. 
Artefatos de cobre - Quilo - 2. 
Artefatos de fôlhas de Flandres - Qui-

lo- 2. 
Artefatos de ferro c aP-o - Quilo - 3. 
.Cal - Quilo - 3. · 
Cimento - Quilo - 5. 
Chumbo - Quilo - 2. 

·Estanho - Quilo - 2. 
Manilhas c canos de barro - Quilo - 3. 
Telhas c tijolos - Tonelada - 3. 
Outros artefatos de cerâmica - Quilo 

2. 
Níquel em barra ou ohras - Quilo - 3. 
Ouro em obras - Grama - 3. 
Carbureto de cáleio - Quilo - 4. 
Vidro c seus artefatos - Quilo - 5. 

Classe V - Produtos de fabricação 
mista: 
Arreios para carros c carroças -- Quilo 

-2. 
Adubos - Quilo - 3. 
Bebidas alcoolicas não especificadas 

. Quilo - 3. 
Brinquedos - Quilo - 3. 
Calçados - Quilo - 3. 

· Cerveja - Caixa - 5. 
Conservas - Quilo - 3. 
Doces ·- Quilo - 3. 
Impressos - Quilo -·-2. 
Mnr;sas alimentícias - Ou i! o - 2. 
Pólvora c muniç0cs - Üuilo - 5 . 

. ,Produtos farmacêuticos - Quilo - 4. 
Sabão e sabonete - Quilo - 3. 

1 
Houpas de uso - Quilo - 2. 

. Solas, selins c silhõcs - Um - 2. 
Classe VI - Produtos diversos: 

1Aparêlhos mecânicos para música - Um 
-5. 
I 
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·Artefatos de borracha - Quilo - 5. 
Material de eletricidade - Quilo - 3. 
Máquinas - Urna - 5. . 
Peças e aceessórios - Quilo - 5. 
Tambores de ferro - Um - 2. 
Veículos -Um - 5. 

APOIAII'lENTO AO PHOJETO N.0 213 
Em vista de o projeto n." 213, do ~r. 

.Juarez de Sousa Carmo, nprescntado e ~1do 
no expediente, conter somente m;w as$ma-
tura, o Sr. Presidente consulta a Casa, de 
acôrdo com o artigo 1~9, do R~gimento, 1 s.c. o 
mesmo deve ser, ou nao, considerado OJJJcto 
de delibera~~i'io. . 

A Assembléia manifesta-se favoravcl· 
mente. . 

- Inclua-se o projeto em Ordem do Dw. 

DISCUSSí\0 DE PARECERES 
De acôrdo com os a~tigo8 1G1, § 3." e 

181 do Ref'imento o Sr. Presidente submete 
a discussãd e votdção imediatas os pareceres 
de ns.0 42, 43, 14, 45, 4G c ,17, há pouco ap~c
sentados c lidos, bem como o parecer _de \.e-
dação final ao projeto n." 42, os quats s,tO 
sucessivamente aprovados, sem debate, c re-
cebem os seguinte~ despachos: 

Parecer n." 42 - Arquive-se. 
Parecer 11.0 ,13 - Arquive-se. 
Parecer n.o 44 - Oficie-se. 
Parecer n.0 45 - Oficie-se. 
Parecer n.0 4(i - Arquive-se. .. 
Parecer n.o 47 - À Comissão de Jusnça. 
Redação final ao projeto n.o - 12 - A 

sanç1ío. 1 outro Não solicitando a palavra nen mm 
Sr. Deputado, passa-se à 

2.o PARTE DA OHDEM DO DIA 
Anuneia-se a 1." discmsão do Jlr~j~t? I~-; 

. ' S D u'·l'lo Tn<~IeZ -197 de nntona <•O r· ep '' · .. · ; Confe· 
Sou'sa Carmo, que concede_ nn~IliOl·<\ s~ o Vi-
rência de Siio .J o:;é (la So::ICda(

1
te .l 

0
1, 1·~~ 1 I) l 1 •t'll'1'1 C de tmu <

1 • • cente l•e , au o, l ~ e <c< ,. • 1.o Secreta· 
Lido esse proJeto, pelo ;)1 • bate 

rio, é 0 mesmo aprovado, sem de · 
_ A Comissão de Finunt·a1. 

1." DISCUSSÃO DO PHOJETO N.o 1!JS 
. .~ l Jli'OjCtO J1,o 19ff, 

Sef•ue-se a 1,o dtscus~<~O lo . 'l' de V as-
, · i ·S • I>"tJnt"do Lrnl 10 • 1 de autona l o I • ~ " - ·t· ,, dcvH a!; 

t . ' clr•r•c :1~ cll~ '1" · • concelo~:, que res '1'1 . • ', ·.. v· ·cito c Jm· 
aos Dcscrnhargadorc:;, Jmzcr. tlc Il 

zcs Snbsti~utos · . , , . 1 o Secretário 
I ido esse proJeto pelO SI· · .1. •sta nc• "' 1 , , 1. .. ~ 0 ··c Inani c. . " fi"IUCJUC[H n ,t P<l <~VI<~, Jl,\ ., • votos c 

·1 '
11 

Sr· Deputado Submetido a ' 11 lU! • • 
~tpi'ovado · 

_ A Comissão de .Justiça. 

1." DISCUSSAO DO PHO.TE'f0 N.o 19!l 
. . . - do projeto n.9 

Passa-se .n 1.• ,<llscussuo, d IJacir Lima, 
199, de autona d~ ~r. D?.IHI~d ~~HJSil'IJ(;ão do 
que concede' auxtho p:n à ,1 I • Futebol e 
Estádio do S~tc de Setembro l c 
'Hegatas. 

} 



Depois de lido. pelo Sr: .1.• Secretário e · 
livre a . palavra, não a solicita nenhum Sr. 
Deputado. Em seguida, é aprovado. 
· - À Comissüo de Finanças. 

1.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 201 
Logo após, anuncia-se a 1.• discussão do 

projeto n.o 201, de autoria do Sr. DeputadCJ 
Au~rusto de Fi Fueiredo, que concede auxílio 
ao 'instituto de 'silo Vicente, d~ ci<lade de Cás-
sia; à Conferência de São V1cente de Paulo, 
de Ibiraci; à Conferência de ~ão Vi.cente de 
Paulo de Delfinópolis, e à Conferencia de 
São Vicente de Paulo, de Carmo do IUo 
Claro.. • . ,1 c). 

1 
o 

LHlo csf>e proJeto pc.o ,,1 . • Secrci{trio, 
'é o mesmo aprovado, sem debate. 

_ A Comissão ele Finanças. 

V DISCUSSÃO DO PHOJETO N.o 202 

A se"uir, anuncia-se a l.• discm;:;iío do 
projeto n~o 202, de autoria do Sr. Deputado 
Lima Guimariies, que autoriza a criação de 
uma cscob clementnr de agricultura, em· Cor-
dishurgo. 

Procer1ida a sua leiturn pelo Sr. 1.0 Se-
cretário, ó aprovndo, sem dehMe, êsse ,pro-
jeto. 

-- As Comissões de Agrirullura e Finnn-
ças. 

1.• DISCUSSJ':O DO PHO.JETO N.o 203 

Em se;~ui<l:.1, nmmcia-sc .. a 1.~ discussão 
do projeto n.o 203, de nutorfn do Sr. Depu-
tado Júlio de Carvalho. <pw ~mtoriza n cons-
truçiio e reeom;trução de rodovia no Municí-
pio de Santos Dumont. 

Lido êsse pro.icto pelo Sr. 1.Q Secretá-
rio, é o mesmo aprovDdo sem <lebnl~; 

As Corni;,sões de Vin~~fio e Finanças. 
2.• DISCUSS,\0 DO PHO.JETO N.0 34 

Finnlmcnte, anuncia-se a 2.0 di!;r~us~;iio 
do projeto n.o 3't, que declara de utilidade 
pública o Instituto Histórico c Geográfico de 
Min:1s Gcrnis. · 

Sem <leh:lle t! nprovmlo êssc projeto em 
~eu artigo único, pois, lido êste, nfío :;c ma-
nifesta !lc!l!mm Sr. DeJ)l!bclo. 

__ A Comissão de Edueüção. 

ENCEHRAMENTO 

0 Sr. Presirlentc deix'l de ccnvocnr ses-
são c:r.traordinúrin, hoje, por não existir ma-
téria nnra a Ine~nH~. 

E; nada m~is hnvenr~o cmc trator, decla-
ra finda n scssao, nnunewndo para a próxi-
ma a seguinte 

ORDElH DO DIA Hl-10-1947 
P:·imeira parte 

Das 14 às 15 horas: 
Leitur:1 e ~1prov:1çiío da ata. 
Expcclien~c, inelusive lcitt~ra . c ayrcscn-

taçiío de pro.Jc~os, parec~res, mrllcaçocs, re-
querimentos e mterpel:woe:; · 

Ih:> 15 às 1f) h_? r as: . 
DI. ~ct"'''1o e volaçao de rcqucruncntos, 

,) 1./•)'- • ~ l 
}lareccrcs, indicaçôes ~ mtcrpe aç~es. . . 

Leitura c aprovn~~ao de redaçoes fmms. 

Segunda. parte 

Das 16 às 18 horas: 
· 1.• discussão do .projeto n.o 204, de autO-

ria do Sr. Deputado Martins da Costa, auto-
rizando a doação de lotes à Sociedade Auxi-
liadora dos Heformados da Fôrça Policial. 

1.• discussão do projeto n.o 205, de auto-
ria do Sr. Deputado Joubert Guerra, que au-
toriza a construção de nrn prédio eflcolar no 
distrito de Joaquim Felício, município de 
Buenópolis. 

1.• discussiio do proJeto n.o 20G, de auto-
ria do Sr. Deputado Uriel Alvim, que autori-
za o Govêrno elo Estado a construir uma pon-
te sôhre o Rio Pardo, no município de Par-
reiras. · 

1.• discussão do ,projeto n.o 207, de auto-
ria do Sr. Dcput:J.do Arlindo Zanini, aue nu-
!oriza a instalação de uma Escola Industrial 
Vocacional, na cidade de Santos Dumont. 

1.• rliscnssiio do projeto n.o 203, de auto-
ria do Sr. Deputado .Jnarcz de Sow;a Carmo, 
aue concede ~;uhve:1çiio :b Conferências de 
São Vicente de P:mlo, de Viçosa e Ipancma. 

1.• discussiio do projeto 11.0 209, de auto-' 
ria do Sr. Deputado Antônio Pimenta, que 
concede auxílio à Santa Casa de Caridade da 
cidade de J anuúria. 

1.• discussão do projeto n.Q 210, de auto-
ria do Sr. Deputado Antônio Pimenta, que 
autoriza a consirução de uma Escola Elemen-
tar de Agricultura, em .Tanuúria, no Norte de 
Minas. 

1.• discussi\o do projeto n.0 211, de nulo-
ria do Sr. Deputado Carlos Prates, que con. 
cede wbvençiio à Escoln de Enfermagem 
"Hugo ·werneck", da Santa Casa de Belo Ho-
l·izon te. ' ' 

1.• discussiio do projeto n.0 212, de auto-
ria do Sr. Deputado Hiheiro de Na varro, que' 
autoriza a constru~;i\o de prédios pnra Gru-
pos Y~seolares, nas Vilas de Paranaíba e Ca-
pela Nova das Dores. 

1.• discussão do projeto n.o 213, de auto-
ria do Sr. Deputado .Juarez de Sousn. Carmo, 
que autorizn a constrnçiio de mnn ponte sô-
hre. o Rio Piranga, na ~;ede do distrito de 
Guaracinba, munidpio de Piranga, 

V discussão <lo proJeto n.o 200, de uuto-
rin do Sr. Deputado Jonhert Guerra que con-
Ce(!e auxílio ao Hospital Nossa sdnhora da 
Saudo, de Diamnntina. 
, 2.~ discuss?\o do projeto 11 .o 5, dispondo 

sobre a organiz~\Çiío municipal. . . 
, 2.~ (liseus•:uo do projeto n.o 40, dispon~Io 

sobre o Impôsto de Transmissiío de Propnc-
dadc lnler-Vivos. . 

2.• di:->cussf:o do projeto n.o 43 e sua_s 
emendas, que dú nova denominação aos tn~ 
hntos estaduais de que trata o artigo 03 d.o · 
Decreto-lei federnl n.o 1. !l85, de 29 de, Jancri-
ro de 1940 (Código .de Minas) c contem 0 -
tras providêncins. . 

• r; 6 que reor-2.~ discm:são do proJeto n.o u ' de Mi 
ganií:a a Caixa Econômica do E~:tn~lo . , . -
nas Gerais c contém outras providencias· 

2.. discwwão do projeto. 11;0 1 o~' <I.l~.e au-
toriza a abertura de um credlto c.,pecwl de 
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Cr$ 2. 000.000,00, à Secretaria da Agricultu· 
ra, Indústria, Comércio e Trabalho. 

3.• discussão do projeto n.0 41, que dis-
põe sôbre o Impôsto de Transmissão. de Pro· 
priedade Causa-Mortis. 

1 
- Levanta-se a sessão. 

ATA DA 9.• HEUNIÃO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUS-
TIÇA 
Heuniram-se, ao .primeiro dia do mês de 

outubro do ano de mil novecentos e quarenh1 
e sete, na Sala das Comissões da Assembléia 
~eg~s~ativa, os membros da Comissão de Cons-
htmçao, Legislação c Justiça, para os seus 
trabalhos. 

, A?havam-se presentes os Srs. Deputados 
Antomo Pedro Braga, Starling Soares, Faria 
Tavares, Cândido Ulhôa, Fabrício Soares 
Juarez de Sousa Carmo e Hihelro de Navarro: 

Sob a presidência do Deputado Antônio 
l>edro Braga, foi lida e posta em discussão a 
ata da reunião anterior, sendo a mesma apro-
vada. 

Com a palavra, o Deputado Starling Soa-
res apresentou . seu parecer sôbre o projeto 

. 11.9 ~2, o 9-u_al, pôsto em votação, obteve apro-
Vaçao unamme. 

A seguir, o Sr. Presidente encaminhou 
ao D~rmtado 1\aria Tavares, relator do proje~ 
to n, 10, os Estatutos, bem como cúpias de 

. atas pertencentes à Sociedade Anônima "Fô-
lha de Minas". 

Tendo a Comissão se julgado incompe-
tente .para tomar conhecimento de um tele-
tr~ma do~ Srs. Osvaldo Pimenta e f;uler· Hi-

eiro, ass!rn cm~~ de outro, dos Srs. Floria-
no Sarett_I e. Mano Zucato, ficou deliberado 
Que o ~nmerro seria enviado à Comissão de S ducaçao e Çul!ura e o último à Comissão de 
cgur;~nça Publica, por intermédio da .Mesa. 

S 
I edmdo a palavra, o Deputado Fabrício 

o ares leu sctr par· . • l . o 
54 

· eccx so n·e o requerunento 
n.o r.i bem como um outro, sôbrc o projeto 
~· ó). • ;-Postos em votação, tiveram ambos 
dp~ov<lÇ<~o dos Srs. membros, por unànimi-

!lb e, 0 m~smo acontecendo aos pareceres 
~o re 0 proJ~to n.9 12, e requerimento n." 52, 
S

os qums foi relator o Deputado Starling 
oares. 

-Ao Deput.ado Juarez de Sousa Carmo foi, 
~ntao,' . encarmnhado, pelo Sr. Presidente, o 
r~~~~~~unento n.• 41, para emissão de seu pa-

d Esgotada a matéria do dia, ·O Sr. Presi-
a

ent te levantou os trabalhos da sessão tendo 
11 es cnnvocado ' ' três.' nova reunião para o dia 

· Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 
1947. - (a.) Antônio Pedro Braga. 

' ATA DA 4.• REUNIÃO DA eOMISSÃO DE 
SAúDE PúBLICA 

Presentes os Srs. Deputados Antônio 
Caetano, Mourão Guimarães, Fidclcino Viana 
e \Antônio Pimenta, aos sete dias do mês de 
outubro do anó de mil novecentos e quarenta 
c sete, na Sala das Comissões da Assembléia 
Legislativa reuniu-se para os seus trabalhos, 
sob a · pre~idência do primeiro, a Cornissãó 
de Saúde Pública. 
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Feita a'leitura da ata da reunião anterior 
e posta em discussão, foi a mesma aprovada •. 

Com a palavra, o Deputado Mourão Gui• 
marães declarou que, mais urna vez, deixava 
de apresentar o seu parecer ao Helatório das 
Águas de Camhuquira, porquanto ainda não 
lhe cheuara às mãos o questionário de infor-
mações "'técnicas solicitado, pedindo, para is-
so, novo prazo para a entrega do mesmo. Foi 
o seu pedido deferido pelo Sr. Presidente. 

Com relação ao telegr:arna do Sr. _J o~é 
Francisco de Andrade, deliberou a Cormssao 
que se oficiasse ao Sr. Diretor d~ ~aúde Pú-
blica, encaminhando-lhe o rctcr1do tele-
grama. , . 

Pedindo a palavra o Deputado Antomo ' . t o .Pimenta leu seu parecer ao requer~rnen o n. 
37, o qual, em discussão e votaçao, obteve 
a.provaçüo nnánime. 

A sw•uir ao Denutado Fidelcino Viana, 
o Sr. Pr~sid~nte distribuiu um ofíeio do Se-
cretário da Sociedade de Melhoramentos de 
Juiz de Fora. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi en-
cerrada a sessão, devendo a próxima reunião 
realizar-se em data oportuna . 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 194 7. 
- (a.) Antônio Caetano. 

COMISSA'~ EXECUTIVA 

Alberto Teixeirú - Presidente. 
Lima Guimarães - 1.0 Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.0 Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa - 1." Secretário. 
Luiz Domilwos - 2.0 Secretário. 
Emílio Vasc'!;ncclos - 3.9 Secretário. 
Ozanam Coelho - ,1.o Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Uraga - Presidente. 
Juarez de Sousa Carmo - Vice-Presi-

dente. 
Cândido Ulhôa. 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. ( *) 
Starling Soares. ( * *) 
Hibelro Na varro. 

( *) Substituído, interinamente, _pelo Sr · 
Hondon Pacheco, designado em sessao de 11-
10-1947. 

(**) Substituído, interinamente, pelo. Sr. 
Uriel Alvim, designado em sessão de 13-10-
1947. 

COMISSÃO DE FmANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente. 
Henó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( *) 
Feliciano Pena. 
Guilherme Machado. 
Tancredo Neves. 

( •) S;rbstituído ·interinamente,_ pelo 10·: 
Chaves Hiheiro, de~ignado ern scssao de -
10-194 7. 
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COMISSÃO DE A-GRICULTURA, INDúSTRIA E COMÉRCIO 

Uriél Alvim- Presidente. 
Dnar J:\Iendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. ' 
Armando Ziler. 
Dilerrnando Cruz. ( •) 
Reune-se às quintas-feiras. 

( •) Substituído interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas,' designado em sessão de 
lu-10-1947. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente. 
Rondou Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. 
Arlindo Zanlni. 
José Carvalheira. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrão ~ Presidente. 
José Augusto - Vice-Presidente. 
André de Almeida. 
João Camilo. 
Ma teus Salorné. 

COMISSÃO DE TnABALI!O E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portcla - Vice-Presidente. 
Bolívar de Freitas. 
Geraldo Atai de. 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidelcino Viana. ( •) 
J aeder Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos Srs 
Mourão Guimarães c Moacir Hcsende, respec-
tivamente, designados em sessão de 24-9-1947. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Am~ldeu Andrada - Presidente. 
Chaves Ribeiro - Vice-Presidente. 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta. 
.J ason Albergaria. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
lllTEREST ADUAIS 

César Sorági - Presidente. 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente. 
Carlos Prales. 
Guilhcrmino de Oliveira. 
Manuel Tavcira. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Resende (") - Presidente. 
Oscar Corrêa -Vice-Presidente. 
Badaró Júnior. 
Xcnofontc l\Icrcadante. (") 
Simões de Almeida. ( •) 

( •) Substituídos, interinamente, . pelos 
Srs. Soares Canedo, Magalhães M. Vwna c 
José Augusto, designados em scsão de 10-10-
1947. 

COMISSÃO ESPECIAL . DE ESTUDOS SõBRE . SERVIÇOS-
' DE JUSTIÇA (*) 

~Jason Alhergariá. 
César Sorági. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte Mercadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

(*.) Nomeada em sessão de lu-9-1947, ·~ou
forme requerimento n.o 42, (lo Sr. Fabrício, 
Soares. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõBR~ PRODUÇÃO 

AGRíCOLA (*) 

Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozanam Coelho. 
Lourenço Andrade. 
J ason Albergaria. 
Càndido Ulllôa. 
César Sorúgi. 

(")Nomeada em sessão de 22-9-1947, con-· 
forme requerimento 11. 0 43, do Sr. Sousa, 
Carmo. 

COMISS,\0 ESPECIAL DE ESTUDOS SônRE 
TRANSPORTES (*) 

Hondon Pacheco. 
José Augusto. 
llacir Lima. 
Magalhães 1\Iclo Viana. 
Aluísio Costa. ( •) 
César Sorági. 
Armando Ziler. 

(') N omcada em sessão de 22-9-194 7, con--
forme requerimento 11.0 ·51, do Sr. Simão da 
Cunha. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em sessão de 1-
10-1947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO' 
NO NOR.TE DE MINAS (*) 

Chaves Rihciro. 
Castro Pire~;. 
Emílio de Vaseoncclos . 
Fidcleino Viana. 
Geraldo Ataídc. 
Felicinno Pena. 
Cândido Ulhôa. 

( ·) Nomeada em sessão de 20-9-1 !H 7, con-
fbor.me requerimento n.Q 57, do Sr. Chaves Ri--

erro. 

57.~ SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 16 DE , 
OUTUBRO DE 1947 

Presidência do Sr. Alberto Teixeira· 
SUMAHIO - Comparceimcnto - Ata --:; :E!x~ 

pcdicntc: Telegrama - Of~ci?s _- i>roJe-
tos: n. 214 (auxílio a instltmçocs de Al: 
vinópolis), do Sr. Antônio Caetano; 11• 
215 (ponte sôhrc o ribeirão .do Es~alva
do), do Sr. André de Almeida; n. 215 
(auxílio a Sanatório), do Sr. ~ugusto. 
Costa; n." 218 (distrito de l\Iantuncnto): 
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'' 

.e· n.• 219 (.distrito de S. Vicente da Es-
trêla), do Sr. Luiz Domingos; n.• 220 (fá-
brica ·de cimento), do Sr. Carlos Pra-
tes; n,• 221 (prédio escolar em Jahoti-
catubas); n.• 222 (subvenções) e n." 223 
(escolas reunidas), do Sr. Ilacir Lima-
Indicação n.o 18, sôhre lançamento de im-
postos nos distritos - Pareceres para 2.4 
discussão sôbre o projeto n." 29 com 
emendar. da Comissão - Hospedagens em 
Estancias Hidromincrais: discurso ·do Sr. 
Magalhães de Melo Viana - Cidade Uni-
versitária: discurso e requerimento n." 78, 
do Sr. Simão da Cunha - Prédio escolar 
em Silve1·ânia: discurso do Sr. Dnar Men-
des - Vencimentos dos :Magistrados c do 
Ministério Público: ,justificativa oral e 
projeto n.:' 217, ·do Sr. Júlio de Carva-
lho - Problemas da Infi\ncia: di:;curso 
elo Sr. Soares Canedo - Política de Alto 
lUo Doce: discurso do Sr. Hcnó - Pa-
recer para 3.• dhcussão sôbrc o projeto 
n." 16 - Comissão 'de Agricultura (subs-
tituição) - 2.• Parte da Ordem do Dia: 
1.• discussão dos projetos ns. 200 ( au-
xílio a Hospital de Diumantina), 201 (doa-
f'âo à Sociedndc de Reformados da F. 
Policial): 205 (prédio escolar em .Toa-
ouim Fclício); 201i (nontc sôbrc o rio 
Purrlo); 207 (Escola Industrial em San-
tos Dumont); 208 (subvcncões); 209 (::m-
~ílios à Santa Cnsn de Januúrin.); 210 
(Escola de Agricul!urn em .Jannúria): 211 
(suhvencão); 212 (conslruçiio de prédios) 
- 2.•. di~cussiío. r~o nrojeto n." 5, sôbrc 
o~gnmzaç:.w mnmctpni- Emendas de ns. 
!la a lO!í ---Votação f:apít!llo nor capí!ulo 
c vot:1çii.o .sucessiva dnc; crncndns - Pah1s 
rln Prc.~Hlt!ncia c de diverso~ Srs. Denu-
hrlof: - P.ncen·nmcnto - Ordem do Dia 16-10-1!)4 7. 

Às 11 horas comparecem os Srs. : 
Alberto Teixeira - Valdir Lishoa 

Lui?: Domingo<J -- Emílió Vnscon(;clo;; 
J\dolfo Portcla -- Alberto Deodato -- Aluí-
,'Slo \~osta ~- André ele Almeida -- Aníbnl 
Gon~110 -- Antônio C:•et.ano - Antônio Gui-
m,m:acs - Antônio Pimenta - Arlindo Za-
nmi --;- fl,rmmHJo Zilcr --- Au~~nsto Costa --
Dadaro .Tuni_or -- Cilnrlido Ulhôa - Carlos 
Prntcs - Ccsar Sorú:d - Chav0s Hihciro -
Fahrício Sonres - Fidelcino Viana -- Ge-
raldo At~1íde - .Tneder Albergaria - Jas~n 
Alh_ergnna - José Augusto - José Cnrva-
lheml - .Tot.lh.crt Guerra -- .Tnarc:r. de Sousa 
Carmo - .Tuh~ de C:-1rvallw --- Luiz Marn-

. nha ;-- Magr~lhn~s de Melo Viann -- Mnnucl 
' Tavc1ra - Marhns. da Costa -- Mnt.eus Salo-

mé - M·au;ício Andrade - Mendl".~ · Ferrei-
ra - Moacir !lescnrle - 1\touriío Guimarães 
'- Osc:u· Correu - Pedro Brn'{n -- Renó __ 
Ribeiro Navn1:ro - Ronrlon Pnchccó _ Si-
mão da Cn,nha - Soares Cancrlo - Sonsa 
Cnrmo - 1 nncrcdo Neves - l'Htimo de Car-

,vaJho - Xenofonte Mcrcadante. 
D~:!ixam de comparecer; com causa jus-

tificada, os Srs · : 
· Guimarães - Castro Pires - Ozn-

. JC,nnlal 0 _ Abreu Hcscntlc - Amadeu An-
nan oe 1 • • 1 '' 1' 1 d la __ Augusto FigUei~et o -- 1;0 .1':'nr .~c , 
Fr~~ ~ ~ _ Dilermando Cru~ ;--: lmnho Sll-

r!Jitd,, r h TW'ii'CS - I• cheia no Penn -
· ve1_ra - Fa • h.'d • Gnilhcrmino de Oli-Gmlherme l\lac a 0 
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veira - Ilacir Lima - .João Camilo - Lou-
renço Andrade - Otacílio Negrão - Simões 
de Almeida- Starling Soares- Uriel Alvirn-
Wilson Beraldo. 

O SR. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 50 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O SH. LUIZ DOMINGOS (2.• Sccretúrio) 
Lê a ata da sessão antecedente, a qual, 

sem observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SH. VALDIR LISBOA p.o Secre!~n·io) 
- Procede à leitura dos scgumtes papers: 

Telegrama: . . 
Do Sr. .r o sé :Nicolnn Góis, ~l.c ap~10 [: . . r~

presentar;iío ,mviada à Asscmblcra pelO c"cu-
vão de Belo Vale. 

- A Comissão de Finanças. 
Ofícios: 

1 Do Sr . .José Custódio Carvalho Dnunom., 
comunicnndo haver tomado posse c assumi-
do as funr;.õcs de Diretor do Departmn~nto de 
Estradas de Hodagem <lo Estado de i.Hmas · 

- Rccehido com agrado. 
Do auxiliar da coletoria estadual de Cam-

po Belo, pcr!indo i>poio para o proJeto de 
reorgnnizaciio dos scrYicos fiscais. 

-- A Comissão de Finanças. 

PROJETO N.o 211 

Concede auxílio ao J,ncfririo "E.~te7rc Ar~d:a
de", à Escola Domé:;tiea e à IJene{lcen-
cia Popular, em A.luinópolis 

A Assemhlóia Legislativa do Estado de 
:Minas Gerais decreta: 

Art. 1." - . Fica conccdi!lo :10 Lactr1rio 
"EsteJa Andrade", o .nmdlio de CJ·% 15,. 0~0,00 
(quinze mil crm:ciros). ?t Eseoln Dor:ncshca ? 
m1xílio de Cr~~ Hi .000,00 (quinze rml ~r.~·uzci
!'0<;) e :i nr.neficôncin Ponnlnr o. rltl:XlhO d~ 
Cr$ 15.000.00 (quinze mil cruz erros) todo_, 
da cirlmlc de Alvinópolis. , 

Art. ?,,o -- 'f<:~tc ~·lJXílio correra pm· con~ 
tn da verba 12:l-G-l5-0, do Orç:amcnlo d 
19-Hl 

o Er , J • cntr:-td em vi.nor a Art. 3. - .... ,LI ;C1 . HHS revortadGs 
partir rlc 1.0 de jnncu·o. cl.c ·- '• · ' 
as di~no:dc(ícs Pm_ f'Ontrnnf.; 1, outuhro de 

Snla das Scssoes, em •> r c 
1!l47. A • , - .Tr·~é Anrw~to 

( n~·.) /1 ntomo C:nct,mo 
1 

• Andrade 
F.rn!Jio Vasconcelos - lHnur.cw · 
Pedro Bragn. 

PR().JE'f'O N.• 215 
onfe sôlire n A11toriza a constmrrío de wna P nicípio de 

Ribr,Íl'tin do B:lcGluado, no 11111 ' 
Ponte Nova 

I Estado de A Assemhlf~in Legislativa < 0 

Minas Gerais, decreta : A do Estado' 
1 o ·p· Governo 

1 Art. . - •'Ica o . . uma ponte < c 
autorir.ado a fazer. constnW·hciro do Escal-
cimcnto armnd.o fl•Jhrc o \(~ 'lTZ do Escalva-l 'ot ., I S•1nta -'1 · • v a do, no < J., I'lto .r c. ' ' · "Cuati", do muni-
do no hurar clenommado l 'ndo aos estudos 
CÍI;io de Ponte Nova, proccc c • 

./ 
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.neccssanos c organizand) 

.çamento. 
Art. 2.0 - Fica o ~ovêrno do Estado 

autorizado a despender :s importâncias ne-
cessárias para êsse serviç:>, correndo as dcs- : 
pesas pela verba dcstinahl à construção de 
pontes, no orçamento de l!HS pata a Secre-
taria da Viação c Obras ?úblicas. 

Art. 3.'' ~ Esta lei cürarú em yigor em 
1.0 de janeiro de 1948, ;cvogadas as dispo-
sições em contrúrio. 

Sala das Sessões, 16 ic outubi·o ·de 1947. 
(aa:) André de Almâda ~ Aluísio Cos-

ta - Valdir Lisboa - .harcz Sousa Carmo 
- últnno de Carvalho. 

J uslifica~tío 
A ponte de "Cua~i': ro di~;~rito de Santa 

Cruz do Escalvado, roi ·lestnuda pelas en-
·Chentcs do ano de 1945 E vem o distrito so-
frendo grande prCJUI:lO en sua economia nos 
anos que seguem a des rui~~ão da referida 
ponte. 

· Pois era pela estradl :;ervida flOr esta 
ponte que :;c escoava a produção do dis-
trito para a Esla~~ão da Estrada de Ferro 
Lcopoldina .de Hio Doce. Sem e:; ta ponte os 
agricultore~; de Santa Cnll vf:m lul:ando com 
.dificuldades na cxporta~::io de seus produ-
tos, _um~l vez. qu? todo trmsporte :::c faz por 
carnmhoes Vla crdadc, en~areccndo sobremo-
do o tran~?porle, com. cvilcnte pre.luízo para 
. a ccononua dos agncult)l·c:; c também ·do 
Estado. 

E' uma obra neees~;lria c urgente, que 
justifica plenarnente dad:1 a rica região que 
vem servir. 

Sala das Ses:;ões, 1 G de outuhro de 194 7. 
(a.) Andró de Alrne.da. 

PROJETO ·l'~.o 2W 

Concede auxilio ao Sanalótfo Marques Lisboa, 
de /Jdo lloiizonle · 

Art. 1.0 
- Fica o '::lovêmo do Estado 

autorizado a conecdcr o auxílio de cem mil 
cruzeiros (Cr$ 100. 000,00: no Sanatório i\br-
ques Lisboa, de Belo Hcrizontc. 

Art. 2.'' --- A prese1.te Lei entrará em 
vigor em 1 .. 0 de janeiro d_c 1048, revogadas 
as disposiçõe:; em conlr{u·w. 

Sala das Scs;ões, 1G ce ontubro de 1017. 
( ·n ) Jnww;to Costa -- .íouhert Guerra 

__ Da.(la.ró Júi~ior - Cark; Prates ~ último 
de Carvalho. 

Jusli{icaçilo - O ~ar~nló_rio Ma::q~ws Lis-
boa, Assoeiaçiio de m;sls.ltncJa aos runcrculo-
sos proletário:; c que. ha 10 ano;.; vem pres-
tando relevante:·; scrvr~~os aos .doen.te:; r!oln:es 
não só da Carntal, cmno_.<lo llltenor ~~o Es-
tado proporcion~mdo assr>lüncia gratmtp _aos 
tuhc;·culo~;o~ in<llgcntcs:. r~ere~c . sem d~Ivult~, 
todo 0 a}10IO dos yo~ler cs pubhcos. Com . 8 
enfcnnnrias para rn<hgentes c num tota.l d.c 
20r. Jpitos sendo 11 O pan tuberculosos mdi-
gc~tc~, adolhcn gratuitamente 235 <loentcs. 

Sa!a das Scssõe:;, 1G de outubro de 1047. 
_ (a a. ) Augusto Costa - J ouhert Guer-

ra. 
- Jtnprcs~;os c 

em ordem do dia. 
pu!Jicados, incluam-se 

PRO.TETO N.o 218 : 

Dispõe sôbre a· criação do distrito de Man-
, timento 

A Assemhlóia Legislativa do Estado de 
:Minas Gerais, decreta: 

Art. 1.o - Será criado e devidamente 
instalado, na forma da Lei, o distrito de Man-
timento, cujo território será desmembrado do 
distrito de Chalé, município .de Lajinha, com 
as divisas que f'orem oportunamente fixadas 
pelo Departamento Geográfico do Estado. , 

Art. 2." - Hevogmn-sc as disposirõe~l em 
contrúrio, entrando e•;tn Lei em vigo!" na oca-
sião da revisão ntlrnini~;trativa do ~Estado. 

Sala das Sessõe~;, Hi de outubro de 1947. 
(aa.) Luiz Domingos - Emílio Vascon-

celos ~ Valdir Lisboa - Antônio Caetano e 
Chaves Ribeiro. 

PROJETO N.o 219 

Dispõe sôbre a criação do distrito de S. 
Vicente da Bstrêla 

A Assembléia Legislativa do Es~.ado de 
l\Enas Gcr:tis, decreta: 

Al'i. 1.'1 - Scrú criado e devidamente 
instalado, na forma da Lei, o distrito de São 
Vicente da Estrêla, cujo território será des-
mernbr~Hlo do distrito da cidade de Haul Soa-
res, município do me:m10 nome, com as di- . 
vbns que forem oportunarnent() fixadas pelo 
Departiunenlo Gcogrúfieo do Estado. . 

Art. 2." --- Hevogam-sc as disposições 
em contrúrio, entrando esta Lei em vigor na 
ocasifio da revh>fw ad.rninistrativa do E~;tado. 

Sala d:~s Sessões, 1G de outubro de 1047. 
(oa.) Lniz Domingos ~ Vnldir Lisboa 

- Antônio Caetano - Chaves Ribeiro - Xe-
nofonte Mercadante. 

PROJETO N." 2~W 

.111totfza conceder contribuiçcio pa;·a monta-
gem de fúbrica de cimcnio 

A A~;semhléia t:cgislativa do I~stado d~ 
Minas Gernl:;, decretu: 

Art. 1.0 ~ O Govêrno do Estado conce-
derá, a entidade ou emprêsa ('lle se or{~ani
zar, a contrihnit~iío, inclusive Iir~~mceira, cons-
tante do Capítulo V - letra G - item (j do 
"Plano dt) Heeupenwflo Econômica e Fomen-
to da Pr~Hlt~ção" do E'>lado, para rnontngcm 
de n~na fahnca de cimento nas proxinlidades 
da ·Cidade (]c Uh<)raha, correndo t~s respecti-
vas . desp2.•;as por contn da verba estipnluda 
no r tem 7, letra G, Ca')Ítulo V do referido 
"Plano" . ' ' 

Art. 2.Q - A presente Lei cntr:~rú em vi-
fH?l" a !·" de janeiro de 19,18, revogadas as 
lllsposhções em eontrúrio. 

Sala das Sus~lÕ<)S, l,G de outubro de ,1 ~4 7 · 
(a a.) Cnrlo~; Pr:1tcs - César Soragi -

Martins da Costa - Tancredo Neves - Ma-
galhães de l\Ielo Vi nn a. 

.hzsti{icaç{io - "Novas fúbricas de . ci-
mento devmn, pois, ser instaladas; c essa ms-
i.alaçúo se fará em locais perfeitamente de-
terminados pelas condições especiais de ca-
da um". (Mensattera elo Sr. Governador do 
Estado à AsscmhÚÚa Legislativa- púg · 146). 
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"Triângulo Miueiro - E' outra regwo 
cujo desenvolvimento está a exigir suprinH:in-
to in ais regular c a preço módico. Nas pro-
ximidades de Uberaba há depósitos de cal-
cárcos, e as condiç:ões são favoráveis para o 
estabelecimento de um centro de distribui-
ção de cimento". (Plano. de Recuperação Eco-
nômica e Fomento da Produção - Vol. 1, 
pág. 115). 

Os tópicos da "Mensagem" e do "Plano", 
aqui transcritos, são suficientes para justifi-
cai· a instalação de uma fábrica de cimento 
em Ubcraba. Nas proximidades daquela cida-
de, no povoado denominado "Petrópolis", es-
tação da E. F. Mogiana, existem, realmente, 
grandes depósitos de calcáreo em explora-
ção, com distribuição do produto em várias 
cidades do Triângulo. Dista cêrca de onze 
quilômetros da rêde de energia elétrica da 
Usina "Pai Joaquim" c Hi quilômetros da ci-
dade de Uberaba, à qual estú ligada pela E. 

. F. Mogiana e por estrada de automóvel. 
Já se realizaram estudos e planos chega-

ram a ser organizados por iniciativa de em-
prêsas que vinham se interessando em insta-
lar, naquela localidade, uma fábrica de d-
mcnto, deixando, porém, de ser executados, 
ao que se presume, por motivos de ordem téc-
nica e financeira ou, talvez, pelas dificulda-
des decorrentes da Guerra na aquisição do 
maquinário necessário. 

E' do nosso conhecimento a cruel situa-
ção financeira em que se encontra, especial-
mente, o Triângulo Mineiro, com a paralisa-
ção de negócios inerentes à pecuúria, princi-
pal fonte de riqueza daquela região. 

Por isso, é justo que a fábrica de cimen-
to a se instalar ali seja também ·contemplnda 
com subscrição de parte do capital a cargo 
do Govêrno· do Estado. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1947. 
- (a.) Carlos Pratcs. 
- Impressos e publicados, incluam-se em 

ordem do dia. 

PROJETO N.• 221 
Autoriza a comtruçlio de um prédio para 

arupo escolar, em Jabolicatubas 

M. A Assembléia Let5islativa do Estado de 
Inas Gcl'ais, decreta': 

~rt. 1.• - Pica o Govêrno do Estado 
autorizado a fazer construir um prédio para 
~~upo esc~lar, na cidade de Jaboticatuhas, 
110r:!_ capacidade para mais de seiscentos alu-

~rt. 2.• - Fica o Govêrno do Estado 
C~~orJ~ado a dcspcn der até a in~po~·.tância d.e 

· . ~:>0 · 000,00 (trezentos c ·cmquenta rml 
cruzeiros) ~a aludida construção. 
vi Art. 3. - A presente Lei entrará em 
se g~~ c!~· Lo. c~c janeiro de 19·:!8, rcvogando-

,,s 1 13POS!Çocs em contrário. . 
Sala das Sessões 16 de outubro de 1947. 
(aa.) Ilacir Li~Ja - Rennó - Arlindo 

Zani.ni - Candilto Ulhôa _ Valdir Lisboa. 
Justi{icaçlio - Basta dizer que não pos-

suímos prédio para grupo escolar na sede 
do município de .Taboticatubas c que cente-
nas. de crianças freqüentam aulas ef!I ll!f. .?a-
sano velho, prestes a desah~r, para JUSh Icar-
lllos a finalidade dês te proJeto. 
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PROJETO N.• 222 

Concede subvenções a instituições de bene• 
ficência 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta: . 

Art. 1:" - Picam concedidas, pela ver-
ba 115-076-60 n.• I do orçamento de 1948, 
subvenções à~ seguintes institui~!ões de be-
neficência: . 

Paraopeba (Cedro): Conferênc~a. São ~i
cente de Paulo Cr!p 4. 000,00; Itabirzto (Sao 
Gonçalo do Uas~~ão): Conferência São Vic~nte 
ue Paulo, C r :f; 2. 000,00; Pedro L~opoldo: Con-
ferência São Viecn\e de Paulo, Cr·~ 4. 0~0,00 e 
Hospital São José, Cr$ 5. 000,00; !Hato~I~~hos: 
Conferência São Vicente de r:aulo, G}~'ii · · • . 
2. 000,00; J aboticatubas (Dis~nlo de Sa~ Vi-
cente): Conferência São VIcente _?c _1 aul_o, 
Cr$ 2. 000,00; Lagoa Santa: Confc;rencza St!O 
Vicente de Paulo, Cri!l 2. 000,00;, Sa!lla _LuZI.a 
(Distrito de Vespasiano) : Confercnpa Sao VI-
cente de Paulo, Cr$ 2.000,00 e Cn·cul? Opc: 
rúrio Católico, C r :f; 3. 000,00; Del o Honzonte ·~ 
Preventório São Tarcísio, Cr$ 3. 000,00; As-
sociação Santa Luzia de Marilac, Cr$ 2. OOo,qo; 
Conferência Siio Vicente de Paulo, dos segum-
tes bairros: Caclweirinha, Cr$ (i. 000,00; Re-
nascença, Cr$ 8. 000,00; Concórdia, Cr!i\,: · · ·: 
2. 000,00; Carlos Prales, Cri)l 2. 000,00; I \lo PI-
racicaba: Conferência São Vicente de Paulo, 
Cr$ 3.000,00. , . 

Art. 2.0 ___,A presente Lei entrará crn vi-
gor a 1. 0 de janeiro de 1948, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1947 •· 
(aa.) Ilacir Lima - Cândido Ulhôa -

Henó - Arlindo Zanini - Valdir Lisboa. 
Justi{icaçcio - Como tantas outras. insti-

tuições congêneres do nosso Estado, ,vem e~
tas prestando inestimáveis trabalhos, :~ coleti-
vidade, e lutando eontra os mais senos obs-. 
túculos para sobreviverem na hora presente·· 
Pelo seu cunho social c filantrópico, sente-se 
logo a justiça desta pretensão. 

PROJETO N.• 223 
Cria escolas reunidas em Bonfim e I~apirzlza 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
lVIinas Gerais, decreta: no · município 

Art. t.o - Ficam erindas . 
l de Bonfim e de Lagoa Santa, nos povoac os 

Lapinha, escolas reunidas· . n .1cJas no 
Art 2 •- As escolas meneiO ' · pria 

art. 1.; serrio mantidas pela verba pro 
do or~!amento ele 1948. . 1 , .: ern vi-

A ·t 3 • _ A r>resente Lei en r.u <~ 
I · · 8 ,.,anelo-se as gor a 1.~ de janeiro ?c. 194 , revo, · 

disposiçoes em contrariO. , . e-
. . - .· prirnano pr Justz{zcaçao - O cnsmo , los para 

cisa ser implantado nos nos:os.povod~ analfa-
evitarmos o aumento progi cssiV~ l calidades. 

· bctos. Sabe-se muito b~m que ·c as~ r~ centenas 
mencionadas neste projeto P0r~iÍue: crescerem 
de habitantes que vêem seus 1 10

1·onar-lhes as , · · 1 roporc sem um, u_nico me1o c c P , , ·nnenizar-lhcs 
bases rrummas de cultura P:~J a.i:l civilização.) 
0 futuro em benefício da P1 <>P~ 'h r o de til4 7 . 

Sala das S~ssõ~s, Hi dcd~<l~do UJhô~ _:_ 
(aa.) II.acir Lun_n .- V·ldir Lisboa. 

Renó - Arhndo Zamm - a 

.I ·, 

1 
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- Impressos e publicados, incluam-se em 
·<>rdem do <lia. 

INDICAÇÃO N.o 18 
Sôbre lançamento de impostos nos distritos 

Sr. Presidente. 
Em ·CUmprimento de dispositivo consti-

tucional, terá a Assembléia Legislativa de vo-
tar, no próximo ano de 1948, a emancipação 
.de distritos que se mostrem em condições 
de serem elevados à categoria de municí-
pios. 

Os requisitos para a criação de novos mu-
nicípios estão declarados no art. 80 da Cons-
tituição, cujo parágrafo único torna obriga-
tória a emancipação dos distritos de popu-
lação superior a 10.000 habitantes, renda 
.anual de Cr$ 100.000,00, ·com duzentas mo-
radias c com possibilidades de instalação para 
o govêrno municipal, instrução pública, pôsto 
·de saúde, matadouro c cemitério. 

. ,A.lgumas dessas condiçõe~; dependem do 
crlterw a ser adota?o nos serviços de lança-
mentos e arrecad~;çt~o de impostos, assim co-
mo de dados estatlstrcos a serem reunidos pe-
la administraçüo estadual. 

Cumr~~e t.tssirn levar em conta, desde jú, 
a con':'cmencw etc se proceder a um traha-
ll~o c_urdadoso, de modo a que os recursos dos 
drstntos po_~::~am s.er apreciados com seguran-
ça na ocaswo propria. 

De pronto,, podemos apontar localidades 
que por suas f?r9as econômicas já se desta-
cam para a proxunt~ emancipação. São elas, 
e~trc outras, as <le Sao Gonçalo do Parú, Aba-
di~ dos Dourados, Camélia, Canúpolis, Taio-
hcrras, Raposos, Vespasiano, GouYeia Concei-
ção do Capim, Sta. Rita de Itueta Patrimônio 
C~li;c!o, Snpuc~ü?•. Baixio de S. 'Geraldo, Tu~ 
mrntmga, Çaprtoho, .Ta~aúha, Iapu, S. Tiago, 
C~scalho H~co, Itacolonn, Ferruginha, Córrego 
D Antn e Ptrapama. 
_ Pôsto isto, requeremos seja mandada aQ 
Govêrno urna indicaç~o no sentido de que SP 
tenham no melhor cmdado os lançamentos do 
ano vindouro, distribuindo-se a previsão da 
receita rigorosamente pela sua pr'occdência dis-
trital. 

Do mesmo modo, se recomendará ao De-
partamento de Estatística do Estado que, em 
··colaboração com o Departamento Geográfico, 
proceda ao estudo ela melhor maneira de se 
destacarem territórios de municípios maiores, 
de viela mais próspera, para a constituição 
das novas entidades que deverão reunir ele-
-mentos para desenvolver e prosperar. 

As reparli~~õcs públicas estaduais c mu-
nicipais facilitarão aos interessados esclareci-
mentos c dados de que precisem para a hoa 
solu~~ão de cada caso. Na forma tlo art. 1 03., 
serão fornecidos, com preferência a qualquer 
outro serviço, as ccrt~dões que forem solici-
tadas, bem como qumsq~wr outros documen-
tos reclamados da autondadc pública. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 194~. 
(a a.) Alberto De? dato - Rondon Pache-

co - Bolivar de Freitas - André de Almei-
da - Chaves Hibeiro - José Canalheira Ha-
mos- .Touhert Guerra- César Sorúgi- Elias 
de Sousa Carmo - Antônio Caetano - Ja-
son Albergaria - Manuel Taveira - Luiz 
_Domingos - Antônio Pimenta - Gnilhcrmi-

/ 

no de Oliveira - Júlio de Carvalho Tan-
crcdo Neves - Magalhães de Melo Viana -
Feliciano Pena - Uriel Alvirn - Simão da 

·Cunha - Armando Ziler - Adolfo Portela 
- Geraldo Ataíde - Augusto Costa - Aní-
bal Gontijo - Xenofonte Mcrcadante - Os-
car Corrêa - Emílio de Vasconcelos. 

- A Comissão de Assuntos Municipais. 
Acha-se sôbrc a mesa o seguinte 

~ 

PARECER PARA 2.4 DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJETO N.o 29 

Comissão de Finanças 
Todos sabemos que o problema cruciante 

da atual administração do Estado é o de or-
dem financeira. O atual exercício, que ter-
minará dentro de alguns meses, trarú, certa-
mente, um grande deficit que ainda não se 
sabe a quanto irá montar. O próximo orça-
mento para o ano de 1948, cujo projeto tràn-
sita ne[;ta Comissão, vem acusar um de{icit 
considerável. Tôdas as medidas, pois, que im~ 
pliqucm em ônus ou receita para o Estado de-
vem merecer desta As:;cmhléia o mais vivo 
interêsse, pois é nosso dever como rcprescn-" 
tantes do povo mineiro, a quem procuramos· 
servir com dignidade e cfieiência, colaborar 
com os nossos melhores esforços, no sentido 
de ~.c encontrar solução para os problemas 
do E~tado. 

O projeto que disuõc sôhrc as coletorias 
estaduais, enviado pelo Govêrno do Estado 
ao exame da Assel'lhléia Legislativa. e flUe 
aqui recebeu o n.• 29, ô df!sses ouc devemos 
examin[\r com a maio1· atendia. Como o pro-
jeto n.o 1 !l, une ohietiva reformar e reorr.-a-
nizar a fiscaUzacfto das rendas do E~tado. 
t·>te cpw temo" n oportunidade de relatar, é 
de tendência reformadora. 

Renlmcnte, o scrvieo o1w constitui a ar-
l'ecarhwiio elas rendas do Estado, muito em-
hora os r;randcs pro;;ressos por que veio nas-
snnno dr nl!~tms '1nos pnra c{t, deixa ainrl:1 
nmito n des~br. E cedo comprcrnden o atunl 
Serrehírio 'das Financas as granrl~:"s falh'ls do 
anarclho nrrf'f".ador, de enia rfidência clcnen-?c: na verdade, em eo11sider:ívcl nronorcf\o, o 
~'~éllo da adn1inistraç1ío cstmlu:1l. em muitos 
de ~ens a~ncf"tOi;. 

O nt•.l'll proieto. G'le sr comnõe rlc 19 ar-
tir:os romcca crn "Cll ;J~·t. 1.0 • nor OlltOl'!Wl' flS 
.cxntodns eshvlnnh n f:wnl(l~H1e exclusiva de 
nrrcc:1rlnr as renclas rlo Estado. 

. No :1rtko 2.o Pnneede no executivo o di-
re1to rl.c .erinr tanta<: eolcforia<> flllantas forrm 
n:"c~,o:q1'1° 0· no Sf'l'Vlf"O. 1~~1<' artigfl. sem dú~ 
VHh;. HYJniie hna norma ar1ministrativa. pois o 
~;~'1ohra~ento rle l'r>~nrtieões enio yoh•mc rlc 
~1 ,,rr~cnrlacno '1'.11'11P11lou. no1·venllÍr<1, dcmnsin- , 

· me>nte. nndcr(l tnw:Pr 1naior ornem narn o ser · · ·· - · • · ·. Vtco e reprcsenhr 11arn rt<; novnq coletorHIS 
~1 ' 1 n;1.l1s 111ll P~tÍn111lo TJ(1T'fl f"onsern.1ir melhor 
cn1u~ento do trahnlho e, portanto, rle arre-

cac :w:1o. ' 
Os nrtigos 3.0 c 4.• estaheler.cm n criaciio 

!h ~nrrPirn no qunrlro do pe<>Soal da nrrf!ca-
rbcao (le l'enda~. que nnssarft a constit11i1'-se 
dos ~Cf~llintes !~fll'f.WS, P11l ordem ll~CcnrJ.pntc: 

l.o - auxiliar técnico de arrecadação; 
2.Q - cserivão· 
:3." - coletor. ' 
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E' ·esta, indiscutivelmente, uma inovação 
de grande mérito, pois a ausencia de hierar-
quia administrativa no serviço vinha cnar 
uentro úos quadros da arrecadação um certo 
estado de desordem e ao mesmo tempo de 
desestinmlo ao üom cumprimento do dever 
funcional. 

U artigo 5.0 cuida de estabelecer o regi-
, me. das promoções. Estas, pelo projeto, tle-
verão ocorrer de dois modos, alternadamen-
te. Primeiro, dentro da mesma classe de Co-
letorias, de auxiliar a escrivão e dêstc a co-
letor. Depois, dentro da mesma iun~:üo, das 
classes inferiores às superiores. Parece-nos 
acertado o critério preferido pelo projeto c 

1 somos de parecer que a Comissão se mani-
feste favoravel sôbre êlc. 

Passa, adiante, o art. 6.0 a determinar 
qué, onde houver duas cçletorias ou mais po-
uerao elas ser transfon'nadas em rccehello-
rüi c pagadoria, desde que a soma de suas 
rendas ultrapasse a C r~~ 20.000. 000,00,. assegu-
Q'ando-se aos seus funcionários os proventos, 
direitos e obrigações a que façam jus. 

O artigo 7, 0 estabelece a distribuição das 
coletorias em dez classes, observadas as mé-
dias trienais de suas rendas líquidas. :f:ste cri-

. ~ tério é, evidentemente, o mais certo. Todavia, 
julgamos que o projeto deveria estabelecer a 
llasc para: esta classificação, o que não faz. 
Julgamos, pois, ser conveniente a apresentação, 
pela Comisão de Finanças, da seguinte 

El\IEND A N ." 1 

Art. 7 ." - As coletorias do Estado se-
rão distribuídas erü ·dez classes, a saber, ob-
servadas as médias trienais de suas rendas 
liquidas: 

Coletorias de renda líquida até Cr$ ... 
300.000,00- 10! classe; 
· Coletorias de renda líquida de mais de 
Cr$ 300.000,00 a Cr$ 400.000,00 - n.• elas· 
se; 

Cr$ 
Coletorias de renda líquida de mais de 
400.000,00 até Cr$ üOO. 000,00 - 8.• classe; 

Coletorias de renda líquida de mais de Cr$ GOO.OOO,OO até Cr$ 1500. 000,00 - 7.• classe; 
Coletorias de renda líquida tlc mais de Cr$ 800.000,00 até Cr$ 1. 000.000,00 - G.• classe; 
Coletorias de renda líquida de mais de Cr$ 1. 000. 000,00 a Cr$ 1.500.000,00 \- 5.~ dasse; 
Coletorias de renda líquida de mais de ú$ 1. 500.000,00 a C r!~ 2. 000. 000,00 - 4.~ .!lasse; 
Coletorias de renda líquida de mais de 

· <!:r$ 2. 000.000,00 a Cr$ 3. 000.000,00 - 3.~ 
classe; 

Coletorias de renda liquida de mais dl.' 
.Cr$ 3. 000. 000,00 a Cr$ 4. 000. 000,00 - 2.• 
classe; 

Coletorias de renda liquida de mais de 
Cr$ 4. 000.000,00 - t.• classe. 

Julgamos conveniente esta n?~a classifi. 
cação porque a última ·~ci a class1flc~r, as ~o
letorias foi o Decrelo-lcl n.O 12, de lG-12-19-..7, 
que comccou a vi"orar a partir de 1.0 de ja-
neiro de ~1938. D~sde então as suas renda.s 
muitas vêzes triplicaram, tornando, ~I? n~m
tos casos, inadequada a atual class1hcaçao. 
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Afirmamos, ainda, que uma nova classifica-
ção, constando expressamente da presente lei,. 
torna-se tanto mais. necessária, à medida que 
se considerar a ·distribuição das percentagens. 
aos funcionários arrecadadores, pois para que 
esta distribuição tenha um caráter equitati-
vo, deverá obedecer, tanto quanto possível, 
uma justa propor1,~ão com o rendimento da co-
letoria. 

O artigo 8.0 estabelece o montante das 
fianças que deverão ser prestadas pelos cole-
tores e escrivães. 

No artigo 9." são estabelecidos os venc~
mentos dos funcionários do quadro, deterrm-· 
nando as seguintes quotas fix~1das mensais,. 
que o projeto considera como sendo os ven-
cimentos: 

Coletorias de 1.• a 8.• classe - Cr$ · · · 
1. 800,00, sendo Cr$ 1. 080,00 para o coletor 
e Cr~)l 720,00 para o escrivão; 

Coletorias de n.• classe - Cr$ 1. 500,00, 
sendo Cr$ 900,00 para o coletor e CrfP GOO,OO 
para o escrivão· 

· Coletorias de 10.• classe - Cr~ 1. 200,00, 
sendo Cr$ 720,00 para o coletor c Cr$ 480,00 
para o escrivão. 

E, no artigo 10 vem 0 projeto estabele-
cer que, além dos vencimentos acima, os co-
letores terão direito a uma percentagem va-
riável sôhre a renda líquida de suas coleto-
rias, que poderá ir até 0 limite máximo de 
10%, cahcndo 0,6% ao coletor e 0,4% ao es-
crivão. Data venia, consideramos que ambos. 
os artigos deverão sofrer emendas. Ao art. 
n.o, qlle estabelece as quotas fixas pal'a Cole-
tores e Escrivães, propomos a seguinte 

EMENDA N.? 2 
Art. 9." - Os vencimentos dos coletores 

e cscnvacs constituem-se das quotas fixas. 
mensais, constantes dêstc artigo c da pe_rcen-
tager!r de que trata o artigo 10,. e ~erao as 
segum tes : 

Quota fixa de coletores - Cr$ 950,00 
mensais. 

Q · - · Cr·$' 650,00 uota fixa de cscnvacs· -
mensais. d e a 

Ora é tradiç:"ío' em nosso Esta 0 · qu. to ' _ ' t 1 s exatores, lS 
remunera\,~ao ou provcn os l 0 •. , constitui- · 
é, os seus vencimentos, sempre sc. 11ada sob 

d d t urna deternn ' l ram c uas par cs: ! t ·a variávc , 
a denomina•~ão de quota hxa, ou 1 

' ser· tarn-. , I' , ·t. p·rrccc ' que c a percentagem. ~ .cs c ' , do art. 
bém, o espírito do proJeto, apest~ta de es-
9." porque no artigo 17, quando f~ de apo-
hbelccer os vencimentos para 0 1111s1• dera a ' . 1 f . . . o êle con. • sentado na to uncwnarr , . . ·entagem. 
remuneração representada pela per.c :- 0 que o 
Além do mais, dispondo a Conshturç~1• venci-
reajustame_nto só se fará ek~·t~n.~lofix~r-se ~m 
mentos, nao vemos como f~tflll ' , é tambem 
dispositivo legal, que "vencunento e relaciona 
atribuído aos ~xntores. No que. derumos que 
·com u quota . hxa mens~l, _ cor~;r v•JIIl tê-la em 
t. o dos os coletores c e~;cnvaes c 1'0 do <JUe o 

· - d · 11 d . cxcliiP conlllçoes e 1gua t a c, a T c~' técnicos de 
ProJ'cto propõe para os amo rnrne''c111 •1 remune-

1 - t dos 'I 1 ·' ' arrccat nçuo, que tem o. . ' le coletoria on-
raçfio indcpcndcnt~ da clas~c ~JCnto é que a 
de cxer~c ~} funçao. O ·f·~ g~~ 0 é 0 gi"lll de 
hierarqma e a mesma, lS cn .r c. p·lra r>rovi 
responsabilidade, as exigen~ws ' •·mos di-
menta do cargo também suo os me"· ' -
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feridos apenas no qt~e concerne a fianÇa:, mas 
.porque esta é calculada de acôrdo ·com a ren-
da das exatorias. Ainda mais: Não é ·justo 
maior quota fixa, como a consigna o projeto, 
para o coletor de coletoria de maior rendi-
mento, uma vez que já os seus proventos são 
muito mais elevados em razão de sua percen-
tagem sôbt·e a renda. Iremos assim agravar 
uma injustiça, e, para corrigí-la, é que pro-
curamos evitar quotas fixas diferentes para 
cargos iguais, da mesma posição hierár-
quica. 

xiliares que, porventura, venham, a exceder O'• 
limit_e marcado, estabelecendo que êstes serão-
mantidos, se vagarem os cargos; ou então se-
rão aproveitados em outt~a coletoria. 

Pelo art. 14, além dos vencimentos fi-
xos, cada auxiliar terá direito a uma percen-· 
tagem sôbre a renda líquida de sua coleto-
ria, até o máximo de 0,3%. 

A correspondtmcia, dirigida a esta ilus-
tre AssembleHi e em.:aminhaua à Comissão de. 
Finanças, está che1u. de inúmeros apelos Q. 
pc<lidos de auxilim·~:::> de coletoria, uo st!uti-
do de que a Assenwiéia Legislativa venha u 
propor ao Governo tio Estauo uma melüoria 
em suas cOIHiições de vida, aumentando-lhes. 
os escassos vencimentos, healnwnte, a leitu-
ra des8as cartas nos convence de que êstes. 
servidores estaduais, sao submetidos, atual-
mente, em race .dos elevadíssimos índices d(} 
custo de vida, mesmo no interior, a uma con-
diçfto que se aproxima bastante da miséria. 
Urge, pois, que consideremos êstes apelos, 
mms do que justos. O próprio Sr. Secretá-
rio <las l<'inançns, na exposição de motivos. 
que fêz ao Governador -do Estado, ao enca-
minhar-lhe o projeto n.• ~9, referiu-se à si-
tuação em que se ac:ha "essa esforçada clas-
se de servidores, alguns sobrecarregados de 
encargos de família, percebendo vencimen-
tos de Cr$ GOO,OO memais". E afirmar que· 
"se nüo fôssern, no momento, tão precárias as. 
nossas condições financeiras, proporia de 
pronto fôssem considerüvelmente melhorados 
os vencimentos dos referidos servidores à 
custa do próprio tesouro". 

l.J 

EMENDA N.o 3. 

Quanto ao artigo 10 propomos sua alte-
ração em virtude mesr~? da em~nda apresen- . 
ta da ao art. 9.0

• HediJa-se, pois·, assim: -
Além das quotas fix~ls estabelecidas no artigo 
anterior, os coletores e escrivães terfto direi-
to a vencimentos ·constantes de percentagens 
variáveis sôbre a renda líquida que arreca-
darem. 

Parágrafo único - O regulamento desta · 
Lei fixarA taxas percentuais até o rnúxirno de 
10% de modo que fiquem assegurados os 
atuais proventos dos exatores, salvo decrésci-
mo de renda. 

A emenda visa assegurar aos exatores 
suas vantagens atuais, de acôrdo com a Cons-
iituiçã? do Estado. Fixando o projeto apenas 
o rnaxirno de percentagem, poderia o regula-
mento a set· baixado, reduzi-la de tal modo 
que se viesse a ferir direitos de funcionários 
pois é certo que uma revisão de percenta~ 
gens importaria, inegàvclmente em reajusta-
mento do~; vencimentos dessa 'classe de ser-
vidores. Por outra parte o Governador do 
Estado, fiel ao princípio. constitucional vigen-
te, em Mensagem a esta ilustre Assembléia as-
sim fixou o pensamento que, sôbre êste as-
sunto, norteia o Govêrno: - "A medida que 
poderia ocorrer (como me ocorreu ao assu-
mir o Govêrno), seria de diminuir as vanta-
gens em cujo gôzo se encontravam os servi-
d.ores que tr~b~lham nós ser_viços administra- 1 
tlV?S do Palacw. Essa medida, porém, seria 
odiOsa no momento em que, pelas notórias di-

,-:-, ficuldades da _vida: a preocupa(;ão geral é de 
melhorar e nao pwrar a situa~~ão do funcio-
nalismo. Tanto que em nenlmin departamen-
to ou repartição houve diminuição de vanta-
gens para o funcionalismo". 

O dispositivo que figura no projeto co-
mo parúgrafo único do art. 10, passa ri~ en-
tão a figm:ar como parúgrafo segundo dêste 
mesmo artigo. 

Passando ao art. 11 o projeto determi-
na que as percentagens dos coletores c escri-
vães poderão ser revistas trienalmente. No 
nrt. 12 cs~ahelece que passarão no Estado to-
do:; os emolumentos atualmente cobrados pe-
las certidões c outros atos expedidos pelas 
coletorias, os quais deverão ser arrecadados 
em selos. 

"Premidos, porém, pelas circunstâncias. 
- continua a exposição de motivos, - ape-
nas poqemos propor lhes seja abonada mo-
derada percentagem, além de proporcionar-
lhes pequeno acréscimo de Cr$ 50,00 men-
sais, nos vencimentos". 
' "Para atender a êssc acréscimo, que não· 
será excessivo, o projeto passa ao Estado por 
inteiro, a percepção dos emolumentos cobra-
dos nas coletorias e atribuídos aos coletores· 
e escrivães". 

Ora, consideremos que o Estado não po-
derú fundamentar o êxito -de suas finanças 
no sacrifício de seus esforçados servidores. 
Cumpre-lhe conseguir meios, os recursos fi-
nanceiros que possibilitem fazer justiça aos 
que o servem com esfôrço e dedicaçüo. Da 
leitura das diversas cartas e apelos enviados 
à Assembléia Legislativa, pelos uuxiliaren de 
coletoria, vê-se que vivem numa sitmw:ío in-
sustentú.vel, que os obrigará, sem dúvida, a 
se desvu~re!n ~le suas obrigações para cuidar 
das yrovulcncws que possam remediar-lhes o 
dc{zczl em suw; finanças domésticas, o que, 
fa~almente, chegarão no fim de cada mês. 
Disto sobrevirá, certamente, considerável da-
no P,ara o serviço de arrecada~~t:o da:> rendas. 
do Estado, qne poderá correr o risco de so-
frer . nlgum decréscimo, justamente quando 
precisamos nnmentú-lu. 

Urna grave injustiça logo verificam?s ao 
examinar o art. 13 do projeto. Os ve_ncmw~
tos do auxiliar técnico de arrecadaçao est,lO 
et.n considerável desproporção com_ os do au-
XIliar técnico de fiscdização, funçoe:; que se 

O nr.til!,o 13 passa a regular o exercício 
da função -dos auxiliares d!-l. coletoria, que o 
projeto transforma em auxiliares técnicos de 
arrecadação, cargo que constituirá o marco 
inieial da carreira. Assim, ernite o número 
dos auxiliares aue deverão funcionar em ca-
da coletoria, vârinndo de .4 a 1, segundo a 

"7 · ':! sua clas>e c fixa o venennento mens:tl de 
Cr$ 650,00 para cada um. No pnrúgrafo único, 
assegura o exercício da função Para os au-

' equivalem na hierarquia adrninlstratlVl'.: En-
quanto ambas vencem atualmente Cr~ bOO,OO 
mensais, c enqnunto o projeto n.o 1fl! .ora ~rn 
2.~ discussüo estabelece para o auxtlwr tec· 
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nico de fiscalização de rendas do Estado, Cr$ 
':1. 200,00 por mês, proporcionanqo-lhc, por-
'tanto, um aumento de 100%, alem da per-
centageín até o limite máximo de 4% sôbr~ 
as importâncias que arrecadar, c que podera 
trazer-lhe, sem dúvida, um considerável acrés-
cimo nos proventos, o projeto n.• 29, ora re-
'Jatado nesta Comissão, propõe apenas um au-
mento de Cr$ 50,00 mensais (aumento infe-
rior a 10%) e urna percentagem que poderá 
'ir tão sàmente a 0,3%. Se êstc artigo vem 
·criar condições de vida para os atuais au-
xiliares de coletoria de 1.• classe, proporcio-
nando-lhes provento muitas vêzes superior a 

. ·Cr$ 2. 000,00 mensais, o mesmo não aconte-
cerá numa coletoria de 1;enda inferior a Cr$ 
400.000,00, onde um auxiliar técnico de ar-
Tecadação receberá, no máximo, Cr$ 750,00 
mensais, renda que na verdade representa pa-
·ra o funcionário com encargo de família um 
salário de miséria, inwficiente para atender 
às suas necessidades mais elementares. 

EMENDA N.• 4 

Somos de parecer, pois, qne a Comis-
são ,de Finanças, apresente uma emenda ao 
artigo 14 com o fim de atender a essa de-
-sigualdad~. Pensamos que a melhor ~olução 
esteja rio aumento da percentagem sobre a 
renda líquida da coletoria, percentagem que 
'deverá ir decrescendo à medida que melho-
·rar a sua cl:J.sse. Assim se criará um motivo 
para que o auxiliar precisando de aumentar 
-os seus proventos, se aplique com eficiência 
em aumentar as rendas. da sua repartiçi\o, ao 
invés de ir procúrar em outra atividade su-
l>lemerytar os elementos para aumentar os f;eus 
rendimentos. Assim se redija, pois, o art. 
14 - Como parte de seus vencimentos, cada 
auxiliar terá direito a uma pcrccntngem sô-
bre a ;renda líquida arrecadada em sua exa-
toria. 

Parágrafo único - Essa percentagem se-
rá de 1,2% nas coletorias de 10.• classe; de 
·t,l% nas de 9.• classe; 0,!>% nas de 8.• 
classe; 0,8%, nas de 7." classe; de 0,7% nas 
de G.• clas~e; de 0,6% nas de 5.• classe; de 
0,5% na~; de 4.• classe; de 0,4% nas de. 3.• 
classe; de 0,3% nas de 2." classe, e 0,2% 
nas de 1.• classe. 

Estabelecidas estas percentagens os auxi-
liares técnicos de arrecadação terão acresci-
dos os seus proventos à base do mínimo es-
sencial para que possam manter um padrão 
de vida simples c modesto, porém, correspon-
dente à dignidade de sua função. Tanto mais 
que, ~ fixação das pc1·centagens nas bases aci-
ma fixadas, em ordem decrescente, à medi-
da que se elevar a renda líquida da reparti-
ção, não virá por ccrlo, pesar demasiadamen-
te ao '~esouro, pois que, tendo o projeto es-
tabelecido a reversão para o Estado dos emo-
lumentos cobrados pelas coletorias e que 
atualmente pertencem aos coletores e escri-
vães, a soma dêsses emolumentos servll'a, em 
grande parte corno o afirma o próprio Secre-
tário das Finanças, para cobrir os ônus acar-
retados pela concessão das pcrcentngen~; aos 
auxiliares tóenicos da arrccadnçi\o. Por outro 
lado, êsse si~;lema percentual h:wcrú de tra-

'zcr, sem dúvida, considerúvcl :ncl!wria nos 
serviços de arrecadação, c, portanto, da rc-

' ccita cstadunl. 

'.,.."111 

Os demais artigos do projeto são todos 
de ordem técnica funCional e somos de pa-
recer que a Comissão de Finanças deverá 
aprová-los. 

Sala das Comissões, 16 -de outubro de 
1947. 

(aa.) Maurício Andrade _:_ Chaves Ri-
beiro - Rcnó - Tancredo Neves, vencido 
em parte. 

- Publicado, inclua-se em ordem do 
dia. 

Finda a matéria a ser lida na hora ~o 
expediente, 0 Sr. Prcsid~nte yassa a defenr 
a palavra aos oradores mscntos. 

HOSPEDAGENS EM ESTANCIAS HIDRO-
MINERAIS 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Magnlhães de Melo Viana. 

· O SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA -
Sr. Presidente. . . , 

I: 

r 
I 
I 
Í' 

A minha presen0a nesta tnhuna e somen-
te para proceder ~~ leitura de uma .carta que r· 
me foi dirigida nclo Senador Melo Vuma (le): ·r 

"Vi, no "Minas Gerais", entre dc;~pesn,s 
de hosperlagens em Hotéis do Estado, mchu-
das as ane se fizeram comigo em Araxú, no 
ano de 1946. . 

De fato, combinamos cu. os ilustres. 1\.'h-
nistros dn .Tustica e da Marinha, e o prestirriO-
so Deput11do Glicério Alves de Oliveirn (do 
Rio Grande do Sul). passar a Semana ~anta, 
em Araxú, para conhecermos as novas insta-
lações termais c pnra que ê:-scs dignos ho-
mens de Estado H('fnilat:l~sem de PÍ!ill, da nos-
sa riquezn necmíria, configm·ada no zebu, pro-
duto vitorinso do mineil·o tcnPZ. 

Ali estivemos, no Hotel do Estado, -du-
rante essa semana, c{m~cios de crne c:-~da um 
rcemholsaria suas dcspcsns, conforme nosso 
ajuste. 
· Ao têrmo da semana. eomo devesse-

mos fnzcr torna viartcm ao nio. nrocnramos 
as tP<>nectivnq nota<: da hospNlnqem · 

O· grt·entc. porórn, nos dr~rlnrou rru~ eul 
nor ~c1· Pr·esirlcn!r. da As<>cmh!Mn .. Nf1.C 1•011~ ,, 
Constitnin!e. outro~. JV>r ~crcrn J\fmist~o vi-
um no" ~cr Dcnt'''ldo rle outro Est:1rlo. c • 
Sl'ta' '1 .,.-Kin' ;,s ~ (1~ onl<'m do emincntP Inter-. .( ' J"' ( · · , (' ·elo -con-ventor Dr . .Toiío Dcraldo. hnvwmo .. SI. · t 
siderrHlos ·hósnedcs do Govêrno c sem eon as 
a pnrtnr. 1 tczia de rc-

Niío nrntirrJdamos a '~<eor"";.;Hlecemos 
cusr e. nm· telf'm·nma eoletJvo, c.,, · · 
a afPnriosa reeep~iin · , t 1 ~ o~. "nos. 

Relpvc-sc-me mform:or c.Hr. ~< 0 ·Púlncc 
n n~co fc'•1·ins r~m Prw.o<: rlc f:nlr1a ·· 110 e ·"·' 1' rr() ~empr • HotPJ. tnmhhn <lo P,<;tn<lo. c n '.nn-1 v·' estar . 1 l 0 nn cscntfl r ~' e · ~ ·', 111111 1 :o.~ r cspe~as, com ' ~· I'f' '1 cxilJir 
~ssinnlado, sem qnc me fôssc c 1 ICI 

quitação· ·• explicações à 
Solicito-lhe auc de estas . hem fique 

prestigiosa Assemhléia, parta q~~im c a essas 
esclarecido o fato no tocnn e a 
o~trn<l nessoas". lo~ _V. Excin. o Sr. Emílio de Vnscon;c ·• 
dú liccnr~a n<Jr:1 11Tl1 "nnr'f'E. PFT O VIANA o SR. MAGALlL\ES D ; 1' J ' 

PcrfPit::;ncn~.( ·. , Tfrn:ronNTo~ -- Fni nrl-
() ~..,r. TJnHlzo de 1 - 1 ,.. l\l<•lo ,r1·~lnn ll'l('l ~·-, · .. · oli" 1 Srnnr o .. ' · , '·' 

vr>~S'\110 Tl~· -·~CO ( () Sete LaQ."flfl~;. c c.emm·e 
t'rltnnns ~LJ~oc~;. ern · . 11roho c dir.mo reeoehcei nele um homem · ' ·' · 
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O SH. MAGALHÃES DE :MELO VIANA -
Agradeço as referências feitas por V. Excia. 
(Muito bem! Palmas). · 

CIDADE UNIVEHSIT AlUA 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Simão da Cunha. 

O SH. SIMi\.0 DA CUNHA - Sr. Presi-
dente e Srs. Deputados. 

O "Diário da Assembléia", do dia 31 de 
julho, publicou um pedido de informações ao 
Govêrno, sôbrc a!> obras da Cidade Universi-
tária, c, no item 3.", solicitava a~ seguintes 
informações (lê): 

"III - Depois de aceitos os projetos, fo-
ram introduzidos nêlcs alterações? No caso 
afirmativo, quem as autorizou c quem as exe-
cutou? As alterações foram aprovadas pelo Go-
vêrno'l" 

E o mesmo "Diário da Assembléia", do 
dia 29 de agôsto, transcreve a 1·esr>0sta do Go-
yêrno a êste pedido de informações, c a êste 
ltern 3.0 deu a seguinte resposta (lê): 

"II~ - O único projeto aprovado até esta 
data fo1 o pl~mo geral, aprovado pelo Gover-
nador Benedito Valadares, que ressalvou al-
terações ulteriores". 

O "Estado de Mlnus", do dia 12 de oütu-
bro co!·I:ente, pubiica um artigo do Professor 
Catedratico da Escola de Medicina, Dr. Oii-
vald? de Melo .Campos, o qual termina com as 
segumtes cons1deraçõe:> (lê): 

"~rn relatório enviado ao GoYernador l\Iil-
ton Campos, dando-lhe conta do andamento 
da construção da Universidade, a fim de res-
ponde'· a um pedido de informa~õcs da As-
s?n~bléia Legislativa, o Heitor afiri'ua peremp-
tonarr~ente que, dos três projetos elaborados 
pelo Sr. Pederneiras, plano gernl, pmjeto da 
E~c.ola de Engenharia e da Faculdade de 1\Ie-
diCu;a - só. o primeiro fôra aprovado pelo 
Governo, assun mesmo, com .ressalvas. 

. . Ora, o S\. Pederneiras, na exposição di-
ngul~ ~o Re1~or e por êste distribuída aos 
~rofessores, diz o contrário, isto é, os pro-
Jetos das duas escolas estão aprovados. 

Qual dos dois está com a razão? Infeliz-
mente, não é o Heitor. 

De fato, a 6 de setembro de 1944, o Sr. 
Benedito Valadares, apôs a assinatura no da 
Escola de Engenharia, aprovando-o, assim 
corno a Comissão Hepresentativa da Universi-
dade, constituída, naquela época, pdo Heitor 
Múrio Casassanta e os Diretores das E~;colas 
de Engenharia, Medicina, Farmácia c Direito, 
respectivamente os Srs. Alcindo Silva Vieira, 
Alfredo Balena, Evaristo Lima c Francisco 
Brant. Tenho em meu poder urna cópia do 
projeto com as cinco assinaturas referidas. 

Diante disto, só resta uma pergunta. Qual 
o interêsse do Heitor em ocultar o fato ao Go-
vernador do Estado, levando-o a d1tr uma in-
formação menos exata à A!Jscmhléia Lügisla-
tiva? 

Suo êstes, Sr. Presidente c Srs. Depu-
tados os fatos que cu desejava trazer ao co-
nheci~e.nto desta Assembléia, com um pedi-
do dirigido ao Govêrno, no sentido de que 
csclarcc~u. de urna vez por tôdas, êsse assun-
to, De· um lado, temo~ informaç5o, do Se-
nhor Reitor da Univcnndade; do outro lado, 
temos a informação, em nm dos jornais da 
cidade, de um Professor Catedrático da Fa-

' A. L. 21 

culdad<:_ d~ Medicina, dizendo qtie aquela in-
formaçao c mentirosa. 

Ora, ~r. 'Presidente, se tal acontece nós 
estamos ~Iant~ de um fato de suma gra;,ida-
de e que I.mphca muita responsahilidnde pois 
que I~Ientlr a esta Assembléia é mentir ao 
própno povo l~e Minas Gerais e, assim sendo 
eu quero te~nunar, pedindo, ao Sr. Presidcn~ 
tt;, que, ouvida ~ Casa, seja dirigido ao Go-
verno um requenrr~ento, no sentido de que se 
esc!areç.a. s.e, de_ fato, os planos da Cidade' 
UI~Iversitan_a estao aprovados de acôrdo com 
a mfon.naçno ~do Reltor, ou se são verdadei-
ras as mforrnnções que o Professor Osvaldo 
d~ Me,~o Campos prestou ao jornal "Estado de 
Mmas , de 12 do corrente. Tendo dito. (Pal-
mas). 

Vem à Mesa o seguinte: 

REQUEHIMENTO N.• 78 

Sôbre a conslmção da Cidade Universitária 
. I~xrno. Sr. Presidente da Assembléia Le-

grslatlva. · 
Hequeiro a V. Ex c ia. que, ouvida a Casa 

~;eja dirigido ao Govêrno do Estado o sccrnint~ 
pedido de esclarecimento: "' 

I) - Em informação prestada a esta Ca-
sa, publicada no "Diário da Assembléia" do 
dia. 20 de agôsto e em resposta a um peçlido 
de mformações também publicado no "Diário 
da Assembléia" do dia 31 de julho, todos do 
corrente ano, e no item lii estú a informa-
ção: 

"O único projeto aprovado até esta data 
foi o plano geral, aprovado pelo Governador 
Benedito Valadares que ressalvou alterações 
ulteriores. 

Estas ainda não foram aprovadas pelo 
Govêrno sendo que a parte que se está rea-
lizando não inclui alteração sensível ao pla-
no. Apenas foi aumentada a largura da Ave-· 
nida 2, de 20 para 30 metros. 

Ao ser locada a Avenida 2 foram veriii-
cadas algumas diferenças de nivelamento en-
tre o terreno e a plnnta em que foi calcula-
do o projeto, diferenças estas que entretan-· 
to, não afetam a disposição das av~nidas que 
estão sendo construídas. 

A vista disso, a Comissiio resolveu pro-· 
ceder o levantamento rigoroso de uma planta: 
(!Os terreno.s, p~ra nela lançar o novo plano a: 
ser submetido a aprovac;ão do Govêrno. 

d 
Esta planta só agora cstú sendo tcrmi-· 

na a. 
Além disto, ainda não está definitivamen-

te estabelecido o local destinado à moradia 
dos estudantes. 

.Estes ?S n~otivos pelos quais não foi ain-
da suhmchda a uprovação do Govêrno o pla-
no modificado. 

li) - O "Estado de Minas" de 12 do 
corrente, publica um artigo assinado pelo P_r~
fessor Catedrático da Faculdade de MediCI-
na de Belo Horizonte, Sr. Osvaldo de Campos 
Melo, afirmando: 

"Em relatório enviado ao Governador· 
Milton Campos, dando-lhe conta do and.amen-
to da construção da Universidade, ~' fnn de· 
responder a um pedido de infor~naçao da As-
sembléia Legislativa 0 Reitor afirma peremp-
toriamente que dos' três projetos clabora.dos 
pelo Sr. Pederneiras, plano geral, o proJeto 
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da Escola de Engenharia e da Faculdade de 
·Medicina - só o primeiro fôra aprovado pelo 
govêrno, assim mesmo, com ressalvas. 

Ora, o Sr. Pederneiras, na exposição di-
rigida ao Reitor, e por êste distribuída aos 

, Professôres, diz o contrário, isto é, os pro-
jetos das duas escolas estão aprovados. 

Qual dos dois está com a razão? Infe-
lizmente não é o Reitor. 

De fato, a 6 de setembro ·de 1944, o Sr. 
Benedito Valadares apôs a assinatura no pro-
jeto da Escola de Engenharia, aprovando-o, 
assim como a Comissão Representativa da 
Universidade, constituída, naquela época, pelo 
Reitor Mário Casassanta c os Diretores das 
Escolas de Engenharia, Medicina, Farmácia e 
Direito, respectivamente os Srs. Alcindo da 
Silva Vieira, Alfredo Balcna, Evaristo Lirría 
e Francisco Brant. Tenho em meu poder urria 
·cópia do projeto com as cinco assinaturas re-
:feridas. 

Diante disto, só resta urna pergunta. Qual 
•o interêsse do Heitor em ocultar o fato ao Go-
vernador do Estado, levando-o a dar uma in-
formação menos exata à Assembléia Lcgisla-
'liva?" 

lU) - Assim sendo, requeiro que o go-
vêrno esclareça à Assembléia se são verda-
deiras as informaeões prestadas pelo Sr. Hei-
tor da U. M. G. e· constantes do item III, pu-
blicado no "Minas Gerais" do dia 29 de agôsto 
do corrente ano. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 194 7. 
(aa.) Sirnlío da Cunha- Manuel Tavcira 

·-Mateus Salomé - Moacir Hesendc -' Ron-
dou Pacheco. 

- A Comissão de Viação. 
. Determina o Sr. Presidente seja êssc re-

querimento encaminhado à Comissão de Via-
ção. 

PHÉDIO ESCOLAR, EM SILVERANIA 

O SR. PRESIDENTE- Dou a palavra ao 
Sr. Dnar Mendes. 

10 SR. DNAH MENDES - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

. Solicitei a palavra para fazer um escla-
recimento a hem da verdade. O "Minas Ge-
rais" de 11-dc outubro publica o projeto n.• 
178 do ilustre Deputado último de Carvalho 
para construção de um prédio escolar na vila 
de Silverânia, município do Pomba. 

. guero esclarecer à Casa que a Co-
mrssao de Viação c Obras Públicas que ucsdc 
que. penetrei na Assembléia tive o pensamen-
to de dotar aquêle distrito de um grupo cs-
C_?lar, tal a situação calamitosa c de descon-
forto em que se encontra a instalação das 
aulas, em casas alugadas por favor de parti-
culares. 

grupo escolar, e há um mês mais ou menos, 
por ordem do Sr. Secretário, foi àquele dis-
trito um Engenheiro do Estado para a loca-
lização do -referido estaÍJelecimento. Comuni-
cando aos meus conterrfmeos êsse melhora-
mento, não fiz nada mais do que o meu de-
ver como também o do ilustre Deputado c de 
todos quantos trabalham para as suas terras 
c disto não procuro reivillllicar honrarias, 
sim, mas restabelecer a verdade. 

Desejo, Sr. Presidente, que êsses escla-
recimentos prestados sejam enviados para a 
Comissão de Viação c Obras Públicas, a fim 
de que sôbrc êste assunto não paire a me-
nor dúvida, sendo certo que muitos Prefeitos 
passaram pelo município do Pomba c ne-
nhum dêles pleiteou êsse melhoramento. 

O Sr. Oliimo de Carualilo - V. Ex c i a. 
dá licença para um aparte'! 

O SH. DNAH MENDES --Perfeitamente. 
O Sr. Oltimo de Carvalho - Compreen-

·do o grande interêsse de V. Excia. pela nos-
sa terra c, se apresentei éste projeto, igno-
rava que V. Excia. cstivcs:;c nesses entendi-
mentos como acaba de declarar. Entretanto, 
também, fui levado pelo seguinte: V. Excia. 
sabe que, J>or ocasião do Govêrno .Toão Ue-
r~ldo, êlc mandou orçar o gl'llpo escolar da 
cidade do Pomba, cujos estudos estão feitos 
na Secretaria de Viação e Obras Públicas c 
<rue montam em 800 mil cruzeiros, mais ou 
menos, e V. Excia. apresentou um projeto 
mand_ando eonstruir êsse grupo por 350 mil 
cruzeiros. De forma que V. Excia., corno 
não teve conhecimento de que cu, ou por 
outra, o meu partido foi o autor do pedido 
d~~se melhoramento, c apresentou o projeto . 
Nao tive con·hccimcnto ·dos entendimentos, c 
nprcscntci o projeto. Não há mal nenhum 
msso, e cu já disse nesta Casa que todos os 
~c]horamcntos no nosso município, que pnr-
hrno com certeza do Estado e V. Excia. 
Deputado do Gov0rno c cu um Deputado da 
opo~ição, as honras, é lógico, caberão a V-
Excw. 

O SR. DNAR MENDES - Respondendo 
t~o aparte do nobre colega, lnmcnto que não 
~Ive~se. chegado ao seu conhecimento porque 
e puhhco e notório, no rnunieípio do Pomhn, 
<TUc o Sccretúrio autorizou a construção do , 
Grupo Escolar de Silvenin ia, c admiro por-
que. se é uma coisa púhliea e not~ria V:· 
Excw. srí fêz essa indicação para eferto elei-
toral: aliás, não estou censurando, estou res-
tabelecendo a verdade, c quanto ao grupo .es-
colar ·do Pomba, êstc projeto, n, que V. Excw. 
alude, não sahia porque estnvt•mos acostu-
mados a ser ludil>riados com promessas dos 
govcrnan tcs. 

O Sr. último de Carvalho -Mas as pro-
messas continuam! 

O Sn. DNAR MENDES - r:ntrctan~~· ~~~ 
nho a comunicar no povo de rmnl?atoterpr ~rqquc 

bl . - - 'die'lS e IS as pu 1caçoes sao vcn . ·· · : .-0 de In"· 

Nesse sentido cu entrei em entendimen-
tos com o ilu~tre Secretário , da Viação e 
Obras Públicas, Sr . .Tosé Rodrigues Scabra, 
explicando-lhe a situação da inst~la9ão na-
quele distrito c solicitando um predw esco-
lar para as cria~ças de Silvcrânia. Encon-
trei do ilustre Secretário a melhor boa von-
tade c nesse sentido êlc autorizou-me a comu-

nunca fiz c nunca fa;ia cotn~l~Iciçt:libri~r -~ 
lhommentos ·conscgi_ndos. ' ~,u a statria dcsmc-

' povo, porque se assim fll':cssc c 
0 

povo 
recendo da confiança dêste, rnesm ·. 

, nicar a população de Silverânia _que êste an.o 
ainda seria iniciada a construçao do reCen-
do grupo escolar, ou mel~or, escol0;s rc;m_i- , 
das. Neste sentido eu estive em Silvc_rama 
à Procura de um terreno para conslruçao do 
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O Sr. último de Carvalho :- V. ~xcV. 
me permite outro aparte? - Faç? e · 
Excia. um juízo magnífico,. mas ,.o JOrnal da 
terra publicou llue v. Excw. n,w promete, 

cumlQcsR. DNAH MENDES- Graças a Deus. 

! 
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O Sr. último de Carvallu) Perfcita-
meme. .C: o trem do .Pomba., l'ublicaram no 
jornaL que o trem sairia e o trem nao .che-
gou a .Pomba. 

O ::m. DNAH MENDES - Hespondendo 
ao seu aparte, eu pediria a V. .Excia, rue 
prove nesta Casa (iuc eu prometi que o trcru 
chegaria à .Pomba aos domingos. 

.t:u disse que' fiZ uma indicaçfio à As-
sernhleia Constituinte; não faço como 'V. 
Excia. tem feito. Quando Prefeito do Pom-
ba, V. ExCia. não fc:t: este pedido para gmpo 
escolar, V. .Excia. ni.ío procurou resguardar 
os interêsses de nossa terra . .Pelo contrúrio, 
V. Exc1a. procurou desviar verha da i'l dei-
tura para fazer a política do P. S. D. l• alei 
isto na Assembléia c tcnuo uocumentos cv .. l-
provantes dessa assertiva c V. Excia. m;Hta 
não se defendeu desta minila afirmativa ll(;.;-
ta Assembléia. 

U Sr. último de Carvalho - V. Ex c; .t.' 
me permite um aparte'? Quando V. Exc,,,, 
alegou o desvio de vei'ha da Prefeitura, \ '. 
Excia. lamentou que eu não estivesse prcsea-
te. Depois, cslando presente, cabia a V: 
Excia. repetir as suas palavras ditas na mi-
nha ausência, e que V. .Excía. queria que cu 
ouvisse. Estava esperando que V. Exeia. 
confirmasse as suas alegações, porque as pa-
lavras proferidas por V. Excia., cuja sereili-
dade é pot' todos conhecida c louvada, pode-
riam ter sido ditas num momento de entusias-
mo e na aflição dos apartes. Esperava, por-
tanio, que V. Excia. repisasse o assunto para 
que eu pudesse respondê-lo. 

O SH. DNAH MENDES - A oportunida-
de se apresenta agora. (Risos). 

O Sr. último de Carvalho -·Já que V. 
Excia. está apregoando a questão ... 

O SR. DNAR MENDES - Perfeitameute, 
ratifico mil vêzes o que afirmei, c posso pro-
vá-lo doctmtentadamcnte. 

O Sr. úllimo de Carvallzo - Não dkse 
o que V. Excia prometeu ou que ficou de fa-
zer. Hcssalvei, no 1 entanto, que a imprensa 
de nossa terra publicou isso, c o regime é 

~.. ,quase o mesmo do alual, porque V. Exeia. 
acaba de dizer que, a mandado do Sccn:i6.-
rio, foi a Silverfmia escolher o terreno da es-
cola c estudar as condições da compra, c que 
recebeu onlens dêle, diretamente, para fazer 
isso. 

O SR. DNAR MENDES - Fui a Sil'ic-
rânia porque V. Excia, sabe que, para con,;-
tru~~ão dos grupos cscolarc:> o Estudo enti'a 
com o prédio e a Prefeitura local com o tt'l'-
rcno, 

O Sr. último de Carvalho - V. Ex c h\. 
sabe que eu sempre o louvo por estas açõc ;, 
c que muito o admiro, em virtude do inte· 
rêsse que demonstra pelo progresso de no:;-
sa terra. 

O SH. DNAR MENDES - Fui, somente, 
para escolher um terreno mais barato. o Sr. Oltimo de Carvalho - Os melho-
ramentos que syruo feitos Ilara lú partirão, 
sempre do Governo· 

O SR. DNAH l\IENDES - Todos têm o 
direito de trabalhar por sua terra, quer se-
jam participantes do .G?':ê~no, quer scjar:1 da 
oposição. Não há pnvilcgws quanto a 1sso. 

'Todos são elementos que ·representam o po-
vo e têm direito de trabalhar pelo bem de su; região. Agora, quando afirmo uma cou-

sa, ~firmo, depois .• de ter . provas. Procurei 
desviar, tanto quanto poss1vel, as discussões 
dêste terreno, mas estou pronto a ratificar as 
minhas, afirmações, e, para Isto, tenho .docu-
mentos em minha pasta. 

O que pretendemos, sohretndo, c que es-' 
tas discussões e campanha.\ poit!ie:t:; sejam 
levadas a efeito num clirn:~ tle lc:lldadc, pois 
não é crime divergirem os ::·:i vcrsúrios em 
suas opiniõe~, m~ts, crime :;eti<l agir sem leal-
dade, como as vezes aconlece. 

O Sr, último de Carvalho - A lealdade 
é prouricdade ele V. Exeia. 

6 SR. DNAH MENDES - Não é, e nem 
a ironia de V, Exeia. me a!ingc. A lealdade 
6 um atribulo de t<Hlo o homern digno c ho-
nesto, mesmo quando diséorda dos seus ad-
versários, Nesta parte julgo-me um ·homem 
digao, honesto e leal, porque, quando ataco os · 
meus adversúrios, ataco de frente, e com do-
enmcntnr;ão, c pe,;o n todos os meus adver-
sários, que, quando me atacarem, o façam pe-, 
la frente. , 

O Sr, último de Carvalho - Faço muitas 
Yêzcs iustiça n Y. Excia. 

O 'sn. DNAR MENDES - Agradec;o-a de 
V. Excia., porque é .iuo;tiça de tamanduá. 

Era o . que eu tinha a dizer, Sr. Presi~ 
dente. (Palnw8). 

VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS E DO 
MINISTÉRIO PúBLICO 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Júlio de Carvalho. ! · 

O SH. .JúLIO DE CARVALI-10 - Sr. 
Presidente. 

A Constituicão do Estado, nos artigos 69,. 
pará<trafos 1.0 e 2.• c 75, parágrafos 3.0 e 
,1.•, ~ o Ato das Disposições Constituciona~s 
Transitórias, no artigo 28, determinam quaiS 
devem ser os vencimentos dos magistrados e 
dos Membros do Ministério Público. 

Assim, para cumprimento dos dispositi-
vos citados, tenho a honra de passar à Mesa, 
antes de votado o or~~amento para 1948, um 
pro.ieto ·de lei contendo a tabela dêsscs venci-
mentos (lê): 

PROJETO N.• 217 

Fixa os vencimentos dos magistrados e mem-
bros do Ministério Público 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, decreta': 

Art. V - Siio os seguintes os veneimen-
tos anuais dos magistrados: 

I - De~cmhargador - Cr!~ 108.000,00; fi -;-- Jmz de Direito de eomarea de 4.~~
entranew --:- Cr~; 81.000,00; 

III - Juiz de Direito de comarca de 3.1). 
entrfmeia -...:. Cr~i 60. 750,00; 

IV·- .Juiz de Direito de comarca de 2.' 
entrância - C r~ 4!1. 540,00; 

V - Juiz de Direito de comarca de 1.1). 
entrância - Cr$ 34.176,00; 

VI - Juiz Municipal de comarca de 4.~ 
entrfmeia - Cr$ 54.000,00; 

VII - Juiz Munieipal de comarca de 3."' 
entrilneia - Cr)ji 40.500,00; 

VIII - Juiz Municipal de comarca de 
2.~ entrância - Crffi 30.420,00; 

IX - Juiz Muni'cipal de têrmo anexo -
Cr$ 32. 467,00. 

323 

.:-

. ' 
! 
I 



Art. 2.• - São êstes os vencimentos 
anuais dos membros do Ministério Público: 

I - Procurador-Geral - Cr$ 103. 000,00; 
II - Subprocurador-Geral - Cr$ ..... 

72.000,00; 
III - Promotor de .Justiça de comarca . 

de 4.• entrância - Cr$ 51. 000,00; 
IV - Promotor de .Justi~~a de comarca 

de 3.• entrância - Cr$ 40.500,00; 
V - Promotor de Justiça de comarca 

de 2.• entrância - Cr$ 30.420,00; 
VI - Promotor de Justiça de comarca 

de V entrância - Cr$ 22.783,92. 
Parágrafo único - O Curador terá os 

mesmos vencimentos do Promotor de Justi-
ça da comarca em que servir. 

. Art. 3.• ·- A presente Lei entrará em 
vigor no dia 1.• de janeiro de 1948, revoga-
das as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 194 7. 
(aa.) Júlio de Carvalho - José André 

de. Almeida - Valdir Lisboa - Luiz Do-
~mgos --;:- A:luísio Cpsta - .J usou, Alberga-
na - Cand1do Ulhoa - Cesar Sorági -
Juarez de Sousa Carmo - último de Car-
valho - Xenofonte Mereadante - Renó -
Augusto Costa - Joubert Guerra - Dnar 
Mendes Ferreira - Emílio de Vasconcelos 
Costa - M:~urício Andrade - Rondon Pa-
ch~co - Ehas de Sousa Carmo -- Antônio 
Gmmarães - Antônio Pedro Braga - Soa-
res Canedo - Magalhães de Melo Viana _ 
Badaró Júnior - Oscar Corrêa - Simão da 
Cunha - Mourão Guimarães - Luiz Ma-
ranha .- Ar;fba.l .Gontijo - Ribeiro Navarro 
- Arhndo Zamm - Adolfo Portela - José 
Augusto. - Carlos Prates - Chaves Ribeiro 
- Martms. da Costa - Mateus Salomé - l\Ia-
nu~I Tavmra - .Tacder Albergaria - Lima 
Gmmarães. 

dia. 
Publicado, inclua-se em ordem do 

PROBLEMAS DA INF ANCIA 

S 
O SR. PRESIDENTE -- Tem a palavra 

0 r. Soares Canedo. 
~ O SR. SOARES CANEDO - Sr. Presi-
~ente, Srs. Deputados: 

Venho ocupar hoje esta tribuna para em 
no~ne. da classe médica desta Casa e no 'meu 
propno, associar-nos às comemorações da 
Semana da Criança. 

E' verdade que êste ano não tem ela o 
mesmo brilho das anteriores, mas tem, con-
tudo, .corn_o marca indelével c significativa; 
a reahzaçao na Capital do País de um Con-
gresso Méd.ico, sob o~ úuspíeios do Departa-
mento NaciOnal da Criança, justamente para 
.e!aborar um plano de ação visando ao iní-
CIO de _uma campanha nacional em favor da 
matcrmdade e da infftncia. 

O ilustre Ministro Clemente Mariani, ao 
p_re~idir o ato inaugural da 1.• .Jornada Bra-
sileira, teve o ensejo de reconhecer o pro-
blema da criança como de gravidade nacio-
nal e ressaltar o valor que terá a coopera-
ção dos esforços públicos e particulares na 
execução de uma cruzada de tão relevante 
alcance social. 

Healmentc Sr. Presidente, nunca é de-
mais afirmar ' quando se aborda êstc . pro-
~Iema, a no~sa decepcionantc mortalidade 
Infantil, que não decresce c que, com a si-
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filis e a tuberculose, são fatores principais 
do vazio demográfico existente no País, co· 
locando-nos ainda, inapclàvelmente, na reta-
guarda das nações civilizadas. 

Por ocasiúo de um debate, em mesa re-
donda, promovido pelos "Diários Associa-
dos", o atual Diretor do D. N. C. afirnwu: 
"Considero o problema da mortalidade in-
fantil o número um, pelo que representa co-
mo desfalque do capital humano do Brasil". 

Nesta Casa tivemos ocasião de falar com 
a eloqüência de dados estatísticos sôbre esta 
mortalidade e não iremos agora, em que o 
nosso objetivo e apenas louvar a ação de ór-
gãos a serviço dessa meritória campanha, re· 
pisar o assunto. 

Entretanto, não queremos ser taxados de 
pessimistas negando o esfôrço construtivo que 
se vem operando nesse sentido. 

O D. N. C. representa, sem dúvida, uma 
parte considerável dês te esfôrço. Surgiu para 
realizar a revolução das idéias, vencer a ro-
tina e os métodos antiquados; para conside-
rar: no problema da criança o seu caráter de 
~midade c especificidade: cuidá-lo de mod(} 
mtegral, sob todos os seus aspectos e não uni-
Ia.t~r~Imcnte, apenas olhando o seu lado sa-
n.Itano; para "organizar, em todo o Paí~;, um 
~Iste.ma de serviços completos c eficientes, 
desti~a~los a assegurar a tôdas as mães as 
condiç_oes mais favoráveis à concepçiío, à 
geslaçao, ao parto, ao puerpério e à criação, 
e a dar a tôdas as crianças, desde o nnsci-
mei;to até a adolescência, a garantia de que 
scra normal e feliz o processo de seu (lescn-
volvimento físico, moral e intelectual". 
. Os frutos dessa nova: orientação já se 

fizeram sentir, embora os recursos financei-
ros de que dispõe sejam ainda insuficientes 
para tarefa tão gigantesca. Transita, no en-
!anto, pela Câmara dos Deputados, um pro-
Jeto de lei regulando o D. N. C. no sentido de 
Ih? dar maior amplitude técnica e finan-
cen·a. 

Os numerosos postos de puericqltnra dis-
seminados pelo nosso "hinlcrland", recebendo /'.· 
apoio técnico e material do referido Departa-
mento, são armas poderosas. na luta pela me-
lhoria dos nossos índices de mortalidade. Mas, 
não é tudo. Não podemos circunscrever o-
problema apcna~ no domínio de uma _campa-
nha educativa e sanitúria, o que serw, sem 
dúvida, malhar em ferro frio. À fôr~a ele ba-
ter poder-se-á conseguir alguma cOisa, mas: 
muito mais conseguiremos quando pusermos 
em prática uma política econômica qU<' torne 
possível a elevação do padrão de vida do !1°3'-
so povo, c, portanto, a melhoria da nHtnça(} 
das classes menos favorecidas. . 

Eis, portanto Srs. Deputados, n cnse 
alimentar que ass~lJCrba o País, urna dus c_~m-
sas,- talvez a mais importa_nte, ~a .ques.ta~ ~ 
Estudos baseados em inquéntos feitos t 0 }J v.a 
rios médicos em regiões diferentes. lo ... ~Is, 
provam sobejamente que npesar. d!l.,lll~x,I,sh.:n.-

:I 

cia de qualquer assistêncHl Ill:edrc.t I e.,ula~' 
graças a um melhor padrão _alunCI;tar, o nu-
mero de ,sobreviventes à pcrrgosa Hlade de_ O 
a 1 ano é surprccndcntemc~te clcv_n~a. Na(} 
desejo tomar a atenção da Casa exibmdo ta- : 1 ,, 
belas e coeficientes que pude anotar lendo o 
magnifico relatório apresentado pelo Dr. AI-
cedo Coutinho, Deputado por Pernambuco, à 



Comissão de Investigação Econômica e So-
cial criada pela então Assembléia. Consti-
tuinte. 

mana, digna ·dos aplausos c dq gratidão do 
povo mineiro. 

Para _que· se opere entl:e nós verdadeira 
rccupcr~1ÇaO de riquezas, salvando o povo do 
paupcrnsmo e:-trcmo para que caminha, or-
gamzou_ o Governo um plano de Fomento da , 
Produçao. 

Paupe~ismo e' ignorfmcia sempre foram os 
respon:~avcis máximos pela morbilidadc e 
n;ortalulatle infantis. Paupcrismo e ignorãn-
c~a, CJ~Ic como os demais problemas atuais 
so scrao vencidos, como muito bem acentuot~ 
o Embaixador João Neves da Fontoura em 
s~u recente discurso por ocasião da instala-
~~ao do li Congresso Brasileiro de Escritores 
se ~ev_armos em consideração "o princípio d~ 
soctahsmo definitivamente vitorioso no mun-
.do". 

Sr. Presidente, Minas certamente não fal-
tará com o seu apoio c seu concurso, nesta 
'cruznrla nacional pela redenção da criança, 
anunciada sinceramente pelo Sr. Ministro rla 
Educação. Desde que assumiu a Secretaria 
do Interior, o ilustre titular vem dedicando 
carinho especial ao problema dos menores 
ah:mdonados, executando um plano de ação 
cmdadosamcnte elaborado por uma comis-
são de técnicos e especialistas no assunto. 

Neste plnno destaca-se a intenção do Go-
vêrno, que louvamos com entusiasmo em ob-
jcti v ar a cria~~ão de granjas-escolas' ou mc-
lll?r, de granjas-cscolas-ho:;pitais, onde as 
cnanças, ao mesmo tempo que se instruem 
cuidam da saúde e lavram a terra apren: 
dendo o manêjo das múquinas c do~ inslru-
mentos ,criadores da riqueza e da prosperi-
dade. Em contacto permanente com a natu-
reza, respirando o ar puro dos campos c re-
cebendo os beneficios do sol, os débeis físi-
cos! o~ anêmic?s, os pré-tub~rculosos de prc-
fc~encw, que vivem em amlJientes confinados 
e Imundos, perambulando pelas ruas c mendi-
gando _esmolas, cncon trarão a saúde, sadia 
c~lucaçao moral c mental, com a circunstfln-
cw, amd~, que n~o ~CV? ser relegada, de se 
poder cmdar. na mfancw e na juventude, o 
amor pela vida rural, como primeiro passo 
para o programa de fixação do homem à 
terra. 

Esta Casa, quando em Assembléia Cons-
tituinte, introduziu no texto constitucional o 
art. 128, que destina dois por cento no mí-
nimo, das respectivas rendas do Esta'do, para 
a assistência à maternidade, à infância c à 
adolescência. E para que esta verba pudesse 
ter urna aplicação racional, os constituintes 
mineiros houveram por bem transformar a 
emenda de nossa autoria no art. 19 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
pela qual o Govêmo do Estado, dentro de sei~ 
meses, contados da promulgação dêste Ato 
criará o Departamento Estadual da Criança' 
como órgão autônomo. ' 

Soh esta futura direção, que centraliza-
rá tôdas as atividades e iniciativas públicas c 
partict~lar~s. rc~aci?nadas com o problema da 
protcçao a mfancw, estaremos certos e con-
fiantes de que o assunto terá a sua melhor c 
mais honesta solurão. Precisamos realizar 
em Minas algm;w coisa nesse sentido, ante o 
nada que posuunos. 

_ F:;çarnos votos para ~~ .il;tcgrul realiza-
çao deste plano, obra mentona e din·lmica 
coo12erando esta Asscrn.hl~i:l ~om o G~vêr~~ 
c nao lhe tomando a Iniciativa de sua exe-
cução. 

. Çom isso, estaremos, implicitamente, con-
tn~mnd~ para o. bem estar da criança mi-
neira, deste car:Jtal humano que é preciso 
proteger c valonzar do qual depende a nossa 
grandeza e o nosso futuro. 

_ São estas •. Sr. Presidente, as. considcra-
ç!!es que desejava fazer, requerendo a inscr-
ç_ao ~m ata de um voto de regozijo pela rea-
hzaçao. da 1.• Jornada Brasileira de Pediatria 
c Pucncultura. (Palmas). 

POLtTICA DE ALTO RIO DOCE 
9 SR. RENÇ> -Entrega à Mesa o seguin-

te discurso cscnto: 
"Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

. ·Acabo de receber 2 telegramas de Alto·. 
~{!o ~oce, sôbrc as violências cometidas pelo 
Ja celebre tenente Sebastião Batista, Delcga-
d.o naquela cidade. São os seguintes os rcfe-
ndos telegramas: "Deputado José Hcnó. Ge-
raldo Luiz (Laláu) espancado, prêso polícia 
Alto Rio Doce. Ulisses. Couto, Presidente P 
T B " "D t d J ' R ' . . . . - . _e pu a o o se e no. Eu prêso 
espancado 1llJUStamcnlc. Peço vossas provi-
dências. Laláu". 

Corta-me o coração receber tais telegra-
mas em que nos relatam cenas de violência. 
c vandalismo praticadas numa cidade ordei-
ra e pacata como a de Alto lHo Doce. O Sr. 
tenente Sebastião Batista remeteu uma car-
ta ao D~putado Alberto Deodato, que foi lida 
desta tnhuna em sua defesa. No tópico :!.0 

dessa carta, o sr. tenente Sebastião Batista 
desafiava. o Deputado Hibciro Navarro que 
apontasse as casas comerciais c os cidadãos 
pacatos que foram per êle invadidas e pre-
s«;>s; Eu os aponto.: são tôdas as casas comer-
CiaiS c todos os cidadãos pacatos de Alto Rio 
Doe? que n~~ estão dispostos a se reger pela 
~~rtllha pohtlca do Sr. Dr. Miguel Batista. 
r.odas essas casas c todos êsses cidadãos que 
mn.d;~ ·foram ~oupados estão no indcx para 
proxm!-os sofnmcntos. O sr. delegado de 
Alto Hw Doce, Tenente Sebastião Batista, que 
pelo nome J?arcce até parente próximo do 
P.c?.utado lV!Iguel Batista, escolhido a dedo 
~,u a Alt? Hw Doce, não somente fêz prender 
corno m~mdo_u cspa~car presos indefesos, co-
mo os Cidadaos Jovmo José dos Reis Geraldo 
I . ' ... u~7., . vulgo. Laláu e outros, além de mandar 

Estude o Governador do Estado, com a 
darividência, o hom senso e o patriotismo 
que lhe são peculiar~s, a :regulamentação do 
dispositivo constituciOnal c terá assim rea-
lizado uma obra nobre, evangelizadora c lm-

mh~mdar cidadãos dignos e honrados, como 
Jose Romão e outros, que não podem dar, ~1m 
pas~o. em Alto Rio Doce, sem que n P.ohhca 
pohcw do tenente Sebastião, não esteJa em 
seu encalço como aconteceu mesmo agora, no 
comício do P.T.B.-P.S.D., ,em que cs.tiv.e 
pr~scntc. O indigitado delegado, para di~l
nmr a repercussão do comício, não permltm 
que o mes.mo fôssc ampliado pelo alto-falante 
que lhe fora pedido 0 consentimento. Man-
dava chamar a todo momento os dirigentes 
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; do comício, para Únpedí-los da manifestação 
do sentimento do povo livre e patriota de 
Alto Rio Doce. Nós lhe obedecemos sempre 

·c) pelos Inspetores Técnicos da Fazendo, 
em número de cinco (5) diretamente suhor· 
dinaclos ao Departamento de Fiscalização, 
cujo~ cargos serão preenchidos por Fiscais 
de Rendas, pelo critério de merecimento ob-
jetivmnente apurado; 

· para mais uma vez comprovar o facciosisrno, 
· ·~ partidarismo de tão truculento delegado. Não 
tivemos alto-falante e por isso mesmo o povo, 
manifestando seu nunca desmentido civismo, 
se c.omprimiu na praça pirblica para poder nos 
ouvir meLhor. A polícia do Chefe Dr. Miguel 
B.atista é a mais nefanda possível na infeliz 
Cidade de Alto Rio Doce, que êle quer domi-
nar. Basta dizer que, com o seu prestígio jun-
to. a? Govêmo, não só conseguiu um seu ho-
rn~mmo para Delegado como também conse-

. gum que a Secretaria da Agricultura lhe desse 
, c fornecesse à Prefeitura de Alto lU o Doce 
gr.an~e número de ··enxadas, para serem dis-
t~I~mdas, aos trabalhadores rurais do muni-
CIPIO,, c pasmem, Srs. Deputados, as cnxn-
d_as so foram distribuídas aos seus partidá-
rios. e não a todos os trabalhadores que ne-
cessitavam delas para maior produção, para 
ltayer abundância c fartura em tôda :titnnas Gc-
rms. S. Excia. faz política até com as en-
Xadas que lhe foram concedidas para mino-
rar a fome c a situação aflitiva dos que que-
rem trabalhar pela independência econômi-
c~ do seu próprio município e pela luta do 
Pao de cada dia. Que Deus ilumine o Chefe 
Miguel Batista na senda t1trc rem trilhan<lo 
de Perseguição aos que um dln c endeusaram 
Pela s~ra bondade e pelo seu coração genero-
po,ThOJe muito diferente daqueles tempos. O 

· .B. e o P.S.D. de Alto Hio Doce res-
~uard:,ul}-.se de tão vingativo c maldoso' pró-
x~r Pohh~o e a resposta será dada nas pró-
d Imas elmções municipais. Peço ao Govêrno 
nÍ ,E~tado, continuar mantendo naquele rnu-
ta Cipro o Delegado Tenente Sebastião Batis-
ob P!l_ra .qu~ êlc tenha o prêmio da sua ceqa 
gu~ldB·nçw a truculenta política do Dr. 1\:Ii-
torn ahsta e que o sangue de suas vítimas se 
vent~ nurn:l chuva ·de rosas a coroar 0 ad-
ra demda l,I~crdade c do novo raiar da aura-
trevas lcr~hca ~aguelc município imerso nas 
ça ( a Ignomima, da opressão c da amca-

aos seus cidadãos". 

APHESENTAÇÃO DE PAHECER 

Part~'d sCgui~a,_ o Sr. Tancrcdo Neves por 
ta à Ma om.Issa? de Finanças, lê e ap~esen

esa 0 segumte parecer: 

PAHECER PARI\ 3.~ DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJETO N.Q 16 

que ~i~o~nisã_?, exarnin_ando o projeto n.0 16, 
do E t · )oe sobre a Fiscalização de Hcndas 
emcnd~( 0 •, aprovado em 2.• discussão com as 
tido a a3, • e d ~e P~recer .seja o mesmo suhme-
gue: • · Iscusao c aprovado, corno se se-

' Art . 1 o A F' I' - ' R ·uo Estado · ; - . <Isca Izaçao (te endas 
sera exercida especialmente: 

1 - Dentro do Estado: 

d) pelos Fiscais de Rendas e Agentes Fis· 
cais de 1.• classe, passando êstes a denomi-
nar-se Agentes Fbcais, nas cireunscri~~ões fis-
cais, com sede nas cidades de maior movi-
mento comercial dentre os municípios soh sua 
jurisdição; 

e) pelos Auxiliares Técnicos úc Fisca· 
lização, em número de quatrocentos ( 400), 
cujos cargos, de provimento 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 c 

do Café de Minas Gerais, no Hio de Ja-
neiro; 

b) pelo Departamento da Fazenda de 
Minas Gerais, ·em São Paulo. 

Art. 2.0 
- Suhsidiàriarnentc, a fisca-

lização de rendas do Estado cahcrú ainda aos 
funcionários que exerçam funções de dire-
ção e chefia nu Secretaria das Finnaeas aos 
tabeliães de notas, escrivães de ofício~ de 
.iu~tiça, avaliadores judiciais, contadores do 
Jmzo e a todos quantos, pelas fun~~ões de 
seus cargos, devam zelar pelos interêsses do 
Estado. 

Art. 3.: - Tôdas as repartições públi-
cas estadums c autoridades. do Estado pres-
tarão auxílio ao servico de fiscalização de ren-
das, podendo ser solicitado, se necessário o 
das autoridades municipais. ' 

_ Art. 4.9 
- Para os efeitos da fi~caliza

çao de rcmdas, o Estado serú dividido em Cir-
cuns,c~içõcs Fiscais, tantas quantas forem ne-
cessanas. 

_ Art. 5.• - O Regulamento da Fisealiza-
ça? de Hendns cstaheleeerú o sistema <lc apro-
veitamento do pessoal nas circunscri(~<i'!s. 

Art. 6. 0 
- Fica criada a carreira 'no qua-

dro do pessoal da fiscalização de rendas, que 
compreende os seguintes cargos, em ordem as-
cendente: 

1 Auxiliar Técnico de Fiscalizaç:io. 
2 - Ar~entc Fiscal. 
:J - Fiscal de Rendas. 
Parúgrafo único - O ingresso nr~ car-

reira dar-se-á pelo cargo de Auxiliar Técni-
co de Fiscalização, mediante concurso de 
provas. 

Art. 7.0 
- Os funcionários fiscais do 

ntual quadro do _Departamento de Compras e 
Fiscalização se mcorpormn, para todos os 
efeitos, segundo a sua categoria ao quadro 
da Fiscalização de Rendas do Estado, a que 
se refere a presente Lei. 

Art. R. o - Os atuais Inspetores de Ren-
das, que fazem Parte do quadro suplementar-, 
poderão ser ~woveitadoo, nos serviços de fis-
calizaçã<_>, a JUI7;0. da Administração. · 

' . a) _Pelo Departamento de Impostos e Fis-
cahzaçao, como órgão diretivo, o qual passa 
a denominar-se Departamento de Fiscalização; 

Paragrafo tmtco - No caso de serem 
aproveitados. 'terão êlcs as funções que lhes 
designar o Sccretúrio das Finanças. 

\ 

. h) pelos Serviços Fiscais, sediados n~ Es-
tado, cujo número fica fixado em cinco ( 5), 
0~ quais serão dirigidos. p~r Chefes de Ser-
yxcos, nomeados em com1ssao; 
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Art. . 9.o _ - As atuais Circunscrições 
de Fiscahzaçao poderão ser extintas pcriô-
dicamente, devendo o seu pessoal ser apTo-
V·eitado na ·carreira de fiscalização ou arre-
cadaçÃO· 



I ,_, 

Parágrafo único - Enquanto não fo-
rem extintas as Circunscrições referidas nes-
te artigo, o Serviço de Contrôle dos Postos 
de Fiscalização continuará com as suas atuais 
atribuições. 

Art. 10 - Os atuais Agentes Fiscais de 
2.• classe e Auxiliares dos Postos de Fisca-
lização deverão ser aproveitados mediante 
concurso de títulos, . como Auxiliares Técni-
cos de Fiscalização, ficando os excedentes 
mantidos em quadro suplementar. 

Art. 11 - Aos Inspetores Técnicos 1 da 
- Fazenda incumbe exercer a fiscalização dos 

serviços realizados nos municípios pelos Co-
letores, Fiscais de Rendas, Agentes Fiscais e 
Auxiliares Técnicos de Fiscalização, hem co-
mo desempenhar outras missões que lhes se-
jam determinadas pela autoridade compe-
tente. 

Art. 12 - 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 su-
bordinados aos Fiscais ou Agentes Fiscais. 

Art. 13 - Os Inspetores Técnicos da 
Fazenda, Inspetores de Hendas, Fiscais de 
Rendas, Agcn tcs Fiscais c Auxiliares Técni-
cos de Fiscali.zação terão os seguintes venci-
mentos mens:us: 

Inspetores Técnicos da Fazenda e de 
Rendas - Cr$ 3. 690 00. 

Fiscais de Rend~s - Cril\ 3. 200,00. 
Agentes Fiscais - Cr$ 2. 400 00. 
Auxiliares Técnicos de Piscahzação 

Cr$ 1. 200,00. 
Art. 14 - Os Fiscais de Rendas c Agen-

tes poderão nrnecadar Dívida Ativa, bem co-
rno importâncias devidas por notificações que 
expedirem, ou autos de infração que lavra-
rem, nos têrmos em que o Hegulamento dis-
puser. 

Art. 15 - Os Inspetores, Fiscais de 
Hendas, Agentes Fiscais c Auxiliares Técni-
cos de Fiscalização terão direito a urna diá-
ria a ser arbitrada pelo Secretário das Fi-
nanças, a título de indenização de despesas 
c?m alimentação e pousada, quando, em fun-
çao de seus cargos, se deslocarem das. suas 
sedes. 

Parágrafo único - Correrão por conta 
do Estado as despesas de transportes de pes-
soal da Fiscalização, em serviço. 

Art. 1G - Quando transferidos de sua 
circunscrição, por motivo de transferência 
ou promoção, os funcionários da fiscalização 
terão direito a uma ajuda de custo corres-
pondente aos vencimentos de um mês. 

Parágrafo único - Em se tratando de 
transferência a pedido, perderá o funcioná-
rio direito à percepção da vantagem de que 
trata êstc artigo. 

Art. 17 - Antes de dois anos de per-
manência em determinada circunscrição, o~ 
A' entes Fiscais e o~ Fiscais de Hendas S? 
p~dcr~o ser transfendos para outra, a pedi-

. do ou' por interêsse do ser.vi.ço p~blico, com-
provado em processo athmmstrahvo. 

Àrt. 18 - q Poder Executivo estabele-
cerá, no respect~vo Regu!arn.ento, percenta-
gens variáveis, . dire~as _e mdiretas, ~~s fun-
cionários da Fiscahzaçao em exe\ciCI~ efe-
tivo da função arrecadadora, ou flsca,hzado-

ra, até 'o 'limite de 10%,' cabendo 5%. dire-· 
tamente àqueles funcionários e , o restante a 
todos êles. . , 

Parágrafo único - As percentagens a 
que se refere êste artigo não se incorporarão 
aos vencimentos, para o ato de aposentado-
ria, nem sôbre êlcs se calculará o abono de 
família. , 

Art. 19 - Sôbre as arrecadações efe- ' 
tuadas pelos funcionários da FiscalizaÇão 
nenhuma percentagem caberá aos funcioná-
rios das coletorias. 

Art. 20 - Para a arrecadação de débi-
tos fiscais já inscritos em dívida ativa, o Fis-
cal c o Agente Fiscal deverão apurar, pre-
viamente, se há executivo fiscal ajuizado. 

Parágrafo único - No caso afirmativo, 
a arrecadação sàmente se farú depois de pa-
gas as custas devidas c comunicada a ocor-
rência ao répresentante da Fazenda Esta~ 
dual. 

Art. 21 - O produto das multas não 
poderá ser atribuído, no todo ou em parte a 
quaisquer funcionários ou a denunciante~. 

Art. 22 - O funcionário da Fiscaliza-., 
ção que, em virtude da idade ou do estado 
de saúde, estiver incapacitado para êssc ser-
viço, mas válido para função sedentária, será 
transferido para um quadro suplementar es-
pecial c aproveitado nos trabalhos internos 
dos· Serviços Fiscais ou de qualquer outro ór-
gão da Secretaria das Finanças, sem direito 
à percepção de diárias e, percentagens. 

Parágrafo único - Para verificação das 
condições referi das neste artigo, o funcioná-
rio será submetido, a inspeção perante junta 
médica, na Capital do Estado. . , 

Art. 23 -c- Fica revogado o artigo 1.• do 
Decreto-lei n.• 48, de 7 de janeiro de 1938. 

, Art. 24 - Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir os necessários créditos, bem 
corno baixar o Regulamento para a execurão 
desta Lei. " 

Art. 25 - Esta Lei entrará em vi ~to r 
na .dt~ta de sua pu~Jl!cação, revogadas as dis-
poslçocs em contrariO. 

• Sala das Comissões, 1G de outubro de 
1947. 

(aa.) Tancredo Neves relator - Alber-
to. D.eodato - Maurício Andrade - Chaves 
RI!Jeiro - R c nó. 

- Publicado, Íl~clua-se em ordem do 
dia. 

A seguir, o Sr. Presidente submete à 
':otação e é aprovado o requerimento do Sr. 
Soares Canedo, constante do final do seu dis-
curso. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

Há, sôhre a Mesa, 0 seguinte requeri-
mento, que é lido pelo Sr. 1.0 Secretário: 

. ~xmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa: · 

. O infra assinado, Vice-Presidente d~ ~o-·, 
missão de Agricultura, Indústria e Comerc~o, 
na ausência do Presidente, Sr. Deputacl.o Unel 
Alvim, vem solicitar na forma do Regimento, 
a designação de um' Deputado filiado ao P~r
tido Hepuhlicano, para substituir, na Corm~
são, o seu companheiro, Sr. Dep.utado D1-. 
lcrníando Martins da Costa Cruz Filho· 

Pede deferimento. 

327' 

• 

I 
I 



Sala das Comissões, 16 de outubro · de 
1947. ' 

(a.) Dnar Mendes. 
O Sr. Presidente defere o requerimento 

, supra, c designa o Sr. Bolivar de Freitas pa-
ra substituir o Sr. Dilerrnando Cruz, na Co-
missão de Agricultura, durante a ausência 
dêste. 

Nenhum outro Sr. Deputado pedi!Hlo a 
palavra, passa-se à. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
V DISCUSSÃO DO PRO.JETO N.o 200 
Anuncia-se a. 1.4 discusão do projeto n.0 

200, de autoria do Sr. Deputado .Touhcrt Guer-
Ta, que concede auxílio ao Hospital N. S. 
da Saúde, de Diamantina. , 

Lido êsse proJeto pelo Sr. 1." Sccretá-
. rio e pôs to em discussão, ncnhtlm Sr. ·Depu-

tado pede a palavra. Submetido a votos, é 
·aprovado. 

- À Comissfio de Finanças. 
1.~ DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 204 
Depois se anuncia a 1.• ·discussão do 

pro.ieto n.• 20·1, de autm:ia do Sr. Dep_utado 
. Martins da Costa, autorizando a doaçao de 
lotes à Sociednde Anxiliadora dos Reforma-
dos ·ria Fôrça Policial. 
· . Lido pelo Sr. 1.0 Secretário êsse projeto, 
sem debates, é aprovado. 

- A Comissão de Segurança Pública e 
a de Finanças. 

1.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 205 
' Em scguid:1. anuncia-se a 1.• discnssão 

do projeto n.o 205, de autoria rló Sr. Depu-
tado Joubert Guerra, que autoriza a constru-
ção de um prédio escolar no distrito de .Joa-
quim Felício, . município de Duenópolis. 

Lido êsse 'pro.icto pelo Sr. 1. o Secrctúrio, 
submetido a discussão c, sem clcbate, a vo-

" tação, é aprovado. 
- Á Comissão de Viação c à de Finan-

ças. 

1.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 20G 
. Depois, anuncia-se a 1.• discussão do pro-
• jeto n.o 206, de autoria do Sr. Deputado Uriel 

Alvim, que autoriza o Govêrno do Estado a 
construir, uma ponte sôhre o Rio Pardo no 
município de Parreiras. ' 

Pelo Sr. 1." Secretário é lido êsse pro-
jeto que, sem debate, é pôsto em votação e 
aprovado. 

- À Comissão de Viação e à de ·Fi-
nanças. 

1:• DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 207 
A seguir, anuncia-se a 1.• discussão do 

projeto n.o 207, de autoria do Sr. Deputado 
Arlindo Zanini,' que autoriza a instalação de 
uma Escola Industrial Vocacional, na cidade 
de Santos Dumont. 

O Sr. 1.0 Secretário lê êsse projeto que, 
sem debate, é pôsto em votaçiio e ap.rovado_. 

- À Comissão de Agricultura e a de FI-
nanças. 

V DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 208 
Em ::;eguida, anuncia-s~ a 1.• discussão 

-do projeto 11 ,o 208, de autona do Sr. Deputa-
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do' Juarez de Sousa Carmo, que concede sub-
venção' às Conferência de S. Vicente de Pau-
lo de Viçosa e lpanerna. 

Após a leitura dês se projeto pelo Sr. 
1.o Secretário, é, sem debate, submetido a 
votação c aprovado. 

- A Comissão de Finanças. 

1.• DISCUSS1\0 DO PROJETO N.o 209 

Depois se anuncia a 1.• discussiío do 
projeto n." 200, de auloria do Sr. Deputado 
Antônio Pimenta, que coneedc auxílio ú ~anta 
Casa de Caridade da cidade de .J anuúna. 

O Sr. 1. 0 Secretário lê êsse projeto que, 
sem debate, é pôsto em votação c aprovado. 

- A Comissão de Finanças. 

V DISCUSSÃO DO PHO.JETO N.o 210 
Logo a seguir, anuncia-se a 1.• discus-

são do projeto n.o 210, de autoria do Sr. De-
putado Antônio Pimenta, que autoriza a c.ons-
tru~~iío de uma Escola Elcmcnta!' de Agncul-
tura, em Januária, no Norte de Minas. 

E' lido pelo Sr. 1. 0 Secretário êssc pro-
jeto, que, sem dehatc, é aprovado. 

- À Comissão de Finnn~~as . 

V DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 211 
Em seguida, anuncia-se a 1.• discussão 

do projeto n.o 211, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pratcs, que concede subvenção 
à Escola· de Enfermagem "Hugo vVerneck", 
da S. Casa de Delo Horizonte. 

O Sr. 1.0 Sctretário lê êsse projeto que, 
pôsto em discussão e, sem debate, em vot:J.ção, 
é aprovado. 

- A Comissão de Finanças. 

V DISCUSSÃO DO PH.OJETO N.o 212 
Depois se anuncia a 1.~ discussfío do pr~

jcto n.o 212, de autoria do Sr. Deputado l!_I-
helro ele Navarro, que autoriza a construFao 
de prédios para grupos escolares, nas vilas 
de Caranaíha e Capela Nova das Dores. 

Pelo Sr. V Secretário é lido êsse pro-
Jeto, que, sem debate, é aprovado. 

A Comissfío de Viação e à de Fi-
nanças. 

V DISCUSSÃO DO PHOJETÓ N." 213 

Por último, anuncia-se a 1." discusão do 
projeto n.o 213 de autoria do Sr. Deputado 
.Juarez de Sous~ Carmo, que autor_iza t~ cons-
truçfío de uma ponte sôbre o no Pn·m~gt}, 
na sede ·do distrito de Guaraciaba, mumci-
pio de Pirangn. 

O Sr. 1.0 Secretário lê êssc projeto, que 
é pôsto em discusfío, c, sem debate, subme-
tido a votação, é aprovado. . d Fi-

A Comissão de Viaçfío c a · c 
nanças. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 5 
. t ncia-se a 2.• dis-Em prosscguunen o, anu 1 .• 1 r, a or 

1 • t • r. d' pon< o so J c ' -cussão ~,o prOJ? ? n. 0 • 15 · • do na Ata da ganizaçao rnumcipal, c pubhca 
11 • Sessão Ordinária. . 

. Estão sôbre a me3a ~·as segmntcs emen-
das: 
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'EliiENDAS AO PROJETO N.• '5 
Organizaçcio MuniCipal 

EMENDA N.O 95 
Título II - Inciso XXXI: 
Substituir pela seguinte redação: 
"Construir .e explorar mercados públi-

·cos, policiando-os e nfto permitindo mono-
pólios, açambarcamento c atravcssmnento de 
gêneros de primeira nccessida~!e, r_1êles ex-
postos ú venda, assim como hscahzando a 
qualidade dos gêneros, sob o aspecto sanitá-
rio, e contl·olando os seus preços'~. 

Sala das Sessões, 11-10-,17. - (aa.) Ar-
mando Zilcr - Uriel Alvim - Renó. 

EMENDA N.O 9G 
Titulo III - Capítulo IV: 
Substituir o inciso I pelo seguinte: 
"As deliberações da Câmara Municipal, 

salvo disposição em contrário, serão tomadas 
por maioria de votm;, presentes m:üs da me-
tade de seus rnemhros". 

Sala das Sessões, 11-10-,!7. - (aa.) Ar-
mando Ziler -- Uriel Alvim - Rcnó. 

EMENDA N.• 97 
Título III '- Capítulo I - Incluir onfle 

convier: 
Art. . .. - No -exercício do mandato, o 

Vereador é inviolável por suas opiniões, pa-
lavras c votos". 

Sala das ~essões, 11-10-47. - (aa.) Ar-
mando Ziler - Uriel Alvim -- Henó. 

' ' 
m.ml':DA N.• 98 

Título III - Púg. fl - Capítulo II: 
Suprimir no artigo :3. 0 o inciso I. 
Sala das Scss<ics, 11-10-47.- (aa.) Ar-

mando Ziler - Uricl Alvim - Hcnó. 

EMENDA N.• 99 
Título II - Incluir onde convier: 
Estabelecer planos de colonização c lo-

teamento de terras devolutas de município, 
cedendo-as ou vendendo-as, a quem não ti-
ve;· terras para cultivar. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 194 7. 
- (aa.) Armando Zilcr - Uriel Alvim -
Henó. ' 

EMENDA N.o 100 
Título Ii: 
Incluir onde convier: 
Desapropriar para coloniza~~iio, 'median-

te revenda ou doação as faixas de terras in-
cultas ao longo das rodovias ou estradas de 
ferro, bem assim as propriedades rurais 
cujos donos se negarem ú contribuição de me-
lhoria. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de .194 7. 
_ ( aa.) Armando Ziler - Uriel Alv1m -
Hen{l. 

EMENDA N.o 101 
Título n _ Incluir onde convi~r: • 
No interêsse do hem estar social, co-

laborar com 0 Estado, para extinção progres-
siva do latifúndio. 

1947 Sala das Sessões, 11 de outubro de . 

. ' ' I ~ -- (aa.) Armando· Ziler - Uri~l 
Renó. 

EMENDA N.o 102 , 

AtV.ull. [,.~:.,~:~ 

Acrescente-se nas Disposições Transi-
tórias: 

Art. . . . -- Os atuais sub distritos, cria-
dos por lei estadual, elegerão a· 23 de no-
vembro um Juiz de Paz c 2 suplentes, com 
jurisdi~~ão no território respectivo. 

Justificação - Nos grandes distritos de 
vúrios municípios do Estado foram para fa-
cilidade de administração, criados subdistri· 
tos para os quais o govêrno nomeou cscri-
vã~s de paz e oficiais do registro civil, juí-
zes de paz, suplentes c autoridades poli dais. 

A emenda visa regularizar a situação exis-
tente fazendo eleger, na próxima eleição nm-
nicir{al, as necessárias autoridades. 

Sala das Sessões, t:i de outubro de J 94 7. 
- (aa.) José Augusto -Lima Guimarães:._ 
Valdir Lisboa - · Antônio Pedro'-' Braga -
Tancredo Neves. 

EMENDA N.o 103 
Os terrenos sadios de propriedade das 

Prefeituras nos perímetros urbanos e suhur- · 
banos da ~ede do município, serão lot.cad?s 
e cedidos aos necessitados para ha!Jltaçao 
própria desde que outra não po~~!mam, pa!:la.n-
do apenas a taxa de ocupa{~ao ou a for a-
mento. . . . . . 

§ 1,0 
_ Cada lote devera mcdrr no ma-

ximo de 12 metros de frente, por 20 metros 
de fundo. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 194 ~. 
- Ü1a. ) Emílio de Vasconcelos Co~ta - Lm~ 
Domingos - Martins ~a Costa. . . 

·- Justificaçcio - Drversas Preferturas do 
Estado possuem terrenos nas zonas urbanas 
e suburbanas, em suas .respectiVl}S. sed~s. O.s 
operários, co1,11o é púbhco ~ _n9tono, ten~ di-
ficuldades inumcras na aqmsrçao de lotes ~~~
ra construção de suas casas pagando aluguers 
exorbitantes c lutando mesmo com a falt~l de 
habitação. Tal medida vida minorar a ~Itl;Ia
ção de inúmeros servidores da nossa patna. 

(a.) Emílio de Vasconcelos Costa. 

EMENDA N.o 104 

Ao Projeto n.• 5 
Art. ... -O número de Vereadores para 

cada município e os de Juiz de Paz c suple~
tes para cada distrito são os fixados respech-
va:rnentc, nos artigos 2.0 e 5.o da Lei n.O 6 de 
8 de outubro de 1947. 

Justi{icaçc!o - A lei de emergência fixou 
o número de Vereadores c de Juiz de Paz. 
Acho que o critério deve ser definitivo. 

S. Sessões, 16-10-47. 
(aa.) Alhcrto Deodato - Fabrício Soa-

res - Antônio Caetano - Martins da Costa. 

EMENDA N.o 105 

Acrescente-se onde ~onyter: f .. 1 s es-
Art. . . . - A ocorrcncra de .erw< 0 · .. i. · 

taduais e municipais não obrigara ~~-?a~ .t{ 
sação das atividades privadas, nos ieuao~ a 
lei trabalhista em vigor. . . 

.T!lsti{icaçc!o - E' da compe.tênéia excl.~
siva da União legislar sôbre o drrerlQ do lla-
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(Art. 5.Q da Constituição). A emenda. 
·proposta visa orientar o legislador municipal 
· sôbrc a regulamentaçfio da espécie, bem. como 

modo ·que êsse projeto entrará em 2.• dis-

· 1 evitar possíveis atritos entre as aulondades 
municipal e federal. 

, Sala das Sessões, 16 de outubro de 11l47. 
(aa.) Rondon Pacheco - Fabrício Soa-

res - Oscar Corrêa - Alberto Deodato -~ 
Manuel Taveira - Sousa Carmo - Fiddcino 
Viana - Simão da Cunha. 

Pôsto em discussão o projeto n.0 5, é fran-
queada a palavra aos Srs. Deputados. 

O SR. MANUEL TA VEIRA - Sr. Presi-
dente, pela ordem, peço a palavra. 
. . O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
'o Sr. Manuel Taveira. 

O SR. MANUEL TAVEIRA - Sr. Pr<>-
sidente. 

Como membro da Comissão de Assuntos 
,Municipais e Negócios Interestaduais, de. crm-
formidade~com o art. 157, n.• 8, do Rcguncn-
to, requeiro a V. Ex c ia., ouvida a Casa, seja 

·submetido a voto, capítulo por .capitulo, salvo 
as cmendàs, o projeto n.• 5. 

O SR. CÉSAR SORAGI, pela ordem. -
Sr. Presidente. 

O projeto n.• 5 c, sem. dúvida, um dos 
·mais importantes que transitam nesta Casa. 
Basta citar que, na V discussão,. fora~ apr~
sentadas 88 emendas. Na 2.• dtscussao, va-
rias emendas _ e emendas importantes 

, foram apresenta das por ilustres Deputados. 
• Desta forma, requeiro a V: Excia., de 

acordo com 0 art. 171 do Regime.nto Inter-
no, que sejam as emendas e o ProJeto reme-
tidos à Comissão c acredito que, o. Sr. Depu-
tado queira votar, sem o neccssano exame c 
conhecimento dessas emendas. 

O SH. PRESIDENTE - Tenho a inf?r· 
mar à Casa ·que a Comissão se pronunciOu 
sôhre 88 emendas e que, de fato, foram apr~
S~"ntadas vúrias outras emendas, mas em nu-
l11ero menor, tanto que ·apenas exi;'ltem 104 
emendas. E, de acôrdo com o Regimento, a 
Comissão podcrú emitir o seu parecer oral-
mente, e essas emendas, que serão discutidas 
em Plenário, não só pelo seu apresentante co-
mo também pelo Relator c demais membros 
da Comissão e por qualqner outro Deputado. 

cussão amanhã. 1 

O SR. PRESIDENTE - Se o projeto vol-
tar à Comissão de Assuntos Municipais, de-
verá voltar depois, também, à Comissão Com;-
titucional e, tendo-se em vista que as emen-
das serão debatidas no plenário, serão deba-
tidas pelo seu autor, a Comissão poderá no-
vamente emitir seu parecer oral, qualquer 
Deputado poderá também fazer uso da pala-
vra para encaminhamento da votação. A Mesa 
entende que deveríamos tomar conhecimento 
do projeto e suas emendas nesta sessão de 
hoje, porquanto, como jú afirmei, se o pro-
jeto voltar à Comissão sem ter sua discussão 
encerrada, poderá êle receber novas emen-
das; mas, quando voltar a plenário, se não 
tivermos dado por encerrada a discussão do 
projeto, discutindo artigo por artigo, sem se 
proceder a sua votação, haverá um trabalho 
imenso do plenário, sem proveito imediato, 
porquanto, depois, teremos novamente que 
discutir os mesmos artigos, por ocasião da 
votação. 

Entretanto, a Mesa vai deferir ao plená-
rio a decisão do requerimento oue acaba de 
ser formulado pelo Sr. Deputado César So-
rági; mas entende qne o projeto deveria r.er 
discutido na sessão de ho.ie, porqu:mto a Co-
missão poderá emitir parecer oral sôhre as 
emendas, mesmo porque as Comissões dei-
xaram de fazer referência ao número de emen-
das que vão ser julgadas e debatidas na 
sessão. 

Vou consultar á Casa se o projeto deve 
ser submetido a discussão e votação, em 2.• 
discussfio, na presente sessão, ou se n Casa 
entende que deverá ser novamente enviado .à 
Comissão de Assuntos Municipais e. conse-
qüentemente, à Comissão de Legislad\o, para: 
rrue as mesmas emitam sf1hre as emendas que 
forem :mrcsentadns o~ seus pareceres. 

Os Srs. Depntarlos que acham que o ylro-
_icto deva ser remctir1o, com as cmendns que 
lhe formn aprcsP.ntPrlns e c:;l\hrP. rs rrnai'i não 
existe paPPccr da Comif;são, à Comissão .de 
Assuntos Mnnieipnis queiram per!l1.ancccr sen-
tados. - ( Pmz.~a) . 

. Nessas condições, a Mesa entende que o 
' Plenário poderá, na sessão de hoje, tomar co-

nhecimento dessas emendas e votá-las, por-
que, de acôrdo com os têrmos do Regimento, 

Foi rejeitado o requerir1}ento. 
Vfm. suhmc1er à deliherac1io !1n C:ns~ o 

r;qu!;rirnento feito pelo Sr. Deputado Manuel 
1 ave1ra. 

·ou nós encerramos a discusão nesta sessão, a 
fim de que não mais se possnm apresentar 
emendas, ou então. se nós deferirmos o pedido 
d~ n_ohre Deputado, o projeto voltará à Co-
lll1S8ao, com as emendns que lhe foram apre-
sentadas e, quando voltar da Comissão, será 
novamente a oportunidade de serem apre-
sent.arlns novas emendas, e assim voltará in-
definidamente à Comissão. · 

O SR. CÉSAR SOHAGI --Sr. Presidente, 
data venia de V. Excia., os argumentos são 
Poderosos e respeitáveis mas acredito que 
nenhum dos Srs. Deputados deseja mais apre· 
sentar emendas. A Comissão de Assuntos Mu-
nicipais consultou todos os seus membros c 
não se sente à vontade para defender as emen-
das, ou nos pareceres que darú oralmente 
aqui, nesta sessão, comprometendo e_sta Co-

, missão a realizar hoje ainda, uma sessao, mes-
1:no que noturn~, para emitir parecer. De 
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. . " .. • ] ' n1tU O projeto sei a discutido capttn. o por ca,, ' 
sah;o as ~men r las, queiram permanecer sen-
tados. (Pausa) . 

Foi aprovado. . 
O parecer para 2.• discussão d~ ComEIS-' . . . . , f . ]ldo ,_,n-são de Assuntos Mume1p::us JU OI , :fazer 

tretanto, consulto ao seu relator se qt~~~fu;Hla
uso da palavra, para ler o parecer o 
mcntá-lo. c p 

O SR. MARTINS DA COSTA~ ,,r. cr!i~ 
si dente .. Já havendo sido feita. a lCilt!~~·1 nro-
que se torna perfeitamente dispensa e r Nes-
ceder novamente à leitura do ~arec s ·-a 
sas condições, Sr. Presidente, dispen ° ' · 

O SR. PRESIDENTE- Const~lto ao Sr. 
Relator Manuel Tavcira se quer fazer uso da 
palavra, para fundamentá-lo, ou se quer que 
se proceda à leitu.ra novamente· 

I 
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O SR. MANUEL TAVEIRA Sr. Pre-
sidente. Aliás, o parecer é meu, entretanto, 
o que está prevalecendo agora é outro. Por 
motivo de doença, tive que me ausentar da 
Assembléia, sendo dêste modo substituído por 
outro. 

5, . vai submetê~ lo . & vot!lção. ;Os S~s .. Depu-
tados. que aprovam a dispensa da leitura do· 
projeto n.• 5 queiram permanecer em seus· 
lugares. (Pazzsa) . Foi dispensada a' leitura. 
. 9 .c~pítulo I da criação c ,modificação do· 

mumcipiO consta dos arts. 1 a 9. Vou súb-
metê-los a discussão· e votação, salvo as emen-
das. Informa à Casa que, por ocasião da vo-
tação das emendas, os Srs. Deputados terão·· 
oportunidade de fazer uso da palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Informo à Casa 
que o outro parecer, ao qual o Sr. Deputad.o 
Manuel Taveira se refere, versa, apenas, , so-
bre as emendas relativas ao proj~to n.o 5. 
O parecer ao projeto é de autona <lo Sr. 
Deputado Manuel Taveira. 

O SH. MANUEL TAVEIHA -.Sr. Pre-
:Sidente, pela o ruem. Tenho de th~er a V. 
Excia. que, embora o par~cer. do Sr. Depu-
tauo Martins da Costa se] a sobre , emenuas, 
foi mais longe, pois abrangeu ta~h~IJ.?- o pro-
jeto, porquanto eu, com~, relat~r. n~~c.It:l, pr~
curei tanto quanto posslVel, 1 espelt,u a .es-
trutu~a uo projeto n.o 5. Entre~anto, o\Ivida 
a leitura do Sr. Deputado Martms <la Cost~, 
tive a oportunidade de observar que S. 
Excia. se estenueu sôbre a apreciaçã? do 
próprio projeto, razã<: pela qua~ con~Idero 
que o meu parecer uno tem mms rttzao de 
ser. 

O SR. PH.ESIDENTE - Existe, também, 
um voto em separado, de autoria do Sr. Tan-
credo Neves. Consulto o nobre Deputado sô-
hre se deseja fundamentá-lo ou proceder à 
sua leitura. 

O SR. TANCREDO NEVES - Sr. Pre-
sidente, não desejo fundamentá-lo, c dispenso 
a sua leitura. 

O SR. PHESIDENTE - O parecer re-
lativo às emendas ao projeto u.o 5, em ? .. • 
discussão, da Comissão de Constituição, Le-
gislação e .Justiça, é assinado pelo Sr. Depu-
tado Hibeiro Na varro. Consulto o Sr. Depu-
tado Ribeiro Nnvarro se quer fazer uso <la 
paln.vra para fundamentá-lo. 

o sn. Rnmmo NA VARRO 
sidentc, desisto da palavra. 

Sr. Pre-

O SR. PHESIDENTE - A Mesa, entre-
tanto vai proceder à leitura do parecer, por 
julgá~lo indispensável à apreciação das 
emendas. Projeto n.o 5: Lei Orgânica dos Mu-
nicípios, Cap. I, da criação e modificação dos 
municípios. 

O SH. OSCAR CORH:f;A - Sr. Presiden-
te pela ordem. Solicitarei de V. Excia. qul:"l 
s~ abstivesse da leitura_ do proie.to, uma c vez 
que êste já é, por demms, conheci<lo_ dos ,ws. 
Deputados, e <~ue, ,em ve~ da votaçao do ca-
pitulo, fôsse feita a por htulos. 

Está em discussão o Capítulo I, da Cria-. ' 
ção e Modificação dos Municípios. 

Encerrada esta discussão vou submetê-
los a votos. Os Srs. Deputados favoráveis à. 
aprovação do Capítulo I, .com seus arts. de· 
ns. 1 a 9, queiram permanecer em seus lu-
gares. (Pazzsa) . 

Foi aprovado. 
Na forma regimental, vou submeter à·· 

consideração da Casa a emenda n.• 16, su-
pressiva, que .está redigida da. seguinte ma-· 
ncira (lê) : 

EMENDA N.o 16 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhar a· 
votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SH. ALBERTO DEODATO -- Sr. Pre-
sidente. Acho que esRa emenda suprcssiv~ não' 
tem razão de ser.. Temos adotado aqm em 
todos os projetos, princip~lfJ.?-entc para .cl_a-
reza e conhecimento do publico, a repehçao 
dos dispositivos constitucioJ?.ais:.. Dês te !li_? do, 
acho que na lei de orgamzaçao mumclpa_l, . 
que vai ser lida por vereadores, homens pu-
hlicos municipais e por homens do povo, 
êsses dispositivos constitucionais devem c.ons-
tar do projeto c apenas para clareza e diVul-
gação. 

O Sr. Dadaró Júnior - Como meio edu-
cativo. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Como· 
meio educativo, como diz o Sr. Deputado, 
Badaró .Júnior. 

O Sr. Rowlon Paclleco - E' uma ver--
dadeira codificação. 

O SH. PRESIDENTE - ~~sta matéria j.á 
foi vencida. No entanto, a d1spensa da lm-
tnr:l é convonient~>, c vou submetê-la a vota-
ção. 

O SR. PII.ESIDENTE - Os Srs. Dep1(! 
tados que quiserem apartear o orador devem· 
pedir previamente lieenea ao me:nno. A Mesa 
tolera os apartes que quando solieitados ti-
verem anuência do orador. 

O SH. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE- Tem a palavra ' 
o Sr. Deputado Martins da Costa. O SR. OSCAH COHR~A - Data uenia, 

cumpre sali<,:ntar qp~ foi vencida a parte ' 
mínima, e na o a max1ma. . 

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa mfor-
. ma nos Srs. Deputados que procedeu n ?m 
trabalho ordenando as emendas de maneira 
qt~e vot'lndo capítulo por capítulo, parece que 
ter~mos' maior rendimento porque tôdas as 
emendas relativas ao mesmo ... 

o SH. OSCAH COR~f.:A - H c tiro o meu 
requerimento, Sr. Presidente. 

O SH. PRESIDENTE - A Mesa, att;_n-
dendo ao requcrimer~to l~O Sr. Oscar .Corre a~ 
na parte referente a lellura do projeto n. 

O SR. MAHTINS DA COSTA - O pare-
cer da Comissão, Sr. Presidente, foi pela re-
jeição da cmenda1

: 

Os fundamentos do parecer são os se-
guintes (lê) : . 

O SH. PRESIDENTE- Continua em dis-
cussão a emenda n.Q 16. (Pazzsa) · • 

Encerrada a sua discussão, vou ~uh:nc-· 
tê-la a votos. Os Srs. Deputados favorave1s a,. 
•emenda n.• 16, queiram permanecer senta-
dos. (Pausa) . 

Foi rejeitada a emenda. 
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EMENDAS NS. 6; 15 E 103 

Existem as emendas ns. G, 15 e 103, qua-
.lificadas "onde convier". Consulto aos seus 
autores com que artigo essas emendas se re-
lacionam. 

A emenda n.• 6 é do Sr. Deputado Car-
valheira H amos. A emenda n.o 15 é do Sr. 
Deputado Adolfo Portela c a emenda 103 é do 
Sr. Deputado Emílio Vasconcelos Costa. 

Não :havendo elementos para o relacio-
namento das emendas com os artigos respec-
tivos do projeto, a Mesa vai submetê-las a 
votação, antes de iniciar a votação das de-
mais emendas, a fim de que as 'mesmas não 
fiquem prejudicadas. 

O SR. MAHTINS DA COSTA - Sr. Pre-
sidente, penso que a Comissão de Redação 
é que devia fixar o lugar em que as emendas 
devem ser colocadas. 

O SR. PHESIDENTE - Tôdas as emen-
das declaram apenas, "onde convier". Como 
vamos votar o projeto, título por título, é 
muito possível que essas emendas fiquem pre-
judicadas. 

O SR. MAHTINS DA COSTA - Mas a 
preliminar que levanto, Sr. Presidente, é que 
à Comissão de Redação Final compete a fi-
xação das emendas nos seus lugares no Pro-
jeto. . . 

1 O SR. PRESIDENTE - Não há duvH a, 
o que· a Mesa está dizendo é cousa difercnt~. 
A Mesa está informando que co~ a. vota~~ao 
do Projeto, essas emendas l_)O_derao f_Icar pre-
judicadas. E, ne~sas condiçoes, vm subme-

·tê-las a votação antecipadamente. . . 
A emenda n.• G declara o segumte (le): 
O SR. ALBERTO DEODATO - Acho, 

Sr. Presidente, que essa emenda é. de grande 
finalidade, porque é preciso que esses casos 
de concorrência não fiquem eternamente 

. abertos, sem uma lei que os discipline. 
O SR. MARTINS DA COSTA - (Pela 

ordem). Sr. Presidente, peço a, V. Excia. 
que informe se existe parecer favorável ou 
não da Comissão. 

O SR. PHESIDENTE - A emenda n.• 
G é aditiva. A Comissão é de parecer que a 
emenda seja aprovada, por ser, em verdade, 

·de interêsse público, a fixação dos prazos a 
que a ernen da alude. 
ti Seria bastante interessante que o Sr. 
Relator fizesse uso da palavra, após a leitura 
de cada emenda, para fundamentar ou' pelo 

·menos para ler o parecer da Comissão. 
Emenda n.• 6 (aditiva) (lê): 

, Continua em discussão a emenda aditi-
va n.• G, do Sr. Deputado Carvalheira H a-
mos. (Pausa) . 

Encerrada a discussão da ·emenda n.• G, 
que tem parecer favorável da Comissão, vou 
submetê-Ia a votos. Os Srs. Deputados que 
forem favoráveis à mesmâ, queiram perma-
necer sentados. (Pausa). 

Foi aprovada a emenda. 
Emenda n.• 15 (lê): 

; A emenda é de autoria do Sr. D~pt~tado 
Adolfo Portela. O parecer da Comiss~o à 
·emenda n.• 15, aditiva, é o seguinte (le): 
. Está em discussão· ~Pausa)· eter 

Encerrada a discussao, vou suhm .U 
votos a emenda n.• 15, com parecer favora-
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vel da Comissão. Os Srs. Deputados favo-
ráveis à mesma, queiram permanecer senta-
dos. (Pausa) . 

Foi aprovada. 
Emenda n.• 103, de autoria do Sr. Depu-

tado Emílio Vasconcelos, vou proceder à lei-
tura da emenda, a fim de que a Comissão, se 
julgar conveniente, emita sôbre a mesma seu 
parecer oral (lê): 

Estú em discnssiio. 
O SH. EMíLIO DE VASCONCELOS COS-

TA - Sr. Presidente, peço a palavra. 
Quase tôdas as Prefeituras de ~Iinas Ge-

rais são proprietárias de terrenos na zona ur-
bana c suburbana. 

:Sabemos toc}os as grande dificuldades 
que têm os or>erários nn aquisi~~i:\o de casa 
própria. Ora, é dever das Prefeituras, das 
municipalidades, auxiliarem, o máximo pos-
sível, as sociedades que não têm detcrmin:~
do amparo, razão pela qual. urge que auxi-
liemos aos operário:; e aos necessitados, em 
geral, dando-lhes maior facilidade para a 
construção da sua casa própria. 

Isto, nós fizemos em Sete Lagoas e re-
solvemos o problema da 'habitnc;ão dos ope-
rários setelagoanos, ferroviários, em geral. 
E pcclimos ü Casa atenção para a emenda e 
a sua aprovação. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhamen-
to de votação. 

Sr. Presidente, é muito meritória a 
emenda apresentada pelo ilustre colega, Sr. 
Deputado Emílio de Vasconcelos. Entretan-
to, como está redigida, nestes têrmos, trarú 
um gravíssimo problema de urbanismo para 
a vida das cidades. Se todos os terrenos bal-
dios a Prefeitura é obrigada a doar aos po-
bres, sem demarcação de zonas, tudo isto vai 

·trazer gravíssimo problema de urbanização 
c de embelezmnento das cidades. Só por isto, 
exclusivamente por isto, é que nós devemos 
votar contra essa emenda. 

O SR. l\!AHTINS DA COSTA -Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhamen-
to de votação. . 

A Coniissão de Assuntos Municipais emi-
tiria parecer perfeitamente idêntico ao que 
acaba de ser pronunciado pelo ilustre Pro-
fessor Alberto Deodato. , de 

O problema de urbanização scra gran -
mente prejudicado com a emenda do Sr. 
Deputado Emílio de Vasconcelo_s 9ost:~ ·tende 

l o - CorniSS,IO cn Nessas cont Içoes, a .. 
que a emenda deve ser rcJeitCadat.. a em dis-

. O SR. PRESIDENTE - on 111u 
eussão a emenda. . _ u submetê-la 

Encerrada a thscussao, vo f · 'vei"s a 
~ t l 'lVOra · ' a votos. Os Srs. Depu _atos Sr Deputa· 

emenda n.• 103, de autona do · tem pu-
do Emílio de Vasconcelos Costa, qte elo Sr. 
recc; contrário, proferido o;almen e r~anccer 
Relato·r da Comissão,. qm;I~ad ~c emenda. 
sentados. (Pausa). Foi reJe~t:l a .t Emenda 

Título I - Emenda aditiva -
n. 10 _ Art. "Na fixação.·· . da n • 10. 

· Está em discussão a cmen · 
' (Pausa) · . _ vou submetê-la 

Encerrada a discussaof r:tveis à emen-
a votos. Os Srs · Deputados {;0 o'rável da Co-
da n." 10, que tem parecer av 1 ([Jau-. ecer sentatos. missão, queiram perman 
sa) . Foi aprovada. . 
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Emenda n. 0 11 (lê): 
"No ·quadro da divisão territorial ... " até 

''3.0!'. 
O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-

sidente, pela ordem. 
V. Excia. ac:1ha de ler a emenda?· 
O SR. PRESIDENTE - Acabei de ler 

a emenda n.o 11, e vou proceder à leitura do 
parecer da Comissão, relativa à mesma. 

O SR. MARTINS DA COSTA - E' que 
queria dispensar V. Excia. desta leitura, por-
que, evidentemente, V. Excia. ficará exces-
tdvamente cansndo, com a leitura, c como mais 
moço do que V. Excia., proponho-me a ler 
o parecer da Comis~iío, a fim de que fique 
cescansado o nobre Presidente. (Lê) : 

A Comissão .iul~a. 
O SR. PRESIDÉNTE- Continua em dis-

cussfío. 
Encerrnda a di~;cnss::ío, vou submetê-la a 

votos. Os Srs. Deputados favoráveis, quei-
ram nermanecer sentados. (Pnllsa). 

Foi rejeitnda a emenda. 
O SR. PRESIDENTE - Emenda n. 9 12 

(lê): 
O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-

sidente, pela ordem. 
Sr. Presidente, a emenda n.0 52 trata 

da mcsmn matéfh e de uma maneira muito 
mais rtmpla. A Comissão adota, por isso, n 
em.enda n.o 52, julgando a de n.o 12 preju-
dicadn. 

O pm·eccr da Comissiio sôbre a emenda 
11.0 f>2 está em úorler da Mesn. Dessa forma, 
penso que V. Excia. terá a bondade de pro-
ceder à leitnrn do narecer n.0 52. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda n.o 52 
trata da mesma matéria e de maneira mais 
amph {Tê): 

NPstas condicões. encerrada a discussão, 
vou submeter A votaciío a emenda n.o 52, que 
teve parecer favorável da Comissão e que, 
aprovada, preiudienrá a emenda n.o 12. 

Os Srs. Deputados favoráveis A emenda 
n.o 52. queiram nerrnanecer sentados. (Pnll-
sa). Foi aprovncla e, conseqüentemente, pre-
judir.nrla a emenda n.0 12. 

Emenda n.o 13 U1n : 
Est.á em discu~~fío n emenda n.o 13. 
Encerrada a discussão, vou submetê-la 

a votos. 
Os Srs. Deputados favoráveis :\ emenda 

n." 13. que tem parecer favorável da Comis-
sfio, nueirnm permanecer sentados. (Pausa) . 
Foi nnrovnda. 

Emenda n.0 14 (lê):· 
E<;tá em discus~fío a emenda n.0 14. 
Encerrada a discussão, vou snhmetê-la a 

votos. ns Srs. Deputados favoráveis :\ emenda 
n." 14, cme tem narecer favorável da Comis-
s::ín, qneirnm permanecer sentados. (Pausa). 
Foi aprovada. 

TITULO I - CAPITULO I 

Emendas 4, 8, 9, 17, 52, 53, 55-A e 66 
Emenda 11.0 14 (lê): 
Artigo 4.0 do projeto (lê) : 
Artigo 63 do projeto (lê): 
A Mesa faz repetidos apelos aos Srs. au-

tores das emendas para que elas sejam apre-
sentadas, reunindo-as com os seus artigos 

competentes. A emenda se refere ao 'lrtiao 
64. e será apreciada conjuntamente c~m '' 0 mesmo. 

, O SR ·
0 

PRESIDENJ'E - A. emenda n.o 8, 
ao art. 3 .. O art. 3. do proJeto n.o 5 está 
redigido da seguinte maneira (lê). • 

A en:enda n.o 8 está redigida da seguinte 
forma (le). 

O parecer da Comissão. A emenda n.• 
8 diz o seguinte (lé). 

A CorÍlissão oferece um substitutivo ao 
parágrafo único da emenda. 

Está em discussão o parecer da Comis-
são. (Pausa) . 

Encerrada esta discussão, vou submetê-la 
a votos. Os Srs. Deputados que forem favo-
ráveis no mesmo queiram permanecer cn; 
seus lugares. (Patzsa) . Foi aprovado. 

O SH. ALBERTO DEODATO- V. Exeia. 
poderia me dizer qual é o texto do substi-
tutivo? 

O SR. PRESIDENTE - O substitutivo 
melhora a redação ela emenda. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Muito 
agradecido, Sr. Presidente. 

O SR. PRESTDENTE - Os Sr~. Depu-
oyu SUUI 'opuí};HdUWUJS O umxnu anb O!J.qud 
-lJ.JO,\UJ UI;:lJOJ anl> soputndJ(l . S.IS SO 'SOlOA 
tndos que forem fuvorúveis ao substitutivo da 
Comissão queiram permanecer em seus lu-
gares. (Paúsa) . Foi aprovado. 

Emenda n.0 9 (lê). 
O parecer da Comissão à .emenda n.o 9 

é o seguinte (lê). 
EsÍú em discussão a emenda 11.0 9 que 

tem parecer favorável da Comissão. (Pausa) • 
Encerrada esta discussão, vou submetê-la a 
veis ao mesmo queirmn permanecer em seus 
lugares. (Pausa). Foi aprovado. 

Emenda 11.0 17 (lê). 
O art. 7.0 do projeto, está redigido dn 

seguinte maneira (lê). 
O parecer da Comissão, a respeito da 

emenda n.o 17, é o seguinte (lê) . 
, O SR. 1\IARTJNS DA COSTA- Sr. Pre· 
si dente, pela ordem. 

O substitutivo da Comissão apenas tira 
a faculdade que era concedida ao Departa-
mento de Assistência aos Municípios, de in-
dicar o desempatador. Pelo substitutivo, o 
arbitramento será feito por intermédio de, 
um representante nomeado pelos dois muni-
cípios, c que terão em vista ns rendas arre-
cadadas no território desmembrado no últi-
mo triênio administrativo. Se, porém, não 
houv~r ~côrdo e,ntre êsse árbitros, § 3.0 do 
substitutivo, sera escolhido um desempata-
dor pelos municípios interessados, no prazo 
de 15 dias. Findo êsse prazo, diz o § 4.0

, sem 
que, tenh?- sido· escolhido o desempatador ê~tc 
s~ra. des1gnado pelo órgão técnico de Assis-
hmcw aos Municípios, por solicitação de qual-
quer das partes interessnrlns. . 
. Não hú grande modificação do suhs.titu·. 

hvo em referência ao que está no~ pro]et.o;· 
apenas êlc retira do Departamento de A~sls
tência aos Municípios, como está no proJetO', 
q faculdade de nomear o descmpatndor · 
. O SR. BADARó JúNIOR - Pela ordem, 

Sr. Presidente 
Com relaçrio ao art. 7.0 do projeto, tenho 

que fazer algumas restrições com referência 
ao § 4.0

• 

333. 



I 

' 
: ' 
' 

,.· 
I. 

· Para esta restrição peço a atenção dos 
:ilustres membros da Casa. 

. O SR. PRESIDENTE - V. Excia. se 
refere ao § 4.0 do Projeto ou do substitutivo? 

O SR. BADAR6 JúNIOR - Refiro-me 
·ao § ~·0 do Projeto. • 

Diz o § 4.9 (lê). 
-.0 SR. PRESIDENTE - Informo a V. 

Excia que_ a Mesa vai pôr em votação, na 
forma regimental, o substitutivo apresentado 

; pela Comissão, em primeiro lugar. 
, O SR. BADAR6 JúNIOR- Então aguar-

·do esta oportunidade para dizer as palavras 
que pretendia. 
. ·o SR. PRESIDENTE - A Mesa vai pô-
.Jo, agora, em votação. Apenas fêz essa ad-
vertência para orientação de V. Excia. 
_ Ç> SR. BADAH6 JúNIOR - A observa-

cao c esta, Sr. Presidente: criam-se recursos 
par~ o. Tribunal de Contas, para os c1·edores 
P~eJlfdi?ados por uma decisão a respeito de 
d1scordias ou dissídios entre os municípios 
mas criar recursos para o Tribunal de Con~ 
la_s, de dívidas entre credores, eu acredito que 
nao seja muito jurídico, porque ·o Tribunal 

. d.e Contas não é um órgão do Poder Judiciá-
;no. De modo que cu pedia a atenção da Casa 
Para êste caso; naturalmente os juristas verão 
}C está certo ou não. 
. 9 SR. PHESIDENTE- A Mesa procedeu 
·~ leitura úa emenda n.o 17, de autoria do 
. Sr:. Deputado Lima Guimarães, procedeu ú 
1eitura do parecer da Comissão, que ofereceu 
um substitutivo, e ouviu a palavra dos Srs . 

. D.eputados Martins da Costa e Badaró Jú-
mor. 
. O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-

<~Iden~e, peço a palavra, para encaminhar a 
votaçao. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Deputado Alberto Deodato. 
. . O SR. ALBERTO DEODATO- Data ve-' 
ll~a, o parecer do nobre Deputado Badaró Jú-
mor, ~ch~ que êle não tem razão de ser, por-
que ai n~o. se trata de credores comuns, de 

: pessoas. f~si~as, de l?essoas naturais, mas sim 
.de mumcipws, e o orgão .competente é o Tri-
bunal de .c~mtas pax:a. tudo que' se relacione 
·COm as dividas rnumcipais e estaduais. 
. . O .sr. Badaró Júl!ior - A questão é a se-
. ~u~nte · P?~c. aparecer dêsses dissídios entre 

, , OIS mU!JICipiOs c pode aparecer um credor 
·que queira receber de um e de outro. 

. O SR. ALBERTO DEODATO- Data ve-
.ma,_ 0 nobre Deputado Badaró Júnior não tem 
razao ·. Quan.do se diz ;que um município se 
erpan~Ipa, ha sempre um acêrlo de contas que 
nao sao cont_as P~rti?ulares do nnmicipio'. Eu 
.a~~o que o substitutivo é de uma clareza me-
. ridiana. 

O SR. JúLIO DE CARVALHO - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, apenas para uma 
.observação quanto ao parecer, que diz, refe-
rente ao parágrafo 6.0 : "Como está no pro-
jeto". E como no projeto não há parágrafo 
6.•, parece engano da Comissão, que talvez 
quisesse referir-se ao parágrafo 6.0 da emen-
da. Todavia, é preciso ficar esclarecido. 

· O Sr. MarliiZS da Costa - O substitutivo 
tliz que o parágrafo 3.• seja suprimido. Nestas 
eondições o parágrafo 6.0 não tem raziio de 
~Ser. 

D~. fato, do projeto .apr~sentado pela As-
sernblew, náo consta o paragrafo ti.", e não 
consta, pela supressão do parúgrafo 3.•. E' 
uma questão de redação. 

O SR. PH.ESIDENTE - Perfeitamente. 
O SH. BADAH6 JúNIOR - Sr. Presi-

dente, peço a palavra. 
O SH. PllBSIDENTE - Tem a palavra 

o Sr. Deputado Badaró Júnior. 
O Slt. llADAHó JúNIOR - Sr. Presi-

. dente, em aditamento às observações que há 
pouco fiz nesta Casa, devo dizer que o re-
curso que o projeto cria para o Tribunal de 
Coi?-tas e um recurso que pela lei n.• 2 com-
petia aos tribunais competentes. A Lei n.• 
5 repete a Lei n.• 2: ao invfÍs de diz<'r tri-
bunal competente, diz Tribunal de Contas. 

O Sr. Marlills da Costa - Na Lei n! 2 
não havia Tribunal de Contas. O tribunal 
competente é o Tribunal de Contas. 

O SH. BADAH6 JúNIOH - Na vigência 
da Lei n.o 2 todos os recursos oriundos de dis-
s~~i?s entre municípios iam ao poder judi-
cwno. 

O SR. PRESIDENTE- Continua em dis-
cussão . 

O SR. MAHTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, aliás, o interessado poderá recorrer 
~o, poder judiciário, mesmo da decisão do 
fnpunal de Contas. Se fôr contrária, poderá 
faze-lo. Isto não impede, absolutamente, que 
a parte interessada vá bater ao Poder Judi-
ciário, mas primeiro recorre ao Tribunal de 
Contas. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submeter ú votação o substitutivo, 
11:aturalmente salvo essa questão de redação 
fmal, que, aprovada, prejudicará a emenda ao . 
art. 7." do projeto. 

Os Srs. Deputados favoráveis ao substi-
tutivo da Comissão, salvo a redação final, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

- Foi aprovado . 
O SH. BADAH6 JúNIOH - Sr. Presi-

dente, peço a V. Excia. que faça consignar 
em ata que votei contra o substitutivo, que 
cl'ia para o Tribunal de Contas recurso para 
os credores nos dissídios entre os nnmici-
pios. 

O SH. PHESIDENTE- A emenda n~9 52 
já foi aprovada. 

Emenda n.• 53 (lê) • 
O SR. MARTINS DA COSTA .- (P~la 

ordem) - Sr. Presidente, o parecer da Co-
missão foi o seguinte (lê). • 

O SH. PHESIDENTE- A emenda n: lO 
já foi aprovada, ficando, portanto, prCJlldl· 
cada a emenda n.• 5:~. 

Emenda 11. 0 55-A (lê). 
O SH. PHESIDENTE - Parágrafo U, do 

art. 5. • - "Satisfeitas as condições· · ·" . 
O SR. DADAR6 .JúNIOH - Sr. Presi-

dente, peço a palavra, pela ordem.d 'lha 
Sr. Presidente. Essa emenda é ~ m(Ih '. 

autoria. O art. 5.0
, parúgrafo 1.0, . diZ. . e · 

"Satisfeitas essas condições, é obn~dto~~~g;t 
criação do distrito". Parece ter hav~ 0t. . - · 
no no projeto. Deve-se dizer: E' ob~-~~a orw a 
criação de município. Isto é dispositivo cons-
titucional. • • d c O SR. PRESIDENTE _ O parecer a o-
missão é o seguinte (lê) : 

"Parágrafo 1.0 _ Satisfeitas essas condi-
ções". 



' I 

I 
1,. 

·-f'r· 

Encerrada a discussão, vo~ submeter 'a 
emenda a votos. Os Srs. ·Deputados que são 
Javorávcis à emenda, destacando-se o pará-
grafo 1.0 , art. 5.•, .conforme a emenda que 
pas~a a ser o parúgrafo único ao art. 4.•, 
qumram permanecer sentados. (Pausa) • Foi 
.aprovada. 

Emenda n.• 56 - Título t.• '- Capítulo 
!.•- Art. 7.0 - § 4.•. 

Redigir assim (lê): "Das decisões toma-
das ... " 

O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

Esta emenda eslú prejudicada pelo subs-
titutivo da Comissão à emenda n.• 17. Trata 
da mesma matéria. 

O SR. PHESIDENTE - Com referência 
·à emenda 17, foi aprovado o substitutivo ofe-
recido pela Comissão, ficando, portanto, pre-
judicada a emenda n.• 56. 

O SR. 1\IAH.TJNS DA COSTA - Perfeita-
mente, porque jú foi aprovada a emenda n.• 
17. 

O SR. PRESIDENTE - Vamos subme-
ter à deliberação da Casa, para vota~~ão c dis-
cussão, salvo emenda, título 1.0 , .capítulo H, 
arts. 10 a 12. 

A êste titulo I, capítulo H, existe uma 
emenda n.• 57. Título I, capítulo I, art. 10: 
-Dar a seguinte redação (lê): 

"A criação do município pela A. L. 
O art. 10 está redigido da seguinte ma-

neira (lê) : 
''A criação do distrito pela Assembléia 

Legislativa ... " 
. O SH. l\IAHTINS DA COSTA- Sr. Pre-

sidente, pela ordem. 
A Comissão deu parecer favorável à 

emenda n.• 57, sob os seguintes fundamentos: 
, (lê): A Comissão aceita a emenda porque "co-

mo estú no Projeto ... " 
Nestas condições, a Comissão é pela 

-aprova~~ão da emenda n.• 57. 
O SH. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre-

sidente, pela ordem. 
Quero acrescentar às razões aduzidas pe-

io nobre Deputado, mais a seguinte: a adotar-
se o art. 1.• do projeto, ficará um dispositivo 
faltando Juiz de Paz c suplentes, porque o 
art. a êle não se refere. 

A emenda referente à criação de municí-
pios em vez de eleição para Prefeitos e. Ve-
readores, acaba com esta falha do proJeto. 

O SR. PHESIDENTE- Encerrada a dis-
cussão, vou submeter !1 votos a e~1er~da n.o 
.57 com parecer favoravel da Cormssao res-
pc'ctiva. Os Srs. Dep~üados qne forem fa-
voráveis Ü mesma, qUeiram permanecer sen-
tados. (Pausa) . Foi aprovada. 

Título I, Capítulo III, constituído apenas 
pelo art. 13. · 

Não há emendas ao mesmo. 
Vou submeter 1 o capítulo III, título I, a 

discussão c votação· 
Encerrada a discussão, vou submetê-lo a 

votos. Os Srs. Deputados favoráveis ao ca-
pítulo III, título I, ~rueirmn permanecer sen-
tados. (Pausa) . F01 aprovacto. 

Título I, capítulo IV, art. 14 - Existe 
uma emenda n.0 18, ao art. 14. Vou subme-
tê-lo a discussão e votação, salvo as emendas, 
ao capítulo 4.•, título I. Encerrada a discus-

são,· v~u ·submetê-lo: a v'otos. Os,. Srs. ·Depu-
. tados· fa':oráyeis ·ao capítulo IV, salvo as emen-
das, queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Foi aprovado. . •· 

Emenda n.• 18 (lê): Suprima-se o art •. 
na forma proposta, na outra emenda. · 

O art. 14 está redigido da seguinte ma-
neira (lê): 

O SH. MAH.TINS DA COSTA -Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Deputado Helator da Comissão. 

O SH. MAHTINS DA COSTA ..:..__ Sr. Pre-
sidente. A Comissão é de parecer que a 
emenda seja aprovada, retirando-se do artigo 
do projeto as palavras: "mediante autoriza-
ção da Assembléia Legislativa.. . (lê). 

O SR. PHESIDENTE - A emenda n.e 
2 de autoria do Sr. Deputado Lima Guima-
rães, foi formulada de maneira alternativa. 
Ela visa a suprimir o artigo inteiramente ou 
então apenas a expressão "mediante autori-
zação da Assembléia Legislativa". 

A Comissào opina favoràvclmentc. a esta 
última fórmula, suprimindo-se apenas essas 
palavras: "mediante autorizaç_ão da Assem-
bléia Legislativa". 

Encerrada a discussão, vou submeter à 
aprecia~~ão da Casa .a emenda no ~et~ se-
gundo objetivo que VISa. ap~nas suprmnr .l!s 
palavras "mediante autonzaçao da Assemblem 
Legislativa". 

Os Srs. Deputados favoráveis à mesma! 
queiram permanecer sentados. (Pausa). Fo1 
aprovado. 

Título H - Onde convier. Emendas 99, 
100, 101. 

Emenda n.0 99, de autoria do Sr. Depu r 
tado Armando Ziler (lê) . 1 

Suspendo a sessão por 10 minutos. 
O SH. PRESIDENTE - Está reaberta a 

sessão. 
Emenda n." 9!) - Incluir onde convier: 

titulo II (lê) . 
O SH. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-

sidente, pela ordem. 
A Comissão de Assuntos Municipais apre-

sentou o seguinte substitutivo ü emenda ·n.0 

99. (Lê): Art. ... 
A justificação, Sr. Presidente, é a se-

guinte: (lê). 
O SH. PHESIDENTE - Vou submeter 

à apreciação da Casa, para votação, o subs-
titutivo que acaba de ser oferecido pela Co-
missüo. Aprovado o substitutivo ficará pre-
judicada a emenda. Os srs. Deputados fuvo-
rú_ve~s ao s~1hstitutivo apresentado pela Co: 
nnssao, quetram permanecer sentados. Fo1 
aprovado, 

. Emenda n.O 100 (lê): "Incluir onde con-
vter ... " 

O SH.. MARTINS DA COSTA - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

Parece~me que a matéria constant~ dc~ta 
emenda é privativa do Estado, não fiCanuo, 
portanto, a can<o do município tornar estas 
providências qtl~ o ilustre autor da emenda 
propõe. 

O SR. ALDEHTO DEODATO - Sr. Pre• 
sidente, pela ordem, para encaminhar a -..;o• 
tação. 

Além disso Sr Presidente, esta emenda 
é justamente a 'realÚação objetiva da ideolo-
gia do ilustre Deputado que a apresentou. 
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O SR. PRESIDENTE- Continua em dis-
cussão. (Pausa) . Encerrada a discussão, 
vou sub-meter a votos a emenda n.o 100, que 
tem parecer contrário da Comissão, produ-
zido oralmente. 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
à emenda 100, de autoria do Sr. Deputado 
Armando Ziler, com parecer contrário da 
Comissão, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). Foi rejeitada. 

Emenda n.O 101, de autoria do Sr. Ar-
mando Ziler (lê). 

O SR. MAHTINS DA COSTA- Sr. Pre-
~idente, pela ordem. 

Pelos mesmos argumentos apresentados 
por mim à emenda anterior, parece-me, igual-
mente. que a emenda envolve matéria priva-
tiva do Estado, e não entrarei em mniores 
considerações sôhrc a emenda, porque ela é, 
evidentemente, doutrinária no que ~e refere 
aos princípios adotados do eminente autor 
da mesma. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submeter a votos a emenda n.o 
101, com parecer contrário da Comissão. 

Os Srs. Deputados favorúveis à emenda 
queiram permanecer sentados. (Pausa). Foi 
rejeitada. 

Título li, capítulo I. arts. 15 a 17 .. Vou 
snbmeter à deliberadío da Casa, para chscus-
são e votação-, o capítulo I, do título II .. Está 
em discussão. (Pausa). Encerrada a discus-
são, vou submetê-lo a votos, naturalmente sal· 
v o as emendas. Os srs. Deputados favoráveis 
ao captulo I, título li, salvo as emendas, quei-
ram permanecer sentados. (Pausa). Foi apro-
vado. 

Emenda n.0 19 Ué). 
E' o que quer a emenda n. 0 19, de auto-

ria do Sr. Dermtnflo Lima Guimarães. 
O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-

sidente, pela ordem. 
Sr. Presidente. A emenda é ao artigo 15, 

n.o 13, do projeto e estú assim redigida (lê). 
. A emenda manda suprimir as palavras: 

, "Do Govêrno". 
, A Comissão adota o seguinte substitutivo; 

suhstitutivo, êste de autoria do ilustre Depu-
tado Tancredo Neves que a Comissão assim 
endossa. 

Artigo 15, n.9 13 (lê). 
Sr. Presidente. Eu me permito chamar a 

atenção da Casa para a expressão "se soli-
citado" a que a emenda do Sr. Deputado Li-
ma .Guimarães faz alusão, pois como estú no 
proJeto, como vamos ·ver: {lê). 

O substitutivo suprime "do Govêrno" .' 
O suhstitutivo manda que se adote a ex-

pressão: "se solicitndo" 
Art. 17 - (lê). · -

. ~· êste, Sr. Presidente, o parecer da Co-
missup. 

O SR. PRESIDENTE - Consulto ao no-
bre orador se a Comissão apresentou sub:~
titutivo à emcn da. 

O SR. MAHTINS DA COSTA - Perfei-
tamente. . 

O SR. PRESIDENTE- Continua em dis-
cussiio. ' 

O SR. MARTINS DA COSTA - A Co-
lllissão ar,':'<!sentou êste substitutivo, de auto-
ria do Sr. D'<!putado Tancredo Neves, endos-
sado pela Comissão., 
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9 SR. PHESIDENTE- Encerrada a di5-
cussao, vou submetê-lo a votos. 

O substitutivo apresentado à Comissi'io se 
aprovad~, prejudicará a emenda n.9 19. ' 

. Os Srs. Deputados favoráveis ao mesmo, 
queir~J~ permanecer sentados. (Pausa). 

l' OI aprovado, ficando prejudicada a 
emenda n." 19. 

Emenda n." 20: - Suprima-se "Do Go-
vêrno". 

O SR. MARTINS DA COSTA - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A emenda é ao artigo 15, inciso n.o 15, 
que manda suprimir a expressi'io "do govêr-
no". A Comissão apresenta o seguinte subs-
titutivo: artigo n.o 15: (lê). 

Pelo substitutivo da Comissão, a expres-
são "do govêrno" é, evidentemente, retirada, 
ficando ao município a faculdade, se assim • 
o entender, de solicitar a assistência técnica 
do Estado. A Comissão fundamenta o subs-
titutivo nas mesmas razões agora mesmo apre-
sentadas à emenda n." 1!). 

O SR. PHESIDENTE - Continua em dis-
cussão. (Pausa) . 

Encerrada a discussão, vou submeter à 
apreciação da Casa, para votação, o substitu-
tivo, apresentado pela Comissão, que prejudi-
cara a emenda n." 20, se fôr aprovado. 

. Os Srs. Deputados favoráveis ao substi-
tuh~o oralmente apresentado pela Comissão,. 
<IU?Iram permanecer sentados. (Pausa). -
Fm aprovado, ficando prejudicada a emenda 
11, 0 20. 

Emenda n.o 21 -Ao art. 15, n.o 16. 
Acrescente-se ao inciso "se solicitado". 
Artigo 15, n.9 16: - (lê). 
O SH. MAHTlNS DA COSTA - Pela or-

dem, Sr. Presidente. 
O parecer da Comissão se apoia nos mes-

mog fundamentos apresentados às emendas 
19 e 20. Sendo aprovada a emenda ao art. 
15, evidentemente, torna-se necessário que o 
município solicite ao órgão técnico os bene--
fícios que desejar. , 

O SR. PRESIDENTE - Está em discus-
são. 

Encerrada a discussão, vou submetê-la a 
votos. (Pausa) . 

Os Srs. Deputados que aprovam a emen-
da n.o 21, que tem parecer favorável da Co-
missão, queiram permanecer senta dos. 

Emenda n.o 22. 
Suprimir as palavras inglêsas "play-

ground". 
O SB. MARTINS DA COSTA - Pela or-

dem, Sr. Presidente. 
Essa .emenda, Sr. Presidente, é de au-

toria do S1·. Deputado Lima Guimarães. A 
Comissão adota a emenda mandado substituir 
"play ground" por "pútios de recreio infan-
til", satisfazendo assim ao desejo do eminente 
Deputado Lima Guimarães. 

Encerrada a discussão, vou submeter a 
votos, a emenda n.o 22, que tem parecer fa-
vorável da Comissão. . 

Os Srs. Deputados que aprovam a emen-
da, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
- Foi aprovada. 

·O SH. PHESIDENTE - A emenda n.o 
23 diz o seguinte (lê): 

O artigo 15, n.o 35 está redigida da se-
guinte maneira (/11). 

O SH. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 
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Sr. Presidente, a Comissão não vê ne-
nhuma vantagem na supressão. A Lei esta-
belece que o município coopere com as au-
toridades policiais se estas pedem a cassação 
de licença concedida a casas de diversões, 
espetáculos, jogos permitidos, .cafés e estabe-
lecimentos congêneres, etc. Se verificada a 
procedência da denúncia da polícia, que pede 
.a cassação de licença dos estabelecimentos 
Julgados danosos ao sossêgo público ou aos 
bons costumes, nada de mais 'haverá em que 
seja atendido o pedido, e a cooperação, assim, 
justificada, redundará em prática de ato que 
visa ao bem coletivo. Por isso, a Comissão 
·é pela rejeição da emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada ~ 
discussão vou submeter a votos a emenda 
n.o 26, q~e teve parecer contrário da Comis-
são. Os Srs. Deputados que forem favorá-
veis à mesma queiram perrn:::mecer em seus 
lugares. (Pausa). Foi rejeitada. 

Emenda n.0 24, ao artigo 15, número 
41, está redigida da seguinte forma: (lê): 

O n.o 41, do art. 15, está redigido da se-
guinte maneira (lê): 

O SR. MARTINS DA COSTA- Pela or-
~dem. A emenda faz alusão a todos êsses ar-
tigos . da constihli(;ão estadual, c não serã 

· demms que o mnnieípio coopere com o Es-
tado na execução de tais serviços; apenas ex-
tende a colabora~~ão do Govêrno do Estado 
com a União no artigo 1G6, pois, êste estatui 
que: O Estado, nos limites do seu território, 
e em colaboração com o Govêrno Federal, au-
xiliará a aviação civil. 

A emenda, propondo que se estenda, 
também, à União, o espírito de colaboração do 
município, torna o artigo mais amplo e sem 
nenhum inconveniente. Por isto, Sr. Presi-
dente, a Comissfio opina pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submeter a votação a emenda n.• 
~4, que teve parecer favorável da Comissão. 
, Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
a emenda n.• 24, queiram permanecer em seus 
lugares. (Pausa) . Foi aprovada. 

Emenda n.• 25, ao artirro 15 número 
45 (lê): " ' 

O artigo 15, numero 45, está redigido da 
seguinte maneira (lê) : 

O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. A Comissão opinou pela 
rejeição da emenda n.o 25. O projeto fixa o 
múximo do quanlum da multa, o que é sa-
lutar, evitando o arhítrio, que é sempre fu-
nesto; c, nas reincidências o aumento da 
multa é justificúvel, porque 'ela caracteriza o 
dolo do inf~·ator, reiterando, no caso, sua 
vontade mamfesta de burlar a lei. 

O SR. PRESIDENTE -Encerrada a dis-
cussão, vou submeter a votos a emenda n.• 
25, que teve parecer contrário da Comissão. 

Os Srs. Deputados que forem favorúvcis 
à mesma queiram permanecer em seus luga-
res. (Pausa). Foi rejeitada a emenda 11.0 25. 

Emenda n.• 2G, ao artigo 17, parúgrafo 
6.0 (lê}: 

Diz o arti1~0 17, no seu parágrafo G.o: 
O SH. MAH'fiNS DA COSTA- A Comis-

são rejeitou a emenda c apresentou o seguin-
te substitutivo: (lê) substituir a palavra "de-
vendo" por "podendo". A emenda é do Depu-
tado Lima Guimarães c ela tem os mesmos 

A. L. -22 

argumentos de quase tôdas as · eniendas do 
ilustre D~putado, que não admite interferên-
cia do Govêrno em questões .de municípios. 

O Sr. Alberto Deodato - E' o munici-
palismo e o nacionalismo exagerado; não ad-
mite palavras estrangeiras. 

O SH. PRESIDENTE - Continua em dis-
cussão. (Pausa) . 

Estú encerrada a discussfío. A emenda 
n.• 26 visa à supressão do parágrafo 6." do 
artigo' 17 do Projeto. A Comissão oferece um 
•substitutivo, pedindo a rejeição da emenda 
supressiva e visando à ·substituição da pala-
vra "devendo" por "podendo". . 

Vou submeter a votos o substitutivo ofe-
recido, que vis~ rejeitar a emenda snpressiva 
da palavra "devendo" por "podendo". 

Os Srs. Deputados favorúveis ao mesmo, 
queiram permanecer sentados. Foi aprovado 
o substitutivo. 

Emenda n.• 58: "Ao título II - Da com-
petência do município, ao artigo 15, n.• ·t9 ~ 
(lê) : 

O SR. BADARó JúNIOR - (Pela or-
dem). Sr. Presidente, dentre as inúmeras 
emendas que apresentei ao Projeto n.o 5, está 
a de 11.0 58 (lê) : 

Esta expressão fngiu um nonco do texto 
constitucional; pela Constituição o perdão da 
dívidà só se dá em dois casos: no caso de 
calamidade nública ou de pobreza do con-
tribuinte. De modo que a. ~menda manda 
acrescentar: nos casos permitidos pela Cons-
tituição. 0 . O SR. PRESIDENTE- proJeto no .seu 
11 , 0 19, do artigo 15, estú redigido da segumte · 
maneira: . . · f A emenda manda redigir da segumte or-
ma (lê): • 

O SR. MARTINS DA COSTA - (Le o 
parecer da Comis.~iío) . 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a 
disenssão, vou submeter a votos a emenda 
n.• 58 que teve parecer favorúvel da Co-
missiio. , 

Os Srs. Deputados favoráveis a mesm~ 
queiram permanecer sentados. (Pausa) . Fm 
aprovada. 

Emenda 11.0 59 (lê)~ 
O SR. BADAR() J(JNIOR (pela ordem) 

Sr.' Presidente, tamhhn essa emenda é de 
nossa autoria. A Constituição manda <me o 
município dcsnen,la nnnea menos de 20% e 
no projeto está "despender 20%". 

A emenda teve o parecer favorável da 
Comissiío. 

O SH. PHESIDENTE- A emenda n.• 59 
tem parecer favorável da Comissão. 

Encerrada a discussão, vou submetê-Ia a 
votos. 

Os Srs. Deputados favoráveis à mesma, 
queiram permanecer sentados. (Pausa)· 

Foi aprovada. · 
Título III do art. 18. Não há emendas .. 
Vou submeter à deliberação da Cnsa, para 

discn<Jsão e votaçfío, o Título III. (Palls?) · 
Encerrada a discussão, vou snl.nnetc-lo a 

voto:>. Os Srs. Deputados favorúvcis U
1
0 mes-

mo queiram pcrnumecer ~;entados. (I ausa) • 
Foi aprovado. 
Título IV, Cap. 1." - Arts. 19 a 33; Fo-

ram oferecidas diversns emendas. Esta em 
discussão o Título IV, Ca}J. I, art. 19 a 33. 
(Pausa). 
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E~cerrada a discussão, vou submetê-lo a 
votos. Os Srs. Deputados favoráveis ao mes-
mo, queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Foi aprovado. 
Emenda n. • 1, de autoria do Sr. Deputa-

do Carvalheira Ramos. (Lê) : 
O SR. MARTINS DA COSTA - (Lê o 

parecer da Comissão). 
Por isso, a Comissão apresentou a seguin-

te redação ao projeto n.9 123. (Lê): 
O SR. PRESIDENTE - Encerrada a dis-. 

cussão, vou submeter à votação o substitutivo 
apresentado pela Comissão, que propõe que 
o art. 123 tenha a seguinte redação in fine. 
(Lê): 

O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A Comissão de Assuntos Municipais, re-
considerando melhor, pede a V. Excia. não 
tomar em consideração o substitutivo apre-
s·entado, ficando, pois, a emenda, corno sendo 
aprovada, por isso que a fixação da expres-
são "juiz de paz c suplentes" não deve 
constar. 

O SR. PRESIDENTE- Nestas condições, 
a Mesa deixa de submeter a discussão e vo-

1 tação a emenda n.• 1, apresentada ao título 
IV, capítulo I. 

ENCERRAMENTO 
Às 18 horas não tendo terminado a ma-

téria constante da Ordem do Dia, o Sr. Pre-
sidente convoca uma Sessão Extraordinária, 
a realizar-se hoje às 20 horas, e declara fin-
da a presente Scs;ão, anunciando para a sub~ 
seqiienta a seguinte 

ORDEM DO DIA 1G-10-47 (SESSÃO 
EXTRAORDINARIA) 

Primeira parte 
Leitura e aprovação da ata. 
Expediente, inclusive leitura e aprcscnta-

ç~o de projetos, pareceres, indicações, reque-
rimentos e interpelações. 

Das 15 às 1G horas: 
Discussão e votação de requerimentos, 

pareceres, indicações c in tcrpelações. 
Leitura c aprovação de redações finais. 

Segunda parte 
• Prosseguimento da 2.• discussão do pro-
Je.to. n.• 5, dispondo sôbre a organização nm-
Dlcipal. 

• 2.• discu_:;são do projeto n.• 10, dispondo 
sobre o Imposto de Transmissão de Proprie-
dade "Inter-Vivos". 
' 2.• discussão do projeto n.• 43 e suas 
emendas, que dá nova denominação aos tri-
butos estaduais de que trnta o artigo G8 do 
Decreto-lei federal n.• 1. 985, de 29 de janci· 
ro de 1940 (Código de l\Iinas) e contém ou-
tras providências. 

2.~ discussão do projeto n." 56, que reor-
ganiza a Caixa Econômica do Estado de Mi-
nas Gerais e contém outras providências. 

2.• discussão do projetC? n.• 101, que ~m
toriza a abertura de um crélhto especial de Cr$ 
2. 000.000,00, à Secretaria da Agricultura; In-
dústria, Comércio e Trabalho. 
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3.• discussão do projeto n.O 4 t, que disp()o 
sôbre o impôsto de transmissão de proprie· 
dade causa-mortis. 

- Levanta-se a sessão .. 

RESOLUÇÃO N.• 5 
Dá denominação ao edifício da Assembléia 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Mitnas Gerais decreta: 

Considerando que é precedente digno de· 
imitação e aplausos dar-se denominação es· 
pccial ao edifício da sede do Poder Legisla-
tivo, tal corno se verifica com o "Palácio Ti-
radentes" e o "Palácio Monroe", no Distrito 
Federal; 

considerando que a denominação deve 
rememorar um episódio marcante na Histó-
ria de Minas ou um vulto do seu passado que 
se tenha distinguido por suas altas qualida· 
des pessoais; 

considerando que a Inconfidência consti· 
tui a página mais viva da História d~\ Nacio-
nalidade, corno uma contribuição generosa da 
nossa gente à luta pela Independência do Bra· 
sil, resolve: 

Art. 1.• - Denomina-se "Palácio da In· 
confidência" o edifício da sede da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2.9 - Esta resolução entrará em vi-
gor na data da sua publicação. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1947.1 
Alberto Teixeira dos Santos Filho, Pre-

sidente. 
Valdir Lishôa, 1." Secretário. 
Luiz Domingos da Silva, 2.• Secretário. 

S.• SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 16 DE 
OUTUBRO DE l!l47 

PRESIDf.:NCIA DO SH. ALBEHTO TEIXEIRA .. 
SUMARIO: - Comparecimento - Ata - 2.• 

parte da Ordem do Dia: prosseguimen-
to da 2.• discussão do projeto n.9 5 (Or· 
ganh .. ção Municipal - Discursos dos 
Srs. Martins da Costa, José Carvalheira, 
Lima Guimarães Armando Ziler, Badaró 
Júnior, Alberto 'Deodato, Oscar Corrêa, 
Ribeiro Navarro, Xenofontc Mercadante, 
Júlio de Carvalho - Encerramento. 
As 20 horas comparecem os Srs. ~UJ~r

to Teixeira - Lima Guimarães - Valdir Lis-
boa - Luiz Domingos - Emílio Vasconce-
los - Adolfo Portela - Alberto Deodato -
Aluísio Costa - André de Almeida - Ani-
h'll Gontijo - Antônio Caetano - Antônio 
G'uimarães - Arlindo Zanini - Armando Zi-
ler - Augusto Costa - Badaró Júnior - Cân· 
dido Ulhôa - Carlos Prates - Chaves Rihei· 
ro - Fabrício Soares - Fidclcino Viana -
Geraldo Ataíde - Jacder Albergaria - José 
Augusto - José Carvalhcira - Joubert Guer-
ra - .Juarez de Sousa Carmo - Júlio de 
Carvalho - Magalhães de Melo Viana - Ma· 
nucl Taveira - Martins da Costa - Mateus 
Salorné - Maurício Andrade - Mendes Fer-
reira - Moacir Resende - Mourão Guima-
rães - Oscar Corrêa - Pedro Uraga - Renó 
- Ribeiro Navarro - Rondou Pacheco -
Simão da Cunha - Soares Canedo - Sousa 
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Carmo - Tuncredo Neves - último de Car-
valho - Xenofonte Mercadunte. 

Deixam de comparecer, com causa jus-
tificada, os Srs.: Castro Pires -- Ozanan Coe-

lho - Abreu Hesende - Amadeu Andrada 
- Antônio Pimenta - Astolfo Dutra - Au-
gusto de Figueiredo - Bolivar de Freitas -
Cândido Ulhôa -- César Soragi - Dilerman-
do Cruz - Emílio Silveira - Faria Tavares 
~ Feliciano Pena - Guilherme Machado -
Guilhermino de Oliveira - Ilacir Lima -
Jason Albergaria - João Camilo - Louren-
ço Andrade - Luiz Maranha - Otacílio Ne-
grão - Simões de Almeida - Starling ~oa
res- Uriel Alvim- Wilson Beraldo. 

O SH. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 4 7 Srs. Deputados, declaro aberta a 
Sessão. 

ATA 
O SR. LUIZ DOMINGOS (2: Secretário), 

lê a Ata da Sessão anteeedente, a qual, sem 
observação, é aprovada. 

O SR. PHESIDENTE- Não havendo ex-
pediente a ser lido, passa-se à 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
PHOJETO N.0 5 

(Organização Municipal) 

Anuncia-se o prosseguimento da 2.• dis-
cussão do projeto n: 5, dispondo sôbrc a 
organização municipal. 

O SH. PHESIDENTE - Está em discus-
são a emenda n.'' 1 ao art. 19. - O Sr. Re-
lator havia declarado à Casa que a Comis-
são, não obstante o parecer contrário à emen-
da, havia melhor considerado o assunto, jul-
gando que a emenda devia ser aprovada. 

Dou a palavra ao Sr. Martins da Costa, 
relator da Comissão, para se pronunciar a 
respeito. 

O SH. 1\'IAHTINS DA COSTA - Sr. Pre-
sidente, cu propus a retirada do Substituti-
vo da Comissão, por entender que o assun-
to deve ficar afeto à lei de organização ju-
diciária do Estado. 

Nestas condi~:ões a Comissão retira o 
substitutivo. 

O Sr. Alberto Deodato (dirigindo-se ao 
Sr. Martins da Costa) - Queria que V. 
Ex c ia. me explicasse como fica a emenda, 
se a Comissão a rejeita, e dá o substitutivo. 

O SH. MAH'fiNS DA COSTA - A Co-
missão propos que seja avrovada a emenda. 

O SH. PHESIDENTE - Foi, justamen-
te, 0 esclarecimento que dei à Casa. A Co-
missão é de parecer que a emenda deva ser 
aprovada. 

O Sr. Alberto Deodato - Desejaria lem-
brar no nobre orador que o seu pa_rec?r. já 
foi rejeitado, c a emenda não se JUStifica, 
em vista do art. 123 das Disposições Trun· 
sitórius (/e) : 

De modo que, pelo que está no parecer, 
0 que se d~pree~~le é o. seguinte: que fica-
rão dois dwpositivos sobre a mesma ma-
téria. · o sn. MARTINS DA COSTA - A Co-
missão, Sr. Presidente, opina pela rejei(;üo 
da emenda de ac\mlo com o art. 123 do pro-
jeto e reti1:a ·o substitutivo. 

O SR. CARVALHEIRA RAMOS - Sr ;I 
Presidente, pela ordem. 

Sr. Presidente, como autor da. emenda, 
eu declaro, de acôrdo com o parecer da Co-
missão, que, realmente, o caso já estava pre~ 
visto nas Disposições Transitórias, de sorte 
que retiro a emenda. 

O SR. PRESIDENTE- Desde que a Co-
missão E:mlle parec.er contrário à emenda e 
o seu autor pede sua retirada, deliro êsse 
pedido. 

Havendo também a Comissão retirado o 
substitutivo que havia apresentado, prevale-
ce, portanto, o artigo do projeto, que já foi 
aprovado, salvo as emendas. 

Passa-se à emenda n: 2, que é lida pelo 
Sr. Presidente, bem como o parecer da Co-
missão. 

O SH. MARTINS DA COSTA (pela or-
dem) - Sr: Presidente, há urna emenda de 
autoria do Sr. Deputado Alberto Deodato 
no mesmo sentido, que, se não me engano' 
ainda não foi lida pela Mesa. ' 

O SR. PRESIDENTE - Perfeitamente,1 
E' a emenda n. 0 104 (lê). 

Consulto ao Sr. Helator se a Comissão 
é favorável à emenda do Sr. Deputado Al-
berto Deodato. 

O SR. MAH'fiNS DA COSTA - A Co-
missão, Sr. Presidente, está de pleno acôr-
do com a emenda do Sr. Deputado Alberto 
Deodato. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, a minha emenda conserva os ve-
readores da organização municipal, o mesmo 
número da lei de emergência, estabelecendo 
o critério da população que, aliás, jú foi o 
critério adotado pelo Tribunal Eleitoral. 

O SH. CARVALHEIHA RAMOS (Pela or-
dem) - Sr. Presidente, data venia, não pos-
so concordar com o parecer da Comissão, da-
do à emenda que propus, que tomou o n.9 

2, porque não seria justo que se deixasse de 
regular a matéria, apenas para que se aguar-
dasse o que ficasse resolvido na lei de emer-
gência. 

Sr. Presidente, entendo que a emenda 
do Sr. Deputado Alberto Deodato condiz 
mais com as necessidades políticas do nosso 
Estado, embora o critério de população seja 
também um critério rigoroso, absoluto. 

De sorte que, sendo eu o autor único 
da e!nenda n.o 2, requeiro a V. Excia. que 
se digne de a considerar retirada. 

. 9 SR. PRESIDENTE - Havendo a C~~ 
n_ussao da~o parecer contrário à emenda, de~ 
firo o pedido de retirada da mesma. 

A emenda do Sr. Deputado Alberto Deo· 
dato,, de n:o 104, que foi lida, está redigi-
da d.l segumte maneira: (lê) . •. 
, A Comissão deu parecer favorável a 
mesma. Vou submetê-la a votos. 

Os Srs. Deputados favoráveis à emen-
(~a ~~.o _104, que teve parecer favorável da 
Conussao, queiram permanecer sentados· 
(Pausa). 

- Foi aprovada. 
Segue-se a emenda n.0 27, ao art. 2l 

(lê). 
O SR. l\lARTINS DA COSTA (Pela or-

dem) - A Comissão, Sr. Presidente, é pela 
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t>eJmçao da emenda, mas o projeto criou o 

.lugar de Vice-Presidente. 
' O SR. PRESIDENTE - Continua em 
discussão. (Pausa) • 
· ' Encerrada a discussão, vou submeter a vo-
tos a emenda n.9 27, do Sr. Lima Guima-
rães, que teve parecer contrário da Comis-
~ão. Os Srs. Deputados favoráveis á emen-
oa n.9 27, que teve parecer contrário da Co-
missão, queiram permanecer sentados. (Pau· 
sa). 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada esta 
discussão, vou submeter a votos a emenda 
n.9 29, que visa à supressão do parágrafo 28 
do projeto e tem parecer favorável da Comis-
são. (Pausa) . 

' - Foi rejeitada a emenda. 
· Passa-se à emenda n.9 28, do Sr. Depu-
tado. Lima Guimarães, ao art. 26 (lê). 
, Substituam-se as palavras "do municí-
pio" por "da comarca). 

O art. 26 está redigido da seguinte ma-
neira (lê). 
.. O SR. MARTINS DA COSTA (Pela or-
~em) - Sr. Presidente, trata-se, evidente-
mente, de um lapso do projeto, pois o mu-
nicípio não tem autoridade judiciária, e, sim, 
a comarca. A emenda do Deputado Lima 
,Guimarães manda que se substitua a oração 
"do município" por "da comarca". Ao ver 
~a Comissão, é um lapso evidente do pro-
Jeto. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a 
discussão, vou submeter a votaç~o a emenda 
n.•. 28, que teve parecer favoravel , da . Co-
missão. Os Srs. Deputados que forem f,wo-
ráveis à mesma, queiram permanecer senta" 
llos. (Pausa) . 

- Foi aprovada. 
. O SR. PRESIDENTE - A emenda n.'' 
29 ao art. 28, parágrafo 2.9 , diz o se~uinte: 
~(lê) . 

O artigo 28 do prújeto diz o seguinte 
:(lê). 

. · O SR. LIMA GUIMAHlí.ES - Sr. Pre-
Sidente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Lima Guimarães. 

. ,. O SR. LIMA GUIMARÃES - A razão 
d~ ser da emenda, Sr. Presidente, é que o 
dispositivo do parágrafo 2.9 do art. 28 do 
Projeto fere a autonomia municipal. O mu-
nicípio é que deve decidir com quanto pode 
remunerar seu Prefeito e ~;cus Vereadores. 

· ~ão é matéria de nossa competência lcgisla-
hva. Com isto, estamos fazendo uma limi-
tação à autonomia municipal, o que me pa-
rece inconstitucional. 

I. O SR. MAHTINS DA COSTA - Pela or-
dem, Sr. Presidente. 
. . Sr. Presidente, o nobre autor da erncn. 
!la dce~nrou que, a seu ver, o dispositivo é 
lnconstltucional. De fato, a Constituição Fe-
det·al, no seu arL 23, n. 2, letra "a", c a nos-
sa, em seu art. 82, n. 2, determinam que os 
tnunicípios são autônomos, sendo-lhes assc-
'SUrada administração própria no que con-
cerne ao seu peculiar interêssc e, cspecial-

Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
à emenda n.9 29, queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa) . 

- Foi aprovada. 
Segue-se a emenda n.9 30, ao art. 28, pa-

rágrafo 3." (lê) : 
O parágrafo 3.9 do art. 28 está concebi-

do nos seguintes têrmos (lê). 
O SH. UMA GUIMAilÃES - Sr. Pre-

sidente, pela ordem. 
Inspirou-me esta emenda o seguinte: a 

nossa Constituição só se refere à substitui-
ção do Prefeito pelo Vice-Prefeito c Presi-
dente da Càmara. Parecc-HIC, também, se o 
Vice-Presidente da Càmara estiver em exer-
cício do cargo ser absolutamente inútil de-
clarar que o Vice-Presidente possa suhstltuu· 
o Prefeito. A Constitui~~ão não se refere ao 
Vice-Presidente da Cfunar:t e, 110r is~o, não 
precisamos incluir na lei da on~anização mu-
nicipal o Vice-Presidente da Câmara·. 

O SH. MARTINS DA COSTA - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A Comissão é pela rejeição da emenda, 
e apresenta o seguinte substitutivo (lê). 

O SR. PRESIDENTE- Enccrra<la a dis-
cussão, vou submeter a votos o substitutivo, 
apresentado pela Comissão ao parágrafo 3.• 
do artigo 28, que, aprovado, prejudicará H 
emenda n.9 30 ao art. 28 c o parágrafo 3.0 

do projeto. 
Os Srs. Deputados favoráveis ao :mhs-

titutivo da Comissão, queiram permanecer 
sentados (pausa). 

Passa-se à emenda n.Q 31 (lê) : 
A emenda visa a suprimir a expressão: 

"de modo a não exceder", até o final. 
O parecer da Comissão está redigido nos 

seguintes têrmos: (lê) . 
O SR. LIMA GUIMAHÃES - Sr. Pre-

sidente, pela order:1. . . . 
Por mais morallzador que seJa o mc1so, 

parece-me que é também inconstitucion_al, 
porque fere a autonomia do mmü<;:ipio. Es-
te é que deve saber se remunera o .Y crea · 
dor e em que condições. Acho qu~, nao nos 
compete legislar sôhre o ~ssunto. So ao m~l· 
nicípio compete dispor llvr~m~nte , d~ suas 
rendas. Nestas condições, o mc1so. c mcon~
titucional. E não só êle como tambem o subs-
titutivo. · 

O SR. MARTINS·DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A Comissão volta atrás no seu parecer 
emitido e não será em demasia que ela re-
conheça o seu êrro. Aliás, ela confessa que, 
a seu ver, a emenda está mais certa do que 
0 projeto. O pensamento do projeto é in-
constitucional. 

lnente, para a decretação c arrecadação dos 
tributos de sua competência c aplicação de' 
suas rendas. Ao ver da Comissão, Sr. Pre-
sidente, a fixação do subsídio c rerlrcseiüa-
Çuo do Prefeito e dos Vereadores é um ca- : 
so de aplicação das rendas muni~;.ipais. Por-
tanto, a Comissão é pela aprovaçao da emen-
da.: . 

O SH. PHESIDENTE - Encerrada a dis· 
cussão, vou submeter a votos a emenda n.• 
31, que tem parecer favorável da Comissão, 
conforme acaba de declarar o seu relator. 

Os Srs. Deputados favoráveis à emenda 
n.Q 31, queiram permanecer sentados. (Pau-
sa). 

Foi aprovada. 

340 

\' I' 
I 
I 

\ 
I • 

~t 
~ :·~'} 

I 

! 



Segue-se a emenda n.9 32 ao art. ~8 pa-
rágrafo 5.0

, que diz o seguinte: (lê): ' 
. O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-

sHJcnte, pela ordem. 
A emenda é de autoria do Sr. Deputado 

Badaró Júnior, a quem cedo a palavra, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda n.• 
32 é de autoria do Sr. Deputado Lima Gui-
marães. 

Existe uma emenda do Sr. Radaró Jú-
nior, ao art. 28, parágrafo 2.•, é a emenda 
n.• 60. 

O SR. MARTINS DA COSTA- A emen-
da é ao art. 28, parúgrafo 5.'', do projeio. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda é ao 
art.' 28, parágrafo 8.•. Existe uma emenda 
ao art. 28, parágrafo 5.•, do Sr. Deputado 
Badaró Júnior. . 

O SH. MARTINS DA COSTA - O art. 
28, parrigrafo 5.•, do projeto, diz o seguin-
te (lê) : 

· O parúgrafo 5.•, do art. 28, do projeto, a 
Comissão, data IJenia, julgou-o inconstitucio-
nal não obstante o nobre Deputado Dada-
ró .Júnior, o projeto distingue onde a lei nãu 
distingue, em virtude do art. 8.•. O parú-
grafo é do teor seguinte (lê): 

Assim, a Comissão é pela nprovnção dn 
emenda. 

O SH. PRESIDENTE Ao pnrúgrafo 
5.•, art. 28, foram apresentadas duas emen-
das: a de n. • 32, de autoria do Sr. Deputa-
do Lima Guimarães, que diz (lê) : - Supri-
ma-se o parágrafo 5 .. •. do art. 28"; e outra 
do sr. Deputado Badaró Júnior, ao art. 23, 
parágrafo 5.", que diz: "Suprimir". São, por-
tanto, duas emendas iguais. A Comissão é 
ele parecer que ambas devem ser aprovadas. 
Vou submeter ambas à votação. 

O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, pediria a V. Excia. me informar 
anal o número da emenda do Sr. Dadaró 
iúnioi'. 

O SH. PRESIDENTE - A emenda do 
Sr. Dadaró Júnior, é a de n.• 62, e a do Sr. 
Lima Guimarães é a ·de n.• 32 - São ambas 
iguais. 

O SR. MAHTINS DA COSTA - A Co-
missão opinou da seguinte maneira: preju· 
dicatla a emenda n.• :l2, que trata da mesma 
matéria, a de n.• 62 deve ser aprovada. 

O SR. PRESIDENTE - Acho que, apro-
vada a de n.• :l2, cstú também aprovada a 
de n.• 62, porque as duas são absolutamente 
iguai~. 

. O SH. MARTINS DA COSTA - Satis-
faz também. 

O SB. PRESIDENTE - A nprovação de 
uma não pode implicar em prejuíw da ou-
tra, porque as duas são ~!lsolutamente iguais, 
c aprovada uma, conscquentemente, a outra 
cstarú aprovada· 

O SR. l\IARTINS. DA COSTA - A Co-
missão examinou, em primeiro lu;5ar, a emen-
da n.? 32. 
· O SR. PRESIDENTE -· Perfeitamente. 

A Comissão pode examinar uma ou outra, 
mas a 1\Iesa tem que encaminhar ambas à 
votação, por serem idênticas. 

/', 

O SR. ALBERTO DEODATO '- Sr. Pre~ 
sidente, pela ordem. . . . 

Então V. Excia. deveria pôr, primeira-
mente, em votação, a emenda n.• 32. 

~ SR. PRESIDENTE - A Mesa pô:; em 
votaçao ~ emen~a ~1.• , 32. O Sr. Deputado 
Relator fez refcrencw a emenda n.• fl2, mas 
a que estava em votação era a de n.? 82, c a 
Mesa verificou que a emenda n.? 62 é igual 
à de n.• 32; de maneira que submeto • à vo-
tação ns emendas ele ns,? 32 c G2, que são 
absolutamente iguais c que têm parecer fa-
vorúvcl da Comissão. 

Os Srs. Deputados favoráveis às mes-
mas, queiram pcnnanccer sentados. (Pausa). 

- Foram aprovadas. 
Segue-se a emenda n. • :l3, ao art. :lO: 

(lê). 
O SR. LIMA GUIMATI.\ES - Sr. Pr&-

siden te, pela ordem. 
Esta emenda é a decorrência da que foi.· 

aprovada, porque, se o projeto dizia: os ca~ 
ws em que o Vereador tenha direitos iguais, 
e se :\ Assembléia coneorclou em suprimir o 
inciso, a supressão desta parte, do artigo, 6 
uma decorrência natural, lógica, uma conse-
qüência da emenda jú aprovada. · 

O SH. MATITTNS DA COSTA - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A emenda tem parecer favorável da Co-
missão e manda suprimir as palavras: "se ês-
te fôr o ca:;o". Eln é pela aprovação. A aju-
da de custo dos Vereadores é sempre obri-
gatória. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submeter a votos a emen()a _n.~ 
:l3, que tem parecer favorável da Cormssao. 
Os Srs. Deputados f~1rovúveis à sua aprova-
ção, queiram permanecer sentados. (Pausa). 

- Foi aprovada. 
Passa-se à emenda n.? 60, ao art. 28, pa-

rúgrafo 2.•: (lê). 
Esta emenda é de autoria do Sr. Depu-

tado Dadnró .Júnior. 1 
O SR. MARTINS DA COSTA - Pela or~ 

,Iem, Sr. Presidente. 
A emenda foi prejudicada. Ela se refe-

re ao parágrafo 2.• do art. 28, e visto a emen-
da n.• 2!} suprimir o parúgrafo 2.• do art. 
28, a emenda não tem mais ra:t.ão de ser. 

O SH. PTIESIDENTE - Fiea, portanto, 
considerada prejudicada a emenda de n.• 60. 

Emenda n.• G1, ao nrt. 28, parúgrafo 
3.• - Esta emenda se encontra também pre-
judicada com a apresentação de substitutivo 
ela Comissão, à emenda n.• 30. 

Segue-se a emenda n.• 95, título II, inci-
so :ll: (lê). ' 

Esta emendn é de autoria do Sr. Depu-
tado Armando Ziler. 

O nrt. 31 do projeto estú redigido da 
seguinte maneira: (lê). 

O SH. ARMANDO ZILEH - Sr. Presi-
dente, pela ordem. _ 

Sr. Prcf;idenle. A minha emendn na o 
se refere no art. 31, porém ao in eis~ :ll do 
art. 15, dd título II. Por um lapso, na o con~
tou o n.• do artigo. Apresento, então, as ffil· 
nhns desculpas. Tamhém isso se <leu pelo 
fato de o projeto não ter a nunieração. Tra-
ta-se do inciso n.9 31, do art. 15. 
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O SR .. PRESIDENTE - O inciso n.' 31, 
'do artigo 15, está' concebido nos seguintes 
têrmos: (lê). 
, O SH. ARMANDO ZILER - Perfeita-
mente. A minha emenda propõe o acréscimo 
da palavra "açamt)arcarnento" e ainda da ex-
pressi1o "e controlando os seus preços". Não 
se trata, naturalmente, da instituição rla cé-
lebre Comissão de Preços. Ma~; a Prcfeitu-
:ra terá outros meios mais eficientes de con-
trolá-los, isto é, os arrnazens reguladores com 
outras medidas dessa natureza. E' a única 
modificação que proponho. 
. O Srl. ALBERTO DEODATO Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

Sr. Presidente. Minha impressi\o é que 
a emenda do Sr. Deputado Armando Ziler .iú 
está no inciso, porque o iiiciso n.9 31 do art. 
5.0 diz: (lê). 

Quer dizer que hú uma intervenção nos 
municípios para contrôle dos preços. E. por 
isso, não admite atravessamcnto dos gêne-
ros de 1.• necessidade. 

E' neste contrôle que ela não admitirá 
monopólio. 

O SR. PRESIDENTE Continua em 
discussão. 

O SR. LIMA GUIMAR.\ES (Pela ordem) 
- Sr Presidente o meu pensamento é o se-
guint~: - Não ~ornpete ao munie~pio ~ssa 
questão de contrôle dos preços, c alei~ d1~so, 
o contrôle dos preços é urna qucst~•o todh 
transitória para a época atua~, de •. ~o.do que 
não podemo:; deixar numa le1 clcrunttva um 
inciso dessa natureza. 

O SR. PRESIDENTE Continua em 
discw;são a emenda. 

Encerrada a discussão, conwlto ao no-
bre relator se a Comissão deseja emitir o 
Sctl parecer oralmente. 

O SR. MAHTINS DA COSTA (Peb or-
dem) -- A Comissão está de aeôrdo com as 
consideruçõe:-> cxpencli das pelo~; (;rs. Deputn-
dos Alberto Deodato c r .i ma Guimarães e en-
tende que o inciso :H do projeto n.9 15 trn-
ta da mesma matéria proposta pelo nobre 
Deput:'ílo Armando Ziler. 

O :m. PHESIDENTE - Enccrrnda a 
· discussão vou submeter a votação a emend<t 

n.9 95, do Sr. Armando Ziler, relativa ao in-
ciso :u <lo art. 15 do projeto n.9 5. 

O SH. MAHTINS DA COSTA (Pela or-
dem) - Sr. Presidente, a Comis:>iio é nela 
rejeieão da emenda do Sr. Deputado Arman-
do Ziler. 

O Sn. PRESIDENTE - A ·r.rc:;a nf.o di~
se o contrúrio. Os Srs. Deputados fnvorá-
veis à emenda n.9 95, que teve parecer con-
trário da Comissão, qneirmn permanecer sen-
tados. (Pausa) . 

- Foi rejeitada a emenda. 
Pn:-.:sa-sc :\ emenda n.9 97, do Sr. Depu-

tado Armando Ziler: (lê). 
O SR. ARMANDO ZILEH ( Pela ordem) 

- S1·. Presidente, acredito· que não vi no 
projeto qunlqucr dispositivo nesse sentido, e 
julgando tratar-se de urna missão nobre, en-
tendi de avrcsentar esta emenda. 
. O SR. l\JARTINS DA COSTA (Pela or-

'dern) - Hú uma emenda idêntica, a do Sr. 
Deputado Badaró .Júnior, ao artigo 40 do pro-
jeto c que diz: (lê). 
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A Comissão é de parecer favorável à 
emenda n.• ü9, do Sr. Deputado Badaró 
Júnior. 

A emenda n.9 G!l está assim redigida: 
(lê). 

O art. 40 está redigido da seguinte for-
ma: (lê). 

O SH. LIMA GUIMARÃES (Pela ordem) 
-- Sr. Presidente, ~ó pode decretar imunida-
des a Consliui~:ão c nós somos uma Assem-
bléia legisladora ordinária, de forma que não 
nos parece possível darem-se imunidades ao 
Vereador. Se a Constituição não as deu, nós 
não podemos dú-las tamhém, de modo que 
sou contra a emenda do Deputado Armando 
Zilcr e a favor da ernendn do Sr. Deputado 
Badaró .Júnior, porque também suprime as 
imunidades do:; Prefeitos. 

O SR. PRESIDENTE - A Comissão é 
. favorável :"• .emenda n.9 G!l, de autoria do Sr. 
Deputado Badaró .Júnior e, con~cqiicntcmcn
tc, contrúria a emenda n. 9 !l7, do Sr. Deputa-
do Armando Ziler. 

Vou suhmcter à apreciac~uo da Casa par::t 
votação, a emenda n.• OH, que teve parecer 
favorúvcl da Comissão, e qne aprovada, pre-
judicará a emenda n.'' D7, do sr. Deputado 
Armando Zilcr. 

Os Srs. Deputados favorúveis à emenda 
n.9 G9, queiram permanecer sentados. 

O SH. Lil\·fA GUilVIAH.ÃES - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

Parece-me que uma não é igual ü outra, 
que uma não suprime a outra. Uma é rela-
tiva à~ imunidades do Prefeito c outra reln-
tiva às imunidades dos V crcadorcs, de ma-
neira que a aprovação de uma não importa 
na rc.icição da outra, a meu ver. 

O SH. J'vlf..RTINS DA COSTA - Pela or-
rlcm, Sr. Presidente. 

Ao ver ela Comi~;são a aprovaçuo de uma 
implica na [\provaç;j<) da outra. 

O SH. LIMA GUIMAR,\ES - Sr. Presi-
dente, peço licença para <livcrgir. Basta o 
exemplo de que nós, os Dcputail.os, temo'; 
imunidades c o Governador do E~;tado não 
as tcríl. 

O 5Il. I\TARTINS DA COSTA - A Cons-
titni~·:'\o do Estado nfío erion imnnidadc de 
Prefeitos c V crcadorcs. Êste, o fundamento 
precípuo da Comis~;ão. . , 

O SR. PHESIDENTE - .\ l\le:;a vm :>n"l-
mctcr ú vot~1ção a emenda n.'' GH, C!lle tem 
parecer f~wori1vel, salvo a emenda n.'' 97 · 

O SH. IJ'ADAHO' .JúNIOH - Pela or-
dern. · 

.Sr. Prcsiclentc, fm o autor <la emenda 
n.• ()!) e o fi;( porque o projeto criou um 
~aso de imunidnr\cs que a Constitui({fío não 
prevê. Se não estou enganndo, quando dis-
cutia mos o Projeto da Constitui1,~ão, foram 
apre:;cJüaclns 2 ou :3 emeiHlas rc.ferentcs às 
irmmidadcs de Prefeitos c V creadores. Qnc-
rÓ crer que uma <le:;sn:; emenda•; foi de au-
toria do Sr. Deputado Armnndo Ziler. 

Nflo lograram aprovaçiio. E' 1lc estra-
nhar que agora, nas discussões ~;ôhrc a lei de 
organização municipal Yicsscrn· Iernhrar de 
eriar urn easo ele imunidade qnc a Consti-' 
tuição não prevê. Não IJOrlcmos fixú-lns par:t 
o Poder Municipal. Foge à nossa e:.:fera d'~ 
a~·ão. 

\' I , 
I j 
i • 
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O SR. ARMANDO ZILER - Sr. Presi-
1lente, pela' ordem. 

Havia desistido de defender a emenda, 
porque me parecia bastante evidente. En-
tretanto, vejo agora a necessidade de defen-
der o meu ponto de vista. Tem razão o Sr. 
Deputado Badaró .Túnior, poh; na Grande Co-
missão Constitucional defendemos a inclu-
são, na Carta Magna do Estado, dê~te dispo-
sitivo que dú imunidades ao Prefeito e aos 
Vereadores. Não logramos ob!.ct· np!·ovaç.ão 
mas, se hem me recordo, na Gntmle Comi'>· 
são o nrgurnento para rejeitar as nor.sas P!'_?-
postas era justamente o oe qt~C P_?r ocas_Ia_o 
da discussão da Lei de Orgamzaçao Mumcl-
pal é que ~;cria oportuno trata:·-sc do assU~1-
to. Tenho a irnprec.são QU'3 im c~;ta a rnzao 
que levou a Çomisc;ão Constit~cional, pm; 
maioria, a reje1tar no1;sa sn!~cstl~O. Agora, c 
o momento oportuno para diRcutlr csc>a quc:.-
tão de imunidades de Prefeitos c, Vereac!o-
rcs. Cumpre também salientar, nccrca de~; ta 
minha opinião, que se os Prefeito:. e Ver2a-
dorcs nos nossos municípios, prinei]Jalmcn-
te naoucles mnis distante:;, nflo gm:arem de 
imunilindes, dificilmente poderuo em certo-> 
casos, cumprir fielmente os ~;cu~; mandatos. 
e todos nós i>nbemos cnwl a razúo di~;to, ~'
porque as:;im poderá :iconteecr uma on ou·· 
tra vez. E' de se ,iulg~u· de tôd~1 conveniên-
cia e !lccc;.;~;ida(lc n1c~~~no (J.UC a lei de ort;a· 
nizac-fio murdcip~1l inehw. es:·:a imunidmle. ·o SH. i\IARTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

1\ Lei n. 9 2, de 1891, Lei súhia por exce-
lência, não conferiu imunidndcs a Prefeito:; 
e Vcrcndores. Igualmente a Lei n.Q 133, ·em 
que se baseou, por assim dize!·, o p!·ojeto em 
discussf\o, nflo conferiu também imunidades 
aos Prefeitos c Verca1lores. Ncst:1'> eonrlições, · 
entendo que a emenda do Sr. Badarú .Túnior 
deve ser aprovada. 

O SR. ALBETITO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, para encnminhar a votação. Acho 
que o nobre r·elator Martin~; da Co·;ta tem tô-
da a rnziio. St'l o Po(h~r ConstHuinte é qur 
porlc erinr imunidades. As leis ns. 0 2, de 
1891, c 18:~, foram súbia~ nc~te ponto c ne-
nhuE'!a d?.h:. tocou no n~~unto. Sou pm·tnn-
to de par·cccr que deve ~;cr aprovada a emen-
da do Sr. Deputado Ba1bró .Túnio:·. 

O SR. OSCAR COH.RJ~;A - Sr. Prc~lid.cn-
te, pela orden; · . . 

Data uenw das cmmentes antondades 
aue !iC pronnnci:1r::1m ~;ôbre a maiérin, estou 
de absoluto acôr<lo com o Sr. Dcputa(lo Ar-
mando í'.iler c neho esscneinl :w imm;ti~l::1dcs 
dos Prefeitos e Vcrear~orcs no cxerciciO de 
seus mnndatm;. Não VeJo em que o Poder da 
organização municipal de que estamos con-
feridos no momento, não tlê tamhém poder 
magno para conferir as imunidades. Niio ó 
m;téria estritamente constituc~o_nal. Voto, 
portanto, com o Sr. Armando Z!ler. 

O sn. PHESIDENTE - A Casa estú per-
fcit'lmcntc esclarecida a respeito das emen-
das" u.? !)7, do Sr .. Armando Ziler c n.0 ~9. 
'do SI' Badaró .JúniOr. o parecer da Corms-

. ' f ' l ' l ? ('9 são é fnmcamente avorav,e a cmenL a n. l ·• 
.Vou, portanto, submeter a v<?ta~ão a emen-
da n.o (i9, sem, entretanto, pr~J_lldiear a emen-
da n. o 97, do Sr. Armando Zllcr. 

f:' 

A Casa é 
rá de acôrdo 
tado. 

por demais consCiente e vota-
com o que julgar mais acer-

Os Srs. Deputados que fôrem favorávei;:; 
à emenda n:• _69, que. teve parecer favorá-
vel da Com1ssao, queiram permanecer sen-
tados. (Pausa). - Foi aprova(la. , 

Vou agora submeter à vota~~ão a emenda 
97, do Sr. Deputado Armando Ziler que tem • 
parecer contrário da Comissão. ' 

Os Srs. Deputados favoráveis à emenda 
97, que confere ao Vereador imunidades no 
cxcrcíeio de seu mandato, queiram perma-
necer em seus lugares. (Pausa) . - Foi re-
jeitada a emenda. 

Seque-se o título 3.0 , capítulo li, arts. 
34 a 43. 

Estú em discussfío o capítulo li do títu-
lo IH, nrts. 31 :.1. 1:!. Encerrada essa dis-
eussão vou whrnetê-lo a votos, salvo as emen-
das npr~sent~Hlas. , 

Os Srs. Denutados que aprovam o eapí-
tulo II, título III, arts. 34 a 43, salvo as emep-
das, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
-Foi aprovado. 

Emenda n.Q 34. Art. 38 - n.0 5: emen-
<la <1o Sr. Deputado Lima Gulmariies (lê): 

O art. 38, n.0 5, está redigido da seguin-
te rnPneira U<D: 

O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A Comissão, Sr. Presidente, opina pela 
rejeição da emenda. , . 

A Comis~;ão quis agir de modo pratico. 
O fundamento dêsse parecer é o seGuinte: 
(lê): 

Bastaria aue um acionista tive~sc uma 
única ar'iio de- uualquer des~;as emprêsas, pa-
ra que ~ êlc nãÔ pudesse ser Pref.eito, nem 
Vice-Prefeito, nem Vereador. Por IS'~O a Co-
missã.o é pcln rejeição da emenda. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

Acho ponderadas e justa:; as palavrns do 
nohro Deputarlo rclntor, porque :::e o acionis-
ta de uma Cia. qualquer não pode ser Ve-
reador, acho dificil no munici!JiO fazer sc-
le!,~ão dos Vereadores. Pelo menos serú cada 
um deles acionista. Voto, portanto, de acôr-
do com o nobre orador. 

O sn . Lil\lA GUIMARÃES - Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

Para ernprêsas que gozam de favores dos 
municípios. Não é uma questão de ordem ge-
ral. Mas, desde que o acionista go%e de fa-
vores, êlc não deve ser Prcicito, Vice-Prefei-
to, Vereador. 

Foi êssc o mcn .pcnsnmcnto, para defen-
der o patrimônio <lo município. 

O SH. PHESIDENTE -- O art.38 está 
redigido du seguinte maneira (lê) : 

Os Sr[;, Deputados favorúveis à emen?a 
n.Q 34, que tem r>areccr contrúrio da Conns-
são, queiram permanecer sentados. (Pausa)· 
..._ Foi rejeitada a emenda. 

Emenda n.• 35 de autoria do sr · DeJ?n-
tado Lima Guimarclcs - art. 42, n · 7: (ple) • 

O SH. LIMA GUIMARÃES - Sr. ( re-
sidente, peço a palavra. . . . 

Sr. Presidente, peço a V. Excw · I et~
rar a minha emenda, porque h<;mve de rm-
nha parte uma confusão a r0spelto · 
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O SR. PRESIDENTE -·O parecer da 

Comissão à emenda n.• 35, ·está redigido da 
guinte substitutivo (lê) : 

O SR. LIMA GUIMARi\ES - Sr. Pre-
sidente. 

Verifiquei que tinha rnzão no meu pon-
to de vista. Não retiro, pois, a minha emen-
da, 

O SR. MARTINS DA COSTA - Sr. Pre-
»idente, pela ordem. 

O Sr. Deputado Lima Guimarães não 
deixa de ter razão, se confrontarmos a sua 
emenda com a Constituição do Estado. 

Data venia, a Constituição do Estado não 
· está certa. A Comissão entende por sessão, 

o trabalho anual da Cfnnara e por reunião, 
os trabalhos diários. Nestas condições, ela é 
pela rejeição da emenda c aprovação do se-
se'guintc maneira (lê) : 

O . SH. PRESIDENTE - Continua em 
discussão. 

O SH. MAH'l'INS DA COSTA - A Co-
missão entende por sessão, o trabalho anual 
da Câmara, e por rcuniüo, os trabalhos diá-
rios. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a 
discussão vou submeter a votos o substitu-
tivo aprc~cntado pela Comissão. Aprovado o 
substitutivo, ficará prejudicada a er~enda n:' 
35, de autoria do Sr. Deputado L una Gm-
marães. 

Os Srs. Deputados favoráveis ao su~sti
tutivo apresentado pela Comissão, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) . - Foi apro-
vado e conseqüentemente prejudicada a 
emenda., 

Emenda n • 63 de autoria do Sr. Depu-
tado Badaró Jtinio~, título III, capítulo II, ao 
art. 34, n.o 2 (lê): 

O art. 34, n.• 2, está concebido da se-
, . guinte maneira: (lê) • 

O SR. PRESIDENTE - Consulto ao Sr. 
autor da emenda se quer fazer uso da pala-
vra. 

O SH. l',IAHTINS DA COSTA - A Co-
. missão pediu audiência à Comissão de Le-
' gislação c .Justiça. Solicitaria a V. Excia. ') 
. obséquio de mandar ler o parecer da refe-

rida Comissão. 
O SR. PHESIDENTE - A Comissão de 

Constituição, Legislação e Justiça pronunciou 
também, a requerimento do relator do projeto 
da Comissão de Organização Municipal, sôbrc 
as emendas Ns.o 54, 63, 64, 65, 67, 72 c 75, a êlcs 
oferecidas. E' de parecer que a emenda de N.o 
54 é inconstitucional. 

Além disso, trata-se da lei orgânica muni-
cipal (lê) : 

O SH PRESIDENTE - A Comissão não se 
. refe:e à emenda n.o 63, sendo, portanto, por 
ela JUlgado constitucional. 

O relator da Comissão Constitucional é o 
Sr. Deputado Ribeiro Navarro. 

E!nenda 1). .. 63- (Lê): 
Art. 34 n,0 2. 
O Parecer da Comissão Constitucional, re-

ferente à emenda n.. 63, que por um lapso es-
tava constando como a de n.o 65, está concebi-

. ' do nos seguintes têrmos: (Lê): 
' · . E' êssc o parecer da Comissão de Consti-

tuição, Legislação e Justiça. 
Continua em discussão. 
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O parecer da Comissão de Assuntos Muni· 
cipais à emenda n,0 63, está redigido da se-
guinte forma: (Lê): 

Continua em discussão. 
O sr. Martins da Costa - (Pela ordem) .• 

Sr. Presidente, o pronunciamento da Comissão· 
de Constituição, Legislação e Justiça, em si, é 
de opinião que o artigo como está redigido 
no Projeto deva ser aprovado. 

O sr. Presidente - Não é êste o voto da 
Comissão Constitucional. Peço ao Sr. relator 
da Comissão para ler o seu parecer. 

O Sr. Ribeiro NavaiTO - (Procede à lei-
tura do parecer já publicado). 

- Estão respectivamente discriminadas as. 
emendas, no parecer. Helativamente à emenda . 
ora em discussão achou que é iuadirnissívcl que. 
urna pessoa que não goza de direitos civis pos-
sa vir a ser prefeito. 

O SH. PHESIDENTE- Encerrada a dis-
cussão vou submeter a votos a emenda n.o 63 
que tem parecer contrário de ambas as Co-
missões. 

Os Srs. Deputados que foram favoravcis à 
mesma, queiram permanecer em seus lugares., 

(Pausa). 
Foi rejeitada. 
A emenda referindo ao artigo 34, n.• 2,. 

foi rejeitada. Entretanto a mesa não pode dei-
xar de ler a parte final do parecer apresenta-
do pela Comissão de Constituição, Legislação· 
c Justiça- (Lê): 

O Sr. Ribeiro Navarro - A emenda foi 
rejeitada e isto é apenas uma observação da 
Comissão. 

O SH. HONDON PACHECO-- Pela ordem. 
Devo esclarecer que o art. não está em 

causa. A Comissão deu parecer sôbre a emen-
da c oportunamente um Sr. Deputado apre-
sentará uma emenda ·supressiva ao artigo e 
então terá oportunidade de fazê-lo em terceira 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa está es-
clarecida que a parte atinente a Vice-Prefeito 
foi considerada inconstitucional. 

A emenda 61 do Deputado Dadaró Junior 
ao art. 3,1 n. I, diz o seguinte: - (Lê) : 

O art. 34 n. I dispõe: - (Lê) : 
A emenda é supressiva. 
A Comissão de Constituição, Legislação e 

Justiça, não faz também referência express.a 
à emenda n. 64, julgando-a portanto constl~ 
tucional. 

O SH. BADARó JUNIOR- Sr. Presidente. 
pela ordem. 

Fui o autor da emenda 64 do art. 34. 
0 art. 34 diz o seguinte - (Lê): 
Fiz acompanhar a minha emenda da se-

guinte justificação: - (Lê): 
O Sr. Fabl'icio Soares - Exige-se a con· 

dição de ser eleitor quando declara que o 
candidato está no exercício de sua função. 

o sn. lJADAHó JúNIOn -Não se exige 
condição. 

O nobre Deputado Fabricio Soares, data 
venia, não é capaz de nos mostrar, na Consti· 
tuição Federal, entre as condições de inele-
gibilidade do Presidente da República e dos 
componentes d~ Congresso Federal, esta cláu-
sula de ser ele1tor. 
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A 'mesma ·coisa ·digo sôbre a Constitui. 

I
' ção"Estadual. Nenhuma vez sequer a Cons-

tituição do Estado exige para ser Deputado 
Estadual e para ser Governador, esta condi-i i ção de ser eleitor. 

i O Sr. Badaró Junior - A condição de 
ser alistável e não a de ser eleitor, tanto que 
uma mulher que não é eleitora, pode se apre-
sentar cúndid~1ta. 
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O Sr. André de Almeida - Ela não se' 
poderá registrar candidata. 

O Sr. Badaró Junior - São estas Sr. Pre-
sidente, as considerações que pretendia fa-
zer em tôrno da emenda n.o 64 de minha au-
toria. 

O SR. PHESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Helator das Comissões de Constituição, 
Legislação e Justiça. 

O S.Ú. RIBEIHO NAVARRO- Sr. Presi-
dente. 

A Comissão de Constitui~~ão, Legislação 
c Justiça pronunciando sôbre a emenda ora 
em discussão, que tem o n,o 6'!, opinou pela 
rejei~:ão da mesma, e isto porque a Consti-
tuição Federal declara que é obrigatório a 
todo cidadão maior de 18 anos alistar-se elei-
tor. 

E por isto, a Comissão entendeu que de-
verá ser das condições de elegibilidade o fato 
de o candidato sr~r eleitor. HeJativamenle ao 
fato que sustentou o nobre colega Badaró com 
relação ao fato de a Constituição Fedcr;l não 
exigir que o candidato seja eleitor. 

Há, data uenia, engano de S. Excia. A 
Constituição Federal exige, como uma das 
condições de elegibilidade, estar o cidadão no· 
exercício dos direitos políticos, que é o di-
reito do sufrágio, tem necessidade de ser' elei-
tor. Assim, a Comissão Constitucional conti-
nua no propósito de considerar que a emenda 
deve ser rejeitada. 

O Sll.. PRESIDENTE - Continua em 
discussão. 

O SH. FADHfCIO SOAHES - Sr. Presi-
dcn te, peço a palavra, pela ordem. 

Apenas para aceitar o repto do nobre De-
putado Badaró Junior. Peço licença para in-
dicar a S. Ex c ia. onde se encontra a exi-
gência a que me refiro no meu aparte. 

O Sr. Badaró Junior- Peço a V. Excia. 
não considerar repto, porque seria urna inde-
licadeza de minha parte lan~~ar um repto ao 
nobre colega que merece tôda a atenção de 
minha parte. 

O SH. FABRíCIO SOAHES - Agradecido 
a V. Excia. , 

A Constitui~~iío Federal, no seu art. 38, 
parágrafo único, diz o seguinte: que para a 
eleição de Deputados c. Senadores, são co~I
dições de estarem os cidadãos no cxercícw 

· do direito político. A Constituição Estadual, 
no seu art. 6. o diz: São requisitos de ilegi-
bilidade para a Assembléia Legislativa: , 

I _ Ser brasileiro. 
n - Estar no exercício dos direitos po-

líticos. . 
Trata-se de uma expressão técnica "Exer-

cício de direitos I?o!íli~os", está implícita nes-
ta expressão a ex1gencw de ser eleitor. . 

Se disse apenas estar no gôzo dos di-
reitos políticos, é que estaria dispensada a 
exigência requerida. 

'I 

. ' 
O SR; PRESIDENTE - Continua em dis--

cussão. . .. · . . 
Encerrada a discussão, vou submeter a 

votos a emenda n.o 64, de autoria do Sr. Ba., 
daró Júnior, que visa suprimir a expressão 
"ser eleitor", constante do 11.9 I, art. 34, que. 
tem parecer contrário da Comissão de Cons-
tituição. Os Srs. Deputados favoráveis à mes-
ma queiram permanecer sentados. (Pausa) •. 
Foi rejeitada a emenda. 

Emenda n.o 65, de autoria do Sr. Depu-· 
ta do Uadaró Júnior. 

Art. 35 -· Acrescente-se: e os inalis~ 
táveis. • 

O art. 35 está redigido da seguinte ma-
neira : (Lê) : 

Dou a palavra ao Sr. Deputado Badaró, 
Júnior, autor da eí.nenda. 

O SH. BADARO' JúNIOH. - Sr. Presi-
dente. Nada tenho a acrescentar à minha 
emenda. 

O Sr. Martins da C os la - Sr. Presidente, 
pela ordem. 

A Comissão de Assuntos Municipais pe~· 
diu audiência da Comissão de Constituição,, 
Lcgisla(;ão c Justil,:a, quanto a esta emenda. 

O SH. PRESIDENTE - Dou, portanto, 
a palavra ao Helator da Comissã? de Consti~ 
tuição para pronunciar a respeito. 

o' SH. IUUEIHO NA V AHHO - A Comis-· 
são de Legislação deu o seg~inte ,parecer a· 
respeito da emenda ora em d1scussao: 

A emenda de n.0 65 é mat6ria ·prevista 
pela Constituição Federal, devendo ser ace~ta. 

O SH PHESIDENTE- Deve ser aceitar 
A Co~issilo não entrou no mérito da 

emenda. Apenas declarou ser a matéria cons-·1 

titucional. 
Continua em discussão a emenda n.o 65 .. 
O Sr. 11lberto Deodato - A Comissão· 

achou constitucional a emenda c compete ao 
nobre Relator declarar se a Comissão de As-
suntos Municipais aprova ou rejeita a emenda. 

O SH. PRESIDEN1~E - Tem a palavra· 
o Sr. Hclator da Comissão de Assuntos Mu- · 
nicipais. 

O SR. :MARTINS DA COSTA - A' vista 
do pronunciamento da douta Comissão de 
Justiça, a Comissão de Assuntos Municipais .. 
aceita a emenda do Sr. Deputado Badaró Jú-
nior. ,., 

O SH. PHESIDENTE- Encerrada a dis-
cussão, vou submeter a votos a emenda n.o 
65, que é julgada constitucional, pela Comis-
são de Assuntos Municipais c pela Comissão .. 
de Constituição, Legislação c .T ustiça. 

O SH. PHESIDENTE - Os Srs. Deputa-
dos favoráveis à. emenda n,9 65, que teve pa-
recer favorável da Comissão, queiram perma-· 
neccr sentados. (Pa11sa) . 

Foi aprovada. 
•. Emenda n." GG, do Sr. Deputado Badaró. 

Jumor - (Lê) : ... 
O nrt. 36 11.0 1, do Projeto, está redigidO• 

da seguinte maneira: (Lê) : . . . · 
A Comissão de As~mntos Mumcipais mm-

tiu o seguinte parecer: (Lê): ) 
O Sr. t1rmando Ziller - (Pela ~>rdem · 

Sr. Presidente, há uma emenda de mm!1a .au-· 
toria, sob o n.o 98, relativa, ao n;IeSJ_I~O mciso,, 
mandando que se suprima esse mcisO · 
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Acho que a restrição imposta aos sócios 
de uma firma é tão inconstitucional como o 
próprio inciso, porque a Constituição também 
não impede que pais e filhos ou irmãos, 
cunhados, façam parte da Câmara. A restri-
ção da Constituição é que não podem candi-
datar-se elementos que sejam parentes nêste 
grau, do Prefeito em exercício. 

O SH. BADAH6 JúNIOH - Élcs nüo são 
incompatíveis. Podem receber sufrágios. São 
elegíveis. 

O SH. LIMA GUIMAIL\.ES - Esta in-
compatibilidade não .é constitucional. Estou 
dizendo que o argumento da Comissão de 
Constituição é que a emenda é inconstitucio-
nal, mas é tão inconstitucional como o pró-
prio inciso. De modo que podemos adotar 
a emenda do Sr. Deputado Badaró Júnior. 

. O SH. PHESIDENTE - Enccrruda u 
discussão, vou submeter a votos a emcndu n." 
ü?, de autoria do Sr. Deputado Dadaró Jú-
mor, que tem parecer contrário da Comissão 
de Constituição c da Comissão de Assuntos 
Municipais. 

Os Srs. Deputados favoráveis à emenda 
n.o ü7 queiram permanecer sentados. (Pau-' 
sa) . Foi rejeitada a emenda. 

Emenda n.o GS, de autoria do Sr. Depu-
tado Dadaró Júnior. 

Art. 37, parágrafo único, redija-se as-
sim (lê). 

O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A Comissão é pela aprovação da emen-
da, de acôrdo. com o parecer dado. De acôr-
do com o parecer dado à emenda 57, ao qual 
a Comissão se reporta por entender que não 
compete ao Tribunal Hegionul Eleitoral fi-
xar a data da elei~~ão, corno manda o pro-
jeto. Tal medida deve ser em primeiro lu-
gar (lê) . 

O SH. PRESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submeter a votos a emenda n.Q 
ü~, de autoria do Sr. Deputado Badnró Jú-
mor, que tem parecer favorável, conforme 
J?areccr dado também à emenda n.Q 57. Os 
Srs: Deputados favorúveis à emenda n.o ü8, 
queiram permanecer scn ta dos. (Pausa) . Foi 
aprovada. 

Emenda n.0 70, de autoria do Sr. Depu-
tado Badaró Júnior, ao art. 42, inciso 55 (lê). 
. O SR. :MAHTINS DA COSTA - Sr. Pre-

sidente, pela ordem. 
A Comi~são de Assuntos Municipais opi-

n?u no, scntH~o 5lc que esta emenda fôssc en-
VIat~a. a Cormssao de Legislação c .Justiça, c 
pcdu:Ia a V .. Excia. ouvirmos o relator da 
refcnda comissão. 

O SR · PRESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr · !1clator da Comissão de Constituição. 
. O SH · HIBEIRO NA VARRO - Sr. Pre-

sidente. 
. A Comissão de Constituição dcn o sc-

gumtc parecer sôbrc a emenda n.0 70 (lê). 
O SR. PRESIDENTE - Encerrada a dis-

cussão, vou submeter a votos a emenda n.Q 
70, que tem parecer favorável da Comissão 
de Constituição, Legislação c Justiça. Consul-
'to ao Sr. Hclator da Comissão de Assuntos 
Municipais, se a mesma se pronunciou a res-
peito. 

O SR. MARTINS DA COSTA - Estou de 
acôrdo com o parecer da Comissão, Sr. Pre-
sidente. 
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0--~R. PR:S::~~E - Q, S". Dopu~ i\-~ 
tados favoráveis à emenda n.Q 70, queiram 

, permanecer sentados. (Pausa). Foi apro-
vada. 

O SR. PRESIDENTE - Emenda n.o 71, 
de autoria do Sr. Deputado Badaró Júnior, 
ao art. 42, parúgràfo único, assim redigi-· 
do (lê). , 

O art. 42, parúgrafo único do Projeto, 
está redigido da seguinte maneira (lê). 

O SH. IIIARTINS DA COSTA (Pela or-
dem) - A Comissão é pela aprovado da 
emenda (lê). . 

O SR. PRESIDENTE - Vou suhmeteF 
à dclibera~~ão da Casa, para sua aprovação, 
a emenda ·n.o 71, que tem parecer favorável 
da Comissão. 

Os Srs. Deputados favorúveis à mesma, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Foi aprovada. 
Emenda n.o 72, de autor in do Sr. Depu-. 

tudo Badaró .Júnior, ao art. 42, n." 3 (lê). 
O SR. MARTINS DA COSTA (Pela or-

dem) - A Comissão de Constituição, Legis-
lação c Justi~~a, já deu parecer a esta emen-
da, aprovando-a, por não julgá-la inconstitu-
cional. 

A Comissão de Assuntos l'lhmieipais ado-
tou o parecer da Comissão de Justiça. 

O SR. PHESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submetê-la a votos. A emenda 
teve parecer favorável de ambas as Comis-
sões. Os Srs. Deputados favoráveis à mes-
ma, queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Foi aprovada. 
Emenda n.0 75, de autoria do Sr. Depu-

tado Badaró .Júnior (lê). 
O SH. MARTINS DA COSTA (Pela or-

dem) - Sr. Presidente, a Comissão pede a 
opinião da Comissão de Constituição, Legis-
lação e .Tt1stka. 

. O SH. IUBEIRO NAVARHO (Pela or-
dem) -·Sr. Presidente a Comissão de Cons-
titui~~fío dedurou igualmente procedente a 
emenda de n.o 75, porque põe em dispositivo 
próprio as hipóteses de suspcnsiio dos man-
datos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos c Vcrca-
'dores; é, portanto, favorável :\ emenda. 

O SH. MARTINS DA COSTA - A Co· 
missão de A~;stmtos Municipais adota o pa-
recer da Comissão de Justiça c é pela apro-
va~~fío da emenda. . 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a dis; 
cussfío, vou submeter a votos a emenda n. 
75, que teve parecer favorável de amhas as 
Comissões. , 

Os Srs. Deputados favoráveis a mesma,. 
queiram permanecer sentados. (Pausa)· 

Foi aprovada. 
Emenda n.o 105, aditiva (lê)· . 

l - r d·r Comis-Esta emeiH a nao tem parece • 

são. O SH MARTINS DA COSTA (Pela or-
. ' · ria· a emen-dem) - Se não me falha a rnemo 

da n.• 54 trata do mesmo assun{~· 1 ordem)· 
O SH. ~WNDON pACIIECOd ~ acnda n.~ 

_ Sr. Prcsrdcntc, fm o autor a c~ 'lSStmto· 
105' ela realmente trata do rncsr ' ~·6r.ic a 
da 'emenda n.o 5·1, porém adaJ~ta a.:-~~ irr;p~r
Iegislação ?11.l vigor. A sua aP! o~:ç,\ 
ta em prcJmzo da emenda no. ~'l~A· (IJ l 

O SR. l'ITAHTINS DA C ·> · c a or-
dem) - Conforme acaba de declarar 0 no-
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;bre autor da emenda n:• 105; ela é quase 
idêntica à emenda n.9 54, sôbre a qual já opi-
·nou a douta Comissão de Legislação e/ ;Jus-
tiça. Por isso, solicito o pronunciamento da 
-mesma sôbrc a· emenda n.9 105. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Relator da Comissão de Justiça: 

O SR. RII3EIHO NAVARRO - Sr. Pre-
·sidcntc, a Comissão de Legislação e .Justiça 
-considerou inconstitucional a emenda de n.• 
54, c assim considerou por achar que é da 
alçada ou da competência federal tratar do 
assunto, c, ainda mais, porque, tratando-se de 
.uma lei de oraanização municipal, achou im-
próprio trata~-sc 'de feriados estaduais; e 
.quanto a feriados municipais a Comissão en-
tendeu que a emenda fere a autonomia do 
município, pois isso lhe diz respeito, exclu-
sivamente. 

O SH. XENOFONTE MEHCADANTE -
Sr. Presidente, 11cço a palavra. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Xcnofontc Mcrcadantc. 

O SH. XENOFONTE MEHCA.DANTE -
~ Sr. Presidente, Srs. Deputados. A incrimi- , 

nação da inconstitucionalidade da emenda 
que apresentamos, absolutamente não se jus-
ti~ica. Peço vênia à Casa para IJroccdcr à 
lc1t_ura das considerações que trago aqui nes-
te mstante, c que servirão de atestado em tô-
da a sua magnitude a inconstitucionalidade 
da emenda que apresentei, falando bem alto 
o espírito que nela se enquadra. 

Sr. Presidente: 
A emenda n.• 54 está redigida da seguin-

te forma: . 
"Art. - A. ocorrência de feriados 

estaduais e municipais nfto obrigará a 
paralisação das atividades p):ivadas". 

2. f:ssc pensamento, contido na emenda 
n:• 54, procura, apenas, fazer com que os lHu-
niCípios observem disposições imperativas, 
emanadas da competência legislativa federal, 
no tor·:,nte :\ regul:nnentação do funcionamen-
to das atividades privadas. Isto vai ser de-
monstrado a seguir. 

. . 3. Inicialmente, transcrevemos os dispo-
.- SitP·os legais e eonstitucionais, que interessam 

ao exame do assunto: 

Constitzziçdo Federal 
"Art. 157 - A lcgislnção · do tra-

balho c a da previdência social obe-
decerão aos seguintes preceitos, além 
de outros que visem a melhoria da con-
dição dos trabalhadores: 

. . . Vi ·__:_. r~pO~l~O· ·S~~a~l·a]· ~C~l;U;l~r·a~ 
do, preferentemente aos . domingos c, 
no limite das exigências técnicas das 
emprêsas, nos feriados civis c rel igio-
sos, de aeôrdo com a tradição local. 

Art. 5.0 
- Compete à União: ........................ 

XV - Legislar sôhre: 
. a) direito. civil, comercial, penal, 

processual, eleitoral, aeronáutico e do 
trabalho". 

Consoliclaçc'ío das Leis do Tmballw 
"Art. 69 - Na regulamentação do 

funcionamento de atividades sujeitas 

ao regime 'dêste capitulo (atividades 
privadas), os municípios atenderão aos 
preceitos nêle estabelecidos, c as re-
gras que venham a fixar não poderão 
contrariar tais preceitos nem as ins-
truções que, para seu cumprimento fo-
rem expedidas pelas autoridades ~om
petcntcs em matéria de trabalho. 

Art. 70 - Salvo o disposto nos 
arts. G8 c G9, é vedado o trabalho em 
dias feriados nacionais. A autoridade 
regional competente em matéria de tra-
halho declarará os dias em que, por 
fôrça de feriado local ou dias santos 
de guarda, segundo os usos locais, não 
deva haver trabalho, com as ressalvas 
constantes dos artigos citados". 

4. O assunto é tentador e' interessa prin-
cipalmente à produção, que precisa ser au· 
mcntada, justamente para que o padt·ão de 
vida não continui a subir, entregue à espiral 
das elevações de preços e clevaçõc:; de salá-
rios. De início, convém observar que a emen-
da não prejudica o trabalhador; antes, bene-
ficia-o, corno se vai ver (item 10, final). 

5. Pela Constituição Brasileira (alínea 
"a" n.o XV, do art. 5."), compete, privativa-
mente, à União, legislar sôbre dircil~_do tra-
ballw. Quei· dizer que sômcnte a Un!a? pode 
dispor sôbre contrato~ de tr~h~tlho, fe1?~s, sa-
ló.rios, despedida, av1so prevw, lwrano de 
trabalho, etc. Pela legislação do trabalho,. o 
empregado deve trabalhar 8 hor_as por dw, 
ou, exccpcionalmenic, 10, ou, ~mda 12 no, 
máximo observada a remuneraçao suplemen-
tar. E;;-vi-lcgis, essa condição é inata aos 
contratos de trabalho; está implícita em qual-
quer a.iustc entre empregado e empregador. 
E', também, condi(;ão bilateral: em troca das 
S horas de trabalho, tem o trabalhador, como 
contraprestação do serviço, o snlário pac.tua-
do. Seria injusto que o trabalhador tr·aba-
lhassc além das 8 horas c percebesse o salá-
rio apenas para 8 horas; do mesmo modo se-
ria injusto que o tralJalhador não trabalhasse, 
mas Jlercehcssc o seu salário integral. Além 
de injusto, êsse pagamento repercutiria no 
custo das utilidades, agravadas, na fonte com 
uma despesa improdutiva. Precisamente isso 
é o que acontece aos feriados, e tão delicado 
é o problema que a Câmara dos Dermtados, 
hú mais de um ano, e:~amina c discute um pro-
jeto regulamentando o inciso constitucional 
do repouso remunerado, no aual o número de 
feríndos estú sendo limitado a um minimo, 
considerado não prejudicial à produção. 

6. Se compete il Uniüo let;islar sôhrc Di-
reito do Trabalho, elaro que a '-ela, tão sômcn-
tc ~ ela, pertence a competência de decretar 
fenados, com o caráter de intertuptivos d? 
ir_aballw, porque sinnentc a União pode p~·oi
lnr o trabalho, nas atividades privadas, visto 
ser ela quem o regulamenta. Assim, os Esta-
dos e os Municípios nc'ío têm competência parf! 
fazer cessai' o tmbalho 1ws atividades prz-
vqd~s, ao ensejo de feriados estaduais. c mu-
nzczpais. Admitir-se o contrário scna con-
conl:lr, 1_1a invasão, por parte de Estado~ ·C: 
MumcipiOs - tão ciosos de suas prerr~g.ll_I 
vas e da sua autonomia - na compe~e~CHl 
Privativa da União. Isso mesmo ~ <!?CH~JU a 
Comissão Constitucional da Assemn!ew Co,B:-1-
titninte :Mineira, no rejeitar a emenda n.O b12, 



qu~ndo reconheceu que legislar sôbrc a ma-
tena era da competência pnvativa da União, 
A emenda n." tll~ ·ao proJeto de Constumçüo 
Unha. a mesma redação da emenda n.v :>4 ora 
cxanunalla. ' 

'. 1-..a Assembléia Lcgrsrativa uo bstado 
de ::,ao .l:'auw, uuauna, talwJelu, o pensuHJCnLO 
ue que os n;;tauos c o;; munlelphJS nau 110· 
UCll! illll.!l'i'UllliJCl' O U'UDUlhO naS atlVll[aueS 
pnvaua:>, au·aves ue :tenauos lJOl' ews uecre-
•Uuus • U llUSll'C UC!JtllUUO }\.LI f O 00Hl'C:; UC 
<u~ura AUUl·uu:e, llU~;f ua LJ • .u .1'-1., naqucw 
ASl:>CllllHeia, COlHDatellÚO Ulll }ll'OJClO qlie !)l'C· 
Ienum úCClarar lenuúo CSlaUual o UlH !b ([C 

SelC!ilJH·u, CHl llO!llCllUgeJU a l.u:lSlllU!ÇaO }•e· 
uenu, acentuou 

"que só a Umáo tmna competenew 
para ueerewr wnauus tilte eu vo1 vau1 
.l.nterrupçao do ü·auu1uu, úevenuo-se 
compreeHuer 1.101' H.:nuuo Ut11 lHU eu1 
llUC CCS:Saul lOUUS as aLlViúüUl:S e LOllOS 
O.S C?Ul!H'OllllSSUS ClVlS C CUlllCl'ClUJS. 
!'h(Ü :SCl'>U llltCfCSSU!Ue l!Ue a ASSeUuHela 
U'allSlOl'lllHSIJe CSSU Uala eJH lll\.!10 lt.;l'lU· 
UO 10CU1 üU J}OllLO lUCUhatlVO, pOIS l.UC 
Hl VUl U COlllVetellCla UO LeguilttLlVO es· 
i.úÚUUl, que I>U poUe CSLUDelCCCl' U Intel'· 
l'UpÇUO UO traiJUillO na:; l'ClJUl'U\,~ues IJU• 
JHH..:as, sern aungh' as ellllH'esu.:; ue ca-
l'UtCi' pnvauo". ~··o ~sLallu U\! ,:; . t'au-
w·', ue lU-~-'ÍÍ), 

:; . nstà escrno na Consolidaçào uas Leis 
do '1 raVUlllO: 

'"Art. ü!J - Na regulamentaçüu do 
funcionamento ue UllVlUUUes ::.uJenas 
ao reguue ue;;,e capuulü ~Al1Vl.uA.Ub;::, 
1~Hl v .t!.lJA~J, os IHU111CIIHOS meuaerao 
aos preccaos nélc estave1ecwos, e as 
regras que venHam a lixar nau poderao 
coau·anur tms preceitos nem as InsLru-
çoes que, para seu cumprunenw, wrem 
expeU1UUS pelas tmtonuades competen-
tes em nUll\!l'la ue trauauw". 

Conclm-sc, desta leitura que os l\lumct· 
pios nau pouerao, na regwamentaçao ue tun· 
cwrumwmo. tias attviuaues pnvauus, dispor 
em conu·arw ao que estaJJelece a !egisiaçao 
do traoaHw, inclu::nve, e claro, dímLWIII' ou 
supnmu as lwras de u·avwlw. Náo oosrante, 
esse dispositivo de lei federal, amparado pe-
la Consnrm~~úo, nao tem swo respenado pe· 
los MU111C1lHOS que, por qualquer pretexto, 
~ogo decretam fenados, com evrucntes pre· 
JUizos para o comercw, o unico atmgrdo por 
essas estranllas e Incompreensíveis medulas 
negativas. .Escrever sobre a dcturpaçüo do 
senuúo llos tenados, seria repetu· aqu1 a ar-
gumcnlaçao urespomhvcl que tem uescnvol· ' 
vido, sou as mais ilsongeiras aprecia~~ócs dos 
mais amonza~os cn!Icos, numa tese mmto 
oportuna, • a 1' c~eraçao úo Comercio do Es-
tado ue Aunas Gerais. 

9. O art. 70 da Constituição das Lei.s do 
Trabalho, por sua. vez~ prmJJe o trabalho em 
dias tenados Iwcwnws. Isto ressalta, ainlla 
mais, a mcompetcucra estadual e municipal 
para proibir o traJJal~to nos sc.us feriauos: 
Todavia, a Consolldaçao. das Lcrs do Traba-
lho nQ mencionado artigo,, faculta à autori-
dade competente em matena do trabalho, 
declarar os dias em que, por fôrça de feria-

do local ou dias santos de guarda,· não deva 
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haver trabalho. Assim, os feriados estaduais. 
e municipais ficariam equiparados aos dias. 
santos de guarda; nesses feriados seria proi-
bido o trabalho se a autoridade regional com-
petente em matéria de trabalho assim o de· 
claras se. E é precisamente, o que quer a 
emenda: "A ocorrência de feriados estaduais. 
c municipais não obrigará a pa~·alisação d~s 
atividades privadas". Se a autondade do 1\b--
nistério do Trabalho o declarar, o trabalho 
ficará proibido nos f~riados csta?uais e ~~
nicipais · se não proilnr, durante eles as ativi-
dades p~·ivadas funcionarão normalmente. 

10. Portanto, sendo certo, send~ e:'idente· 
que os Municípios abusam de ~1m direlto que 
não têm, qual o de fazerem 1pte!-rornper _as 
atividades privadas pela ocorrencta de fena-
dos estaduais e municipais, não ~c ~m;do co~-· 
ta do prejuízo que, com essa.s mut~1s ~edl
das, causam à produção nacwnal, u_npoe-~e, 
como necessária e imprescindível, a. ~nclusao· 
na Lei Orgânica Municipal do dispositivo l~m
brado pela emenda n.0 54. Aprovado, esse· 
dispositivo fará cessar com êsse abuso que, 
por ser um abuso, e por não encontrar am-· 
paro legal, prejudica, também o trabal l!ador, 
que, impedido de trabalhar por falo de que· 
não tem culpa o patrão, perde um dia de ~a
lário, vi.~to que ao salário teria direito se a m-
lerrupção se fundasse em autorização federal 
(ver final do item 4) . 

11. Por último, ocorre lembrar que a 
execução do Plano de Recuperação Econômi-
ca também reclama a aprovação dessa emen-
da, pois o trabalho intenso é condição sine-
qua para o seu êxito. Cessadas as providên-
cias dilatadas pelo mencionado Plano, a con-
tinuidade da aplicação das medidas que êle 
impõe representa o penhor de garantia e de 
segurança de que a sua execução se prolon-
garú, automàticamcnte, pelo tempo afora: o 
clima de trabalho, a luta pela produção, o 
combate às pragas, o estímulo ao produtor, 
tudo, enfim, deve prosseguir precisamente pa-
ra que não regressemos ao processo de csgo-
tamcn to econômico descrito pelo ilustre Sc-
cretúrio da Agricultura, Industria, Comércio· 
c Trabalho. 

12. Co'm essas considerações, desejamos 
pedir aos Srs. Deputados, como contribuição 
inestimúvcl ao restabelecimento, em Minas, 
de um clima de trabalho em bem da produ· 
ção c da circulação da riqueza, no benefi-
cio, portanto, da coletividad~, a suar. aprova: 
ção à emenda n.o 54, ao projeto n.0 :> - Let 
Orgânica dos Municípios - a fim de que aqu~
le alto c respeitoso pensamento possa c~n~t~
tuir dispositivo legal capaz de fazer, dchmh· 
vamcnte, um abuso prejudicial ao pleno exer-
cício das atividades privadas. 

Tais considerações, Sr. Presidente, ~levo 
confessar com tôda a lealdade,, <I?C eu JUlgo 
irrcspondíveis, dado o caráter lo~ICo, que. ne-
las se enquadra c manda ~mnhcm a rmnha 
lealdade que declare, neste mstante, que cl~s, 
na sua essência, não são produtos. mc1:1Si s~o 
produtos da mais aprimorada mtehgencia 
desta terra, que há muitos anos se vc~n preo-
cupando com êsscs problemas cconormcos. 
(Palmas). 

O SR. PRESIDENTE -Emenda n.9 105,. 
de autoria do Sr. Deputado Hondon Pacheco, 
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Ja foi lida. A emenda n.0 54 d~ autoria do 
' Sr. Deputado Xenofonte Mercadante, tam-
bém. , 

O SR. RONDON PACHECO - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados. 
Diz a emenda n.O 54, ora brilhantemente 

defendida pelo nobre Deputado Xcnofonte 
Mercadante: a ocorrência de feriados esta-
duais e municipais não obrigará a paralisa-
ção das atividades privadas. 

Observamos que o espírito dessa emenda 
visa justamente evitar que nos municípios, 
em dias feriados, municipais c estaduais, ha-
ja a paralisação das atividades privadas. 

Em última análise, estaríamos legislando 
sôbrc direito do trabalho, que é da compe-
tência exclusiva da União, embora não fôsse 
êstc o pensamento do autor da emenda. 

Atendendo à justiça c ao mérito da ma-
téria, tomamos a iniciativa de sugerir à Casa 
um complemento, um aditivo à emenda para 
que o seu fim seja alcançado. Eis que suge-

,;'; rimos o seguinte: a ocorrência de feriados 
municipais c estaduais ... 

Nos têrmos da lei do trabalho em vigor. 
Jusli[icaliPa - (Lê). 
A emenda proposta vem orientar o le-

gislado~· . municipal, sôbre a regulamenta~~ão 
da especiC,. bem como evitar possíveis atritos 
entre autondades municipais e federais. Sen-
do o nosso proj~to de lei orgfmica municipal, 
u~1a conso!Jdaçao das normas do direito pú-
hhco que m tcrcssam imcdiatamen te aos mu-
nicípios, tomamos a iniciativa de apresentar 
esta emenda, que, sem ferir o princípio esta-
belecido na Constituição Federal, ao estabe-
lecer a competência privativa da União, para 
legislar, sôhrc direito do trabalho, vem tra-
zer a orientação precisa para aplicação do 
que se tem em vista. Por consseguinte, vem 
estabelecer uma orientação de acôrdo com a 
legislação federal, no sentido de regulamen-
tar atividades privadas nos feriados munici-
pais c estaduais em nossas comunas. 

Sr. Presidente, pediria a V. Excia. que 
'''::1 desse preferência a esta emenda, ouvindo 

primeiramente o parecer das comissões com-
petentes. 

O SR. PHESIDENTE- Na forma reque-
rida, consulto ao nohrc Hclator da Comissão 
de Constituição se quer emitir o seu parecer. 

O SH. RIBEIRO NAVAHHO -A Comis-
são julgou inconstitucional, em vista de ser 
da competência da legislação federal. Como 
o substitutivo apresentado pelo Sr. Deputado 
Hondon Pacheco manda ob:>ervar o di~:posi
tivo da legislação fcdcrnl, a Comissão de Cons-
titui~~iio estú de acônlo com êle opinando 
pela sua aprova\;ão, isto é, do sub~titutivo. 

O SR. ARMANDO ZILEH -- Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

Sr: Presidente, lembro-me hem que du-
rante os trabalhos da Assembléia Constituin-
te foi rejeitada uma emenda em tudo scrne-
lh~mte à que ora se discute, em virtude de 
sua ineonstitncionalidadc. · 

Trata-se de matéria de exclusiva compe-
tência do Congresso Federal c os próprios 
artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, 
a que se referiu o nobre Deputado Xenofontc 
Mcreadante, o comprova suficientemente. E' a 

. . 

autoridade competente que cabe dizer quais· · 
são os dias em que pode haver ou não tra-
balho. 

Aliás, a nossa Legislação já abre cxce· 
ções para aquelas indústrias, por exemplo . 
cuja natureza não permite suspender o seti 
trabalho em determinados dias, em virtude 
dos prejuízos que tcrinm com a matéria pri-
ma, já em processo de tratamento. 

São estas as exceções que se fazem. 
Nestas condições, acredito que rcalmcn-· 

te a emenda em discussão é inconstitucio-
nal. Tendo em vis<a, porém, que o substi-
tutivo apresentado pelo Sr. Deputado Ron-
dou Pacheco subordina o caso à forma da. 
lei, acredito que êste deve merecer a aprova-
ção da Casa, c não a do nobre Deputado Xc-
nofontc Mcrcadante. 

O SH. PH.ESIDENTE - Não havendo a 
Comissão de Assuntos Municipais dado seu 
parecer sôbrc a emenda, consulto ao seu no-
l:n:e Relator, se deseja fazê-lo agora. 

O SH. MAHTINS DA COSTA - Pela ar-
gumentação do nobre Deputado Rondon Pa--
checo, a Comissão é de parecer que o subs-
titutivo do ilustre Deputado deve ser apro-
vado. 

O SH. JúLIO DE CARVALHO- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra. 
o Sr .. Júlio de Carvalho. 

O SH. JúLIO DE CARVALHO - Sr. Pre-
sidente. r· d Pedi a palavra apenas para que HIUC e-
clarado, desde já, o meu voto. 

Data venia, discordo dos nobre~ colcg.as. 
que me precederam na tribuna. Nos, legis-
ladores estaduais, não po~leyn?s, absolutamet?--
te introduzir em leis ordmanas, nem na pro-
pl:ia Constituição, qualquer matéria referente 
ao direito do trabalho, porquanto a sua lc-
gisla~~iio é da competência exclusiva da 
Uniií.o, como está no art. 5.0 , XV, letra "a",. 
da Constituição Federal. . • 

O Sr. Rondon Pacheco - V. Exc1a. da 
licença para um aparte? 

ó SR. JúLIO DE CARVALHO - Com 
muito prazer. 

O Sr. Rondou J>achcco - E' o seguinte. 
Em substância nós não estamos legislando sô-
brc o direito do trabalho. Estamos dando 
uma orientação aos municípios; uma obser-
vação da decretação de seus feriados. 

O SR. JúLIO DE CAHVALHO - Com-
preCJldo muito hem o pensamento do ilustre 
colega, que deseja contornar a questão. 

Entretanto, penso que nem a emenda do 
nobre Deputado pode ser aceita, face ao ar:t. 
5.0 da Con.stituição Federal, que, para l~g~~
lar, suplehva ou complementarmente, sob1c 
incisos do número XV do art. 5.", excetua, 
o da letra "a". Não podemvs, u:,;sim, nd.otnr 
nem a fórmula do nohrc Deputado HoiH~o.n 
Pacheco. E' uma deelaraçiio que faço, 01 • 
Presidente, antecedendo o meu voto· 

O SH. XENOFONTE l\IlWCADANTE -
Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Xenofonte Mercadantc. 

O SH. XENOFONTE ;\IEHCADANTE 
Sr. Prc~;irlente. O pensamento que s~ con-
densa d0 minha emenda, é de uma clarcz~~ 
que deve ser dcprecndida por quantos aqUl 
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!Se' encontram. O intuito exclusivo, da emenda 
·é impedir que assim o Estado como os muni-

,cípios, não possam, ou melhor, fiquem ini-
bidos de estabelecer feriados com caráter in-
terruptivo do trabalho das atividades provi-
·das pôr esta prerrogativa, compete exclusiva-
mente à União, compete exclusivamente à Câ-
mara Federal, e sendo a emenda apresentada 
Pacheco idêntica em seu sentido a que cu 
.apresentei, retiro a minha emenda e peço aos 
nobres Deputados que aprovemos a emenda 
apresentada pelo nosso nobre colega Hondon 
Pacheco. ' 

O SR. PRESIDENTE - Tendo a Comis-
·são de Constituição e .Tustiça julgado incons-
titucional a emenda 54 elo Sr. Dçputado Xe-

1lofonte Mcrcadantc, defiro o seu pedido de 
.retirada da mesma. 

A Comissiio de Constituição e Justiça opi-
nou favoràvclmcnte à emenda n.• 105 do 
Sr. Depu lado H.ondon Pacheco fazendo tmn-
bém o mesmo a Comissão de Assuntos Mu-
nicipais. 

Encerrada a discussão vou submetê-la a 
votos. 

Os Srs. Deputados que aprovam a em<m-
da n.• 105, que tem parecer favorável de 
ambas as Comissões queiram permanecer 
sentados. (Pausa). Foi aprovada. 

ENCERRAMENTO 
Declara o Sr. Presidente que a Mesa ve-

rificando não haver mais número suficiente 
para o prosseguimento da discussão c vota-
-ção, levanta a Sessão, designando para ama-
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 17-10-1947 
Primeira parte 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura c apresenta-

. ção de projetos, pareceres, indicações reque-
rimentos c interpelações. ' 

Das 15 às 1G horas: 
Discussão c votação de rcquerirnen los 

,Pareceres, indicações c interpelações. ' 

Leitura e aprovação .de redações finais. 

Segunda Parte 

Das 16 às 18 horas: 

1.• discussão do projeto n 214 d, 
to ria do Sr. Deputado Ant • · · ,,, ' e au-d T omo ... aetano que 

. ~onEce c
1 

atx1 1<? fo Lac~ário "Stcla· And;adc" 
a sco a ornes 1ca e u Beneficência p ' 
lar, em Alyinópolis. ' opu-

1.~ disctDissãot tido pArojdet~ 11. 215, de aulo-
tria do Sr. e pu a 3 · n re de Almeida, que 
autoriza a construçao de urna ponte · sôlJr 

. Ribeirão de Escalvado, ,no município de Po~t~ 
Nova. 

1 
. 

1.• discussão 1 o proJeto n. 21(), de au-
toria do Sr. Depu~ado ~t!gu~,~o Costa, que con-
cede auxílio no Sanatono lviarqucs Lisboa", 

. de Belo Hodzon te. . v discussão do pr?J~to 11. ~17, tlc auto-
. ria do Sr. Deputado J uh o de Carvallw, (!Uc 
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fixa os vencimentos dos magistrados e mem-
bros do Ministério Público. 

V discussão do projeto 11. 218, de au-
toria do Sr. Deputado Luiz Domingos, que 
dispõe sôbre a criação do Distrito de Man-
timento. ?, 

1. • discussão do projeto n. 219, de au-
toria do Sr. Depu lado Luiz Domingos, que 
dispõe sôbre a criação do tDistrito de São 
Vicente da Estrêla. 

1.• discussão do projeto n. 220, de au-
toria do Sr. Deputado Carlos Pratcs, que au-
toriza conceder contribuição para montagem 
de Jábrica de cimento. 

1.• discussão do projeto. n .. 221, de au-
toria do Sr. Deputado Ilac1r. L.nna, que au-
toriza a construção de um predw para grupo 
escolar, em Jaboticatubas. 

1.• discussão do projeto n. 222, de au-
toria do Sr. Deputado Ilncir Lima, que cOJ~
cede subvenções a i,nstitui~~õcs tlc benefi-
cência. 

1." discussão d oprojeto n. 228, de au-
toria do Sr. Ilacir. Lima, que cria escolas 141 
reunidas em Lapinha e Bonfim. 

Prosseguimento da 2.• discussão do pro-' 
jcto n. 5, dispondo sôbre a organizac;üo mu-
nicipal. 

2.• discussão do projeto n. 40, dispondo 
sôhrc o Impôsto de Transmissão de Proprie-
dade Inter-vivos. 

2. • discussão do projeto n. 43 c suas •· 
emendas, que dá nova denominação aos tri-
lmtos estaduais de que trata o artigo G8 do 
Decreto-lei federal n. 1. 985, de 29 de janeiro 
de 1940 (Código de Penas) e contém outras 
providências. -

2.'' discussão do projeto n. 5U, qnt: reor-
ganiza a Caixa Econômica do Est_a~o ~e Mi-
nas Gerais c contém outras prov1denc1as. 

2." discussão do projeto n. 101, qt.!C au-
toriza a dbertura de um cré.dito espcc!al de 
Cr$ 2. 000.000,00 à Secrctana da Agncultu-
ra, Indústria, Çomércio .e Trab~l~1o · _ . 

2." discussao do prOJeto n. 29, dispondo 
sôbre as Coletorias do Estado. , . 

2." discussão do projeto 11 • 48, flxand,o .O .S.· 
efetivo tla Fôrça Policial para o e~~elClO 

de 
1~~8 ~liscussão do projeto n .. 4 ~· que dis-

põe sôbre o impôsto de transnnssao de pro-
priedade causa-mortis. . 

3 • discussão do projeto n · lG, <hspondo 
sôhre ·a Fiscalização de Hendas do Eshtilo · 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente. . 
Lima Guimarães - V Vice-Presidente·· 
Castro Pires - 2.0 Vice-Presidente. 
Valdir Lisbôa - 1.0 Secretário. 
Luiz Domingos - 2.0 Secretário·, ~ 
Emílio Vasconcelos - 3. Q Sec~e~arw • 
Ozanan Coelho - 4, 0 Secrctano · 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - Prcsid~nte.> . 
Juarez de Sousa Carmo - V1ce-I res1- ... 
dente . 
Cândido Ulhôa . 
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Fabricio Soares. · · ,; · 
f' a ria Tavares. · ( •) 
Starling Soares. ( • •) 
l5 horas~ na Sala dás Cqro.issõe~. 

' ( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
llQndon Pacheco, designado em Sessão de 
:llllOI194 7. 

( • •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Uriel Alvim, designado em Sessão de 131101 

1947, I ,~)í~({~ - ,, 
CQMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 

TOMADA D.E CONTAS 

Mauríc.io Andrade - Presidente. 
Rennó - Vice-Preside.nte. 
Alberto Deodato. 
Augustó Costa. ( •) 
Feliciano Pena. 
Guilherme · l\'lachado. 
Tancredo Neves. 

( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Chaves Ribeiro, designado em Sessão de 101 
1011947. . 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uriel Alvirn - Presidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
Armando Ziler. 
Dilerrnando Cruz, (*) 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em Sessão de 
16!1011947. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente. 
Rondon 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. 

1 João Camilo. 
Ma teus Salomé. 

' COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
Bolivar de Freitas. 
Geraldo Ataide. 
Astolfo Dutra. 

COMISS,\0 DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente .. 
Antônio Güimarães - Vice-Presidente. 
Fidclcino Viana· ( •) 
J aeder Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. 

A. L.- 23 

- -·-'"'""-;··-..__ ... -.• -.__:_~;_::. ___ _..::: _______ ,. . 
. -

( •) Substituídos int l Srs Mourão G · • - - .Elr namente, pelos 
, respectivamente ud~sirg~esd e. ~Ioacir R~sende 

24191194 7. ' a os, em Sessa() de 

ÇOMU)S!Q rm. SE;GU~ANÇA J?QBLICA 

Am.adeu A_nd:ada - Presidente, 
Chaves Ribeiro _ Vice-Pre 'd t Alúisio Costa: · · · · Sl en ,e. 
Antônio Pimenta. 
Jason Albergaria. 

COl\USSÃO DE ASS{JNT()S MUNICIPAIS E 
NEGóCIOS INTERESTADUAIS 

César Sorági - Presidente. 
Lourenço Andrade - Viée-:P,re&jclente. 
Carlos Prates. - · 
Guilhermino de Oliveira. 
Manuel Taveira. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Resende ( •) - J>residen te. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Badaró Júnior. 
Xcnofonte Mercadante. ( •) 
Simões de Almeida. ( •) 

( ~) Substitui dos, interinamente, pelos 
Srs. Soares Canedo, Magalhães M. Viana e 
José Augusto, designados em Sessão de 1011 
1011947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRE 
SERVIÇOS DE JUSTIÇA (*) 

Jason Albergaria. 
César Sorági. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte Mercadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

(*) Nomeado em Sessão de 161911947, 
conforme requerimento n.o 42, do Sr. Fabrício 
Soares. 

. COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRE 
PRODUÇÃO AGRíCOLA ( •) 

Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andrade. 
Jason Albergaria. 
Cândido Ulhôa. 
César Sorági. 

(*) Nomeada em Sessão de 2219!1947, 
conforme requerimento n.0 43, do Sr. Sousa 
Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRE 
TRANSPOHTES ( *) 

Hondon Pacheco. 
José Augusto. 
Ilacir Lima. 
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Magalhães Melo Viana. 
· . Alúísio Costa. ( *) 

· César Sorági. 
Armando Ziler. 

(*) Nomeada em Sessão de 221911947, 
conforme requerimento n.o 51, do Sr, Simão 
da Cunha. · 

( ·) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, 4esignado em Sessão de 
ll10j1947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRE 
O ENSINO NO NORTE DE MINAS ( *) 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pires. 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidelcino Viana. 
Geraldo Atai de. 
Feliciano Pena. 
Cândido Ulhôa. 

(*) Nomeada em Sessão de 291911947, 
conforme requerimento n.• 57, do Sr. Chaves 
Ribeiro. ' 

58.• SESSÃO ORDINARIA, EM 17 DE OUTUBRO DE 1947 

Brasil. Hospedagens nas estâncias hidro-
minerais: discurso do Sr. Oscar Corrêa 
- Resposta ao Sr. Dnar Mendes: discur-
so do Sr. último de Carvalho - Apresen-
tação de parecer - Parecer n.o 48, sôbre 
sugestão da Sociedade "BahTo Passos", 
concernente à vacinação - 2.• Parte da 
Ordem do Dia - 1.• discussão dos pro-
jetos ns. 2H a 223 - 2.• discussão do 
projeto n.o 5 (em prosseguimento) -
Emendas: n.o 10G, do Sr. Alberto Deo-
dato· n.o 107 do Sr. Dnar Mendes c n.~ 
108, 'do Sr. Aníbal Gontijo ;- Discussãa 
c votação de capítulo a cap1~ulo do pro-
jeto n.o 5 -Discussão c votaçao das emen-
das ns. 107 - 91 - 36 - 37 - 73 -
- 74 - 81 - 3 - ti ·- 5 - 38 - 39 
- 40 (substitutivo) - 41 - 76 - 77 
- 78 - 96 - Suspende-se c reabre-se a 
sessão - Emendas ns. 80 (com desta-
que) - 43 - H - 7!l - 45 - 46 - 82 
- 88 - 8!) - 4 7 - Emenda n.o 109, 
do Sr. Amadeu Andrada - Emenda n.o 48 
- Encerramento - Convocação de Ses-
são Extraordinúria - Ordem do Dia 17-
10-1947. 
As 14 horas, comparecem os srs. : A.l-

bcrto Teixeira - Lima Guimarães - Valdir 
Lisbôa - Luiz Domingos - Emílio Vascon-
celos - Adolfo Portela - Alberto Deodato 
- Aluísio Costa - Amadeu Andrada '--- An-
dré de Almeida - Aníbal Gontijo - Antônio 

Presidência do Sr. Alberto Teixeira. , Caetano - Antônio Guimarães - Antônio Fi-
SUMARIO: Comparecimento _ Ata _ Expe- menta - Arlinzo Zanlni - Armando Ziler 

cliente: - Telegramas dos Srs. Alvaro -Augusto Costa- Badaró .Júnior- Bolivar 
Coelho dos ~a~tos e José Nunes Trinda- de Freitas - Cândido Ulhôa - Carlos Pratcs. 
d~, de P~r~em~~1a; dos funcionários da - César Sorági - Chaves Ribeiro - Fabrí-
9rcunscl~Içao ~·1.scal de .Manga _ Ofí- cio Soares- Fidclcino Viana- Geraldo Ata.í-
cios d? Sr. M1p1str? da Educação, con- de - ,Jaeder Albergaria - .Jason Albsr~ana 
tendo mforx~açoes sobre exclusüo de alu- -Jose Augusto - Jouhert Guerra - .Julio de· 
nos do Instituto Padre Machado· do Sr Carvalho - Luiz Maranha - Magalhães de 
l.o. Vice-Presi~e!lte da Assembléia Legis~ Melo Viana - Manuel Taveira - Martins da 
lahva do Esp1nto Santo, agradecendo Costa - Matcus Salomé - Maurício Andrade 
do. Sr. Prc:ndeptc da Assembléia Lcgis: - Mendes Ferreira - Moacir Hesende - Mou-
latlva do Hw Grande do Sul oferecendo rão Guimarães - Oscar Corrêa - Pedro Era-
exemplar da Constituição dC: Est·lclo· d ga- Renó- Hibeiro Navarro- H.ondon Pa-
s lJ f 't "·:[ · · • ' 0 ·I s· - l S C do r. . re e1 o J.r umc1pal de Minas N , c 1eco - 1m ao c a Cunha - o ares ane 
sôbre recurso de funcionúrio _ H~~~~~ - Sousa Carmo - Tancredo Neves - último 
s~ do ,Sr. Ncst?r Lucas de Oliveira d de Carvalho - Xenofonte Mcrcadantc. 
A1mores - Px_:oJetos: n.o 221 ( doaçã~ d~ . . Deixaram de comparecer, com causa ~us-·. 
terreno), do ~r· André de Almcid· . o hhcada, os Srs.: Castro Pires - Ozanan Coe-
~25 (c~mstru!.;ao de prédio escolar)' n. / lho- Abreu Hesende- Astolfo Dutra - Au-

t~r · .L~uz Ddonbnngof~; !1·0 226 (auxílio a' i~s~ gusto de Figueiredo - Dilermando Cr.u~ -
I.tmçoVe.s e e,!le22Ic7en(cia)' do Sr. Fidel- Emílio Silveira - Faria Tavares - Fehcwno 
cdm~ ) wdna;Sn. J encampação de ro- Pena - Guilherme l\Iachado - Guilhermino 
o~I2a28, (dos r. t uarez de Sousa Carmo· . de Oliveira- Ilacir Lima -João Carnilo-

n.o _e con o e.m. passagens) no 229 José Carvalhcira- .Juarez de Sousa Carmo-
(construçao de nredw escolar) ' 11 ~ 230 Lourenço Andrade - Otacílio Negrão - ~i-
(subvenção à Sa~ta Casa), n.o Úl ( mões úe Almeida - Starling Soares - Unel 
trtl'':'ío de rodovw) n o 232 ( 1 cons- Alv1·111 _ 'F1'lson Beraldo. ,.. E l ) ' 2 . su lVenção rv 
à Grax:ja)- ' 5~02~4 I(l.o 33 (<;_ncarnpação de o SR. PRESIDENTE- Achando-se pre-
~vuovw ' n. suovençao à Santa L;· sentes r;1 Srs. DeJmtados, declaro aberta a 
sa) c n.• 235 (idem, à Vila Nova do~ p «- u 

brcs)' do Sr. César Sorági,; n.o 236 (~ono= Sessão. 
trução de campo .de. ~vwção), n.o 23s7 
(subvenções a mst~tmyo?s de beneficên-
cia), do Sr. _Badaro Ju!lwr;, n.o 238 (au-
xílio a Hospital), do Sr. 'I ancredo Ne-
ves; n.o 239 (auxílio para registro de ga-
do) do Sr. Carlos Prates; n.• 240 ( pa-
ga~ento de vencimentos d~ professor), 
do Sr. Renó e 241 (construpo de ponte), 
do Sr. Aluísio Costa - Ensmo médico no 

ATA 
O SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA 

(Serviudo de 2.• Secretário) - Lê a ata _?a 
Sessão antecedente, a qual, sem observaçao, 
é aprovada. 

EXPEDIENTE 
O SR. VALDIH LISBOA (1.0 Secretário). 

- Procede à leitura dos seguintes papéis: 



Telegramas: 
Do Sr. Alvaro Coelho dos Santos, rb-

clamando contra a sua exoneração por ato do 
Prefeito de Porteirinha. 

- A Comissão de Assuntos lHunicipais. 
Do Sr. José Nunes Trindade, reclaman-

do contra ato do Prefeito de Porteirinha. 
- A. Comissão de Assuntos Municipais. 
Dos funcionários da Circunscrição Fiscal 

de Manga, apoiando o rnen~or!al enviado à As-
sembléia pelo Agente de I•ana Lemos. 

- A Comissão de Finanças. 
Ofícios: 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1047. 
Sr. Presidente: 
Com referência ao assunto tratado no 

ofício de V. Excia., de n." 341, datado de 3 
de junho próximo passado, c em aditamento 
ao Aviso n.o 599, que em tempo oportuno lhe 
enviei, cumpre-me levar ao conhecimento des-
sa Egrégia Assembléia Legislativa, pelo alto 
intermédio de V. Excia., as conclusões das 
rigorosas sindicâncias que determinei sôhre 
êsse lamentável incidente envolvendo a ex-
clusão de · alunos do Instiluto "Padre Ma-
chado". 

Por ordem minha, enviou a Diretoria do 
Ensino Secundário a Dclo Ilorizontc, um re-
presentante dêssc órgão, o Dr. Aureliano de 
Campos Brandão, alto funcionário dêstc Mi-
nistério que, devidamente credenciado, pro-
cedeu as mais rigorosas investigações sôhrc 
a ocorrência. 

Tenho a honra, pois, de transmitir a esta 
Colcnda Assembléia, as conclusões de tais in-
vestigações, para em particular, atender à re-
presentação a mim dirigida por alguns de seus 
ilustres membros. 

Reduzindo o incidente às devidas pro-
porções, poderão ser apontadas, como causas 
primeiras: 

a) o natural ardor da mocidade, na pug-
na travada entre a "União Colegial de Minas 
Gerais" e a novel entidade cscolm· "União Na-
cional dos Estudantes Católicos", esta última 
criada por iniciativa de alguns cstabclccimcn-
tos de chsino, dentre os quais, o Instituto "Pa-
dre Machado"; 

h) as rigorosas condições disciplinares, 
dêssc mesmo Instituto estatuídas em regimen-
to, contra as quais, evidentemente, de modo 
geral, nada poderú ser argüido, mas que im-
pedem, em situações ocasionais que jovens de 
temperamento sensíveis compreendam exata-
mente sua razão de ser. 

Por isso, diante de atitudes que a dire-
ção do Instituto "Padre Machado" Julgou des-
respeitosas ao seu regime disciplinar, reuniu-
se o Conselho Consultivo do estabelecimento, 
sendo julgada a situação dos alunos João D~s
co Cavalcanti Lana, João Nelson de Sena, Ge-
raldo Henrique Hcnault c Benjamim Jacob. 
' Dos fatos ocorridos soh o aspecto que 

compete ao Mini.stério da Educação e Saú-
de Pública aprecwr, convém assinalar que: 

a) 0 Conselho Consultivo do Instituto 
"Padre Machado", no ])roeessamento da. cx-
clu~ão dos referidos alunos, aglu de acordo 
com as normas de seu regimento interno, 
não cabendo reparos em ~ua r.tilude: . . 

h) da ata de sua rcmHão, cuja cop~a fOI 
anexada ao processo, consta que o D1rctor 

Antônio de Resende Lara cxcusou-sc de vo-
tar "dada a sua grande. mágua por tão la-
mentáveis acontecimentos", aconselhando que 
fôssc guardado silêncio sôbre a resolução" 
até que os Srs. pais fôsscm cientificados da 
resolução do Conselho" c declarando, ainda, 
que "em PI'imciro lugar, ia dirigir-se à Di-
retoria do Ensino Sccundúrio pedindo per-
missão para dar imediata transferência aos 
alunos eliminados, visto como não convinha 
que os mesmos se prejudicassem em seus es-
tudos"· 

c)' c, com efeito, recebida pela Diretoria 
do Ensino Secundário, a indicação para a 
transferência dos ditos alunos, foi a mesma 
concedida nos têrrnos da alínea "K", do Título 
I, da Portaria miilistcrial n.• 426, de 7 de ou-
tubro de 1945. 

Contra os mesmos, perante o Ministério 
da Educação e Saúde, nada foi alegado, como 
motivo para a transferência, além da incom-
patibilidade disciplinar, como é previsto no 
referido dispositivo. Nenhuma .outra nota de-
sahonadora de sua conduta fo1 aprcs~ntada; 
c com a presteza possível: foram fcrtos ~s 
c~pcdicntcs autorizando. o mgresso, d~s ~r~s 
primeiros alunos menciOnados, . 1.10 Coleg1o · 
"Marconi" c, do último, no Colcgw "Afonso 
Arinos". . 

Tais são as ocorrências que compcha ao. 
Ministério da Educação . c SatH_lc esc!a~·ecer. 
E concluindo, posso aflrmar a Egregw . As-

' 1 I·· I eg1"slativ·1 do Estado de Mmas scn1 l e1a .~. . '" . · 
Gerais: · . f a) que todos os atos rclahv_?s ao~ . atos 
assinalados processaram-se de acordo com as 
prescrições legais; . . . 1 • 

h) que nenhum pre]mzo fm causal o a 
vida escolar dos refcndos alunos; . 

c) que as providências que compeham 
ao Ministério da Educaç;ão c Saúde ~oram to-
madas; os demais incidentes, que tao rumo-
roso tornaram o processo, escapam a alçada 
de sua ação. - · ,..·d Colocando tôda documentaçao coh,l a 
ao inteiro dispor dos digno:; mcn~bros dessa 
Assembléia, aproveito a oportumdade para 
renovar a V. Excia. os m<;_us protestos de 
apreço c du;tinta consilteraçao. 

(a.) Clemente Mariani. 
- Publicar c agradecer. 
Do Sr. 1.• Vice-Presidente, er~1 exercí-

cio, da Assembléia Lcgislativ.a d~ Santa ~a
tarina, agradecendo a connmi<;açao da posse 
do Sr. Vice-Governador de Mmas. 

- Arquive-se. . 
Do Sr. Presidente da Assembléia Lcgl~

lativa do Rio Grande do Sul, oferecendo exem-
plar da Constituição do Estado. 

- Agradecer. . 
Do Sr Prefeito Municipal de Mmas No-

vas rcmet~ndo e;n ~·rau de recurso, 0 pr?-
' ' ·~ · · · Antonio ce~;so de exoneração do funcwnariO 

Gomes da Silva. 
- A Comissão de .Justiça. 

nccurso: 
Do Sr. Nestor Lucas de Oliveira, profes-

t o ato de sor municipal em Aimorés, con ra 
sua cxoncra~~ão do cargo. . 

- A Comisstío de Justiça· . , , , 
Acham-se sôhre a mesa os segnnhes pro-

jetos: 
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PROJE,TQ N.9 224 

Ai~tqri.<:a o Govêr(lo do B.~tqc(o (l do,(fl: qq 
América Futebol Clube uma área de terreno 
· • A, AssembléiA Legislatiya do Est<1d<> de 
}rfuu1s Gerais decreta: 

Art. V - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a doar ao América Futebol Clube 
umá área de terreno situada ao lado de sua 
praça de esportes, no lado das gerais de seu 
campo ge futebol, com vinte c cinco metros 
(25 ms.) do frente para a Avenida Fran-
cisco Sales c daí numa linha reta até a Ala-
meda Americana correndo paralela com a dt-
'Visa do referido campo. 

Art. 2." - A presente lei entrará em vi-
gor na data de sua sanção, revogadas as dis-
·posições em contrál'io. 
· Sala das Sessões, em 17 de outubro de 
1947. 

(aa.) André de Almeida - Aluísio Cos-
ta - Juarez de Sousa Carmo - César Sorági 
- último de Carvalho. 

Justificação 
. Dado o desenvolvimento do esporte nesta 
Capital o América Futebol Clube, um dos 
V\lnguardeiros do esporte ' em Minas Gerais, 
S(J!ltindo 11. neccssic}adc de ampliar suas ins-
talações, tem num plano gigantesco de rcfor-
mps já iniciados e bem adiantados, com re-
cursos p'róprios· c auxilio de seus associa-
uos, vem esbarrar com a dificuldade de pe-
quena área essencial para a construção de 
suas gerais. Acontece, porém, que anexo ao 
se\1 campo o Estado de Minas Gerais possui 
Uma boa área de terreno, vago, entre o carn-
~o c o Dispensário da Saúde Púl~lica. 

Além disso o próprio América Futebol 
caub.e já em tempos passados fêz uma doação 
~c grande área de terreno, na épo1•a não uti-
hzada, ao Estado de Minas Gerais c hnjp. ocu-
P?-da Pelo Hospital da Previdência dos Scr-
Vldorcs do Estado de Minas Gerais. 

Justa é pois a doação pleiteada. 
(a.) André de AlmPida. 

PROJETO N.o 225 
Autoriza a construção de um prédiv para o 

Grupo ·Escolar "Comendador Leite" na 
cidade de Lajiulw · ' 

M. A Assembléia Leaislativa do Estado de 
mas Gerais decreta : 

4rt. V - Fica o Govêrno do Estado 
(u~~mzado a fazer construir na Cidade de 
G a]mha, um prédio para fu~cionamcnto do 
~upo Escolar "Comendador I cite" (h\quela Cidade. ' ' · 

, Jtrt. 2.9 
- Fica o Govêrno do Estado 

autonzado a despender até a importância de 
.Cr$ 400. oqo,oo para a referida construção, 
qu~ corrcz:a pela verba competente da Sccre-
tana da Vwçlio e Obras Públicas. 

. Art. 3.o :..._ A presente Lei entrará em 
,VIgor em 1.0 de janeiro de 19,!8, revogadas 
as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 194 7 · 
(aa.) Luiz Domingos - Emílio de Vas-

d<?nce!os .- Magalhães de Melo Viana - Vai-
Ir L1sboa - José Augusto. 

35,6 

Jzzslificaçijf! 
~· de imprescindível n~cessidadc a cons-

trUÇÍÍoQ do prédio onde venha func~o1u1r (} 
Grupo Escolar "Comcndador Leite", da cida-
de de La.iinha. Acha~sc o Grupo aludido ins-
ta~ado em prédio aluggdQ, inadequado e im-
próprio. Assim, a construção de pré(Ho pró-. 
prio, para o referido estabelecimento de en- . 
sino, impõe-se como medida justa, c atende 
:\ Ujlla néccss1dade · por todos conhecida. 

(a.) Luiz Domingo~. 
' ' 

PHOJETO N.o 226 

Cq11ccde auxílios a J1silo c llospitais 
A Assembléia Legislativa do Esta<lo de 

Minas Gerais decreta: 
Art. V - Fica o Govêrno do E~t_ado 

autorizado a conceder os seguintes amuhos: 
a) Cr$ 10.000,00 ao Asilo de Indigentes e 
Orfãs de ltmnhacuri; h) Cr$ 1 O. 000,00 ao 
Hospltal de Malacachcta; c) Cr$ 20. 000,00, 
ao Hospital Santo Antônio, de Carlos Cha-
gas; d) Cr$ 20. 000,00, ao Hospital da cida-
de de .Jequitinhonha; e) Crl~ 20. 000,00, ao 
Hospital "Estu Faria'\ de Pedra Azul; f) 
Cr$ 20. 000,00, ao Hospital de Cachoeira do 
Pajcú, distrito de Pedra Azul. 

Art. 2.9 - f~stcs auxílios correrão ·por 
conta da verba correspondente do orçamen-
to de 1948. 

Art. 3.0 
- Esta Lei entrará em vü~or 

em 1.o de janeiro de 19,18, revogadas as dis-
posiçõc~; em contrár-io. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1!H7. 
(aa.) Fidelcino Viana - Valdi1· Lisbôa 

- Oscar. Corrêa - Sousa Carmo - Hondon 
Pacheco. 

PROJETO N.o 227 
Autoriza a encampação pelo Estado de Minas 

Gerais da estrada de automóveis Piranga 

_ Calambáu - Pôr·to Firme - Viçosa. 
A Assemhléia Legislativa do Estado de Mi-

nas Gerais decreta: 
Art. 1,9 - Fica CJ1Campada pelo ~stado 

de Minas Gerais a rodovia que liga Piranga 
a Viçosa, passando .pelos dist~itos de Calam-
b:m e Pôrto Firme. parte da hnha tronco se· 
c;mdária Conselheiro Lafaicte - Fcrvc-

dourA~t. 2.o - Fica o Estado autorizado a 
despender pela verba destinada ao Depar-
tamento d~ Estradas de Hodagem, para o ano 
d, 1948 a importância necessária a conserva, 
obra~ d~ artes c reparos reclamados pchl re-
fcrid 'l estrada. 

Árt. 3." - A presente Lei entrará em 
vigor crn J:• de janeiro .d~ 1948, revogadas 
tu; disposiçocs em contrano. 

Sala das Sessões, 17 de outuhro de 194 7 · 
(aa.) Juarez de Sousa Carmo - Aluísio 

Costa - An,tônio Gt!i'!'arães - André de Al-
meida - Cesar Sorag1. 

· Justificação 
o plano rodoviário do Estado prevê a 

construção de diversas linhas-tron.co secun-
dárias, "par.a ~tender ao desc'?-volvii?ento da 
economia romeira, procurando mccnhvar o cs-



l 

coamcnto tia produção de cadá uma de suas 
zonas em demanda dos grandes centros con-
sumidores". 

Entre essas linhas-tronco se encontra il 
que liga Conselheiro Lafaiete - Piranga -
Viçosa - Fervedouro (distrito de Alvorada, 
município de Carangola), com 250 quilôme-
tros, aproximadamente. Dela ,já há lances 
construídos, tais os que ligam Piranga --
Pôrio Firme - Viçosa. :Este trecho, que mede 
aproximadamente 60 quilômetros, apesar de 
mantido pelas Prefeituras de Piranga c Vi-
çosa, não tem a conserva exigida pelo inten-
so tráfego que por êle se faz, tanto que se 
interrompe na época chuvosa. 

O que pretende, pois, o pl"ojelo é que 
essa ~l'•ação seja, desde jú, cncampada pelo 
Estado"' assegurando-se, assim, um. cscomlou-
ro seg~ro pat·a o riquíssimo município de Pi-
mngá; que com essa medida ficar·ia pcnna-
ncntemcntc ligado a Lcopolclina Haihvay. 
Desnecessário serú encarecer a importância 
dessa rodovia, vital para o município de Pi-
J·ariga. Na medida solicitadü nfio vai nenhum 
sacrifício para o Estado, porque Piranga con-
corre, anualmente, com t\pl"oximadamcnte Cr$ 
1. 500.000,00 para os cofres estaduais, sem 
que, entretanto, encontre qualquer amparo por 
parte dêle. Do seu sistema rodoviário apenas 
16 quilômetros são mantidos pelo Estado, o 
que leva Piranga a viver quase que por com-
pleto isolada da comunidade mineira, apesar 
de sua produção agrícola ser uma das pri-
meiras do Estado. 

Sala das Sc:;sõcs, 17 de mttubro de 19-17. 
(a.) Juarez de Sousa Carmo. ~ 
-- Impressos c publicados, incluam-se 

em Ordem do Dia. 
· .. 

PROJETO N.• 228 

Concede desconto rws passayens aos lraba-
1/wdores, funcioruírios e estudantes, em 
férias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. V - Fica o Govêrno do Estado de 

lo/Iinas Gerais autorizado aconcedcr aos tra-
balhadores em geral, funcionúrios públicos e 
estudantes, o desconto de cinqüenta por cen-
to (50%) nos preços das passagens das em-
prêsas de transporte ferroviário, rodoviário, 
navegação aérea ot1 fluvial, exploradas ou ar-
rendàdas pelo Estado ou que gozem de favo-
res e conr~ssões <lo Govêrno Estadual. 

Art. 2.• -- O desconto previsto na pre-
sente Lei somente será concedido na época 
de férias, gozadas na forma da lei, c será ex-
tensivo ao cônjuge, filhos menores de 18 anos 
c filhas solteiras que vivam na dependência 
econômica do interessado. 

Art. 3.0 - O desconto scrú concedido à 
simples aprese~,It~çii.o da ~arteira profissiona_l, 
portaria ou ofiCIO do Diretor do estabeleci-
mento de ensino, quando fôr o caso. 

Art. 4 ." -- Esta Lei entrarú em vigor na 
data de sua pu!Jl~ca<,~ii.o, revogadas as dispo-
sições em contra no· 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1947. 
(na.) César Sorúgi - André de Almeida 

Aluísio Costa - Jason Albergaria - Jua-
rez de Sousa Carmo. 

Justificação 
Com o atual nível de vida c com as com-

plicações da vida moderna o gôzo de férias 
anuais - para os que trabalham - em qual.: 
quer setor da atividade !mmana, é ~un impe-
rativo de higiene e, mms do que Isso, uma 
medida de' defesa da raça. 

Poucos porém, clltrc os trabalhadores, 
são os que' podem abandonar . a vida trepi-
dante das cidades em busca do ~cpou~o me-
recido no interior, ou nas cstaçocs ludrott!-
rápicas ou climatéricas. , 

A redução do preço das passagens c um 
estímulo aos qL!C, pouco afortunados, pn!;sam 
suas férias no mesmo aníbientc _cr_n que dú- ' 
rante um ano exerceram ~;uas atlvid::;dc~. 

Com referência aos estudantes nao c me-
nos justa a medida, pois, a mocid~de assober-
hada com o preço elevado do ensmo, do ves-
tuário, do livro, etc., merece .idêntica aten-
ção. 

Sala 
(a.) 

das Sessões, 17 de outubro de 1947. 
César Sorági. 

jj 
PHOJETO N.;; 229 

Autoriza a cons!!"ução de um ynzpo escolar 
JW cidade de Formiga 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Get-ais decreta: . · 

Art. v __ Pica ? Govêrno do ~stado , 
i nr· . ~ Gerais autonz.ado a constrmr um < c n Ina.. . - d G 0 E"'colar prédio para a mstalaça~> , o n:r~ "1·, • 

".José Bernardcs de Pana ' no barr~o c eno 
minado Chapada, na cidade de Forrmg~ .. · 

Art. 2. • -- As despesas com, a .:cfcnda 
construçfio concri'ío pela verba propn<~, cons-
tante do orçamento de 1948. . . _ 

Art. 3." - Revogam-se as disposiçocs em 
contrúri.o. . b 1, 1947 Sala das Sessões, 17 de outu, ro ( c • : • 

(aa.) César Sorúgi - Andrc d~ Almeida 
Aluísio Costa - Jason Albergana - Jua-

rez de Sousa Carmo. 
Justificação 

O Grupo Escolar "José Bernardes . d~ 
Faria" jú foi criado por decreto do . E_xmo. 
Sr. Dr. Nísio Batista, sendo Sccret~n? dá 
Educação e Saúde Pública o il~1strc medico ~ 
emérito educador Dr. lago Pimcn tcl. 

A necessidade da criação do grupo men-
cionado decorreu do conhecimento que ? en-
tão Secretário da Educar;ão possui da cidade 
de Formiga c tamhém do estado de abandono 
em que jazia a inffmcia naquele . pOJ?~d~~o 
bairro opcrúrio c localidades rurais ~H c . • 
vizinhas, tais; Quilombo, Córrego D Areia, 
Padre Doutor e Cristino. . ir às 

Apesar de criado o grupo para sei vrédio 
populações mencionadas, por falta ~e Princi-
aclequado, foi o mesmo mstalado, ;t P 

0 
dà 

pio, na casa paroquial, noutro ex rclm Nor-' 
cidade c atualmente em salas da Esfco a . 

0 1 • • ue so re a P -mtL, no centro. O preJUIZO q _ ·.. te os 
pulação escolar é evidente. Nao somtcn b, 
que 'residem na Chapada, etc., mas um em 
para os alunos da Escola Normal. . . 

Urge, pois, completar a g~a!Jde obra llll· 
ciada pelo esclarecido SecretariO da . Educa~ 
ção que, sem outro intuito s~n~o o de. servir 
à coletividade, em estada rap1da, deixou a 
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sua passagem as'linalada por empreendimen-
tos de tão grande vulto. · 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1 !)4 7. 
(a.) Césm· Sorúgi. 

PHOJETO N.o 2:10 

Concede subvençâo á Santa Casa de Miseri-
córdia de Formiga 

A Asscrnl~léia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. V - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a conceder a subvenção anual de 
dez mil cruzeiros (Cr~ 10.000,00), à Santa 
Casa de Misericórdia de Formiga. 

Art. 2.9 - A presente Lei cntrarú em 
vigor a partir de 1." de janeiro de 1!H8, re-
vogadas as disposições em con trúl'io. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1 ()4 7. 
· (aa.) César Sorági - Juarez de Sousa 
Carmo - Andt•é de Almeida - Aluísio Costa 
- Jason Albergaria. 

Jusii{icactw - A Santa Casa de Mh;eri-
córdia de F~rmiga, neste Estado, ~ um esta-
belecimento hospitalar que tem ~;ervtdo duran-
te vúrios anos a uma grande populnçi:io. 

Para Formiga convergem, anualmente, 
centenas de docntPs de tôdas as rcgiõc~; do 
oeste mineiro em busca de alívio para seus 
males físicos. Atualmente, a direção do hos-

1 pital estú empreendendo uma ~bra de grande 
vulto c o primeiro pavilhão esta qu~sc. pronto, 
sem nenhuma ajuda dos poderes yubhcor.. 

Sala das Sessões, 17 de outunro de 19·17. 
(a.) César Sorúgi .. 

PHOJETO N.o 231 

Autoriza a construção de uma I'Ollovia liamzdo 
' os mzmicípios de Formiga c Pail!S 

A .Assembléia Legislativa do Estado de 
Mina~; Gerais decreta: 

Art. 1,0 
- Fica o Govêrno do Estado au-

torizado a construir uma estrada de rodngcm 
ligando os municípios de Formiga c Pains. 

Art. 2.9 - O Govêrno do Estado dcsncn-
.derá na construção a importüncia em qt:c- fôr 
orçada a rodovia, correndo a despesa por 
conta da verba para a construção de csíralbs 
no orçamento de 1948, pelo Departamento de 
Estradas de Hodagem. 

Art. 3." - Hevogam-se as dispo~;ieõe~; em 
contrúrio. " 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1 [J:17. 
(aa.) César Sorági - Juarez de Sousa 

Carmo - André de Almeida - Aluü;io Costa 
Jason Albergaria. 

Justificação 
A rodovia cuja construção se pede é um 

imperativo. Pains, cidade r>róspcra, locali-
zada em região ubérrima, é grande produ-
tora de cana, milho, arroz, etc. A produ~~üo, 
porém chc!:'a aos mercados consumido.rcs gra-
vada ~xccs~ivamcntc pelo preço de transpor-
te. 

A construeão da rodovia Formiga -
Pains, passam!~> pelos distritos de Cór~cgo 
Fundo (Córrego Fundo ~lc Cima,· d?. Mc.JO e 
de Baixo), Pains até Pimenta, facilltana o 
.escoamento da produção, barateando o custo 

' .desta. 
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Acresce dizer que a cidade de Formiga 
é o ponto convergente de iôda a região, quer 
sob o ponto de vista comercial, industrial, 
etc. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1!)4 7. 
(a. ) César Sorúgi. 

PTIOJETO N.o 232 

Concede subvenção à Granja-Escola "Seio 
Luiz", de Formiga 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1,0 - Fica o Govêrno Estadual auto-
rizado a conceder a subvenção anual de dez 
mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00), à Gr~nja-E:>
cola "São Luiz", na cidade de Formtga. 

Art. 2.0 - A presente Lei cntrarú em 
vigor em 1.0 de janeiro de 1 !l48, revogadas as 
disposições em contrúrio. 

Sala das Scssõc~;, 17 de outubro de l!H7. 
(aa.) César Sorúgi - .Juarez Sousa Car-

mo - André de Almeida - J ason Alberga-
ria Aluísio Costa. 

Justificação 
A Granja-Escola "São Luiz", na cidade 

de Formiga, é uma organização fundada pelo 
saudoso Juiz de Direito Dr. Francisco Fran-
co de Almeida Júnior, eoadjuv1!do pelo Pro-
motor da Comarca, Dr .• José Adolfo Pereira 
seu atual dirigente. ' 

Tem por finalidade recolher c{ educar me-
nores abandonados, c grandes serviços tem 
prestado ao povo formigucnse. Sem nenhu-
ma assistência dos poderes públicos, seus di-
rigentes nüo têm poupado csfon,~o!; para man-
ter a Granja no nível devido c necessúrio à 
sua finalidade. · 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 10,17. 
(a. ) César Sorúgi. 

PHO.JETO N." 2il:l 

Dispõe sôbre a encampaçiío da estrada de (lll-
tomóvel que liga a Eslaçao da E. F. Leo-
J!oldina 1/a.ilwau, em Dom Silvério, á 
cs/acâo da E. F. Cen/ral do !Jmsil, em 
l/i o" Pimcicaúa, passando pelo nmnicípio 
de 11lvinópolis 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1." - Fica cncampada pelo Estado 

de !\Unas Gerais a estrada de automóvel que 
li!:'a a Estação da Estrada de Ferro Lcop~l
lll~1a Hailway, em Dom Silvério, à E;;taçao 
da Estrada de Ferro Central do B~·a;~~~. crn 
Hio Piracicaba, passando pelo mumctpto de 
Alvinópolis. 

Art. 2." - Para atender ils despesa~ C~1? 
a encampação c rcconstru~~ão, fica o Go-:ct-
no do Estado autorizado a despender . a 1 ~n
porttmcia necessária, até quinhentos m.Il Ctt1I-

. . • . (C r~ 500 000 00) que correra pc a zen os •, · ' ' t l, Fsh"Jd 'lS verba orçada pelo Dcpartar!'~n o c el(J1'H • • 
de Hodagem, para o cxcrciClO de ' · · 

A t. 3,0 - A presente Lei cntrarú em 
vigor rem. !·o de janeir? .de 1!HS, revogadas 
as disposi(;ocs em contrano · 
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Sala das Sessões, 17 de outubro de 194 7. 
(aa.) César Sorúgi - Juarez Sousa Car-

André de Almeida - Jason Alberga-
- Aluísio Costa. 

Justificação 
Essa estrada é de grande importfmcia 

para o Estado, porquanto liga a Estação da 
Estrada de Ferro Lcopoldina, em Dom Sil-
vério, à Estação da Estrada de Ferro Central 
do Brasil, em Hio Piracicaba, passando pelo 
município de Alvinópolis, propiciando a li-
gação direta da Capital do Estado à Zona da 
:Mata, pois que cncurtarú bastante o trajeto 
entre Belo Horizonte c Ponle Nova, via Sa-
bará, Cacté, Darão de Cocais, Rio Piracica-
ba, Alvinópolis c Dom Silvério. 

Atravessando uma zona populosa c que 
constitui o celeiro da zona siderúrgica do 
,Estado, a estrada referida concorrcrú, ainda 
mais, para ligar os municípios da Zona da 
Mata à Capital do E~;tado, facilitando, assim, 
a maior cxportaçfio de seus produtos, tais 
como cercais, café, açúcar, etc., para Belo 
Horizonte. 

Alóm de :>c constituir em lil'a<"ão estra-
tégica c rúpida da Zona da Mata"' e~m a Ca-
pital Mincir~1. a encamJ)ac;iío da c.•;trada é me-
dida ele ,in.teira jw;tiça e de inegável interês-
sc econmmeo e financeiro para o Estado de 
1\Tinas (~erais. 

Sala da:; Se:,sõcs, 17 de outubro de 194 7. 
(a. ) César Sorúgi. 

PHOJETO N.o 234 
Concede szzbuençl1o à Santa Casa ele Miseti-

côrdia de Stw Gotardo 
A Assemhléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1.o - Fica o Govêrno do Estado 

autorizndo a conceder a ~;uhvenção anwtl de 
dez mil eruzciros (Cr~~ 10.000,00) à Santa 
Casa de Miscricc'lrdia de São Gotardo. 

Art. 2.0 
- Esta Lei entrarú em vigor no 

dia 1.• de janeiro de 1!H8, revogadas as dis-
posi1;ões em contrúrio. 

Sala da<; Sessões, 17 de outubro de 194 7. 
(aa.) Cósar Sorúgi --- Juarez Sousa Car-

mo - Antlr<'~ de Almeida -- Jason Albergaria 
- Aluhio Costa. 

.Jusli{icnção -- São Gotardo, próspero 
município de ]\finas, na regifio do Oeste, pos-
sui excelente hospital vivendo üs expensas 
da cnrhhvle pública. 

Hegifío quase esquecida dos governantes. 
até hú pouco, sem estradas de ferro, sem te-
légrafos, vem realizando o milagre de viver 
com seus próprios recursos c esforços. 

Necessúria, pois, a suhven1.~i'ío, ainda 
que pequena, pms, pequena é a verha des-
tinadn a êste fim. 

Sala das Se:-;~;ões, 17 de outubro de 194 7. 
(a. ) César Sorúgi. 

PHOJETO :r-u 235 

Concede :mbvençlío à Vila Nova dos Pobres, 
da cidade de Curuelo 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

.Rrt. V - Fica o Govêrno 'do Estado 
autorizado a conceder a subvenção anual de 
dez mil cruzeiros (C~$ 1 O. 000,00) :t Vila 
Nova dos Pobres, da cidade de Curvelo 

· Art. 2.~ -.Esta Lei entrará em vig~r no 
dia 1.0 de Janeiro dt; 1948, revogadas as dis-
posições em contráno. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1947. 
(aa.) César Sorági - .Tuarcz de Sousa 

Carmo - André d.e Almeida - Aluísio Costa 
- Jason Albergaria. 

.Justificaçílo - Sem dúvida alguma, a ci-
dade de Curvclo, no norte de Minas, é uma 
das mais populosas do Estado c se encontra 
numa rcgifio sempre esquecida dos poderes 
públicos. 

Tem resolvido com os seus próprios re-
cursos c com a boa vontade do seu vovo os 
seus problemas de assistência social. 

A~;sim é que ao lado de outras institui-
ções, cncm;l.~:r~nos n_aqnele próspero e mag-
nífico mumciplo a VIla Nova dos Pobres, des-
tinada a receber c a abrigar os indigentes e 
desvalidos. _ 

Niío conta com recursos outros .senao !?s 
<la própria popub~~iío cu;vel.an.a, dm a razao 
por que se ~1os afigura JUShssrma a subven-
ção ora pedida. • . . . 

Tão grande c a Jn,sh~a e a ncces~nd.ade 
dêssc auxílio que a .ll!·opna .natureza du ms~ 
tituiefio a ser beneficiada dispensa qualquer 
argui·nentaçiío. _ 17 d t 1 d 1947 Sala das Scssoe:>, e ou u lro e . 

(a. ) Cé~~ar Sorúgi. 
_ Impressos c publicado,;, incluam-se 

em ordem do dia. 

PROJETO N.O 23G 

Allforiza a conslrllção de zzm campo de 
auiaçilo 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerai~l decreta: 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a concluir a construção ·do cam~ 
po de :wia(,'ãO de Arassuai. desnend~nd~ ate , 
a importfmcia de Cr$ 50.000,00 ( cmquenta 
mil cru:!ci r os) . 

Art. 2.'' - A presente Lei entrará em vi~ 
gor a 1." de janeiro de 1\148, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1947 • 
(ilssinalnra abaixo) . 

PROJETO N.o 237 
Concede szzbvenções a insliluições de 

beneficência 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais deereta: 1 

Art. 1: - Ficam concedidas pela v~~Il>a 
115-0_76-00 n.Q 1. do Or_c:.arr~en~o _~I; 1?48 'cncfi= 
vençao a:, segumtes mstitmçocs de b 
cê.ncia: - v· nte 

Capelinha: Conferência de. St~O , IC~ 
de Paulo, Cr!J; 5. 000,00; Hospital d~. Ca~_e~ 
linha, Cr!i,i 20.000,00. Arassual: Hospital S.to 
Vicente de Paulo, Cr$ 25.000,00: 1 Art. 2.• _ A presente Lei entrar<t ern 
vigor a 1.0 de janeiro de 19,!8, revogadas as 
disposições em contrário· 
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Snla das Séssõés, 17 d!l outubro de 194 7. 
(na.) Badaró Júnior - Carlos Prates -

Antônio Pimenta - Martins da Costa - Jou-
bert Guerra -' Augusto Costa. 

PROJETO N.• 238 

Concede um auxílio ao Hospital São Vicente 
de Paulo, dd. cidade de Mariana 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 
. . Art. t.o - Fica concedido o auxilio de 

; Cr$ 50,000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) ao 
Hospital São Vicente de Paulo da cidade de 

· Muriana. ' 
A;r~. 2.• - f:sse auxílio será pago no 

exerclCIO de 1948 c corrct·á por conta da 
verba - Auxílio a Instituições de Caridade 
- do Orçamento daquele exercício. 

.Art. 3.• - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 194 7. 
(aa.) Tancredo Neves - Antônio Cae-

tano - Luiz Domingos - Luiz Maranha -
Soares Canedo. 

PRO.TETO N.• 239 

Autoriza conceder auxílio para o Registro 
Genealógico do Gado "Ztbu" 

. A Assembléia Legislativa do Estado de 
Mmas Gerais, decreta : 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a conceder o auxílio anual de Cr$ 
20.000,00 (vinte mil cruzeiros) à Sociedade 

·" Rural· do Triângulo Mineiro, destinado ao 
custeio de despesas com o "Registro Genea-
lógico Uo Gado da Raça Indiana", correndo 
essa despesa pela verba orçamentária desti-
nada ao fomento da produção animal. 

. Art. 2.• - A presente Lei entrará em 
Vdigor a 1.• de janeiro de 1948, revogadas as 

isposiçõcs em contrário. 
Sala das Sessões, 17 de outubro de 194 7. 
(aa.) Carlos Prates - Geraldo Ataíde -

Chaves Ribeiro - Fidelcino Viana - Antônio 
Pimenta - Emilio Vasconcelm; - Maurício 
Andrade. 

Justificação 
A, fina~!dad~ do "Registro Genealógico do 

Gado Zebu esta no selecionamcnto c aprirno-
, · ramen,to da raç~ Indiana no Brasil. 

E _uma ent~dade criada pelo l\Unistério 
da .• Agncult~ra .Jtmto à Sociedade Rural do 
T~wngul? Mmeiro, sob sua orientação c con-
trole. R~g?rosas são as condições regulamen-
tares, exigidas por comissões de técnicos, pa-
ra se obter a inclusão de reprodutores no 
'~Registro Genealógico". Ali só têm ingresso 
os animais de puro sangue. 

A Sociedade Rural do Triângulo Mineiro 
é detentora· dêsse Registro em todo o Brasil, 
por ato do Govêrno da União. 

Não se sendo possível fazê-lo, por se tor-
, nar excessivamente oneroso, em todo o ter-

. ritório do Pais, deliberou, com o assentimen-
to do Ministério da Agricultura, outorgar, as 
suas con~êneres em outros Estados, a facul-
dade de realizá-lo. 
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Assim é . que · em São Paulo;· Bahià, Per-
nambuco e outros Estados, é processado pelas. 
Sociedade Rurais locais por outorga daque-
la Sociedade, sob sua orientação. 

Apesar disso vultosos são as despesas de-
correntes dêsse registro. Em São Paulo, é 
êle subvencionado pelo Govêrno do Estado 
com Cr$ 25.000,00 (vinte c cinco mil cru: 
zeiros) jlor ano, assim como na Bahia e llm 
Pernambuco. 

A Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, 
com exclusividade dessa atribuição, no Bra-
sil, é concedida, apenas, a subvenção anual 
de Cr$ 20.000,00 (vinte tnil cruzeiros), pelo 
Govêrno da União. 

E' justo, pois que o Estado lhe conceda 
também o auxílio de igual quantia, constante 
do projeto que ora submetemos à deliberação 
da Assembléia. 

Alguns dos Srs. Deputados são criadores 
de gado da raça Indiana. 

Invocamo-los aqui, corno peritos, sôbre 
as vantagens c conveniência do Registro Ge-
nealógico de reprodutores na formação dl> 
rebanho nacional. 

O aperfeiçoamento do nosso rebanho é 
uma das medidas neonsclhadas pelo Sr. Go-
vernador Milton Campos em sua Mensagem à 
Assembléia Legislativa, página 128, c no "Pla-
no de Recuperação Econômica c Fomento da 
Produção" - Capítulo IV. 

O reprodutor incluído no Registro Genea-
lógico oferece, certamente, melhores condi-
ções para a inseminação artificial, constante 
do citado "Plano" c que se pretende exe-
cutar. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1947. 
(a.) Carlos Prates. 

PROJETO N.9 240 

Autoriza a abertura de crédito especial para 
pagamento ao Sr. Francisco- Lentz de Araújo 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. t;• - Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir um crédito especial de Cr$· 
45.150,00 (quarenta c cinco mil cento e cin-
qüenta cruzeiros), para pagamento de des-
contos efetuados nos vencimentos do Profes-
sor da Escola Normal de Campanl,l:l_, Sr. Fran~ 
cisco Lentz de Araújo, nos excrc1~IOS de 1931 
a 19;{!J c de adicionais relativos a parte des-
contada no mesmo período. • . 

Art. 2.• - Esta Lei entrara em vigor 
na data de sua puhlicnção, revogadas as dis-
posições em contrário. 

· Sala das Sessões, 16 de out~b:o de 194~. 
(aa.) Rcnó -;- Ar~in~o Zamm - Moacir 

Resende Valdir Lisboa - Lima Guima-
rães. 

Jllsiificação 
o Sr. Francisco Len tz de Araújo .f?i no--
d Professor da Escola Normal ,Oficial de 

c:!p~nha, com vencimentos, anums de Cr$ 
10 200 00 exarados em seu titulo de nomea-
çã~ ex'pedido de acôrdo com o D~creto n."' 
8 162 fundado no art. 5.0, ··da Lei estadual 
n:Q 92'6 de 24 de setembro de 1926 ._ Titulador 
entrou em exercício das suas funçoes perce-
bendo os vencimentos estipulados durante al-
guns anos. Entretanto, em 1931, sem lei que 
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previamente modifitassc a 'situat;l'ío .iuHdica 
dos Professôres, o Ü'rçamtJnlo dêsse ano 'CO-
meçou· a descontar 30% (trinta por cenlo) c 
de 1932 em dianle, 55% (cinqÜchta c cinco 
por cento) dos seus vencimentos. Segundo 
dee!aração do Sr. Secretârio das Finanças de 
entao, o desconto se fazia a título precário 
em virtude da mú situação financeira do Es~ 
tado e apelava pam o patriotismo dos servi-
dores de Minas Ger-ais, prome;endo-lhes pa-
gamento integral, logo que a crise do Tesou-
ro fôssc aliviada. Até hoje essa pl·omessa não 

. foi cumprida. O Decreto-lei n.o HH, de 24 
de março de 1939, fixou novos vencimentos 
Para o funcionalismo público, sem, no enlan-
to, atender ao pagamento dos descontos an-
teriormente efetuados, e, ainda as Adminis-
trações que se sucederam no Govêrno, até a 
esta data, procrástinaram despacho aos re-
querimentos que lhes eram, a cada uma, en-
dereçados. Em notas sucessivas aos Interven-
tores, foram as reclamações do Professor Fran-
cisco Lentz de Araújo, assim acentuadas: 

Descontos efetuados em 1931 .. 
Idem,idem, de 1932 a 1939, a Cr$ 

5.100,00 por ano ...... :. 
Desc?ntos de adicionais relativos 

a parte descontada, de Cr$ 
450,00 por ano . . . . . . . . . : 

Son1a . . . . . . . . . . . . . . . • 

Cr$ 
:1.000,00 

3V.OOO,OO 

3.150,00 

45.150,00 
Na opinião abalisada de luminares do Di-

reito, que tiveram ocasião de se referir aos 
descontos drásticos infligidos a a)gumas clas-
ses de funcionários de Minas Gerais, assim o 
fizeram: "êsses descontos . foram e são ile-
gais, por quanto não houve Lei, nem Decreto-
lei que previamente instiluisse modificação 
de vencimentos''. O que houve foi apct1as a 
Lei do Orçamento para 1931, haver distribuí-
do verha insuficiente para custeio de tais ser-
viços, mas, na opinião de Mendes Pimentel, 
apoiado por inúmeros juristas, a Lei do Or-
çamento tem por. escopo somente estipular a 
Despesa c prever a Receita do Estado; ela não 
é competente para fixar vencimentos. Assim 
sendo, a Lei Orçamentária não pode aumen-
tar, nem diminuir vencimentos taxados em 
lei c expressos nos títulos de nomeação de 
funcionários. E' digno de nota que, em 1938, 
a Escola Normal Oficial de Campanha, da 
qual era o Professor Francisco Lcntz de Ar:\Ít-
jo, catedrático, fôra elevada a 2.• grau, em 
vista da efici.ência do ensino ali ministrado. 
Entretanto, um ano depois, sem que se co-
nheça motivo algum, a dita escola foi supri-
mida! Os seus catedráticos foram dispersos 
c apenas três f~n:am poupados. à afrontosa di~
pensa, mas SUJClÍOS aos vcncuncntos mensais 
de Cr$ 400,00. Sendo imprescritíveis os di-
reitos adquiridos, conforme dispõe o art. 178. 
do Decreto-lei federal 3. 070, de 20-2-941, jus-
to se torna que o Professor Francisco Lentz 
de Araújo, seja indenizado dos descontos so-
fridos em seus vencimentos, em ressarcimen-
to dos seus interêsscs, ilegalmente atingidos. 

(u.) Henó. 
·~ 

' . 
PROJETO N.• 241 

Autoriza a construçiio de zzmá ponte sôbre 0 , 

rio Bagres ligando 'l'uiutinga a V-iScoride· 
do Rio Branco 

A Assembléia L·egislativa do Estado de· 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 '7"' Fica o Govêrno do Estad() 
autorizado a fazer cvnstruir uma ponte de 
cimento armado, sôbrc o rio Bagres no lü-
gar denominado "PDnte da Gameliltha" li-
gando o distrito de Tuiutinga, no mnniCípi~ de 
Guiricema, ao distrito da cidade de Viséondec 
do Rio Br·anco. 

Art. 2.0 ~ O Govêrno do Estado despen-
dcrá, na construção referida, a irnpm·tância 
em que fôr orçada a obra, correndo a despe-
sa por conta da verba destinada a constru-· 
ção de pontes no Orçamento de 1948 para a 
Secretaria da Viac;.ão e Obras Públicas. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições: 
em contrário. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1947, 
( aa.) Aluísio Costa - Juarez de Sousa 

Carmo - André de Almeida - César So-
rúgi - Soares Canedo. 

.hzslificaçüo - A ponte, cuja construção 
se pede, dcvcrú ser construída no local onde 
existiu outrora a chamada "Ponte da Carne-
linha", ligando o distrito d_e Tuiutinga ao 
município de Visconde do Rw Branco. 

Servirá de escoadouro para a produ<;ã()-
dc uma zona fertilíssima. 

Grandes têm sido os prejuízos dos mo-
radores daquela zona, pela falta de escoadou-
ro para os seus produtos. 

Não sendo o município de Guiricema ser-
vido por estrada de ferro, neccssúrio' se tor--
na manter, em perfeito estado, as suas úni--
cas vias de comunicação. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1 !H 7. 
(a.) Aluísio Costa. 
- Impressos c publicados, incluam-se· 

em Ordem do Dia. 
Finda a matéria a ser lida na hora do 

expediente, o Sr. Presidente passa a defe-
rir a palavra aos oradores inscritos. 

ENSINO 1mDICO t'l'O I3HASIL -- HOSPEDA· 
GEM EM ESTANCIAS HIDROMINEHAlS 

O SR. PRESIDENTE - Finda a maté-
ria à ser tratada ha hora do expediente, a: 
Me,sa. passa a deferir a palavra aos 01·adorc& 
previamente inscritos. 

Dou a palavra ao Sr. Deputado Oscar: 
Corrêa. 

O SR. OSCAR CORR~A - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. . 

Antes de passar à ordem de consHl~
rações que me trouxe a esta tribuna, deseJO 
le_:, para que fique nos Anais, a repr~senta: 
çao que me foi dirigida pelo Exrr:o: Sr · 1?1 • 
João Galizzi Presidente em exercrciO da So-· 
ciedade de 'Gastroenterologia e Nutrição de 
Minas Gerais em que solicita trazer ao co-
nhecimento da Casa as considerações que a· 
Sociedade houve por bem fazer, com rela-
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· ção a um · ~ditoriál de conceituada revtsta 
norte-americana, sôbre a medicina no Bra-
sil. 

Não nos cabe, Sr. Presidente, analisar 
·.a justiça dos conceitos emitidos, ou a auto-
ridade do editorialista, para fazê-lo. 

Apenas, honrados com a distin~:ão da 
Sociedade, os trazemos ao conhecimento des-
ta Assembléia a fim de que se tornem as pro-
vidências que parecerem cabíveis. 

E' o seguinte o texto da representação 
(lê) : . " .. J 

"A Sociedade de Gastroenterologia e Nu-
trição de Minas Gerais, em sessão realizadr, 
no dia 2!l de setembro p. passado, teve co-
nhecimento, por um de seus associados, do 
editorial da "The .Tournal of the American 
Medicai Association", sôhre a medicina no 
Brasil. O autor da referida comunicação, de-
pois de fazer comentários sôbrc o citado edi-
torial, propôs que aquela Sociedade levasse 
em consideração e se manifestasse sôhre as 
grandes verdades contidas no referido nr· 
tigo, o que foi aprovado pela maioria dos 
associados. Uma comissão nomeada para 
manifestar-se sôbre o assunto, elaborou n ex-

. posiçüo que se segue, aprova<!~ pela mai~
ria dos sócios presentes à sessao e:;traor<h-
nária realizada em 15 do corrente. mes. "', 

A revista médica norte-amencana I ~1e 
Journal of the American Me<!ic~l Ass?c.Ia·· 
tion", órgão oficial da Assocu!çao Medica 
Americana, em seu número . 1G, de 1G de 
agôsto do corrente ano, inscrm em :ma~ 5'-o-
'lun:,s um editorial intitulado "A r~1ed1cma 
no Brasil", no qual analisa com rm:It~ fran-
queza e realismo a situação da mcdwma na-
cional. . 

Embora não desconheçamos a nossa SI-
tuação exata, assim coma muitns ele suas 
causas e apesar de já ter sido cl~ .r~omcnt:~
da com a devicla justeza por varw~ pat.n· 
cios, julgamos. todavia. não dever s1lcncwr 
diante da publicação de tal arti~o. E'. <ruc 

'tal conceito emitido por uma revista meche~. 
d ' 1 . 1" e grande autoridade, e talvez < a rmuor t.J· 
vulgação em todo o mundo, deve merecer a 
meditação de todos os brasileiros. 

O mais doloroso, entretanto, é que, por 
n1ais que procurcn!0'1 ~~nbcsli1nar a~; no:·:~-;a~; 
instituições, não podemos deixar de reco-
nhecer que, salvo o rigor e mesmo cxagC~ro 
com que são focalizados certos pontos, se 
·alguma critica devêssemos fazer ao referido 
artigo, seria a de que ninda outras falhas 

·e outros vícios da nossa mediei na poderiam 
ser apontados. Acreditamos, aliás, ser esta u 
opinião de qualquer observador desapaixo-
nado, despido de vaidade e de megalomania, 
que procure encarar com honestidade e c~•
pírito esclarecido a verdadeira situação d:\ 
nossa medicina. 

Entretanto, quais 03 responsáveis por si-
tuação tão penosa? Os médicos apenas? Não. 
Maior culpa cabe aos que tiverem e têm em 
suas mãos o destino da Nação c a educação 
de seu povo. E' oportuno, portant.o! que 
mais uma vez também êles se ccrttflqucm 
da nossa posição, agora exposta ao mun.d.o 

·Dor uma revista estrangeira de rcsponsalnh-
,dadc do "Thc Journal of thc Amcricnn Me-

dicai Association", pois, se é vcrdnde que 

compete aos próprios médicos sanar muitas 
das falhas apontadas, fôrça é reconhecer que 
a atual mentalidade médica do País é fruto 
de nosso sistema educacional, eivado de ví-
cios e lacunas quase inacreditáveis. 

Deixando à parte o conceito da revista, 
não nos interessam o objetivo do artigo e as 
credenciais de quem o escreveu. Um fato, 
apenas, deve calar fundo em nosso espíri-
to: A nossa situação já começa a ser mos-
trada ao mundo pelos nossos vizinhos. Im-
pedi-los de dizer a verdade, recriminá-los 
porque já a disseram ou pedir explicações, 
será inútil, além de ser pueril. Deixar de 
tomar conhecimento, aceitando passivamen-
te conceito tão degradante, é prova cabal de 
incapacidade de reação, ou é desejo r!e que 
tal situação não se modifique, o que Impor-
ta em ato de vil anti-patriotismo. Urge, por-
tanto que se tome a única providência ca-
bíveí': olhar de frente, com sericdndc, os 
nossos erros, para corrigi-los e não esperar 
que aqueles que ngora os apontam se propo-
nham a saná-los. 

Agindo assim, daremos umn resposta di~
na, não aos nossos críticos, mas aos clarnô-
rcs e às aspirações do povo brasileiro. 

A seguir, transcrevemos sem mais co-
mentários o artigo em aprêço, traduzido pa-
ra a nossa língua, artigo que requeremos seja 
transcrito em nossos Anais: 

"A MEDICINA NO BRASIL 

(Edilol'ial, .J. ,t, 11!. A., de 1G-8-l!H7) 

O Brasil é a terra dos contrastes im-
pressionantes. Lado a lado lutam os mais 
modernos c adiantados na medicina e na 
saúde pública contra a preguiça dos trópi-
cos. Centenas de jovens adestrados nos mais 
técnicos processos médicos das instituições 
da América do Norte empenham-se, com co-
ragem c sacrifício, em superar a tradição im-
passível e conservadora de ti:cnicas absolc-
tas da Europa, assim na clínica como no cn· 
sino médico. Uma porção de sociedades mé-
dicas, cada uma congregan rlo algm_nas . c~n
tenns de membros, desperdiçam a mtchgen-
cia c a energia dos seus diretores ~m luh 
por prestírrio político próprio c as~un per-
manecem ~empre subservientes a (llfer~n~~s 
fôrças governamentais, ~1uando uma o?rma~ 
médica unificada poden:l ser urna voz que 
o Govêrno teria que ouvtr. _ . 

Há no Brasil onze escolas de rne(hcmn, 
das quais só algumas ou mesmo pcnhuma po-
<lc~ia habilitar médicos de. acordo com co8 

l - rnínimos estabcleculos pelo Con .• c-
lH\l roes · : . fi 't · (D A lho de Educação Medtc.a e ospi ms a s-
sociação Médica ;\mc~t~ana). -

0 'nternnto e praticamente desconheci-
do eml~ora alguns hospitais influentes o;<; ha-
ja~ criado. Só agora começarr~ a funci~:m~r 

1, de enfermagem; em mmtos hospitais, 
esco as . (loc11te pai" f 1ílias se mternam com o • ,1 
as tan llle cnfcrmarrcm E' a tuberculose pres ar- . '"' · · 1 uma ameaça constante para enorme P,OPU a~ 
c:"ío nnnlfaheta, que ~1hrnnr.1c de 70 a .Ro. por 
c'~nto dos quarenta milhões de brasileiros. 
Cuspir no chão é tão comum ,crue mesmo _nos 
hospitais mais modernos ha escarradeiras 
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-especiais em tôdas as salas de espera. E' 
freqüente a tuberculosog do:.; ossos e das ar-
ticulações c, em especial, da coluna verte-
bral. Os fundos e instituições a ela destina-
dos são tão desproporcionados à necessida-
de que a maioria dos doentes são submeti-
dos a operações de fusão 'e sem demora re-
·cebern alta do hospital. A maior parte dos 
doentes de paralisia infantil alcançam o cui-
dado rnédico-eientífico dois a dez anos de-
pois da primeira paralisia, quando a defor-
midade c a eontorsão já atingiram o máxi-
mo. A média de vida da população em ge-
ral fica sem dúvida abaixo dos cinqüenta, 
mas tôdas as estatísticas relativas à popula-
ção do interior são sujeitas a dúvida consi-
derável. Até aqui a maioria da população 
tem tido receio dos hospitais, concebendo-
os como lugares para onde se levam as pes-
soas em estado gi'<\Ve. O posl moz·iem é vir-
tualmente incxi:-;tcnte na maioria das insti-
tuições. O Govêrno estú subcarregado de 
negociatas, todos males da burocracia siío 
exagerados de modo inacreditável, por exem-
plo, ouve-se contar de certo hospital novo, 
o qual ainda leva três ou quatro meses a 
inaugurar-se, que jú tem trezentos funcioná-
rios na sua permanente fôlha de rwgmnento. 
O Braúl tem menos de vinte mll médicos -
talvez quinze mil em exercício - um mé(ti-
co para três mil habitantes; pos:mi grnnclc 
número de revistas médicas, com tiragem 
máxima de cêrca de três mil exemplares, 
sustentadas em grande parte por anúncio::; 
não fiscalizados. Hemédios protcp,idos por 
"patente" são vendidos sem fiscali.za~~iío e 
curas rúpidas da sífilis são proelamacla:; pc-
lo rúdio. Os jornais ~;ão primitivos c mesmo 
o publicado em inglês traz anúncios médi-
cos. Qualquer observador fortúito poderia 
multiplicar enormemente estas comparações 
críticas. Tais denúncias destrutivas entretan-
to, dificilmente levariam à correç:-io ou ~w 
progresso. 

Por intermédio do Escritório do In~;litu
to de Assuntos Interamericanos, vasto bene-
fício já chegou ao Brasil. Grandes úrcns fo-
ram lihertaclas de ameaça de in:;etos vetores 
de doen{~a. A educação tanto dos profissio-
nais como do povo a respeito dos funda-
mentos de higiene e de nutrição tem sido le-
vada a efeito com inteligência e boa vonta-
de. Como o abastecimento geral de úgna pu-
ra a construção de redes de esgotos c pla-
n~s semelhantes de saúde pública são im-
possívci sob o aspecto econômico, deu-se 
início com cisternas e fossa:; livre:> de peri-
go; os habitantes de muita:> zona'> logo re-
conheceram o seu valor e por vêzcs levan-
taram ·seus próprios fundos yJara a amp.lia-
ção dêsses planos. No que se refere a l~ste 
trabalho, só poder~ haver elogio e um ap~
lo para que prossiga e se desdoh_re ao ma-
ximo permitido pelos recursos existente~. 

do seja reconhecida em sua própria Pátrh. 
tendo-o ao Congresso N acionai. 
Neste interregno êlcs lutam contra o slatu 
quo. Os lugares de professor das escolas de 
medicina são de nomeação vitalícia; os lu-
gares do corpo clínico da maioria dos hos-
pitais públicos são controlados por influên~ 
cia política; os pequenos hospitais particu-
lares são inadequados e rnercantilizados, su-
jeitos a todos os abusos que somente foram. 
hem conhecidos nos Estados Unidos duran-
te o período similar da nossa própria evo-
lução. Muitos dos jovens adestrados em nos-
sas próprias escolas de medicina hesitam em 
ir para as zonas rurais ou fronteiriças por 
causa da inexistência de todos os ~;crviços 
médicos auxiliares que usavam nos hospitai<> 
em que serviram corno internos c residentes; 
igual situação prevalece no Brasil. 

A extensão à América Latina dos pla-
nos médicos e sanitários dos Estados Uni-
dos serviu para mostrar grande parte do me-
lhor da ciência médica norte-americana a 
milhões de pessoas que ant!~s pouco conhe-
ciam ou ignoravam totulmcnte a mcdieina 
americana. Empreendimentos corno a Con-
federa!;;:o l\lédiea l'an-amerieana, a As~;oeia
ção Módica Mundial e a Orgm_1izaçiío Sani-
tária Mundial ofcreecm oportum;lade .outrora 
inexistente para acentuar o car·atc~ ~nt~~rn~
cional da ciência médica c a s~;a mfluenc1a 
na promoção da paz do mundo · 

Continua a representação (lê): 
"Fosse-nos permitido lembrar alg~1m~s 

surtcstõcs que julgamos possarp contnbn~ t· 
pa~·a evitar a continua~~ão de tms erros e tms 
deficiências, apontaríamos as seguinte:; me-
didas, ao nosso ver de cm·útcr mais urnentc.: 

1 - E~tabclecer certas condições húsi-
cas mínimas, sem as quni:o nfío poderú fun-
cionar um estabelecimento médico: número 
de alunos proporcional às condiçõe~~ de a~a-. 
relhamento elo estabelecimento, incJm ndo aqm 
departamentos de pesquisas científicas, ho?-
pitais devidamente aparelhados para a pra-
tica eficiente do ensino, etc. 

2 - Estabelecimento do tempo integl'al 
para os professôres qu~ se dediemn ~10 ensi-
no das especialidades básicas• do curso mé-
dico. 

3 -.Criação de cursos cSJ1ecializados, f;ó 
permitinclo a prútica de especialistas que te-
nham o diploma do respectivo curso. 

4 - Preenchimento, por concurso, dos 
cargos púhlicos c dos lugnres de auxiliar (lc 
ensino médieo. Também ~atisfnrin a selcçã0 
dos candidatos segundo o nproveitarncnto no 
curso. 

Os jovens que estudaram medicina nos 
Estados Unidos precisam de .todo o cstím,ulo 
e auxílio que pudermos continuar n dar-lues 
depois que regressaram à P~\tria, para exer-
cer a medicina. THlvez m:ns de uma gc_ra-

'ÇÜo hú de passar an.tcs qu~ a v~rdadc1ra 
importância do que eles hoJe estao fuzen-

5 - Criação de holsas de estudo para 
:llnnos que mais se distinguirem durante 0 

curso e que desejam especializar-se ~n: . 0~~ 
tro Pnís, devendo, cntrctant.o,. tal pnv:~e1e
ser concehido atlenas aos mcthco~ ~pie _l<l em 
nham conclui do o· curso de especiahzaçao 
uma faculdade nacional. 

B. Horizonte, 15 de outubro de 19:'/": • 
Sr. Presidente solicitaria de V·- E)~Cl~ • 

' ' C Illl"SaO remeter a representação anexa a 0 " . 
de Educação c Cultura, a fim de que emita 
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pntccef .e to.mc us providências que julgtie 
necessanas, mclusive, se fôr o caso, reme-

Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Considero imprescindível, em face do 

que s~. tem dit!J c rcdito nesta Augusta A8" 
semblew, voltar a uma série de comentários 
que, confesso, preferiria considerar comple-
ta c encerrada. Se não terno a polêmica, nem 
desgosto dela, julgo inoportuno levantá-la 
quando há tantos problemas, sérios e urgen-
tes, clamando solução, sem que prontamente 
os tenhamos atendido. 

. , Algumas .afirmações têm sido, porém, 
feitas desta tnbuna, que merecem esclareci. 
mento e contestação, porque torcem a ver-
dade dos fatos, que corrompem e sofisticam 
~ porque têm intúitos, claros oü velados d~ 
Ipc~mpatibilizar - o que não consegtteJ;I, é 
obvio --;- a União Democrática Nacional e o 
povo nunciro. 
. Aliás, diga-se de passagem, outra l1ão tem 

d
sido a posiç~o- que aqui assumiu ? ilustre lí· 
~r da oposiçao, Sr. Deputado Lim<l Guiml.'l.-

raes, em quem não me canso de admirar o 
P?der sofístico, a arte aprimorada da solér-
c~a, a facilidade espantosa de confundir e 
baralhar, sempre buscando esclarecer o povo 
nas suas investidas mirabolantes contra er-
ros inexistentes, Quixote às avessas, scmpr•.! 
disposto a ironizar à custa da verdade, sem-
pre apto a renegar o passado, para evitar 

. caretas, e a sorrir para um futuro para que 
não contribuiu, antes procura impedir. 

Essa questi.io batida de querer-se criar 
um futuro risonho sôbre as ruinas de um 
P.assado doloroso e detestável, já devin ter 
Sido encerrada como tentativa impos:;{vel: o 
que leva, contudo alguns a renová-la é o 
rriêdo de verem ciue os homens que causa-
ram aquelas ruínas e que tentavam e tentam 
reconstruir os mesmos castelos de mentira, 
e ,ln~rlu, Hudindo êsse povo bom, mas quase 
mishco de sofrer, não o poderão fazer se 
não ficar pedra sôhre pedra daquelas insta-

. !ações de mistificação, porque o povo não 
as permitirá de novo. O que os leva a de-
sejar sorrisos para o futuro é a cel:teza de 
que para o passado só as caretas são possí-

. v eis. . . (Risos) , 
O que se faz mister frisar, todavia, 6 

que nada se poderá construir de duradou-
ro sôbre a imoralidade daqueles aproveita-
dores felizes, tão felizes que ainda encontram 
nm homem como o Sr. Deputado Lima Gui-
marães para defender-lhes os abusos. 

O Sr. Lima Guimarães - Respondendo 
a~ último discurso de V, Excia., disse que 
pos devemos processar os responsáveis, il· à 
Justiça e reclamar dêles a presta~·ão de con-
tas; em vez disso, o que se faz é demagogia, 
desta tribuna, em que V. Excia. é exímio 
professor. 

O SH. OSCAR COHRf:A - Agracteço o.7 
elogios de V. Excia quando me trata <1~ 
demagogo, cxatament~' porque ninguém me-

. lho r do que V. Excia., mestre ~a matéria, 
para me conceder classificação tao honrosa. 
· O Sr. Símão da Cunlza - Aliás, o Sr. 

· ,. , . ·Deputado Lima Guimarães é discípulo do 
ntuior dcmttgogo do Brasil, o Sr. Getúlio 
Vargas. 
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. O SH. OSCAH COHRf:A - Agradeço o: 
UJ?nr_te com que me hónrou o nobre Deputado 
Simaó da Cunha, 

(Di!igindo-se ao Sr. Lima Guimarães) -
V. Excia. segue muito hem as pégadas do, 
S~nador Getúlio Vargas, e, como· bom dis-
cipulo, suplanta o mestre. 

V 
Desejava, porém, salientar outra causa: 

. Excia., como sempre, mais uma vez er-
rou. E errou por que? Errou, desta vez1 pór-" 
que quando apresentnmos, desta tribuna; as 
despesas das Estâncias Hidrominerais não fi· 
camos nisso. Fomos mais adhnte e solici• 
tamos aos poderes públicos tomassem as pro--
vidências "civis ou penais" que fôsscm n!!-
cessárias. Não fizemos, pois, demagogia; ex i~ 
gimos que se esclareçam os fatos, a fim de 
que sejam punidos os responsáveis e se acau-
telem os interêsses públicos. 

O Sr. Lima Guimarães - Neste ponto-
estamos de acôrdo. 

O SR. OSCAR CORRf.:A - Ainda hem. 
Quando solicitamos a publicação das in• 

formações prestadas pelo Govêmo no ''Dià-
rio da Assembléia", quando reconhecemos 
que muitas das despesas eram explieáveis e 
até honestas, quando lemos, desta mesma tri-
buna, razões dos que honestamente se ex~ 
plicavam, demonstramos que não era intêtt-
to nosso humilhar os inocentes e culpar ci-
dadãos presHmtes. Pelo contrário: deixamos 
patente que não desejávamos iJ1justiças, tan• 
to que nós mesmos nos fizemos portadores 
de sua defesa, como o próprio ilustre Sr. 
Deputndo Lima Guimarães se fêz porta-voz 
do eminente e digno Dr. Coelho AntttnéS, 
juiz íntegro e probo. 

S. Excia., contudo, só trouxe essa de· 
fesa ou trará apenas outras de homens hone~· 
tos: mas, ninguém nesta Assembléia, hú de 
vir aqui exculpar desonestidades, discrimi-
nar culpados, coonestar assaltos aos cofres 
públicos. E isto já é um consôlo . 

Há, pois, que reconhecer que não faze-
mos demagogia: demagogia não é esclarecer-
o povo, com documentos e comprovações; 
apontar-lhes, em dados concretos e inegá--
veis, as más obras dos que os comcter:mt. 
Demagogia, isto sim, é fazer-se de santo () 
que. pecou c negar as faltas o faltoso; os--
tentar pureza o que deve bater contrito .e ar-
rependido no peito; defender eom. sofismas 
o que, sendo errado, devia reconhece-lo c pe· 
nitenciar-se; falar com palavras quando se 
falou com fatos. Demagogia é atacar sem ra• 
zão, não com as provas do abuso; é acusar-
sem libelo e defender sem arrazoado. DcrJ!á-' 
gogia é fugir ao debate frontal c buscnr piC·· 
guiccs liternis para furtar-se à Juta. renl. De• 
magogia é nconselhar espírito púhhco · • • 

V Sr. Lima Guimarães - V. E:xcia · es-
tá se retratattdo dessa tribuna. 

O SR. OSCAR CORRf:A - Eu J?e re-
trato sempre nesta tribuna quando pmto. o 
retrato de mmha alma, com a rne~m~ sm-
ceridade, a mesma frunque:w e V. Excw .• se 
retrata quando vai para diante e pa!'a trus •. 
diz e coP.!radiz '\firma e nega e desfala. De-
magogia é ac~n,sclha~ espírito público, fa-
lar em interêsse do povo, qUem não vê as .. 
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misérias ·da · população senão para aprovei-
.t_1Has, qljem nasceu da insinceridade . e dela , 
.se alimenta. 

. Ao p:ez~do CQ~egu, ilustre Sr. Depútado 
Jtvna Guuparães, parUcQlarmente, desejaria 
~~rnbrar que não há hllmilhação para quem 
&e defende honestumcnte, nem tripudia sô-
bre. o inimigo quem lhe anatematiza as he-
re~Ias, 

-~t: quem, como S. E-l(cia., nada tem que 
,ver çom o Sr. Getúlio Vargas, não o apoiou 
QIJIJ.Udo Govêrno nem lhe prestou serviços, 
ficaria melhor· 'apregoar-lhe as qualidades, 
rna11 reconhecer-lhes os defeitos e proclamá-
los lcnÍmente. 

O Sr. Lima Guimarães - E que tem o 
Senador Getúlio Vargas com essa questão de 
Araxá? 

O SR. OSCAR CORR:f:A -,- Exatamente, 
porque o Senador Getúlio Vargas é aquêle 
a quem mais se imputam os gastos dos di, 
nheiros públicos em Araxá. 

O Sr. Lima Guimarães - E' que o Se-
nador Getúlio Vargas era hóspede do Estado 
de Minas Gerais e o hóspede nada tem a 
ver com as despesas do anfitrião, isto é de 
praxe. 

O SR. OSCAR COHR:i::A - V. Excia., 
com isto, apenas, como se diz, "muda ce-
bola", porque acusa os mesmos que noutras 
:vêzes defende ... 

O Sr. Lima Guimarães - Quanto ao ou-
tro, ê!e tem 2!) advogados, só aqui nesta As-
sembléia. 

O SH. OSCAR CORHf:A- E V. Excia., 
que é um dos mais brilhantes advogados de 
todo o regime passado, aqui nesta Casa. Con-
tinuando, Sr. Presidente, essa atitude de 
quem quer pôr pedra em cima da éra dani-
nha, em vez de extirpá-la, não é aconsc1há-
:Vel a ninguém porque pelas frestas, se ~ 
não erradicamos de vez, cl::j brotará de novo, 
ou fortalecerú as raízes. 

Essa atitude de quem foge com tanto 
mêdo do passado, noutra pessoa que não o 
ilustre colega petebista ou alguns outros ho-
mens de bem, causaria espécie ao povo, que 
os tomaria por embusteiros fugindo do des-
mascaramcnto, de farsantes que despistam os 
policiais. 

O Sr. Lima Guimarães - V. Excia. me 
permite um aparte? 

O SH. OSCAR CORHf:A -· V. Exdn. 
pode, para prazer meu, me apartear quantas 
.vêzes desejar. 

O Sr. Lima Guimariies - E' depoimen-
to dos que acusam sem razões. 

O SH. OSCAH COIÜtf:A - De acôrdo 
com V. Excia. E' depoimento para os que 
acusam sem razões, mas não para aqueles que 
acusam com documentos, com provas, com 
os dados oficiais e que V. Excia. nem nin-
guém pode refutar. , 

0 Sr. Lima Guimarães - Aqueles mes-
:rnos que, depois voltam P!lr.a defender aque-
les que foram acusados lllJUstamentc. 

O sn. OSCAH COHHf:A - Não há dcs·· 
douro mas honrn, para quem age sincera e 
lealm~nte, fundando-se em informação ofi-
cial. V. Excia., entretanto, erra c permane-
ce no êrro, quer continuar com o êrro, c 
l:Jara valer-se dêle. 

o Sr. Lima Gui;marã.es . ~ · rsso nn oni- · 
nião de V. E:l(.cia. Quero também a · prisuo 
dos culpados. · · 

O SR. OSCAR COR~f..:~ ..,..... ClarQ, çvj~ 
dente, qllc só posso exm?m1r a. miiJ.hu opi-
nião. Nunca a de V. Exc1a. ou dos adversq-
rios de nosso Partido, graças a Deus; sern-
pre a minha opinião Particu]arfssima, 

O Sr. Lima Guimarães - Aindu bem, 
O SR. OSCAR CORHf:A - Ainda bem. 

Seria mal se tivesse de exprimir a de V. 
Excia. 

S. Excia. o Sr. DepQtudo Lima Guima-
rães gritou desta tribuna que a tT, D. N. nã9 
vê o intcrêsse do povo. Talvez a U. D. N. 
entenda diferentemente o it~terêssc do povo: 
para S. Excia. é aceitar as falcatruas, para 
nós é expô-Ias. denunciá-la$ e corrigi-las; pa-
ra S. Excia. é gritar que o Govêrno nü.J faz 
nada, mas não aponta rumos, à ação dos. po~ 
deres públicos, antes enlpwa-la; Jl~~a nos. e 
colaborar com um Governo bem UJ.tenc~Q
nado, que vem apindo . com absoluta lisura, 
para S. Excia. c conhn.uar, a. obra do .seu 
eminente líder; para nos c mterrompc-la, 
cindi-Ia e desmascará-la no que nos pare~er 
~rrada fictícia e mentirosa; para S. Ex cu~· 
o inte;êsse do povo é a~ass?l.m.~ o~ cofres pu-
h!ieos com aumentos inJUStJfictwels · 

o Sr. Uma Guimariies - Ahsolutamen,: 
te, Eu qu~ro que :)e punam os culpados J 

11 ~ 0 os que serão culpados .. 
' O SH. OSCAR CüHRf:A - Va~ws pu-
. todos os que são culpados; e nao tema 

w.r Exci~. qtle 0 Dr. A~lvogado Geral (~o ~~
ta do mande. culpar os mocentes .ou pt cn. c-
los Presos serão aqueles que hver~rn cul-

• • ' • !UC VIemOS q pa; naturalmente c para lSso ( 
esta Assembléia. 

O "r Lima Guimarães - Acho, ~hso-
.., · 1) t' 1 d Itua lutamente estranho que um ar H. 0 e s • ,-

Çã~ venb~ aq~Ü pedjr ·informações ao Gover-
no quando êste Partido devia estar em c~r!
diÇões de nos dar informações, quando _ o-
rem solicitadas. O pedido .de i_nformaço;1~: em requerimento de V. Excw., Importa 

1 ma grave censura ao Govêrno d? Estado d e 
Miila;. Era o Govêrno que por Sl mesmo r 
via tomar esta iniciativa; era um dev~r Às~ 
Govêrno e não de um Deputado a esta 
semhléia. 
. O SH. OSCAR COIUU.;A - Agradeço.~ 
opinião que V. Excia. faz de nosso Gover-
no . entretanto a cada um cabe os seus de-
. ' ' . 'd t que veres como lhes parecem e e ev1 en t;. 't 

o Govêrno agiu e pensou hem, porque a ç.l-
mara incumbe fiscalizar os atos do Gover-
no para que depois V. Excia. não o?upe es-

. ta tribuna, ou êsse microfone para d1zer qd~ 
o Govêrno está perseguindo os homens 0 

passado. _ , crsl;l-
0 Sr. Lima Gzzimariies -:- ~ao e P qud 

guição, mas a prisão dos cnmmoso_s ~ prí-
cahe ao Govêrno, e é êste um dos seus 
maciais deveres para com o povo ·0 Govêrno 

O SH.. OSCAR CORREA - •• ·usto. 
sabe o que lhe incumbe .c ~ <1~13 c c~m cqiii-

A justiça deve ser d1stnbm a sentes aqui 
dade é para isso que estamos prcE ·1a pro-

' 1' V >XC • nesta Assembléia e isto, o ~1 c omÍnüer aqueles 
cura entravar. Para nos c c lo um equilí-
aumentos, digamos, procurunl 



brio orçamentário que seus precursor~s nikl 
nos legaram; para S. Excia. é combater um 
pl~!l0 ~em argumentos, ou confundi-lo com 
adp Icaçao puramente de emergência política, 

e conve ·• · · , ; m~ncias eleitorais, enquanto para 
n( os e ,confiar na boa fé dos que o fizcr·lm 
e que S E · ' 
1 

b · XCia · nega) dos técnicos que o 
· e a oraram sem visar às eleições de 23 de 

novembro. 
Pa · .
1 

ra nos, esclarecer o povo que estc-

E~c ! udido tanto tempo é deve~· IJ'Ir'l " XCia ~ d · ' ' ' '· "" S · e, e_magogia. Erro de conceituação. 
f · Excw · confunde, numa defesa paté-
\~a, ~s que se exaltam e elevam com 'I ex-

fh Icaçuo d?s ga~tos! e aqueles que se l~umi-
~m na unp~tencw dessa defesa. Não há 

nu a de depnmcnte em quem se defende 
?ondesta ~ lealmente; antes, ressalta a nobre~ 
zu a atitude assumida. 

o_ que há de doloroso é que muitos n:"ío 
potderao defender-se c outros se desculparão 
r~ amcnte, tão rôta já lhes anda a consciên-
cia. 

Fazer escfmdalo é esbanjar como se es-
b~nja,_ humilhar-se o povo, extorquindo-lhe o 
dinheiro e bebendo-o nas orgias, ou com-
prando, com êlc, prestígio para ganhar elei-
ções; nós não humilhamos senão quem deve 
ser humilhado pela inépcia e pelo abuso· 
não buscamos prestígio com mentiras, mas: 
apenas, demonstramos ao povo qual o cs-
tôfo moral dos que se apregoaram seus pro-
tetores c isso, é claro, doi muito a alguns, 
chefes do Sr. Deputado Lima Guimarães. 

Tôda vez que 's. Excia. trouxer para 
esta tribuna urna explicação leal de alguém 
estará tripudiando sôbre os que não se po-
dem desculpar. , 

S. Ex c ia. acha que devemos "perseguir 
c fazer justi~~a contra os criminosos". Mas, 
quer, com certeza, que a façamos de agora 
em diante, csq~ecendo os do passado, e sor-
rindo para o futt~ro,. para que não apanha-
mos no lago os age1s malabaristas de tem-
pos atrás. (Risos) . 

O SR. PRESIDENTE - Informo ao. no· 
bre orador que o seu tempo já se acha es-
gotado; n_o enta~lto, a Mesa lhe concede a 
prorrogaçao habitual. 

O SH: OSÇAH CO~lRI~A - Muito grato 
a V. Exc1a., ~lr. Presidente. 

· E. isso, é c.luro, dói em S. Ex c ia., pon ue 
lhe almge os Hlolos adorados. 

1 

Por ma~s, ~nh:ett!nt~?· nos mereçam sua<:; 
palavras e ~nas Pl oflssoes de fé anti-ditat _ 
ri ais, seus. JUstos temores de escândalo f 
passado, d1scord~lmos de S. Excia. c 

0 

Escündulo, Isto sim, c grande fi· , .. 
l nnd'H"l n t t ' zei <~m os que ~ esnf •

1 
• 'I:_ an o. Os que os cha-

mamos as ·a as, na o o cometemos. A t , 
P , ra u - n es, propugnamos ,1 • q e se na o repitam. s. Excia. nos acu~a de não olharm , 

interêsse do povo, de nao apresentarmos ~~~-o~ 
jetos de amparo ao povo, de não trabalhar-
mos pelo }Jern comum. 

Pois bem. Os D.~?utad?:~ da U. D. N. 
apresentaram a csla A,,scmhlcw apenas 4 pro-
Jetos (se não me cngan?): um de abono ao 
funcionalismo, um .de /ei de ~rgani~aç~o mu. 
nicipal, obra de fole_?O c . d01s mms Impor-
tantes entre os que ~ao ObJeto de estudo des-
ta Casa: um de ensmo aos cegos, de minha 
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autoria e dois outros, mn de criação de es-' 
cola e outro de subvenção. Apenas. o. Sr. Lima Guimarães - O projeto de 
org.amzação municipal é um projeto de fim· 
emmenternentc político e em matéria de po~ 
lítica V v .. Excias. estão sempre na vanguar-· 
da. : 

O SR. OSCAR CORH:EA - Agradeço~ 
muito a V. Excia., principalmente porque 
V. Excia. dá demonstração de que não sa-
be distinguir interêsses do povo e matéria· 
política. 

O sr. Lima Guimarães - Não se podem• 
distinguir os inlcrêsses diretos do povo dos. 
interêsscs de ordem pública. 

O SH. OSCAR CORREA - Apenas de-
fendemos os intcrêsscs do povo, interêsses de-. 
ordem pública, enquanto V. Excia. não de-
fende nada. O Sr. Lima Guimarães - Entre quase: 
200 projetos apresentados a esta Casa, V .. 
Excia. alega que o seu Partido apresentou 
apenas G ••• O SR. OSCAR CORRf:A - E todos de. 
interêsse público, enquanto o Partido de V. 
Excia. apresentou apenas projetos de conve-· 
niêneia eleitoral. . 

Por que, pergunto, êstes projetos? Por 
que, respondo, não pode arcar o Estado com 
despesas excepcionais que, dentro da com-
posição orçamentária, já prevêm um deficit 
de quase 150 milhões de cruzeiros; porque 
há serviços inadiáveis que estúo sendo ata-· 
cados· e não nos seria justo interrompê-los· 
em benefício de outros que, embora possam 
visar a êsse interêsse c satisfazê-lo não as-
sumem tal premência. 

O S1·. Lima Guimarães - Os projetos. 
aqui apre~cntados, que envolvem despesas' 
públicas, estão todos dentro da verba orça-
mentária. 

O SH. OSCAR CORHEA - E nós vere-
mos como/ Estão todos dentro de verbas or-
çamcn lúrias que já estouraram! 

. .... j 
·"'.í 

Dir-se-á que as pontes e estradas pedi-
das são necessárias; mas, rcsponderlamos: 
se os Governos passados preferiam gastar os. ;.f,. 
dinheiros do Tesouro em Araxá, Poços de ; '' 
Caldas, não podemos honestamente exigir do 
atual Govêrno que, de uma· vez, em um ano, 
construa tôdas as pontes c tôdas as estra-
das. Se o Govêrno traçou um plano técni-
co de ensino atendendo às necessidades da. 
recuperação econômica c do fomento à pro-
dução, c tendo em mira cxclusiv_ament~ ~s 
conveniências técnicas c do interesse publi-
co, porque havemos de balburdiar o plano, 
nós que somos, le~gos, qu~ mesclamos a?~ C?· 
nhccirncntos tecmcos nnuto de convcmcncia 
política. Nem ao menos nos sobrará o di· 
reito de criticar ôsse Govêmo e de expor~ 
lhe as faltas, se somos os primeiros a criar-
lhe dificuldades. ~ 

Se cada Deputado trouxer para esta Ca-
sa, em projetos de lei, de uma v_cz, tôdas 
as necessidades de sua zona - c Isto com-
prova que os pais da Pátria _antcriore.s as 
esqueceram por completo - nao havcra re-
servas econômicas que suportem os encargos. 

Por que ao menos não esperar que se ') 
votem leis urgentes e essenciais, que se com-
plemente, como se faz necessário, a nossa 



C.onstitúiç~o? Porque as municipais se apro-
xnnarn · e e preciso impingir ao povo as pro-
messas. que antes se faziam nos corredores 
d<? Palacw e agora se fazem no plenário da · 

1
. Camara, mas que visam, salvo poucas hou-

. rosas exceções, ao mesmo objetivo .. 
: ,..1 A~egarn, ainda, os nossos adversários 

\' que nos da U. D. N. não soframos nas 
nossas zonas eleitorais, faltas de pontes, es-
tradas, grupos, etc. Pelo contrário: se as 
oposições locais nos elegeram, é exatamente 
porque, como em nosso caso particular, ne-
nhuma região mereceu, com tanto carinho, o 
abandono e o descaso do Govêrno, quando 
não as honrosas persegui~~ões com que nos 
distinguiram. 

O Sr. Lima Guimarães - Vv. Excias. 
não precisam de, absolutamente, oferecer 
projetos em beneficio das zonas de V v. 
Excias., porque o Govêrno está do lado de 

l. lá, c, por conseguinte, dentro do plano que 
vai beneficiar os municípios que V v. Excias. 
representam. 

J~ .. E .o SR. OSCAR CORR:f:A -Engano de V. 
~ ~xcia... · 

O Sr. Lima Guimarlies - V v. Excias. 
não precisam pleitear aqui na Câmara to-
dos êsses benefícios. 

O SR. OSCAR COHHr~A - Engano de 
V. Excia. O Govêrno do Estado, hoje, não é 
~orno aqueles que V. Excia. prestigiava: ho-
JC. ie~nos ~1m Govêrno honesto, que não plei-
teia mteresses eleitorais c que apenas ollv1 
os intcrêsses do povo. 

O Sr. Lima Guimarães - Já disse que 
nunca prestigiei Govêrno algum. 

O SH. OSCAR CORRÊA - V. Excia. 
é . um homem que não tem vida política .•• 
(Risos). 

O Sr. Lima Guimarães - Eu não nasci 
na política, e fui trazido a esta Assembléia 
pelo voto consciente do povo. E V. Excia. 
prestigiou algum? 

O SR. OSCAH COHRf:A - Também vim 
aqui pelo voto livre e consciente, sem bur-
las. O Govêrno que V. Excia. prestigiava 
não era honesto. Se fôsse, cu o prestigiaria. 

.~--~. O SR. PHESIDENTE - Lembro ao no-
- bre Deputado que a sua prorrogação também 

já estú esgotada. 
O SH. OSCAH CORHf:A - Consulto a 

V. Excia. sôbre qual o Deputado inscrito n 
seguir. 

O SR. PRESIDENTE- O Deputado ins-
crito após V. Excia., é o Sr. Soares Canedo. 

O SH. SOARES CANEDO - Cedo ao no-
bre colega o meu temrJO, para que possa con-
cluir o seu discurso. 

O SR. OSCAR COHl1f;A - Muito grato a 
V. Excia. 

E' que compreendemos que não se há 
de fazer tudo de urna ·vez e que todo o Es-
tado sofreu muito. Impõe-se, desta forma, <t 
atinência aos conselhos técnicos que possam 
minorar não apenas os nossos sofrimentos, 
mas os de todo o Estado. 

Não nos custaria nada c nos valeria car-
taz para as eleições que se avizinham, pro-
por criação de escolas ~l~mcntares ou mé-
dias, agrícolas ou industnms, construções de 

.,, Pontes c estradas, suhvençõe~ de tôda or-
. dem, para as sofredoras locahdadcs ele nos-

sa zona eleitoral c mesmo das alheias. 

Mas, isso é mero expedientP. eleitoral,: 
desde que, todos os Srs. Deputados o sabem, 
não poderia o Govêrno executá-los, nós mes-
mos não o defenderíamos - sejamos fran-. 
cos e a Câmara não teria tempo de os apro-
var a tempo de incluir ·no orçamento vin-
douro. 

Não subimos a esta tribuna para aconse-
lhar aos nobres Srs. Deputados, que devem 
saber como desempenhar os seus mandatos. , 
Mas, ternos o direito, a que não renunciamos,. 
de expor as nossas idéias e de criticar as 
alheias. 

Como não queremos tirar à Câmara sua 
função legislativa, mas, sim, impedir que es-
sa função se norteie de modo lesivo ao pró-' 
prio interêsse público que se quer proteger. 

Dêste modo, cumprimos o nosso dever e 
o cumpriremos sempre, se Deus quiser. Nes-
se cumprimento, não tergiversamos, nem re-
trocedemos. Temores não os temos, c incen-
tivo não nos falta na linha de conduta que 
nos traçamos, na diretriz que nos impusemos. 
e na voz da consciência que nos impulsiona. 

Quanto ao mais, como diria Dante, "non 
raggiorzam de lo r, ma guarda e passa . .. " 

RESPOSTA AO SH. DNAH MENDES 

O SH. PHESIDENTE -,- Tem a palavr:.- · 
o Sr. último de Carvalho. 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Não desejava ocupar esta tribuna, nem 
por uma vez, que fosse, a fim de tratar de· 
questão municipal com o meu colega, o no-
bre Deputado Dnar Mendes. Isto porque com-
preendo que esta tribuna deve ser reserva-
da a mais altos destinos. Êste meu pensa-
mento, eu o possuiu, desde quando candida-
to às eleições que nos trouxeram a esta Casa. 

Não conseguindo a votação necessária 
na primeira eleição, fomos pleitear as suple-
mentares, e o meu ilustre colega, Deputado 
Dnar Mendes foi mais venturoso do que eu, 
e veio à minha frente gozar do convívio e 
da sabedoria desta Colenda Assembléia. 

Chegando, a esta Casa, S. Excia., ao se· 
referir às despesas eleitorais, teve palavras 
um pouco úsperas para seu companheiro de 
eleição, aquêle que, em meu pensnrnento, foi 
tão digno quanto S. Excia., no pleito passa-
do. 

E, com êstes argamcntos, o nobre Depu- · 
tado trouxe ao conhecimento desta Casa que 
o Escrivão Eleitoral da Comarca do Pomba 
havia, , se~ escrúpulos, avançado nos dinhei-
ros pubhcos, em proveito do seu Partido. 
Louvo neste instante, o Deputado Dnar Men-
d:s, por reconhecer, em sua oração, que eu 
nao transferi o dinheiro público para 0~ 
meu.s. bolsos, e nem para o trato da minha 
far~uha, porque S. Excia. e eu ternos rcs· 
Peito absoluto pelo que é do povo, pelo que 
pertence ao povo. _ 

Entretanto, lendo o discurso pro;:une!a-
do por S. Exeia., quando a Assemblew am-
da era Constituinte, tive 0 intúi!o de e~;cre
ver uma carta aberta a s. Excia., para ser 
lida nesta Assembléia por um dos meus co-
legas, mas raciocinei que, com seu ardor de 
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moço, aquelas palavras tivessem protac1o em 
, s~.us lábios numa dessas. explqsões uattn·a~~ 

que nos alcançnm na tribuna. 
, Vindo a esta Câmara, em 14 de julbq, 
:aguardei silencioso que S. Excia. vo~tasse ao 
assunto, e, que, estando eu de corpo vrcsen-
:te, como desejava em seu discurso, voltas~e, 
à minha presença e me acusasse em público 
para que, em público, eu pudes.se trazer a, 
esta Colenda Assembléia e ao povo rnineirQ 
.as razões da prática que exerc1 no CartóriQ 
Eleitoral da Comarca do Pomba. 

Silenciando S. Excia., compreendi, en· 
tão, que um grande espírito' democrático po-
,voava o seu cérebro, e já no mett pensame,n,-. 

- to tinha corno cqisa passada o incidente em 
.questão. Eis, senão quando, em debat.e nesta 
Casa, S. Exeia. faz o meu pregijo, e nova-
mente ratifica e retifica as suas palavras, 
.que são aquelas que dizern que etl me vaU 
dos dinheiros públicos, em benefício do meq 
Partido político. E é justamente a contesta-
ção disso que cu venho fazer desta tribu· 
na: apresentar a esta Casa c ao povo ns ra-
tões do meti proceder, e esperar que o futu-
ro me julgue como entender, fazendo justiça, 

· 5e possível. 
Ao entrar no assunto, desejo dividir a 

-questão em três pontos: l.q) se o Prefeito 
Municipal do Pomba, o honrado e ilustre Dr. 
José Luiz de Sousa Costa ... 

O Sr. Dnar Mendes - nste honrado e 
ilustre Prefeito, a que V. Excia. se refere, é 
um politiqueiro que esteve ocupando a Pre-
feitura do Pomba, c concorrendo para des-
moralizar a política de nossa região naque-
la zona, e o conceito do município perante o 
povo mineiro. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Res-
ponderei a V. Excia. no curso de minhas 
palavras. 

Como dizia, quero dividir o meu discur-
so em três partes. Na primeira, provar à 
Casa, se tiver sabedoria para tal, que o Sr. 
'Prefeito do MuniGípio e todos do Estado, ti-
veram autorização do Govêrno Federal para 
executar o alistamento eleitoral à custa dos 

-cofres federais. Era o Govêrno de então o 
do atual Senador Sr. Get(Ilio Vargas. ' 

O Sr. Duar Mendes - Tinham autoriza-
ção, na verdade, para despesas eleitorais, e 
estas deviam ter o- "visto" do Juiz, e V. 
Excia. Ievanton os dinheiros públicos sem 

· êsse "visto", pois V. Excia. é subórdinado ao 
Juiz. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO- Agra-
·deço. o al,layte. de V. Excia. e lastimo que a 
sua mtehgenciU não o aconselhasse a bus-
car os do?u.m.entos que cu tenho aqui, docu-

,mentos oficiais, que silenciam completamen· 
te, a respeito do "visto" do J~iz. 

O Sr. Duar Mendes - Então também 
cu tenho êsscs docll!ncntos. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - En-
tão o Govêrno fornece documentos falsos, 
_porque um dos dois tem que ser falso. Ou 
o que forneceu a V. Excia., ou o que forne-
,ceu ao Prefeito do Pomba. 

O Sr. Drzar Mendes - Os. meus são le-
gais, vcrdad~h~o8, ~c posso provu-}o, ao Píl0::;o 
•tu e os de V. E:xcia. é que podem ser falsos. 

, O SR. úLTIMO DE C-1\RVALHO - En-
tão é o caso de fazermos, nesta Casa, um 
confronto entre os nossos. documentos. . .. o' Sr. Dmir Mendes - Perfeitamente., l 

.) 
O SR.. úL'J;lMO DE CARVALH_O - V. 

Excia. não deve. colocar a questao nes.se . 1 i 

pontq, porqm~ a perde~ã na certa. V. Exc~a. ?'i 
falqu em "yjsto". ~o JUIZ, c trag~ a v. Exc_Ia. 
documentos, oficial S. d~ Secreta na do, InteriOr 
de Minas GcralS., assinados pelo Sr. , Çelso 
Machado. h O Sr. Dnar Mendes -:- Con eço -~ por-

tariaO SR úLTIMO DE CARVALHO -:- Se 
, . · , nhecimento da portaria, e 

V. Excw. tem co 1 F' 0 bem não a leu, 
V. Excia., que sabe er a ' ~ 
como devia. v Exciã. reque-

0 Sr. Dnar Mendes - .. ··to" do Juiz e 
reu o pagamento com 0 .;;;:a sem "visto" 
fêz levantamento da P5efdesta' diferença de 
do Juiz, e qual a razao 
atitudesJ . IMO 'DE CARVALHO - Na 

O SR. ULT d'scurso quero ha-
primcira parte .do .meu nã~ pros~eguirci nes-
sem·-me no segumte. evu E 1. 'l declarar que 

· · rte se xc ' · 1 ta pnme1ra pu , · · go como 10uve 
está de inteiro acô.rdo co~u Pr~feitos do Es· 
autorização do Gove~no a~a que executassem 
tado de Minas G~rms pa ue êsse alistamcn· 
o alistamento ~le~toral ~· qos distritos e por 
to eleitoral atmglsse a e , 
tôda parte. ue desejo pro-

O meu primeir~. ponti;a o qite depois: pos-
var a esta AsscmbleiU, p rstamento eleitoral 
s; prosseguir, é que . o ~~los Prefeitos Mu· 
f 'to em Minas Gerais, ordem direta c 
ei . · . f · executado por nesta oca-
nici~a~sd ~ovêrno do Est.ado, <~ue,s Prefeitos 
:~~~:tama~dav~ ndos P~~~~~0Jici~n~lme~t~: ~~ 

, m suhordma os v ExciU. es ~ , 
cGr,l • o do Estado. Se . -o prossegmrei. '• ovcrn . então nu . . ode 
acôrdo com Isto, cu d - V. ExciU. p 

O Sr Dnar Men es. t para a trans-. · •w· JUn e, , d ·5 de fazer a sua exposlÇ< 't s que cu, ep(}l. . 

' I 

'ça•o os seus documc.n o ' farei a minha re· cn • · cr1to e tos 1 

V E ia estou ms documen · • r:·,.;,;,· . xc ., . tar os meus li-·- , 
plica mandando JUn xaminá-los. I 
par~' que todos possam ~ CARVALHO - ~á I, 

0 SR. úL Tll\10 D~ . to a conclust~O 
que V. Excia. _não a?eüa d~ CÍuc os ~refell· 

hegar e a t 1 d1zen< o a que vamos c. Eu não es ot. fo-
tos foram autor~zau~s ~ foranl morais ou nem 
{{UC estas autonzaçoe<> deviam fazer, . . . . em que se ram !mOI aiS, n d. se não deviam fazer., V Excia. a. 
que 0 Sr · Mateus Salome -d :a dizer V· · '] po en f· licença para um apa~te •ssa qualificação el· 
E , , • em que COllSlSÍlU C xciU. . ., Eu 
ta pelos Prefeitos' E CARVALHO - t 

0 SR úLTIMO D pelo apare. 
chegarei a·o ponto. Muito SJ:tsr. secretário 

0 primeiro telegrama · 
do Interior diz (lê): 

"Prefeito Pomba· dois do pró-
. · 1do-se a · N. ? .4 74 -:- Inicial, 

11 
todo 0 .P~ls vg o 

ximo me:> de JUlho vg cr nho solicitar prc-
alistamenlo eleitoral vg 1 v e para que grandio-
zado amigo t<?d.O cmpen 10e se vai empenhar .'1'· 
sa cruzada ClVlca em. (I~io máximo brilhun-
Nação tenha seu munlC I 



tismo pt E' ,dever patriótico intensificar alis-
', tamento eleitoral vg a fim de· que C!:sa célu-
la municipal se apresente a dois dezembro 

•' r, próximo futuro com expressivo coeficiente 
· eleitoral vg , Í1aquêle memorável prélio demo-

crático pt Saudações cordiais - Celso Ma-
chado .,_ Secretário Interior"' 

E em seguida vem a circular n·. • 554. 
, Despesas com· o alistamento eleitoral: 

;(lê) : 
"Sccretarb de Estado dos Negócios do 

Interior - Belo Horizonte. 
Circular DAM/554 Despesas com 

.alistamento ele.itoral. 
Em 30 de agôsto de 1945. 

Senhor Prefeito. 
No intúito dn facilitar c intensificar o 

alistamento eleitoral a que se refere o De-
'crcto-lei fe<lernl número 7. !í8G, de 28 de maio 
de !945, c a f~m de possihilitar-se a con-
clusao dos serviços de qualificação de elei-
tores dentro do prazo legal prefixado comu-
nico-lhy que a Prefeitura deverá coope;·ar com 
o Gov~r!10 ~edcn;l, dando-lhe todo o apôio 
neccssano, mclus1ve na parte referente ás 
despesas oriundas da qrwlificação em apl'êço. 

· 2 :-:- TE~.ltando-se de dispêndios privativos 
da Umao, estes deverão figumr como "Despe-
sas Extra-Orçamentárias", quando detuados. 
pelo Município, e como "Receita Extra-Orça-
mcnliu·ia", quando fôr providenciado o seu 
Posterior e opcrwno ressarcunent:' pelos co-
fres federais. 

Para melhor t'rientação de V. S., trans-
mito-lhe abaixo a fórmula que deverá ser ado-
tada nos balancetes mensais para se proce-
d,er, ao necessúl'io registro dos gastos em 
.apreço: 

"Despesas Extra-Orçamentúrias" 
União, c!Serviços. 
Ministério da Justiça e Negócios Inte-

riores. · 
Pagamentos efetuados por despesas com 

o serviço de qualificação eleitoral de 1945 
t•' ·• , .••••• Cr$ ...... , ,". 

Na espcctativa de que V. S. saberú dis-
pensar ·a possível atenção que o assunto re-
quer, apresento-lhe minhas cordiais sauda-
ções .. 

(a.) Celso Machado, Secretário do In-
'tr.rior. 

Ao Senhor Prefeito Municipal". 
Eu não vejo aqui o "visto" do juiz. Em 

lodo caso, os documentos que eu possuo ••. 
O Sr. Dnar Mendes -Quer dizer que V. 

Excia. queria o "visto" do juiz na Secretaria? 
-:v. Excia., como fm~cionário subordinado ao 
juiz, não tinh~ autor?z_ação para receber nada 
sem autorizaçao do JlllZ • 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO -. :f:ste 
é um outro capitulo ·da novela denommada 
"Vigilância Tardia:•. De forma que eu não 
quero discutir aqm os outros pontos que vou 
ubordar; quero saber se, com êsse documcn-

A. L.- 24 

to, um govêrno municipal, 
tadura, estava autorizado 
cação eleitoral.· 

um prefeito da di-
a fazer a qu~lifi· 

Esta é a pergunta que faço a V. Excia.: 
O Sr. Dnar Mendes - Devo dizer a V .. 

Excia. que a despesa autorizada é a despesa · 
em car~ório. e não extra-cartório, com despe~ · 
sas elcllorms, pagamentos a .cabos eleitorais, 
etc. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO- Eu de-
sejo provar à Casa que os prefeitos tinham 
autoriza()ão. 

O SI'. Sinu1o da Cunlza - V. Excia. dá 
licent~a para um aparte? Venho acompanhan-
do com atenção a exposição de V. Excia., 
e desejava, justamente, insistir no aparte dado 
pelo Deputado Mateus Salomé: qual a despesa 
que V. Excia. compreende como sendo des-
pesa de qualificação eleitoral? 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - Eu 
compreendo a despesa corno escrivão eleito-
ral que fui c como tabelião que sotl.! ma~ qvan-
to ao Sr. prefeito de Pomba, cu na o sei como 
é que podia compreender a despesa. 

O SI'. Dnar Mendes- E como V. Excia .. 
requereu êsse pagmnen~o .se não compreen-
dia? Então estava de ma f e. 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - :f:ste 
é o outro capítulo da novela "Vigilância Tar-
dia". . 

O Sr. Dnar Mendes - Mas vigilfmcia ho-
nesta! 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO- E' nês-
se capítulo que vamos examinar a questão. 
Ora, não podemos chegar ao fim da novela 
antes do princípio. 1 

Esta circular, Senhores, foi publicad.a no 
"Minas Gerais" de 25181945. E vou pedir ao 
Sr. Presidente para que façam parte do meu 
discurso os telegramas que aqui estão, para 
não cacetear a Casa. Nós que, nêste momento, 
temos assuntos importantíssimos a estudar e 
ainda estamos sujeitos a trabalhar até mais 
de meia noite, entretanto, ficamos aqui a re-
solver c discutir uma questão municipal de 
nenhuma importância para o povo, nem para 
mim e nem para o meu ,nobre colega. 

Os telegramas estão aqui c todos eles di: 
zem a mesma coisa. E êste alistamento fm 
feito em 90 dias e terminou com o seguinte 
telegrama do prefeito de Pompa (Lê) : 

. "Governador Benedito Valadares - Belo 
Horizonte - 24j10j945. 

Grande prazer comunicar querido amigo 
que en~erramos ontem inscrição eleit?ral com 
sele rnil duzentos e dez eleitores devidamc~te 
legal~zados e entregues interessados. ~e~do es-
S? numero o de real eleitores mumc1p10 pró· 
XImas eleições. 

Saudações atenciosas. 
(a. ) .José Luiz de Sousa Costa, prefeito 

Pomba". 
Autorizado 0 sr .. prefeito de Pomba. que, 

para mim, e no conceito da quas.e totalidade 
dos habitantes do meu município e dos nm; 
nicípios vizinhos, é um homem modesto c e 
um homem digno, tanto assim que, promotor 
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de justiça· há muitos anos, vive na mais com-
pleta ~o.breza, Jepois de passar pelo cargo 
de prefe~t?, em comissão, no município. Bste 
h~nnern foi autorizado pelo Govêrno a finan-
Ciar o alistamento eleitoral do município de 
P.omba. Portanto, se há alguma conla para 
ajustar, esta conta deve ser ajustada com aquê-
lcs <Illc expediram a ordem, c não com os su-
bontiuados, que tinham o dever de cumprir a 

ordem. 
O Sr. Dnar Mendes - Ordens ilegais não 

se cumprem. Tanto é responsável o autor co-
mo o cúmplice. 

. O SH. úLTil\10 DE CAHVALHO - Eu 
demonstrarei a V. Excia. que não foi tão ile-
gal assim. 

Acl'~dito que, com o alto senso de justiça 
q~e ~em os meus pares desta Casa e o poV'J 
nun.eiro, as minhas palavras devem ter pro-
duzido algum efeito, para conseguir a razão, 
qu~ cu defendo, de que o prefeito estava . aü-
tonzado a fazer essas despesas. 
. Como o prefeito compreendeu u circular 

- e um modo de compreender do prefeito. 
Como prefeito do município, cru prcsi-

den_te do P. S. D .. 
O Sr. Dnal' Mendes - E hoje é promo-

tor de justiça. 
O SR. úLTIMO DE CAHVALHO - E 

hoje nobre, ·digno e honrado ... 
,O Sr. Dnar Mendes - Capacho de V. 

Excia. 
O SR. úLTIMO DE CAHVALHO - ... 

· ~r?motor de Justiça. Porque estão aqui no 
l~Ibunal de Belo Horizonte, as provas do que 
afirmo. 

O Sr. Dnar Mendes - Tanto que ofe-
reci urna representação contra êle, há dois 
dias. 

O SR. úLTIMO DE CAHVALHO- Reprc-
se~ta~ão de V. Excia. todos os dias, contra ai-
suem, é mato. 

O Sr. Dnar Mendes- Quero que V. Excia. 
. aponte as que apresentei. 

O SH. úLTil\10 DE CARVALHO- Eu es-
'tou aqui me defendendo; sou um acusado 
diante dêsses juizes; eu enfiei as mãos nos 
cofres publicas em proveito do meu partido, 
c, portanto, tenho que declarar ao povo corno 
enfiei as mãos nos cofres públicos. 

O Sr. Dnar· Mendes -Perfeitamente. Es-
tá no seu ~direito; é muito razoavel. 

.o SH. úLTIMO DE CARVALHO- E V .. 
Excia. quer negar-me êste direito. 

O Sr. Dnar Mendes - E' muito razoavel. 
O SH. úLTIMO DE CAHVALHO- Então, 

Senhores, o Sr. Prefeito Municipal compre-
endeu que devia, em 90 dias, intensificar o 
alistamento eleitoral de forma que tôda u po-

. Pulação de Pomba s~ alistasse para o dia 2 de 
dezembro. O Sr. Prefeito estava cumprindo 
urna determinação de uma portaria e êsse do-
cumento não dizia que fornecesse l~pis ~ pa-
pel aos cartórios, mas sim que fmanc1asse 
.alistamento eleitoral .. 
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Há um telegrama aqui que será publicado 
c o povo verá o que êlc diz. Mandava que este 
alistamento se estendesse a todos os distritos •. 
O Sr. Prefeito, de quem cu tenho a grande 
honra de ser amigo, autorizou o cartório elei~ 
tora!. 

O Sr. Dnar Mendes - Natural, porque 
êlc é servil. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - V.1 
Excia. não perde por esperar. A sua hora 
chegará. (Risos) . 

O Sr. Dnar ·Mendes - Estou esperando 
que V. Excia. acabe. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - E o 
escrivão eleitoral fêz o alistamento. Eu não 
pertencia ao diretório político do ·P. S. D ., 
se bem que, em espírito, estava no P. S. D ·, 
porque o P. S. D. não era corno os ~utros 
partidos, que vinham de longe. O P · S · D ·· 
era um partido de homens dignos do meu rtm-
nicípio, c que se propunham zelar e traba-
lhar pelo interêsse daquela terra. 

Eu pertencia, entretanto, por um ideal, ao 
partido, mas não exercia cargos em seu dire~ 
tório. 

O Sr. Dnar Mendes- V. Excia. se re-
corda, cu estava na reunião do ~). S. D. e 
V. Exeíu. declarou u todos os presentes que 
quiseram colocar V. Excia. no diretório, e 
V. Excia. respondeu que preferia ficar no 
cartório para melhor servir ao partido? V .1 
Excia. se recorda? 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - He-
cordo-me. E V. Excia. recorda-se'? Então V •J 

Excia. também estava lá 'l 
O Sr. Dnar Mendes - Estava também 

lá. Era companheiro de V. Excia. naquela 
ocasião. , 

O SR. úLTIMO DE CAHVALHO- Muito 
obrigado. 

O Sr. Dnar i~Icndes -Mas vi tanta cou~ 
sa, que deixei alguns maus companheiros. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - 'V_.: 
Excia. não perde por esperar. Então nós dois 
ouvimos: eu falei c o meu nobre colega ou-
viu. Eu precisava ficar no cartório ele.ito-
ral não só para melhor servir o meu partido, 
mas também para melhor servir a tod<;>s os 
partidos, e ao meu Estado, porque .rm um 
escrivão eleitoral, nu nossa cidade, acima dos 
partidos, c V. Excia. n[\o pode neg!lr que 
fiz os grandes alistamentos eleitorais com 
aplausos gerais, na minha cidade. 

Estão vivos os Drs. José Maria Burni~r 
Pcssôa de Melo ·e Candido Martins d~ Oh· 
vcira que me teceram elogios, e o presidente 
do Partido adversário, do valoroso P .. R. • que 
depois de terminado o alistamento, foi ao ~rce~ 
cartório, para me cumprimentar pela no 
za do meu procedimento. . 

O Sr. Dnal' Mendes- Não no último ahs-
tamento, porque neste V. Excia. se desmau-

dou.O SR. úLTIMO DE CARVALHÇ> -:- E_ntão! 
pelas palavras de V. Excia. eu am

1
da flquel 

bem com todos. V. Excia. recon lece que 
fui um homem de bem. 

o Sr. Dnar Mendes _ Em todos q~I~is? 
Porque nós, em 30~ acabàrnos com a polltlca~ 
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e em 31 cu fui para a minha terra como ad-
vogado. Só tivemos uq1 alistamento. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - Só 
um alistmnento'l ... 

O Sr .. Dnar Uendes - No interior, foi. 
O SH. úLTIMO DE CARVALHO- Muito 

um alistamento? V. E:{cia. precisa tomar um 
pouco de fosfato. 

O SH. PHESIDENTE - Lembro ao no-
bre orador que o seu tempo estú esgotado c 
concedo-lhe o prazo usual de prorrogação. 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - Muito 
obrigado. 

Eslfto no Pomba, os elementos do P. R. 
para assegurarem isto. Estão vivo:> os juizes 
com auem trabalhei, que podem asseverar que 
fui c~rrcto nas minhas funções, porque, nas 
minhas funçõe:; de tabeliiío e escrivão elei-
toral nunca tive partido, se bem que sempre 
fui t{m partidário fora do, F o rum. 

Procurado pelo Prefeito para que desen-
volvesse o alistamento eleitoral, imediatamen-
te. . . imediatamente cogitamos de angariar 
pessoas que trabn1has8crn no cartório. E, Se-
nhore:>, como eu procedi como escrivão elei-
toral encharcando as mãos nos cofres muni-
cipais. Ao fim de cada semana- e está aqui; 
isto cu não deixei na Prefeitura porque co-
nheço muito V. Excia; e conheço muito bem 
alguns dos mcug advcrsúrlos. Nào está no 
bolso de V. Excia. Certidões podem estar no 
bolso de V. Excia., mas os documen.tos com 
o~> respectivos recibos, cu não os deixei na 
Prefeitura ... 

O Sr. Dnar Mendes - Eu não nego que 
V. Excia. tenha pago tôdas as pessoas, mas 
me admiro é de V. Ex c ia. ter tirado o di-
nheiro da Prefeitura para pagar cabos elei-
torais para o Partido Social Dcrnocrútico. 

O SH. l)LTIMO DE CARVALHO - Che-
garei a êstc ponto; então já conseguimos urna 
boa vitória; o meu nobre colega, digno como 
é, reconhece que, efetivamente, cu não bus-
quei com determinados nomes na Prefeitura 
os dinheiros para meu bolso. 

U Sr. Dnar Mendes - Absolutamente. 
Nu1Jca afirmei isto. · 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Sou 
muito grato a V. Excia. que mais urna vez 
demonstra ser um homem de honra. 

Estão aqui as despesas feitas pelo Cartó-
rio: importancia de Cr$ 470,00 para paga-
mento das seguintes pessoas: Candido Mos-
qucteiro- Cr$ 70,00, etc., etc., e s~mana por 
semana fazia o pagamento do serviço eleito-
ral. Primeira semana: de 1 G a 22 de julho 
de 1945; segunda sem~na: de 23 a 29 e as-

, sim, sucessivamente, fiz os pagamentos aos 
funcionúrios que trabalharam em meu car-
tório, especificando a importância c nome dos 
mesmos. 

o Sr. Dnar _Mendes - Não trabalham 
no Cartório; a mmor parte trabalhava na roça 
atrás de eleitores· 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO -.:f.;.sses 
funcionários trabalhav,am. em meu Cartono e 
de muitos dêles V. Exc1a. tem os nomes e 

sabe que alguns pertencem a , essa valorosa -1 
União Dernocrútica Nricional e a êsse pujante 
Partido Hcpublic~mo. 

O Sr. Dnar Mendes - Queria que V;, 
Excia. c~tasse. o nome dcs_s~s pessoas que per-
tencem a Umão Democrat1ca, porque todos 
pertencem ao Partido Social Dcrnoerútico in-
clusive a maior parte de sobrinhas suas'. 

O SR. úLTil\!0 DE CAHVALHO- As mi-
nhas sobrinhas trabalharam e é uma coisa ' 
natural; c se essas sobrinhas trabalharam no 
servi~~o eleitoral o nome delas consta aqui 
em igualdade de condições, com as outras., 
E tanto é uma coha natural que minha filha 
também trabalhava. Pergunto a V. Excia., 
c apelo para a sua honra, elas ganharam o 
dinheiro sem trabalhar? 

O Sr. Dnar Mendes - Trabalharam, mas 
com as seguintes v:mtagens: elas receberam 
da Prefeitura c do Tribunal também. 

O SR. úLTii\IO DE CAH.VALHO - De-
safio a V. Excia. que prove que elas tenham 
recebido pelo mesmo serviço ,dois pagamen-
tos. . 

O Sr. Dnar Mendes - No penodo de 1.0 

de junho a 30 de dezembro de 1945, elas re~ 
ccberam do Tribunal E.leilor al e receberam 
da Prefeitura no mesmo periodo. 

O SR. úLTIMO DE CAHVALHO - V., 
Excia. tem razão c V. Excia. não tem razão., 

O Sr. Dnar Mendes - Quando a pessoa 
fica sem resposta, é assim ... 

O SR. PHESIDENTE - Informo a? no-
'hre orador que a prorrogação que lhe foi con-
cedida também jú se acha esgotada c que .. a 
Hora do Expediente é improrrogavcl. Ped1na 
a V. Excia. concluir o seu discurso. 

O SR. úLTIMO DE CAHVALHO - Ape-
nas duas palavras, Sr. Presidente, e depois 
prosseguirei meu discurso. 

V. Excia. tem, razão quando disse que' 
elas receberam, ma~ a última semana de tra-
hvlho pago por esta folha foi a H. • semana 
de 29 de outubro a 3 de novembro. De 3 de 
novembro a 2 de dezembro, elas teriam que 
receber por alguma fonte, tanto que V. EX:cia. 
sabe que daí em diante o alistamento conti-
mwu custeado pela minha pessoa. 

Prosseguirei minhas considerações pedin-
do à Casa desculpas pelos meus têrmos, a!-
gumas vêzes não parlamentares, devido a mi-
nha incultura. (Não apoiado). 

APRESENTAÇÃO DE PARECER 
O SR. FIDELCINO VIANA, por parte da 

Comissão de Saúde Pública lê c apresenta ' , 
a Mesa o seguinte parecer: 

PARECER N .. 48 

Comissão de Saízde Pízblica 
A Sociedade Melhoramentos "Bairr?s. Pas~ 

sos" de Juiz de Fora ew ofício, se di~Igeda 
' ' · "dência a esta Assemble'ia debatendo a lilCI ' '· d "se torne difteria em nosso meio, e sugcnn o, 

obrigatória a apresentação de prov~s de va~ 
cinação anti-diftérica para matncula nas es-
cola:!". 
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o assunto é palpitante, e encontra per-
feita ressonância nessa Comissão. Não encon-
tramos guarida no exposto.·· Ocorre que esta 
Comissão alimenta o propósito de um senti-
do dinâmico, não lhe parecendo construtivo 

.limit~tr-se ~ómente u emissão de parecere~;. 
E seus componentes e~;Uío seguros de que 
em nosso Estado, de um modo geral, e1:i~;te, 
na realidade, um serviço de Saúde Pública 
de fachada, de papelório. ' 

Todo~; conhecemos como vivem nossas 
. populações rurais, à mingua de recursos mé-

dicos oficiais, em pleno regime de curandci-
risEw, de nliws c mczi!!lws, estiolando-se. 
Reconhecemos a c:dstência de determinados 
serviços especializados hem conduzidos, con-
quanto de eficiência reduzida, sem penetra-
ção nas massas, por falta de recursos. 

No tocante aos problemas de saúde da 
população infantil, sobretudo no interior, sal-
vo em poucos :;ciores, o Estudo tem agido 
crir:linosamcnte, desconheccn(lo-os por com-
pleto. A Diretoria de Saúde Pública possui 
técnicos ou especialistas de comprovado va-
lor, que ainda niío encontram mnhiência fa-
vorável. 

, , Cumpre a esta Assembléia concorrer de 
modo eficiente, junto àquêle Departamento, 
proporcionando-lhe leis e meios, para que o 
povo tenha na realidade remédios c médicos. 
E- sabemos que nossos técnicos não fugirão 
à colaboração conosco, pondo ás nossas mãos 
seus conhecimentos e experiências. 

E esta conjnnçho de esforços, acrescente-
se a exata comprcensõ.o do assunto por par-
te do Sr. Governador Milton Campos, já re-
velada. 

A Comissão entende que, além da vacina-
ção anti-diftériea, há a considerar a D. C. G., 
a anti-tífica, a anti-letfmica, e, ainda, a anti-
variólica. 

Não é interessante se cuidem aspectos 
parciais do problema, ao sahor da visão uni-
lateral de cada técnico, ou interessado. ·Deve 
haver uma orientação de conjunto. Dai por-
que esta Comissão conclui por achar opor-
•tuna ouvir-se a Diretoria de Saúde Pública 
a respeito do assunto, para que esta Casa en-
caminhe, melhor, sua .solução. 

· Nestas condições, a Comissão de Saúde 
Pública solicita ao Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa, ouvida a Casa, se oficie à 

' Diretoria de Saúde Pública, requerendo: 
· ~) info~n:a~· qual a legislação, ou regu-
Jam~nto samtar10, ·em vigor, com respeito ás 
vacmaçõcs dos escolares· 
'. h) inform~r quais ~s serviços existentes 

neste setor, dizendo de sua eficiência ou 
d~s causas de sua ineficiência; ' . 

c) apresentar, por uma comissão de 3 
!~cni~os, um plano prático, cxequível, de va-
<:maçoes em massa, sobretudo no interior. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1947. 
(aa,) Fidelcino Viana, Helator - Antônio 
Guimarães, Vice-Presidente - Antônio Cae-
tano - J aeder Albergaria - Mourão Guirna- · 
rães. 

Submetido a .discussão única c a votação, 
· · é aprovado o parecer supra, recebendo o se-

guinte despacho: · 
Oficie-se. 

Nenhum outro Sr. Deputado pedindo a 
palavra, passa-se ü 

2.• PARTE DA OHDEM DO DIA 

1.' discussão dos Projetos us.o 214 a 223 

Anunciam-se em 1. • discussão cada um 
de sua vez, os pl'ojetos: n.o 214, de autoria 
do Sr. Antônio Caetano; n." 215, do sr. An-
dré de Almeida; n.o 216, do Sr. Augusto Cos-
ta; 11.0 217, do/Sr. Julio de Carvalho; ns.o 218 
e 219, do Sr. Luiz Domingos; n.o 220, do Sr. 
Carlos Pratcs; ns.? 221, 222 e 223, d~> Sr. 
Ilacir Lima, todos na ata da 57 .• sess~IO or-
dinária; e, postos os mesmos em vo~açao, su-
cessivamente sem debates, são aprovados, re-
cebendo os seguintes despachos: 

Projeto n.o 214 (auxilio a insti.tuições de 
beneficência) - 'A Comissão de Fmanças · 

Projeto n. o 215 ( constru~~ão de ponte) 
A Comisr;ão de Viação e ú de Finanças· 

Projeto n." ~16 (au:ulío a Sanatório) 
A Comissão de Finan{~as. 

Projeto n. o 217 (vencimentos dos I;wg~s
trados c dos membros do M. P.) -· À Conus-
são ele Finanças. . . 

Projeto n.Q 218 (criaçiío. d.e ~1stnto) 
A Comissão de Assuntos JHumcipars. 

ProJeto 11 ,0 210 (id~m) -·A Comissão 
de Assuntos 1\'Iunicipais. 

Projeto n.o 220 (fúhrica _de cir;~er!to), -
À Combsão de Agricultura c a de I m.mç~s: 
, p .. t o 221 (construção de predw 

1 OJC o n. . - · 1 Fi escolar) :_ A Comissão de Vw~~ao e a l.e -
nanças. · t't · 

l ). · l o ')22 (suhveneõcs a ms I m-r OJC o n. ~ · ~ . - d, Fi-
çi3es de beneficência) - A Com1ssao e 
nanças. 

Projeto n.0 223 (criação de_ esco~as re~~
nidas) - A Comissão de Educaçao c a de FI-
nanças. 

2.• DISCUSSÃO DO PHOJETO N.o 5 

(Em prosseguimento) 
· l'sctrss:"ío do O Sr. Presidente anuncia a < r. _' 

projeto n,0 5, dispondo sôhre organrzaçao mu-
nicipal. 

Acham-se sôhre a mesa 
emendas: 

E!llENDA N.o 106 

as seguintes 

Ao Titulo VI .do projeto n.o 5: 1 

Emenda ao szzbstilutivo apresentado à 
Emenda Il.0 7 

· · l'dadcs da o Departamen~o das Mu_niciSa 1 ~inar-se 
Secretaria ·do Inlerwr. p~1ss~ra a eM~nicípios, 
Departamento de Assrstencw a?s . te•ncia à 

' - t' · restara assrs e, con~o or~ao ecn~c?, p d solicitada. 
admimstraçao mumcrpal, quan o ento de As 

A t Comp t O Dcpartam ·-
r. · - ~ ~ :; (corno está no sistêncw aos MumcipiOS .. · 

substitutivo)· 1 d 1947 Sala das Sessões, 16 de outu >ro e, . • 
. (aa.) Alberto Deodato -:Manuel 'laveira 
os c ar Corrêa. 

i1 
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EMENDA N.• 107 

(Ao projeto n.• 5) 

Onde convier: 
"Art. - Fica facultado ao Município 

contribuir para a constituição do Fundo de 
Segurnn(.~a c Defesa Soeial para os fins pre-
vistos em léi ordinúria". 

S::i~l dns Se;;~:ik; 17i10IHH7. 
(aa.) Dnar Mendes -- Sousa Carmo -

Manuel Taveira - Simiio da Cunha - Ama-
deu Andrada -- Mateus Salomé. 

EMENDA N. 108 
(Ao projeto n." 5) 

Acresecnte~sc, onde convier: 
"Art. - Ficam lsentos de qualquer tri-

huto municipal o jornal que se_ editm: ?O 
município c as pequenas esta(.~ocs 

1 
_ radiO-

emissoras nêlc im;taladas, com cxceçao .dos 
dn Capital". 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1 !)4 7. 
(aa.) Anibal Gontijo - Joahert Guerra 

- A. Costa - Carlos Prates - Antônio Pi-
menta - .Jo.~é Augnsto - E. V. Cosla. 

Jw;tiflcaçüo 
O jornnl e o rúdio silo tlois veículos de 

cultura demoerútica. São o único de informa-
çiio, ao alcance do povo. E' de justiça, pois, 
que o Poder 1\lnnicipnl estimule êstes Instru-
mentos de civilização, fornecendo a sua dis-
seminação })I~ la isen(;ão de qualquer tributo. 
A emenda as~irn consuhstancia urna justa as-
piração popular e, uma vêz vitoriosa, ense-
jará a obra da civilizaçiio do Estado c do pró-
prio Município. 

1 Sala da~; Sessões, 17 de outubro de 1947. 
(a.) Aníbal Gontijo. 
O SH. PRESIDENTE - Em prossegui-

mento à discussão do projeto n." 5, há que 
considerar, além das demais, a seguinte 

Emenda aditiva - Acrescente-se onde 
convier: - Fica facultado ao município con-
tribuir para a constituição do Fundo de Se-
gurança c Despesa Social para fins previstos 
em lei ordinária. 

Essa emenda foi apresentada hoje, pelo 
que não tem ainda parecer da Comissão com-
petente. 

Tem a palavra o Sr. Relator da Comissão 
de Estudos Municipais c Negócios Inter-
Estaduais. 

O SR. MARTINS DA COSTA - Sr. 
Presidente. Se a emenda diz "Fica facultado 
ao município", a Comissão opina pela apro-
vação da emenda. 

O SR. PHESIDENTE- Continua em dis-
cussão a emenda aditiva. (Pausa). 

Eneerrada a discussão, vou submetê-la a 
votos. Os Srs. Deputados que aprovam a 
emenda que acaba de ser li-da e que tem pa-
recer favorável do Sr. Helator da Comis-
siío compctenic, queiram permanecer senta-
dos. (Paum). Aprovada. 

Vou submeter à deliberação da Casa, pa-
ra discussiio c votação únicas, o Titulo III, 
Capítulo III, constituído dos artigos H c 53. 
Está em discussão. (Pausa) . 

Enecrrada a discus~:ão, vou submetê-lo à 
aprovação, salvo :}s emendas. Os Srs. Depu-

·-, ---·------·-------. , .. , 

tados' qué aprovam sa.lvo ~s e;n . d Ti 
tulo III,(ZCnpítulo III, ~rueir:un per:ri~n~~e~ ~en= 
ta dos· lazzsa). Foi aprovado. '' 

EMENDA N.• 91 

. . ~ .~n. r:_PP~E~IDENT~ - A emenda n.• 91' 

.10 <u ti, o .J3 IOI oferecida pela Co · ,- d 
A · t · "l · · · miss,w · e "~un os 11 umc1pms c cstú redigid l· • 
g1_u~~~ forma; (Lr!): - "Acrescente-~ ~~~~fiS::e 
diri,;Hlo ao I I:cfeito. O artigo não especifica 
a quem dcvena ser dirigido o ofício". 

Ifstá em discus:;iio a emenda. (Pausa). 
Encerrada c•;ta di:;cus~;iío, vou submetê-

Ia a voto:--,. O o; S;·s. Deputados que aprovam 
a emenda n.• 91, queiram permanecer em seus 
lugares. (Pausa). · 

Foi aprovada. 
. En:enda, n.-" 3G, de autoria do Sr. Depu- · 

tano Luna (,mmarães (Lê). . 
•• Ç> art. tJA, inciso 10, do Projeto, está re-

cllngtdo da seguinte forma: (Lê). 
A emenda manda SUlJrimir "Cartório· Elei-

toral". 
O Sn. l\IARTINS DA COSTA - (Pela 

ordem). O parecer da Comissão é pela apro-
VlWão da emenda, pois a Comissão não vê 
por que motivo se deva remeter a via àquela 
reparti~~iío. 

O SH. PRESIDENTE - Encerrada a dis-
cussiío, vou submetê-la à aprovnção da Casa., 
Os Srs. Deputado:; favoráveis à emenda su-
pressiva n.0 :Hi, de autoria do Sr. Deputado 
Lima Guimarães, que logrou parecer favorá-
vel da Comissão, <rueiram permanecer sen-· 
ta dos. (Pausa) . 

Foi aprovada. 
Emenda n.• 37, ao art. 45, § 1. •: (Lê). 
O SR. MARTINS DA COSTA - Sr. Pre-

sidente, a Comissão opinou pela remessa da 
emenda à Comissão de Redação. 

O SR. PHESIDENTE - E' uma emenda 
de redação. A Mesa vai fazer a retirada da 
emenda, que aguardará a fase da sua apre-
sentação na ocasião oportuna. 

Emenda n.• 73 (Lê). 
O art. 44 do Projeto está redigido da se-

guinte maneira: (Lê). . 
A emenda é aditiva, manda acrescentar 

onde convier. 
. O SR. MARTINS DA COSTA - (Pela or-
d~m) .. A cmendt: tem aprovação da Comis-
sao,. P.Ois. ela .cornge a omissão elo Projeto em 
matcna megavelmente, relevante. 

O SR. PHESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submetê-la à aprovação da Casa·. 
Os Srs · Deputados que 'aprovam a emenda n.o 
73, _que teve parecer favorável da Comissão, 
quc1rUJ1_1 perma11ceer sentados. (Pausa). 

Fo1 aprovada. .. 
Emenda n.'' 74 (Lê). 
O SR. l\IARTINS DA COSTA- (Pela or-

dem)· A Comissão é pela aprovação da emen-
da. O Projeto omitiu a matéria constante d.a 
emenda c o prazo para a posse deve ser fi-
xado. 

, O SH. PTIESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submetê-la à aprovação da Casa. 
Os Srs. Deputados favoráveis ú eme,uda n.o 
74, que teve parecer favorável da Comissão 
queiram permanecer em seus lugares. (Pausa). 

Foi aprovada. 
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En1enda n.• 81, de autoria do Sr. Depu-
tado Badaró Jünior (Lê). 

O SR. MARTINS DA COSTA- (Pela or-
dem). A emenda tem também a aprovação 
da Comissão. O projeto foi omisso e a emen-
da pal'ecc-nos pcrfeitmnentc justa. 

O SH. PRESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submetê-la à aprovação da Casa. 

Os srs. Deputados favoráveis à emenda 
n.9 81, que tem parecer favorável da Comis-
são, queiram permanecer em seus lugares. 
,(Pausa). 

Foi' aprovada. 
Título IH - Capítulo IV. 
O SR. PRESIDENTE - Vamos submeter 

•• deliberação da Casa, para discussão e vo-
tação, o Título III - Capítulo IV, artigos 
54 a 64. ' 

Está em discussão o Capítulo IV do Tí-
tulo III. (Pausa) . 

Encerrada $ discussão, vou submetê-lo a 
votos. Os Srs. Deputados que aprovam, sal-
vo as emendas o Capítulo IV - Título 111, 
queiram perma~eccr sentados. (Pausa). 

Foi aprovado. 
Emenda n.• 3 (Lê): 

· O SR. PHESIDENTE - O art. ~6 do p~o
jeto está redigido da seguinte manell'a: (Le) : 

O parecer da Comissão sôhre a emen?a 
n.9 57 é pela sua aprovação. Er,J.Ce~·rada a dis-
cussão, vou submetê-la à aprecwçao da Casa~ 
Os Srs. Deputados favoráveis à emend~ ~· 
3, que tem parecer favorável da Comissao, 
queiram permanecer sentados. (Pausa)· 

Foi aprovada. 
Emenda n.•' 4: (Lê). 
O SR. MAHTINS DA COSTA - Sr. Pre-

sidente, pela ordem. _ 
Esta emenda já foi aprovada em sessao 

anterior. 
O SR. JULIO DE CAHVALHO -- Sr. 

Presidente, pela ordem,_ peço a palavra· 
Efetivamente, a emenda de n.Q 4 foi po!>:--

ta em discussão, mas corno referindo-se ~w 
art. '~.'1 • Quando V. Excia. verificou que ~h 
dizia respeito ao art. !34, suspendeu :~ dis-
cussão, 'para, aportunamente, ser trazida H 
Plenário. 

O SR. PHESIDENTE - Ern virtude d:1 
explicação que acaba de ser dada pelo Sr·. 
Deput::!.do Júlio de Carvalho, a emenda vai 
ser posta em discussão e vota~~iio. 

Continua em discussão a emenda. (Pau-
sa). A Comissão de Assuntos Municipais é 
pela aprovação da emenda. Encerrada a dis-
cussüo, vou submetê-la a votos. Os Srs. De-
putados fnvorúveis à mc:mw, queiram pcnna-
necer sentados. - Foi aprovada. 

Emenda n.9 5: (lê). 
A Comissão de Assuntos Municipais ~ 

pela aprovação da emenda. Encerrada a dis-
cussão, vou submetê-Ia a votos. Os srs. De-
putados favoráveis à me~ma, queiram perma-
necer sentados. (Pausa) . _ Foi apr?vaaa. 
.. Emenda n.9 38, ao art. 55, paragr~ros 
1.~' c 2.9 , de autoria do Sr. Deputado Lima 
Guimarães: (lê). 
. O SH. MAHTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

3i4 

A Comissão de Ass~mtos Municipais, Sr. 
Presi<lcnt·~. ]Jropõc a seguinte redação à emen-
da n.9 38: (lê). 

Por isso a Comissão é de opinião que a 
cm~nda seja rejeitada, c aprovado o substi-
tutiVo. 

O SR. LIMA GUil\IARlES - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A Comissão aceitou, absolutamente, a 
idéia contida na emenda, pedindo melhor re-
dação,. e, no entanto, é de parecer que deva 
ser rejeitada a emenda. Ora, estn questão de 
redação é com a Comissão de Hcdaçiío. A 
idéia nela contida é a única coisa oue pre-
tendo c a reda~~fío ficará a cargo da Comissão 
respectiva. 

O SH. PRESIDENTE- Encerrada a dis-
cussão, vou submeter a votos o substitutivo 
nprescntado pela Comissão. 

Os Srs. Deputados fnvorúveis ao substi-
tutivo apresentado pela Comissão à emenda 
n.~ 38, queiram permanecer sentados. - Foi 
aprovndo o substitutivo. 

Emenda n.Q 39, de autoria do Sr. Depu-
tado Lima Guimarães: (lê). 

O SR. LIMA GUIMARÃES Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

Sr. Presidente, a finalidade da emenda 
é suprimir também palavras desnecessárias, 
porque se a Câmara tem o direito de votar 
um regimento interno, ela adotando um já 
existente, está votando um regimento inter-
no. De modo que a lei dispensa formalidade 
que í~ ll<~sneces~úria. . 

. O SR. MARTINS DA COSTA - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A Comissão deu o seguinte parecer: (lê). 
O SH. PHESIDENTE - Encerrnda a 

discussão, vou submeter a votos a emenda 
n.9 3!), de autoria dO Sr. Deputado Lima Gui·· 
marães, (~Ue tem parecer contrário da Co-
missão.- Os Srs. Deputados que a aprovam, 
qucir.am permanecer sentados. (Pal!sa). -
Foi rejeitada a emenda. . 

Emenda n.9 40, ao art. ti8, n. 9 8: (le) · 
O SH. MAHTINS DA COSTA- Sr. Pre-

sidente, pela ordem. 
A emenda manda suprimir as palavras: 

"fornecidas pelo Govêrno do Estad~( · A ~~: 
missão é pela rejeição c aprovaçao do 
guinte substitutivo: (lê)· A 1n,. 

O SR LIMA GUil\1AHÃES - qt ':"-• ' l • 1 '\S a IS-tfíO da minha emenda re( uz-se apei_' · : · _ 
so. Dese:io qne na lei figu,:e o segm~t,e i pc 
lo Estado c não pelo Governo u.o E.,t,<l 0;, 

O SH. MAHTINS DA C0~1 ~ - Y (~~~ 
ordem) - A emenda, o suhstituh v o. da 'a· 

· ;- é mais claro· pode-se adotai os P mws,LO, ' , • d Estado 
drõcs fornecidos pelo boverno o . : e 

0 sn. LIMA GUIMAHÃES - D1 esE:Js~a~l~" - "f' I' a<lo·· I>C 0 fique a expressa<! Isca rz~ " , 0 substi-
e não "pelo G«:?ve!no. do I;stado · podendo 
tutivó da C01mssao c mtus claro, 
adotar o· · · 0 que cu te-

O Sr. A~berlo Deodato -·e colega, De-
nho notado e que o meu r~oln ti' do de go-

L . G . - esh posst putado una uunaraes, ' 
vernofobia · • · ÃES _ E o que 

O SH. LI~IA GUI,MAH Coligação esb't 
noto é que o Ilustre hd~r da 
atacado de gover·noxnanw · 



A questão é simplesmente Isso. Quern 
fornece ó o Estado, as instituiÇões são do Es-
tado, tudo é do Estado, tudo pertence ao Es-
tado _e não ao Govêrno do Estado. E' uma 
9uestao, apenas, de expressão, mais porque 
e uma Secretaria do Estado c não· do Govêr-
n:-o elo E.sta~lo, é, simplesmente, uma qucs-
t<~o d_e tecmca apenas para. que não figure 
na lei de govcrnomania do Ilustre Deputado 
Alberto Deodato. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a 
dis;-ussão, vou submeter a votação o substi-
tutivo apresentado pela Comissão à emenda 
n.o 40, de autoria do Sr. Deputado Lima 
Guimarães, que reqtwreu destaque da expres-
são de "Govêrno do Estndo" para ser subs-
tituído para "Do Estado", 

O SH. MARTINS DA COSTA - O no-
bre Deputado Lima Guimarães não deixa de 
ter razão. A Comissão, por isso, pede que, 
por ocasião da emenda ser submetida à Co-
missão de Redação, se faça a supressão "Do 
Govêrno", ficando exclusivamente "Estado". 
Assim, ela terá a seguinte redução: (lê). 

Fica assim, para gmulio do eminente 
Deputado, suprimida a palavra "GoYêrno". 

O SH. PHESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submeter :\ deliberação da Casa 
o suhstituivo da Comissão, de aéôrdo com a 
redução que acaba de ser lida pelo seu ilus-
tre relator. 

Os Srs. Deputados fuvorúveis ao subs-
titutivo da Comissão, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). - Foi aprovado. 

Emenda n. 0 41, de' autoria do Sr. Depu-
tado Lima Guimarães. 

Ao artigo Gl: "Suprima-se esta resolu-
ção e substitua-se receita por verba". 

O SH. LIMA GUIMAR:\ES - (Pela or-
dem) - Sr. Presidente. A emenda de mi · 
nha autoria tem purecr contrário da Comis-
são. Neste caso, retiro a emenda. 

O SH. lVIAHTINS DA COSTA - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente. Há um excesso 
da parte do nobre Deputado Lima Guima-
rães. A Comissão aprovou em parte a emen· 
da n." 41. Vou ler o parecer da Comissão: 
(lê) . 

O SH. PRESIDENTE - A emenda n.• 
41, de autoria do Sr. Deputado Lima' Gni· 
marães, divide-se em duas partes. A primei· 
ra, supressivn, que manda suprimir a. pal~
vra "de resolução" c a segunda, mochflcatt-
va, que r>rctende trocar a palavra "receita" 
por "verba". 

O SH. LIMA GUIMARÃES - (Pela or-
dem) - Hctiro a parte relativa à suhstitui-
~~ão de "receita" por "verba", porque a Co-
missão me convenceu de que estava certa. 

O SH. PHESIDENTE - Nestas condi-
ções, lido o parecer, considero rctil:ada \.a 
2.~ parte da emenda c vou submeter a deu-
heração da Casa a parte supressiva da emen-
da que visa à retirada da palavra "resolu~~ão". 
Os Srs. Deputados que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pmlsa) • - Foi apro-
vada. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Faço 
apenas uma dcclara~~ão de voto Sr. Presi-
dente. Voici a favor, mas meu 1;onto de vis-
ta ... 

O SR. PRESIDENTE Emenda n.Q 76, 
de autoria do Sr. Deputado Badaró .Júnior. 

Ao art. 56, acrescentar: "e dos Verea-
dores". 

Emenda n. 0 76, ao art. 56, n.o 1: (lê). 
O SR. MARTINS DA COSTA - (Pela 

ordem)· - A emenda teve parecer favorá-
vel da Comissão ao artigo 56: (lê). '. 

. O §R. PRESIDENTE :_ Encerrada sua 
d1scussao, vou suhmeter a votos a emencla n." , 
76, nue teve nnrecer favorúvcl da Comissão .. 

Os Srs. Deputados favoráveis à mesma 
m1~irarn permanecer sentados. (Pausa). ..:_: 
Foi aprovnda. 

Emendn n. 0 77, de autoria do Sr. Depu-
tado Badaró Júnior. 

Ao art. 59 : - Redigir do seguinte mo-
do: (lê). 

O SR. MARTINS DA COSTA - (Pela 
ordem) - A emenda manda que se obser-
vem as normas constitucionais: (lê). , 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter 
à apreciação da Casa, para votnçiío, a cmen-
dn n.Q 77, que tem parecer favorável da Co'-. 
missiio. 

Os Srs. Deputa rios que aprovam f! emen-
da, queiram permanecer sentados. (Pausa)'.· 
- Foi aprovada. 

Emenda n. 0 78, de autoria do Sr. Depu-
tado Badaró Júnior. 

Acrescente-se onde convier: 
Art. -- (hl): 
O SR. MARTINS DA COSTA - (Pela 

ordem) - Sr. Presidente. O pro.ieto é omis-
so a respeito c a emenda é, evidentemente, 
salutar, por isso a Comissão opinou pela sua 
aprovaçiio. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a 
discussão, vou submeter à deliberação da 
Casa a emenda n.O 78, que teve parecer favo-
rável da Comissão. 

Os Srs. Deputados fnvorúveis à mesma, 
nueiram permanecer sentados. (Pa!lsa). -
Foi aprovada. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda n." 
G é de antorin do Sr. Deputado Armando 
Ziler, e diz: (lê). 

O SR. MAHTJNS DA COSTA - Sr. Pre~ 
sidente, pela ordem. 

A Comissiio dú parecer favorável á emen-
da, embora fique na dúvida se o projeto é 
omisso a êste respeito. Se não fôr, a emen-
da rcpetirú o que .iú estatni o projeto, caben-
do à Comissão de Redação Finnl verificar 
êste assunto, na ocasião da revisão do pro-
jeto. · 

O SR. PHESIDENTE - Encerrada a 
discussão, vou submeter a votação a emen-
da n." !)6, que tem parecer favorável da Co-
missão. . ... 

Os Srs. Deputados que fôrern favoravci~ 
ao mesmo, queiram permanecer em seus lu· 
garcs. (Pallsa). - Foi aprovada. 

Vou submeter à deliberação da Casa, pa-
ra discussão c votação, o Cap. V do Títul'J 
III, arts. G5 e G7. Está em discussão o Cap. 
V do Título III, artsj G5 e 67. (Pausa). 

Encerrada esta discussão, vou submetê-
lo a votos. Os Srs. DepÚtados que fôrem f a-
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vorúvcis. ao Cap. V,· do Titulo III, arts. 65 
. e 67, salvo as emendas, queiram permanecer 
··em seus lugares. (Pausa). - Foi aprovado. 

Suspendo a Sessão por 10 miÍmtos. 

. REABRE-SE A SESSi\0 

O SH. PRESIDENTE - Está reaberta a 
Sessão. 

As emendas ns.9 80 c 42 ao art. 65, Ca-
pítulo 5.9 vão ser submetidas a di~cussão. 

A emenda n.9 80 está redigida da seguin-
te maneira (lê): 
, O SR. MARTINS DA COSTA - Sr. Pre-

sidente, pela ordem. A emenda n.9 80 pro-
põe a seguinte rcdaçãÓ: ".Manter e zelar o 
patrimônio do Município e, quanto ao pa-
trimônio territorial, fazer afastar os intru-
sos". 
· A Constituição do Estado, em seu art. 

89, estabelece que compete ao Prefeito, entre 
outras obrigações, a contida no n.9 6, de man-
ter e zelar o patrimônio do Município. O 
projeto somente fala em patrimônio tcrrito-
l'ial, que não é o único do Município. 

_A Comissão é, portanto, pela sua apro-
.vaçao. · 

O SR. PRESIDENTE - Relativamente 
ao artigo 65, capitulo 5.9 existe ainda a er~cn
da n.9 42 de autoria do Sr. Deputado Luna 
Guimarüds, que está assim redigida (lê): 

O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Prc-
. . sidente, pela ordem. 

A Comissão deu o seguinte parecer a es-
ta emenda. A emenda n.Q 80 trata da mesma 
matéria c julgamos melhor a sÍ1a redação· 
· Nestas condicõcs a Comissão pede a V· 

E . ·' ' 1 ~ xc1a. que ponha em votação a cmcrH a n. 
80, que, se aprovada, prejudicará a de n.o 42. 
. O SR. PRESIDENTE - Encerrada a 

discussão, vou submeter a votos a emenda 
' n.• 80, que, aprovada, prejudicará a d~ 1~.· 
, 42. Os. Srs. Deputados que fôrern favoravers 

á emenda n.9 80, que tem parecer favorável 
da Comissão, queiram permanecer em seus 
lugares. 

O SR. JúLIO DE CARVALHO - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Júlio de Carvalho. 

• O SR. JúLIO DE CAHVALIIO - Sr. 
Presidente, consulto a V. Exda. se é pcrrni· 
tido pcl~ir-sc oralmente o destaque das cmcn-
d~s, pms, data venia, parece-me necessário 
por em destaque a parte final da emenda 
nos seguintes termos: "fazer afastur os intru-
sos, etc", isso porque, quando foi da dis-
cussão de inciso semelhante no projeto da 
nossa Constituição havia uma emenda neste 
mesmo sentido; entretanto, ficou, então, as· 
sentado, c assim ficou consignado na Cons-
tituição: "quem mantém c zela o patrimônio 
'do Município faz evidentemente afastar os 

' intrusos do patrimônio territorial." 
· De maneira que, se possível, requeiro de 
· N. Excia. o destaque da parte final, pondo 

em votação o inciso "manter e zelar"· . 
Quanto à parte destacada, votar~1 con-

. tra, porque acho 'que o destaque _cst~1 com-
. }lreendido na primeira parte do mcrso · 
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O SR. PRESIDENTE- A Mesa defere o . 
requerimento oral de destaque feito pelo Sr. 
Deputado Júlio de Carvalho. 

De aeôrdo com o pedido de destaque 
que acaba de se1· formulado, vou submeter 
à votação a emenda n:> 80, com o parecer 
favorável da Comissão, c com o llesfaquc das 
palavras: "fazer afastar os intrusosw. 

Consulto ao Sr. Dcpl,Itado ::>e é êste o 
destaque pedido. 

O SH. JúLIO DE CARVA·LHO O des-
taque pedido foi o seguinte: "quanto ao pa-
trimônio territorial, fazer afastar os intru-
sos", porque a Constltui~~ão, no se~1 ~rf_. 89, 
n.0 VI, diz: "manter e Z'~Jar o patnmomo do 
Município", o que, forçosamente, implica em 
afastar os intrusos. 

A emenda n. 80 está redigida da se-
guinte maneira (lê) : 

Como se vê é um pouco difNentc do 
que foi dito pel~ Sr. Helator. Pediria, sô-
hrc isso, a atcnçfio de S. E:~cia. 

Consulto ao Sr. Hcdator qual o parecer 
da Comissão a respeito da emenda n. 80, 
porque tenho a impressão de que a Comis-
são se referiu de maneira um pouco dife-
rente. 

O SH. MARTINS DA COSTA - A Co-
missão de Assuntos Municipais foi a favor da 
emenda do Sr. Deputado Badaró Júnior. 
Porque o projeto apenas diz: mantct· o pa-
trimônio territorial do Município e zelar por 
êlc fazendo afastar os intrusos. Ora, Srs . 
D~putados, o Município não tem só. o • .!?a-
trimônio territorial - tem outros patnmomos 
por isso a emenda <lo Deputado Badaró Jú-
nior é muito mais clara, ela manda que o 
Município mantenha c zele o y~~tr~rnonío . do 
Município, c, <ruanto ao patnmonw tcrnto-
rial fazer afastae os intrusos. 

'O SB. PHESIDENTE - Vou, então, sub-
meter a votos, a emenda n. 80, que t~m pa-
recer favorávd, com o destaque rcquendo pe-
lo Sr. Deputado Júlio de Carvalho· 

üs Srs. tDeputados que são favoráveis à 
emenda, queiram permanecer scnt1!dos. 
(l'ausa) - Poi aprovada a emenda, c, con-
scqi.icntcrncnte, prejudicada a emenda de n. 
42. 

Vou •1gora submeter à aprovaçüo da 
' • ' ' · 1 s · Depu· Casa, o destaque rcquendo pc. ~ ' 1 • . . 

tado Júlio de Carvalho, que VISa suptrH?1
1r t · • · 0 ter r! o na , a:-; palavr:w "quanto ao pu runoill . 

. t " fazer afastar os m rusos · "f~ (Pela 
O SH. MAHTINS DA COS r -, • de 

ordem) -·O que o nobre Deputado .l\11Io d' 
Carvalho pretende, é retirar, por ~~ssrm I-

• . d d· (!liC c JUStamen-zcr, a esscncta a cmen .t , · • . "nio 
te, mandar afastar os intrusos do patruno 
territorial. Jül lO DE CARVALHO - Sr .. o sn. ... . . posso 
Presidente, consulto a V. Excw. se 
llsal. d·t palavra. 'I ente . 

' O 'sn. PRESIDENTE - Perfel arn ue~ 
O SR. JúLIO DE CARVALHO obre QDe· 

1 . 1. :- 0 ao n ro apenas ( ~~ uma ,exp 1caça 
puta do Martm~ da Costa. • . da emenda •. 

Eu não ~1scuto a esscnc: zela 0 patri-
Como mostrer, acho que que , , fastar os in-
rnônio evidentemente tem que a to foi até 
trusos' do território. E êsse pon ' • 
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corno expliquei, discutido na Comissão Cons-
titucional, cujos membros entenderam como 
penso e exponho·. Também o Plenário, tan-
to que a Constituiçfío, no artigo 39, diz: -
"Compete ao Prefeito - n." VI: "manter e 
zelar o patrimônio do :Município". Quem ze-
la e mantém, afasta os intrusos do territó-
rio, como dis:;e; r lo conlrúrio, não está nem 
mantendo, ncr:1 trio pouco zelando, e isso fi-
cou vencido no Plenário, quando da discus-
são do dispositivo da Constituição. Foi êste, 
portanto, o motivo por que julguei convenien-
te pedir o destaqÜe, para que não houvesse 
em um têxto super:Jtmndftncin de palavras. 

O SH. MAHTINS DA COSTA - (Pela 
ordem) - O pensamento da Comissão foi, 
justamente, o de caracterizar hem qnc o Mu-
nicípio não tem ~ó um patrimônio e quis 
dar ao patrimônio territorial a salvaguanla, 
mandando qnc o Prefeito fa<,~a afastar os in-
trusos. 

O Sr. Júlio de Carvalho - V. Excia. 
me permite um escfarccimento? 

Na expresr.ão "manter e zelar o patrimô-
nio do Município", está incluido o patrimô-
nio territorial. Quem zela o 11atrirnônio ex-
pulsa o intruso, tamhém da posse. 

O SR. MARTINS DA COSTA -- Mas a 
emenda, V. Excia. há de concordar comigo 

' embora repetindo, é mais clarn é mais re~ 
.r dundância benéfica. ' 

O Sr. Júlio de Carvalho - Mas deve-
mos evitar redundfmcia. 

O SR. MARTINS DA COSTA Aliás, 
já tive oportunidade de recordar que a lei 
é para o povo e quanto mais dara melhor. 
:f:ste· é o pensamento da Comissão, embora 
com redundfmcia, embora repetindo. 

O SR. PHESIDENTE - Vou submeter à 
votação, o rlestaqu~ requerido pelo Sr. Depu-
tado Júlio de Carvalho. 

Os Srs. Deputados que fôrem favoráveis 
à supressão da expressão requerida por êle, 
queiram permanecer sentados. (Pausa) • -
O destaque foi rejeitado. 

EMENDA N.Q 43 

Emenda do Sr. Deputado Lima Guima-
rães, ao artigo G5, n.9 24 : "Suprima-se o in-
ciso". 

O parecer da Comissão de Assuntos Mu-
nicipais é o seguinte: (lê). ' 

O SH. l\lARTINS DA COSTA - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, V. Excia. jú es-
clareceu que a emenda manda suprimir o 
inciso, e a Comissão é de opinião que seja 
reejitada. 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter 
a votos a emenda n.9 43, de autoria do Sr. 
Deputado Lima Guimarães e que teve pare-
cer contn\rio da Comissão. Os Srs. Deputa-
dos que fôrem favoráveis . :\ emenda n." 43, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Foi rejeitada a emenda. 

EMENDA N.0 44 (Ln) 
Esta emenda, já em situaÇão idêntica, 

logrou parecer favorável da Comissão. 
OSH . .MAHTINS DA COSTA - (Pela 
OSH. MAH'liiNS DA COSTA - (Pela 

ordem) - Sr. Presidente, trata-se de uma 

. . I ,' 
emenda de redação· e a Comissão opinou pe-, 
Ia sua aprovação. . ' 

O SH. PRESIDENTE - Vou súbmeter ã 
aprovação da Casa a emenda ti. 44, com pa-
lrecer favorável ,da Comissão. Os S1·s. Depu-
tados favoráveis à mesma, qucirnm perma-
,neccr. sentados. (Pausa). - Foi aprovada. 

Emenda n. 79 - Ao nrt. G5, n. 2, · d~ 
autoria do Sr. Deputado Uadaró Júnior: Ao 
invés de "sancionar e promulgar dentro de 
oito dias, .contados do recebimento, os pro-
jetin; de lei, ou vetú-los, dcvolvcnlip-os à Câ-· 
:mara", diga-se "sancionar c promulgar, den-
tro de oito dias,,contados do recebimento, os 
projetos de lei!; ou vetá-los, devolvendo-os à 
Câmara". 

A Comissão de Assuntos l''llunicipais já 
deu parecer à emenda em situação idênti-· 
ca, favoràvelmentc. ' 

O SH. l\!AHTINS DA COSTA - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, o projeto em dis-
cussão, afastou-se da Constil~Içi:io, acr~scc.n;, 
tando as palavras "rcsoluçocs I;:mnicipms 
que por serem matéria. de. exclusiva co:npe-, 
tência legislativa, nüo ll!C!dem no poner do 

veto O SR. MAHTINS DA . C_9STA -: (_~o~-· 
tinnando): - Nestas condi~~oes,, a Comi.,sao 
é pela aprovação da emenda n. 7H. 

OSH. PHESIDENTE - Encerrada a 
discussão, vou submetê-la a V_?ios. , , - -

O<· S ·s ,Veputados que sao peLl ap, o v a 
ção "da I einenda, queiram permanecer senta-· 
dos. (Pausa). - Foi aprovada. . 

Vou submeter à deliberação da casa, ?' 
, I 'l"tulo IV arli"OS 68 a 76. Esta 

Capllt!-llo '··o l (Paus;t) E~~cerrada a discus--
em ( 1scussu · · ' ·t . C·lpítulo 1 Ti-são vou submeter a vo os o ' ' 
tul~ IV, salvo as emendas._ Os Srs: J?el{utr 
dos ( ue são pela aprovaçao do Capltu o • 
Títul; IV, queiram permanecer sentados. 
(Pausa) . Foi aprovado. ~ , 

Art 70 emenda n. 4u (Ze) · o SR. 'LIMA GUIMAHld~S Sr. Presi-
dente, pela ordem . . c -

Hetiro a emenda, dispensando, ,a.~sl_r;\ .. os 
comentários do ilustre relator da Cmm.,sao • 

O SH .. PRESIDENTE Con:mTio ao 
ilustre relator se a emenda t~v~ parecer fa-· 
vorávcl ou contrário da Com~:~~ao · _ . 

O SH. MAH'l'INS DA COSIA - J'Ol re--
jeitada. ·N , ·1 1' O SR. PRESIDENTE ~ es.as conu -:-· 
ções, defiro o pedido de retirada .• 

Emenda n. 4G, ao art. 71 (le). 
O SR. MARTINS DA COSTA - Pela 

ordem, Sr. ~residente. 
A Comissão tem imenso prazer em a~r~?-· 

var a emenda do nobre Deputado Lima Gm-
marãcs. , . 

O SH. PRESIDENTE - Encerrada a 
discussão vou submeter a votos · a er~1en~a 
n . 4H, q{w · tem parecer favorúvel da Comi:.-·· 
são. Os Srs. Deputados que a aprovam," (~~lCh 
ram conservar-se em seus lugares. (i a~sa) 
- Foi aprovada. 

Emenda n. 82, de autoria do Sr. Depu-
tado B'1daró .Júnior, ao art. 74 {lê). 

O sn. 1\IAHTINS DA COSTA.-- Sr. Pre··· 
si dente, pela ordem. 
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. A emenda tem a aprovação da Comissão. 
DIZ o art. 74: (lê). 

As despesas que o Município faz com 
essas P_ont~s são. despesas feitas com impos-
tos. Nao e posstvel que se vá cobrar mais 
!axas. pa_ra conservação dessas estradas; por 
Isso, InSisto pela emenda. 

. O SR. PRESIDENTE- Encerrada a dis-
cussão, vou submeter à aprovação da Casa 
a emenda n. 82, com parecer favorável da 
Comissão. Os Srs. Deputados que são pela 
aprovação, queiram permanecer sentados. 
(Pausa) - Foi aprovada. 

~ _sn.. I~HESIDENTE - O parecer da 
Cormssao opina pela aprovação da emenda, 
er_n. par~e, apenas quanto it cobrança do pe-
dagw, ficando, portanto, prejudicada a outra 
parte. 

Emenda n.9 83, de autoria do Sr. Depu· 
ta do. Bar!aró Júnior: (lê). 

O SR; MARTINS DA COSTA - Pela 
<>rdem, Sr. Presidente. 

A ernPn!ln n. 9 88 teve. da Comissão de 
' Assuntos Municipais, o s~guinte parecer: (lê). 

A Comissão, porém, apresenta o seguinte 
substitutivo: (lê). 

Sr. Presidente, sôbre a matéria, há pou-
. eo tempo, o ilustre Deputado Armando Ziler 

teve onnrtnnidarle de. hrilhantemente, mrui 
se referir ao caso de Monlevade, que perten-
ce, como sabemos, a um único proprietúrio 
e não paga à Cflmara Municipal de Rio Pira-
cicaba, o impôsto predial. · 

Pela emenda, a C ia. fica obrigada a pa-
gar à Câmara o impôsto predial. E, nes-
tas condições, a Comissão apresenta o substi-
tutivo, ressalvando, porém, para o caso de 
residt·ncias de colonos, propriedades ngro-
pecní•rins c n~trico lns. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a 
discussão, vou submeter à aprovação da Ca-
sa, vara votação, o substituto apresentado pe-
la Comissão, à emenda n. 9 83. 

Os. Srs. Deputados favoráveis à apro':a-
ção do substitutivo apresentado pela Comis-
são, queiram permanecer scntndos. (Pausa). 

, - Foi aprovado, e conseqüentemente, foi re-
Jeitada a emenda. 

Vamos submeter :i deliheraçflo da Casa, 
TJara discussiío e votnção, Capítulo II, Títu-
lo IV, arts. 87 a 3!): (lê) . 

Está em discuss[ío o Capítulo II, Titulo 
IV. Enccrradn a dis~ussão, vou suhmetê-lo 
n voto, salvo as cmenc!as. Os Srs. Deputados 

· que são peln aprovação, queiram permanecer 
·scntndos. (Pausa) . - Foi aprovada. 

Emenda n.0 89: (lê). 
O SR. MARTINS DA COSTA - Pela or-

-dem, Sr. Presidente. 
A emenda n.0 89 foi apresentada pela Co-

missão: (lê). 
, ~ SR. PRESIDENTE - Vou submeter 
a dehbcrnção da Casn a emenda n. 0 8!), upre-
sc~tada pela Comissão de Assuntos Munici-
pais. 

Os _Srs. D~putados que fôrem pela sua 
aprovuçao, queiram perm:.mecer em seus lu-
gares~ (Pausa)· - Foi aprovada. 

Emenda n.o 4 7, ao art. 83: (lê) . 
Es:m em e~ ela é de autoria do Sr. Depu-

tado L una Gmmarães. 
, 9 parecer da Comissão está redigido da 
segmnte maneira: (lê). 

Emenda n.o 4 7 '(lê). 
_ Consulto ao Sr. Depntado Lima Guima-

raes se continua com a emenda. 
O SR. LIMA GUil\IAHÃES - Sr. Presi-

dente . .J~s~sto pela emenda, porque acho que 
o Mumc1p10 não deve cobrar nenhuma des-
·tas taxas, para facilitar mais o trânsito. 
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O SR. LIMA GUIMARÃES - (Pela or-
~em) - O que a Comissão quer ressalvar, 
e_ a cobrança da taxa rodoviária; acho que 
nao se deve cobrar nunca essa taxa rodo-
viária. As taxas rodoviárias não são cobra-
das das pessoas que transitam por elas; sã.:> 
~obr?das dos proprietários de terrenos que, 
as vez~s •. nem se servem delas, o que é uma 
c ousa lllJUsta. 

O Sr. Alberto Deodato - Data venia, o 
Deputado Lima Guimarães tem razão, mas 
não em relação à taxa rodoviária, porque o 
próprio substitutivo diz qual é a finalidade 
dessa taxa: é destinada exclusivamente a in-
denização com despesas com construção, 
conservação, enfim, melhoramentos com as 
estradas municipais. 

E~sa_s . taxas . não devem ser pagas pelo 
proprietano e snn por aqueles que se utili-
zam delas, porque a finalidade da taxa é co-
brar da pessoa a quem o serviço é dado. 
. O SR. GERALDO ATAtDE - Sr. Pre-

sidente, peço a palavra. 
A Comissão entendeu o seguinte: que a 

taxa é cobrada em virtude de um serviço. 
A estrada serve a todos os habitantes do Mu-
nicípio, por isso é cobrada de todo mundo; 
é uma taxa com finalidade social. 

O SH. ANDHE' DE ALMEIDA - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

Sr. Presidente. Existe uma taxa de con" 
s~r:vação de estradas que jú foi julgacla pelo 
1 nbunal de Justi(;a como inconstitucional. 
Dc~emos ter cuidado parn não hnvcr con-
fusuo entre a taxa que agora se vai votar e 
a taxa de irnpôsto territorial mascarada. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente. Não creio que se.il' inconstitucionnl, 
porque o artigo 108. (Ia Diseriminaçiío de 
Rendas diz: (lê). 

O Sr. Lima Guimariics - Mas são ta·· 
xas inconstitucionais, porque a Justiça jú de-
clarou que é inconstitucional. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Queria 
ver ês~e acórdão, que llesconhc(;o. 

O SH. MOACIR RESENDE - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Moacir Resende. 

O SH. MOACIH HESENDE - Sr. Pre-
sidente. Helativamente à ineonstitucionalidn-
de da taxa, nós, no Sul de Minas, interpu-
semos um recurso ao Tribunal e o perdemos 
e!n 1.• instft~1cia, e ganhamos em Bcl,o .Ho-
rizonte. Suhmdo entretanto para o fnhu-
nal Superior, pc~demos a q~ICstão; em últi-
ma instância, no Supremo Trihun~l. Fe.dcral, 
si~rnificando, portanto que na v1gencw da 
ou'tra Constituição, nÓs não tínhamos iscn-
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~ão da taxa rodóviária. Esta taxa, entretan-
to, assume no interior um caráter um pou-
co desigual; quaúdo taxa indivíduos que têm 
propriedades que nunca foram servidas por 
-estradas de rodagem. .e;sses indivíduos não 
se beneficiam dessas estradas; representa, 
portanto, um impôsto territorial mascarado, 
ao passo que os negociantes, proprietários 
de caminhões, atravessam por essas estradas, 
danificando-as, muitas vêzes, sem pagar qual-
quer taxa. 

O SR. El\ItLIO VASCONCELOS - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Emílio Vascon«:<elos. 

O SR. EMíLIO VASCONCELOS - Sr. 
Presidente. A taxa é retribuição do serviço 
prestado. Sou solidário com as palavras do 
nobre Deputado Moacir Resende, porque 
houve um caso idêntico em Santa Crm: e per-
demos a questão. Tirar-se essa taxa seria ti-
rar-se das Prefeituras 200 ou 300 contos do 
su orçamento. De fato, é injusto que pessoas 
que não utilizam as estradas paguem essa ta-
xa. 

O que precisamos é verificar se pode-
mos fazer uma lei nesse sentido. Aquêles que 
a utiliznrcrn, que paguem esta taxa. 

O SR. úLTil\10 DE CARVALHO - Sr. 
Presidente, pela ordem. Estou pelas palavras 
do nobre líder. Não é só o proprietário que 
deverá pagar esta taxa, e sim quantos tran-
sitarem pela estrada. 

Portanto, ela se transformará em uma 
taxa de pedágio e teremos que colocar uma 
porteira na estrada para cobrar esta taxa. 

Mas eu pergunto como se fará isto? 
Eu saio de 13elo Horizonte, passo no 1\'Iu-

nicípio de V. Excia. de automável, c tenho 
que pagar esta taxa? 

O Sr. Geraldo Ataíde - Não. Só pa-
gaTão esta taxa os proprietários. 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - En-
tão só pagarão esta taxa os proprictúrios de 
terrenos nwrginais. Mas disse o nobre líder 
da Coligação que os proprietái'ios não paga-
rão esta taxa, se não existir a estrada. 

O Sr. Alberto Deodato - Sr. Presiden-
te, pela ordem. O meu ponto de vista é 
que a t:txa deve ser paga por qualquer pes-
soa une goze dos benefícios da estrada. To-
dos tlquêlcs que se servirem da estrada mu-
nicipal devem pagar a taxa rodoviária, pa-
ra a sua conservação. 

O SR. üLTIMO DE CARVALHO - A 
taxa rodoviúria deve recair não sôhrc os 
proprietúrios, mas sim sôhrc os que gozam 
dos beneficio3 da estrada, que são exatamen-
te os tran:;euntcs. A minha dúvida é exata-
mente esta. En estou de acôrdo com a ta-
xa . ,.,,,0 ra dcsejnva :;aber sôhrc quem ela de-

' ' \.IIJ ' - • o o ~ ve recair porque nao c JUsto que recma so-
mente sôhre os proprict.ários c 1~ão ~ôbre Aos 
transeuntes, sen1lo posstvcl recmr sobre es-
tes porque estão sempre de passngcm .. O 
líd~r da Coligação entendeu de modo dife-
rente. o Sr. Emílio Vasconcelos - Uma es-
trada direta ou indiretame,nt,c .beneficia a to-
'llos os habitantes do mumc1p10. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - O que 
há é o seguinte: é que a taxa será a mesma 
taxa rodoviária para a conservação da es-
trada, a qual uns acham que é inconstitucio-
nal. A taxa serú acrescida na tributação dos 

. ~ontribuintes municipais. 
Diz o nobre Deputado Badaró Júnior 

<JUe quem cobra esta taxa atualmente é o 
Estado. E cu sou de acôrdo que êle a co-
bre. 

O SR. CARLOS PRATES - Discutiu-se, 
Sr. Presidente, se a taxa é ou não constitu-
cional. Quero informar à Casa que, quando 
era eu Diretor do Departamento das Muni-
cipalidades, recebi ali um acórdão do Supre-
mo Tribunal Federal, julgando constitucional 
a taxa. 

O SR. MA TEUS SALOME' - Dispõe o 
I>rojcto em seu artig<.? 8.3: '~E' vedad? ao Mu-
nicípio estabelecer hmitaç~es ao t:afego de 
qualquer natureza, por mew de tnbutos in-
termunicipais, ressalvada a cobrança de: 

I - Pedágios; 
II - Taxas rodoviúriàs, destinadas ex-

clusivamente à indenização das despesas de 
construção, conservação e melhoramento de 
estrada". · . . 1 

Se o Município precisa dessa A I e~sa v~ 
em ~c tratando da limitação do ti~a~sit~~·,Ul~ 
claro que há de ser daqueles que r,ms.t•d'-

- dos que permanecem nas propnc ,\ c nao · . · hrança · des marginais, do contrano a co ' ' ... 
O S. Geraldo Ataíde - A limitação do 

uso é c:.e.rcida pelo pedúgio e nfto pela. ta.x~. 
0 SR. MATEUS SALOME' --;- A ln~It;t

ção do trfmsito se opera por mew do- pecl-t-
gio mas sc"undo quer o proje!o e nao po-

' , • · t li· nele se encon-(lemos ncrrar que e IS o <! e • . 
tra. Neste ~aso, influenciando sôh:c ,o. transi-
to a de ser cobrada não do propnctano mar-
ginal, mas do transeunte· o Sr. illbato Deodato A taxa entra 
como sendo rodoviária e esta já é cobrada 
pelo Estado. 

O SR. MATEUS SALOME' - O meu n_o-
hre colega está equivocado. O Estado nao 
cobra taxa rodoviária, c sim iinpôsto rodo-
viário. .. 1 • 

O que eu queria deixar eselarec!( o! ·~ 
que, votando pelo pro.icto c tendo ~m vts_!:a 
o proprietário marginal, penso que e~;tc nuo 
deverá pagnr a taxa rodoviária. c se alg~I
ma coisa êlc fôsse obrigado a pagar, :;ena 
a contribuição de melhoria. A menos que o 
projeto esteja profundamente errado qmmto 
à técnica jurídica, o que não é de se presu-
mir, chegando à conclusão de que será uma 
taxa rodoviária c esta não se confunde co~!l, 
a contrihução de melhoria, que scri~ <~ tri-
buto cohrado aos proprictúrios margmais · 

- reC'lÍ-0 Sr. César Soraqi - A taxa nno d' 
rá só sôbrc os trans~untcs, mas sôbre to os', 
os proprietários do município. 

O SH. MA TEUS SALOME' - A A disect~ 
lir o passado, chegaremos ao ponto sobr 
qual o nosso colega se refere. 

Mas estamos elaborando uma n~va lei 
que, se não é uma tentativa, visa fn::ar o 
melhor caminho, c é por isso mesmo que, to· 
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cnliza êsse ponto, em se tratando de taxação 
como no passado, o projeto estaria errado. 

Mas, em se tratando de taxa rodoviúrh, 
os que ntilizarn a estrada, o prÇJjeto está certo. 

Visto como é uma injuc.tiça cobrar da· 
qnele que deixa a estrada pass:ir em seu ter-
reno sem cobrar nenlnmw compensação do 
Est~do, vir ainda pagnr a taxa rodoviária, 
sena um absurdo. Nem sempre ô vantagem 
qll? ~~~a cs!rnda pa~;sc por terrenos dos pro-
prwtanos elo interior, porque, muitas vêzes, 
por essa~; estradas passam rebanhos atingi· 
do.~ pela pest~.; e que vão contaminar todo o 
gado da regrao. Neste caso, quero deixar 
})em clnro, corno .ifl o fiz no decorrer elas 
cpmpanhas eleitorais, c no decorrer da cxis-
tcncw do E:;tado Novo, que a medida é um 
absurdo quando se vê o fazendeiro pa"ar 
u.~n, taxa por uma cstr:1da que dbta · t~ês 
~egu<~s de sua fazenda. I~:Je nunca se utiliza 

a estrada, c quando vai à cidade, vai a ca-
valo· ( Cm=am-sc aparte:;) . 

O S<.!l. PHESIDENTE - Faço um apc-
fu. aos "'rs. Deputado:; para que não a par- . 
terem todos ao mesmo tempo, ao orador, 
çue !em a palavra, TlOrque, de~;ta forma so-
)rcvem uma confusão que não esclardcerá 

de form~ alguma, ? assunto, além de impedir 
~ue o 1 discurso se.] a apanhado pela taquig1·a-{Ia · Cada orador poderá falar, succssivarnen- • 
e, na defesa de seus pontos de vista. 

O. SR. MA TEUS SALOME' - Desta for-
ma,. nao posso entender que se conful1lh no 
pr~Jeto! taxa rodoviária, com contribuiçr\~ de 
me hona, e sou pela aprovação do ··u·tirto 
}nesses termos: "do proprietário n1~ ~·e c"o 
Jrará taxa rodoviária". ' " -
.' 'O SR. ALBERTO DEODATO 

lsJdente, pela ordem. - Sr. Prc-

1, Tenho aqui, em mãos um quadro d . 
ometragem d t I ' ' a qur-. nas ' . e es ra< as de rodagem em Mi-

Ú. Gerar~,. constando que Minas possui ... 
p : 63~ qmlometros de estradas de rodagem 
8 °~~ 7 em, ~~ Estado pertencem, apenas,' .. : 
~ICr qmlo.m_ct;os. O restai1te pertence, 

~í se ao~ Municipro, 9ue·r a particulares. Por 
ta :i· v e ? , ?enefrcw que nos irá trazer a 

. t' a rotloviana <;>ra discutida. Dêsses 44 000 
. emos, macadamrzados 4 374 "I' . o restante ; d t ' '. · · • qtu o metros e 
zer que SÓ e te~1 erra Simples, O qu~ Vale di-
E' 11 , • os estradas por seis meses ecessano, portanto que os M . : ... 
onde. existem es ' · urucrpws 
xa para . seu b~~as .e~tradas. cobrem uma ta-
Proceder pela m neficiO, assnn corno devem 
em CUJ·os te;ren csma forma os proprietúrios 

· os cruzam estradas. 
A taxa deve o,cr c 1 d 1 1 se beneficiam da . t o Jr~ a c~ toe os que 

prictár· .' ~s rada, mclusrvc dos pro-
hre lOS margmars. Não tem razão o no-

c.olcga l\Iateus Salomé em dizer que 
:pro:pnetário não usa da estrada porque v~~ 
a_ cuia de a cavalo. f~! c vai a cavalo porque 
nao tem automóvel. 
. O Sr. Maleus Salorné - V. Excia. quer 
Ignorar que o Município cobre de quem não 
htem estra~a. Primeiro a estrada, depois a co. 

rança. 
'· . o sn. ALBEHTO DEODATO - A cs- ' 

trada foi feita para favorecer a coletividade. 
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O SR. PRESIDENTE - Continua livre 
a palavra. 

Está em discussão. (Pausa) . - Está en-
cerrada a discussão. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - (Pela or-
dem) - Sr. Presidente, creio que vai ser 
pôsto em votação o substitutivo da Comissão. 

O SH. PRESIDENTE - Não existe subs-
titutivo da Comissfio; o que c~d~;tc é uma 
emenda mandando suprimir a cxprcs<;ão: -
"por meio de tributos intermunicipais", até 
o final. 

O nrt. 83 do projeto está rc(ligi<lo da 
seguinte maneira: "E' vcda<lo no Município 
estabelecer limitações ao tráfego de qualqueT." 
nüturcza por meio de tributos internmnici-
pais, ressalvada a cohran<,>a de pcdúgio". 

A emenda visn suprimir "por meio de 
tributos internmnicipnis, ete. ", até o fiaal. 

O SR. LIMA GUIMAIL'\'.ES - O CJU'! quer 
dizer é o ::>eguinte: a Comi:;~ão npre~;cntou um 
substitutivo ... 

O SR. PRESIDENTE - A Cornissfío não 
apresentou substitutivo; a Comissilo opina 
pela aprovação <la emenda em parte, ar>enas 
quanto ú cobrança do pedágio que a Cornis· 
são entende que nunca deverá ser cobrado, 
por cnten<1er, que o rnuniclpío deve arcar 
sempre com as despesas de pontes, etc. Nos 
casos de ponlcs intermunicipais, os municí-

pios poderão entrar em entendimentos quan-
to às despesas de construção das mesmas, 
mas, nunca cobrar o pcdúgio. 

J'::stc é o parecer da Comissão. 
O SH. LIMA GUIMAMES - Então o 

que a Comissão quer é o destaque para a pa-
lavra "Pedágio". 

O SR. PRESIDENTE - Perfeitamente •. 
O SH. LIMA GUIMAHÃES- Nessas con-

dições, então vai ser posta em votn~~ão a 
emenda, salvo o destaque proposto pela Co-
missão . 

O SH. PRESIDENTE - Salvo os desta-
ques propostos pela Comissão. 

O SR. LIMA GUIMAHÃES Era isto' 
o que queria saber . 

. O SH. PHESIDENTE A emenda visa 
a suprimir a parte final do art. 83; a Co-
missão opina favoràvclmentc · à emenda,, ~m 
parte, apenas quanto a cobrança de pec~agro, 
que a Comissão entende que nunca. se_ra C_?-
brado. Quanto à outra parte, a c,onussao ~~o 
é contrária. Eu vou submeter a aprovaçao 
da Casa a emenda suprcssiva, salvo o desta-
que proposto pela Comissão. , , 

O parecer da Comissão parece-m.c· que c 
muito claro; a Comissão di;~, o segmnte: -
"A Comissão opina pela aprovação da emen-
da, em parte, apenas quanto à cobrança do 
pedúgio, que a Comissão entende que nun-
ca deverá ser cobrado, por entender que 0 

município deve arcar sempre com as <~espe
sas de pontes, etc. Nos casos de pontes mter-
municipais, os municípios poderão entrar em 
entendimentos quanto às despesas de cons. 
trução das mesmas, mas nunca cobrar o PC· 
dágio". , . 

Segundo parece à Mesa, o que a Comis-
são quer é que se tire 0 inciso I do art. 83 
- Pedúgio - só mais nada, aprovando I) 

resto do artigo, tal' qual se encontra. 

... 
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O SR. MAHTINS DA COSTA. (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, o que a Comissão 
pretende é o seguinte: - O arL 83 ~e1:á. a 
seguinte redação: "E' vedado ao mumctpw 
estabelecer limitações ao tráfego de qualquer 
natureza, por meio de tributos intermunici-
pais, ressalvada a cobrança de taxas rodo-
:viárias. 

O SH. PHESIDENTE - Perfeitamente, 
apenas tirando o 1." inciso. 

O SH. :MARTINS DA COSTA - Pedágio. 
O SH. PHESIDENTE - Pedágio. 
O SR. FABRíCIO SOAHES - (Pela or-

dem) - Sr. Presidente, a Constitui~~ão Fe-
deral declara em seu arl. 27 o seguinte: 
"E' vc(lüdo à União, aos Estado~, ao Distrito 
Federal c aos Municípios, estabelecer limita-
ções uo trúfego, de qualquer natureza, po:-
meio de tributos interestaduais ou intermu-
nicipais, ressalvada a cobrança de taxas, in-
clusive pedúgio, de:>tinadas exclusivamente, à 

indenização das despesas de construção, con-
s.crva~~i:io e mellwramenlo de estradas" . 

E' a Constilui~~ão Federal. O projeto, em 
seu art. 83, declara o seguinte: "E' vedado 
ao Município cstubclccer limitações ao trá-
fego de qualquer natureza, por meio de tri-
butos intermunicipais, ressalvada a cobran-
ça de pedágio, e taxas rodoviárias, destina-
das exclusivamente, à indenização de despe-
sas de cour;trução, conservação ou melhora-
mentos de estradas". 

Verificamos o seguinte: O 11rojeto adap-
ta o texto coristitucional, ao que interessa aos 
municípios. Hoje, o pedágio e:Jtá sendo res-
tabelecido em. todos os Países, inclusive nos 
Estados Unidos, que dispõem das melhores 
estradas do mundo. Não é conecbivcl que, 
em um País como o nosso, que não tem es-
tradas, se adote um critério diverso, elimi-
nando o meio de se construir boas estradas. 
E' preferível ter pedágio e estradas do que 
não ter pedúglos nem estradas. Assim, pe~~o 
a V. Excia. preferência para o projeto, que 
deve ser votado em primeiro lugar e aprova-
do pela Casa, segundo me parece. 

O SH. LIMA GUIMARÃES - (Pela or-
dem) _ Sr. Presidente, r~ão se disct~te se 
isso é constitucional o~ na o. .A guestt~o d.a 
constitucionalidade traztda. aqm nao fo! nn-
·nha. Entretanto, eu. acho mtcressantc c qutl 
não se cobre pcdágw, nem taxa de qualquer 
espécie, dificultan:Io o trf~nsito. O problem:.~ 
que temos de nuuor gravidade no Estado c 
0 dos transportes. O munieípio não. deve (~i
ficultar o transporte em favor da c1rctllaçao 
das riquezas. Não P?de!nos fazer nenhu~ 
tributo que possa J?rCJUdl.car esses transpoi-
tes, Assim, cu co~1hnuarc1 com o meu p~nto 
de vista, de climmar todo c qualquer ~nl!u
to A Constituição Federal faculta a extsten-
ci~ dêsses tributos, mas é n;it;h!l opinião qt:e 
não devemos dar ao mum~IPIO a faculda-
de de cobrar tais taxas c tnbutos. 

0 SH. PHESIDENTE - A Mesa cnten-
·de que a emenda. se refere exc~usivame~te, 

7 
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isso: pretendeu t1rar do. art. 83 .a. cxp~,essa? 
••por meio de trihut~s mtcrmuniclpais , ~te 
o final do artigo. N ao pretendeu tirar o m-

ciso I ou II; 1 a emenda ·apenas. queria sup'ri-
mir essa expressão: "por meio. de. tributos 
intermunicipais, etc.". · ' 

O SH. LIMA GUIMARÃES- Mas entram 
êsses dois incisos no artigo todo, até o final 
do artigo .. e não· no final da proposição. 

O SH. PHESIDENTE - A Comissão de 
Assuntos Municipais pretende apenas que se 
tire a palavra "Pedágio". · 

O SH. AMADEU ANDHADA- (Pela or-
dem) - Sr. Presidente, pelo relatório feito. 
pela Comissão, deduz-se que o art. 83 ficaria 
assim redigido:, "E' vedado ao município es-
tabelecer limitações ao trúfego de qualquer 
natureza, por meio de tributos intermuni'cí-
pais, ressalvada a cobrança de taxas rodo-
viárias, destinadas, exclw;ivamente, à inde-
nização de despesas de construção, conser-
va~~ão c melhoramento de estradas". 

Esta é a redação que se propõe. Da dis-
cussão que surgiu nesta Assembléia, deduz-
se que o problema é se nchar qaem deve pa-
gar ess~1s taxas rodoviúrias. Parece que . tô-
da a questão gira em tôrno dêstc assunto. 
Como jú accnlnou o Deputado Ma!cus Salo-
mé, é, absolutamente, iníq_uo que uma popu-
lação que não se hencficta com uma estra-
da e fique sobrecarregada com o pagamen-
to dessas taxas rodoviúrias. De modo que 
eu entendo que a Comissão deveria detcrrni-
nar a quem cabe pagar ~ssas taxa~ rodoviá-
rias e nesse caso, o artigo podena ser re-

' · . "I'' d d digido da scgmnte maneira: - ~ ve a o 
ao município estabelecer limitações ao trá-
fego de qualquer natureza, por meio de tri-: 
hutos intermunicipais, ressalvada a cobran-
ça da taxa rodoviária, que será devida pelos 
proprietários marginais da estrada". 

O SH. AMADEU ANDRADA - (Conti-
zwando) : 

A taxa será devida pelos proprietário-. 
marginais da estradu, porque, neste caso, so· 
mente aqueles que se hcnefieinrn das estra-
das ficarão obrigados ao pagamento desta 
taxa. Entretanto, é um absurdo efetuar-se a 

·cobrança generalizada, em todo o município. 
O SR. PRESIDENTE - V. Excia. po-

derá fazer uma emenda, que a Mesa a rece-
berá. 

O Sr. Emílio de Vasconcelos Cosia -
(Dirigindo-se ao Sr. Amadeu Andrada) -
Vamos que o proprietúrio tenha a sua fazen-
da à margem da estrada, a cinco metros da 
estrada? 

O SR. AMADEU ANDRADA- V. Excia. 
há de· compreender que a tendência é para 
o desaparecimento dos latifúndios. De modo 
que receberão benefícios, desde que a cstrh-
d.a passe por esta fazenda, que o proprietá-
riO tenha melhorado a situa~~ão da fazenda. 

O que não é justo é que o citladão que 
mora a 5 léguas desta estrada venha a pa· 
gar uma taxa rodoviária por 'um benefício 
que não auferc. 

O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Prc· 
si dente, pela ordem. 

A estrada é sempre um elemento de pro-
gresso do município. Ninguém poderá con-
testar esta afirmação. Os indivíduos que não 
são proprietários e que não aproveitam di-
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retamente, pessoalmente, aproveitam, indire-
tam~nte, porque ela é um e)emento que exis-
te, Ineontestàvelmente, para o benefício do 
municípi~, para o seu progresso, para o seu 
desenvolvimento. , 
. Assim, Sr. Presidente, todos os muni-

Cipes deverão pagar a tm:a, que é, inegàvel-
m~nt~, elemento de progresso, que tem con-
tnlnudo para o bem do município e para o 
seu desenvolvimento econômico. (Palmas) • 

O SH. PRESIDENTE - A Mesa vai de-
f~rir a palavra aos Srs. oradores que não 
fizeram ainda uso da mesma, sôbre êste as-
sunto, e não deferirá mais àqueles que já 
falaram. 

O SH. MAURíCIO ANDRADE Sr 
Presidente, pela ordem. · 

, Sr. Presidente, quero colaborar com as 
palavras do nobre Deputado Martins da Cos-
t~, afirmando também que tenho a impres· 
sao de que o que há em relação à taxa ro-
doviária, é uma impropriedade de denomi-
nação. 

A taxa rodoviária é mais uma taxa de 
conservação de estradas, do que propriamen-
te rodoviária. 

O seu rendimento, nos municípios, é 
aproveitado tanto na construção, como na 
conservação de estradas para automóvel, co-
mo estradas existentes no município, bem 
como pontes, estradas de carro e tudo mais. 

O SI'. Lima GuiÍnarães - Parv. isto pa-
gamos impostos. 

_ O Sr. Amadeu Andrada - Além do que 
~ao se pode invocar a isenção de qualquer 
lmpôsto ou taxa, a favor de determinados in-
divíduos ou de determinadas classes. 

Nenhuma 'taxa é cobrada para auxiliar 
determinadas pessoas. 

Cobra-se uma taxa para, por meio dela, 
proporcionar recursos financeiros a todo o 
programa do progresso municipal. Ora, não 
se poderá, pois, admitir êste argumento de 
que proprietários de terras que não tenham 
suas propriedades servidas por estrada de au-
tomóveis, gozem de isenção com relação a 
e~ta taxa, porque ela visa, exatamente, a ser-
VIr todos os municípios, e servir a todo o 
programa de construção c conservação de es-
tradas. 
. O SR .. JúLIO DE CAHVALHO- Sr. Pre-

Sidente, pela ordem. 
, .Conforme lembrou o nobre Deputado Fa-

bncw Soares, o art. 27 da Constituição Fe-
deral veda à União, ao Estado ao Distrito 
F~dcral c ~os Municípios estab~lcccr limita-
çoc.s ao tr~fcgo d.c qualquer natureza, por 

construção, conservação e melhoramento de-
estradas. 
. Está, portanto, o dispositivo do projeto 
mtcgralmcnte dentro do permitido pela Cons• 
tituição Federal. Assim, portanto, sou pela 
aprovação do disposto no projeto, tal como 
está.' E sou contra a emenda que determina 
quais os contribuintes da taxa de pedágio, 
porque a matéria, compete, exclusivamente, 
ao legislador municipal, visto corno precei-
tua o art. 28 da Constituição Federal: 

A autonomia dos l\Iunicípios ~;crá asse-
gurada: 

II - pela administração própria no que 
conccrnc ao seu pccuhar• intcrêssc c, especial-
mente: a) à decretação c arrecadação dos tri• 
butos de sua competência c it aplicação des-
tas rendas. 

Ora, nós, legisladores estaduais, não po-
demos aqui determinar quais os que devem 
pagar o pcdúgio c a taxa determinados no 
art. 83 do projeto, Jlorquc é assunto de pe-
culiar in lerêssc do Município. 

O legislador municipal é que vai deter-
minar quais os con trihuintes. 

O SH. MOUHÃO GUil\IAI~ÃES- Sr. Prc-
sidcn te, pela ordem. 

Sr. Presidente c Srs. Deputados. 
Ainda há Jlouco, foi lembrado pelo no-

bre Deputado Fabrício Soares, o exemplo 
americano, c não sei compreender porque se· 
alevanta esta celeuma em tôrno de uma das 
mais justas medidas. 

Nos Estados Unidos, paga-se pcdagcm. 
Em Nova York, quem quiser atravessar a pon-
te Washington tem que pagar 50 centavos. 
Ern Filadélfia, quem atravessar o Rio Dela-
ware paga tamhérn. E não é possível que os 
Estados Unidos tivessem construido tantas 
obras de arte, se não conseguissem recursos 
para isso. 

Nós, aqui, queremos estradas, queremos. 
transitar, mas não queremos pagar. 

O Sr. último de Carvalho - Nós quere-
mos pagar, mas queremos que paguem estas 
taxas quem usufrui das .estradas. 

Na América do Norte, quem vai passar na 
ponte paga e eu não vou Jú, não pago. 

O SR. MOURÃO GUIMAHÃES -:Mas, V.· 
Excia. está aqui, onde há estradas; V. Excia. 
tem o seu automóvel c não quer pagar a 
taxa. 

A meu ver devemos pagar essa ta-
' ' f xa. E compreendo tambcm que esta orrna 

de pcdagcrn, que é um modo de compreen-
são, pois vamos gozar de uma cousa que, 
construída neste momento, tc1·ú de ;;cr paga 
no decorrer de 50 anos, talvc1.. 

, ~e~o ~c tnbutos mtcrcstaduais ou interrnu-
illcipais, re~s~lvada ~ cobrança de taxas, in-
~lusiv~ P.~dagw, destmadas exclusivamente à 
mdem~açao das despesas de construção, con-
servaçao c melhorarncn to de estradas. 

. Ora, o. art. 83 do proJeto em discussão 
dtz o segumtc: - E' vedado ao Município 
estabelecer limitações ao tráfego de qualquer 
natureza, por meio de tributos intermunici-
Pais, ressalvada a cobrança de: 

Portanto, acho que essa taxa deve ser 
imposta a todos os proprietários, para qtt<:• 
assim corno cu hei de pagú-la no meu. ~u.m
efpio c outrem a pague no seu munxciplO. 
(Muito bem/). 

O SR. PRESIDENTE- A Mesa vai tentar 
csclárccer a matéria, para ser devidamente 
votada pelo plcnúrio. 

O SR. AMADEU ANDRADA entrega à 

I- Pedágios; 
11 - taxas rodoviárias, destinadas ex-

clusivamente à indenização das despesas de 
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tabe)ecer limitações ao tráfego de qualquer 
natureza, por meio de tributos intermunici-
pais, ressalvada a cobrança de: 

I -- Contribuição de melhoria. 
II - Taxa rodoviária cobrada aos pro-

prietúrios de veículos. 
Em 17 de outubro de 104 7. 

mé. 
(aa.) Amadeu Andrada - l\'Iatcus Saio-

O SR. PHESIDENTE - O artigo 83 do 
projeto já é do conhecimento da Casa. 

A emenda n.'' 4 7 do Sr. Dcputatlo Lima 
Guiman\es visa a retirar do artigo as pala-
vras '"po1· meio de tributos in lcrmunicipais", 
ressalvada a importância de pcdúgio e de 
taxa. 

A Comissão de Assuntos Municipais opi-
nou em parte favoràvclrncntc deixando que, 
de fato, se deveria retirar do projeto o in-
ciso 1.'': pedágio. 

Acaba de ser apresentada à Mesa uma 
emenda de autoria do Sr. Deputado Amadeu 

Andrada, conhecida nos seguintes têrrnos 
(Lê): 

O espírito da emenda é estabelecer quem 
deve pugur a taxa. 

Fo~ requerida preferência para o artigo 
do proJeto. 

, V~u con~ultar à Casa se concede a prc-
fcrencw pcd1da para o projeto. 

O SH. JúLIO DE CAHVALHO- Pela or-
dem, Sr. Presidente. - O dispositivo do 
projeto já está aprovado cru globo. De ma-
neira que temos agora de votar apenas as 
emendas, rejeitando-as. 

O SH. PHESIDENTE - O Sr. Deputado 
Júlio de Carvalho tem inteira razão. O arti-
go já foi votado em globo c não há motivo 
para o destaque para o mesmo. 

O SH. FAllHíCIO SOAHES - Pela or-
dem, Sr. Presidente. Em nome da Comissão 
ac Constiluiçtio, Legislação e Justiça declaro 
à Casa devidamente autorizado pela mesma 
que a Comissão entende que são inconstitu-
cionais ambas as emendas, a do Sr. Depu-
tado Lima Guimarães bem como a do Depu-

"'r tado Amadeu Andrada, porquanto ferem a au-
tonomia municipal. 

O SR. PHESIDENTE - A Comissão de 
Justiça acaba de dar o seu parecer sôbrc a 
matéria, declarando as emendas inconstitu-
cionais, tanto a do Sr. Deputado Lima Gui-
marães corno a do Sr. Amadeu Andrada. 

A Comissão de Justiça está, portanto, em 
parte, em contradição com a Comissão de As-
suntos Municipais, que era favorável a re-
tirada do inciso p1:imciro do artigo. 

O SH. MATEUS SALOivm - Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente. Se não é constitucional 
0 município estabelecer taxas nas bases da 
emenda também não é nas bases do projeto, 
porque se no projeto ~~ _ressalva a taxa ~c 
pedágio c a taxa rodovtana, outra cousa nao 
é 0 que se faz na ern_cnd_a e, neste caso, con-
venhamos, se inconstrtucwnal é a emenda do 
Deputado Amadeu Andrada, inconstitucional 
também é a do texto. 

O SH. LIMA GUll\iAHÃES - Sr. Presi-
dcn te. Pc~~o a palavra apenas para retirar 
minha emenda, em benefício da emenda do 
Deputado Amadeu Andrada. 

O SR. PRESIDENTE Vou consultar· 
à Casa se a mesma permite a retirada da 
emenda do Sr; Deputado Lima Guimarães,. 
porquanto ela tem parecer favorável da Co-
missão. 

O SR. MAHTINS DA COSTA V. 
Excia. vai consultar à Casa :>(! deve ser aten-
dido o pedido do Deputado Lima Guimarães 
de retirada da emenda, porquanto, tem pare-
cer favorável da Comissão'/ 

O SH. PBESEJEI-\ITE - Como ela tem 
parecer, em parte, favorável da Comissão, cn7 
tendo que somente a Casa poderia determinar 
sua retirada. 

O SH. MARTINS DA COSTA V. 
Excia. tem tôda razfto. 

O SH. PHESIDENTE - O artigo 158 do 
Regimento pnrcee que é claro a respeito do 
inciso 3. De maneira que vou consultar à. 
Casa se a me:nEa concorda na retirada da 
emenda n.o 4J, do Sr. Lima Guimarães que 
teve parecer favorável, em parte, da Cornis- · 
são. 

Os Srs. Deputudos que concordam com 
a retirada da emenda, qucirnm permanecer· 
sentados. (Pausa) . - Foi retirada a emen-
da n." 47. . . . 

A Comissflo de Assuntos l'l'lumcipms, que· 
era em parte favo;·óvcl â cm?nda ~ q~JC pr~
tcndia que se retirasse do ar~Igo_ o mc1:;o pri-
meiro não apresentou subshtutlvo _nenhum_. 
De maneira que fica a sua prctci_Isao ?e0fCl-
ta, com a retirada da emenda Lrma Gmma-
rães. . 

A emenda do Sr. Deputado Ama~c?- An-
drada teve contra si o parecer contrariO, da. 
Comissão de Justiça. 

Vou submetê-la a votos. Os Srs. Depu~ 
ta dos favoráveis à emenda do Sr. Deputa:-
do Amadeu Andrada, c que tem contra SI 
a opinião da Comissão de Justiça, ,q~clr~I?
permanccer sentados. (Pausa) . - I• o~. rc.]Cl-
tada a emenda c conseqücntcm~ntc, hca de 
pé o artigo já aprovado antenonnentc do 
projeto. 

A emenda n.o 48, ao art. 87, do Deputa-
do Lima Guimarücs: (Lê): 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-
dente, pela ordem. 1 • 

Sr. Presidente, eu pleiteei a retirada des-
ta emenda em debate, pelo motivo de. J;aycr 
os profissionais que visitam os mumc1p1os~ 
fazendo recitais c cobrando cn tradas. Por 
conseguinte, não é justo que êsscs indivíduqs 
que vivem desta profissão, deixem de pagur· 
os impostos aos municípios. 

:Este é o motivo da minha emenda· 
A Comissão pensa de modo contrá~·io .. 

Entendi que os recitais são sempre gratuitos,. , 
mas há os recitais cobrados, como os de can-
to, música c de tôda espécie, em que os p~·o
fissionais cobram cn tradas, c por consegum-
te, acho que devem pagar impôsto · 

O SR. MARTINS DA COSTA -;- D_ata 
venia do ilustre Dérmtado Lima Gmma~a~s,. 
a· Comissão parece que está et;1 con_tra~r9a?, 
porque há tamhém confcrêncws ciCntlf~S<lS 
ou literárias, em que são cobrados tamocm \' 
ingressos. 

O SH. MARTINS DA COSTA A Co-
missão rejeita a emenda n.Q 4~, ~ob os se-

guintes fundamentos: As conferencias cien-
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: tí!icas ou literárias, os recitais e as cxposi-
çoes de, arte contribuem para o aprimoramcn-
t~ r! o mvel educacional do povo. Nessas con-
d~çoes, Sr. Presidente, julga a Comissão que 
nao se deve cobrar nenhum irnpôsto, nenhum 
emolumento. 

O SR. PRESIDENTE - Consulto ao Sr. 
~e!a~or da Co:nissüo se o parecer da Comis-
sao c contrúrio ou favorúvcl à emenda. 

O SH. MAHTINS DA COSTA- O pare-
cer da Comissão é pela rejeição da emenda. 

O SH. PRESIDENTE- Encerrada a dis-
cussão, vou submeter a voto:; a emenda n.0 

48, que tem parecer favorável da Comissão. 
Os Srs. Deputados fnvorúveis à referida 

emenda queiram permanecer sentados. ~
(Pausa). 

Foi rejeitada. 
ENCEHRAMENTO 

As 18 horas, não tendo terminado a ma-
t~ria constante da Ordem do Dia, o Sr. Pre-
su.lentc convoca urna Sessão Extn10rdinária, 

.a realizar-se, ho.ie, its 20 horas, c declara fln-
,da a presente Sessão, anunciando para a sub·· 
seqiícnte a seguinte 

OHDEl\1 DO DIA 17-10-19Ú 

(Sesúio Extraordinúria) 

PI"imeira parte 

Leitura c aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura c aprcscn-

,.tação de projetos, parecere:>, indicações, re-
querimentos c interpelações. 

Discussão e votação de requerimentos, 
pareceres, indicações c in tcrpelaçõcs. 

Leitura c aprovação de redações finais. 

Segunda parte 
, Prosseguimento da 2.• discussão. do pro-
Je.t~ n.• 5, dispondo sôbre organização mu-
mcipal. , 

• 2.'' d!scu~são do projeto n.• 40, dispondo 
sobre o Imposto de transmissão de propric-
.dadc "inter-vivos". 

2.• discussão do projeto n.• 43, c suas 
emendas, que. dá nova denominação aos tri-
Jmtos csta_dums de que trata o artigo GS do 
Decreto}CI fcd9r~l n. 0 1.9_85, de 29 de janei-
ro de 194_0 • ( C~Hhgo de Mmas) c 1 contém ou-
tras providencias . 

. 2.• disc~ssão do projeto n.0 5G que reor-
gamza a. Cmxa Econômica do Est~do de Mi-
nas ~~rm.s .c c~ntém out~as providências. 

. d1scussao do proJeto n.• ·101 que au-
:tonza a abertura ~c um crédito especial de 
Cr$ 2 · 0,00. 900,00, a Secretaria da Agricultu-
ra, Industrw, Comércio c Trabalho. 

• 2.• discussão do proJeto n.• 29, dispondo 
sobre as Coletorias do Estado. 

2.~ discuss~o do projeto n.• 48, fixando 
,.o efetivo da Força Policial para o exercício 
de 1948. 

3.• discussão do projeto n.Q 41, que dis-
põe sôbre o irnpôsto de transmissão de pro-

f JJricdadc causa-mortis. 
3.• discussão do projeto n.0 16, dispon-

do sôhrc a Fiscalização de Rendas do Es-
''tado. · 

Levanta-se a Sessão. 
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COMISSÃO EXECUTrV A 

Alberto Tcb:dra Presidente. . 
Lima Guimarães - 1." Vice-Presidente. 
Castro Pir0s - 2.• Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa - 1. • Secretário. 
Luiz Domingos - 2." Secretário. 
Emílio Vw;çoncelos - 3." Secretúrio. 
Ozanan Coelho - 4.• Secretário. 

COM!SSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇ.W 
E JUSTIÇA 

Pedro Br~1ga - Prc:Jidcntc. 
.Tuarez de Sousa Carmo - Vice-Presi-

dente. 
Cândido Ulhôa. 
Fabricio Soares. 
Faria Tavares. ( •) 
S tarling Soares. { • •) 
ll.ibciro Navarro. 

( •) Suhdittiído, interinamente, pelo Sr.' 
Hondon Pacheco, designado em Sessão de 
1111011llct'7. . / 

( • *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Uriel Alvlm, designado em Sessão de 131101 
1947. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, O~ÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Mauricio Andrade ~ Presidente. 
Henó -- Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( *) 
Fclieiano Pena. 
Guilherme Machado. 
Tancredo Neves. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Chaves Hibciro, designado em Sessão de 101 
1011947. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uricl Alvim ~ Presidente: 
Dnar l\Iendes ~ Vice-Presidente· 
Armando Zilcr. 
Dilcrrnando Cruz. ( •) 

( •) Substituído, interinamente, pel9 Sr · 
Bolivar de Freitas, designado em Sessao de 
1611011947. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente· "d t 
Rondou Pacheco - Vice-Presl cn c. 
Augusto de Figueiredo. 
Arlindo Zanini. 
José Carvalheira. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacilio Ne«rão - Presid~Idte ·1 José Augusto - Vicc-Prcsi cn e· 
André de Almeida. ( · 
.João Carnilo. 
Ma teus Salomé. " 
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COMISSÃO DE TRABALHO E 
1 

ORDEM SOCIAL 
Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
Bolivar de Freitas. 
Geraldo Ataíde. 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 
Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fldelcino Viana. (*) 
.T aedcr Albergaria. ( *) 
Luiz Maranha. 

( *) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Mourão Guimarães c Moacir Resendr 
respectivamente, designados em Sessão de 
24l!.l11!H7. 

COMISSJW DE SEGURANÇA PúBLICA 
Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Ribeiro -Vice-Presidente. 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta. 
• J ason Albergaria. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Soragi - Presidente. 
Lourenço Andrade ~ Vice-Presidente. 
Carlos Pratcs. 
Guilhcrmino de Oliveira. 
Manuel Tavcira. 

COMISS,W DE REDAÇÃO 
Abreu Hescndc ( *) - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Badaró Júnior. 
Xcnofontc Mcrcadantc. (*) 
Simões de Almeida. ( *) 

( *) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Soares Canedo, Magalhães M. Viana c 
José Augusto, designados em Sessão de 101 
1011947. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 

DE JUSTIÇA (*) 

.Jason Albergaria. 
César Soragi. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xcnofon te Mcrcadan te. 
Bolivar de Freitas. 
Fabricio Soares. 

(*) Nomeada em Sessão de 161911947, 
conforme requerimento n.9 42, do Sr. Fabricio 
Soares. · 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõBRE PRODUÇÃO 

AGR[COLA (*) 

Sousa Carmo. 
.João Camilo. 
Ozanan Coelho· 
Lourenço Andr.adc. 
.J ason Albcrg~na · 
Cândido Ulhoa · 
César Soragi. 

(*) Nomeada em Sessão de 221911947, 
conforme requerimento n.• 43, do Sr. Sousa 
'Carmo. 

A. L.- 25 

COMISSÃO' ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES · (*) 

I 
Rondou Pacheco . 
. Tosé Augusto. 
Ilacir Lima. 
Magalhães Mero Viana.· 
Aluísio Costa. ( •) 
César Soragi. 
Armando Ziler. 

(*) Nomeada em Sessão de 221911947, 
conforme requerimento n.0 51, do Sr. Simão 
da Cunha. 

( *) Substituído, interinamente, Pelo Sr. 
llolivar de Freitas, designado em Sessão de 
111011947. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 

NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pires. 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidelcino Viana . 
Geraldo Ataídc. 
Feliciano Pena. 
Cândido Ulhôa. 

(*) Nomeada em Sessão de 291911947, 
conforme requerimento n.• 57, do Sr. Chave:; 
Ribeiro. 

6.• SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17 DE 
OUTUBRO DE 1947 

PHESIDENCIA DO SR. ALUEHTO TEIXEIRA 
SUMAHIO - Comparecimento - Ata - Ins-

tituto "Padre Machado": discurso do Sr. 
Mourão Guimarães - Demolição de Casa 
de Operários: discurso do Sr. Lima. Gui-
marães - 2.• parte da Ordem do Dw -
Prosserruimcnto da 2.• discussão c votação 
do pr~cto n.• 5, dispondo sôhre organi- . 
zação municipal -. Emendas - P?la-
vras dos Srs. Martms da Costa, Luna 
Guimarães Alberto Deodato e José Au-
gusto - Requerimento do Sr. André de 
Almeida - Falta de qnornm - Sus- · 
pende-se a Sessão - Reabre-se a Sessão 
-· 2." discussão do projeto n.• 40 - (lm-
pôsto de transmissão inter-vivos) 
Emendas - Palavras dos Srs. Alberto 
Deodato, Badaró .Júnior c último de Car-
valho - 2.• dis~ussão do projeto n .. • .43 
(nova denomina~~ão a tributos estadums) 
-- Emendas - Palavras dos Srs. Ma teus 
Salomé, Valdir Lishôa, Alberto Deodato 
c Manuel Tavcira - Falta de quorum 
para votação - Encerramento - Ordem 
do Dia 18-10-1947. 

Às 20 horas, comparecem os Srs · ~ AI-
hcrto Teixeira - Lima Guimarães - Valdn· 
Lishôa - Emílio Vasconcelos - Adolfo Por-
tela - Alberto Deodato - Aluísio C~sla -
Amadeu Andrada - André de Almeida -
Aníbal Gontijo - Antônio Caetano - Antô-
nio Guimarães - Armando Zilcr - Augusto 
Costa - Badaró Júnior - Bolivar de Freitas 
- Cândido Ulhôa - Carlos Pratcs - César 
Sorági - Fabrício Soares - Fidelcino Viana 
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Geraldo Ataíde - Ilacir Lima - Jacdcr 
Albergaria - José Augusto - Juarez de Sou-
sa Carmo - Júlio de Carvalho - Magalhães 
de .Melo Viana - Manuel Tavcira - Martins 
da Costa - Mateus Salomé - Maurício An-
drade - Mendes -Ferreira - .Moacir Hesen-
de - Mourão Guimarães - Oscar Corrêa -
Pedro Braga - Hihciro Navarro - Hondon 
Pacheco - Soares Canedo - Sousa Carmo -
último de Carvalho. 

Deixaram de comparecer, com causa jus-
tificada, os Srs. : Castro Pires - Luiz Do-
mingos - Ozanan Coelho - Abreu Resende 
- Antônio Pimenta - Arlindo Zanini -
Astolfo Dutra - Augusto de Figueiredo -
Chaves Ribeiro - Dilcrmando Cruz - Emí-

, lio Silveira - Faria Tavares - Fcliciano 
Pena - Guilherme Machado - Guilhcrmino 
de Oliveira - Jason Albergaria - João Ca-
milo - José Carvalhcira - Joubcrt Guerra 
- Lourenço Andrade - Luiz Maranha -
Otacílio' Negrão - Henó - Simão da Cunha 
- Simões de Almeida - Starling Soares 
- Tancredo Neves - Uriel Alvim - Xcno-
fonte Mcrcadante - Wílson Bcraldo. 

O SR. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 42 Srs. Deputados, declaro aberta a 
Sessão. 

ATA 
O SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA 

(Servindo de 2.• Secretário) - Lê a Ata da 
Sessão antecedente, a qual, sem observação, 
é aprovada. 

EXPEDIENTE 
Não havendo matéria a ser lida na hora 

• do expediente, o Sr. Presidente passa a de-
ferir a palavra aos oradores inscritos. 

INSTITUTO "PADRE MACHADO" 

O SR. PHESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Mourão Guimarães. 
, O SR. MOURÃO GUIMAHÃES - Sr. 

· Presidente c Srs. Deputados. 
· Usarei da palavra alguns poucos instan-

tes, valendo-me desta oportunidade. De fato, 
foi hoje lido, no expediente, um ofício do 
Excclcntíssimo Senhor Ministro da Educação, 
relativo a um assunto que foi debatido nesta 
Casa. Hefiro-mc ao ofício sôbrc o inquérito 
Procedido no Instituto "Padre Machado" a 
pcdi_do desta Assembléia, c motivado pela 'cx-
clu~ao, daqu~l? .colégio, de alguns alunos que 
se mcompahlnhzaram com seus profcssôres. 
• .A resposta da autoridade federal, que ho-
Je tivemos o prazer de ouvir tem um·1 elo-
qi~ênci~ esmagadora, c invalida tudo ~uanto 
foi. articulado contra o conhecido educan-
dário. C? se~ Diretor-técnico, o principal acu-
sado, nao so nesta Casa, como também pela 
imprensa da Capital. .. 

O Sr. Fabrício Soares - Parece-me que 
a única pessoa que se referiu a êstc caso, nes-
ta Assembléia, fui cu, c não fiz nenhuma acu-
sação contra aquela pessoa. 

O SR. MOURÃO GUIMARÃES - Refiro-
me às acusações feitas, nesta Casa c na im-
Prensa. O próprio ofício do Ministro, lido 
hoje aqui, refere-se ao rumoroso caso.. De 
forma que não alude ao que se passou nesta 
Assembléia. 
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O Sr. Fabrício Soares - Posso afirmar 
que não foi feita acusação a essa pessoa nesta 
Casa; 

O SR. MOURAO GUIMARÃES - Guar-
dei silêncio na ocasião, porque eu aguardava 
que se proc~desse à sindicância, pois faço par-
te da Diretoria daquele cstabe::lccuncnto de en-
sino secundário, c não qucna absoluta~ncnte 
que parecesse, de minha _ pa~·t~, que ti v esse 
intenção de impedir tal smdicancia. 

U Sr. Fabrício Soares - Ficaria sa~is
fcito se V. Ex c ia. rctiiicassc as acusaçoes 
feitas a essa pessoa nesta C as;~., , 

O SH. 1\:lOUIGW GUIMAHA~~ - Eu me 
recordo que acusa~~ões foram feitas· , 

O Sr. Fabrício Soares -Nesta Casa? 
O SH. MOUIL\0 GUIMAHi~ES - :rcnho; 

de memória, que li acusações, as nu~~s gra- . 
vcs, sôhrc o Sr, Lara Hcseade; mas pa? pos-
so garanti r, com scgaran~~a, se V: J.'.xcra, as 
transmitiu. V. Excia., desta tnbuna, cen-
surou a atitude tomada pela direçfto do Ins-
tituto "Padre Machado". 

O Sr. Fabrício Soui'eS - Hú engano de 
V. Excia. Ao contrário, elogiei o Sr. L ara 
Resende; pedi que se abrisse inquérito para 
um csclarcclmen to, . . 

O' Sr. Badw·ó .Júnior - V. Excra. da·· 
licença para um aparte? O que ouvi aqui, na 
Assembléia, roi o seguinte: o nobre Deputa-
do Fabrício Soares foi veículo de uma re-
clamação por part~ dos alunos prejudicados·. 
Este é o testemunho ·que dou, do que ouvi 
aqui. 

O SR. l\IOUlUO GUIMAHÃES - Co.mo 
o caso foi debatido largamente pela HJ,l-
prcnsa, com as acusações mais severas, mms 
sérias. . . r· . t 

O Sr. JJadal'ó Júnior - O .Sr. ,ll'yus r<? 
da Educaç.ão se mandou abrir I~HIUe~·J.to, foi 
justamente atendendo ú reclamaçuo feita, des-
ta Assembléia, veiculada pelo nobre Deputado 
Fabrício Soares, 

O SR. l\IOUHÃO GUil\IAHÃES- De qt~al
qucr forma, quero comentar o o~ício, do sr:.' 
Ministro da Educação, embora nao tenha VI-
vo, na memória, o discurso do nobre Depu-
tado Fabrício Soares. Lcmhro:rne apenas y~
que foi urna acusação ao Instituto,_ ou, pe 
menos, urna insinuação. As acusaçoes .f?~tas, 
rumorosarnentc, pela imprensa da Captta · · · 

O S1· Fabrício Soal'eS - Declaro a V1• . ' · . . · !c f'lZet• qua -Exc1a. que cu scrw mcapaz l ' 
quer insinuação. 

O SR. MOURÃO GUIMAHÃES -:- A P~~l 
sença do nobre Deputado, nesta lnhyna, t· . . t' t ou enl'lo cs ,l-para clogwr pos1 tvamcn c.·· '. '. a 
ríamos de acôrdo em que houve uma msmu,-, 
ção. , D f ma ai- · o Sr, Fabrzcio Soares - c, or :- ti- · 
guma. Protesto diante de V. ~xcw. Nao 
vc, absolutamente, esta intençao · V 

0 SH. MOURÃO GUIMARÃES :- cr~ 
Excia. veio à .tl'ibuna para que? -~·10 V 
caso para ser lhscutido na Asscrnble~na'osc ve: 

f • · , - pelo me Excia. ez um~ u~smuaçao, ·ta Casa e 
lada. Mas o JH'lllCipal acusado,dnes .5 do li-

, • gor· d · ' c;ns cpoi. fora, esta '1 • ·~ c r>.ar,ll) ' 0 Sr. Ministro 
sonjciro r«:latono e!!VI~do pcl honroso fa-
da Educaça?, c, mais amda, pels 1 r· Re-
to de ter. sido recentemente o .r· .~~:- .l _ 
scnde eleito Presidente da Con.fc~cr,~ç,IO Na. 

· , 1 dos Estabelecimentos .d~ Ensmo, por, 
~~o:rilmidade de votos, em clCiçao de que par-' 

~-" •" 

i, / I 

,] 
:I 



ticipáram todos os sindicatos da respectiva ' 
cla:;se, no Brasil. (Palmas) . ' 

' ' . 
Sr. ~rcsidcn te, é realrnen te constr:m ,.,ido 

c verdadeiramente compungido qúc venho "'tra~ 
zcr ao conhecimento da Casa êsse fato, acor~
panl~ado de meu protesto c do protesto do 
Partido, que rcprescn to nesta As~;crnhléia. 

Eleição unânime. Tais sufrágios wlcm 
por uma consagração ao dedicado P1·ofc~sor 
que tem urna verdadeira abnegação, que de-
monstra ser um abnegado no seu mister de 
~d.u~at~or. Essas considerações qtrc tornei a 
IlllcialJva de fazer agora, c o faço imparcial-
mente justificam o meu silêncio, quando nes-
ta Casa foi relatado o caso em aprêço, por-
quanto meu desejo c meu dever naquele ins-· 
tantc, corno Presidente que sou do referido 
Instiruto no sentido de que se fizesse uma 
sindicância mais ampla e mais rigorosa. 

Conheço hem o Instituto "Padre Macha-
do" c niio duvido nem um instnnlc de que 
êle só tem a lucrar pelas providência~; anui 
sugeridas pelo Sr. Deputado Fabrício So~wês. 

O meu intento, pois, nesta tribuna é de 
que conste nos anui:; dc~3ta Cnsn as rninhas 
congratulações com. lodo.•; os estabelecimentos 
de educação, que tal conin o Instituto "Padre 
Machado" pugnam galhardamente J)Cla sua 
disciplina .interior c pela dignidade dos seus 
oricn ta dores. · 

C? Sz-. Badaró Júninz- - V. Excia. me 
penmte um aparte? -- Afinal o rn~"lhdo do 
~nquérito eow>litt,li um Vc!·da~leiro""~!es<agravo 
a pcs';oa do Prol. L ara Hcscnde. 

O SH. MOUH:\0 GUii\IAIU.ES - Perfei-
tamente. E' o que ncabei de dizer. 

Não quero tomur tempo da Assembléia 
lendo novamente o que já foi lido hoic na 
p:-irneira :)cssão, mas tenho em mãos o ~fício 
do Sr. Ministro da Educa~~fio com os resul-
tados do inquérito requerido c que corno mui-
to hem declarou o Sr. Deputado Badaró Jú-
nior constitui pleno desagravo à pessoa do 
Ilrofcssor L ara Hcscnde. (Palmas). 

DElUOLIÇ10 DE CASAS DE OPERAIUOS 
O SH. LIMA GUil\IARÃES - Sr. Presi-

dente, peço a palavra para assunto urgente. 
O SH. PHESIDEN).'E - Tem a palavra 

o Sr. Lima Guimarães. 
O SR. LIMA GUil\!AHXES - Sr. Pre-

sidente, acaho de receber, neste momento 
uma comissão de lnunilimos operários qu~ 
vem trazer, por entre lúgt"imas e üncias, ao 
conhecimento desta Assembléia que foram ví-
timas, senão de vandalismo, de uma absoluta 
falta de humanidade por parte da Prefeitura 
Municipal de Uclo Horizonte que mandou des-
truir hoje; mediante assistência c auxílio da 
polícia, armada de espadas, revólveres c ou-
tros apetrechos desta natureza para destruir 
50 habitações qup os humildes operários cons-
truíram na vila chamada "Vila do Marmitei-
ro" ou "Vila do Pro f. Otaviano Fernandes". 

Ora, Sr. Prcsidcn te, a minha finalidade 
em trazer ao conhecimento da Casa êstc fato, 
que é sem dúvida alarmante para os nossos 
foros de civilizaçiio, tem a finalidade única 
de levar ao Sr. Prc_feito da Capital um vee-
mente apêlo no sentido de, se não fôr dentro 
da lei, pelo menos dentro do sentimento, den-
tro do cora~~ão, dentro dos sentimentos ver-
dadeiramente brasileiros, de solidariedade pa-
ra com êsscs pobres miseráveis, respeitar pc-
lo menos por enquanto o trabalho dêsscs ho-
mens que significa urna economia enorme, 
significa para êlcs uma parte de sua vida, 
para êles tudo é existência. 

. O SH. ALBERTO DEODATO- Sr: Pre-
sidente, pela ordem. 

Ouvi as palavrus do Deputado Lima Gui-
mar[tcs; na verdade, êle denunciou fD.to~; gra-
víssimos c qu0ro também ser portador pe-
rante o Sr. PrefcEo da Capilul de mn pedi-
do de informações urgentes para o~; fato~; que 
S. Excia. acaba de narrar, ~Jrcrnetcndo a 
êssc:s ~enhorcs que aqui vieram em comissão, 
pedrr mformaçõcs nmanlüi ao Prefeito e tra-
zê-las aqui para averigUar até que ponto che-
garam fatos aqui ventilados pelo Sr. Depu-
tado Lima Gnimari'ics. 

O Sr. Lima Guimarües - Tenho a acres-
centar que eontimw a mncaça; os vi\nclalos 
ameaçaram de amanhã conlil:uar ~mas dcvas-
ta~~ões. 

Nada mais hnvendo a ser tratado na hora 
do expediente, passa-se à 

2." PAHTE DA OHDElVI DO DIA 
.\nnncia-sc o nros::;cgui!ncnto da 2.~ dis-

em;~;üo c votação tlo projeto n.'' 5, dispondo 
sô!Jrc organização municipal. 

CAPITULO IH - TíTULO IV 

O SR. PRESIDENTE- V :unos submeter 
à dclibernç~iio tta Casa, para discussão c vo-
tação o cap. III - Tít. IV. Artigos !lO a 94. 

Estú em discussão o Capítulo IH do Tí-
tulo IV. 

Encerrada a discussão, vou submeter a 
votação o Capitulo III do Titulo IV, arts. 90 
a 94, salvo as emendas. Os Srs. Deputados 
anc aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). Foi aprovado. 

El\IENDA N.0 !lO 
Segue-se a emenda n." 90 ao artigo 92, 

oferecida r,ela Comissão de Assuntos Muni-
cipais. Dar a seguinte redação ao artigo 92 
(lê): ' 

O artigo 92 cstú redigido da seguinte ma-
neira (lê): 

O SH. MARTINS DA COSTA (Pela or-
dem) - A Comissão, Sr. Presidente funda-
menta a emenda n.o 90, da seguinte manei-
ra (lê): 

Ela é mais clara c define perfeitamente 
o m:sunto. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a clis-
cussão, vou submeter à votação a emenda n.~ 
90 apresentada pela Comissão de Assuntos 
Municipais. 

Os Srs. Deputados que são favoráveis à 
mesma, queiram permanecer sentados. (Pazz-
sa) . - Foi aprovada. 

El\IENDA N.9 8,1 
Passa-se à emenda n.0 M, de autoria do 

Sr. Deputado Badaró Júnior. 
Acrescente-se onde convier: Título IV, 

Capítulo III {lê) : 
O SR. MARTINS DA COSTA (Pela or-

dem) .- Sr. Presidente o projeto não tra-
tou de matéria constante da emenda consig-
nada ao artigo 158 da Constituição do Esta-
do, que diz ,(lê): 
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O SR. PRESIDENTE -Encerrada a dis-

cussão vamos submeter, à deliberação da Ca-
sa para votação, a emenda n. 0 84 que teve pa-
recer favorável da Comissão. 

Os Srs. Deputados que são pela sua apro-
vação, queiram permanecer em seus lugares. 
(Pausa). Foi aprovada. 

El\IENDA N.o 35 

Segue-se a emenda n.Q 85, Título IV, Ca-
pitulo III - Ao artigo 93 dar a seguinte re-
dação (lê): . 

O SH. MARTINS' DA éoSTA (Pela OI'-
·dem) - A Comissão já deu parecer favorú-
vel :\ emenda 59 sôhre a mesma matéria. Opi-
na por isso pela aprovaç:ão da emenda 85 
como já o fêz. 

Sr. Presidente. Devo ainda fazer a se-
guinte consideração. A emenda em estudo 
dispõe que sejam suprimidas as palavras 
"principalmente, primário e rural" do artigo 
93 porque a Comissão não especificou a na-
tureza do ensino. 

Assim, a redação proposta pela Comis-
são fica pcrfcitmnente de ncôrdo com o ar-

. tigo 983 da Constituição do Estado. 
Ó SR. PHESIDENTE - A Comissão pro-

- põe algum substitutivo ou a redação é da 
- própria emenda. 

· O SR .. MAHTINS DA COSTA - (Lê). 
Não faz -referência a que o ensino seja 

primário ou rural. 
O SR. PHESIDENTE- Encerrada' a dis-

éussão vou submeter it deliberação da Casa, 
para votaçi:ío, a emenda 11.9 85, que teve pa-
recer favorável da Comissão de Assuntos l\Iu-
nicipais. 

. Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
à mesma queiram permanecer em, seus lu-
gares. (Pausa). Foi aprovada. 

CAPITULO IV - TITULO IV 
O SR. PHESIDENTE - Vou submeter à 

deliberação da Casa, para discussão c vota-
ção o capítulo IV, do Título IV, arts. 95 a 
99, salvo a emenda. Está em discussão o Ca-

i pítnlo IV, Titulo IV, arts. 95 a 99. (Pausa). 
Encerrada esta discussão vou submetê-lo a 
votos. 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
ao mesmo, queiram permanecer em seus lu· 
gares. (Pausa) . Foi aprovado. 

EMENDA N.O 86 

Anuncia-se a emenda n.o 86, de autoria 
do Sr. Dadaró Júnior, ao Título IV, Cap. 
IV, ao art. 97. 
. O SR. MAHTINS DA COSTA- Sr. l>re,-

sidente, pela ordem. · 
A emenda n.o 86, ao art. 97, do projeto, 

diz: "são vedados o cstôrno de verbas, a con-
cessão de créditos ilimitados e a abertura, 
sem autorização legislativa, de crédito espe-
cial": 

A emenda propõe que o artigo 97 assim 
se redija: " ... de créditos suplementares c 
especiais". E' que o projeto deixou de in-
cluir 'na proibição os créditos suplementares 
que pelo próprio projeto (art. 58, n.0 VI) só 
Poderão ser abertos pela Câmara. _ 

Assim a Comissão é pela aprovaçao da 
emenda. · 
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O SR. PRESIDENTE - Encerrada à dis-
cussão vou submeter a votos a emenda n.~ 86, 
que teve parecer favorável da Comissão. 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
it mesma queiram permanecer em seus luga-
res. (Pausa) . Foi aprovada. 

CAPITULO V ·~ TíTULO IV 
Segue-se a discussão e votação, do Cap. 

V, Título IV, arts. 100 a 103. 
O SR. PRESIDENTE - Está em discus-

são o Cap. V, Titulo IV, arts. 100 a 10:L 
(Pausa) . Encerrada esta discussão vou sub-
metê-lo a votos. Os Srs. Deputados que fo-
rem favoráveis ao mesmo, salvo a emenda 
que lhe foi apresentada, qucira~n permanecer 
em seus lugares. (Pausa). FOI aprovado. 

EMENDA N.O 49 

Passa-se à emenda n.O 119, ao artigo '101, 
do Projeto, de autoria do Sr. Lima Guima-
rães. 

O SH.. :MAH'fiNS DA COSTA - Sr. Prc-
sidcn te, pela ordem. 

A emenda n.• 49 refere-se ao :\rtigo 101, 
que diz: "o exerci cio financeiro começa em 
1.0 de .ianciro e termina em 31 de dezembro, 
coincidirá com o ano civil". 

A emenda dá a seguinte redação ao art. 
101: "o exercício financeiro coincidirá com 
o ano civil". 

A redação do projeto é mais clara c ac-
cessível a todos. Foi êstc o pensamento da 
Comissão rejeitando a emenda n. 9 49. 

O SH. LIMA GUIMAIUES - Pela or-
dem. 

O projeto, como está redigido, é,. al!.solu-
tamcntc redundante; que o excrc1c10 fman-
ceiro c~mcça em L" de janeiro c termina em 
31 de dezembro, coincidindo com o ano civil. 
E', por conseguinte, uma rcdundfmcia inútil 
c acredito que não haverá, nas Cámaras mu-
nicipais, pessoas hastante ignorantes, que não 
sejam capazc.<> de saber que o ano civil co-
mece em t.o de janeiro c termine em 31 de 
dezembro. 

O sn. PRESIDENTE- Encerruda a dis-
cussão, vou submeter à votação, a emenda n.• 
49, que teve parecer contrário da Comissão. 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
à emenda n.o 49, queiram permanecer em 
seus lugares. (Pausa). Os Srs. Deputados que 
votaram a favor queiram se levantar, c os 
que votaram contra queiram se sentar. (Pau-
sa). A emenda foi rejeitada. 

CAPITULO VI - TíTULO IV 
Segue-se em discussão e votação, o Ca-

pítulo VI, Título IV, arts. 104 a 105, o qual 
não recebeu emendas. 

O SR. PRESIDENTE - Está em discus-
são o Capítulo VI, do Título IV, arts. 104 tt 
105. (Pausa)· Encerrada esta discussão vott 
submetê-los a votos. 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
ao Cap. VI, Título IV, queiram permanecer 
em seus lugares. (Pausa). Foi aprovado. 

TíTULO V 
Segue-se em discussão c votação o Título 

V, arts. 106 a 110. 
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·· Encerrada a discussão, o Sr. Presidente 
o submete a votos, salvo as emendas, sendo 
aprovado. 

EMENDA N.• 50 
Passa-se à emenda n.o 50, de autoria do 

Sr,. Deputado Lima Guimarãc~; (lê) : 
O SR. LIMA GUIMAHÃES, pedindo a pa-

lavra pela ordem, requer a retirada dessa 
emenda. 

O SH. MARTINS DA COSTA- Sr. Prc-
s\dentc, pela ordem. 

A Comissão or>ina que a Ca~;a não con-
sinta na retirada da emendtl do nobre Deptt-
tado Lima Guimarães, porque n •~mentia é r>er-
feitamente justificúvel c vem :;~mar um de-
feito do projeto. Peço il. Ca,;a para não con-
cordar cmri o pedido do ilustre autor da 
emenda n,o 50. 

O SH. LIMA GUIMAR:\ES - A vista da 
opinião da Comissão, Sr. Prec;'dente, mante-
nho o meu requerimento e se fôr conserva-
da a emenda, .correrá ela por conta da Co-
missão. 

O SR. PRESIDENTE - O Hegimento In-
terno é claro. A emenda teve parecer favo-
rável c só poderú ser rctiradü com anuêneia 
da Casa. A Comissão, por intermédio <lo seu 
Relator, faz um apêlo para auc a Casa não 
consita na retirada da emenda. 

Entretanto, em obediência ao rcuuerimcn-
to de seu autor, consulto à Casa sôl)re o pe-
dido de retirada da emenda, 

Os Srs. Deputados que forem favoráveis 
à retirada da emenda n.o 50,· queiram perma-
necer scn ta dos. (Pausa) . 

- Foi rcjeitado_o pedido de retirada da 
emenda. 

O SR. l\IARTINS DA COSTA (Pela or-
dem) - Vou fundamentar, Sr. Presidente, 
o parecer da Comissão. Ao art. 108, pará-
grafo únic·o. 

De fnto. o art. 108 dispõe que "dos de-
mais atos do Prefeito e da Câmara 1\hmici-
pais, caberú recurso para a Assembléia Ll'-
gislativa, etc.". 

O parágrafo · úniço do artigo citado dis-
põe que "no intervalo das sessões legislativas 
serú o recurso interposto perante o Governa-
dor do Esta elo, etc.". 

A emenda propõe substituir a, expressão 
"Governador do Estado" por "A Comissão 
Permanente da Assembléia Legislativa", o que 
é perfeitamente justificúvcl, devendo isso cons-
tituir uma das razões da existência da Comis-
são Permanente. 

Por isso, Sr. Presidente, a Comissão é 
pela aprovnçfio da emenda n.Q 50, do nobre 
Deputado Lima Gnimnrãcs. 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a dis-
cnss~o, vou submeter à vof:açiio a emenda n.Q 
50, que teve parecer favorável da Comissão. 

Os Srs. peputados que são pela nprova-
ção da emenda n.o 50 queiram permanecer 
sentados. (Pausa) · 

_ Foi aprovada'. 
El\lENDA N.o 87 

O SR. PRESIDENTE- Segue-se a emen-
da n.o 87, de autoria d~ Sr. Deputado Badaró 
• Júnior, ao art. 106 (le): , 

"Dos atos c decisões da Câmara e do Pre-
feito sôbrc a administra~~ão financeira cabcrú 

recurso de· qualquer interessado para o Tribu· 
nal de Contas" 

O SR. MÀRTINS DA COSTA.-.:... (Pela 
or_dem) - A emenda, Sr. Presidente, pro-
poc: 

"pos , atos c dc~is~cs <l.31 C:âmara c do 
Prefeito sobre a admm1straçao fmanccira ca-
berá recurso do Prefeito ou do V creador· para 
o Tribunal de ContélS". 

A emenda nega o direito de rceurso a 
uualquer interessado, o que é facultado pelo 
projeto. . 

A .Cons!itui~i\o do Est:H.lo, (art. 41, n." 
V) só ao Prefeito ou ao V en;ador permite re·-
corrcr de atos c decisões referentes il ·ad-
ministração do Município 

Por isso, a Comissão é pela aprovação da 
emenda n.• 87. 

O SH. Pnm>IDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submeter a emenda n.o 87 à vo-
tação. 

A emenda tem parecer .favorável da Co· 
missão. 

Os Srs . Deputados que são pela aprova-
ção da emenda queiram permanecer senta-· 
dos. (J>ausa) . 

-- Foi aprovada. 
EMENDA N.o 88 

O sn. MARTINS DA COSTA- A emen-
da n." 88. Sr. Presidente, está prejudicada· 
em vista da aprovação da emenda n.O 50, do 
Sr. Deputado Lima Guimarães. . 

O assunto é o mesmo. Em lugar de "pe-
rante o Governador do Estado", dizer: "pe-
rante a Comissão Permanente". 

O SR. PRESIDENTE - Perfeitamente. 
A emenda n.O 88 estú prejudicada. . 

Título VI, arts. 111 e 112: 
O SH. PHESIDENTE -Vamos submeter 

à consideração da Casa, para discussão e vo~ 
tação, o Título VI, arts. 111 e 112, salvo as 
emendas. Está em discussão o Título VI. 
(Pausa) . - Encerrada a discussão, vou sub-
metê-lo a votos. Os Srs. Deputados que são 
favoráveis ao Título VI, salvo as emendas, 
queirum permanecer . em· seus lugares. -
(Pausa) . , 

- Foi aprovado. 
El\IENDA N.o 7 

Segue-se a emenda n,0 7 ao Título VI. 
O SH. l\IAHTINS DA COSTA- Sr. Pre-

sidente. A Comissão apresentou o seguinte 
substitutivo: 

"Art. ... - Fica extinto o Departamento 
das Municipalidades da Secretaria do Intc• 
rio r, organizado pelo Decreto-lei n.o 1. 653, 
de 22 de dezembro de 1945. 

Art. . . . - O Serviço de Organização e 
Assistência, criado pelo ·Decreto-lei estadual 
n.9 1,. 65_9, de 25 de janeiro de 194G, pass~ .a , 
ser orguo técnico de assistência às mumcl~ 
palidades (art. 93 da Constituic,~ão do Es~a~ 
l~o),, com a denominação de Serviço de A~s1s~ 
tencw aos Municípios, ficando-lhe subordma-
do o ncssoal técnico e administrativo do ex-
tinto Departamento das Municipalidades· 

Art. • .. - O Serviço de Assistência aos 
Municípios continua diretamente suhordin~
do à Secretaria do Interior . 

Parágrafo único - São suas atribuições: 
Até o n.9 7, o substitutivo estú de acôrdo 

com a emenda João Camilo, que é a cmcndt\ 
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n.• 7, mas amplia a emenda, cstahclcccndo 
támbém, como funções privativas do Depar-
tamento, o seguinte: 

8 - Colaborar com a administração lo-
cal, no levantamento da planta topográfica c 
cadastral das sedes de municípios e distritos, 
})em como na elaboração dos respectivos pla-
nos dirétores e dos regulamentos dos diver-
sos serviços relativos a êsscs planos. 

9 - Processar a prestação de contas dos 
Interventores nos municípios, de acôrdo com 
o disposto no art. 102, parágrafo 2." da Cous-
tituiçuo do Estado. 

io - Informar c encaminhar ao Gover-
nador do Estado os processos relativos à ad-
ministração municipal que forem da compe-
tência daquela autoridade apreciar. 

11 - Estabelecer cursos de aperfeiçoa~ 
mento para os funcionários municipais. 

12 - Promover inquéritos periódicos, a 
fim de sistematizar conhccimcn tos gerais sô-
})re a vida local. 

13 - Anotar c publicar as leis federais 
de interêsse para os municípios, assim como 
promover a consolidação das estaduais que a 
êlc se refira. 

14 - Publicar, periodicamente, o Dicio-
nário Municioal. 

15 - Estabelecer um serviço gratuito de 
distribuição, nos jornais do Estado, de noti-
ciário relativo a questões de administração c 
de intcrêssc dos municípios, entrando em 
contacto direto com a direção dos jornais do 
.interior, n fim de se dar, no noticiúrio dos 
·problemas administrativos ou técnicos de ca-
da região, a atualidade c a realidade que jus-
tifiquem a sua divulgação. 

1G - Publicar um boletim informativo 
periódico sôbrc assuntos da administração 
municipal, com o fito de incentivar o estudo 
de problemas do govêrno local. 

17 - Promover a cdiçiio de manuais des-
tinados a orientar os funcionários c a siste-
matizar. os conhecimentos sôbre cada função 

. ou serviço. 
18 - P1·omover, em colaboração com 

as autoridades estaduais c municipais, eon-
gressos destinndos ao exame e discussão drJs 
problemas gernis do govêrno dos municípios, 
editando os respectivos anais c promovendo 
a execução de suas conclusões. 
. 19 - Promover, nas mesmas condiçõe<> 
do item nntcrior, reuniões de Prefeitos de re-
giões onde haja problemas administrativos de 

interêsse regional a resolver, examinando-os 
em comum e procurando fixar a solução téc-
nica mnis conscntânea com os elementos 
apresentados". 

A justificação é a seguinte, Sr. Presi-
dente: 

A Comissão reporta-se à justificação da 
emenda apresentada por seu ilustre autor. 
Com a autonomia municipal, plenamente as-
segurada pela Constituição do Estado, não se 
justifica mais a existência de um órgão nos 
moldes mais do atual Departamento ·das Mu-
nicipalidades, cujas atribuições con~tituem, 
pela sua amplitude, verdadeiro controle d?s 
·negócios municipais, em fl~gra_nte . dcs~co_r
'do ·com os princípios constituciOnais disci-
Plinadores da espécie· . . 
· Todos sabemos q~1e, .. reconstitu~w!lahz~
dos os municípios mmei~o.s, cahera as Ca-
maras Municipais c ao 'I nhunal de Contas 
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tôda a tarefa legislativa e fiscalizadora das 
Municipnlidades, atividades essas que até 
agora, vêm sendo exercidas pelo Co~sclho 
Administrativo do Estado e pelo Departa-
mento das Municipalidades. Quer isso dizer 
em última análise, que o atual Departamento 
das Mun icipa!idades terá que sofrer radical 
transformação na sua orgnnização, a fim de 
se converter em simples órgão de assistên-
cia às Prefeituras, quando tal assistência lhe 
fôr solicitada, conforme preceitua, expressa-
mente, o art. !J3 da Constituição Estadual. 

O SH. PRESIDENTE - Está sôhre a Me-
sa uma emenda ao substitutivo apresentado 
pela Comissiio à eincnda n. 0 7, concebida nos 
seguintes têrmos: (lê). 

EMENDA N.9 106 

Ao título VI do Projeto n.9 5. 
Emenda ao substitutivo apresentado a 

emenda n.9 7. 
O Departamento das Municipalidades da 

Secretaria do Interior passará a denominar-
se Departamento de Assistência aos Municí-
pios, e, como órgão técnico, prestará assis-
tência à administra~~ão municipal, quando so-
licitada. 

Art. - Compete ao Departamento de As-
sistência aos Municípios . . . (como está no 
substitutivo). 

Sala das Sessões, 1G de outubro de 1947. 
(na.) Alberto Deodato - Manuel Tavei-

ra - Oscar Corrêa. 
O SH. ALI3EH'I'O DEODATO - Sr. Pre-

sidente, pela ordem. . . 
Aprcsent:Ji esta emenda que modif;ca, 

apenas, os três primeiros artigos do substitu-
tivo. Isso porque o substitutivo reza o se-
guinte: (l.ê). . 

Pelo substitutivo, o servi<;o de orgamza-
ção c assistência é espécie do Departamen-
to, que é o gênero, e que ahsorv~ y <I.ue cr~ 
o antigo Departamento dns Mumclpahdades, 
de modo que o pessoal do antigo D~P!-'I~ta
mento fica subordinado a uma das. <~IVI~:oes 
do antigo Departamento das Mumclpahlla-
des e cu propus na emenda apenas que o 
Departamento das Municipalidades se trans-

. A · t' ·ia ·tos Mu-formassc em Serviço de ssis enc • , r-
nieípios. Esta foi a minha crn~nda, qn~ ~~~~ 
altera o substitutivo, porque da. ao 110~ó Jrio 
gão, as atribuições que lhe. da 0 P ,1nc-
suhstitutivo. Queremos, apenr,s, que o_ g 

e t ,·. l('I"O c nao qnc 
1'0 ~~c trnnstorme em ou ro bC 1 · ' • , do n 
llln't secção se transforme, snbordm,ln- ' ' ' · ' ·tencen ela, que era espécie, o pessoal que pc1 
ao Departamento. 

O sÚ. MAHTINS DA COSTA- Sr. Pre-
sidente, pela . ordem. , . r- desc-

sr Presidente o que a Cormss•!0 • - s ' • • · '· · atnhtUÇOe, jou foi fixar, deftmtlvamente, ~s ~ aos Mu-
fJl'ivativas do Servit~o de Assistencw · 
nicípios. . . . 11? dú a êsse o y>rOJeto, em seu nrtigo ·:•1 11terncntc - 1. 1 cvi< e • órgão fnnçocs que eo H .• en:~:"íÓ Estadual, que 
com 0 art. 93 da Constitm ;' í rg:"ío técni-
disr)õe que a lei estabelecera ltn~ni_Jstr:ttiv't ·ws · t · · t' I. a 'll mi ' ' ' · co <rue prcs ara assis cnc • • li·a-sc em de-. · I) I · to 'IIllP ' ' ' municipiOS · c o Jll'OJC '· ' ·• de t·tl corte - i . - tecnicO, • ,, 
masia, a aça'? t 0 orgaot inconstitucional. 

a torná-lo, evidcntcmen e, · 

. 1 
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. • O .su~stitutivo da Comissão fixa a ação 
. deste orgao, conferindo-lhe funções privati-
vas. 
. A Comissão deseja declarar que está ab~ 
s<;>l?-tamente: certa de que não paira nb es-
pirito de mnguém, c de sua parte não exis-
te, qualquer pari pris com o Departamento 
das Municipalidades. 

. Isto porque ninguém, em boa fé, desa-
paixonadamente, poderá negar ao Departa-
men~o os relevantes serviços prestados aos 
.mumcípios mineiros, orientando-os sôbre di-
·v~:sa~ modalidades, organizando, com efi-
Cienci~ pa~lronizando seus serviços, e por-
que na o dizer, Sr. Presidente, procurando 
insistentemente, moralizar êstcs mesmos ser~ 
viços. 

Disso posso dar o meu testemunho pes-
soal, e o faço com imenso prazer Prefeito 
que fui do município de Aimorés, p~r muitos 
anos. 

Mas, com a autonomia municipal nlcna-
~e~t~ assegur.ad!l J?ela Constituicão, n'ão se 
JUshfJca a ass1stencw de um ór~iio nos mol-
~es do Dcnartamento, cujas atribuições cons-
ht.uemi pela s_u~ amplit~H~e, .verdadeiro con-
trole ;.os ncgoc10s mumcm:us. em flna:rantc 
desac!~nl? :om os princípios constituci~nnis, 
que d1sr:Iphnmn a matéria. 

Todos snhcm~s c': ,iá disse na .instificnti-
va no meu snhshtutJvo. une caher:í, dentro 
em ~ouc?: ao Tri~mnal de Contas tôdas ns de-
tc~mmneoes A relntivas n estas atividnde~. qne 
ate ag-or~ ;'l'm :~cndo exercidas pelo Conse-
lho ArlmmistratJvo c pelo Dcpartnine11 to 1, 
A . tA • "· • , • • " t e SSIS en!~H\ aos lvfUI11CIPIOS. 

, ,Quero dizer, como jú afirmei em últimn 
analise, <me o atual Deum·tnmcnto tcrú qne 
sof~cr grande transform~ção nn sun omm~i
~aç.w, c~nformc a orgamzacão de nssistência 
as Prefeitura<:. qunndo tnl fôr resolvi!] · 
forro~ 't · ' o, con-- F. lnrecCJ ua express:unente a Constitui-
çao •cr era], no seu art. 2'l. 

A c:_nendn '.1." 7. de autorin r1o Sr. Denu-
t~do .Tono 0arm!o no snhstHutivo rh r · 
sao, !letermm n n cxtiJw:-10 1j 0 Dn11 •1 t ..• o. mtJ s-

-' • ,< · ,, , r nnlcn o: 
e a emcndn do S1·. AHwrto Deodato - -
tingue o ntual Deoar:hm,nto: ;, .. 11;~~~~~0 ex-
em ór~ã'l técnico do Eshrlo r1·x,n.' 1 mn-o • · 1 • :· ' • ·· r .o-o como pnvat1vo 1 o rcft~ndo orrr'io rc"jWi'HHlo · 
suas novn.~ finnli!larles. ,,, ' " ,, ' -o as 

O suh~:titutivo à cmendn transforma-o em 
qualnucr dos casos. 

Sr. _Pr~sidcntc, fica salvo o pensamento 
da Conuss:to, cpw outro n5o () scniío 0 de 
lhe dar ordem técnica, que não colida com 
a nossa Carta Constitucional. 

Por êsse motivo, a Comissão aceita a 
emenda do Sr. Deputado Alberto Deodato 
que evita, em vcrrladc, a medida extrema d~ 
extinção do Depnrtamento, trnnsfonnando-o 
em órgão técnico ex-vi da nossa Constitui-
ção Estadual. 

O SH. PRESIDENTE - Encerrada a 
discussão, vou submeter, à aprccia~~ão da Ca-
sa, para votação, o substitutivo apresentado 
pela Comissão de As~mntos Municipais à 
emenda n.Q 7, de autoria do Sr. Deputado 
João Camilo, salvo o destaque relativo à 
emenda ao substitutivo apresentado pelo Sr. 
Deputado Alberto Deodato. 

· _Os ,Srs. D~pu!ados que são pela apro-
va.ça? d,o sul>stituhv

0
o, apresentado pela Co-

missao a emenda n. 7, snlvo o destaque da 
emenda n.• 10fi. anrcsentarla pelo Sr. ·Depu-
tado Alberto Deodato, queiram permanecer 
sentados. (Pausa) . - Foi aprovado, unfmt-
memente. 

Vamos submeter, agora, à votação o des-
taque, isto é, n emenda no substitútiv'o apre-
sentmlo pela Comissão à emenda 'n.• 7 de 
autoria do Sr. Deputado João Cnm~lo.' 

Os Srs. Deputados que são r~woráveis 
ao substitutivo aludido, queiram permanecer 
sentndos. (Pausa). - Foi aprova rio o subs-
titutivo e, ronscqiientemente, prejudicada a 
emenda n.• 7. ,t 

EMENDA N.• 51 

O SR. PRESIDENTE- Segue-se a emen-
da n.• 51, de autoria do Sr. Dcnutado Li-
ma Guimarães, ao artigo 112, n.0 2. 

Consulto aos Srs. Dcputndos se aucrern 
que se proceda à leitura do artigo 112. 

O SR. MARTINS DA COSTA - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente. A Comissão é. 
peln nprova,;iío dfl Pmcnrla n.• 51, de au!o-
ria do Sr. Lima Guimarães. A emenda chs· 
põe o seguinte: (lê). 

O SR. PRESIDENTE - Encerrada a 
discussão, vou submeter a votos a. emci}d?-
n.• 51, de autoria do Sr. Deputado L1mn Gtu-
mnrães, qne tem parecer favorável da Comis-
são. Os Srs. Deputados que são pela apro-
vação da emenda n.0 51, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). - Foi aprovada. 

TITULO VII 
O SR. PRESIDENTE - Vamos subme-

ter à deliberação da Casn, pura discussão c 
votncão, o títtÍlo VII, artigos 113 a 115. 

Não há emendas, 
Encerrado a discussão, vou submeter a 

vota cão o título VII. 
Os Srs. Dcnutudos que são pela sua 

aprovação, nueiram permanecer sentados •. 
(Pausa). - Foi aprovado. 

TITULO VIII 
O SH. PRESIDENTE - Vou submeter 

a deliberação da Cnsa, para discussfio e vo-
tação. o título VIII, artigos 11G n 122. 

Estú em discussão o título VIII. 
Encerrada a discussão, vou submetê-lo 

a vofos. 1 

Os Srs. Deputados que são favoráveis ao 
título VIII queiram permanecer senhúlos., 
,(Pausa) . - Foi nprovado. · 

TITULO IX 
Vamos submeter à aprovaç5o da Ca~a. 

para cliscussão c vota~~ão, o título IX - Dts-
posiçõcs Transitórias. 

Encerrada a discussão, vou submeter a 
votos o título IX das Disposições Transitó-
l'ias, salvo as emendas. 

Os Srs. Deputados favorúveis à aprova-
ção do título IX, salvo as emendas. queiram 
permanecer sentados. (Pausa). - Foi apro-
vado. 
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'EMENDA N.• 92 

· Emenda n.• 92, ao artigo 124 in fine, 
acrescentar. as palavras "se lhe fôrem soli-
citados". 

· Encerrada a discussão. Os Srs. Deputa-
. dos que são favoráveis à emenda n.• 92 quei-
ram permanecer sentados. (Pausa). - Foi 
aprovada. 

EMENDA N.• 93 

O SR. PRESIDENTE-:-- Segue-se a emen-
da n.• 93 às Disposições Transitórias, con-
cebida nos seguintes têrmos: (lê) . 

Encerrada a discussão, vou submetê-Ia a 
votos. Os Srs. Deputados favoráveis. à emen-
da n.• 93, queiram permanecer sentados. 
.(Pausa) • - Foi aprovada. 

EMENDA N.• 94 

Emenda n.• 94 - Das Disposiç(íes Tran-
sitórias - Acrescentar: 

Art. : (lê). 
O SR. MARTINS DA COSTA - (Pela or-

dem). _:_ Sr. Presidente, fui voto vencido na 
emenda n.• 94, com o seguinte voto (lê) : 

" Sou contra a emenda, pois ela pode-
. ria vir a beneficiar-me, eis que minhas con-

tas,. quando Prefeito de Aimorés, estão sendo 
examinadas pelo Govêrno e aprovar a emen-
da é dar-lhe o meu aplauso e ter-se-ia a im-
pressão errônea que temo a devassa em meus 

· ntos, quando à frente daquela Prefeitura, por 
isso, voto contra a mesma". 

A emenda passou, evidentemente, com 
os votos dos demais membros da Comissão, 
lendo sido o relator vencido. 

O SR. GERALDO ATAíDE - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A emenda em aprêço foi oferecida pela 
Comissão, por solicitação de um Sr. Depu-

·tado que deixou de a oferecer pessoalmen-
te, por ter sido Prefeito. Entretanto, salvo 
melhor estudo a respeito da mesma emenda, 
a Comissão posteriormente, estudando os efei-
tos: da emenda, chegou à conclusão de que 

' ela não deveria prevalecer, c, através de mi-
nh~ pessoa, a própria Comissão requereu a 

. retirada da emenda. 
O SR. CARLOS PRATES - Sr. Presi-

' · ·'dente, pela ordem. 
·. A emenda estabelece que sejam consi-

deradas boas, paru efeito de aprovação, as 
contas das Prefeituras, cujos balancetes te-
nham sido registrados pelo Dcpurtarp.ento 
das Municipalidades. 

Como membro da Comissão de Assun-
tos Municipais, dei meu apoio c subscrevi 
essa' emenda. Fi-lo, sem constrangimento, Sr. 
Presidente, porque as contas que cu tinha a 
regularizar, no período em que exerci o car-
go' de Prefeito de Uberaba, foram aprova-

.' das, mediante parecer do Conselho Adminis-
. lrativo do Estado, por ato do Sr. Interven-

tor ·Nisio Batista de Oliveira. 
· A emenda, em apréço, não me parec_e 
tenha o intúito de desobrigar os e~-Prefet
tos da prestação de suas contas. O que ela 

· estipula é que os balancetes registrado~ 
. e .. tem sido êste o processo adotado na fl~ca
hzação de contas das Prefeituras - seJam 

. considerados com boa documentação nus 

,, . 
h,_ 

prestações de contas. a que se refere o De· 
creto-léi n.9 2.135, de 5 de julho p.p. 

Tendo exercido também o cargo de Su-
perintendente do Departamento das Munici-
palidades, da qual sou detentor, posso afir· 
mar, c o faço com satisfação, que os balan-
cetes mensais das Prefeituras, são ali exami-
nados com absoluto rigor, antes de serem 
aceitos c registrados. 

Mas, considerando melhor o assunto, chc· 
guei à conclusão de que aceitar ou não, co-
mo boa documentação. os balancetes registra-
dos, compete ao Govêrno do Estado, por ser 
matéria prevista no Decreto-lei citado, c po· 
dcndo a emenda ser interpretada de modo 
diferente, concordo com a sua retirada. 

O SH. PRESIDENTE - A emenda teve 
parecer favorável da Comissão. Os Srs. De-
putados que concordam com a retirada da 
emenda, a pedido da própria Comissão, quei-
ram permanecer em seus lugares. (Pausa)· 
- Foi aprovada a retirada da emenda. 

EMENDA N.• 55 
O SR. PRESIDENTE - Segue-~;e a emen-

da n.• 55, aditiva. Acrescente-se ao título IX 
(lê). 

O SR. MARTINS DA COSTA - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. A emenda repete o pa-
rágrafo único do art. 13 do Ato da~; Dispo~ 
siçõcs Transitórias da Constituição do Esta-
do. A Comissão é pela aprovação da er~en
da. Não seria demasia repetir-se no proJeto 
tal recomendação. E' natural que .tô~las as 
preocupações convirjam na Lei Orgamca J?a~ 
ra os municípios para urna hoa e harmomo-
sa execução, de tudo quanto se impõe ao mu-
nicípio como salutar c como acentua o autor 
da emenda, no projeto' repetem-se vários dis-
positivos da ordem legal contidas ,no Cons· 
tituição, corno, por exemplo, os artigos 72, 
73, 83 e 121. 

O SR. PRESIDENTE- Encerrada a dis· 
cussão, vou submeter ú votação a emenda 
n.o 55, de autoria do Sr. Deputado Xcnofon-
te Mercad::mtc, com parecer favorável da Co,-
missão. Os Srs. Deputados que fôrern favo· 
rávcis :i mesma, queiram permanecer em 
seus. lugares. (Pausa) . - Aprovada. 

\ 

EMENDA N.• 102 
P · 1 102 · s Disposi-assa-se a cmen1 a n.• , a 

ções Transitórias: (lê). 
O SR . MARTINS DA COSTA - Sr · Pre-

sidente, pela ordem. 
A Comissão, coerente com o seu ponto 

de vista, retirou da competência da Lei Or-
gfmica Municipal a matéria constante d~ 
emenda para fixar o período de n:~n,..dat é 
dos Juízes de Paz. Por isso, a. Com.1s.sa~a 
de opinião que a emenda 102 seJa ,reJClpta si-:_ 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Sr. rc 
dente, pela ordem. . - I vi-

Sem d~srespeitar a legislaçao fe~leiTecre
gentc na epoca, mas obedecendo a Estado 
to-lei que regulamentou o assunto, 0d 
criou em vúrios municípios distritos c ~r~n
des extensões territoriais, c nestes va[~~i 
subdistritos, foram providos os rs~spel ctt 
Cartórios de Paz e os Juízes c up en cs ·• 
.Vamos entrar em regime, agora, em 23 de 

, ..• 
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noyemhro, em que ' o Juiz de Paz não será 
mais noveado . pelo Govêrno, e· sim eleito pe-
lo povo do respectivo distrito. 

o. Sr. André de 1llmeida - Criou-se um 
caso Interessante, porque, em vários municí-
pios, não foi nomeado o Juiz de Paz. 

. O SR. JOSE' AUGUSTO - Mas posso 
afirmar a V. Excia. que.. para n maioria 
dos subdistritos, foram nomeados os respec-
tivos Juízes de Paz. 

O Sr. André de Almeida - Mas não fo-
ram instalados os Cartórios. 

O SH. JOSE' AUGUSTO - Não foram 
instalados, mas ainda o serão. 

A emencta que apresentei diz o seguin-
te: "Os atuais sub distritos, criados por Lei 
estadual, elegerão, a 2~! de novembro, um 
Juiz de Paz e dois suplentes, com jurisdi-
ção no território respectivo. Muitos distri-
tos não foram criados por Lei estadual, mas 
alguns foram criados, como Belo Horizonte, 
apenas, para mais facilidade. Mas há no Es-
tado subdistritos com divisão territorial pró-
pria, criados por Lei cstt,llual. Nos suhdis-
tritos h{t Cartórios de Paz, c para isso é ne-
cessário que a Lei preveja n fonna pela qual 
serão eleitos os J uizcs de Paz .. Por iso é que 
apresentei a emqnda, c tenho a certeza de 
que a Casa, examinando o assunto, irá apro-
vá-~a. Do. contrário .te:·crnos que fazer, pos-
tenormeme, uma ele1ç~to para eleger os .fuí-
zes de Paz para os suhdistritos criados pela 
Lei estadual. P~1ra isto, consignamos nas Dis-
posições Transitórias c não no texto da Lei, 
porque, uma vez cumprido 0 dispositivo, êlc 
não permanecerá no texto permanente. 

Por isto peço aos Srs. Deputa<ios a apro-
vação. da emenda. 

O SH. PRESIDENTE- Encerrada a dis-
cussão, vou submeter à votação a emenda n.• 
102· ao projeto n.• 5, de autoria do Sr. Depu-
tado José Augusto, com Parecer contrário da 
Comissão. Os Srs. Deputados favoráveis ú 
emenda n.• 102, que manda acrescentar um 
artigo nas Disposições Transitórias, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) . - Foi a pro· 
vada a emenda. 

O SH. ANDTIE' DE ALMEIDA - Sr. 
Presidente. Hequeiro a V. Ex c ia. verifica-
ção <lc votos e se existe número para votação. 

O SH. PHESIDENTE _ O Sr. V Se. 
cretário vai proceder à chamada dos Srs •. 
Deputados. 

O Sr. V Secretário procede à chama-
da dos Srs. Deputados. 

, O SH; PHESIDENTE _ Estão presen· 
tes 35 Srs. Deputados, ficando, portanto, 
adiada a votação da emenda. 

Suspendo a Se!>São nor 15 minutos. 

REABHE-SE A SESSÃO 

O SR. PRESIDENTE - Vamos subme· 
ter à votação a emendo. n.• 102, que teve sua 
votação adiada, por ,falta de núrncro. 

Vou submeter a votaçiio a emenda n.~ 
102. . ' 

O SR. MARTINS DA COSTA - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente. A emenda pro· 
I>osta pelo Sr. Deputado José Augusto, a Co-
missão de Assuntos Municipais apresenta o 
seguinte substitutivo: (lê). 

r '1'/• ' 
Nessas condições, Sr .. Presidente :1 Co-

missão !lão põe objeção à aprovaÇão: desde, 
que. a Casa entenda que a emend[l não seja· 
d~ .a.lç.ada, da competência da organização' ju· 
thcwna. 

Na. q~ICstão dos mandatos de Juiz de Paz 
a Comissno votou contra, por entender que 
era da alçada da legislação judiciúria.. 

O SH. PRESIDENTE - A Comiss'1o 
apresentou substitutivo? · ' 

O SR. MARTINS DA COSTA -Perfeita-
mente. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda n . .,. 
102, do Sr. Deputado José Augusto, a Co-
missão de Assuntos Municipais apresentou 0' 
seguinte substitutivo: (lê). 

Vou submeter à votação. o substitutivo 
apresentado pela Comissão, o qual, se. a pro-
nulo. prejudicará a emenda. 

Os Srs. Deputados favoráveis ao suhsti· 
tutivo, queiram pcrm:mecer em seus lugares .. 
(Pausa) . - Foi aprovado. Fica prejudica-
da a emenda n.9 102. 

EMENDA N.9 108 
O SR. PRESIDENTE - Segue-se a emen-

da n.• 108, "onde convier". 
O SR. ANíBAL GONTIJO - Sr. Presi-

dente, pela ordem. . . 
u pequeno comentano que deseJO faz<:_r 

sôhre a emenda que tive a honra de encami-
Jlhar à Mesa, Sr. Presidente, é levar ao co-, 
nhecimento dos meus caros colegas que nos 
Estados de Goiaz e Bahia as respectiv_as ~o_ns
tituições concederam a tp.C;'HIW .exceçao a Im-
prensa e às emprê~as. radwemisso.ras. ~ . 

Assim sendo, hmlto-me a fazer um ~pe
lo aos meus distintos colegas para exammar 
0 alcance da aludida emenda e votar por ela. 

O SR. MARTINS DA COSTA- Sr. Pre~ 
sidente, pela ordem. . . 

A Comissão opina no sentido da mcons-
titucionalidade da emenda apresentada pelo· 
Sr. Deputado Aníbal Gontijo, uma vez que 
tere a autonomia dos municípios. O se_u ar-
gumento, na parte em que f~la na ·~d,o~~ao ~a 
medida nos Estados de G01az c Lama nu_o 
procede, porque foi elaborado. pela Consti-
tuinte, e ficou fazendo parte mtegrantc do 
texto da Constiuição. 

A Comissão é pela rejeição da emenda. · 
O SH. PRESIDENTE - Encerrada esta• 

discussão, vou submeter a votos a emenda 
n.0 108, que teve parecer contrário da Co. 
missão. Os Srs. Deputados que fôrem favo-
ráveis à mesma, queiram permanecer em seus 
lugares. (Pausa). - Foi re.ieitada a emen-
da 11.9 108. 

Declara o Sr. Presidente que vem à Me· 
sa mais a seguinte emenda: 

EMENDA N.9 110 

Ao projeto n.9 5. . 
Art. - A presente Lei entrara. em vi-

gor na data de sua publicação, contmuando, 
em vigor a Lei n.Q (), de 8 de ou~n~ro de 
1947, naquilo que com ela não colld1r. 

Sala das Sessões, 17 de outn?ro de 194 7 • 
(aa.) Badaró Júnior - Jose Augusto 

Emílio de Vasconcelos - Antônio Caetano -
Hiheiro Na varro. 
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' O SR. MARTINS DA COSTA -Sr. Pre-
.gidente, pela ordem. 

A Comissão de Assuntos Municipais é pe-
la ~provação da emenda, que é de 1Joa, pro-
~edencia. Ela deve ser aprovada, pois, com 
Isto, se evitará que a Lei Orgânica Munici-
pal possa vir a colidir com a Lei n. 9 6. Com 
este fundamento, a Comissão opina pela apro-
vação da emenda. 
• O SR. PRESIDENTE - Vou submeter 
a Votação a emenda aditiva, do Sr. Badaró 
Júnior, ao art. 169, com parecer favorável 
da Comissão. 
, Os Srs. Deputados que fôrem favoráveis 
a mesma, queiram permanecer em seus lu-
gares. (Pausa) . . - Foi aprovada. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.9 40 

Segue-se a 2.• discussão <lo projet~ n.o 4p, dispondo sôhre o impôsto de transmis-
sao de propriedade inter-vivos. 
1.9 

Estão sôhre a mesa e são lidas pelo Sr. 
Secretário as seguintes emendas: 

Vasconcelos - último de Carvalho - Uriel 
Alvirn. 

EMENDA N.• 4 
(Ao parúgrafo único do art. 2.9) . 
Acrescente-se depois da palavra "antes" 

e antes das palavras "da scnten(;a" o seguin-
te "da transcrição". 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 104 7. 
(aa.) Pedro Braga - Rondou Pacheco. 
O SR. PRESIDENTE - Vou submeter 

à apreciação da Casa, para discussão e vo-
tação, o projeto n.9 40, em 2.• discussão. 

Art. 1.•: está redigido da seguinte ma-
neira: (lê). 

Está em discussão o art. 1.9, do projeto 
n.• 40. 

Consulto ao Sr. Relator da Comi.'>suo de 
Finanças se não quer proceder à leitura do 
seu parecer. 

O SH. ALBERTO DEODATO - (Lê o 
parecer da Comissi'io) . 

EMENDA N.9 1 

O SR. PRESIDENTE - Continua em 
discussão o art. 1.• do projeto de Lei n.9 40. 
Encerrada a discussão, vou submetê-lo a vo· .•J· 
tos. / Ao art. 5.o, acrescentar: 

Parágrafo único - Não realizada a trnns· 
missão, será restituída, integrnlmente, a im-
portância arrecadada. 

Sala dns Sessões, 17 de outubro de 194 7. 
. (aa.) Badaró .Júnior - Carlos Pratos _ 
Adolfo Portela - Jacder Albergaria - Aníbal 
Gontijo. 
. .Tuslificaçao - A emenda visa fixar, 
definitivamente, norma no que diz respeito à 
restituição da importância arrecadada nas 
tr~nsmissõcs inter-vivos. As autoridades fis-
C~Is do Estado c o Conselho de Contribuintes 

· nao chegaram ainda a acôrdo: uns mandam 
restituir integralmente, outros com nhatimcn-
to da percentagem do coletor, sêlo de guias e 
~o conhecimento. 

(a.) Badaró Júnior. 

EMENDA N.o 2 

(Ao art. 6.9 do projeto n.9 40). 
Acrescente-se: · 

m As coopcrat~va~ <lc produção e de consu-
• 0 •, qu~ndo o unovcl adquirido fôr para a 
Inst<~laçao de sua sede. 
m . Ju~l-ificação - A presente emendn nada 
.1 a;s L1z que restabelecer preceito d•1 leg1·s-, açao co t · · ' · g 1 opera IVIsta • federal c que será de 

· 1:1~11 ~~ ~lcance. cconomico, facilitando a ins-
"'O E~ t dle sociedades cooperativas, em nos-., s a o. 

, ~ala )daF S~ssões, 17 de outubro de 194 7. 
co aSa: - arlia Tavares - Rondon Pachc-

- Imao c a Cunha. 

EMENDA N.• 3 

Acrescente-se, ao art. 6.9, o seguinte n.• VI: 
· •11YI - a aquisição, feita por funcionário 
pu) I co do Estado, . de imóvel urbano ou su-
burhnno destinado à )lUa residência, unia vez 
que não possua casa de moradia. 

Os Srs. Deputados que são favoráveis ao 
art. 1.9 do projeto n.9 40, queiram permane-
cer scntnrlos. (Pausa). - Foi aprovado. 

Art. 2,9 - (Lê). 
O SR. ALBERTO DEODATO - Pela or-

dem) - Há uma cmcndn, Sr. Presidente, 
a êste parágrafo único, que eu peço a V. 
Excia. para ler. 

O SR. PRESIDENTE - (Lê): "Sugeri-, 
mos, pois, diz o perecer, para o parágrafo 
único do art. 2.9, a seguinte redação: (lê). 

Existe aindn sôbre a mesa uma emenda 
no parágrafo {mico, nrt. 2.9, de autoria d0 
Sr. Dcnutado Pedro Brnga: (lê). 

O SR. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, para encaminhar n 
votacão. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a nalavra 
o Sr. Alberto Deodato. -

,. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, a Comissiío quis evitar que se pagas- r":J' 
se o in1pô~to antes da sentr~ncu sôhre o u~u- -l 
capião. Acho, entretanto, rnelhor n cmenrh 
apresentada nclo Deputado Pedro Hra~n qne, 
em vr~z rle di;wr "triJ1ta dias depois <In sen-
tenr.a", di?:: "antes de trnnscrita a sentenca 
declaratória do nsucapi5o". Quer di7.crl ela-
da a sentença, antes de ser lr:msrTi!a P(~lo 
vendedor, scní pn~~o, rmti'ío, o impôsto. Sou 
Pclu nw~nd:' rlo Sr. n~nutndo Pedro Brngn. 

O SR. PRESIDENTE - Quer di7.cr nu e 
a Cornissfío aceitn a emenda do Deputado Pe-
dro Hn,!!a? 

O SR. ALBERTO DEODATO - A Co-
missão aceita a emenda do Deputado Pedro 
Braga. 

. O .SR: PRESIDI<:NTE _ E essa ~mP;nrh 
pre]uchcn ou se cntros:1 corn 0 subslltnhvo? 

O SR. ALBERTO DEODATO - Ela se 
entrosa com o substitutivo. _ 

O ~R. PRESIDENTE - Vou, entao, sub-

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1947. 
(aa.) Carlos Prates - Chaves Ribeiro 

-- - Castro Pires - Geraldo Ataíde - Emílio 

meter a yot_ação 0 · suhstitutiv? .aprcscntndo 
pela Co.rmssao, ao parágrafo umco do art. 
2.0, conJtllltamentc com a emenda que aca-
ba de ser apresentada pelo Deputado Pcrlro 
llr:ag~, e que logrou parecer favorável da Co-
nussao. ! 

( , .. t ;';' -l 
I 
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. · .. Os Srs. Deputados favoráveis uo substi-
tutivo apresentado pela Comissão, que ser.'t 
entrosado com a emenda apresentada pelo 
J.>ei?uta~o Pedr? Braga e. que, al?rovado, pre-
JUdicara o paragrafo 2.• do proJeto, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) . 

1 Foi aprovado o substitutivo conjunta-
mente com a emenda Pedro Braga. · 
. Art. 3.• - (Lê). 

Está em discussão o art. 3.•. O parecer 
da Comissão não faz referência ao art. 30, 
nem a êle foram oferecidas emendas. 

O SH. ALBERTO DEODATO - (Pela 
ordem) - Aliús, Sr. Presidente, a conclusão 
da Comissão é para ser aprovado o projeto, 
apenas com essas duas emendas apresenta-
das. 

O SH. PRESIDENTE -· Encerrada a dis-
cussão vou submeter à aprovação da Casa 
o art. '3.• do projeto-lei n.• '10. 

Os Srs. Deputados que aprovam o art. 
3.• do projeto-lei n.• 40, queiram permane-
cer em seus lugares. (Pausa) . - Foi apro-
vado. 

Artigo 'L" - (lê). 
Está em discussão o art. 4.• e seu parú-

~rafo único. 
A Comissão é favorável à aprovação do 

art. 4.• e seu parágrafo único c a êle nüo 
foram apresentadas emendas. . 

Encerrada a discussão, vou submeter :1 
.aprovação da Casa o art. 4.0 e s2u parágra-
fo único. 

O SH. PHESIDENTE - Os Srs. Depu-
tados que são pela sua aprova~~ão, queiram 
permanecer scn tados. (Pausa) . - Foi apro-
vado. 

Artigo 5." - (Lê). 
A Comissão de Finançfls m;sim se pro- , 

nunciou sôbre o art; 5.": (lê). 
A emenda de n." 1, ao projeto n.'' 40, art. 

5.0, de autoria do Sr. Deputado Badaró Jú-
nior, está assim concebida: (lê). 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, já e~;tá no parecer da Comissão. Pe-
ço a V. Excia. ler o final dêste parecer. 

(E' feita a leilura). 
O SR. BADARO' JúNIOn - Sr. Presi-

dente, pela ordem. Sr. Presidente, a emen-
da qnc aprc~;entci não colide com a apre-
sentada ao art. 5.", pela Comh;sfio. O que :\ 
minha emenda visa é o :-:eguiutc: entre a,; 
autoridades fiscais do Estado c o Conselho 
de Contribuintes, não hú ncôrdo sôhrc o mo-
do pelo qual devem ser r.::stituí<las as impor-
tâncias, quando não se dú a transmilll>ão do 
imóvel; as autoridades fiscais querem qtw se· 
jarn restituídas as quantias arrecadadas, me-
diante desconto dos emolumentos c dos sê· 
los, enquanto que a minha emenda manda 
que se paguem essas re~::litui~~ões integral-
mente. 

O SR. PRESIDENTE - A 1\Iesa entcp-
de que a emeJ_Jda, n_.o 1, de autoria do Sr. D~
putado Badnro Jumor, de fato, em nada coh-
dc com o substitutivo apresentado pela Co .. 
missão. E' urna emenda aditiva e estabelece 

·a maneira peh1 qual 1;~ fnrú n restituição. 
O SH. úLTIMO DE CARVALHO - Sr. 

Presidente, fJCla ordem. Aprovada esta emen-
da, Sr. Presidente, como serú possível resti-

. ' 

t 

tuir-se o sêlo do documento, se êste sêlo que 
vai numa certidão é imttiÚzado? 

O SR. BADARO' JúNIOR -Não se res-
titui · o sêlo, c sim, a importância. 

O SH. ALBERTO DEODATO - Na ver-
da~e, reforço o argumento d? Sr. Deputado 
últnno de Carvalho, no sentido de que não 
pode ser restituído o sêlo; na justiça· não se 
pode restituir, de maneira que estou com ·o 
projeto, e sou )leia re.ieição da emenda. 

O SR. PHESIDENTE- Encerrada a dis-.' 
cussão, a Mesa vai submeter à nprovaçiio da 
Casa o substitutivo da Comii:são, sem prejuí-
zo da emenda do Sr. Deputado Badaró Jú. 
nior, que será submetida à considcrac.~ão da 
Casa, separadamente. Os Srs. Deputados fa-
voráveis ao substitutivo da Comissfio, e con· 
trários à emenda n." 1, naturalmente votarão 
pclq substitutivo e votariio contra a emenda. 

Os Srs. Deputa dor; favorúveis ao snhstí-
hrtivo apresentado, pela Comissão, ao art.' 
5.0 do projeto de Lei n." 40, nudram permn-
ncccr sentados. (Pausa) . - Foi aprovndo o 
substitutivo. 

Vamos, af{ora, suhmeter a votos a emr>n-
rla n. 0 1. aQ nro.ieto n.9 40, de rmtoria do Sr. 
Dcputr~rlo Badaró Júnior. a qun] f> !lmfl <'tn<'n-
da aditivn, nuc. 10e nn!'ovndn, serfl acres('enta-
rla :w ~nhstitutivo r1n. Crnn;,~~iio. 

O SB. DADARO' .TúNTOH - Sr. PrP"i-
rlente. Jwla ordem. A minha emenrln, Sr. 
Prc~irlcntc. visn. n terminar um clissídio, rlnr 
intr:rnn·tn~ão exata de rnmo deva ser feita a 
rcstiluki'ío dns imnorti\ncias nrrccac'lndas, 
roraue ·· ns :n1toridndes fi~enis niío restituem 
a rorcentaf(rm do~. Coletores c a minha 
cmemh. rden~-s~ a ic~o. a restituirão dessa 
porcentnr;em c !los sêlos. 

E' c~~a a finalidade, que não outra. 
O sn. PRESIDENTE - Continua em 

1" -ClSCtJ<;S;lO. 
O SR.' ALDEHTO DEODATO - Sr. Pre-

sidente, pela ordem. Trata-se, Sr. Pres!dery.-
te. como afirma o Sr. Deputado Badaro :Tu-
nior, de unHI àucstiío QUe tem sido debatida 
entre o Cons~Jho ele Contribuintes c os. Co-
letores; mas aqnêle Conselho já se mmufcs-
ton contra isso. 

O Sr. Badaró Júnior - Ao contrário, êle 
tem mandado restituir integralmente. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Não, se-
nhor. 

O STI. PRESIDENTE - Os Srs. Depn-
hidos que são favorúveis à nprovação <!a 
mnenda n." 1, de autoria do Sr. Dep~1taao 
nadará Júnior, que tem parecer contrariO da 
Comissão, queiram permanecer sentados· 
(Pallsa) . - Foi rejeitada. 

Estú em discussão o art. (i.Q do projeto, 
n.o 40. I r I 

Não querendo nlgum Sr. Deputa c o < Iscu-
ti-lo, vou submetê-lo n votos, salvo as cmen-. 
das. rt Os Srs. Deputados que aprovam o a . · 
G.O, salvo as emendas, queir:JTn pernwnccer 
como estão. (Pa11sa). -- Foi aprovndo. 

, Vou submeter à discussão e. votação a 
emenda n." 2, ao art. fi.", ele? pro,1e!o n.Q 40. 
A emenda estú assim concclnda: (Ze). 

Estú em discussão a emenda n.Q 2. 

395 



- O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre· 
· · ' si dente, pela ordem. A· Comissão é contra es-

ta emenda, A Comissão votou pelo projeto, 
I~orque tôdas as isenções estabelecidas já es-
t~o sen~o feitas no próprio projeto e não 
sno mms po~síveis. /J.:; isen{~ões proposta-; 
pela Constituição, foram tôdas observadas pc-
Ia Comissão. 

O SR. PRESIDENTE - Esta emenda 
_ tem parecer contrário da Comissão. 

' Terminada a discussão, vou submetê-la 
a votos. Os Srs. Deputados favoráveis it 
emenda n.Q 2, ao art. ü.Q, do projeto n.Q 40, 
queiram permanecer como estão. (Pausa) • --
Foi rejeitada a emenda. . 
. Vou agora submeter à apreciação da Casa 

a emenda de n.Q :l, ao art. G.Q, ao projeto n.9 

40, que está concebida nos seguintes têrmos: 
(lê). 

, O SR. PRESIDENTE - Está em discus-
. ' são a emenda n.9 3, art. G.9 , do projeto n.Q 40. 

O SR. ALBERTO DEODATO -Sr. Prc·· 
sidente. Está incluído no n.9 4: (lê). 

Já existe essa isenção, que é a constitu-
'cional, de modo que peço que se vote contra 
a emenda. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO- (Pela 
ordem). Sr. Presidente. Conceder iseu~~ão ao 
funcionário público de um imóvel para sua 
moradia em Belo Horizonte, até o valor de Cr$ 
40.000,00 é a mesma coisa que negar êsb 
favor ao funcionário público. 

' Como é que êle vai adquirir, em Belo 
Horizonte, um imóvel por 40 mil cruzeiros 'l 

Eu penso que os funcionários públicos 
· merecem êste estímulo e que o Govêrno deve 
. deixar ao funcionário público o direito de ad-

quirir ,sua moradia, isentando-o do pagamento 
do impôsto de transmissuo. 

Agora, êste impôsto será cobrado, a meu 
ver, no dia em que o funcionário público fôr 
vender a propriedade. Portanto, sou de pa-
recer que a emenda apresentada deve ser 
aprovada. 

O SR. ALBERTO DEODATO - PcrguntCI 
a V. Excia., Sr. Presidente, contra o argu-
mento do meu ilustre colega, o seguinte: o 
funcionário público que adquirir uma casa 
de 300, 150, 200, 400 mil cruzeiros, deve ter 
o direito de o fazer com isenção do irnpôsto 
de transmissão? 
. 9 .espírito da Constituição é isentar o fun-

,cwnano pobre. Voto, pai:;, conli·a a emenda, 
Sr. Presidente. 

, .0 SR. úLTIMO DE CARVALHO - V. 
E.xciU. me pe_rJ?ite urn aparte?- O funcioná-
no que adq~unr uma casa dêste preço é por· 
q~I~ tem maiOr projeção, c maiores responsa-
bilidades. Quanto muior a nuu mnior a tor-
menta. ' 

Sr. Presf<lente, acilo que então, o fttn-
cionário deveria pagar o impôsto de prédio 
quando o transmitisse a outra pessoa; na pri-
meira aquisição o funcionário não deve Pa-
gar o impôsto. , 

. O SH. ALBERTO DEODATO- Para quo 
êsse privilégio somente para o funcionário? 

. Então, neste caso, também o pobre devia 
ter êsse privilégio; seria mais justo. V 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - · 
Excia. me permite um aparte? - Mas é. que, 
servindo ao funcionário, o Esta<lo servua a 

um seu servidor; ·despertará no . servidor 
maior interêsse à causa pública. E' corno o 
patrão que imxilia o seu empregado, mas não 
tem obrigação de auxiliar os empregados dos 

outros. i 
O SR. ALBEHTO DEODA'rO -~O operá-

rio é tão grande servidor quanto o funcioná-
rio; não hú razão para privilégios, ou então· 
vamos acabar com o impôsto de transmissão 
inter-vivos. 

O SH. PRESIDENTE - A Mesa entendo 
que a emenda não está incluída no projeto, 
porque êste limita o valor do imóvel c a emen-
da não o limita. 

Vou submeter, por conseguinte, a vot~· 
ção, a emenda, que recebeu parecer contra~ 
rio da Comissão. 

Os Srs. Deputados que concordarem com 
a emenda, . queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). - Foi rejeitada a emenda n.9 3 · 

Artigo 7.9 - (Lê). 
Está em discussão o art. 7.Q. 

Encerrada a discussão, vou suhrne~ê-Ia a 
. votos. A Comissão é de parecer favoravel ao 
art. 7.Q e não lhe foram apresentadas emen-
das. 

Os Srs. Deputados favoráveis il mesma, 
queiram permanecer sentados. (Pausa)· -

Foi aprovado. 
Artigo S.Q - (Lê). • 
Encerrada a discm;são, vou submete-la a 

votos. Os Srs. Deputados que aprovam o ar)t. 
t!.Q queiram permanecer sentados. (Pau,sa • 
- Foi aprovado. , 

Os Srs. Deputados que fôrem favm:a-
veis a que o projeto n.Q 40 passe à 3.• <hs-
cussão, qucl!·am pcnnancccr sentados· (Pau· 
sa) . - Foi aprovado. 

- À Comissão de Finanças. 
2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 43 
Passa-se à 2.• discussão do projeto ?·Q 4_3, 

e suas emendas, que dá nova denonunaçno 
aos tributos estaduais de que trata o ~rti~~ 
08 do Decreto-lei federal n.9 1. 985, de .,9 . 
janeiro de 1940 (Código de Minas) e contem 
outras providências. . 

O Sr. 1.• Secretário procede à leitura. ~~ 
parecer da Comissão de Finanças ao proJe 
supra e às suas emendas. P . 

O SR. MA TEUS SALOME' - Sr · re:n· 
dcn te, pc~~o a palavra. , 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavrn ° 
Sr. Ma teus Salomé. 

O SH. MATEUS SALOME' - Sr:, .'fre~~ 
dente. Em que pese o parecer. c_onti·1110t • 

· - · · t hCitar 'I a en douta Cornissao, 1ns1s o em so 'd ' 0 lc• 
ção da Casa para a referida cm~n a· e de~ 
gislador deve 'olhar o fato, a re~h~a~eÓ esta. 
pois traçar as normas. E a rcahd,Hle , c;:~be 
o Estado tem recebido o impôst? qudc sor• 
aos municípios e não o cntr:ga a .elc~i _ falo 
te que não falo para o Governo •1ra os Go-

para o Govêrno atual o para to< os 
vêrnos. ll c ser c n-

O que é do município deve .1 to que é 
tregue e por isso .é que ncs~e De~~ c 0 'Estado 
do Estad~, de~e ~tear estattu?~ . <J E' êsle 0 respeitam o dtretto dos mu~tclP10J:~d, 'á 
objetivo da emenda. I~' derxar, c, 0 J ! 0 

Estado receber em conjunto com o mumci-
pio os 2% · 



Efetivamente, o Código Tribut:irio manda 
que o Estado receba 2% sôbre os impostos. 
Mas em outros pontos a atuação conjunta ,:! 
aconselhável e talvez muito mais, porque. sa-
bido é que êstc impôsto que o Estado m·re-
cada c que o município arrecada, também tem 
por base a fiscalização executiva, no momento 
da saída do minério, c, se o Estado dispõe de 
recursos, o município não dispõe e fica mui· 
to caro para seus cofres. 

O SR. VALDIR LISBOA - A vista das 
considerações expendidas pelo Sr · Ma teus Sa-
lomé o Partido Trabalhista vota pela emenda. O SR. ALBERTO DE_üD~TO - Pe~:o a 

V. Ex c ia. verificar se ha numero para vo-
tação. 

O SH, PRESIDENT~;; -;: A Mesa esUt s_m·· 
presa, porque nada foi posto e,m .vo!açao. 
Apenas a Mesa leu o parecer da CorniSsao. 

o SR. MANUEL TAVEIRA - ~ Mesa 
nada pôs em votação, mas,_ natu~a~mente, p~e
tende fazê-lo. Não é dcmms venficar se exis-
te número. para tal. 

O SI\. MATEUS SALOME' -_Penso que 
0 número de Deputados presentes ~ o mesmo 
que estava na Casa, quando o proJeto entrou 
em pauta. . 

O SH. PRESIDENTE - Tendo sido le-
vantada a questão rela_tiva ao_ ~úrn~ro, a Mesa, 
na ocasião fará a devida venficaçao. 

Àrt. Í." do projeto_n~_ 43 .. (lê)_. . 
0 parecer da Conussao .Ja fo1 h do. Es-

t · em discussão o art. 1.• (Pallsa) · 
a 0 SH. ALBERTO DEOD;\TO - Peço_ :1 

V E · verific·1r se há numero para dis-
j ) -i XCIU. '-

CUSS~rSR. PRESIDENTE - Para dis~u~são 
_ . , ... rios 24 Srs. Deputados e h a cs.se 

sao nece.,sa c A M. v·ti proceder á dis-. lo na C·tsa esa ' , 
num; · , rtÍ · ~ · o r artigo, a fim de que fique 
cuss<~o de a g P t 'd de para apresentar encerrada a opor um a 
emendas. t ' 1 f· v submeter a votos, e an es c e o, ,1zer 

I. -1°u 0 Sr 1 • Secretário proceder a cha-so Iel O a • ' 

madÔ. S 1 • Secretário procede à chamada. 
0 S~- pnr<:SIDENTE - Estã<? p~·esente; 

Srs. Deputados, não havend~ _nu~c:o I?ar~ 
30 _ v t et·mto a Mesa v,u p10ceder <~ votaçao. •~n r ' . ' -
continuação da d!s~ussao. 

Art 2 • ·- (Le) · · t · · Srs Deputados que c es a :1 
Lembro aos · apresentadas emen-. 'd• le para serem _ . oportUI!l <ll • • , Jara 2.• discussao, as quaiS 

das a c~ te P1 ~J"ct~, ~ •bidas; e esclareço, tam-
não serao n2aL> rec~rmitirá mais a discussão 
bém, que na? se pe . t em 2.• discussão. a respeito desse proJe o, 
,(Pau~a) .• ada a discussão, deixo de suhme-

Encci rtos por falta de quorum. 
tê-lo n vo · , (L 1) 

Artigo 3.o :- !! · art 3 •. Encerrada a 
E t . m ct1scussao o · · · 

s ~l c . de submetê-lo a votos por 
discussao, deiXO 
falta de quorum. (I ') 

Artigo 4.o - .-~o· o art 4 o c seu pará-d'scussa · · · Est~ ~m !.Pausa). Encerrada esta ~~s-
grafo ulli~O. ( submetê-lo a votos, por fal-
cussão, deiXO de 
ta de quorum· (L') 

A tigo 5 9 
- e · r. 9 (Pausa) • 

E rstá em. discussão- o adrt_. u.d.e submetê-
. d' cussao eiXO 

Encerrada esta !S de c qu~rum. 
lo a votos por falta 

,. 

·Artigo 6.o -..:.. (Lê) .. 
Está em discussão o art. 6.• (Pausa). 

Encerrada esta discussão, deixo de submetê-
lo a votos por falta de quorum. 

Está em discussão o art. 7.•. 
Encerrada a· discussão, deixo de subme-

ter à votuçiio, por falta de qllorum. 
Está em . discussão o art. 8. •. 
Encerrada a discussão, deixo de subme-

ter à votaçüo, por falta de quorum. 
Está em discussão o art. 9. 0 • 

Encerrada a discussão, deixo de subme-
ter à vota~~ão, por falta de número. . 

A votação dos artigos do projeto n.0 43 
fica adiada. 

Não havendo mais número para votação 
e não convindo que se divida a discussão da 
matéria, encerro a Sessão, convocando outra, 
extraordinária, para amanhã, às ta horas, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 18-10-1947 
Primeira parte 

Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura e apresenta-

çüo de projetos, pareceres, indicações, reque-
rimentos, e interpe!nções. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e votação de requerimentos, pa-

receres, indicações c interpelações. 
Leitura e aprovação de redações finais. 

Segunda parte 
1.• discussão do projeto n.Q 22<!, de auto-

ria do Sr. Deputado José André de A!meidél, 
que autoriza o Govêrno do Estado. a doar rio 
América Futebol Clube uma área de terreno. 

1.• di~cussão do projeto n.• 225, de au-
toria do Sr. Deputado Luiz Domingos, que au-
toriza a construção de um prédio para o Gru-
po Escolar "Comendador Leite", na cidade de 
Lajinha. . 

V discu~;são do projeto n.• 22G, de auto· 
ria do Sr. Deputado Fidelcino Viana, que 
concede auxílio a Asilo e Hospitais. 

1.• discussão do projeto n.• 227, de auto-
ria do Sr. Deputado .Juarez de Sousa Carmo, 
que autoriza a encmnpação pelo Estado de 
Minas Gerais da estrada de automóveis Pi-
ranga-Calambau-Pôrto Firme-Viçosa. 

1. • discussão do projeto n. 228, de auto-
ria do Sr. Deputado César Soragi, que conce-
de desconto nas passagens aos trabalhadores, 
funcionários c estudantes, em férias. 

1.• discussão do projeto n.• 229, de auto-
ria do Sr. Deputado César Soragi, que auto-
riza a construção de um Grupo Escolar na c i-. 
da de de Formiga. 

1.• discussão do projeto n.9 230, de auto-
ria do Sr. Deputado César Soragi, que con-
cede subvenção á Santa Casa de l\Hsericórdia 
de Formiga. 

1.• discussão do projeto n.• 231, de auto-
ria do Sr. Deputado César Soragi, _que auto-
riza a construção de uma rodovia ligando. os 
municípios de Formiga a Pains. 

1.• discussão do projeto n.9 232, de auto-
ria do Sr. Deputado César Soragi, qu~ con-
cede subvenção à Granja-Escola São Lmz, em 
Formiga. 
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. · 1.• discussão do projeto n.• 233, de auto-
r~a do Sr. Deputado César Soragi, que dispõe 
sobre. a encampação da estrada de automóvel 
que liga a Estação da E. F. Leopoldina Rail-
way, ern Dom Silvério, à Estação da E. F. 
Central do Brasil, em Rio Piracicaba, passan-
do Pelo município de Alvinópolis. 
. 1.'• discussão do projeto n.• 234 de auto-

rw do Sr. Deputado César Son1rri 'que con-
cede subvenção à Santa Casa de :&'!i'sericórdia 
de São Gotardo. ' 
. 1.• discussão do projeto n.• 235, de auto-

l'Ia do Sr. Deputado César Soragi, que con-
c~de subven~~ão à Vila Nova dos Pobres, da 
Cidade de Curvelo. 

. 1.• <li~cussão do projeto n.• 23G, 'de auto-
rw. do Sr. Deputado Bárlaró Júnior, que an· 
tonza a construção de um campo de aviação. 
.· 1.• discussão do projeto n.• 287, de auto-
lW do Sr. Deputado Badaró .Túnior, que con · 
cede subvenções a instituições beneficentes. 
. V discussão do projeto n.• 238, de auto-

ria do Sr. Deputado Tancredo Neves, que 
concede um auxílio ao Hospital São Vicen-
te de Paulo, da cidade de Mariana. 
. 1.• discus:>ão do projeto n.'' 2:l9, de auto-

ria do Sr. Deputado Carlos Prates, que nu-· 
toriza conceder auxílio para o Registro Genea-
lógico do Gado Zebu. 

. 1.• discu~;são do projeto n.• 2-10, de auto-
ria do Sr. DeJ?utado Henó, que autoriza a 
abertura de cré<lito especial para pagarncntc 
ao Sr. Frnncisco Lentz (]e Araujo. 
. 1.~ discussão do projeto n.0 241, de auto-

r~a do Sr. Deputado Aloísio Costa, que auto· 
Biza a construção de urna ponte sôbre o rio 

nagrcs, ligando Tuiutinga a Visconde do nio 
ranco. 

Votação, em 2.• discussão, já encerrada, 
do P_rojeto n.• 43 e emendas, dando nova de-
nomm,ação aos tributos cstuduais de que tra .. 
ta o artigo ()8 do Decreto-lei federal n.• 1. 985, 
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) 
e contém outras providências. 

. 2.• discussão do projeto n.0 56, que reor-
gamza a Caixa Econômica do Estado de Mi-
nas Gerais c contém outras providências. 

. 2.• discussão do projeto n. 0 101, que auto-
~Iza a abcrtun; de um crédito especial de Cr$ 
d .. ooo_. 000,00, a Scçretaria da Agricultura In-
. ust~·w, Çomércio e Trabalho. ' 

, •. 2.• d1scussã~ do projeto n.O 29, dispondo 
sobre as _Coletonas do Estado. 

f . 2.• discussão do projeto n • 48 fix·mdo o 
e ehvo da Fôrça p 1' · • ' ~ . 1948. ' O lClal para O CXerclclO de 

• 3.• discussão do Projeto n • 41 qu d' -sobre 0 impôst d · , c 1spoc 
da{le · o. e transmissão de proprie-causa-mortzs. 

3;• discussão do Projeto n.O 1G, dispondo 
sôbre a Fiscalização de Rendas do Estado. 

Levanta-se a Sessão. · ' 

A'Í:A DA 10.• HEUNIÃO DA COMISS,\.0 DE 
CONSTITUIÇÃO LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Com a presença dos Srs. Deputados Jua-
re~ de Sousa C::.:.-mo, Faria Tavares, Starling 
~_ares, FabriC".lO Soares Ribeiro Navarro c 

anuido Ulhôa, reuniu-~e para mais uma de 
suas Sessões, aos oito dias do mês de outubro 

do ano de mil novecentos e quarenta e sete, 
a_ Comissão de Constituição, Legislação e Jus~ 
hça. 

Na ausência do Sr. Presidente, Deputa-
do Antônio Pedro Braga, assumiu a direção 
dos trabalhos o Deputado Juarez de Sousa 
Carmo, Vice-Presidente da Comissão. L1<1a e 
posta em discussão a Ata da reunião anterior, 
foi a mesma aprovada. A seguir, o Sr. Presi-
dente encaminhou ao Deputado Fabrício Soa-
res, o projeto de n.• 57, para emissão de seu 
parecer. Com a palavra, o Deputado Faria 
Tavares fêz. a leitura de seu parecer sôbrc o-
recurso do Sr. Ataliba José de Paula, o qual, 
pôsto em discussão e votação obteve aprova-
ção unânime. Em discussão o parecer do De-
putado Aluísio Costa, sôbre o requerime~to 
n.0 45, foi o mesmo rejeitado, ficando desig-
nado o Deputado Hibciro Navarro para re-
latar o que ficou deliberado pela Comissão_. 
A seguir, êste leu o parecer dcfinitivament': 
assentado, o qual, em discussão c votn~~ão, foi 
aprovado. Lido o parecer apresentado ao pro. 
jcto n." 50, pelo seu relator, Deputado Jua-
rez (\c Sousa Carmo, foi o mesmo aprovado., 

Na da mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
sidente levantou os trabalhos da Sessão, ten-
do, antes, convocado uma nova reunião para 
o pró}dmo dia catorze. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1950~ 
(a.) Juarez de Sonsa Carmo. 

ATA DA 11.• REUNIÃO DA COl\liSSA.O DE 
CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Aos catorze dias do mês de outubro do 
ano de mil novecentos c quarenta e sete, na 
Sala das Comissões da Assembléia, reuniram-
se, para os seus trabalhos, os membros d_a 
Comissão de Constituição, Legislação e Justi-
ça. Achavam-se presentes os Srs. J?epu~ado.s 
Antônio Pedro Braga, Cfmdido Ulhoa, l• abri-
cio Soares, Hibciro Navarro, Juarez de Sousa 
Carmo c Hondon Pacheco. • . 

Sob a presidência do Deputa<!? Ant~mo 
Pedro Braga, foi lida c posta em d1scussao a 
Ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. 
Com a palavra, o Deputado Hibeiro Na-

varro fêz a leitura do seu parecer ao pro~ 
jcto n.0 5, o qual, submetido a votação; fol 
aprovado. Sôbre os recursos dos Srs · I edro 
Paulo de Sousa, de Nova Resende; e Gera~
do Mosqueira Machado, de Alvinóp9lis. dell-
berou a Comissão, em parecer, que fossem no· 
tificados os respectivos Prefeitos, c_orn u~ 
prazo de quinze dias, findos os qums. sena 
dado parecer àqueles recursos. A segu_Ir, ao. 
Deputado Rondou Pacheco, o Sr; Prcs_t~lente 
encaminhou uma sugestão do 2.0 Tabehao de 
Frutal; ao Deputado Juarez .de Sousa Carmo, 
o requerimento de n.O 71; 0 projeto n.O 5, ao 
Deputado Hiheiro Navaí-ro; ao Deputado An-
tônio Pedro Braga, os recursos de ns.O ~76_ e 
:387, c, ao Deputado Fabrício Soares, fol diS-
tribuído o projeto n.• 57. 

Nada mais havendo a ser tratado, o ~r.1 · 
Presidente encerrou os trabalhos ?;'l Sessao, 
tendo antes, convocado outra reumao para o 
próxi~o dia dezessete sexta-feira· 

' Sala das Comissões, 14 de outubro de . 
1947. 

(a. ) Antônio Pedro Braga. 



ATA DA 5.•· REUNIÃO DA .COMISSÃO 'DE 
SAúDE PúBLICA 

Para mais urna de suas Sessões, reuniu-
se, aos quinze dias do mês de outubro do 
ano de mil novecentos e quarenta e sete, na 
Sala das Comissões da Assembléia Legislati-
va, sob a presidência do Deputado Antônio 
Caetano, a Comissão de Saúde Pública. Além · 
do Sr. Presidente, achavam-se presentes os 
Srs. Deputados Mourão Guimarães, J aeder Al-
bergaria e Moacir Hesende. 

Finda a leitura da Ata da reunião ante-
rior e posta em discussão, foi aprov~d~. C~m 
a palavra, o Deputado Mour~w. Gmmaracs 
apresentou seu parecer ao Hclatono das Aguas 
de Cambuquira, concluindo pelo arquivamen-
to da indicação fo_rrnula_da pelo . ~cputl~du 
Uricl Alvim. Em d1scussao c votaç~o •. fo1 o 
referido parecer aprovado por un:mnmdade. 

Foi a seguir encerrada a Sessão, deven-
do a prÓxima reunião realizar-se em data opor-
tuna. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 
1947. 

(a.) Antônio Caetano. 

7.• SESSÃO ORDíHÃRiA, En1 lG DE OUTUBRO DE 1947 

PHESHYf:NCIA DO SH.. ALBEHTO TEIXEIRA 
SUJ\IÃl\lO: - Comparecimento - Ata - Ex 

peliiente: - l'rojetos: n.v ~42 (constru-
ção de ponte), de aulona do Sr. Andl'é 
<Je .AlmeHla; n.9 ~4:.1 (auxílio à Assisten-
cia de lvlcnuigos), do Sr. Antônio Guima-
ráes, e n." ~4'1, iuem, a instituições de be-
neficência), tio Sr. Jose Augusto - Hcs-
posta ao Sr. Dnar Mendes: discurso do 
:Sr. último de Carvalho - Política de 
Pomba: discurso do Sr. Mendes Ferrei-
ra - Hospedagens em estâncias hidro-
minerais: discurso do Sr. Mourão Gui-
marães - Aprescnta~~ão de pareceres -
Pareceres: n.9 4!J, sóhre o requerimento 
n.o 71, e n.9 50, sôbre o projeto n.9 l!Hl 
2.• parte da Ordem do Dia: - Palavras 
do Sr. Presidente - 2.• discussão dos 
projetos: n.0 48 (efetivo da Fôrça Poli-
cial); n.0 43 (nova denominação a tribu-
tos), em votação; n.9 56 (Caixa Econ~
mica do Estado) ; e emendas ns.0 1 a (i; 

11.o 101 (crédito à Secretaria da Agricul-
tura); n.'' 2!J (coletorias estaduais) e 
emendas ns.0 5 a 2G - 3.• discussão dos 
projetos: n.0 41 (impôsto catzsa-morlis), 
c n." lG (fiscalização de rendas), emenda 
11 .o 1 c requerimento do Sr. Rondou Pa-
checo - 1.• discussão dos projetos ns.0 

'224 a 241 - Encerramento - Ordem do 
Dia 20-10-HH7. 
As 1:~ horas, comparecem os Srs. : Al-

berto Teixeira - Valdir Lisboa - Luiz Do-
mingos _ Alberto Deddato -:- Aluísio. Costa 
- Amadeu Andrada - Andre de Almeida -
Antônio Caetano - Antônio Guimarães -
Arlindo Zanini - Armando Ziler - Augusto 
Costa - Dadaró Júnior - Dolivar de Freitas 
- Cândido Ulhôa - Carlos Prates - César 
Soragi - Chaves Ribeiro - Fabrício Soares 

- Fidelcino Viana - Geraldo Ataíde 
Jaeder Albergaria - Jason Albergaria 
José Augusto - Joubcrt Guerra Juarez 
de Sousa Carmo -Júlio de Carvalho - Luiz 
Maranha - Magalhães de Melo Viana - Ma-
nuel Tavcira - Mateus Salomé - l\íaui-icio 
Andrade - Mendes Ferreira - Moacir He- . 
sende - Oscar Corrêa - Pedro Braga ...:_ 
Rcnó - Rondon Pacheco - Soares Canedo -
Sousa Carmo - último de Carvalho - Xeno-
fonte Mercadante. 

Deixam de comparecer, com causa justi-
ficada, os Srs.: Lima Guimarães - Castro 
Pires - Emílio Vasconcelos - Ozunam Coe-
lho - Abreu Resende - Adolfo Portcla -
Aníbal Gontijo - Antônio Pimenta - Astol-
fo Dutra - Augusto de. Figueiredo - Diler-
mando Cruz - Emílio Silveira - Faria Ta-
vares - Feliciano ·Pena -- Guilherme Macha-
do - Guilhcrmino de Oliveira - Ilacir Li-
ma - .João Carnilo - José Carvalhcira -
Lourenço Andrade - 1\Iartins da Costa -
I\lourão Guimarães - Otacílio Negrão - Ri-
beiro Navarro - Simão da Cunha - Simões 
de Almeida - Starling Soarcr; - Tancredo 
Neves - Uriel Alvim - Wilson Beraldo. 

O SH. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 42 Srs. Deputados, declaro aberta a 
Sessão. 

ATA 

O SR. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
(servindo de 2.0 Secretário) - Lê a Ata da 
Sessão antecedente, a qual, sem observação, e 
aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. VALDIR LISBOA (V Secretário) 
Lê os seguintes projetos: 

PROJETO N.0 242 

Azzioriza a reconsirzzção da ponte de cimento 
al'mado que liga o mzznicípio de Caman-
dzzcàid ao de Exil'ema. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado 
de Minas Gerais autorizado a mandar recons-
truir a ponte de cimento armado que liga os 
municípios de Camanducúia com o de Ex-
trema, na· estrada oficial que liga o Estado 
de Minas com o Estado de São Paulo. 

Art. 2.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a fazer as despesas necessárias ao 
aludido fim, correndo as despesas pela ver· 
ha destinada a construção de pontes, no orça-
mento de 1948, para a Secretaria da Viação 
c Obras Públicas. 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor · 
na data de sua promulgação, revogando as 
disposi~~ões em contrário. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1947. 
· (aa.) André de Almeida - Antônio Gui-

marães - Aluísio Costa - Juarez de Sousa 
Carmo - Armando Ziler . 

.Jzzstificação - A ponte referida foi cons-
truída em 1946, c com as enchentes do ano· 
passado ruiu o alicerce de um dos lados, 
inutilizdndo-a em parte c interrompendo a 
passagem de pedestre e veículos. 
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, I 

.. . · Sendo uma passagem· forçada; a P~efei-. 
tura de Camanducáia mandou construir uma 

;ponte provisória, mas sem resistência, estan-: 
do a mesma quase inutilizada, devido ao se:u 

,grande trânsito. Se não fôr tomada proVl· 
dência urgente em tal medida, dentro de pou-
cos dias ficarão os municípios referidos, s~m 
meios de COIJ).Unicações e inte~rompjdo o tru!l-

:.sito e. impedindo a exportaçao ~ 1mpo:t?ç~o 
de seus produtos cortando tambem a ldiga~~o 
daquela parte do' nosso Estado com o e ao 
Paulo. 

(a.) André de Almeida. 
PROJETO N.9 243 

C d ·z· a' Assz'stência a Mendigos e .,. once e auxz zo · b · 
· Menores Desamparados de Lam arz 

A Assembléia Legislati~a do Estado de 
Minas Gerais decreta : 

A t 1 9 - Fica o Govêrno do Estado au-
toriza~~ a· conceder o aux!lio d~ Cr~ · · · · 
15.000,00 (quinze mil cruzeiros) a Sociedade 
de Assistência a Mendigos e Men~res Desam-
parados do município . de LaJ:?ban · , . 

Art. 2.9 - A presente lei entrara em VI-
.,.. r em 1.o de janeiro de Hl48, revogadas as 
100 ' • disposições em contrano. . 
: ·Sala das Sessões, 18 de outubro de. 194_7. 

(aa.) Antônio Guimarães - yaichr Lis-
boa _ André de Almeida - AloisiO C.osta -
Oscar Corrêa - Magalhães d~ l\~elo V~ana .. 

Justificação - A Associaçao de Assis-
C cia a Mendigos e Menores Desamparados 
de: município. de Lambari, foj fundad~ ~m 
1931 pela maioria da populaçao do rcfcndo 
município, estando até ú presente data, scy1 

. receber amdlio do Estado. A sua fundaçao 
foi devida, à grande afluência de mendigos e 
menores por ocasião das estações de águas a 
que. afluíam grande número de turistas, ~m 
procura de repouso e cura para suas moles-
tias c quando ali chegavam, aumentava ex:-
tra~rdinàriamente também o número de men .. 
digos e menores pedintes c desocupados, com 
prejuízo ~ão só de suas saí~des, como tam_b~m 

·se irniscmam com os mendigos, pessoas VIcm-
das ao roubo e outros vícios, sujeitando-se 
também a se contaminarem de moléstias, pois 
.viviam em plena promiscuidade. 

Os turistas, em virtude de tanta miséria, 
que assistiam, e de tanto perigo que corriam 
de serem também contaminados' em virtude 
do número de doentes que ali apareciam men-
digando, foram se afastando de Lambari, e 
procurando outras.úgua~ onde não ap~re~ial!l 
tais quadros: e tais perigos .. .'~en~o dimm~u
do consideravel~~n~e . a frequencm de tt~ns
tas. Depois da Imciahva do povo em retirar 
os mendigos e o~. m~nores d~s ruas, voltou 

vamente a frequencia de turistas e pessoas 
no procuravam cura para suas moléstias e que , 't H . 
repouso para s~uds 'f~splin osll. o OtJe, graças :t 
tàl assistência, c I ICI se e c _n rar um me-
nor .vagabundando ou. um p_edmte . 1~as ruAas 
'de Lambari. Se 0 Governo na o. aux1 wr a s-

, · - ele Amparo aos Mendigos e Menores sociaçao . 1 1. 1 d 1 D "r"dos de tal oca H a e, que uta csamp" " . , . . ld d com as maiores diÍICU .a , e? para se mau-
ter, virá novamente a m1sena e ns quadros 
:anteriores já expostos; e o Mastamento de 

400 

, um ·grande número. 1 de freqüentadores da 
nossa estância, que é uma ·das mais ricas, 
tal o seu clima e suas águas. · 

A Associaçlio, criada em 1931, tem 16 ca-
sas que alJrig::1m 32 famílias, uma regular 
Santa Casa e dá assistência a inúmeros po-
bres e menores, faltando somente recursos .pa-
ra continuar tal obra, à fundação de um Pa-
tronato para menores, que é o maior desejo 
dos habitantes de tal cidade. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 194 7. 
(a.) Antônio Guimarlies. 

PROJETO N.0 244 

Concede auxílio ao Hospital Nossa Senlwra 
Auxiliadora de Caratinga e à Santa Casa 
de Misericórdia de Manlmaçu 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.9 
- Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a conceder o auxílio de Cr$ .. 
50.000,00 ao Hospital Nossa Senhora Auxi-
li.ad~ra .de Caratinga, rlestinando igual impor-
tuncia a Santa Casa de Misericórdia de Ma· 
nhuaçu, correndo as despesas com a execu-
ção da presente Lei, pela verba própria do 
orçamento do exercício de 1948. 

Art. 2.• - A presente Lei entrará em 
vigor a 1.• de janeiro de 1948 revogadas as 
disposições em contrário. ' 

Sala das ~essões, 18' de outubro de 194 7. 
(na.) Jose Augusto - Antônio Caetano 

- Chaves Ribeiro - Xenofonte Mercadante 
- Jaeder Albergaria. 

Justificação - Ambas as instituições be-
neficiadas pela pt·esente Lei, prestam os mais 
relevantes serviços ús coletividades menciona-
das e se ressentem da falta ele l·ecursos com 
que fazer face aos inúmeros serviços aue pres-
tam, merecendo, portanto, o amparo do poder 
público. 

(a. ) .To sé Augusto. 
- Impressos e publicados, incluam-se 

em Ordem do Dia. 
Não haven~lo outra matéria a· ser lida na 

hora d? expediente, o Sr. Presidente passa 
a defenr a palavra aos oradores inscritos. 

RESPOSTA AO DR DNAR MENDES 
(Política de Pomba) 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO Sr. 
Presidente, S rs. Deputados. 

Prossigo na refutação das acusações n 
mim feitas neste Plenári?,. pelo nobre Depu-
tado Dnar Mendes· DIVIdi o meu discurso 
em três partes: . na primeira, procurei pro· 
.var que o ~refeito do município de Pomba 
estava· autc;mzado a fazer um alistamento· elei-
toral, em moldes amplos. Tenho a impressão 
que esta Casa compreendeu hem as minhas 
palavras e as conclusões a que cheguei, pro. 
curando prov~~ que a ordem do Govêrno Fe. 
deral, tr~nsm1hda ao Prefeito Municipal, .por 
intermédiO do Govêrno Estadual, existiu e 
existe de fato, e foi cumprida pelo Prefeit~. 

Na segu~da parte das minhas considera-
ções comecm a provar que o Cartório CJ.nn-

1 priu as determinações do Sr. Prefeito deter. 
minações que não exigiram o "vi~to" 'do Sr. 
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Dr. · Juiz d~ Direito da Comarca, de acôrdo 
com a circular recebida por êle. 

O Sr. Dnar Mendes - O Cartório não 
tem q_ue cump~ir determinações do Prefeito, 
mas Sim, do Jmz Eleitoral, 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Res-
pondendo ao aparte com que me honrou 0 
meu nobre colega, Deputado Dnar Mendes te-
nho a declarar que o Car,!.ório Eleitoral é' su-
bordinado no Juiz Eleitoral, naquilo que con-
cerne a S. Ex c ia. . Entretanto, quando se 
trata de fazer o alistamento em que o Juiz 
não é parte, as ordens teriam que provir do 
Sr. Prefeito, a fim de que fôsse atendido o 
financiamento no alistamento, uma vez que 
o Prefeito é que era o depositário dos recur-
sos autorizados. 

O Sr. Dnar Mendes - A ordem devcrh 
ser dada por intermédio do Juiz. 

O SI-L úLTIMO DE CARVALHO - On-
tem provei a V. Excia., lendo a Portaria que 
determinou ês.~e finaneinmcnto, que o Prefei-
to e eu estávamos certos. 

O Sr. Dnar Mendes - Estão aqui as de-
terminações (mostrando os documentos à Ca-
sa). 

O SR. úLTil\IO DE CARVALHO - ... e 
a Portaria que V. Excia. agora nos mostra, 
não determina, também, qüe o Prefeito fizes-
se o financiamento do numerário necessá-
rio, por intermódio do Juiz de Direito. Além 
disso, o Juiz de Direito da Comarca de então 
- V. Excia. sabe, perfeitamente, quais. as 
relações que temos, poi~ o Fórum da Comar-
ca do Pomba é como se fôsse composto de 

uma única família - daria quantos "vi~ilos" 
fôssern necessários em dezenas, centenas ou 
milhares de representações do Prefeito, por-
que tôdas as autoridades estavam interessa-
das no mesmo propósito do Govêrno em fa-
zer um amplo alistamento eleitoral. 

Prosseguindo nas considerações desta se-
/ gnnrla parte, exibi aoR presentes os compro-

vante5 das despesas feitas, em original que 
tenho em meu poder. E, neste instante, re-
novo os meus louvore3 ao nobre Deputado 
Dnar Mendes, que reconheceu aqui c decla-
rou que as despesas destinadas àquelas pes-
soas constantes das listas foram pagas a es-
sa pessoa, c eu apresento a S. Excia. os pro-
testos da minha ~~ratidão. 

O Prefeito ·Municipal do Pomba, tendo de 
. terminado ao Cartório Eleitoral que provi-
denciasse as despesas com o alistamento, f. 
lógico que o Escrivão Eleitoral, uma vez de-
terminado êsse alistamento, devia ser cha-
mado pelo Prefeito para prestar as suas con-· 
tas e, se êle por acaso devesse aos cofres mu-
nicipais, estava no dever dôsse Prefeito, co-
mo um homem de honra, chamar à respon-
sabilidade êsse Escrivão, para que se aco-
bertassem os cofres públicos dos prejuízos que 
por acaso pudesse ter dado. 

Meus Senhores, o Prefeito que autorizou 
essas despesas, êsse homem digno e honrado 
que é o Ex mo. Sr. Dr. José Luiz de Sousa 
Costa, foi suhstitu ido na Prefeitura pelo Sr. 
Péricles Queiroz, Secretário da mesma Pre · 
feitura, por dois períodos- E do Dr. José 
Luiz de Sousa Costa, até os nossos dias, jà 
Passaram pela Prefeitura vários Prefeitos. Eu 

, admito que o nobre Deputado Dnar Mendes 

A. L. 2G 

. tenha r~zões para pôr objeções. · • 
m~nto do Dr. José Luiz de Sous~o procedi· 
acordo com o seu entender raz- . Costa, de 
'as quais não concordo Ma; 0 oes estas com 
lega há-de concordar ~omigo meu nobre co-

t . . em um po t • que os ou ;o,s -Prefeitos que passaram n ol . 
nosso mumcipio não foram p f . Pe o 
dúrios, foram Pref,.,itos tão 1 re ettos Parti-
o Dr. José Luiz d; S~usa Co 1~nestos quanto 
ses Prefeitos, Prefeitos apolítis a, e todos ês-
o Sr. Péricles Queiroz <essa ~~~s · Su~stituiu · 
de tradição, de honra e de I:·~ra brilhante 
n.as Gerais, o Dr. Antônio Gocu ura de Mi-
ta, nome que pronuncio com t nyalvcs Grava-
nome que deve merecer e mer Ol o .o respeUo; 
colega as mesmas homenagens ecera do nobre 
. O Sr. Dnar Mendes -V. Ex . 

. hcença para um apnrtc? N d ;ew. me dii 
gar contra o Dr. Antônio r, a a lenho a ale-
cn~reta~to, requeri uma· cert~M~'l les Gravatá, 
eiCJtorau; dn Prcfe1'tur-·1 c ·1 -_' las dcspcs"'s t. ~- , . "' e c ll'lO me l ·• 
ll ao, por injunções do então 'J ; l( eu ~ c~r-

da comarca. mz c c D1re1to 
O SR. úLTIMO DE CARVALHO 

grato pelo anarlc de v E•"ct" - Muto .... . . . ......... ~l e e i 
esse aparte ao Ex mo. Sr Dr '·À i· !1 1 crcço 
çalves Gravatá, para resp~ndê-io n omo Gon-

0 Dr. Antônio Gonçalv , . r, . mern digno c homem cie b;m cs ~avata, bo-
de quase a fundação desta C c~~ l ecido, des-
a ponulaçiio, eng~nheiro not~~~l a~ por tôda 
Por elevados cargos públicos"' 1 n: !J?ssou 
obras, e que depois de ' e_:nprmtell'o de 
vlelhice, está pobre não s~~~e~~da_ digna, na 
< e se aliar ao Tl.tÍz 'de D' . 't' ana ao Papel 
P a . : · •re1 o d" c , ra negar direito e jusr " omarca 
ta do. Iça ao nobre Depu-
. O ,~r. Dnar Mendes _ D 

V. P.xcJ~. cnw a certidiio só evo d~clarar a 
da depois que entrou outro. Prmf! _fOI forneci-!Ja: pois anteriormente ela ef~Ito no Pom-
dlJUnçõcs. Disso tenho a c m~ foi negada Por 

e um :mo recmcri a certid~oeza. E há mais 
o SR. l"JL TIMO DE CARV. 

Antônio Gonçalves Gr t. AL~IO - O D 
e a;nor _à nossa terr~ d~~:nt~erl1 ~1 com zêl~ 
e ~~POis de S. Excia f OI~ Períodos 
UnJHo Democr.'itica N ·.• o sol raiou Par... , 
a d t a ' acwnal c e t- - < « u ' esven ura de ,ver 0 ' n ao hve1nos rt J . nosso ca d"d . c I o ose Francisco Bia~ F , n I ato, o in-
nas _urnas, mas compe ",, I ortes, derrotado 
de te_rrnos na direção d~,a~~~s { 0 m a certeza 
ro digJ?o, qu_e é 0 Sr. ~rii' a c o outro minei-
. POis mmto }Jem I on. Campos. 

h?o qne combate o' ~e~ol ~ai~Rl para o Par-
PIO c, apressadamente fo'p,{tjdo no municí-
~~m novo Prefeito um' Pr~f c.rc a a nova teri·a 
~xmo. Sr. Dr José R - elo da U.D N Ó 

até há hem p~uco t Cls Santos, que .se;~iu 
que at.é hoje não seicrnpo e que, por razões 
tur~, mgressando na~ e~of!erou-se da Prefei-
cohgadas; que defend fileiras das oposições 
no meu município. c uma bonita bandeira 

O Sr. Dnar llfend · 
Permite um aparte? 0 es - V- Excia. me 
guinte: não obstant ~ue q_uero dizer 'é o se-
quey. Excia. se refe esse Ilnstr~ Prefeito a 
tra ele duas denúnciasr~,o ':· E~cla. deu con-
Estudo. Eu queria c 'v ,)r· ~overnador do 
as razões ~e~sns deJ~~cia~. E~cia. explicasse 
do pcrsegtuçoes l . _ · c. e estava faz o sn úJ '' ( enussoes, chstúrbio"? en-

- · · · ·1IMO DE CARVtri.r'' 
Citei o nome dêsse ex-P. f 't \ • •Ü - Já I e Cl o do Illttnicin' < 

_plQ, 
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·justamente para que V. Excia., atendendo ao 
.meu intento, pedisse essa explicação, e V. 
Excia. vem ao encontro dos meus desejos .. 
Muito agradecido. 

Não dei a denúncia contra o Sr. Pre-
feito do Pomba, apenas telegrafei a S. Excia ., 
o Sr. Governador que havia assegurado 
ao povo mineiro que os Prefeitos nomeados, 
não deviam ser pesados c medidos pelas su~s 
procedências partidárias, mas sim pela :poh-
tica que aplicassem no município. Levei ~o 
conhecimento de S. Excia. o que acontecia 
em nossa terra, onde, corno a gíria diz, a 
U.D.N., pela pessoa do _nobre,,Deputado Dnar 
Mendes, limpou o terreno. . . . 
. O Sr. Dnar Mendes - Eu queria que '!· 

Excia. explicasse quais foram ~sses que _sal-
raro do terreiro. Só se estava SUJO o terreiro·, 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - V· 
:Excia. consulte o "Minas Gerais". Tôdas ~~ 
nossas autoridades foram exoneradas, do1s 
empregados contratad?s. d:: Prefeitura fora~~ 
dispensados e V. Exc1a. fez no nosso mum 
cípio justamente aquilo que o oradm~ como 
Prefeito do Govêrno ~o.ão peraldo, nao~ p~a-
t
. ll orador este Prefelto este que v. EXClUo 
1co ' ' t de ser não poderá negar, chegou ao pon ~ ... 
, ttrado porque dentre as nomeaçoes felt~s 

cens ' . . · 1 · e· do tres ara 0 seu mun1ctp10, 1av1a norn ,a . 
p rtidários do Brigadeiro Eduar.do Gomes, lS-r: porque, êsses partidários efetivamente, me-
\'eciam tanto quanto os nossos companheiros. 

o Sr .. Dnar Mendes -;;- V. Excia. 1~ão 
está informando exatamente o. que houve. I• o-
ram nomeados novas autoridades, delegados 
de polícia, juízes de p~z? porque os cxist_en-
tes eram facciosos pollhcos, que V. ExclU. 
mantinha, porque eram do seu partido, e eu 
coloquei na Prefeitura elementos neutros, tan-
to que o Prefeito nomeado para o Pomba, ês-
se que V. Excia. alega, é um Prefeito estra· 
nho ao município, de. acôrdo com o progra-
ma do Govêrno. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO -Vou 
completar então o meu pensamento. Na co-
municação que fiz a S. Excia. o Sr. Milton 
Campos c que deve estar nos arquiv~s do Pa-
lácio, eu ainda me recordo da mane1ra como 
terminou o meu telegrama: 

"Que Deus livre V. Excia. de alguns arni· 
gos, porque os inimigos V. Exeia. os conhe-
ce''. _ A ~ 
· A minha rcclamaçao a~ Governo ~o E_s-

tado não foi contra o Pre!ello. Dr. Jose Reis 
Santos, porque o Dr. Jose _Reis Santos, ape-
nas, no meu município, remava. E a prova 
do seu reino c a prova, de que outros g.o~er
navam meus senhores, e q.ue as P.ersegmçocs, 
é que 'as ordens foram tms, partt.das do n?-
1 Deputado Dnar Mendes Ferreira, que. S. 
~~ceia. se levantou, não contra o seu J?a~·hdo, 
mas contra 0 · Sr. Deputado que admm1stra- ' 
va o . município, ~a Capital, exonerando au-
t 'd des transfenndo os destacamentos. Bas-on a , 'd , . .,, 
ta dizer que foram transferi os vanas vezes 
os soldados e 0 comandant~ do , dcstac~men-
to _ essas coisas tôdas feitas ~ revelia .do 
Prefeito c 0 Prefeito, homem digno, sentm-
se meli~drado corn essa atitude e rom~eu 
com 0 sr Deputado, c, rompendo com ele, 
teria de ~omp.er com o seu partido. 

O Sr. Dnar Mendes Então se V~~ 
Excia. tivesse um pouco de amor próprio 
não fazia essas alegações, porque V. Excia. ~ 
em pleno Clube, foi· desfeiteado pelo Prefci~ , 
to que V. Excia. alega, e eu nunca dei or· 
dem ao Prefeito, <f)Orqu~ .a ordem que lhe dei 
foi a de não fazer p~hllca, porque a políti-
ca é feita pelos partidos,. Portanto, 0 Pre· 
feito queria just~n~en~c fa~e~· demissões de 
funcionários rnunlClfHUS e fm de encontro a 
isso, porque êst~ não é o 'p-~ns~rnento do Go· 

· vêrno; mas repito, ~c Y · n_:tcw. tivesse um 
pouco de amor pror!r!o, nao se referia ao 
fato, porque êle desfelteou V. Excia. e v., 
Excia. não reagiu. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - Os 
insultos de V. Excia. são como a razão dos 
que não têm razão, c não descerei absoluta. 
mente a êsse ponto de apreciar V. Excia.1 
ou qualq11er cidadão em sua vida · particu-
lar. 

Examinarei os atos de V. Excia. co-
mo homem público e político, e não ~orno 
lwrner,n particular; portanto, tôdas as pala-
vras as peras qu.c V. _ Exeia. dirigir à minha 
P?ssoa, para rmm, suo como se não fôssem 
ditas. 

O Sr. Dnar Mendes - Estou repetindo 
o que houve com o Prefeito que V. Excia., 
elogia, citando fatos, apenas. I 

O SR. úLTil\10 DE CARVALHO - Quan-
to ao incidente havido no Clube, em que o 
Sr. Prefeito foi procurar-me sôhre um te· 
lgrama que passei ao Sr. Governador, apc· 
nas me perguntou sôbre o mesmo, c se eu 
(IUeria vingar-me dêlc, Prefeito, da inimizade 
pessoal, que V. Excia. me consagra. 

O Sr. Dnar Melldes - Recíproca. 
O SIL úLTIMO DE CAHVALHO - Ab· 

solutamente. Os boletins de V. Excia. ge-
ralmente são dirigidos contra a minha pes-
soa e V. Ex c ia. não aponta uma única pu-
blicação em que eu acusasse V. Excia .. 

O Sr. Dnar Mendes - V. Excia. não 
aponta um boletim meu contra V. Excia. 

Muitos boletins foram feitos na cidade, 
atribuídos a mim contra V. Excia., c sem a 
minha assinatura. 

V. Excia. sabe que eu para falar não· 
preciso de boletins; falo da tribuna e cla-
ramente. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - Eu 
reconheço que V. Excia. fala muito (risos), 

Então, na entrevista que tive com o Sr ,1 

Prefeito, notei que êlc estava exaltado c afas-
tei-me. Se eu fosse desfcitcado e se o Sr ,1 

Prefeito também 5! fô~se, digno como é, per-
gunto corno, cntao, ele, .poderia encontrar 
guarida nesta bandeira vitoriosa da nossa' 
terra'! 

Após, o Dr. José Reis Santos, foi nomea-. 
do Prefeito de nosso município o Dr. EnéaS: 
Pôrto que, até o presente rr~orncnto vem 
cumprindo as determinações do Govêr~o ad-· 
mini.strando o nosso município acima ' dos 
partidos. 

Pois .muito hem, Senhores, nenhuma des-
~as autor:dadcs chamou o Escrivão Eleitoral 
a .prcstaçao de contas. 

Se .o Es~rivão Eleitoral recebeu dinhei-
r? da Pref_eltur~, se desviou êstes numerá. 
r10s, para fms diversos cabia enFio a· os I> 
f · · , - d. ' ' (; ' c; r e .. eltos, J a na o lgo ao meu amigo Dr. J o sê 

I 
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Luiz de Sousa Costa, mas aos demais Prefei-
tos, a exigência da prestação de contas pelo 
Escrivão Eleitoral. · 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao no-
bre orador que 0 seu tempo está esgotado. 
Concedo-lhe a prorrogação usual. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - Mui-
to agradecido. . 

Porque, de fato, o Escrivão Eleitoral de-
via prestar contas, não ao Sr. Deputado. 
Dnar Mendes ... 

O Sr. Dnar Mendes - Perfeitamente; 
nada tenho a ver com isto. 

O SH. úLTilVTO DE CAHVALIIO 
... mas à Prefeitura do Pomba, de onde re-
cebeu os numerários suficiente.s; entretan-
to, essas contas não foram pedidas, porque 
tais contas foram prestadas honestamente, e 
não as pediram os Governos que por lá .pas-
saram. O meu nobre colega, Deputado Dnar 
Mendes conhece a minha vida particular, 
sübe q{JC eu seria incapaz <le desviar qual-
quer importfmcia dos cofres públicos em 
meu proveito ou em vroveito do meu partido. 

Resta, Senhores, esta segunda parte: -
provar que o Escrivão Eleitoral nfio fêz o 
alistamento, em proveito de seu partido c 
que as verba:; não foram gastas em benefí-
cio do P. S. D. Isto é o que me proponho a 
provar nesta exposiçüo que estou fazendo 
tôda documentada. Trago um documento, c 
um documento insofismável para provar que 
as vcrhas destinadas ao servi~~o eleitoral não 
foram gastas em benefício do meu partido, 
mas sim, em proveito de todos o c; partidos. 
l~ste documento que vou apresentar à Casa 
e ao povo mineiro, é a falta de documentos 
que provem o contrário. • 

Se o alistamento fôsse feito' em benefí-
cio elo P. S. D., naquela época e depois da-
quela época, os partidos adversários teriam 
reclamado do Govêrno ou das autoridades 
locais que os dinheiros estavam sendo en-
tregues para a política do' P. S. D. Não hou-
ve nenhuma reclamação no meu município 
ou fora dêle, declarando que o alistamento 
foi parcial, alistamento de um partido ape-
nas. 

E para prova disto é que eu pergunto 
ao nobre Deputado Dnar Mendes: quantos 
eleitores essa brilhante U. D. N. fêz naque-
la época? 

O Sr. Dnar Mendes - Eu de memória 
não posso informar êstes dados. Entretan-
to, o nosso alistamento foi feito separada-
mente do de seu partido. V. Ex c ia., que es-
tava manejando o Cartório Eleitoral, é que 
pode informar. 

O SR .. üLTIMO DE CARVALHO - V. 
Excia. de fato não pode informar quantos 
eleitores a U. D. N. ali alistou, porque V. 
Excia., naquêle alistamento, trabalhava co-
nosco para , o mesmo fim. 

O Sr. Dnar Mendes - Eu não traba-
lhei no alistamento. Gente minha amiga é 
que trabalhou por mim. 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - V. 
Excia. é feliz, iflOrque tem quem trabalhe 
para V. Excia. A U.D.N. alistou 1.200 elei-
tores. 

Pois muito hem, Senhores Deputados, o 
nobre e grande brasileiro, Brigadeiro Eduar-
do Gomes, recebu cêrca de 3. 000 votos em 

nosso município, e eu pergunto, se 0 alista-
mento que hzemo.s. era alistamento imoral, 
desonesto, se desvrer v:erha~ do serviço elei-
toral, para atender a mteresse do m(m par-
tido, .por que razão V. Ex c ia., ti'ío cônscio 
de sua_ honra, de suas pregações democráti-
cas, nao J?l'Ot~stou contra êstc alistamento 
que se [m:ra, a custa dos cofres públicos? ' 

O Sl'. Dnar ~1 end es - Protestar peran-
~e quem, pelo ífüslo? Pois os responsáveis 
e q~lC estav.am fazendo a Ct'mpanha, e nã·o 
h~~Vl:_l autondade que zelasse pelo intcrêss 
publico. e 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Fiz 
a pergunta a V. E:<cia. para que cu a pudes-
sl:_ re:·;pondcr. Se V. Excia. não vrotestou 
n:w fo1 por esta raziio. ' 

_ Nüo protestou, por Jalta . de certidão; 
nno protes~on por ,qu? fos~e nnoral 0 alis-
tamento.; nao, V. I~xe1;;. na o, protestou por-
que sabw que na Prefeitura uo Pomba havia 
nm reprcscntnntc do Govêrno do Estado que 
no dizer de V. Excia., era de ilibado 'c ará~ 
t0r, e um representante do Sr. Govel'IHldor 
Benedito Vah1darcs deveria ser a sua ima-
gem. 

O SI'. Dnnr iHcndes Devo dizer a V 
Exch. que no dia 29 de abril de 194 7 é 
qu;c me foi fornecida a certidão. 

O SR. P~msmENTE - A prorrogação 
conecdida a V. Exc.ia. estú também es;to~ ' 
ta da e informo a V . Excia. que o orador 
seguinte é o Sr. Oscar Corrêa. 

O SH. OSCAR CO RimA }_ Sr. Presi. 
dente, cedo a minha vez ao nohrc Deputa-
do úliimo de Carvalho. 

O SH. úLTIMv DE CAHVALHO - Mui~ 
to agradecido a V. Ex c ia. 

E tanto é assim que V. Excia. não po-
dia protestar porque, no dizer, de V. Excia. 
naquele tempo era um política sã que s~ 
praticava em Minas. V. Excia. ontem, corn 
seu ar>arte, me rernernorou a Ata do Di.re-
~ório do l~m·tido Social Democrático, que tem~ 
este ,precwso lrecho: "Usando da palavra 
o. advogado Dnar !•lendes Ferreira lH'onun~ 
cwu ernpolgant? drscurso em tôrno da in-
vulgar pcrsonahdade de S. Excia. 0 Sr Go-
vernador Deà1e~it,o ;r ttlladares Hibeiro, · que 
~o1 .m o ~l~t11, a

1 
nura;,e rato . dos negócios pú-

•> 1cos, 1 1 Ja( o cararer c }wunoros·1 1·11t •l' • . } f' · . · ' < C l "cn• ew ( e
1
' .. u:an

1
crsta! admmistrador 0 político 

vem l 1ngmt o Mmas Gerais em l)'l' · ·I· ' 
t . · l < tl'lüdCOS rumos, J>res JglaiH o 0 benemérito G • . 

do Presidente Getúlio Varv·ls" overno 
. O Sr. Dnar Mendes ~ Q~;cro · 

Exew. me ap,onte se assinei esta Ata que V •l 

O SR. úLTIMO DF CAHVAJ . 
licença· " e , ·1 ". ..no - Dá · · · · a VI onosa c d' 1 General Eurico Dutra, petlindom; ~ ~~u~·a ~~o 
ur~ voto de louvor e de solid· .. ·: l· ssewbl~w 
chto Governador de Mina•· (Pllcc ade ao lll• 
va de palmas foi 0 aplm;s·o d r?loJ~gada sal: 
merecidft! Iwmenauem)". os JH esentes a 

.o ~r. Dnar Mendes _ Quero u V 
Excw. mforme se assinei esta Ata q e •· 
c a foi lida. · <' que nun-

- O S.H. úLTIMO DE CAHVALHO _ N;-
nao assmou, porque as cópias não ,;- . <l?, 
nadas. S,to <lSSl· 

.o Sr. DJ!m' Mendes - Desejo 
Ex c ta. me afirme sob sua honra que V ·1 

ginal se encontra a minha ass1· tse 110 ori~ · na ura. 
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O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Ab-
, soliltamcnte. Seria incapaz de fazer esta 
afirmação, àté porque li a Ata. Em tôdas 
as Assembléios, como nesta Assembléia, de-
libcra-s2 que três cidndãos presentes assinem 
a Ata. Além disso, niio precisávamos disso. 

O. Sr. Dnm· iilcndes - Devo dizer a V. 
Excia. que, quando político, nunca acusei o 
Govênw Benedito Valatlnres, que fôssc um 
Govêrno desonesto. Queria que V. Ex ela. 
afirma:ss~ se tinha nssinado a Ata. E' só 
isso que desejava. 

O SH. frLTIMO DE CAHVALHO - Hes· 
pondo a V. E::eia. que a Ata não está assi-
nada. 

O Sr. Gel'aldo Ataíde - Parece~ me que 
o D2pul~l(lo Dnar é um dissidente e como 
tal nüo 1ncrcee ~:et~saçüo. 

O SU. OLTIMO DE CAHVALHO - A 
Ata não csl:\ assinada pelo nobre Deputado 
. Dnar I~íendcs, porque está assinncla nor uma 
Comhsiio de tn!s membros, autorizada pe-

. la Asscmhléia, mas está assinncl a, pràtica-
U!cntl) Ps~;iua<la norquc S. Excia. ontmn dis-
~>c nqu:, c <odos que têm ouvidos ouviram, 
Jluc ::; . L:écía. esiava presente lá. 

O Sr. Dnar Mendes -- Perfeitamente. 
Mas niío quer dizer que as deliberações se-
jam i:.:ual:;. A minha atitude política foi cxa-
rmla no di.·;<~ur;;o que pronunciei justifican-
do a rnzito r:or oue deixei o Partido Social 
Demner:,ueo c inr~Tessei na União Dcrnocrú-
tiea N:Jcimwl, antes da eleição do Brigadei-
ro· c lc;;lcmunhas disso são todos os pom-
licn~;:.::;. 

O sn: üLTil\IO DE CAHVALHO - I-;;s-
te é um vo,1lo a que nós vamos chegar tam-
bém. 

O Sr. Dnar Mendes - Responda pri-
·meiro às acusn~;õcs que fiz a V. Exeia., de-
pois entraremos nesta parte. 

O SH. (JLTL\10 DE CAHVALHO - Eu 
apena;; es~o~; declarando isto c lendo êste pc-
nodo da' A:a IlPra provar, com um docu-
mento, que. V. Excia. não .podia protestar 
c~mtra o alistamento que se fêz, porque, no 
<hzer, de V. Exciu., o Govêrno era cônscio 
de suas rc~;ponsabili<lades o Govêrno era reto 
,com? '.ur!l i'n':o. ([Usos).' O Sr. Prefeito do 
mumc1 p1o do, Pomba devia ser como um fu. 
~.re~. ' 

. Nessa ocasião, V. Ex c ia. era pela can-
, , d1datura do qeneral Eurico Gaspar Dutra c 

· como o voto c secreto ... 
. .o Sr. Dnar ~fendes _ Quero que V 
Excw. responda as minhas acusações , , ~ 

· ta parte tenho o máximo prm:er de dis~u~i. 
em qnal<Tncr oporluni<hrle v J<'xc1·. t~ f · 1 c • • ~ a . es •t 

ll{jllH o do a~;sunto, porque não tem su d ,: 
fes.a; responda as acusações que fiz ! d~
POIS entraremos nesta parte. 

O SR. (JLTIMO DE CARVALHO - As 
•acusações que V. Excia. diz estão sendo 
respondidas nesta minha 2.• 'parte. Estou 
respondendo as acusações. Eu disse que não 
houve reclamações sôhre 0 alistamento de 
nenhum partido, portanto só poderia haver 

· reclamações de V. Excia., mas estou pro-
:vando que V. Excia. não podia reclamar,. 
Porque V. Excia. era nosso companheiro na 

·ocasião. 
· O Sr. Dnar Jt;[endes - Não no fim, só 
no comêço. 

O SR. úLTIMO DE CAHVALHO - Nun-
, ca o fim é o cornêço e nem o comêço é o 
fim. 

O Sr. Dnar Mendes - Isso é coisa ló-
gica. ' 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - A 
vida tem destas coisas. . . é um bom politi-
queiro, .quem promete ao General e vota no 
Brigadeiro ... 

Senhores tenho a impressão de que me 
defendi, na ~ncdida das minhas fôrças, das 
acusações que o nobre Deputado Dnar Men-
des me fêz desta tribuna; c <rt~e ~untos incô-
modos e posso dlzcr, tantus lagnmas causa-
ram aos' meus amigos. Assim, entro na 3.• 
parte de minha despretcnciosa oraçüo. 

Transformou-se o Sr. Deputado Dnar 
Mendes. Tornou-se um vigilante, mas um vi-
gilante tardio ... 

O Sr. D1wr Mendes - E V. Excia. na 
sua defesa é tardio . 

O SR. úLTIMO DE CAIWALHO - Por-
que V. Excia. não me chamou a esta tribu-
na até anteontem. 

O Sr. Dnar Mendes Chamei-o há 
mais de 4 meses. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Eu 
não· poderia, absolutamente, sem ser Dept~
tado, entrar nesta Casa para ocupar a tn-
huna. 

O Sr. Dnar Mendes - Mas, logo que 
entrou, a sua primeira obrigação de homem 
era defender sua atitude. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO.- LC?· 
go que entrei a minha obrigação era ficar ah, 
atrás, olhando para V. Excia., para ver se 
V. Excia. tinha coragem de voltar novamen-
te, - cu dc•corpo presente - a fazer acu-
·sações. 

O Sr. Dnar Mendes- V. Excia. só 
veio aqui para defender primeiramente o 
aumento de subsídios. 

O SH. úLTIMO DE' CARVALHO ---; ~~sst~ 
é outra novela ... O aumento de, subsidiO c 
uma coisa diferente. Conversarei com V· 
Excia. em aumento de subsídio no paga· 
mento de ·fevereiro. (Risos). 

O nobre Deputado Dnar Mendes, passan-
do à minda terceira parte, acusou o Sr; Pr~
feito Municipal do Pomba, o Sr. Jose Lmz 
de Sousa Costa. . 

l\Ius, pergunto a V. Excia. Quem f01, a? 
Palácio da Liberdade encabeçando .os ulh-
mos trabalhos para substituir o anhgo Pre-
feito 'l Prefeito êste que V. Excia. sust~n
tou por 7 ou 9 anos no Govêrno Denc.dit.o 
Valadares 'l Quem foi procurar a suhstit.m-
ção dêsse Prefeito para entregar o mumci-
pio de Pomba ao Dr. José Luiz de Sousa 
Costa? , f' 'l d O Sr. Dnar Mendes - Isto c !}C! _ c 

d r a V Exch E' que uma cormssao, respon e · • c • p efeito alu-naquela época,, es~ava contra ~ r· t d ,1 di do por V. I~xcut., e cu fazlll ppr c f, a· 
Mas depois que permaneceu um mec n~ F~
fcitura, o Dr. José Luiz de Sousa os. a :z 
tantos desatinos que cu me yi na obngaçao 

de r~m~Ã~ coÚL~i~ÍO DE CARVALHO 
Agradeço a V. Excia. a ~cu_!dadc de . dccl~
rar que fêz parte da com1ss~o q_~e fo1 plei-
tear a nomeação do Sr. Jose Lmz de. Sousa 
Costa, e a substituição de um Prefeito do 
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Govêrno do Sr. Benedito Valadares, c que 
era apoiado por V. Excia., e que na minha 
terra era contra o meu partido. Eu que, por 
vários anos, não acompanhei o Sr. Benedi-
to Valadares, não tenho a coragem de che-
gar aqui c olhar para trás. 

O Sr. Oscar Corrêa - E' triste, mesmo. 
O SH. üL Til\IO DE CARVALHO - O 

Sr. Prefeito de então, Dr. José Luiz de Sou-
sa Costa, exonerado pela mudnn~~a do Go-
vêrno, o que fêz imediatamente? Escreveu 
uma carta ao Vice-Presidente do Diretório 
do P. S. D., declarando que, como Promotor 
de Justi\;a, não podia mais cx,~rccr ativida-
des político-partidárias, c por isso retornava 
ao exercício exclusivo de sua função. 

O Sr. Dnar Mendes - A respeito disso 
requeri um inquérito e vou provar a V. 
Exda. ·c a todos que êle estú pedindo vo-
tos para o candidato de V. Excia. u Pre-
feito. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - E' 
difícil que o inquérito atinja a tão nobre au-
toridade. 

Essa representação de V. Excia. não 
terá o mesmo sucesso daquela outra ... 

O Sr. Dnar Mendes - Que outra re-
presentação? 

O SR. T:rLTií\10 DE CAHVALHO - Não 
quero me referir a ela. 

O Sr. Dnar Mendes - V. Excia. niío 
quer dizer? Por que? 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - V. 
Excia. me obriga a dizer uma coisa que cu 
prometi não revelar. Basta que nós dois sai-
bamos. 

O Sr. Dnar Mendes - Mas V. Excia. 
não se refere ao caso. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Di-
go e repito. Não estou me referindo ao ca-
so. Estou dizendo que esta representação 
não terá o êxito daquela. 

O Sr. Dnar 1llendes - Tanto tem que 
pedi a sua remoção. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Não 
terá esta representação o êxito pretendido. 
Não terá, como niio teve, uma outra ... 

O SR. PHESIDENTE - Sem alusão a 
qualquer dos Srs. Deputados, a Mesa vai 
proceder à leitura do parágrafo único, do 
art. 187, do Regimento Interno, que fliz: 
"Em suas referências aos colegas, ou quan· 
do a êstes se dirigir, o Deputado deverá, de 
acôrdo com as praxes parlamentares, fazê-lo, 
dando-lhes tratamento condir~no". 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Da 
minha parte, Sr. Presidente, agradeço mui-
to a leitura do parágrafo dêste artigo do Re• 
gimento Interno, e, tenho a impressão que 
nesta Casa, tenho tido, para com o meu no-
bre colega, Deputado Dnar Mendes, palavras 
de acôrdo com as responsabilidades que te-
nho sôhre os hornhros. 

() Sr. J)nar Mendes - Igualmente. 
O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Es· 

tarnos pagos. . 
Prosseguindo em mmhas considerações, 

vou abordar uma frase que o nobre Depu-
tado pronunciou ontem aqui, a respeito do 
P. S. D., do município do Pomba, a que S. 
Excia. pertenceu e dignificou. 

S. Ex c ia. disse · c1ue se retirou do P. 
S. D. porque "viu tantas coisas, que deixou 
os maus companheiros". . 

Deixoil os maus companheiros, aqueles 
companheiros de antigar;1:mtc, · do P. S. D., 
onde por curto tempo rruhtou. 1\'[as, que fêz 
S. Excia. '? Em 28 à e outubro de 1945 , em 
nossa cidade, quando o Sr·. Getúlio V ~rgas 
nomeou para a polícia do. Rio de Janeiro o 
seu irmão "Beijo", parecia que, por todos 
os cantos, corria a certeza de que o Presi. 
dente havia ganho a partida política no Bra-
sil. Foi nesse dia que o nobre Deputado 
abandonou ti'io "maus compnnlwiros", e "viu 
tantas coisas", fundando o P. T. B. em nos· 
sa terra, sendo eleito seu presidente. 
. O Sr. Dnw· Mendes -- Devo dizer a V. 

Excia. que tendo recebido um apelo do Sr. 
Jarbas Le1·Y Santos, declarei-lhe que, para 
hostilizar a política do P. S. D. do Pomba, 
fundaria o Partido Trabalhista Brasileiro, ao 
qual n:lo pertenceria, e como tle fato, nun. 
c a participei, de uma reuniüo, sequer. 

O SR. úLTIMO DE CAHVALHO - Nis-
so V. Excia. tem razão, e eu sou testemu..: 
nha. (Pausa) . , . . 

Porque a 2() de outubro Getulio. cam, 
no dia 30 V. Excia. viu "tantas coisas e 
tão maus companheiros" que abandonou .o 
P. T. U. e eú1 31 o Brigadeiro ganhava mms 
um vigilante! . . 

Mas, Senhores Dept;tado~, crs que con,h-
nua a campanha do Bngade1r~ ~duard,o . qo. 
mes e nas apurações das elerçoes fcuer ms, 
em '2 ;!c. dezembro, o meu nobre c<;> lega, De-
putado Dnar Mendes, comparece as apura-
ções como Delegado do P. R. . 

O Sr. Dnar Mendes - Devo drzer a V. 
Excia. que isto é coisa clara, que ar U · D ·. N •' 
- e cu apelo para a dignidade de.\. E::;~w., 
se não é verdade - a U .·D ._N; <. mfclzune~
te não mandou para o rnumc1p10 delegaçao 
al;~uma; que foram . ext~aviadas e, ~~f:- falta 
de delegação para fu;cahzar as apur<woes, o 
P. R. me pediu para representá-lo, e eu . de-
clarei que o fazia trabalhando pela Coliga· 
ção. Não houve delegaç~o nossa, e, se ~~en· 
di ao pedido do P. H. fm para trabalhar JUn-
to à Mesa Apuradora. Uma parte da delega-
ção só chegou ao Pomba depois que a Me-
sa Apuradora já, estava funcionando havia 
quatro dias. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - Agra-
deço imensamente o aparte esclarecedor de 
V. Excia. 

Logo depois, V. Excia. era tido como 
um dos grandes udenistas. Entretanto, es-
·pcro que na U .D.N ., onde hoje V. Excia. 
se encontra, nfío vá "ve.r tantas coisas e 
maus companheiros" ... 

O Sr-. Oscar Corrêa - Não há perigo. 
O SH. úLTIMO DE CARVALHO 
porque os partidos que restam são pou-

cos. (Risos). 
Assim, Srs. Deputados, concordo que o 

nobre Deputado Dnar Mendes seja 1hoje u~ 
grande vigilante da democracia, porque .s. 
Excia. tem qualidades, para isto. S. Excw. 
é moço e tem um futurt> risonho à sua 
frente. Acredito sinceramente que hoje este-
ja disposto a defender os princípios demo-
cráticos pelos quais tanto nos batemos. En-. 
tretanto, S. Excia. não pode olhar para 
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trás: vigilante de agora para diante; benedi-
tista de ontem para trás. , 

Hú aqui elementos, na grande maiori~, 
e quase a totulidadc. mesmo, que, neste ch-
ma em que vivemos, podem olhar para a 
frente, com a mesma impavidez com que 
olham para tnís. V. Ex c ia., não! Não pode 
acusar, absolutamente, aos companheiros, do 
mesmo partido, por fatos que foram prati-
cados honestamente, e que, se fôssem prati-
cados desonestamente, seria urna qualidade 
de lealdade não os trazer a público, porque 
teriam sido praticados, com a sua aquiescên-
cia e com êles V. Excia. teria pactuado, se 
tais fatos fôssem desmoralizadores. 

O Sr. Dnar Mendes - Absolutamente, 
não participei de nenhum fato desone:;to. 
Não sei do que se passou no Cartório Elei-
toral de V. Excia. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - V. 
Excia. sabia demais. 

O Sr. Dnar Mendes - Então V. Excia. 
publicou tudo? 

O SR. (JLTIMO DE CAHV ALHO - Vl-
riato Corrêa, o grande escritor brasileiro, 
conta-nos que, certa ocasião, no Cearú, o Vi-
gário de Crato fôra chamado para um casa-
mento. Ao chegar à Igreja, encontrou a Chi-
ca Camhachirra urna balzaqueana enquar-
tada, rica de víclos e de gúlicos. ·o no i v o en-
cabulou-se, o Padre espantou-se: 

- l\Ias, Chica, o que é isso? Você tôda 
véus, você tôda grinaldas, tôda flores de la-
ranjeira, você não olha para o ~eu passado? c.o-
mo é que você pode agora VIr a esta IgreJa, 
receber em consórcio êsse homem, com essas 
Vestes? 

- Ora Sr. Padre, eu não sou noiva? 
Estou com 'a vestimenta de noiva. Tenho o 
direito. 

(Qualquer semelhança entre ~sse. conto, 
com pessoas c fatos dos nossos dws, c mera 
coincidência) . (Risos) . 

O Sr. Dwzl' Mendes - Pode ser aplica-
do a V. Excia. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO -- No 
seu último discurso, S. Ex c ia., o nobre De-. 
putado Dnar Mendes declarou que os mew; 
projetos nesta Casa são projetos de fins :po-
líticos e que cu desejo fazer cartaz, como 
tantos outros fazem, apresentando proJetos 
que não serão executados. Eu protesto t Os 
Projetos que apresento são em homenagem a 
um homem de hem que uovcrna lvlinas Ge-
rais, c se é direito de u{n Deputado apre-
sentar um projeto, é dever de um Govêrno, 
corno homem de hem c acima de partidos, 
procurar cumprir essa detcrminadío da As-
sernb~éiu. Eu 1;ão faço farol c, se o fizesse, cu 
o _fana ~umprunentundo com o meu barrêtc. 
Nao fana .como V. Excia., Sr. Deputado, 
_qt!C cumpnrncnta corn o chapéu alhêio ... 

O Sr. Dnar 111 endcs - Eu não sei a que 
V. Excia. se refere dizendo chapéu alhêio. 
Por que razão? 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - O 
jornal da nossa terra, de 20 de julho de 1 !}4 7, 
publica êstc telegrama: "O Deputado Dnar 
Mendes Ferreira, representante do nosso 
lnunicípio na Câmara Estadual, recebeu do 
Prefeito José. Homem de Faria, o seguinte 
telegrama: - "Belo Horizonte - Prefeito 
Faria Campos, Mercês - Comunico prezado 
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amigo que Assembléia Constituinte. ?levou to-
dos Têrrnos a Comarca. Transmi!mdo essa 
notícia felicito povo amigo por essa con-

' l " quista. (a.) Dnar J.VIemes . 
O Sr. Dnar Mwdes - Pois é, declarei 

que foi meu? Minha ohrJg.ação era. comuni-
car aos amigos uma noticia agradavel para 
êles. 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - Mas 
se V. Excia. votou contra, se s~Ia . bancada 
votou contra como é que V· I:<.xcut. quer 
cumprimenta;. com o chapéu ~los outros par-
tidos'? Então se V. Excia. qmscsse f a~ e r es-
sa comunicação, dissesse ao Sr. Pref~It.o: os 
partidos tais, tais c tais elevaram os ~ermos 
a Comarcas deve portanto o meu armgo f~
licitar tais 'partidos. Então êle agrade~ena 
a V. Excia. a comunicação, aos partidos, 
o serviço prestado. 

Mas não foi só êsse cumprirnepto: -
"Belo Horizonte, 8 - José de Assis, Red. 
de "O Imparcial", Pomba - Peç_? prezado 
amigo comunicar nossos conterra_n~os que 
Assembléia Constituinte ,perdoou divida mu-
nicípio Pomba ao Estado, valor cento c qua-
renta mil cruzeiros". • 

O chapéu, efetivamente, não é de \ . 
Excia., é dos outros partidos. 

Então, se eu tivesse esta mesma preo-
cupação ... 

O Sr. André ele ,1/meida - V. Excia. 
me permite um aparte? Isso de PP;rdoar-se 
a dívida não é privilégio de um partido, por-
que pertenço a outro partido da coligação, 
e votei a favor. 

O SH. úLTIMO DE CAH.VALHq - A 
União Democrática Nacional não assmou. as 
Disposições Transitórias onde estas. delibe-
rações estão incluídas. Todos .aqueles q~JC 
assinaram, quando nada para num, que. nao 
estava aqui, todos que assinaram as Disp~
sições Transitórias votaram por essas medi-
das. 

O Sr. J)nar Mendes - Não, mu~tos v~
tararn a favor dessas medidas rrüt:> nao assi-
naram as Disposi~~ões Transitória~, c V· 
Excia. não pode afirmar que. vol?t contra, 
pois, é falo público, que votei a iavor · . 

O SH. üLTJllilO DE CAHVALHO - En· 
tão se votaram e depois não assinaram, de-
viam assinar com reservas ou 1:essalva~ ·. 

Um Sr. Deputado - Não e pernutulo: 
() ~~~· André de Almeida - E' uma coi-

u • • 1 • claro· '' sa que faço questão de deixar. JCf•1. , 1 ·,. '> 
falta da ·minha assinatura fot JlOI<~lll !1<1(, 
mdc 'tsslnar com ressalvas, por.que wuve 1 , · '"1 •s Dis]lOSições Transitónas que cu arLigos ( tu ·• · . ·• 

J'u]aava ineonstiluewnms. 
.. ., .... . lllC o Sr. Oscar Corrêa - V. hxcw,. , 

't um aparte? Desejava apenas sa~wnt.tr 
~~<e>nii1Iocl>re orador que não só com rcla~:.!Ol'fvt~s 
' 1 ç"'o as < 1 1-Te~rmos c Comarcas, como em re a :.a f 1 1. • ' ' - } Cjttest'IO ec JU( '1 lhS mUJ1lCipaiS, nao lOUVe ' f , ll e . 
d :1· U D N. ; cada qual votou con °1 \me 1 

' . . !I I •, l' ei"I l'tm >em nos-
lHtreceu me wr, a_em l I.~so, ' ', Dis osi-

samento n·to 'ISSill'trrnos .ts P so pen.' ' '· · '· · · cxahmen '·ões Constitucionais Trans1torw~ ,.' · 
ç · . ue, como já ficou esclarecido, pao po-
tJí·~~~~~ assiná-las com ressalvas·. I~u. me~-

' t ehnto tinha emendas as . DJsposJ-nto en r ' ' ' . . . 
çõ~s Tr~I~s!tórias, que assmana com o rna-
:r.imo pr.tzer. 

.. ;.J 

rl 

I 
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O· SR. úLTIMO DE CARVALHO - Ape- todos aquêlcs que habitam êste rincão sagra-
nas me ,referi 'a isto :porque não tive a ven- do das montanhas de,Minas. 
tura de nertcnccr à Constituinte, apenas en- Declara o ilustre colega que havia auto-
trei no último dia. e estn impressão que ti- rização especial nara as dcsnesas eleitorais. 
nha sôbre o caso é devido à leitura que fiz E' verdade, Srs. Dcputndos, que foi ex-
da Constituiçfío c dus Disposições Transitá- pedida a circular n." 554, de SO de agôsto de 
rias, e ncs<;ns Disposições Trnnsitórias não 1945, que mandava que as Prefeituras dcs-
tive a honra de ver 0 nome do meu nobre sem o apoio necessário, inclusive na parte 
colega Deputado Dnar Mendes. referente às despesas oriundas da qualifica-

ção em aprêço. 
Mas, Senhores, se eu quisesse csmaecer Eu entendo, Srs. Deputados, c comigo 

os brilhos dessa trajetória rmc 0 nobre De- devem entender tôdas as pessoas que têm um 
pulado vem fazendo pela Cfunara Estadual, conhecimento rudimentar que despesas de 
imediatmn<'ntc teria ido para 0 mesmo .ior- qualificação são despesas oriundns do car-
nal c falaria: não senhor, não assinou. isto tório com · funeionúrios e materiais próprios 
pertence a outros partidos: ao Pm·tido Social para o serviço do alistamento eleitoral. 
Democrútico ao Partido Trabalhista, ao P · Nrío srío despesas com cabos eleitorais tran-
R., afinal ~ todos os partidos aue assina- sitando pela roça, as referentes a aluguel de 
ram as Disposições Transitórias. Não fiz is- cavalos, nrío são viarrcns de automóveis, cn-
so porque nfío sou deselegante, não sei as fim. estas nrío são dPspcsas eleitorais, por 
razões ela U. D. N. maior esfôrço r1uc se faça no exame da pa-

() Sr. Dnar Mendes - Poroue V. Excia. lavra. 
não tem provas, por isso não 'o fêz. Entretanto, e<>tas despesas é que foram Ie-

0 SH. (JLTIMO DE CARVALHO _ Ora! vanl.nd:1s c os documentos se encontram em 
Serú possível que aquela Constituiei\o assina- meu poder, P- cuja transcridío peço sc.ia feita 
da niío se.ia nrova? · nos Anai~ d<>sta Assr~mbléia, porauc nfío foi 

n Sr. Dnar J'ltíendes _ Absolutamente. r~stc o sentido (hs ordens transmitidas aos 
V. Excia. sahe que não podíamos assinar Pref<>ito Municipais. 
com res~alv:1s. . Acresce ainda a r.ircunstfmcia de qne não 

era crível a.uc se fr)sscm transmitir ordcn;s 
O SR. ÜLTJMO DE CA HVALHO - O para auc se custcr~<;scm as cam,n~nhns pol!-

fato é que cu podia explornr politicamente ticns de um pnrfirl.o, em bencfiClfl, d? pro-
o ca:.o. mas não o fiz, corno não farei em prio partido ofici:ll, Pc_Jrque et! propno, na-
hipótese nlr.mrna, TJf)rque as vitórias oue ai- uucla épocn, se rmis nhstar eleitores, que ~o-
cancar o meu nobre colega, aproveitarão dcavam a nronricdPdP minha c rle m.cus Ir-
mllito mais ao município do Pomba, a ouem mãos. cu 0 • fi7. ~i minha eu~la c desafw pro-
cu dcdier) lodo o nmor, do que própriamente vns c>rn contrbrio: m~mrlei lfl cncar;r.rrad<2s e 
ao meu nobre colega. pa!.)Uri ~s dc>.<;n~sas na r::> cstn~ quahfica.;-oes. · 

E · · t 1 t t 'l f . ' O ."r. u'lfimo de Carvalho - Vossa . .. e por 1s o une. r es a n mna, aco- ~' 

lhe um ar>êlo nan decidirmo.~ as nossas de- Exci". dú 1\ccP"a narn nm ~marte? . 
savenr;as nolí1icas, dentro 1lc nossas frontei- lifl pouco V. F.xeia. declarou. arnu, CTHC 
ras municipais. Tôdas as nossas dó rias, por os el,.Horl's foram alistados por outros, e não 
maiores que scinm. nfio valem o desamor dos por V. Exch. 
noss'ls co-muníeipcs. o SR. DNAR MENDES - Pcrfdtarncnf<'. 

Sejm!los os dois, dentre dêste Parlamen- ,r Mandei lú outras pessoas; niio fni pcs~oal
to, mn ~;o Deputado. em defcsn da nossn ter- ·· mente. 
ra. Fnçnn)OS H polític~1 da~ mfíos estendidas, Pois !>em, s~s o Dcnut~dos, se levantei 
para a grandeza do noss0 Estado. c para aue esta '1cnsnciio, npo,fc nlr,,(lrio. ô qnc iulgo que 
scjnmos di1;nos das virtude~ dcmocrúticas ni'•s, homens núhlicos, devemo<: ncudir ao prc-
daqu!es qne confiaram em nós. (Palmas). giio pm·n dcfender ns no~>S1'> fl~Itudcs c nosso 

POLíTICA DO POMBA 

O SH. DNAH MENDES - Sr. Presiden-
te e Srs. Deputados. 

Ouvi, Sr. Presidente, a palavra do meu 
ilustre adversário, Sr. Deputado último de 
Cm·valho, proeurando justificar-se dos levan-
tamentos feitos na Prefeitura do Município do 
Pomba, para custear a política do Partido 
Social Demoerúti co. 

Entretanto, da cxposiçiio que acabamos 
de ouvir, cu não me convenci da ,sua argu-
mcnlar;ão. 
. Declara S. Excia. que tem grande do-

cumento a seu favor: é que nflo havia do-
cumento. 

Srs. Deputados, cu sempre custcmei si-
tuar as questões qnc devemos discutir neste 
Plenúrio, em um plano elevado, c não tran~
fcrindo os nossos pendores, os nossos moti-
vos pessoais, para o campo individual, po:-
quc ·rlcntro c fora desta Assembléia, esprei-
tando os nossos atos, nossas palavras, nossas 
atitudes, está o povo de Minas Gerais, estão 

procc>diwento. 
A rninlln virln nl'1hlicn é um livro nl)r~rto 

pnrn tnrln.~ nnnêlcs · nne ('[llPirnm r~xaminú-Io. 
assirn devrm ~er n dos outros Pfll'fl. vcr')Jn o 
nos~o nrnrcdimento, nara rTll<' nos<:!HTlOS, ca-
da vez 111nis, CJ'P<;cer no 1~onceito p{lh]ir·o, pe-
rante 11n<:<:os amigos, e no nosso próprio con-
ceito inrlivi!lnal. 

E é por isto que não é caso pessoal, 
quando se vcrhera o desvio de verbas públi-
cas para ontra finalidade que nflo seja para 
serviços púhlicos que foi dc~;tinada, porque 
sabemos, Senhores, o sacrifício que fazer os 
nossos contribuintes, pura concorrerem nos 
cofres ]n'lhlicos, c com ·pesar constatar-lhes 
que uma Prefeitura Municipal, qne tem a sua 
verba de Cr$ 39.000,00 para obras de estra-
das, pontes, siío gastos mais de Cr$ 40.000,00 
para fins políticos, cujas despesas deveria~ 
ser arcadas pelos partidos em uma verdadei-
ra democracia. • 

Quando respondendo às minhas afirma-
tivas o meu ilustre colega procurou, Srs., 
analisar minha atitude política, cu nflo me 
coro c nunca graças ao bom Deus, me rc-
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ceei c me recearei nestes exames. As mi-
nhas atitudes são claras e positivas, cm·tas ou 
cr.radas, são sinceras e cspontàneas, nunca 
visando a interêsses inferiores c nunca com 
segundas intenções. 

C<;~mo todo mundo sabe e é fato notórto, 
_em nunha terra e corno testemunha cito o · 
Dr. Odilon Duarte Braga, meu prezado ami-
go e orientador político do Pomba que an-
te~ de 2 de dezembro de 19,!5, em praça pú-
blica e em comício cu me bati pela candida-
tura dêsse grande brasileiro que é Eduardo 
Gomes. 
· E' verdade que antes eu estive no Par-

tido Social Democrático c as razões são ra-
z~cs que não devo relatar neste instante para 
na o trazer em jôgo outras pessoas. Mas, antes 
das eleições do Brigadeiro Eduardo Gomes 
falei ao povo de Minas em prol dessa candi-
<!atura. Fomos vencidos, meus Senhores, 
Eduardo Gomes com dignidade perdeu a cam-

' punha presidencial. Entretanto, continuei no 
r,nesrno pôsto, pertencente a êstc partido que 
c um movimento de urna idéia - a União De-
mocrática Nacional. Perdemos as eleições no 
Estado de Minas, mas continuei ao lado de 
meus companheiros e quando se realizou a 
convenção da União Democrática Nacional 
nesta· Capital aqui também estava presente. 
'cracia. 

, Peço ao nobre colega que consulte os 
jornais c verificarú que fui eu, êstc modesto 
orador que fala, a primeira voz que se le-
vantou na convenção da União Democrática 
Nacional contra a candidatura do Sr. Ven-
ceslau Braz, já vitoriosa. Por que, meus Se-
nhores? Se esta candidatura abrigava em 
tôrno de si o Partido Social Democrático, 
valoroso Partido Hepublicano c demais par-
tidos? Porque - se cu sempre procurei orien-
tar· por minhas conveniências pessoais, na 
expressão do nobre colega, iria naquela hora 
desfraldar junto a meus companheiros de lu-
ta, a bandeira da rebeldia cívica e da redcn-
çã? democrática de Minas, c pelo Brasil. Isto 
fOI em novembro, quando ainda se achava 
do lado oposto junto ao Partido Social De-
mocrático o valoroso Partido Hepublicano. 

Na Convenção daquele pugilo de moços 
e de homens independentes somente 4 votos 
de .convencionais entendiam que devíamos 
apoiar o outro candidato. 
, Portanto, naquele instante cu estava 

01hando para o futuro de Minas Gerais, esta-
va ~companhando o idealismo daqueles que 
comigo comungavam dos mesmos ideais e dos 
mesm~s sentimentos e as pulsações de nossos 
coraçoes eram isócronas. · 

E <:f!I 1.• de dezembro, meus Senhores, 
e. a Umao Democrática Nacional estava so-
Zinha na luta ~m Minas Gerais c em V de 
dezembro era este modesto orador que diri-
?e a palavra a esta Casa que, em Ponte Nova, c 

'.mvoco o te~temunho do Deputado Antônio 
Caetano, aqm J?rcsent'e, que lá também se acha-
va, falava a Mmas c ao Brasil c ouvíamos cn-
canta~os. e entusiasmados a primeira palavra 
aos mmc1ros do Governador eleito, Dr. :Milton 
Campos. 

Portanto, meus Senhores; referente às 
expressões ou às segundas intenções de meu 
nobre colega, êsses fatos são testemunhos evi-
dentes de que não pode haver comparação de 
atitudes. As minhas atitudes, certas ou erra-
das, são tomadas com o fito de não olhar para 
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trás e contemplar somente os amplos cená-
rios que descortinam à nossa' vista, do empol-
gante espetáculo do espírito desbravador da-
queles que vencendo todos os obstáculos em· 
punharam armas cívicas que culminaram na 
organização da Coligação Democrútica que 
terminou vitoriosamente em Minas com a 
eleiçào do homem que não é uma expressão 
de partido, é uma bandeira para Minas c para 
o Brasil. E' representante do bom senso, do 
justo c leal, é o espírito reto e justiceiro: Go-
vernador Milton Campos. Se não houvesse 
esta rebeldia da União Democrática, se não 
houvesse o triste epif;ódio de dezembro, não 
assistiríamos, Senhores, em Minas, a eleição 
de Milton Campos, governando num ambien-
te de paz e tranqüilidade, em que todos os 
elementos c todos os Partidos sentem seus di-
reitos garantidos por um magistrado que se 
encontra à frente do govêrno respeitando os. 
direitos cívicos dos cidadãos, porque, pouco 
importa a divergência política, é preciso, Se-
nhores, que haja o respeito absoluto dos di-
reitos individuais c .a verdade eleitoral, prin· 
cípios basilares de uma verdadeira demo-

E' um govêrno de lei, nfio de homem e 
como salientava certa vez o jurista argenti-
no Biclsa - um Govêrno não somente de leis, 
mas de homens dignos c honestos. Não bas-
tam, meus Senhores, leis honestas, leis boas 
se quem as cumpre, ou os encarregados de as 
cumprir as violam abertamente. E' preciso 
que à frente do govêrno de Minas se encon-
tre, não somente o homem que encarne as 
expressões de um povo eleitoralmente, mas 
sim encarne as inspirações cívicas c de cará-
ter de todos mineiros e brasileiros com um 
único objetivo: a grandeza sempre crescente 
do nosso torrão e da nossa pátria. 

Penso, meus Senhores, que nesta parte-
que não é objeto de acusação o nobre defensor 
em causa própria se limitasse pm·a encará-la 
em outra oportunidade, porque o que foi acu-
sado nesta Assembléia é que dinheiros foram 
desviados para fins políticos. Vou ler aos 
Srs. Deputados, mas antes devo esclarecer 
que o nobre Deputado último de Carvalho dis· 
se que iria responder em uma novela em três 
atos "Vigilância tardia". Entretanto, a sua 
novela deveria ser denominada "defesa tar· 
dia". Ainda me lembro, não sei se num mis-
to de encanto, ou de decepção, o seu céleJ.>re 
discurso nesta Casa em que falava em defesa 
do aumento de subsídio, se não me engano 
no célebre "capão do urubu", no "Hotel Ma-
mão" ou "Pensão da Boa Noite". 

· Senhores Deputados. Vim para esta Ca-
pital iniciar o meu curso universitário, em 
1927; de fato não conhecia êstes locais men-
cionados pelo nobre Deputado que passou a 
sua infância, nesta formosa Capital, · t~Ivcz, 
quase ao tempo do antigo Curral del-.RCl. 

Prevalecendo-me da informação de um 
amável conhecedor da história do antigo Cur-
ral del-Rei, procurei investigar onde se acha· 
va situado êste "capão do urubu" que ~os f_a7: 
recordar, rne':!s Senhores, o outro capao lns-
tórico, o capao da traição. 

Informaram-me, não sei se certo ou er-
rado que êstc celebérrirno "capão do urubu",. 
se c~contrava perto do antigo batalhão; era 
urna mata que abrigava êsscs corvos negros e 
perto dela se encontrava a cavalari~~a e um 
antigo cortume rudimentar; daí a preferên-
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cia dos urubus por esta mata que devia .ser 
agradável para aquêles que habitavam estas 
paragens, se não houvesse a presença dêsscs 
animais. 

Lembro-me ainda dos .estudos de Freud, de 
psicanálise. Procurei deduzir a razão pela 
qual, o nobre Deputado se lembrou afetuo-
samente do Capão do Urubu, c cheguei à con-
clusão de que assim aconteceu porque, sendo 
o nobre colega formado em veterinária, nesta 
Capital, naturalmente sinta a sua propensão 
para os animais. 

Srs. Deputados, esta é a novela que se 
há de escrever, c verifico que está de acôrdo 
com as circunstâncias c fatos, como sempre 
usamos nos expressar quando examinamos 
cousas concretas. Entretanto, não me impres-
siona, nem vou tomar o tempo a refutar a no-
vela, e, tomaria tempo, se fôsse uma novela 
saída da pena de Edgar Alan Poe, porque ins-
truiria e nos deleitaria. 

Mas, penso que não devemos nos ocupar 
com o Capão do Urubu, mesmo porque, êle 
não nos instrui em nada; antes, nos decep-
ciona com a oração do nobre colega último 
de Carvalho, defendendo o aumento de sub-
sídio nessa época de miséria em que vive-
mos, numa época de de{icit do Tesouro em 
quase duzentos milhões de cruzeiros. 

Portanto, Srs. Deputados, irei, direta-
mente, ao ponto nevrálgico da questão. Aqui 
está uma relação de mais de trinta pessoas 
que recebiam, religiosamente, semanalmente, 
por intermédio do nobre Deputado, para que 
o P. S. D. fizesse a qualificação c inscrição do 
eleitorado no Município do Pomba. 

Alguns dêles, é verdade, que se diga, 
porque ferindo questões de tanta importân-
cia, devemos reconhecer c frisar aquêles que 
ttabalharam. Alguns trabalharam eficiente-
mente no Cartório Eleitoral, que era supcrin-
tcndido pelo nobre colega. Uma ou duas des-
sas pessoas citadas nos documentos não eram 
parentes do nobre Deputados. Tôdas as de-
mais o eram. Uma era filha, e as demais, 
sobrinhas c parentes do nobre colega. 

O Sr. último de Carvalho - Há um en-
gano de V. Excia., nesta parte. 

O SR. DNAH MENDES - Há engano de 
Minha parte?! 

O Sr. último de Cal'valho -- Não uma 
nem duas, mas tôdas as pessoas que traba-
lharam no cartório são meus parentes, pelo 
menos, por parte de Adão e Eva. 

O SH. DNAR MENDES- Então eram pa-
rentes por parte de Adão c Eva. V. Excia. 
quer negar que a sua filha Hilda dos Santos 
Carvalho seja sua parenta? 

O Sr. último de Caruallw - Um. 
O SR. DNAR MENDES- E Edmar Sou-

sa Lima não é sua parenta? 

tos. 

tos. 

O Sr. último de Carvalho - Dois. 
O SH.. DNAR MENDES - lsa dos San-

O Sr. último de Carvalho - Três. 
O SR. DNAH MENDES - Iris dos San-

O Sr. último de Carvallw - Quatro. 
O SH. DNAR MENDES - Olívia Santos. 
O Sr. último de Carvallzo - Cinco. 
O SH. DNAR MENDES- Luiz último de 

Carvalho. 
O Sr. último de ,,Carvallzo - Seis. (Pall-

sa). - V. Excia. não vai continuar lem\o a 
lista? 

O SR. DNAR MENDES - Não seria pos-
sível analisar o parentesco dêsses 30 funcio-
nários com V. Excia. . . . 
, O SI'. úllimo de Carvalho - Não são meus 

parentes. Dos 30 somente seis o são. Ganhei 
a parti~a, c por um c,scor~ muito alto: 6 x 30. 

O SH. DNAR MJ..NDES- Mas, as pessoas. · 
que restam não trabalharam no cartóriq. Elas 
iam para as roças a cavalo, aos distritos para 
qualificar e alistar eleitores. Quero q{tc V. · 
Excia. aponte o número de pessoas superior 
a 2 ou 3 que trabalharam no cartório, c não 
são seus parente:;. Trabalhava no cartório do• 
Sr. Cândido Mosqueira, mas nas seguintes con-
dições: alguns minutos no cartório, c o res-
tante num burcau do P. S. D. que funcionava 
numa casa alugada pela Prefeitura, anexo ao 
Fórum. 

,()Sr. último de Carvalho- E' um conto, 
que já expliquei. 

O SH. DNAR MENDES- V. Excia. está 
fugindo da questão. 

O Sr. último de Carvallw - Não estou 
fugindo. Estou dizendo 'que jú expliquei a si-
tuação em meu discurso. 

O SR. DNAH. MENDES - Mas eu pre-
ciso repetir, hem alto, porque, quem não vi';l 
a citação dos nomes, pode pensar que ha 
cxagêro da minha parte. . 

E não é só isto. Informei que algumas des-
sas pessoas, parentes do nobre Deputa.do úl-
timo de Carvalho, recebiam pela Prefeitura ~· 
pelo Tribunal Eleitoral, ao mesmo tempo. E 
verdade, ou é mentira? · · 

O Sr. último de Cal'volli? - As dua~. 
Iris e Isa, receberam pelo Tribunal .. D~P.Ols· 
que nós acabamos de pa.gar aos funcwnanos. 
elas receberam da Prefeitura. 

O SH.. DNAR MENDES - E a sua fi-
lha? O Sr. último de Carvallzo - Acontec~u 
que pagamos ;tté determinado prazo. Dcpo1s 
dêste o Juiz incluiu na fôlha os nomes; os. 
funci~núrios, então receberam pela fôlha ~a 
Prefeitura, e minha filha estava no meiO 
dêlcs. 

O SH. DNAR MENDES- Então vou ter 
o prazer de ler, para o nobre Deputado, uma 
informação que obtive no Tribunal. 

Até a presente data foram efetuados os: 
seguintes pagamentos aos auxiliares do Car-
tório Eleitoral na 116.• zona - Pomba: 

Hilda Santos Carvalho - auxiliar. do car~ · 
tório no período de t.o de julho a 2 de de-
zembro de. 1945: Cr$ 1. 013,00 - Abono Cr$, 
200,00 - Total: Cr$ 1. 213,00. 

O Sr. último de Carvalho - Isto é outra 
cousa. 

O SR. DNAR MENDES - Cândido Mos-
queira, idem, idem, Cr$ 1. 213,00. 

Iris Schimidt Santos - tarefcira - Cr$ 
1. 755,00, todos êsses pagamentos efetuados ao 
Sr. Cícero Vidal Dias, procurador legalmente· 
constituído. · . 

Isa Schimidt Santos - Cr$ 1. 850,00, ela 
própria recebeu. . 

E' permitido ao Juiz Eleitoral reqmsitar· 
funcionúrios sem ônus para êste Tribunal. 

Estas pessoas recebiam pelo Tribunal, no· 
prazo de t.o de julho a 2 de dezembro de 
1945, c recebiam também, semanalmente das 
mãos <lo nobre c~lega último de Carvalho, que 
era tabelião no cartório do Pomba. Esta é 
uma das cenas da novela do nobre colega. 



O Sr. último de Carvallzo - Eu expli-
co ao nobre colega. Os pagamentos foram 
feitos aos funcionários, por mim. Os paga-
mentos feitos a êsscs funcionários pela Pre-
feitura não foram feitos por mim nem por 
minha determinação. Foram realizados por 
determinação do Juiz de Direito, de forma 
que não tinha nada com isto. Pelos pagamen-
tos do Tribunal sou responsável, feitos naque-
le prazo, c, quanto ao prazo em que a Pre-

, ~citura mandou pagar, não tenho nada com 
· Isto. 

~ . ·O SR. DNAR MENDES - Que prazo é 
este? 

O Sr, último de Carvallzo - O prazo que 
terminou em novembro, c V. Excia. foi o 
primeiro a reconhecer que êsscs funcionários 
trabalharam de fato, c mereceram o que re-
ceberam. 

O SR. DNAR MENDES -Não tenho dú-
vidas quanto a isto. f.:lcs trabalharam de fa-
to, c mereceram o que receberam. Mas rece-
beram duas vêzes pelo mesmo serviço. 

O Sr. último de Carvallzo - V. Excia. 
bem sabe que minha filha c minhas sobri-
nhas não poderiam montar a cavalo c ir para 
o interior qualificar c inscrever os eleitores. 
'V. Exeia. viu que no Tribunal se trabalhava 
dia c noite no serviço eleitoral, c que alistar 
mais de oito mil eleitores foi um trabalho pe-
nosíssimo. 

O SR. DNAR MENDES - Quanto à par-
te referente ao trahalho no cartório, não nego, 
ahsolutmnente. Elas trabalharam de fato. São 
moças distintas, honestas c muito trabalhado-
ras. Esta parte não discuto. Só analiso a ques-
tão da seguinte forma: é que elas receberam 
duas vêzcs nelo mesmo serviço. 

O Sr. último de Carvalho - Receberam 
duas vêzes, mas em tempos diversos. 

O SR. DNAR MENDES- Vou ler agora 
Para V. Excia., eertidõcs dn Prdeitura do 
Pomba, c outros documentos comprobatórios 
de minhaf, alegações: 

"Certifico, de ordem do Senhor Prefeito 
Municipal, que revendo no arquivo do Servi-
ço de Contabilidade desta Prefeitura, os do-
cumentos números 1.3(Hl de 2911011945, 1.445, 

1 de 51111~945 c 9 de 16111194G, relativos a des-
pesas feltas pela Prefeitura com Alistmacn!o 
El~itoral no Município, dêles constam os se-
.gUII_l.tcs pagamentos feitos ao Senhor Escrivão 
Eleitoral desta zona para pagamento do pes-
soal que trabalhou no referido alistamento, 
conforme relações discriminadas apresenta-
das pelo mesmo, do pessoal abaixo discrimi-
nado: 
. 1 - Oldcmar Libero - Período de tra-
balho: 22 a 28 de outubro de 1945, Cr$ 70,00 

29110 a 3111I!J15, Cr.$ 70 00 - Total Cr!ii 
140,00. . ' ' ' 

2 - .Tosé Bernardino Ferreira - Período 
de trabalho: 22 a 28 de outubro de 1945, Cr$ 
70,00 - 29110 a 31111945, Cr$ 70,00 - To-
tal, Cr$ 140,00. 
· 3 - Henrique Bento de Matos - Perío-
do de trabalho: 22 a 28 de outubro de 1945, 

,Cr$ 70,00 - 29!10 a 31111945, Cr$ 70,00 -
Total, Cr$ 140,00. 
· 4 - C:lndido Mosqucira - Período de 

t
7
rallalho: 22 a 28 de outubro de 1945, Cr$ 
0,00 _- 29110 a 3!111945, Cr$ 70,00 - Prc-

.TParaçuo de listas de votação, Cr$ 400,00 -
o tal, Cr$ 540,00. 
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5 - Antônio Coelho - Período de tra-
balho: 22 a 28 de outubro de 1945, Cr$ 70,00 
- 29110 a 31111945, Cr$ 70,00 - Total, CrS 
140,00. 

G - Maria Glória Duarte - Período de 
trabalho: 22 a 28 de outubro de 1945, Cr$ 
70,00- 29110 a 311119,15, Cr$ 70,00- Prepa-
ração de listas de votação, Cr$ 70,00 - To-
tal, Cr$ 210,00. 

7 - Joaquim Rocha Reis - Período de 
trabalho: 22 a 28 de outuhro de 1945, Cr$ 
140,00- 29!10 a 3111194.5, Cr!ii 140,00- Pre-
paração de listas de votação, Cr$ 300,00 -
Total, Cr$ 580,00. 

8 - Isa Santos - Período de trabalho: 
22 a 28 de ontuhro de 1945, Cr$ 70,00 - 29!10 
a 31111945, Cr$ 321.00 - Prepara~~iío de lis-
tas de votação, Cr$ 50,00 - Total, Cr$ 
441,00. 

9 - Pago ao "O Imparcial" - Período 
de trabalho: 22 a 28 rlc outubro de 1945, Cr$ 
21,<to - Total, Cr8 21,40. 

10 - Ontras desncr.as - Período de trn-
balho: 22 a 28 de outubro de 1945, Cr$ 80,00 
- Total, Cr$ 80,00. 

11 - 1\laria .To~é Scrvini - Período de 
trabalho: 29110 a 3111!945, Cr$ 70,00 - Prc-
nnração de listns de votação, Cr!) 150,00 -
Total. Cr$ 220,00. 

12 - Carolina Lihero - Período de tra-
balho: 29!10 a 311ll94[i, Cr$ 70.00- Prcnarn-
efío rle li~;tas de votaeão, Cr$ 150,00 - Total, 
Cr$ 220,00. " 

13 - .Tosr~ Ff'rreirn Cnrvnlho - Período 
rle trahalho: 2!'1110 a :1111!045. Cr~ 70,00 -
Pren<1rneã0 rlc lish; de votação, Cr$ 150,00 
- Total, Cr$, 220,00. 

14 - f:fmdirln O. Di:"ts - Prríodo de trn-
h,.•.Jho: 2!lllO a 31111045, Cr$ :100,00 -Total, 
Cr$ ~01),00. 

1fi - Hildn ~antn~ r.m·vn]]•n - Pf'ríodo 
rle t.rahnlho: 2!1110 a 3I11I!H5, Cr$ 300,00-
Tohd. Cr$ :lOo.oo. 

1.G -- Leontinn H. ~nnrcs - Pl'P.Pfl1'aeiío 
rll' li~.tas de votação, Cr*\ 105,00 - Total, Cr$ 
105,00. 

17 -· '\Vf'lington Whdro rln í;n~tn - Pre-
n:p·nr~fín rle li<:hls de votaçiío, Cr$ 150,00 --
Total. Cr8 1 !ín.oo. 

1 R -- 'Rdrm11· Snn~n Lirn:1 - PPdndo 'lc 
h·n hnlho: ?'> n 2fl rl" "" t11 h"f) rl" 1 01!'), C:rs:\ 
101,20- 29110 a ~l11l!lt\!"•. Cr~ 10J 1)0 -- P•·c-
n:n·nrãn 'l" li~tas de votaçflo, Cr~~ :10,00- To-
tal, Cr$ 28Ei.20. 

1!) - lris Snnto<; - PPrírHlo rll' tr~hn
lho: 2'> a 2R rlf' flllh'h''O rlP 1945, í;r$ 10.,,~0 
- ?.fll10 f1 :ll111!l4~. Cr~ 2~2.00- P~eD"I':H'::~ 
rlc li~.tas de votnçao, Cr$ 50,00 - 'I otal, C1 '·' 
43fl,OO. 

,.., • 1 , · ' •• • ""' a ?fl (11" Sorna - ,-cnor o rH~ r.rnrJmno, .~,, · •· i 
"llltuhro de 194!1, Cr$ 9:17,50 -- 2911.0 a :11111 
!i4fi, Cr$ 2. 077,00 - Prenaradío de li~tas 0 c 

, votação. Cr$ 1 . G!í5.0() - Total, Cr$ 4. GG9,5 · 
Prcfr>itnrn MnnieinqJ do Pomhn .. 29 de 

ahril de 11H7. -.'n.) Périeles de QueJroz, sc-
cretúl'io da Prefeitura." 

PREFEITURA MUNICIPAL DO POMBA 
Certifico. de or•lcm do Sr. Prefeito ~[u

nicipal, qtH', revendo no nrqni_vo do Serviço 
de Contabilidade, dcsfa• Prdeituya, o docu-
mento n.• 1.:355, de 241101945, dele. consta. o 
pagamento feito ao, Sr. Escrivrío Eleitoral des-

.·.·!"' 
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te Município, da quantia de Cr$ 2. 420,00, pa-
ra o pa~amcnto da seguinte despesa do servi-
ço de alistamento eleitoral, material e via"ens 
conforme relação abaixo discrirninada, ~pre~ 

' sentada pelo referido Escrivão: 
Jair de Abreu - 51 dias a Cr$ 10,00 -

Cr$ 510,00. 
Ronaldo Silva - 51 dias a Cr$ 10,00 -

Cr$ 510,00. 
Graciano Lopes de Abreu - 51 dias a 

Cr$ 10,00 - Cr$ 510,00. 
Rubens Medeiros - 354 certidões - Cr)Jl 

'354,00. 
· Pago automóvel, ida e volta a Pomba -

Cr$ 200,00. 
Pago Irmãos Furtado, material fornecido 

- Cr$ 205,00. 
Urna viagem a Astolfo Dutra Cr$ 

'20,00. 
Urna viagem a Ubá - Cr$ 20,00. 
Uma viagem a Guarani - Cr$ 10,00. 
Total - Cr$ 2. 420,00. 

· NOTA - Esta conta foi expedida em 23\ 
10\945, por Graciano Lopes de Abreu, encar-
regado do alistamento eleitoral em Piraúba, c 
seu. pagamento foi requerido pelo Escrivão 
Elmtoral, Dr. (Jltimo de Carvalho. 

Não contém o "visto" do Dr . .Juiz Elei-
toral. 
. . Prefeitura Municipal do Pomba, 2\l de 

abnl sle. 194 7. - (a. ) Péricles de Que h oz, 
Secrctano da Prefeitura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DO POMBA 

Certifico, de ordem do Senhor Prefeito 
:Municipal, que, revendo o arquivo do Serviço 
de Contabilidade desta Prefeitura, dêle cons-
ta os seguintes documentos relativos a despe-
sas com o alistamento eleitoral do Município: 

Documento n.O 1.303, de 3\10\!l45 -
Pago a Ana Baeta da Roeha Granato, Profes-
sôra da Eseola Hural denominada "Granatos", 
gratificações relativas aos meses de julho, 
agôsto c setembro, por serviços de alistamen-
to de eleitores - Cr$ :300,00. 

Documentos 1. 305 e· 1. 307, de :3\10\9,15 
Pago a Zilda Silva Lima, Professôra Hu-

ral, gratific:wõcs dos meses de julho, agôsto c 
setembro, por preparação de eleitores para 
serem alistados - C r~; :lOO,OO. 

Documento n." l.il!H, de 3\11\!l45- Pago 
a Hilda de Castro Silva, Profcs:;ôra da Escola 
Rural denominada "Contendas", gratifieaçõcs 
dos meses de agô:;to c setembro, por ter lecio-
nado à noite na mesma escola, para fins elei-
torais - Cr~ 200,00. 

Documento n.o 1.057, de 29\8\!l45- Pago 
a Graciano Lopes de Abreu, })ara pagamento 
do pessoal que trabalhou no alistamento elei-
toral do distrito de Piraúlla, no período de 
30 de julho a 26 de agôsto de 1945 - Cr$ 
991 00; c para pagamento a Rubens de 1\Ie-
dc'i{·os, por G14 certidões a Cr~~ 1,00, Cr$ 
614,00 - Cr~ 1. G05,00. 

Documento n." 1.357, de 24\10\9·15 -
Pago ao Sr. Plínio Lima, chofer, por uma via-
gem feita com o seu automóvel ao distrito de 
Piraúba a fim de trazer o Senhor Grnciano 
por Cr~' 120,00, c mais quatro corridas na ci-
dade por Cr* :10,00 - C r~ 150,00. 

Total - Cr$ 2. 555,00 (dois mil quinhen-
tos c cinqüenta c cinco cruzeiros). 

Os documentos .acima não contêm o "vis-
to" do Dr. Juiz Eleitoral. 

Prefeitura Municipal do Pomba, 29 de 
abril de 194 7. - O Secretário da Prefeitura 
Périclcs de Queiroz. ' 

PHEFEITUHA MUNICIPAL DO POMBA 

Certifico, de ordem do Senhor Prefeito 
Municipal, que, revendo, no arquivo do Ser-
viço de Contabilidade desta Prefeitura, os do-
cumentos números 1. 13,1, 1. 340 c 1. 3GO, rela-
tivos a despesas com o alistamento eleitoral do 
rnunieípio, dêles eonstam as seguintes despe-
sas feitas pela Prefeitura no distrito de Tabo-
lciro, dês te município, pagas ao Senhor João 
Floriano Filho: 

Documento n.0 1.1:34, de :3\9\945 - Ao 
Sr. João Floriano Filho ,para pagamento da 
seguinte despesa: 

Pessoal que trabalhou no período de 17 
de julho a :lO de agôsto de 1945 - Cr$ 860,00. 

Aluguel de um animal - 4:3 dias, a Cr$ 
3,00 por dia - Cr!\l 129,00. 

Material - Cr~ 30,50. 
Som:l - Cr$ 1.019,50. 
Documento n.0 1.:340, de 17\101945, ao 

mesmo, idem, idem: . 
.Tosó Evangelista da Rocha - Cr$ 310,00. 
.Tosó Hamos - Cr$ :310.00. 
Alu•<ucl de animal - Cr~ 93,00. 
Dcs~csas de portador - Cr$ 42,00. 
Sorna - Cr$ 755,00. 
Documento n.o L:~GO, de 2GJ10I945,- pago 

ao Senhor .T oão Floriano Fill~o, despesas c<;>m 
o alistamento eleitoral da vila de Taholc1ro 
-Cr$ 1 . 690,00. 

Soma - Cr$ 1. ()!)0,00. 
Total gàal - Cr$ 3. '164,50. 
Prefeitura Munieipal do Pomba, 29 de 

abril de 1!H 7. - O Secretário da Prefeitura, 
(a.) Périelcs de Queiroz. 

Certifico, de ordem do Senhor P~cfeito, 
conforme dc~maeho exarado no reqncnmento 
do Advo~ado Hélio rvicndcs Ferreira, datado 
de 9 do c'orrente, que revendo as ordens de p~
t''\mcnto desta Prefeitura efetuadas no excrcl-
~io de 1946, encontrei os scguinlcs paga-
mentos: 

Ordem n.o 51G·- "Despesas a regulnrizar" 
- Hctifieação do rio Pomba - Cr$ 2. 000,00. 
Pagamento ao S1·. Geraldo r~ross1, provem en-
te de seus serviços nrcsta~los durante os me-
ses de março e abril no serviço de retifica-
ção do rio Pomba, nesta cidade, datada de 
20 de maio de 194G, assinado pelo Prefeito 
Dr. ültimo de Carvalho; ordem n.o 5!l0 -
"Despesa cxtraorçarncntru:ia" - Retificação 
do Hio Pomba, Cr* 1. 500,00, pagamento fei-
to a Agildo dos Heis Coutinho, chofer de pra-
ça, proveniente ele viagens feitas em seu au-
tomóvel a serviço da retificação do curso do 
rio Pomba, datada de 11 de maio de 1946 e 
assinada pelo mesmo Prefeito · Dr. últim~; 
ordem n.0 4!l0 - "Despesas extraorçamcnta-
ria" - Hetificação do Hio Pomba - Cr$ 
400,00, pagamento feito a Geraldo Clcn~cnte 
de Araújo - Chofer de praça - provem.entc 
de uma viagem em seu nulomóvel eonduzmdl) 
o Sr. Prefeito a Juiz de Pora, onde fôra a 
serviço de rctificaeiío do curso do rio Pomba, 
datada de !l de rri'aio de 1!l4!l, assinnda pelo 
mesmo Prefeito; ordem n.Q 528 - "Despesa 
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cxtraorçamentária"- Retificação do rio Pom· 
, ba. --'- Cr$ 1. 000,00, pagamento ao Prefeito 
Dr. último de Carvalho, de despesa de uma 
viagem a Belo Horizonte a fim de tratar de 
serviços relativos às obras de retificaçflo do 
rio Pomba, datada de 29 de maio de 1946. 
Certifico, ainda, que revendo as fôlhas de pa-
gamento do mesmo exercício de HHG encon-
trei: Fôlha n.• 161 - Operários do serviço de 
ruas, praças c jardins - período de 2·i de 
fevercim a 2 de março. Pago a Geral à o Gros-
si, encarregado do serviço, 4S horas a Cr$ 
2,00 - Cr$ 96,00; fôlha n.• 184 - Operários 
dos serviços de ruas, praças e jardins, período 
de 3 a 9 de março, pago a Geraldo Grossi, en-
carregado do serviço, 5{\ horas, como chofer, 
Cr$ 112,00; fôlha n.• 223 - Operál'ios do ser-
viço de retificação do rio Pomba, período de 
10 a 16 de março, pago a Geraldo Grossi, en-
c?rregado do serviço ( 48 horas), Cr$ 96,00; 
folha n,9 233 - Operúrios do serviço de re-
tificação do rio Pomba, período de 17 a 23 
de março, pago a Geraldo Grossi, encarregado 
do serviço (5G horas), Cr$ 112,00; - Fôlha 
n.ç 270 - Operários do serviço de retifica-
ção do rio Pomba, período de 23 a 30 de mar-
ço. Pago a Geraldo Gro~si, encarregado do 
serviço (56 horas), Cr$ 112,00; fôlha n.• 332 
- Operários do scrviçu de retifica~~ão do r~o 

, Pomba, período de 31 de março a 6 de abril, 
pago a Geraldo Grossi, encarregado do ser-
viço (56 horas) Cr$ 112,00; fôlha n.• 362 -
Operários do s~rviço de retificação do rio 
Pomba, período de 7 a 13 de abril .. Pago~ a 
Geraldo Grossi encarregado do serviÇO (:>6 

, horas), Cr$ 11'2,00; fôlha n.O 365 -!'-- Operá-
rios do serviço de retificação do no Pomba, 
período de 14 a 20 de abril. Pago a Geraldo 
Grossi, encarrcrrado do serviço ( 48 horas), 
Cr$ 96,00; fôlh; n.O 381 - Operádos do ser-
viço de retificação do rio Pomba, período de 
21 a 27 de abril. Pago a Geraldo Grossi, en-
carregado do serviço (56 horas), Cr$ 112,00. 

O referido é verdade, dou fé. 
Prefeitura Municipal do Pomba, 10 de 

outubro de 1947.- (a.) O Secrctúrio. Visto: 
(a.) O Prefeito. • 

NOTA: - Deveria figurar aqui outra cer-
tidão fornecida pela Prefeitura do Pomba, o 
que não é feito hoje por tratar-se de um gran-
de, qua(~ro, de. demorada confecção tipográfi-
ca. Sera publicado em outra edição do "Diá-
rio da Assembléia". 

_ Uma despe~a que está no quadro c que eu 
nao col!lpreendi: - Padre c automóvel. Acho 
que fm, com, certeza para ver algum mori-
bundo do P.S.D. 

, O S_r. último de Carvalho - V. Ex c ia. 
da-n;c, hcenç~ par~ um ~parte? Os eleitores 
dy I . S. D. ':ao estuo m.or!bundos, porque êlcs 
tem ganho toda~ as cleiçocs. 

O SR: DNAH MEND,ES- Aí ha um pou·· 
to que vm Ecr desagr~d.avel I?ara V. Excia. : 
a sua atuaçao, no car·torw eleitoral foi a mais 
facciosa poss1vel. 

0 Sr. último. de qavrallw- Não. Dese-
jo falar a V. Excw. sobre as contas que está 
lendo. Apenas quero acre~cen ta r uma coisa: 
essas despesas que V· Ex_cw_. leu_ e serão pu-
blicadas, pergunto a V· ~XCI a·, s~o pagamen-
tos que passaram pelas mmhas rnaos? 

O SR. DNAR :MENDES- Passaram, per-
feitamente. 
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O Sr. último de Carvalho - V. Excia.: 
não está bem informado. As irriportâncias que 
passaram pelas minhas mãos, são, .justamen-, 
te, essas importâncias de que possuo doeu- · 
mcntos em original. Há outra.s despesas como 
estas que estão aí. Foram feitas e pagas. Os 
interessados ou beneficiados, ou quaisquer no-
mes que se lhes queira dar, rcccbc::un direta-
mente na Prefeitura, do Sr. Prefeito. O Pre-
feito foi quem pagou essas uespesas. Eu sou 
o responsável, ai.Jsolutamcntc responsávc!, pe· 
los dinheiros que passaram pelas mmhas 
mãos. 

O SR. DNAH MENDES -Bem, V. Excia. 
está afirmando uma cousa, com a qual docu-
menladamen i e não po3so concordar, porqu<; 
consta dos t!ocumcnto:> que o pagamento foi 
feito por V. Excia., e as relações eram apre-
sentadas por V. Excia. . J • 

Agora, se V. Excia. co~fwva _!10 I re~c1to 
para fazer êssc pagamento, Isso nao me mtee-
ressa, a responsabilidade é de quem recebe 
de quem ordena. 

O Sr. último de Carvalho - Alguns do-
cumentos, não os tenho de cabeça. · · 

O SR. DNAR MENDES- Todos êles. 
O Sr. último de Carvalho - Desculpe, 

V. Ex e ia. não pode fazer essa al'irmação, por-
que é justo que V. Excia. não tenha os da-
dos necessários. 

Entretanto, 'posso 'garantir a V. Exci?-·• 
sob a minha palavra de honra que a maiOr 
parte dessas despesas não foi feita por meu 
intermédio,' nem pelas minhas mãos. 

O SR. DNAH MENDES - Aqui está, pre-
zado colcgn, a relação de todos os pagamcptos 
feitos ao Sr. Escrivão Eleitoral, de acordo 
com as relações semanais por êle apresentadas 
ao Prefeito: Tudo muito claro. 

O Sr. Oi limo de Carvalho - As despe~ 
sas semanais são as despesas que. aprcsent~l 
aqui. Com o dinhcir~ q~IC recel~I, pa0uc~. 
Agora confesso a V. Excw. que I~npm:tancia 
muito maior do que a que paguei, fm paga 
pela Prefeitura. J~sse é o ponto de vista do 
Prefeito. me achou que devia fazer o alis-
tamento eleitoral em todo o município, de 
forma que o que acontece é o seguinte: o 
atual Prefeito, ou o Govêr~o~ ou q~ern quer 
que seja, que peça ao .Escnvao Eleitoral que 
preste estas contas. 

O SR. DNAR l\IENDES - Aliús, devo d!-
zer a V. Excia. isto: - V. Excia. tem mais 
de duzentos mil cruzeiros de contas a lega-
lizar e nem sequer s~ preocupou em apre-
sentar as contas de acordo com o dcc.rcto d? 
Govêrno, já passou o prazo e V. Excra .. esta 
tranqüilo, não se preocupa e~? cumpnr o 
dever de prcst,ar contas ao Governo. • o Sr. últzmo de Carvalho - Um par~n
tesis no assunto de que estamos tratando: m-
formo a V.' Excia. que fui Prefeito G meses; 
Eu soube que os Prefeitos teriam de regulan-. 
zar essas contas. Não recebi por parte do De-
p~rtamcnto, pm: parte do Govêr.n<;>, n~m por 
parte de ningucm, qualquer sohCitaçao para 
regularizar. essas coT,Itas; c, se rec;bessc eu 
não ,podcna regularizar urna. con.ta de 1946, 
se não me engano, quando mfchzmente, na 
nossa Prefeitura, há as contas a serem apro-
vadas do Prefeito que cxcrc,:-n o cargo 
em 1942. Como é que poderao ser apre-
sentadas c aprovadas contas de 19,t6, se ain-
da não foram aprovadas as contas de 1942? 

j 
i 
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Eu n'ão teria a menor dúvida em apre-
sentar as contas de minha gestão. V. Excia. 
.sabe que, na Prefeitura, estão' todos os com-
provantes das despesas que fiz - no dia em 
que fôr notificado, pois o prazo correrá a 
partir dêsse dia c cu não tive nenhuma no-
tificação a êssc respeito. 

O SR. DNAH MENDES - Acho que o 
Decreto publicado não faz nenhuma notifi-
cação in<lividual, todos são obrigados. A lei 
- admiro que o nobre Deputado não tenha 
lido o Decreto nesse sentido - foi publica-
da nos jornais c se está na situação do De-
creto, V. Excw. tem obrigação de providen-
ciar a sua parte, pois não lhe aproveita a alc-
ga~~ão de ignorância da lei. 

U Sr. Oltimo de Carvalho - O Decreto 
foi publicado, está esgotado o prazo do De-
creto. Pois bem, cabe ao Govêrno, portanto, 
uma vez esgotado o prazo, a notificar-me para 
regularizar essas despesas, e a minha calma, a 
minha tranqüilidade é .iustmnentc por essa ra-
zão: sei, porque administrei o município, que 
as despesas estão documentadas c nem pode-
ria~ de.ixa~· .de estar_. .. E y. t:xcia. sabe que 
os funcwnanos mumcl[lals da Prefeitura na 
ocasii\o em que fui nomeado Prefeito ' em 
g,ra~dc maio!'ia, P<:rlcnciarn ao partido de V. 
Excw., e na o se na cu, portanto, quem iria 
fazer despesa~; sem os comprovantes necessá-
rios. 

O SH.. DNAR MENDES - Eu peço ao no-
bre colega para dm· apartes menores do con-
trário fica discurso paralelo. ' 

Agora, cu queria que V. Ex c ia. respon-
desse o seguinte: - estamos em perguntas 
recíprocas - por que razão foram pagos Cr$ 
2.000,00 ao Sr. Geraldo Grossi, no serviço de 
retificação do Rio Pomba, durante os meses 
de março e abril, datado de 20 de maio de 
1940, quando é sábido que no período de sua 
gestão não se fêz nenhum serviço de retifi-
cação do Hio Pomba, quando é sabido que 
êsse Geraldo Grossi é funcionário municipal 
e recebe como diarista? 

O Sr. último de Carvalho - Hcspon,den-
. do a V. Ex c ia., pcrgun lo se tais despesas se 
referem ao serviço eleitoral. 

O SR. DNAR MENDES - Não, Senhor. 
O Sr. Oltimo. de Carvalho - Não se re-

ferindo a estas despesas, V. Excia. trazendo 
·documentos disto, é claro que isto me causa 
· surprêsa, porque não fui convocado a discu-
tir aqtii a minha gestão como Prefeito, e sim 
na qualidade de escrivão eleitoral. Peço li-
cença a V. Excia. para que, quanto à mi-
nha gestão, V. Excía. me acuse oportuna-

. mente. 
O SR. DNAR MENDES- Devo informar 

a V. Excia. que da fôlha de pagamentos a 
operários, figura o mesmo Sr. Geraldo Gros-
si, no mês de março e abril, e V. Excia. ge-
nerosamente, mandou pagar dois mil cruzei-
ros a um operário que recebe da Prefeitura, 
dois cruzeiros por hora, dezesseis mil réis por 
dia religiosamente. E eu fico extasiado dian-
te dessa duplicidade de pagamento a um seu 
compadre c amigo. 

O Sr. último de Carvalho - Pediria a 
V. Excia., por favor, tratar'da minha admi-
nistração municipal, em outra oportunidade, 

.para que cu, estudando o seu discurso e do-
cumentos que V. Excia. apresentar, possa tra-

.zcr provas, se o conseguir. V. Excia., com 

isso, quer dar a impressão de 'cs'tar tratando 
de assunto diferente ... 

O SR. DN.AR MENDES- Está hem claro. 
O Sr. Oltzmo de Carvalho - . . . daquele 

de que nós estamos tratando. E, agora . estou 
diante de V. Excia. como escrivão cle'itoral. 

O SH. DNAR MENDES- Eu sempre re-
conheço que o meu nobre colega nunca quer 
ferir a questão vital: sempre bate em reti-
rada. Mas sua retirada deixa flancos abertos· 
não são salvaguardados. ' 

Efetivamente, Senhores, o que não posso 
conceber, é que um Prefeito pague duas vê-
zcs a um funcionário, se êle ganha dezesseis 
cruzeiros por dia, quatrocentos cruzeiros por 
mês, mais ou menos, e recebe mil cruzeiros 
por mês, por serviço que não prestou. Sôhrc 
a gestão de S. Ex c ia. na Prefeitura, podemos 
examinar êstc caso, em outra ocasião, se V. 
Ex c ia. quiser. 

V. Ex c ia. recebeu do Estado cinqiicn ta 
mil cruzeiros para retificação do Rio Pom-
ba c o IUo lá continua, sem o serviço para o 
qual foi destinada a importância, durante a 
sua gestão administrativa. 

Esta verba de cinqüenta mil cruzeiros foi. 
designada para serviço pré-dctcrm~nado que 
viria aliviar grandemente a populaçao do no:>-
so municínio no período das enchentes que 
inundam â p;rtc baixa da cidade. 

J:;:stcs serviços não foram completado~, . 
porque V. Excia. recebeu uma verba desti-
nada a êles e desviou esta verba para outros 
<>erviços, ou outras coisas que futuramente 
poderão ser discutidns. . 

O Sr. último de Carvalho - V. Exc1a. 
dá licença para um ap~rte? - Pergun~o a 
V. :Ex c ia. se esta importancw, que recebi em 
Belo Horizonte, foi TJaga pela coletoria esta-
dual, se entrou na Prefeitura. 

O SR. DNAR MENDES - Eu respondo. 
a V. Excia. que a requisição foi feita S?b 
n.• 3. 711, de 24112!1915, Se_cretaria da Vw-
çiio e Obras Públicas, pago pela Secção Ban-
cária, em 26112!45. 

O Sr. último de Carvalho - Pergunto se 
esta importfmcia foi paga c se a conservei nó . 
bolso ou nos cofres da Prefeitura. 

O SR. DNAR MENDES- Isso V. Excia. 
é que deve responder. 

O Sr. último de Carvalho - Não. 
O SR. DNAR MENDES - V. Excia. que 

era Prefeito, porque no livro da Prefeitura 
consta sômcnte um gasto de trinta e oito mil 
cruzeiros, mas não nas obras de retificação 
do Rio Pomba. 

);;stes gastos são os que se encontran. 
aqui: dois mil cruzeiros ao Sr. Geraldo Gr(ns· 
si, viagem de V. Ex c ia. a serviço de retifi-
cação do Rio Pomba, etc. 

O Sr. último de Carvalho - Como seria 
possível eu viajar à minha custa, a serviço 
da Prefeitura? 

O SR. DNAH MENDES - V. Excia. 
deve saber que aquêles eram serviços de al-
to alcance para a cidade do Pomba e as via-
gens têm verbas próprias. 

V. Excia. não devia desviar essas ver-
bas para outra finalidade, privando, assim; 
a nossa cidade de um serviço urgente, tanto 
que nas enchentes numerosos conterrâneos 
nossos, perecem, e ficam todos privados de 
atingir a ·estrada de Juiz de Fora c u Leo-
poldina Hailway, porque V. Excia., o grande 
trabalhador, não quis continuar o serviço, 
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verba essa que foi pleiteada, não por V. 
Exeia., mas por outros Prefeitos· para êste 
serviço de alto alcance para a nossa cidade. 

O SI'. Ollimo de Carvallzo - Pelas pala-
vras de V. Excia. conclui-se que a impor-
tância recebida do Govêrno entrou nos cofres 
municipais. 

Se entrou nos cofres municipais, corno 
de fato entrou, V. Ex c ia. não me poderia 
fazer a injustiça, nem em pensamento, que 
recebesse uma importância que não me per-
tencia,.e a colocasse no bolso. De forma que, 
se entrou nos cofres do município c se os 
pagamentos das Prefeituras só podem sair es-
criturados, autorizados pelo Prefeito, visados 
pelo Secretário, c pagos pelo Tesoureiro, acho 
que há muita gente que controla êsse servi-
ço. E' lógico que não posso dizer a V. Excia. 
corno esta importfmcia foi consumi da. 

O SH. DNAH MENDES- Perfeitamente. 
Examinaremos isto em outra oportunidade. 

O Sr. último de Carvalho - Agora, é 
p~·eciso distinguh· esta parte de minha adm.i-
mstra~~ão como Prefeito do Pomba por seis 
meses, da minha atuação como Escrivão Elei-
toral da comarca de Pomba, por isso que o 
nosso assunto refere-se sómcntc à último de 
Carvalho como Escrivão Eleitoral do municí-
pio do 1>omha. 

O SH DNAR MENDES - V. Excia. quis 
desviar o· as;un to, quan c! o alii~s eu já tinha 
feito referência a êlc, nesta tnlmna: . 
. En trctan to Senhores, cu voltarei somen-
te ao assunto 'para êssc exame de at<_:ls pú-
blicos, se a isto fôr obrigado, p_ara nao pa-
recer que estamos trazendo conti~madarncntc 
Para esta Assembléia, fatos como este, lamen-
túveis, de uma discussão sôbre empregos de 
verbas. 

Entretanto lenho a declarar sôhrc as alu-
sões que faz o' nobre Deputado sôbrc boletins 
referentes à sua pessoa, não são meus porque 
quando cu faço minhas referências a atuação 
pú!Jlica ou na direção de emprêsas de que 
fizemos parte, cu o faço com o único objeti-
vo de restabelecer a verdade sôhrc os fatos 
ocorridos. 

Assim, Srs. Deputados, tôdas as publi-
cações que se fazem no município do Pom-
ba, referente à pessoa do nobre Deputado, 
são atribuídas à minha rcsponsahilldade c 
muitas delas chegam ao meu conhecimento 
por pessoas que vêm a esta Capital, e que 
com. tôda a sinceridade, cu as ignorava. V. 
E.xc~a. tem vários inimigos c muitas vêzes ir-
ritados ~c aproveitam c lançam êsscs boletins. 
V. Ex?Ia· sa?c perfeitamente que, em uma 
d<:tcrmmada cpoca do ano foi mandado pu-
bhcp~ no "O Hadical" do Hio de Janeiro uma 
noticia em que êlc o batizava "Hei do Cârn-

·bio Negro", pelo fato de 'em uma determi-
nada época, como Presidente da Cooperativa 
ter recebido 4 vagões de sal de Mossoró quan-
do a cidade c aquela zona se achavam com-
pletamente à míngua dêssc artigo c V. Exeia. 
que recebeu o produto a 17 cruzeiros o ven-
deu a 80 cruzeiros c quem fêz essa Pt~blica-

. ção no "Radical" é hoje um companhcm? de 
V. · Excia., o industrial Luiz Furtado Filho, 
que para êssc fim enviou especialmente ao 
lUo o seu viajante, Sr. Joaquim Saraiva· E~
trctanto, meus Senhores, espalhava-se pela CI-
dade que era minha pessoa que ordenava tal 
Publicação. Não fiz porque sou contra os 
anonimatos. Penso que nós homens que pre-
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zamos nossa responsabilidade devemos, quan-
do nos dirigimos a um nosso adversário, f~:.. 
zê-lo de cabeça erguida, com plena respo~Isabi
lidadc de nossos atos, com nossas assmatu-
ras. Estou cansado de saber, meus Senhores, 
que meu prezado colega é o "Hei do Cürnbio 
Ne~ro" do Pomba c se não é verdade o que 
afÚmo renuncio êstc meu mandato, se não é 
verdade o que estou afirmando a esta Assem-
bléia e ao povo de Minas Gerais. "Rei d.o 
Cftmbio Ncm·o" porque Scnhorc~;, na Presi-
dência da 'éoor)crativa 'o nobre colega que 
nfio era lavrador c se tornou lavrador por 
conveniência, explorou o povo com a venda 
de sal c farclinho, cujos vagões voltavam .e 
eram vendidos em .Juiz de Fora. Um cami· 
nhão foi prc:;o em Uh á. 

C<)mo fazendeil·o, procurando dct"ender 
meus conterrâneos da voracidade .do nobre 
colega, fui fazer parte desta cooperativa· O ca-
pital de Cr~ 613.000,00 abranl;endo a coopera-
tiva do Pomba c a de Tabolc1ro. , 

Sr. Presidente, tudo isso é um fato pu-
blico c pos~mo os documcn los. Porian to, meus 
Senhores, fazendo parte o nohrc colega d.a 
Usina do Poml>a, com seu prestígio c st!a hab~
lidaclc proverbial, a Usina do Pomba fOI adqm-
rida mais can:, Cr~ 315.000,00 porque S? acha-
va perto da linha da Lcopoldina, em c1m~ d.a 
linha da Leopoldina, ct·a o argumento pnnci-
pal. . 

A Usina de Tabolciro que pc.I~tcncu~ ao 
português que foi desbravar a rc:-pao, fo1 lC'-
var o progresso àquela zona, c na_? haycndo 
inlerêsse de defender êslc po;tugues fOI ven-
dida JJOr Cr$ 200.000,00; foi a nos~ a sorrtae ·r· · 1a Coopc -quando começou a se vcn 1car I . , d 
tiV'l do Pomb'l prejuíws constantes. Quan ° 
o ;wbrc cole,;a fechou a Cooperativa de T:-'-
bolciro em <Í~zcmbro daquele ano cu rcudnia 
meus ~ornp·mhciros de Taholciro para cs-
memhrú-h 'tornam~-Ia autônoma, houve p~r 
certo gra;;dc luta para êstc fim· Entrctan °' 
o nobr~c cole1'a como con~>la das atas d~ Coo-

,, ·-0 c foi fun-pcrativa foi derrotado na reur~w 
dada a Cooperativa de Tabolc1ro · 

O 'JUC existe 'l''Ora meus Senhores, é, que ' ' " ' · 1 Pomba c cru nessa situação a Cooperativa L o .' .. . . t . rtcs c OllClOSO, a erma da lmlla, sem ra~spo . · . 1, Fstrada 
no~S'l c'• d:'st"lllC 14 CJUilomctros L .1 "' , ·'· ' · '· · , f•tse cri-de Ferro a do Pomba passou a sula '· teve ' . b • co er<a c tica na administração do no rc "' ' ti'Irlo . . l 'ver urn cmpres que conse!lllll' para so JrCVl ., · ·a cré-
dc Cr$ 35(). 0~0,00 a pn:z<? l~ 1:.go g,a A~rl~ultu
dito coopcral,IVo d? MimstcV~ . 1~ de minha 
ra e na de 'I aholCiro, ~un 'rs n 'I ·trc cole-
terra natal, não procedi corr~ol. o ~ ,us~u fazer: 
"H porque não quis a prcslt cr~cw Taho· 
~J 1{rtc da Diretoria da Coopcrall~a d~ minha 
lciro achei que minhas ocupaçoes ~ frente ' - 't'am fiCar ,t profissão nao me pcrmi I' dores Ie-
da Cooperati':'a ~ lú coloca~nos Iav:a adrninis-
gíiimos os propnos fazendeiros para · 
trú-la. . . dista 14 qui-

A Coopcrahva de Taho.lciro . sperarncnte, 
Iôrnctros d~ Leopoldina c ':1v.e pro e completa· 
sem necessidade de cmprestunos misso 
;ncnte livr:c de ~Iualqucr, comP~·~. a Pl:ofunda 

Por ai se v c meus Senhoi cs, 
diferença que c;iste entre os p~oces~os ado· 
ta dos pelo nobre colega c P0

1r nos oVu rE~s · . 
O Sr. Oltimo de Carvalzo ·- · 'XCia.l 

permite um aparte? . 
O SH. DNAH MENDES - Pcrfcltarnente. 
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O Sr. último de Carvallzo - Sr. Pre-
sidente, tenho grande respeito por êste Par- · 
lamento c dentro desta Casa não tratarei de 
qucstôcs pessoais. Não responderei a V. 
Excia .. , 

O SR. DNAH .MENDES- Nem pode res-
pont1er. 

O Sr. último de Carvalho - . . . Sr. 
Deputado Dnar Mendes, Não lhe responderei 
absolutamente, quando Vossa Excia. se di~ 
rigir a mim em questões pessoais: respondo 
a V, Excia. com o meu silêncio. 

O SH. DNAH l\IENDES - Perfeitamente. 
Terminando, Sr. Presidente, não quero pro-
longm· m:.!is essa dü;cussão. Quis demonstrar 
a todos que as miiilws acusações ·não são 
obras da leviandade, são provas documenta·· 
das que o próprio nobre colega tem que si-
lenciosamente ouvir, por ser a cxprcssüo da 
verdade insofismávcl. Eu, Sr. Deputado, pre-
tendo, se Deus quiser, niio voltar a estas dis-
cussões como as que agora estüo sendo pre-
senciadas, porque me compunge o con1~~ão pe-
lo seu desenrolar; sou profundamente cris-
tão, uiio qu?ro em absoluto humilhar quem 
quer que SCJa perante o povo de Minas Gc-
raü;, nesta Assembléia. 

Entre~unto, muita:; vêzes somos forçados 
a contrarwr os nossos pendores, os nossos 
pensamentos e dcsviú-los para outros rumos. 
Ecm haja o momento proporcionado pelo no-
bre colega para que estas verdades fôsscm 
prpclamadas, para que o povo de Minas Ge-
rais soube~; se os homens com quem convive. 
Entretanto, outro falo, para terminar, vuu 
relatar. 

V. Excia. declarou que no tempo em 
que foi Escrivão Eleitoral 'do Pomba, foi um 
escrivão elogiado por todos; entretanto, meus 
Senhores, no município do Pomba estabele-
ceu-se contra nós uma verdadeira máquina, 
uma verdadeira família nos cartórios, tanto 
que, quando candidato a Deputado Estadual 
mandei fazer 3. 000 cartas para escrever a 
meus contcrrfmcos pedindo seu apôio à mi-
nha candidatura c estas cartas, meus Senho-
res, é triste relatar, não as pude entregar, 
por que? - porque me foram negadas as re-
lações de lista dos eleitores, no município do 
Pomba. A pessoa encarregada c que traba-
lhava no Cartório cu pagava o servi~~o, mas 
por ordem superior estas relações foram ne-
gadas. Tenho provas suficientes dêsse fato. 
E o Sr .. Joaquim Rocha H eis c outros sabem 
disto, porque cu ia pagar a êstc o . trabalho. 

O Sr. último de Carvalho -V. Excia. 
tem prova de tudo. 

O SH. DNAH 1\Il~NDES - Estou cxibinch> 
HS provas e V. Excia. estú sàmcn te com con-
versa. 

Portanto, meus Senhores, outro fato que 
.ocorreu no município do Pomba, no alista-
mento eleitoral. no tempo do nobre colega 
.......... de eleitores é coisa mais grave que 
vai ser apurada agora: eleitores com dois tí-
tulos eleitores com titulos sem processo de 
qualÚicaçi'io e de inscrição. Foram achados, 
meus Senhores, dezenas de títulos neste sen-
tido no Cartório Eleitoral do Pomba. 

0 Sr. último de Carvalho - Efetiva-
mente isto é muito grave. 

o' SR. DNAH MENDES -Aqui estú urna 
carta que recebi, e, que entre outras cousas, 
diz: 1'quc existem títulos de dezenas de elei-
tores jncxistcntes no município do Pomba, c 

sem existir nenhum processo de inscrição no 
cartório". Isso foi no tempo do tabelião úl-
timo -de Carvalho. . 

Peço a Deus que não seja verdade o 
que estou dizendo neste momento. 

O Sr. último de Cal'vallzo- Vossa Excia. 
não precisa pedir a Deus. V. Excia. sabe há 
quanto tempo estou afastado do cariório elei-
toral. Vossa Excia. deve instaurar inquérito,. 
c deixe que êle corra normalmente; tenho a 
certeza de que V: Excia. perderú, na certa, e 
tcrú uma :>urprcsa. 

O SH. DNAH 1\'IENDES- Jú requeri cer-
tidão, mas êsses eleitores votaram nas clci-
eões de 2 de dezembro c nas últimas clei-
Çõc:>. Não hú processo de qualificação e ins-
crição de eleitores c o. canhoto dêsses títulos, 
assinado:; pelo Juiz, estão em branco, sem no-
me c a filiação dos respectivos eleitores. 

O St. último de Carvalho ;-- Repito a 
V. Excia. que deve requerer o inquérito. 

O SH. DNhll MENDES - Corno é possí-
vel elogiar a atmwão do nobre colega último 
de Carvalho no seu cartório, no município 
do Pomba diante de tantas irregularidades 
verificada; no serviço eleitoral, de que es-
tava incumbido. 

Além disso, às altas horas da noi~e, os 
livros eram retirados, segun~o. estou mfor-
mado eram retirados do cartono c transpo~
tudos' para uma casa par~icular, onde se faZia 
o trabalho a que me refiro. , . 

O Sr. último de Carvalho ---;- Isto c mm-
to grave. V. Excia. deve, ~fetiyu,mentc, de-
terminar a abertura de um Inqucnto, e com-
provar êstcs fatos. 

O SR. DNAR MENDES - Tenha calma 
que saberei agir. 

O Sr. úllimo de Carvallw - Porque isto, 
é muito grave. 

O SR. DNAH MENDES - Há cousas ain-:. 
da mais graves do que isto. 

O SI'. último de Carvalho - P~ra V. 
Excia. há, sempre, cousas mui~o mm~ gra-
ves do que isto ou do que aqmlo. Ih~ c~m
sas mais graves no pensamento de V~ Excia. 

O SH. DNAH MENDES - Graças a Dc~s 
foi para a comarca do Pomba um novo Ju1z, 
a quem aliás conheço recentemente mas de 

' ' · · I na quem tive as melhores rcfcrencws pc a s 
serenidade e imparcialidade e conduta e.xcm-
plar nas comarcas em que exerceu a .magistra-
tura, c, tôdas as anormalidades realizadas no 
cartório do Pomba serão sanadas com pro-
vidências eficazes para garantia dos eleitores, 
porque não é possível que campeie a fraude 
numa repartição eleitoral, prejudicando a boa 
fé daqueles que confiam na justi~:a eleitoral. 
A garantia do regime democrático, reside, 
justamente, na verdade do voto. Não é eom 
eleitores votando duas vêzcs num distrito e 
noutro: 'em Tocantins c na cidade do Pom-
ba, que se pode fazer eleições lisas c hones-
tas. Portanto, é dever do cidadão, é dever ~e 
cada um coo)Jerar na medida de suas for-' . ] ~:as para restabelecer a verdade eleitora , na 
qualificaçi'io dos eleitores, dissipando todos 
os embustes, todos os disfarces, para que to-
dos tenham a certeza da vitória ou da der-
rota, c com esta certeza obedeçam à lei. 

Terminando as minhas palavras, neste 
momento, penso ter respondido ao meu nobre 
colega último de Carvalho. E, se S. Excia. 
me permite, lanço um apêlo para que sôbre 
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.tudo isso paire um clima de lealdade, fazendo 
:acima de tudo, o hem-estar de nossa terra. 

Devo declarar que, apesar das divergên-
cias surgidas, quando se tratar de benefícios 
a nossa terra natal, de melhoramentos ao meu 
torrão, pode estar certo S. Excia. que estarei 
a sua disposição. 

O Sr. Oliimo de Carvalho - Muito obri- · 
,gado. 

O SR. DNAR MENDES - E tanto isto é 
verdude, que podem dar fustemunho os no-
bres Deputados Cândido Ulhôa e Antônio Pi-
menta, quando estivemos em visita ao Sr. 
Secretário da Agricultura tratando de melho-
ramentos na zona do município do Pomba, fiz 
tudo para que o nosso município, fôssc tam-
bém beneficiado. Antes disso, na fazenda de 
Cambuí, quando lú estêve o nosso Governa-
.dor, Sr. Milton Campos,1 em conferência eom 
o Sr. Macedo Soares, Governador do Estado 
do Rio, conferenciei com o ilustre Secretário 
Américo Renê Giannctti, e lhe pedi que a 
nossa terra precisava participar dos melho-
ramentos que o Plano de Recuperação traria 
ao Estado; que nesse plano não fôssc olvi-
dada a terra pombense, c apelei para que o 
ilustre Secretário reservasse algum melhora· 
mento para a terra que me viu nascer, c el!l 
cujo seio estão sepultados os restos mortais 
de meu finado pai. . . . 

Só viso ao bem-estar, o beneficio daÇiuela 
. laboriosa população, honesta c cum.!?ndora 

de seus deveres, c a qual venho dedicando, 
nesta Assembléia os meus melhores csforÇ(_IS, 
para que os pod~rcs públicos voltem suas VIS-
tas 'para 0 progresso sempre crescente do mu-
nicípio do Pomba. 

Os meus colegas podem cst~r certos d.c 
que cooperarei em quaisquer pro.1etos que ;n-

·sem ao progresso da terra pombense c, In-
clusive quando apresentados pelo. meu advcr-
;sário, 0 nobre Deputado Sr. úlhmo de Car-

. 'valho. 
· 1 E· assim dizend_o, Scnhot_:_es Deputados, 
ctou por finda a mmha oraçao, declarando 
que esquecerei completamente o Capão do 
Urubu, tão familiar ao nobre colega. (Pal-
mas). 

HOSPEDAGENS EM ESTÂNCIAS HIDRO-
MINERAIS 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o 
. Sr. Mourão Guimarães. 

O SR. MOURÃO GUIMARÃES- Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

Venho a esta tribuna, somente para pro-
ceder à leitura de uma carta que acabo de 
receber, a qual está vasada nos seguintes têr-
roos - (lê): 

"Belo Horizonte, 16 de outubro de 1947. 
Exmo. Sr. Dr. Antônio Mourão Guima-

rães - D. D. Dcp?tado à Assembléia Legis-
lativa _ Belo Honzonte. 

Venho abusar da v<;>ssa ~o!ldadc, pedin-
do-vos a fineza de explica~ a .Il~stre Assem-
bléia Legislativa que, funcwnariO da Secre-
taria da Agricultura, onde ~~sde alguns an.os 
venho chefiando a Contabilidade I~dustn~l 
do Departamento de F01!1e"!to .Industnal, mms 
de uma vez estive nas hslancws ~lc Poços de 
Caldas e Araxú, semJ?rc. a scrv1ço de meu 
cargo. Pela própria exigmdade do meu t~mpo 
de permanência em qualquer delas, se eviden-
cia que não foram de repouso, sendo de tra-
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balho penoso, os dias que lú pussei, quer só, 
quer acompanhado de colegas, como o Sr. 
Bernardino da Cruz Carvalho, em 1947. 

Entre aquelas oportunidades, quero citar 
mais uma, que por coincidência não figura 
na relação publicada. Refiro-me à minha es-
tada em Poços de Caldas, em dezembro de 
1945, por vossa determinação, como titular 
da Agricultura, pura entrosar a contabilidade 
do Pálacc Hotel à Contabilidade Industrial. 

Esperando vos digneis atender a êste 
meu pedido, agradeço-vos antecipadamente e 
me subscrevo atenciosamente. 

(a.) Afonso L. Dayrell". 
Nas mesmas condições do Sr. Afonso 

Dayrell, estão os dignos funcionários da re-
ferida Secretaria, que figuram entre os hós-
pedes gratuitos em Poços de Caldas ou Ara~ 
xá, e cujos nomes passo a menc~onar: . Dr,. 
Oscar Pinto Corrêa, Dr. José Freitas TeiXei-
ra, Lúcio Xavier de Sousa, Labiene Antenor 
Araújo, Dr. .To sé Carvalho Lopes, Dr. Edson 
Guimarães, Dr. Andrade Júnior, Dr. Luiz 
Signorclli. D1·. Clóvis Ludoff, D. Maria Lui-
za Ludoff c Dr. Clóvis Lima Bruzzi. 

Incluo êsses nomes, a bem da justiça, pois 
conheço-os a todos, c sei que as menciona-
das pessoas estivemm naquelas estâncias, ape-
nas em função dos cargos que ocupavam na 
Secretaria da Agricultura. (Palmas) . 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES 

O SR. JUAREZ DE COUSA CARMO, por 
parte da Comissão .de Justiça, lê e apresenta 
à Mesa os seguilltes pareceres: 

PARECER N.o 49 
Comiss~o ~le Con.sti~uição, l .. egis~ação e Justiça 

Vew a Conussao de Constituição Legis-
lação e .Justiça o requerimento n.O n' solici-
tando ao. Govêrno do Estado informaÇões sô-
brc ~c fez. 5Iespesa~ com determinada con-
v~nçao pohhc:;-part.Idúria realizada nesta Ca-
IHtD;l c, se aftrmahva a resposta, a quanto 
subiram essas despesas. 

E' ~rcrrogativa do Deputado, assegurada 
pelo artigo 69, lctr~. "b", do Regimento In-
te_rno desta Asscmhlcta, ?Olicitar, por intermé<>' 
dt? . d~ ~~esa, como aq~u se faz, informações 
oflcw1s sol~re fatos .de mterêsse público. 

O ped1do, escnto, está redigido com cla-
reza e segun~o as normas parlamentares, 
achando-se devidamente apoiado. Foi lidq em 
Sessão e publicado no "Diário da Assembléia" 
de 8 do corrente. 
. _ Fora~, asslf!I, observadas nêle as impo-

Siçoes regimentais. 
:f:ste é o , relatório: 
A . Cor~issão de Const~tuição, Legislação 

e Justiça e de. J'!are?cr seJa o requerimento 
n.o 71, que S_?hcita !~formações ao Govêrno 
do Esta?o, seJa C'}Cammhado, desde que pede 
esclareCimentos sobre assunto de interêssc co-
letivo, tal. ~ que s.c refere a. despesa, de qual-
quer cspec1C, feitas atraves dos cofres PÚ-
hlicos. 

Sem que se entre no mérito do pedido 
nota-se .Jo.go que a palavra oficial sôhrc 0 as~ 
sun~o y1ra restabelecer a verdade, que iarnai 
prcJUdJcou a quem quer. s 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 194 7 (aa.) Juarez de Sousa Carmo r~lator · 
Pedro Braga - Cândido Ulhôa - Ro~don p-
~~. ~ 
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PARECER N.0 50 
Comissão de Constituição, Legislação e Justiça 

Aprovado em primeira discussão, foi à 
Comissão de Constituição, Legislação e Justi-
ça o projeto n." 198, que restabelece os dis-
positivos da Lei n.o 1. 007, de 2G de setembro 
de 1927, rc!:{uladorcs da cobrança de custas 
dos Dcscml.largadores, .Juízes de Di~cito c 
Juízes Subsiitulos. Pretendendo o IH'OJCto se-
jam essas custas cobradas sem prejuízo do di-
reito conferido ao Estado de arrecadar, pelos 
mesmos atos, custas de igual v~lor, v~r~fica
se desde ]o!'o implicar a medida solicitada 
er~ modificaÇõ~s no rcgiu;~ tJ:ibutári.o -yigcnle, 
demandando, pois, a audiCnciU prchmmar da 
Comissão de Finanças. 

Heqneremos, poi.s,. ~ Mesa que, ~n~es do 
pronunciamento ?cfn:Ihvo da. Comi;'>Sao. de 
Constituição, Legisl~çao c .. Justiça se.Ja _sobre 
o projeto em questao ouvida a Cormssao de 
Finanças. 

S:ila das Sessões, 17 de outubro de 1947. 
(an.) Juarez de Sousa Carmo, relator -

Pedro Braga - Cfmdido Ulhôa - Rondou Pa-
checo.· 

Submetidos os pareceres supra, cada um 
de sua ve:l, à discussiio c, depois, à votação, 
de acôrdo com o art. 161, ~ 3.0

, do Hc;.;irnento, 
são, sem c,lehatc, snces!>ivmncnte aprovados, c 
recebem os seguintes despnchos: 

Parecer n." 49 - Encmninhc-sc ao Sr. 
Governador do Estado. 

Parecer n.0 50 - ,\. Comissão de Fi-
nanças. 

Retirando-se o Sr. 1.0 Sccrctúrio, .o Sr. 
Presidente convida o Sr. Cândido Ulhôa para 
substituí-lo. 

Nenhum outro Sr. Deputado usando da 
palavra, passa-se à 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Declara o Sr. Presidente que, nos têr-

mos do art. 100, letra "f", combinado com 
o art. 124 do Regimento, submeterá à se-
gunda discussão c vota~~ão, preferencialmente, 
o projeto n.o 48, fixando o efetivo da Fôrça 
Policial para o exercício de. 1948. 

2.~ discussão do projeto 11.0 48: 
Entra, portanto, em 2.~ discussão, o pro-

jeto periódico de n." 48, que fixa o efetivo da 
Fôrça Policial para 19-18. , 

O Sr. Presidente procede à leitura do 
parecer que ao mesmo foi oferecido pela Co-
missão de Segurança. 

O SR. PHESIDENTE - Na forma regi-
mental, em 2.~ discusão, conforme a Assem-
bléia o dccidir,,o projeto scrú submetido por 
títulos capítulos, secções ou grupos de arti-
gos, 'englobadamente com as respectivas 
emendas. • 

Encerrada a discussão, proceder-se-á a 
votação em globo da parte do projeto já de· 
batida. Em seguida, scrf~o vot~das a~ .emen-
das, urna por urna, se a ,Casa nao dccHlll; 9u.e 
a vota~~ão se faça, lambem, em globo, chvldl-
das em grupos, eonform_e. tenham tôdas pa-
recer hvorúvcl ou contrano. 

0 ~.;n. BOUVAH DE FREITAS - (Pela 
ordem) __ Sr. Prc~liden\c, desejo apenas lem-
brar a V. Ex c ia. que cu requeri o destaque 
para a emenda n.0 2, que foi rejeitada pela 
Comissão. 

A. L.- 27 

O SR. ALBERTO DEODATO - (Para 
encamirzlzar a votação) - Sr. Presidente, a 
Comissão de Finanças foi, por unanimidade, 
contra a emenda que manda reverter à Fôrça 
Policial os oficiais reformados, em número 
mais ou menos, de 21, foi por dois motivos; 
1.0

, pelos motivos já expostos na Comissão an-
terior de que não é neste projeto que deve 
ter lugar a emenda, porque êste projeto é in-
tegral, é, por assim dizer,. um .~rojeto orça-
mental, onde não cabe diSpositivo nenhum 
alheio à despesa da Fôrça Policial e, em 2.Q 
lugar, como bem dizem os Deputados que 
aprcscntanlm a emenda, cstú' transitando a 
ação em que êsses oficiais pedem sua rever-
são à Fôrça Policial do Estado. Assim, eu 
acho que o Govêrno deve esperar que a Jus-
tiça resolva a situação. Não importa. que o 
Govêrno, sendo condenado, pague rnms, mas, 
em Juízo, cu creio que a vitória dos reque-
rentes é um pouco duvidosa. 

O SH. BOLIVAR DE FREITAS. - Sr. 
Presidente, parece que há um engano do De-
putado Alberto Deodato. A emenda n.o 2 rião 
manda reverter à ativa os oficiais da Fôrça 
Policial reformados pelo Decreto-lei n.Q 
11.261. O que faz a emenda n. 0 2 é auto;i-
zar o Govêrno do Estado a entrar em acor-
do com os oficiais da Fôrça Policial reforma-
dos pelo Decreto-lei n.o 11. 2Gl, de 13, de mar-
ço de 1 !)34, que ingressaram en: .T mzo, pre-
iendcndo a anulação da rcspccti~a 1:eforma · 

O Sr. Alberto Deodato - CuJo f1rn é re-
verter à Fôrça Policial. ITAS 0 G 

O SR. BOLIVAR DE FRE . --;- . o-
vêrno entra em entendimentos com eles, Isto 
é, se houver conveniência para o q,ovêrno .. 

O Sr. Alberto Deodato - Nao precisa 
de autorização. S I 

O SR. BOLIVAR DE FREITA. - sso 
poderá redundar em grande econ~rma pa_r~ ~s 
cofres públicos, porquanto um desses oficims 
que entraram em .Juízo já teve uma sc~tença 
judiciúria favorável a êlc, c o J?stad~ fo,I;- con-
denado a pagar uma grande mdemzaç.1o · , 

O Sr. Alberto Deodato - V. ExciU. da 
licença para um aparte? Há t~rn outro grupo 
de oficiais que entrou em :Tmzo, gan~wu na 
1.~ instfmcia, ganhou no Trhmnal daqm e. per-
deu no Supremo Tribunal Federal, dcpo1s d~ 
ter recebido os ordenados c de reverter a 
Fôrça Policial. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS -_I~ntrc
tanto, a sentença foi a ~avo_r. dêssc of1_cral, o 
que faz presumir que os oficiaiS que csh~o !~es
ta mesma situação tenham o mesmo dxrc1to. 
Agora, o que nos parece, Senhores, o que, deve 
mover-nos mais para votar essa emenda e que 
a Constituição, no art. 30 das Disposições 
Transitórias, diz o seguinte: - "Os oficiais 
reformados pelo Decreto estadual n.0 11.261, 
de 13 de março de 1934, em 14 do mesmo 
mês c ano, e que não acionaram o Estado, 
reverterão às fileiras da Fôrça Policial na 
data da promulgação dêstc Ato, sem direito 
à indenização". 

Pergunto agora a V. Ex c ia. ,c aos Srs · 
Deputados, por que haveremos nos de fazer 
reverter à Fôrca Policial os oficiais que se 
.iul:.1anun preJudicado:> Dela mú aplicaefío .dês-
se dcercto c deixa1; de autorizar o Governo 
a enh:ar em en!endimeiüos com aquêles <tUC 
estilo na mesma situaeão, que r.·c julgam pre-
.indicad~s pela mú ai)Iieac~ão do mesmo ,de-
creto, simplesmente por cntn:rcm em .Jmzo, 
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prmcipalmentc quando consideramos que um 
dêlcs já tem scntcn~~a favorável, donde se 
deve presumir que o seu direito seja bom. 

Penso, Senhores, que a emenda n. 0 2 visa 
corrigir uma injustiça. Pelo simples fato dês-
ses oficiais haverem entrado em Juízo, não 
vemos motivos por que havemos de dar urna 
situação de exceção àqueles que não reque-
reram, muitos dos quais apenas, por haverem 
perdido o tempo que a lei dá para o recurso. 

Portanto, penso que a emenda n. 0 2 é uma 
medida de cquidade, que vem colocar no mes-
mo pé de igualdade os oficiais que recorre-
ram a Juízo c aqueles que não recorreram. 

O SR. AMADEU ANDRADA - Sr. Pre-
sidente, ao Projeto que fixa o efetivo da 
Fôrça Policial do Estado de Minas Gerais para 
194l:l, foram apresentadas apenas duas emen-
das, dos ilustre Deputados Carlos Pratcs e 
Felicím\o Pena. 

A Comissiio, Sr. Presidente, não entrou 
na indagação da justi~~a das emendas apre-
sentadas, porque entendeu que o presente 
projeto deve ter por único objetivo a fixa-
ção do efetivo da Fôrça Policial, deixando 
de parte tôdas as outras questões jurídicas 
ou niio, que não se entrosem com o projeto 
ora debatido. 

O Sr. Boliuar de Freitas - V. Excia. 
dá licença para um aparte? Entretanto, como 
há muitas vagas no quadro da Fôrça Policial, 
penso que a emenda n.0 2 se cntrosa. 

O SH. Al\IADEU ANDRADA - A emen-
da n.0 2, data uenia, não se entrosa com o 
projeto, Sr. Presidente. Há na Casa um pro-
jeto, que já se encontra na Comissão de Se·· 
gurança Pública, c que se refere à reversão 
à Fôrça Policial dos oficiais reformauos pelo 
Decreto-lei n. • 11. 261, de 13 de março de 
1!l34. f:ssc projeto tem o n.9 83. Foi por isso 
que a Comissão entcnueu que melhor seria 
que essas !luas emendas fôsscm discutiuas na-
quele Projeto, que regulará, definitivamente, 
a reversão, dos oficiais reforma !los. 

Neste caso, seria interessante o exame 
destas emendas no projeto n." 83 mas não no 
P!'Oicto n.o 48, ora em debate, de vez que êstc 
tao somente fixa o efetivo da Fôl'ça Policial 
para o exercício pró,~imo. 

,O SH .. CARLOS PHATES (Pela ordem) 
- Sr. Presidente', peço a V. Ex c ia., manuar 
ler a minha emenda. · 

O SH. PRESIDENTE - Eu mesmo lerei 
a. em em! a de V. Excia. A cmcnua uc auto-
rw .uo Sr. Deputado Carlos Prates cstú con-
cclnda nos seguintes têrmos (é lida a emenda 
I!. o 1) . 

O SR. CARLOS PRATES - Sr. Presi-
dente. 

A emcnua determina que o Govêrno PO·• 
dcrá requisitar para o quauro oficiais da Fôr-
ç~ Policial, uesdc que satisfaçam às exigên-
cias regulamentares. 

Segunuo estou informado, esta emenda 
acarreta economia para o Estado, porque, 
existinuo vagas, estas serão preenchidas por 
ofici~is que estão, sem atividade, recebendo 
vencimentos. ' 

' Isto foi o que me levou a apresentar esta 
emenda. 

Não podendo a emenda ser discutida 
neste projeto, me reservo o direito de inclui-
la em outro, 
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O SR. PRESIDENTE- V. Excia. relira, 
portanto, a emenda. 

Tcnuo esta emenda parecer contrário da 
Comissão c o seu autor solicitado a sua reti· 
rada, defiro o requerimento. 

O projeto n.• 48 está redigido da seguin-
te forma (lê). . 

Os quadros anexos estão apensos no pro-
jeto. V ou submeter à discussão englobadamen-
te, o projeto n." 48 c a emenda que lhe fo~ 
apresenta da, visto como uma !las emendas foi 
retiraua. 

Encerrada a discussão, vou submeter a 
votos, em globo, o projeto,. salva a emenda 
n.o 2 que será votada depois. 

Os Srs. Deputados que são pela ap.rova-
ção, em globo, do projeto n.9 48, que fixa ? 
efetivo da Fôr<'a Policial do Estado de. 1.\-II-
nas Gerais pan{ o c~~ercício de 1!l48,, (!Ueiram 
permanecer sentados. (Pausa). I• OI a pro· 
vado. C 1 p A emenda do Sr. Deputa(lo ar. os ra-
tes foi retirada, e• a emenda do Sr. I?eputado 
Fcliciano Pena cstú redigida da scgtu}1ÍC ma-
neira (é lida a emeJl(la n:' 2) · •. 

Esta emenda tem parecer contr~riO. da 
Cornissiio. Os Srs. Deputados que sao pela 
sua aprovação queiram permanecer sentadoS· 
(Pausa). Foi rejeitada a emenda· 

O SR. EOÚV AH DE FREITAS - Sr · 
Presidente, pela ordem· • · d 

Fiz a defesa da emenda na auscncw 0 
. . p, a c entretanto, Sr. Deputado Fchcwno en ' ' , ; · d 

E . cl'l pode ~er <l111 a pergunto a V. xc1a. se ',. · 
discutida com o projeto n1·: ,

8D3A· Sr Pre· 
O SH. AMADEU AND u• . - . 

siucn te, pela ordem. 
O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 

o Sr. Amaucu Andrada· AD, Sr Prc· 
O SR. AMADEU ANDH r•- . 

sidcn te. 1 deve ser apre~ 
Eu entendo que a cmen( a. t ~ 83 que 

sentada e discutida com 0 troJC ~n~; atil;cnte 
é exatamente o q~IC. t!·ata < ~,.::s:~ Policial, re~ 
à reversão dos oficiaiS d~ I o; \t 261, de 13 
formados pelo Decreto-lei n. · 
de marro de 1934 · , Resolvendo a 

O SH. PHESIDEN'I E -;-- ,10 Sr. Depu· 
questão de ordem l?vantada1 ,pc tem a infor~ 
tado Dolivar de Frmtas, a l\ csaÇ'l pública, na 

C · - de Sc"nran ,, t · s mar que a OIIllssao " . . para que ai 
conclusão de seu parecer, optinda 5 n 'lo a êste 

' prcsen a a ' ' (l ') emendas deva~ ser a . · de lei n.9 83 e • 
projeto, mas, sim, ao !>:oJeto siucra a prc~ente 

Entretanto, a ~f?sa con. 1• dêstc proJCtO. 
emenda como matena vencH ·~IT AS (Pela or~ 

0 SR. DOLIVAR DE Fl}E.. Sr. prcsi· 
P t V Exci,t., · ·r·ca dem) _ crgun o a · 1, não s1gn1 I 

dente se a rejeição da emenV a Excia. acaba 
a apr~vação do parecer que · . . _ 
de ler. A reJciçao da o SR. PRESIDENTE -:- do projeto, tal 
emenda significa a apr~vaJao parecer. o_ pa· 
qual cstú redigido, c nao ~ ção Concluída 
rcccr não f~i pôsto ?rn " 0

9 a48 c. não h_aven· 
a 2. • discussao do proJeto n~ emenlla, fica o 
do sido aprovaua nenhUIIl< azo de cinco dias 
mesmo sôbre a mesa pclod~r 3.• uiscussão, de 
para receber cm~ndas37 do Regimento. 
acôrdo com o artigo 1 

VOTAÇÃO DO pROJETO N.o 43 
O SH PRESIDENTE - Vamos ~uhme~ 
. d l'b. - 0 da Casa, para votaçao, em ter a e I eraça 
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aos tributos estaduais, de que trata o artigo 
n.• 43 c emendas, dando nova denominação 
68, do Decreto-lei n.• 1. 975, de 29 de ja-
sc~unda discussão, já cncerr.ada, o projeto 
nen·o de 19,!0 (Código de Mmas) c contém 
outras providências. 

A Comissão de Finanças, dando parecer 
sôbre o projeto n." <13, informa que sôhre o 
mesmo foram apresentadas duas emendas; 
uma de autoria do Sr. Deputado Ma teus Sa-
lomé. A Comissão é pela sua rejeição; c ou-
tra de autoria do Sr. Deputado Uriel AI-
vim c pelo mesmo retirada. 

Não existem outras emendas e a Comis-
são não ofereceu substitutivos aos artigos do 
projeto, opinando, em conclusão, pela apro-
vação do projeto, sem as emendas. 

PI'Ojc!o de, lei n." 4:L Artigo 1." - (Lê). 
Vou submeter a aprovação, o artigo 1.• do 

projeto n. • ,!3. 
Os Srs. Deputados que siio pela sua apro-

vação, queiram pcnnancccr sentados. (Pall-
sa). - Foi aprovado. 

· Art. 2." c seu parúghlfo único (lê). 
Vou submeter a votaçiio o artigo 2.• c 

seu parúgrafo único <lo projeto n." 43. 
_Os Srs,. Dcpniados que são pela sua apro-

va~~ao qneu·am ])(~!·manceer sentados. (Pau-
sa). -- Foi aprovado. 

Artigo :l.• - (Lê). 
Vou :mhmctcr a votaçiio o artüto 3.0 do 

projcio de lei n.'' 4:3. " 
Os Srs. Deputados que são pela sua apro-

vtwfio, queiram permanecer sentados. (Pau-
sa). - Foi aprovado. 

O Sr. 1.• Secretário \'ai proceder à lei-
~ura do art. 4." do projeto n.O 43. 

O SH. 1.0 SECHETAHIO - (Lê). 
O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a 

votaçiio o art. 4.", do projeto n.o 43, c seu 
parúgrafo único. 

Os Srs. Deputados que forem favorúvcis 
ao mesmo queiram permanecer em seus lu-
gares. (Pausa) . - Foi aprovado. 

O SH. V SECHETAIUO - (Lê o art. 
5.''). 

O SH. PHESIDENTE - Vou submeter a 
votação, o art. 5.0 do projeto. Os Srs. Depu-
tados que forem favoráveis ao mesmo, quei-
ram permanecer em seus lugares. (Pausa). 
- Foi aprovado. 

O SH. 1." SECHETAHIO - (Lê o ar i. 
6."). 

O SH. PRESIDENTE - Os Srs. Deputa-
dos que forem favorúvcis ao art. 6.0, letras 
A c n, do projeto n: 43, queiram permanecer 
em seus lugares. (Pausa) . - Foi aprovado. 

O SH. l.o SECRETAIUO - (Lê o art. 
7.0). 

O SH. PHESIDENTE - Vou submeter 
a votação o art. 7.". Os Srs. Deputndos que 
forem favorúveis ao mesmo queiram perma-
necer em seus lugares. (Pausa) . --,.- Foi apro-
vado. 

O SH. 1.o SECHET AlUO - (Lê o ar i. 
8."). ' 

O SH. PHESIDI~NTE - Vou submeter 
a votaçfio o art. 8. o. Os Srs. Deputados que 
forem ·favoráveis ao mesmo queiram perma-
necer em seus lugares. (Pausa). - Foi apro-
vado. · 

O SH. 1.• SECRETAHIO - (Lê o art. 
!),o). 

O SR. PHESIDENTE - Vou submeter a 
votação o art. 9.0. Os Srs. Deputados que f o-

renl favoráveis ao mesmo queiram permane-
cer em scús lugares. (Pausa). - Foi apro-
vado. 

Vou sub1üetcr à deliberação da Casa se 
deve o projeto n.O ,13 passar à terceira dis-
cussão. 

O SR. MA TEUS SALOl\m - Sr. Prcsi-
den te, pela ordem. Não foi posta em vota-
ção a emenda de minha autoria. 

O SH. PHESIDENTE - A emenda do 
Sr. Ma teus Salorné é aditiva c está redigida 
da seguinte maneira: (lê). 

A emenda tem parecer contrário da Co-
missão. . 

O SH. MATEUS S!;LOJ\m - Esta emen-
da não traz ao Estado nenhum ônus, uo passo 
que traz grande auxílio ao município, além 
de esclarecer o ponlo duvidoso da arrcca~ 
dação. E' por isto que insisto em que seja 
aprovada a minha emenda. 

O SH. PHESIDENTE - Encerrada esta 
discussão, vou submeter à considcraç~ão da 
Casa, para vota~~fio, a cm~n~ia Mat:us. S::lo-
mé, que tem parecer .contn~rw dt~ Conussao. 
(Pausa) . Estú em drscus~;ao. Na o havendo 
quem queira discutir o assunto, vou subme-
tê-lo a votação. Os Srs. Dep~1tados que fo-
rem fwwrúveis ao mesmo qucrram r;e!'rnanc-
cer em seus lugares. (Pausa) . - I• o r apro-
vado. t - d Encerrada a discussão c vo a~~ao o pro; 
jeto c respectiva emenda, you c~nsul!ar a 
Casa se déve i'~le ser submetld<? a. 3.. diSCUS-
são. Os Srs. Deputados favoravyts a que o 

. . t : , 3 • dis"ussão queiram permn-
PIOJC o v,l '1 • • :-- (P ',. ) _ Foi apro-nccer em seus lugares. mz.,a · 
vado. . 

_ A Comissão de Fmanças · 
2.• DISCUSS,\0 DO PHOJETO N.o 56 

Segue-se a 2.• discussão do proje~o n." 56, 
que reorganiza a Caixa Ecopômica. do Est~: 
do de Minas Gerais c contem outras provi 
dênçias. 

Estão sôbre a mesa as seguintes emen-
das: 

EMENDA N.9 1 
Ao Projeto 11.0 56. 
Capítulo li - Secção 11. 
Acrescente onde convier: 
Art. ... - A Caixa receberú em n~me 

dos depositantes ou de outrem por êles ms~ 
tituídos, as economias populares, desde a 
quantia de Crijl 10.000,00 (dez mil cruzeiros). 
até ao múximo de Cr$ 100.000,00 (cem m1l 
cruzeiros), na conta "Popular", c desde. C_r$ 
500,00 (quinhentos cruzeiros) até um limite 
máximo fixado pelo Regulamento, na conta 
"Prazo Fixo". 1 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 194J
1
· 

(aa.) Badaró Júnior - A. Costa - • 
ti mo de Carvalho. 

El\'lENDA N.9 2 
Ao Projeto n.O 56. 
Acresccn te-se ao art. 32. 
Parágrafo único - Ficam asse?urados 

aos atuais inspetores de Agência, vencunentos 
idênticos aos do cargo de Fiscal de Rendas. · 

( aa. ) Badaró .T únior - A. Costa. 
Justificaçiio - Aos atuais inspetores de 

Agências, cujo quadro é apenas de 6, são as-
seguradas as vantagens do cargo de Fiscal de 
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r.,,, .. ·-·. 
_.,/' 

. Rendas, conforme determina o Decreto-lei n.• 
2.074 de 12 de março de 1947, em seu art. 
2.•, parágrafo único. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1 9·17. 
(aa.) Uadaró Júnior - último de Car-

valho. 
EMENDA N.'' 3 

Ao Projeto n.• 5(). 
Acrescente-se ao art. 32. 
Parúgrafo único - Ficam assegurados 

aos atuais Inspetores de Agências, vencimen-
. tos idênticos aos do cargo de Fiscal de Ren-

das .. 
· Justificaçlio - Aos atuais Inspetores de 
. Agências, cujo quadro é apenas de ü, siio as-

seguradas as vantagens do cargo de Fiscal . 
de Rendas, conforme determina o Decreto-lei 
n.o 2.074 de 12 tlc março de 1947, em seu 
art. 2.•, parágrafo único. 

Sala das Sessões, 1() de outubro de 1947. 
(aa.) Manuel Taveira- Dnar Mendes -

· André de Almeida - .Juarez de Sousa Carmo 
- Antônio C~etano - Hondon Pacheco. 

EMENDA N.• 4 

Ao Projeto n.0 5(). 
Hcdija-se o art. <~2 da seguinte maneira: 
Na orcranização do quadro de tabela dos 

venCimentos, dos funcionários da Caixa, que 
scrú feita no Hegimcnto Interno, atcnder-sc-
ão às necessidades reais dos servi.;;os c à pos-
sibilidade de aproveitamento dos funcioná-
rios estaduais atualmente em exercício no es-

. tabclccimento, independentemente de con-
curso. 

Justificação - E' desaconselhável esten-
der-se a todos os funcionários do Estado o 
Benefício de ndmissão ao serviço da Caixa 
Econômica, independentemente de concurso, 
por se tratar de setor da Administração, on-
de 0 desempenho nos cargos exige conheci-
mentos especializados. 

Por outro Indo, a concessão cstahclccc si-
tuação de igualdade. entre os funcionários que 
vêm prestando serviços à Caixa anos a fio e 
outros servidores do Estado inteiramente 
alheios às tarefas que terão de executar. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 194 7. 
(aa.) Manuel Tavcira - José André de 

Almeida - Dnar Mend~s Ferreira _ Juarez 
de Sousa Carmo - Antonio Caetano - Hon-
don Pacheco. 

EMENDA N.• 5 

Ao Pro i c to n. 0 5G - Art.. 56 - Secção II. 
.Acrescente-se onde ~o_nvici": 
Art. . . . - Os. dc:posltos da Caixa serão 

aplicados de prcfcrcncia nas localidades em 
que forem feitos. 

Sala das Scs~ões,. ~8 de outubro de 194 7. 
( aa. ) Badaro .Tumor - A. Costa _ úl-

timo de Carvalho. 
EMENDA N.• 6 

Ao Projeto n.• 56 - Art,. 56. 
Acrescente-se onde conv!Cr: . 
A t _ Os depósitos da C.mxa serão 

I. ri · ·d·c· preferência nas localidades em . ap ICal OS 
que forem feitos. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1947. 
(aa.) Badaró Júnior - A. Costa - úl-

timo de Carvalho. 
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O SH. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. Requeiro a V. Excia., 
em virtude dessas emendas implicarem em 
aumento de despesas, que mande voltar o 
projeto à Comissão para estudos e nós o tra-
remos aqui, segunda ou têrça-feira. 

O SR. PRESIDENTE - Desde que a 
Comissão prefere dar parecer por escrito c 
não oralmente às emendas que foram apre-
sentadas, requerendo a sua volta à Comissão, 
defiro o seu pedido. 

2.• DISCUSS}~O DO. PHO.TETO N.o 101 
Pa:>sa-sc à 2." dis,~ussão do projeto n.• 

101, que autoriza a abertura _de, um cr.édito 
especial de Cr$ 2. 000. 000,0~, ~~ Secr~tana da 
Agricultur:i, Indústria, Comercw c 1 rabalho · 

O SR. PHESIDENTE -- Não foram o!e-
rccidas emendas ao projeto n.O 101, c a Co-
missão é favorável à sua aprovação. O pro-
jeto está assim redigido: (lê) · . 

Encerrada a discussão, vou submeter a 
votação, art. por art., o projeto n.O 101. 

Art. 1,? - (lê): 
Estú em discussão o art. 1.". (Pausa) · 

Encerrada a sua discu:;são, vou submetê-lo a 
votos. Os Srs. Deputados que forem favorú-
veis ao mesmo queiram permanecer em seus 
lugares. (Pausa). Foi aprovado. 

Art. 2.9 - (lê): 
Está em discussão o art. 2.•. (Pmzsa) . 

Encerrada esta discussão, vou submetê-lo a 
votos. Os Srs. Dcrmtados favoráveis no art. 
2.", do projeto n.O 101, queiram permanecer 
em seus lugares. (Pallsa). Foi aprovat!o. 

Encerrada a discussão c aprovaçao do 
projeto n.o 101, que autoriza a abertura d~ 
um crédito especial de Cr$ 2. 000.000,90 . a 
Secretaria da Agricultura, Indústria, Comcrcw 
c Trabalho, vou submetê-lo à dclihcração d~l 
Casa, para saber se o mesmo deve passar a 
3.• discussão. 

Os Srs. Deputados que acham deva .o 
projeto n.O 101 passar à 3.• discussão, quei-
ram permanecer em seus lugares. (Paasa) • 
Foi aprovado. 

- A Comissão de Finanças. 
2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 29 
Segue-se a 2.• discussão do projeto n.O 29, 

dispondo sôhrc as Coletorias do .Estado· 
Acllarn-sc sôbrc a mesa as scgumtcs cmcn-

• · parecer das, além das 4 apresentadas com o 
da Comissão. 

EMENDA N.o 5 
Ao Projeto n." 29: 
Ao art. 1.Q s~bs:,ituir a palavra "exato-

rias" por "Colctonas . "C 1 Jzzslificação - O art. 2.• fala em o _e-
t •· . ·" , não em "Exatorias". Exatores sao onas c • r"o de arrcca-todos aquêlcs que tem .o cncn b • ·-
dar tributos para o governo, c a _amphm se o 
têrmo como está no Pro.ieto, os Impostos po-
deriam ser pagos fora das colctonas .• 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1947. 
(a.) Martins da Costa. 

EMENDA N.O 6 

Ao Projeto n.• 29: , 
Acrescentar ao paragrafo único, do art. 

4." o seguinte: 

1.~ 
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"respeitados os direitos adquiridos dos 
atuais funcionários". 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1947. 
(aa.) Armando Ziler - Amadeu Andra-

da - Elias de Sousa Carmo. 
EMENDA N.Q 7 

Ao Projeto n.o 29. 
Ao art. 5.'': Dar a seguinte redação: 
Art. 5. 0 - As vromoções, obedecidas as 

prescrições legais, far-se-ão ohrigatoriamen te 
pelo Govêt·no e se darão alternadamente, etc. 

.Juslificacüo - Como estú no Projeto não 
consta a obrigação de o Govêrno promover os 
coletores de urna coletoria de classe inferior 
para a imediatamente superior. Assim, o co-
letor, que fôr de 10.'' Classe, chegou ao fim da 
carreir:1, sem possibilidade de subir. 

Sala das Sessões, 1G de outubro de HH 7. 
(a. ) l\Iartins da Costa. 

EMENDA N.o 8 

Ao art. : - Acrcsccnlc-se. 
"Bem como o seu aproveitamento na nova 

repartiçiio". 
.Juslificaçâo - Criadas as rcccbedorias 

ficariam os fnncion{,rios das coletorias ex-
tintas na contingência de ser removidos, com 
evidente prejuízo não só para o serviço público 
como para ~~s famílias dêsses servidores, ra" 
dicados nas cidades onde se verificar a cria-
ção de reccbedoria. 

Sala das Sessões, 18-10-1947. 
(aa.) Hcnnú - Aluísio Costa - Chaves 

Hibciro- Maurício Andrade- .Toubcrt Guer-
ra - Emílio Vasconcelos - Augusto Batista 
Figueiredo - Uricl Alvim - Guilhermino de 
Oliveira Carlos Pratcs - Lima Guima-
rães. 

EMENDA N,Q !) 

Ao Projeto n.• 2!). 
Ao art. 7.9 - Dar a seguinte redação: 
As Coletorias serão distribuídas em dez 

classes, devendo a lei fixar o quaniwn de 
arrecadação para cada classe . 

.Jzzsti{icação - A distribuição das coleto-
rias em classes, em número de dez, não deve 
ficar a critério do Govêrno, devendo a lei 
determiná-la prcviamcn te. 

Sala dns Sessões, 18 de outubro de 1947. 
(a. ) l\Iartins da Costa. 

EMENDA N.• lO 

Ao art. 8.• - As fianças dos coletores 
c escrivães são as mesmas em vigor no úl-
timo decreto-lei referente ao assunto, isto é, 
no múxirno de Cr$ 20.000,00 para o coletor e 
Cr$ 10. (H)O,OO para o escrivão. 

As fianças podem ser prestadas em di-
nheiro, em apólices federais ou estaduais c 
em apólices de seguro de fidelidade, expe-
didns pelas Companhias autorizadas como é 
permitido nas repartições públicas federais. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 194 7. 
(a a.) Henó - Geraldo Starling - Chaves 

Hibeiro - Luiz l\laranha - Adolfo Portela. 
EJ\iENDA N,Q 11 

Ao Projeto n.• 2!l · 
Ao art. !l.9 : 
Incluir no 2.• grupo de coletorias as de 

10.• classe, suprimindo-se o 3.• grupo. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 194 7. 
(aa.) Armando Ziler - Amadeu Andra-

da - Elias de. Sousa Carmo. 
EMENDA N. 0 12 

Ao art. 9.• - Hedija-se assim o art. n.o: 
"Os vencimentos dos coletores c escrivães 

se constituem das quotas-fixas mensais cons-
tantes dêste artigo, c da percentagem de que 
trata o art. 10. 

.Justificação - E' da tradição em Minas 
c assim dispunha a lcgislaçiio até agora vi~ 
gente, que a rcmuncra,·ão ou provento:> dos 
exatores, vale dizer, os seus vencimentos, 
cumpre se constituírem ele duas partes: uma, 
determiaada, sob a denominação de quota-
fixa; outra, variúvel, a percentagem. Além 
disso, dispondo a Constituição que o reajus-
tamento sú se farú elevando vencimentos, im-
perioso se torna a fixaçiio, em dispositivo 
legal, que "vencimento" é também a percen-
tagem atribuída aos exatores. 

Sala das Sessões, 18-10-1 !H 7. 
(aa.) Rcnó - Aluísio Costa - Chaves 

Hiheiro - Maurício Andrade - Jouhert 
Guerra - Emílio Vasconcelos - August? Ba~ 
tista Figueiredo - Uricl Alvim - Gmll.rer~ 
mino de Oliveira - Carlos Pratcs - Luna 
Guimarães. 

EMENDA N.o 1:~ 

Ao Pro]' elo n.o 29 · . ltc redação: Ao art. 10 - Dar a scguu . . 
Art. 10 __ Além dos. vencuncntos esta-

h l • .· l s no arti"'o ·fmtenor, os coletores .. e c ccrc o - ::o . . • , • ta"cm vana-cscrivãcs tentO du'eJlo a pcrccn "' 
vcis sôbrc a renda líquida que arrecad.ar.em, 
até o rnúximo de dez po_r cento c. 1~ 1~ 1 !11° 

~o pod<•r·'l ser infcnor ao cstahclcc1do que n.1 , < 

pela lei atual. , . 
.Justificação - A lei fi;ca~Hlo o mu~.uno 

de percentagem evita ?. arlntrw do Govern~ 
c assegura o direito ,1a ~nl_!orgado pela le1 
atual aos coletores c cscnvacs. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 194 7 • 
(a. ) l\Iartins da Costa. 

EMENDA N.Q 14 
Ao artigo 10 - A percentagem de .l% 

a 10% sôbre a arrecadação scrú da scgumte 
forma: 

de 10% até Cr$ 200.000,00; 
de 8% sôhrc o excedente até Cr$ 

300.000,00; • $ 
de (i% sôhre o excedente até Cr. 

500.000,00; c 
de 4% sôbrc o excedente até r$ • ·• 

1.000.000,00; c $ 
de 3% sôbre o cxccdcnlc até r.' 

2.000.000,00; . • $ 
de 2% sôbrc o excedente ate Cr. 

3.000.000,00; c $ 
de 1% sôbrc o que exceder de r. 

5. 000.000,00. 
Scrú de 10% a percentagem sôbrc a arre-

cadação da Dídiva Ativa, quando arrccada~u 
peJo coletor c de 5% quando a arrccadaçao 
fôr feita em virtude de guia do Promotor de 
Jusl.iça. . . • 

Aos coletores. escrivães c amuharcs lec-
nicos de arrecadação será abonada a pcrccn. 
tagcm de 3% sôbrc o que exceder da lota-
ção prefixada para a Coletoria trienalmente, 
no aumento da arrecacla~~ão, sendo 30% para 
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o coletor, 20% pm;a o escnvao e 50% divi-
dido entre os auxiliares. 

Justificação - A maioria das Coletorias 
do Estado, arrecada menos de Cr$ ...... . 
1. 000. 000,00 e é justo que os pequenos cole-
tores tenh~m ~arantida sua manutenção, lo-
go nas pruncrras arrecadações, motivo por 
que as percentagens maiores e decrescentes 
são justamente sôhre menores importfmcias, 
assegurando-lhes proventos condizentes com 
o cargo que ocupam, visto serem os venci-
mentos relativos à classe da Coletoria, em 
ordem ascendente. 

(aa.) Henó - Geraldo Starlinq - Cha-
ves Hibciro - Luiz Maranha - Adolfo Por-
tela. 

EMENDA N.9 15 

Ao P1•ojelo 11.0 29 que dispõe sôbre as Cole-
torias Estaduais 

"Art. 10 - Além dos vencimentos esta-· 
belccidos no m·tigo anterior, os coletores c 
escrivães terão direito a percentagem variá-

. yel sôhrc a renda líquida que arrccadarcm1 

até o máximo de 10%". 
I1.:sse dispositivo do Projeto, ~shll!cl~cen-

• .do vagamente que os ex~tores .tc_rao dtrcrto
0 

a 
Percentagem variável ate o rnaxuno de. 10 Yo, 
poderá resultar em diminuição do~ atums pro-
ventos dos funcionários aos qums se refere 
o mencionado artigo 10, quando ela regula; 
mentação da lei que fôr aprovada, o ~rue scra 
uma injustiça na presente época de. v1da cara 
e no momento mesmo em que se cmda de au-
mentar vencimentos dos demais servidores do 
Estado - à parte outros inconvenientes, no-
tadamente o de ferir direitos de urna classe 
de prepostos do Govêrno, a mais exposta às 
antipatias do público, pelos seus misteres de 
arrecadar impostos. 

Assim sendo, poder-se-ia acrescentar 
.ao .iá citado artigo 10 elo projeto n." 29, l:om 
o fito de evitar possíveis danos aos venci-
mentos dos exatores, um parágrafo, ou inter-
calar no Projeto,, outro artigo, cuja redação 
podcrú ser, mais ou menos, esta: 

"Ar; taxas para cálculo da percen-
tagem não poderão ser inferiores às 
atuais e que constam do Decreto-lei 740, 
ele 22 de outubro de 1940." 

Belo Horizonte, 18 de outubro de 19,17. 
(a.) Starling Soares. 

EMENDA N.• 16 

Ao art. 10, acrescente-se, depois da taxa 
d~ 10%: 

"asseguradas as vantagens atuais dêsses 
ç~atores''. 

JuslificrLção - 'Visa assegurar aos cxa-
tqrcs as atuais vant:ígcns. Fixando o projc-
f? apenas o máximo da percentagem, podc-
:na o regulamento a ser baixado reduzi-la de 
tal modo que se ferissem os direitos dos fun-
cionúrios atingidos, certo que urna rcvisüo de 
percentagem impoi'la, incgàvclmentc, em rea-
Justamento de vencimentos dessa classe de 
sprvidores. Por outro lado, o Senhor _Goye_r-
nador' Milton Campos, obediente a pnnc1p10 
constitucional estabelecido, em recente men-
sagem a esta Assembléia, assim fixava o pen-
~~mento do Govêrno: "A medida que P?de-na ocorrer (corno me ocorreu ao assunur o 
{iovêrno) seria a de diminuir as vantagens 

4:22 

em cujo gôzo se encontravam os servidores 
que trabalham nos serviços administrativos do 
Palúcio. Essa medida, porém, seria odiosa, no 
mornen to em que, pelas notórias dificuldades 
de vida, a preocupação geral é de melhorar, 
e não de piorar, a situaç1io do funcionalismo. 
Tanto que em nenhum departamento ou re-
partição houve diminuição de vantagens para 
o funcionalismo". 

Sala das Sessões, 18-10-19"17. - (aa.) Rc .. 
nó - Aluísio Costa - Chaves nihciro - Mau-
rício Andrade - .Toubert Guerra - Emílio 
Vasconcelos - Augusto Datista Figueiredo -
Uricl Alvirn - Guilhermino de Oliveira -
Carlos Pratcs - Lima Guimarães. 

EMENDA N.9 17 
Ao art. 12 - Suprimir. 
Justificação - Não se me afigura j_u~to, 

data venia, retirar aos coletores e escnvacs 
os emolumentos que percebem por atos pra-
ticados em autos forenses ou devidos pelas 
certidões por êlcs expedidas. 

A não ser que se lhes dessem outn~s com-
pensações, que não existem no Pr?Jet?,. a 
verdade é que os coletores c funcwnan~s 
fiseais são o sustentáculo da rnúquina admi-
nistrativa, sujeitos às úspcras lutas que sus-
tentam com os contribuintes c expostos a 
ódios c rancores e até vinganças. Devem ser 
estimulados, protegidos e bem remunerados 
para o horn cumprimento de seus deveres _c, 
em última anúlise, para melhor arrccadaçao 
do Estado. d 1n4 7 Sala das Sessões, 18 de outubro e .,. · 

(a.) Martins da Costa. 

EMENDA N.9 18 
O artigo 1 '> do Projeto constitui outra in-

., • w • CI'IC •tlc'•1r1 de desfal-cou VCJ11CI1Cla, por ISSO ' ' - , , , rcs 
C'lr o J·:l miw'uado orçamento dos exato , ' '- " ~~ •1 ,~ sun(> rc-dcixa-os sem meios de provc.r?n1 • ·' · · , _ . I , •ss·ti'10 '\0 hom an 
P'li'tt'co-cs do rnatcna nccL , ' ' ·, d ' ~ · · . · . , r forca o ldmncnto dos scrvrços, c~s qgc 1 P~3 de ·~·,ôsto 
arti«o HO do Decreto-ler 04.- c c '"' 1· . " ' 1 f· ·rer 'lS c cs-dc 19,17 incumbe aos co ctores :L~ ', , _ 
ncS''S co1n '1 'ICIUisiçiío de rnatenal de cxpt~ " ,.. ' ' t I· ,. cer r-
(ll.cJltc· priv·1<lo•; dos crnolumen os c a., t ' ' . ' t • CUS C'll' dões n1io scrú possível ao3 ~:;:a, ores a r~nda 
c~;sas despesas, sempre pagas com 
dos emolumentos. . t dcr~1 ~cr 

l"'ssc clispositivo do Pro] C ll po · . "l " · · · consH c-suprimido, a menos que se. qucrn~tcrh.l de 
rar de nenhuma importfmc;a 0 m . ,:a. 0 · l Ietorra como se] · expcdJCntc t c. m;ra c~ : . , ·I para consêrto de maqumas, wxa de luz, p.lpc te 
cor~·cspondência, envelopes, grampos, c . ' 
etc. r· , mo prevê o ar-O aumento das wnças co ·r· . 
f 8 o' lo Projeto jú é nrn gran(lc sacn lCIO 
rgo · c 1 • or .10 funcionúrio exator· 

que se pretcrH,~ lii~P . '·m 18 de outubro de 
Sala das o:>cssocs, c ' 

1947. (a.) Starling Soares. 
EMENDA N.o 19 

Acrescentar: ao artigo 12 · . ad 
l nt.1,.·crn scra • -

§ 1 o _ Ncn mma pcrce ·~,, · 1 . . f •ionúnos ou a te-
J'udic·lda a qmusqucr une - 1' rrltrl'·ts ' 'J ·cc·Hhçao c c ,, .. nunciantcs, so !re n arr ' ' . • devoln,~iío 

§ 2 o - Sempre que houve_r - ' 
ou restituição de tributos, dcbr.tar~s~-ao ar; 

t . S net•ccnta{rens ••oS fu11Cl011arlOS que rcspcc rva l' • , • ,, • 

as houverem rccelndo. 

1. 
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Justificaçlío - Em relação ao §.V a re-

1comendação decorre do artigo 112 da Cons- · 
tituição do Estado, onde se declara . que "o 
produto das multas não poderú ser atribuído, 
no todo ou em parte, a quaisquer funcioná-
dos ou a denunciantes". 

Dir-se-á que estando o mandamento ins-
crito na Constit{Iição, seria ociosa a sua re-
petição na lei ordinária, mas a objeção não 
tcri5l cabimento, pois que a lei ord~nária deve 
abngar, sempre, como ato executivo, que é, 
aquilo que seja imperativo c, em seguida, dis-
ciplinar-lhe a cxecuç;ío. · 
1 Além do mais, a nossa legislação, dura-
avante, a cada passo, hú de ser consultada 
pelos demais Estados c, assim, cada lei que 
daqui sair para servir de colaboração na fei-
tura da legislação de outras unidades federa-
tivas, deve levar o exato pensamento do le-
gislativo mineiro c, no caso, o do constituin-
te. Seria uma forma real de útil colaboração 
dos mineiros com os d1m1nis Estados do 
Brasil. 

Tratando-se de uma tei especial, o man-
damento constitucional que impede a parti-
cipação dos funcionários nas multas não de-
ve, de nenhum modo, deixar de ser repetido. 
E êle jit foi reproduzido, muito acertadamen-
te, no projeto de Lei Orgfmica dos Municí-
pios (artigo 72). 

Em rela~~ão ao § 2.0 
- E' freqüente, na 

Secrelal'in das Finanças, a devolução de im-
postos, seja porque tenham sido indevidamen-
te arrecadados, seja por outro qualquer mo-
tivo. Quando se dú a devoln\,~ão, é claro que 
esta deve ser feita por inteiro, isto é, ao con-
trilmintc se deve devolver tudo quanto, in-
devidamente, dêlc se arrccatlou. 

Acontece, entretanto, que não é esta a 
praxe vigorante na Secretaria das Finanças, 
porque, em cada devolução, é feita a reten-
ção da percentagem dos funcionários que fi-
zeram a arrecadação. Debatido no Conselho 
de Contribuintes, êssc sistema tem sido ali 
condenado, mas infelizmente, as decisões do 
mencionado Conselho ainda não fizeram cou-
sa julgada por isso que delas tem havido sis-
tcmútico recurso para o Secretúrio das Fi-
nanças. Aconlcec, ainda que o Conselho', sô-
mentc tem competência para examinar os re-
cursos "ex-officio", quando as importâncias, 
nestes questionadas, são superiores a Cr$ 
:1.000,00. Assim, nns devoluções das irnpor-
tftncim; infct'i.ores a tal quantia, não havendo a 
revisiio do Conselho, o contrilmintc rccehc, 
em devolução, a importôncia anteriormente 
recolhitla menos a percentagem em questão. 

Não é justo, vê-se logo, qualquer reten-
ção ou dedu(;ão da importfmeia dcvol~idt~. 
.T á não é pouco o tempo qne a importancia 
fica em poder da Fa:~cnda Estadual e o es-
fôrço despendido pelo contribuinte, para lo-
grar a sua restituição. Ademais, compete ao 
Estado remunerar os seus funcionários o não 
aos con trihuin tos. 

Sara das Sessões, em 18 de outubro de 
1947. . . 

( aa.) Tancrcdo Neves - Chaves Ihhcl-
ro ~ Xcnofontc Mcreadante. 

EMENDA N.o 20 

Ao artigo 13: 
O. vencimento fixo dos Auxilinrcs Téc-

nicos de Arrecadação é de Cr$ 1. 000,00 (um 

mir'c~uzeiros), aléÍ:n.da percentagem de 0,6%' 
sôbre a arrecadaç~o .da coletoria em que ser-
vem. · ' 

Jus.tyicaçlío - Não ~e pode admitir que 
os Aux1hares ·de Colctonas Federais tenham 
vencimentos de Cr$ 1. 440,00 mensais muito 
superiores, hjt muito tempo aos dos Estaduais, 
pois todos eles prestam relevan tcs serviços 
nas suas repartições c é justo que sejam me-
lhor remunerados. Geralmente são casados e 
um chefe de família não pode enfrentar a 
atual situação de aumento do custo da vida 
com apenas o vencimento de Cr$ 650,00 men-
sais. 

Sala das Sessões, 18-10-1947. - (aa.) 
Renó - Geraldo Starling - Chaves Ribeiro 
- Luiz Maranha - Adolfo Portela. 

EMENDA N .. o 21 

Ao Art. 13 - Em vez de "com o ven-
cimento mensal 11e Cr$ 650,00, cada um", di-
ga-se "com vencimento mensal de Cr$ 800,00 
cada um". , · 

.T!lslificaçcío - O Projeto no art. 13 au-
mentou de Cr$ 50,00 os vencimentos dos au-
xiliares de coletoria, hoje denominados "au-
xiliares técnicos de arrecadação". 

Não obstante ter o artigo 14 dado a êsscs 
funcionários direito, a uma percentagem sô-
hrc a renda líquida arrecadada, "até o má-
ximo", de 0,3%, achamos justa a elevação 
de seus vencimentos para Criil 800,00. O ven-
cimento atual dêsses servidores com . o. dc~
conto ohri!mtório de 5% para a PrcvHlencia 
dos Servid';;res do Estado, é simplesmente ir-
risório. , . 

A situação em que vivem .é de ~cnuna, 
dada a elevação cada vez mars sen_s1vcl do 
custo das utilidades. 1\lcs nas coletor~~lS c~ms
titucm o que, vulgarrnente, se ~hama o pe de 
boi" tal o trabalho que lhes mcumbc. 

Fêz justiça o Sr. Secretário das Finan-
ças, quando em exposição de motivos, disse: 
"E' evidente que a administração pública 
pouco ou nada pode esperar, em setor 1lc t~n
ta importância, de uma classe com tão min-
gua(lo.;; vencimentos". 

Salv. das Sessões, 18 de outubro de 1947. 
(a.) BadrJró .Túnior. 

EMENDA N.Q 22 
Substituir no art. 14 a expressão final 

"até o múximo' de 0,3%", pela seguinte: 
"de 0,5%". 
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1947. 
(aa.) Armando Ziler - Amadeu Andra-

da - Elias de Sousa Carmo. 
EMENDA N.Q 23 

Ao art. 14, acrescente-se, depois <lo má-
ximo de 0,3%: "sendo de 0,2% a percentagem 
mínima". 

Justificação - A mesma apresentada com 
relaçüo à emenda oferecida ao art. 10 .. Se 
não ficasge estabelecido um mínimo, poderw o 
regulamento a ser baixado tornar inoperante 
medida de tão elevado alcance. 

(Data e assinaturas abaixo) . 

EMENDA N.o 24 
Ao art. 16: Substitua-se a palavra "ven-

cimentos" por "proventos". 
JLZSli{icação - No lêrrno "proventos", de 

significação mais alta, se compreendem "ven-



cimentos" c "percentagens", os quais sempre 
constituíram a base das vantagens dos exa-
tores no caso de aposentadoria, ao passo que 
"vencimentos" representam apenas uma parte 
dessas vantagens. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 194 7. 
(aa.) Henó - Aluísio Costa - Chaves 

Ribeiro - Maurício Andrade - Joubcrt 
Guerra - Emílio Vasconcelos - Augusto Ba-
tista Figueiredo - Uricl Alvirn - Guilhcr-
rnino de Oliveira - Carlos Prates - Lima 
Guima~ãcs. 

EMENDA N.o 25 
(Ao projeto n.o 29): 
Art. 8.• - Dar a seguinte redação: 

· Art. S.• - Ficam assim fixadas as fian-
ças dos coletores: 

a) Coletorias de 1.' c 2. • classes Cr$ 
25.000,00; 

b) Coletorias de 3.• c 4.• classes Cr$ 
20.000,00; 

c) Coletorias de 5.• c 6.• classes Cr$ 
15. 000,00; 

d) Coletorias de 7 .• c 8.• classes Cr$ 
10. 000,00; 

e) Coletorias de 9.• c 10.• classes - Cr$ 
5.000,00. 

Parágrafo único - As fianças dos es-
crivães corrcsponderão à metade da dos co-
letores, em cada classe. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1947. 
(aa.) Badaró Júnior - último de Car-

valho - Carlos Pratcs. 
Justificação - Não se justifica, corno quer 

o Projeto, o aumento das fianças dos colcto-
:es e escrivães, no momento em que os pro-
Jetos encaminhados a esta Casa c a êlcs re-
ferentes lhes diminuem as vantagens. 

A emenda, para não se afastar muito do 
Projeto, propõe um pequeno aumento, mas 
de modo a que a diferença de fiança entre 
uma classe c outra não vá além de Cr$ ... 
5. 000,00 para os coletores c Cr$ 2. 500,00 para 
os escrivães. 

(a.) Badaró. 

EMENDA N.o 26 

(Ao projeto n.o 29): 
Acrescente-se onde convier: 
Art. 

. Na renda até Cr$ 500. 000,00 - 6%; 
No excedente de Cr$ 500.000,00 até Cr$ 

1.000.000,00 - 5%; 

1 r: No excedente de Cr$ 1. 000. 000,00 até Cr$ 
.<>00.000,00 - 4%. 

. . No excedente de' Crf~ 1. 500.000,00 até Cr$ 
.2.000.000,00 - 3%· 

r: No excedente de' Cr$ 2. 000.000,00 até Cr$ 
2.<>00.000,00- 2%· 

No c:Xcedcntc de Cr$ 2 r:oo 000 00 1%. ,;) . , 
(a a.) Augusto Figueiredo - último de 

Carvalho - Pedro Braga. 
Justificação - E' mais equitativo êste 

critério, que virá melhorar a situação das pc- · 
quenas coletorias, pois no regime vigente c 
no projeto n.o . . . . . as prcvilegiadas são as 
coletorias de grandes rendas, nas quais o tra-
balho é muito menor, pois, localizadas em 
grandes centros a sua função é quase de ar-
recadar c pagar sàmente ficando os outros 
e~cargos como os de fisca'uzação afetos a ser-
VIÇos especializados. Não é conveniente que 
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o critério das percentagens seja estabelecido 
no Regulamento, devendo constar da lei. 

Declara o Sr. Presidente que em vista· 
das emendas supra devolve o projeto n.• 29 
à Comissão para interpor pnrcccr. 

:1.• DISCUSSÃO DO PROJETO 'N.• 41 

Anuncia-se a 3. • discussão do projeto n.9 

41, que dispõe sôbre os impostos de trans-
missão de propriedade "causa-mortis". , 

O SH. PRESIDENTE - O parecer da 
Comissão de Finanças, pa~a 3.'' di~cussão do 
projeto n.o 41, diz o SCflUmte~ (Le) ~ 

Vou submeter à dchhcraçao da Casa, ,va-
ra discussão c votação, em gloh~, o PI~OJeto 
n.o 41. Está em discussão o pr~Jeto n. 41. 
(Pazzsa) . Encerrada esta discussao, vou sub-
metê-lo a votos. Os ~;rs. Deputados .que fo-
rem favoráveis à aprovação do pro,Jcto n.9 

41 queiram permanecer em seus lugares. 
(Pazzsa) . - Foi aprovado. 

- À Comissão de Hedação. 
3.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 16 
Segue-se a 3.• discussão do projeto n.o 

16, dispondo sôbre a fiscalização de Hendas 
do Estado. 

Está sôhrc a Mesa a seguinte 
EMENDA N.o 1 

Ao, Projeto Jl, 0 16 em 3.• discllssão 
(szzpressiva) 

Suprima-se o art. 17_ (dezessete). 
Sala das Sessões, 18-10-194 7 .. - (a a.) 

Alberto Deodato - Manuel Tavcrra - Ar-
mando Zilcr. , 3 d' 

O SH. PRESIDENTE - Esta. em .• lS-
cussão o projeto n.0 16 c respectiva ~rncnda 
suprcssiva, que foi apresentada pelo Sr · De-
putado Alberto Deodato. 

O SR. HONDON PACHEC.O (Pela. or· 
dcm) - Sr. Presidente, acabe r de ouvrr a 
leitura do parecer ao projeto n_." 16 c con~ 
Cltti que 'l douta Comissão de Fmanças la~o' · l' .·· V Excra. rou num lapso. Ers por que ( IIIJ~ a · , 
o seguinte pedido: "O abaixo-assmado rcqu.]~ 
a V Excl.,l se]'a retificado o texto do art. d. 
' · '· • ·' • · · r o fazen o do projeto n ° 1b nesta drscuss<~ • 1 
(lc">lc constar ~ emenda n.o 20 aprdova(I:~ enm C · .:-0 e •ma -
2.• discussão. A douta onusl~ so fazendo 
ças incorreu em um pequeno d·t ~~11~ não foi 
constar do projeto uma cmcn ' 
objeto de votação"· E f•1ce da JJro-, RESIDENTE •m ' O SR. P ' _' ;--: Deputado Hon~ 
ccdência da alcgaçao do .~r · · 11cnto 

I f . rcCJUCI'll . don Pacheco, ( c rr~ o sc~l p sa) . Encer-
Continua em drscussao. ( aa. otos o fJro-- I rn •ter 'l v rada a discussao vou su J llc f i apresentada, 

jeto, salvo a emenda que !e 0 

que é urna emenda. supressi~ada vou subrne-
Scndo supressrva a emcn ' tcriorrnente 

tê-la à considcrayão da Casa, an 
~ votação do proJeto. ATO (Pela or-
' O SR. ALB~RTO DEOJ? I, emenda su-
dem) - Sr. Prcsidc~tc, a .nu_n ratc do da Co-

. ' c! c urrr 'li'ti"O difcr cn prcssrva c ', "' . d dois anos, o 
miss:"ío em que, so depors c. novido En-
fisc·ll de rendas poderá ser pr.lro 'lÍ . acho 

' ho f ti voto vcncH ' - ' tretanto, ac - 1 • • 1 de porque a fis-
quc deve se dar essa hbe~ c a . ' 1, ·d , 
calização é uma coi~a. movei. c cs , c q~~c t~m 
fiscal se incornpatibrhzc com os cont! rlnun-
tcs ou se incompatibilize com as autondades, 

~J •' 
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por essa emenda tem-se que suportar o fiscal 
durante dois anos. 

Acho, portanto, injusto o artigo e peço, 
então, que se vote a favor dessa emenda su-
pressiva. 

O SH. PHESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou submeter a votos a emenda n.0 

1, que visa a suprimir o art. 17 do projeto. 
, O artigo está redigido da seguinte ma-

neira (lê). 
Os Srs. Deputados que são pela aprova-

ção da emenda queiram permanecer senta-
dos. (Pausa) . 

Foi aprovada. 
O SR. PHESIDENTE- A emenda visa a 

suprimir o art. 17 do projeto. · 
Os Srs. Deputados que são pela sua apro-

vação queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Foi avrovada a emenda. 

Vou submeter à votação o projeto !1.0 16, 
englobadamente. Os Srs. Deputados que são 
pela aprovação, em terceira discussão, do pro-
jeto n." 16, queiram permanecer sentados. 

(Pausa). Foi aprovado o projeto. 
- A Comissão de Hcdação. 

V DISCUSSÃO DOS PHOJETOS NS. 224 A 241 

Anunciam-se em L' discussão, cada um 
de sua vez, dos projetos: n." 2:H de autoria 
do Sr. André de Almeida; n." 225, do Sr. 
Luiz Domingos; n.0 226, do Sr. Fidelcino Via-
na; n." 22'7, do Sr. Juarez de Sousa Carmo; 
ns. 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 c 235, 
do Sr. César Soràgi; n." 2:JG c 2:J7, do Sr. 
Badaró Júnior; n." 238, do Sr. Tancrcdo Ne-
ves; n.0 239, do Cr. Carlos Pratcs; n." 240, do 
Sr. Renó, c n." 2<11, do Sr. Alúísio Costa, 
todos publicados na ata da 58.• Sessão Ordi-
nária; c, postos os mesmos em votação, su-
cessivamente, sem debate, são aprovados, re-
cebendo os seguintes despachos: 

Projeto n. 224 (doação de terreno) 
A Comissão de Finanças. 

Projeto n.o 225 (construção de prédio es-
colar) - A Comissão de Viação c à de Fi-
nanças. 

Projeto n.0 226 (auxílio a instituições de 
beneficência) - A Comissão de Finanças. 

Projeto n." 227 (cncampação de rodovia) 
- A Comissa o ue Via~~ão c à de Finanças. 

Projeto n." 228 (desconto em passagens) 
- A Comissão de Viação~ 

Projeto n. 0 229 (construção de prédio es-
colar) - A Comissão de Viação c à de Fi-
nanças. 

Projeto n.0 230 (subvenção " Santa Casa) 
A Comissão de Finanças. 
Projeto n.• 231 (construção de rodovia) 

A Comissão de Viação c à de Finanças. 
Projeto n.o 232 (subvenção a Granja-Es-

cola) - A Comissão de Finanças. 
Projeto n.0 283 (cncampação de rodovia) 

_ À Comissão de Viação c it de FinanÇas. 
Projeto n.• 2a4 (~.ubvcnção à Santa Casa) 

- A Comissão de I• manças. 
Projeto n.0 235 (s~1b~cn~~ão ~ Vila Nova 

dos Pobres) - A Conussao de Fmanças. 
Projeto n.• 23G (campo de aviação) --

A Comissão de Finmwas. 
Projeto n.o 237 (subvcn~~ão a instituições 

de beneficência) - À Comissão de Finanças. 
Projeto n.o 233 (auxílio a hospital) - À 

Comissão de Finanças. 

Projeto n.• 239 (auxílio para' registro de 
gado zebu) - A Comissão de Agricultura e 
à de Finanças. , 

Projeto n.o 240 (pagamento de vencimen-
tos - A Comissão de Finanças. 1 

Projeto n.0 241 (construção de ponte) 
A Comissão de Viação c à de Finanças. 

ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidcn te deixa de convocar a Ses-
são Extraordinária que teria de realizar-se 
hoje, às 20 horas, por não existir matéria para' 
a mesma. 

E, nada mais havendo que tratar, declara 
finda a Sessão, designrindo para a próxima 
segunda-feira, a seguinte ' 

ORDEM DO DIA 20-10-1947 
Primeil'a Parte 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitt~ra. c a_presen-

tação de projetos, parcc~rcs, md1ca~~ocs, re-
querimentos c in tcrpclaçocs. 

Das 15 ás 1G horas: . 
Discussão c votação de requerimento, pa-

receres, indicações c in tcrpelaçõcs_. . . 
Leitura c aprovação de rcdaçocs flmus. 

Segunda Pal'te 
Das 1G às 18 horas: 

1.• discussão do projet<_> n.o 242,. de au-
toria do Sr. Deputado Andrc de Almc1~a, que 
autoriza a reconstrução. ~la. ponte de Cimen!o' 
armado que liga o mumc1p10 de Camanducma 
ao de Extrema. , 

1.• discussão do projeto, n:o 2,~3,_ de _au-
toria do Sr. Deputado Antom.o Gmmar.acs, 
que concede auxílio à Assistência a lli~cmhgos 
e Menores Desamparados de Lamhan. 

1.• discussão do projeto n.0 2<!1, de auto-
ria do, Sr. Deputado José Augusto, que con- · 
cede auxílios ao Hospital N?ssa Senhora Au-
xiliadora, de Caratinga, c a Santa Casa de· 
Misericórdia de 1\Ianhua~~n. 

COl\HSSÃO EXECUTIVA 
Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães - 1." Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.0 Vice-Presidente. 
Valdir Lisbôa - V Secretário. 
Luiz Domingos - 2.0 Secretário. 
Emílio Vasconcelos - 3.0 Secretário. 
Ozanarn Coelho - 1.0 Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - Presidente. ' 
Juarez de Sousa Carmo - Vice-Presi-

dente. 
Cfmdido Ulhôa. 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. ( *) 
Starling Soares. ( • *) 
Ribeiro Na varro. 

( ·) Substituído, interinamente, pelo Sr •' 
Rondou PadJ,~co, designado em Sessão de-
11\10\1947. . 

( • •) Substituído, interinamente, pelo Sr., 
Uricl Alvim, designado em Sessão de 13\101. 
19·i7. 

425-



r ' 

'I 

Cür41SSÃ0 DE FINAUÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente, 
R e nó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( •) 
Feliciano Pena. 
Guilherme Machado. 
Tancredo Neves. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Chaves Ribeiro, designado em Sessão de 101 
1011947. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COÍI1ÉRCIO 

Uriel Alvim - Preidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. 
Armando Ziler. 
Dilermando Cruz. ( •) 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
l3olivar de Freitas, designado em Sessão de 
161101194:7. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente. 
Rondon 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. 
João Camilo. 
Ma teus Salomé. 

'COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
Tio li v ar de Freitas. 
Geraldo At:.\íde. 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúRLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidelcino Viana. ( •) 
.Ta~ der Albergaria. ( •) 
Lmz Maranha. 

( ·) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. l'v!ourão Guimarães !) Moacir Resende, 
respectivamente, designados em Sessão de 241 
'911947. . 

. COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Soragi - Presidente. . 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente. 
Carlos Prates. 
Guilhermino de Oliveira. 
Manuel Taveira . 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Hesend~ ( •) - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Tiadaró .Júnior. 
Xcnofonte Mercadnnte. ( *) 
Simões de Almeida. ( •) 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Soares Canedo, ·Magalhães de M. Viana 
e .José Augusto, designados em Sessão de 
10\10\1947. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 

DE JUSTIÇA (*) 

.J a.son ~lber1pria. 
Cesar Sorag1. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte l\Icrcadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

(*) Nomeada em Sessão de 1GI9\1947, 
conforme requerimento n.• 42, do Sr. Fa-
brício Soares. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõBRE 
' I'IlODUÇÃO AGRíCOLA (*) 

Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozanam Coelho. 
Lourenço Andrade. 
.T ason Albergaria. 
Cândido Ulhôa. 
César Soragi. 

(*) Nomeada em Sessão de 22\911947, 
conforme requerimento n. • 4:~, do Sr · Sou-
sa Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõBRE 
TRANSPORTES (*) 

Hondon Pacheco. 
José Augusto. 
Ilacir Lima. 
Magnlhães Melo Viana. 
Aluísio Costa. ( *) 
César Soragi . 
Armando Ziler. 

S - de '>219\1947, ( •) Nomeada em essa o d ~ <'r Si-. • t o 51 o ;:) . conforme requerunen o n. • 
mão da Cunha. . te pelo Sr. 

( ~) Suhstit~ddo, in~ermame~1 'Sessão de 
nolivar de Fre~tas, designado em 
111011947. O ENSINO 
COMISSÃO ESPEC!AL DE ·ESTUDOS Sôl1(,~)E 

NO NORTE DE MINAS 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pires. 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidelcino Viana . 
Geraldo Ataíde. 
Fclieiano Pena. 
Cündido Ulhôa. 

(•) Nomeada em Sessf~o de 2~J911~i1:, 
conforme requerimento n." ',)7' do Sr · C 1'1-
ves Hibeiro. 
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•60.• SESSÃO ORDINÁRIA, El\1 '21 DE ~UTUBRO DE 1947 

~ A PRESIDf:NCIA DO .SR. ALBERTO TEIXEIR 
.SUMARIO: - Comparecimento - Ata. ;-

Expediente: _ Telcgra~nas d?s auxilia-
res da Coletoria de Dwmantma c dos 
funcionários da circunscrição de Pedra 
Azul - OfÍcios do Exmo. Sr. Presiden-
te do Tribunal de Justi~~a sô~re o qua-
dro de motoristas da Secretana do mes-
mo Tribunal· do Presidente da Federa-
ção dos Estabelecimentos de Ensino; do 
Presidente da União Estadual dos Es-
tudantes· do 'Presidente do Instituto 
Brasileir~ de Geografia c Estatística; do 
Presidente da Federação dos Trabalha-
dores Metalúrgicos - Hecursos do Sr. 
José Augusto Fonseca, de Santa Bárba-
ra· do Sr. Francisco de Moreira, de Ita-
pc~crica; do Sr. Sebaslii\o Santiago, de 
Araxá - Memorial do Escrivi\o do 3.9 

Ofício, de Ferros -- Projeto n.• 2G8 (sub-
venções a instituições de beneficência), 
do Sr. O ta cílio Ncgrão; n.• 2G9 (auxí-
lio à Fundação Gracicma), do Sr. Cha-
ves Hibciro; n.• 270 (construção de pon-
te); n.• 271 (idem, de prédio escolar), 
c n.• 272 (idem), do Sr. Cfmdido Ulhôa; 
n." 273 (criação de Grupo Escolar); n.• 
274 (idem), c n.O 275 (construção de 
campo de aviação), do Sr. Antônio Cae-
tano; n.• 27() (subvcnt~ão a Departamen-
to de Futebol), do Sr. Bolivar de Frei-
tas - Falecimento de D.'' Policcna Gon-
tijo: discurso dos Srs. Antônio Caetano, 
Alberto Deodato, Arlindo Zanini, Boli-
var de Freitas e palavras do Sr. Presi-
dente - Política de Alto Hio Doce: dis-
curso do Sr. Simão ela Cunha - Cam-
PO de aviaçüo em Ponte Nova: disc.ur-
so do Sr. Antônio Caetano - AspJra-
çües de cartcil'Os: discurso do Sr. Val-
dir Lisboa - Apresentação de pareceres 
- Pareceres de redação final aos pro-
jetos ns. 0 lG (Fiscalização de Hcndas) 
c 41 (Impôsto de transmissão de pro-
•Priedadc cmisa-mortis) - Parecer para 
2.• discussão sôhrc o projeto n.o 489 -
Idem para :l.• cliscw;são sôbrc o projeto 
n.Q 43 - Idem, idem, sôbre o projeto 
11.0 101 - Pareceres 11~3. 0 51, 52 c 5:) -
Hcquerirnento 11.0 80, sôhrc prorrogação 
de licença ao Sr. Qnintino Vargas -
Comissão de Constituiçüo, Legislação c 
Justiça: designação do sr. Carlos Pra-
tes -- Rompimento das relações do Br:~
sil com a Hússia: discurso e requeri-
mento do Sr. Emílio de Vasconcelos -
2.• parte da Ordem do Dia: - V dis-
cussão dos projetos ns." 245 a 2,17 -
Encerramento - Ordem do Dia 22-10-
1917. 

Às 14 horas, comparecem os Srs. : Al-
llcrto Teixeira - Lima Guimarães - Val-
dir Lisboa - Emílio Vasconeelos - Alber· 
to Deodato - Aluísio Costa - Amadeu An-
drada - Antônio Caetano -- Antônio Pi-
menta - Arlindo Zanini - Armando Zi- ' 
ler - Augu:>to Costa - Bolivar de Freitas 
- Cândido Ulhôa - Carlos Prates - Cé-
sar Soragi - Chaves Hibeiro _ Fabrício 

Soares Fcliciano Pena - Fidcleino Via-

na - Geral~lo Ataíde _:___ Guilher!lle Machado 
- José Augusto - Jouhert Guerra - .Jua-
rez de Sousa Carmo - Lui:r. Maranha .. - Ma-
galhães de Melo Viana - M_a~uel Taveira -
Martins da Costa -, Mau~·1c10 .;\ndradc -
Moacir Resende - Mourao Gmmarães 
Otacílio Negrão - Pedro Braga - Henó -
Hondon Pacheco - Simi\o da Cunha - Soa. 
rcs Canedo - Sousa Carmo Xenofontc 
Mercad ante. 

Deixam de comparecer, com causa jus-
tificada, os Srs. : Castro Pires - Luiz Do-
mingos - O:r.anan Coelho - Abreu Resen-
de .?.__ Adolfo Portcla -- André de Almeida 
- Aníbal Gontijo - Antônio Guimarães 
Astolfo Dutra - Augusto de Figueiredo 
Badaró Júnior - Dilermando Cru:r. - Emí-
lio Silveira - Faria Tavares - Guilhermi- ' 
no de Oliveira - Ilacir Lima - Jacder Al-
bergaria - Jason Albergaria - João Camilo '. 
- .Tosé Carvnlheira - Júlio de Carvalho - · 
Lourenço Andracle - Mnteus Salomé - Men~ 
eles Ferreira - Oscar Corrêa - Hibeiro Nn-
varro -- Simões ele Almeida - Starling Soa-
res - Tancrcdo Neves - último de Carva-
lho - Uriel Alvim - Wilson Beraldo. 

O SR. PRESIDENTE - Achan;lo-~c 
presentes 110 Srs. Deputados, declaro a JCr a 
a Sessão. 

ATA 

O SH. EMíLIO VASCONCEI~OS (3.9 Se-
cretário, servindo de, 2.0

) - Le a Ata ~la 
Sessão antecedente, a qual, sem ohscrvaçao, 
é apr.ovada. 

EXPEDIENTE 
O SR. VALDIR LISBOA (l.o Secretá-

rio) - Procede à leitura dos seguintes pni 
péis: 

'l'elcrJrmn(ls: 
C l · I D1'aman:. Dos auxiliares l1a o etona c~. 

tina pedindo o apoio da Asscmhleta para a 
emc;ula n.• 4 ao projeto n.O 29. 

- A Comissão de Finanças. 
Dos funcionários da eircunscriçi.io ~le 

Pedra Azul, a]1oiando os lêrmos elo m?monal 
apresentado p~los cxatôr.es da fronteira. 

- À Com1ssão de Fmant~as. 
Oficios: 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Tenho a honra de levar ao conhecimen-
to de Vossa Excelência que o Trilnmal de 
Justiça do Estado, em sua última reunião ple· 
núria c nos têrmos do artigo 2150, n." 1~, do 
Decreto-lei n.O 1.()30, de janeiro de 194G, re-
solveu propôr a ampliação do quadro d.e mo-
toristas da Secretaria <lo Tribunal, cnando; 
se um lugar de motorista de V classe~ 'u-
um de 2.~ classe c suprimindo-se o de 'J1 9 
dantc de motorista n que se re!cre 0 § · 
do art. 18 do citado Decreto-lei. · 

A . . regularizar o medida sugenda, vem tuais ti-
serviço de transporte a cargo dos a ' · . 
t 1 l ll b t 't to" de modo a g,l-u ares c t ar- 1es su s I u "• . d serviço 
rantir o regular funcionamento 0 · • 

Pela atual organização, existem, ~ tra-
balho do Tribunal, um motorista de 1:. ~las
se, um de 2.~ c um ajudante de motonsta. 
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. A: s_ugestão aprovada, visa estabelecer o 
cqmhbno e a distribuição justa, dando-se os 
enc~rgos \le .m.odo a permitir a substituição 
e se constltmra o quadro de 2 motoristas de 
1.• class~ c 2 de 2. • classe,. com os vencimen-
tos atums. 

.A proposta de altcra~~ão de que se ocu-
p~ este, ofício não precisa ser ressaltada e 
nao haverá, evidentemente, grande aumento 
de despesa. 

. Os d_ois atuais motoristas se ocupam, um 
dos serviços da Presidência e outro com o 
transporte de autos, serviços ambos cansati-
vos, acrescendo que um dêles serve no Tri-
bunal Regional Eleitoral c à Procuradoria do 
E_:;tado_; serv~ço que não permite intcrrup-
çao, sao obngados ao trabalho contínuo e 
~erm:;n~nte, não lhes permitindo, siqucr, go-
zar ferras a que !êm direito os servidores 
do Estado. 
. Foram êstcs, Senhor Presidente, os rno-

hyos que levou o Tribunal a propôr a me- . 
dtda, que, além de corrigir um aleijão é de 
feição humana. ' 

E' a proposta que o Tribunal de Justiça 
do Estado. submete à Assembléia Legislativa, 
corno manda a lei. 

Com as minhas saudações cordiais, apre-
sento a Vossa Excelência, os protestos de mi-
nha estima. 

(a.) Nísio Batista de Oliveira, Presiden-
te do Tribunal de Justiça. 

- A Comissão de Justiça. 
Do Presidente da Federação dos Esta-

belecimentos de Ensino, comunicando a elei-
ção e posse da Diretoria. 

- Agradeça-se. 
Do Presidente da Uniiío Estadual dos 

Estudantes, comunicando a eleição c posse 
da Diretoria. 

- Agradeça-se. 
Do Presidente do Instituto Brasileiro de 

G.eografia e Estatística, enviando a primeira 
serie das fôlhas que compõem a carta car-
tográfica do Brasil. 

- Agradeça-se. 
Do Presidente da Federação Mineira de 

Escoteiros, comunicando a posse da nova Di-
retoria. 

-Agradeça-se. 
• Do Presidente da Federação dos Tra-
bal!lad_ores Metalúrgicos, cornunican do trans-
ferencia de sede. 

- Agradeça-se. 
Recursos: 

Do ,Sr · .José. Augusto Fonseca, contra o 
·b~o, do s.r .. Pr~feito l\Iunic'ipa] de Santa llár-

ara, relatlVo a sua exoncraçao. 
- A Comissão de Justiça. po Sr. !7rancisco Moreira contra o ato 

do Sr. Prefe1to Municipal de ltapeccrica. 
- A Comissão d<! Justiça. 
Do Sr. Sebastiiío Santiago contra o ato 

do Sr. Prefeito Municipal de Araxá. 
A Comissão de Justiça. 
Memorz"al: 

Do Escriviío do 3.o Ofício de Ferros, en. 
· v~a.ndó sugestões ao projeto de Lei de Orga.-
lliza.ção Judiciária. 

- A Comissão Especial de Estudos sô-
llre serviços de Justiça. 
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PROJETO N.o 2G§ 

Concede subvenções a diversas instituições 
de assistência 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1. • - Ficam concedidas ~mbven
ções às seguin tcs instituições de assistência: 

Santa Casa de í\liscricórdia de Nepornu-
ceno - C r 'i\ 20. 000,00; 

Hosy1ital da Conferüncia de S:lo Vicente 
de Paulo de Cordisbnrgo - Crf5 10. 000,00;. 

Cidade Ozanam de Belo Horizonte 
Cr$ 10.000,00; 

Sociedade São Vicente de Tiradentes 
Cr$ 10.000,00. 

Art. 2.• - Estas subvenções correrão 
pela verba própria do orçamento de 1!H8. 

Art. 3.• - Hevogarn-se as disposições 
em contrúrio. 

Sala da~; Sessões, 21 de outubro de 1947. 
(aa.) Otacílio Negrão - César Soragi 

Magalhães de Melo Viana - Luiz Mura~ 
nha - Valdir Lisboa. 

PROJETO N.o 2G\l 

Concede auxílio de Cr$ 50.000,00 à "Fun-
dação Gmciema", da cidade de I3ocaizívu 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 
- Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a conceder o auxílio de Cr$ .• 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) à "Fun-
dação Gracicrna", de I3ocaiúva, correndo as 
despesas com a execução da presente Lei, 
pela verba própria do Orçamento de 1948.t 

. Art. 2.'' - Esta Lei entrará em vigor 
a 1.o de janeiro de 1948, revogadas as dis-
posi~,~ões em contrário. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 194 7. 
(aa.) Chaves H.iheiro - Maurício An-

drade - Fcliciano Pena - Geraldo Ataíde 
Magalhães de Melo Viana. 

PHO.JETO N.• 270 

Autoriza a consll"llçlío de llllla ponte sôbre 
o rio da Prata, no rmwicipio de João 
Pz"nlzeiro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1. 0 - Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a fazer construir uma ponte de 
cimento armado, sôbre o rio da Prata, no 
município de João Pinheiro, na estrada de 
rodagem que liga êsse município ao de Pre· 
sidente Olegário, procedendo aos cs~udos ne-
cessários e organizando o respectiVO orça-
mento. . 

Art. 2.o - Fica o Govêrno at}tl;mzado 
a despender as importâncias neccssanas Pf" 
ra êsse serviço, correndo as despesas pc a 
verba própria do Departamento de Estradas 
de Hodagem, no exercício de 1948.. . _ 

Art. 3.• - Revogam-se as ·d.Isposiçoes 
em contrário, entrando esta em vigor a 1,• 
de janeiro de 1948. 

Sala das Sessões, 21 de outul?ro de ~94 7. 
taa.) Cfmdido Ulhôa - L1ma Gmma~ 

rães - Soares Canedo - Júlio de Carvalho 
- Antônio Caetano. 
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'Justificação - Tôdas as comunicações e 
transportes de João Pinheiro 1são feitos pela 
~strada que liga êsse município ao de Presi-
dente Olegário e que atravessa, obrigatoria-
:mentc, o rio da Prata, cuja travessia é fei-
to por meio de balsas. Na estação chuvosa 
essas comunicações ficam interrompidas c o 
município em completo isolamento, pelas 
cl1e~as dêsse rio, que tornam extremamente 
!IJCrigosa a sua travessia. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. 
PROJETO N. 271 

. Autoriza a criação e construção de zzm Gru-
po Escolar na cidade de Paracatu 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1." - Fica o Govêrno do Estado 

autorizaclo a criar c fazer construir um Gru-
po Escolar na cidade de Paracatu, com capa-
cidade para GOO (seiscentos) alunos. 

Art. 2.0 
..,.- As despesas com a rcferi-

,da construção correrão !)ela verba própria, 
'constante do Orc,~mncnto de 1948. 

Art. 3.0 
- Hcvogarn-se as disposições em 

contrúrio, entrando esta Lei em vigor a 1.0 

de janeiro de 1!l48. 
Snla das Sessões, 21 de outubro de 1!l47. 
(Assinaturas abaixo). 
JHslificação --- Existe um Grupo Escolar 

na cidade de Paracatu, superlotado, com ma-
trícula superior a 800 (oitocentos) alunos. 

Muitos pais não conseguem matrícula 
para os seus filhos, apesar do referido Gru-
po funcionar em dois turnos diários e da 
dedicaçiio da Diretora e de todo o corpo 
docente <lêsse modelar estabelecimento de 
ensino. E' justo, pois, que o Govêrno, am-
parando a causa do ensino naquela longín-
qua cidade, sede· de importante e vasto 'mu-
nicípio, proporcione meios para o seu desen-
volvimento. 

PROJETO N.0 272 
Autoriza a construção de um prédio escolar, 

na Vila de Vasanles, município de Pa-
racatu. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. Lo - Fica o Govêrno do Estado 
nutorizado a fazer construir um prédio para 
a Escola Mista, da Vila de Vasantes, municí-
pio de Paracatu, com capacidade para 200 
(duzentos) alunos. 
· Art. 2.0 

- As despesas com a referida 
construção correrão por conta da verba pró-
pria constante do Orçamento de 1!l48 .. _ 

Art. 3.0 - Revogam-se as disp~s1çoes 
em contrário, entrando esta Lei em v1gor a 

. 1 o de janeiro de 1!l48. 
• Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. 

(aa.) Cândido Ulhôa - Lima Guima-
- So·1rcs Canedo - Júlio de Carva-raes - , ' 

lho _ Antônio Caetano. 
Justificação - . A _Vila de Vasantes é 

- sede do !próspero lhstnto do mcs~o nome, 
no município de Paracatu, possumdo uma 
Escola Mista, que funciona em prédio. ~c alu-

. guel, acanhado c sem ncnlnyn requ~s1!0 de 
higiene. Impõe-se a constru~~ao do pred10 em 

aprêço, a bem da causa do ensino naquêle · 
fu turoso distrito. 

Sala das Sessões, 21 de outubro "de 194 7. 
(a.) Cfmdido Ulhôa. 

PROJETO N.0 273 
Autoriza a criação de um Grupo Escolar na 

Vila de Piscamba, município de Jcqueri 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. t.o - Fica o Govêrno do Estado 

de Minas Gerais autorizado a criar e insta. 
lar um Grupo Escolar na Vila de Piscamba, 
município de J cqueri . 

Art. 2." - As despesas com a referi- , 
da construção c instala<;ão correrão pela ver-
ba própria, constante do Orçamento de 1948. 

Sala das Sessões, 21 de outubro db 194 7. 
(Assinaturas abaixo). 

PROJETO N." 274 
A11toriza o criaçcío de um Grupo Escolar na 

Vila de Pedm. do ;lnla, rmwicípio de 
Teixeiras. 
A Assembléia Legislativa do Estado do, 

Minas Gerais decreta: ' 
Art. V - Fica o Govêrno do Estado 

de Minas Gerais autorizado a criar c insta-
lar um Grupo Escolar na Vila de Pedra do 
Anta, município de Teixciras. . 

Art. 2.0 - As despesas com a refenda 
construção c instalação correrão pela verba 
própria constante do Orçamento de 1948. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1!l47 · 
(aa.) Antônio Caetano - Xenofonte 

Mcrcadantc - Aloísio Costa - Soares Ca-
nedo - Luiz Maranha. 

PRQ.TETO N.o 275 
Autoriza a constmção de um campo de avia-

ção na cidade de Ponte Nova 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1.0 

- Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a mandar construir na cidade de 
Ponte Nova, um campo de aviação. 

Art. 2.0 - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a despender a importfmcia neces-
sária para construção do aeropôrto de Pon-
te Nova, correndo as despesas pela verba 
destinada aos acroclnhcs no Orçamento de 
1948. 

, Art. 3.o - Esta Lei entrará em vigor 
na ~lata da sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947 · 
(aa.) Antônio Caetano _ Xenofonte 

Mcrcadantc - Alberto Deodato - Rondon 
Pacheco - Aloísio Costa . 

PROJETO N.0 276 
Concede a subvenção de Cr$ 5. 000,00 men-

sais, ao Departamento de Futebol Ama-
dor, desta Capital. 

A Assembléia Legislativa do Estado de I 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1.0 

_ Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a conceder a subvcneiío de Crf$ 
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5.000,00 mensais ao Departamento de Futc-
,bol Amador desta Capital, com a parte dos 
lucros da Loteria de !viinas, que se destina 
a auxiliar os esportes, a partir de janeiro 
de 1948. 

Art. 2.0 
- Hevogam-sc as disposições 

em contrário.,, 
Sala das Sessões, 21 de outubro de Hl47. 
(aa.) Bolivar de Freitas - Feliciano 

Pena - Otacílio Negrão - Carlos Prates -
Aloísio Costa. , 

Jllslificação - Incumbe ao Estado esti-
nn!lar e facilitar os desportos, subvencio-
nando as entidades desportivas filiadas ao 
Conselho Nacional de Desportos (Decreto-
lei n.9 3 .199, de H de abril de l!JH). 

O Departamento de Futebol Amador é 
uma entidade que reune cêrca de cem elu-

, bes e orienta as atividades de 8. 000 atletas. 
Os filiados a essa entidade são na sua to-
talidade organizações esportivas de operá-
rios, e os desportos praticados por êles cons-
tituem a diversão predileta dos habitantes 
de nossas vilas e bairros. Ora, o Dcpart:.nnen-

, to de Futebol Amador nunca recebeu auxí-
, li o do Estado. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. 
- Publicados, incluam-se em Ordem do 

Dia. 
Finda a matéria a ser lida na hora do 

expediente, o Sr. Presiden~c p~ssa a defe-
rir a palavra aos oradores wscntos. 

FALECIMENTO DE DONA POLICENA 
GONTIJO 

O SH.. ANTôNIO CAETANO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SH. PH.ESIDENTE - Tem a pala-
vra o Sr. Antônio Caetano. 

O SH. ANTONIO CAETANO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

Trago ao conhecimento da Casa o fale-
cimento da Sra. D.• Policcna Gontijo, mãe 
do nosso ilustre colega, Sr. Deputado Aní-
bal Gon tij o. 

A veneranda senhora, que pertencia a 
tradicional familia mineira, aqui muito re-

"' !acionada, gozava de estima geral c respeito 
de quantos tiveram a ventura de conhecê-la. 

H.cquciro, pois, que conste da Ata dos 
' nossos trabalhos um voto de profundo pe-
, sar pelo ·passamento de tão ilustre dama 

(ll!uilo bem!). . 
O SR. PRESIDENTE - Tem a pala-

vra o Sr. Alberto Deodato. 
. O SH. ALBEHTO DEODATO - Sr. Pre-

sidente. ' 
E1~1 ~orne das bancadas coligadas, de-

claro a Casa que nos associamos às justas 
homena13e~s requeridas pelo ilustre Deputa-
do Anton10 Caetano, prestadas à memória 
de D. • Policena Gontijo, mãe do nosso ilus-
tre colega, Sr. Deputado Aníbal Gontijo. 
(Muito bem!) . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pala-
vra o Sr. Arlindo Zanini. 

O SH. ARLINDO ZANINI - Sr. Pre-
. sidcnte. 

, Em nome da bancada do Partido Tra-
balhista Brasileiro, venho declarar à Casa 
que o meu partido se associa às homenagens 
ora prestadas à memória da Ex ma. Sra. D.• 
Policena Gontijo, mãe do ilustre Deputado 
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Aníbal Gontijo, c apoiamos o requerimento 
apresentado pelo iiustre Deputado Antônio 
Caetano. (Muito bem!). 

O SR. PHESIDENTE - Tem a Pala-
vra o Sr. Dolivar de Freitas. 

O SR. BOLIVAH DE FREITAS - Sr, 
Presidente, pela ordem. ., 

O P. R. se associa ús justas homenagens 
que esta Assembléia prest~ à memória da 
ilustre dama, D! Policena Gonlijo, mãe do 
nosso colega Aníh::l Gontijo. 

O SH. PRESIDENTE - A Mesa, jul-
gando interpretar o sentimento de todos os 
Senhores Deputados, defere o requerimento 
que :tenha de ser formulado. (Muiio bem!). 

O SH. PHESIDENTE - Interpretando 
a l\lesa os sentimentos de pesar, manifesta-
dos pelo:; Srs. D~putados, defere o requeri-
mento do Sr.~ Antônio Caetano. 

POLíTICA DE ALTO HIO DOCE 
O SH. PHESIDENTE - Dou a Pala-

vra no Sr. Simão da Cunha .. 
O SH. Sii\L\.0 DA CUNHA - Sr. Pre-

sidente, Srs. Depu lados. 
!~ccebi do Dr. Miguel Batista, prestigio-

se~ h der da U. D: N., :nnu carta com o pe; 
dtdo para que fosse lida desta tribuna, em 
resposta , ús acusações aqui proferidas pelo 
Sr. Deputado José Hcmuzadt Henó. 

A carta, Sr. Pt·esidentc, está vasada nos 
seguintes têrmos (lê): 

"Belo Horizonte, 20 de ontubro de 1947. 
Meu caro Simão da Cunha. 
Peço a V . Excia. a fineza de ler, da 

tribuna dcs~;a Assembléia, a resposta que de-
vo ao discurso elo Depntaclo José Hcnó, pro-
ferido na Sessão de Hi dês te. 

O Deputado José Hcnó, na Sessão de 16 
dê~;te mês, entregou ü Mesa ela Assembléia 
um discurso c~;crito, no, qual relata cenas de 
violência c vmulnlismo praticadas pela po-
lícia de Alto Hio Doce, a serviço da políti-
ca ali dominante. 

Na sua patética orac;iio, o impetuoso par-
lamentar foi buscar em Aulete unia enxur-
rada de adjetivos c me escolheu r1ara alvo 
de suas ohjurgatórias. Violel!io, vandálic~, 
sanguinário, vingativo, tmculenlo, perseg!l~- . 
dor e mzll'as "cositas mas", foram O'i qualifi-
cativos que recebi, por não ter encontrado 
aquêle Deputado urna assistência numerosa 
no comício que realizou na cidade de Alto 
Hio Doce, no dia 12 dês te mês. . 

Hepisou fatos passados c conhecidos do 
público c numa peroração comovente que 
faz a gente chorar, entregou os pontos. 

Em vcrcladc, o discurso do Deputado 
trabalhista não deixou de enternecer os s.cus 
pares c é possível mesmo, que alguns deles 
tenham levado o len~~o aos olhos para e~xu
gar as lúgrimas provocadas pelo poder Im~
iJinativo de suas palavras. Inicia o seu !I· 
belo dizendo que Jovino Reis e Geraldo Lmz, 
vulgo"Lalau", foram espaneados ~ presos pe-
la truculenta polícia de Alto Rw Doce, ~· 
sob encomenda, para ilustrar o fato, !eu dms 
telegramas que lhe chegaram. daqu~le mu-
nicípio: um do ex-Prefeito Ulisses Couto, o 
gauleiter para ali enviado pel? e:;-0ovcrna-
dor Valadares, outra da propna vzlzma, Ge~ 
raldo Luiz, o célebre "Lalau" das cachaçadas 
c foguetórios dos tempos idos. 
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Devo confessar que Jovino Reis é · cida-
dão pacato fora da einbriaguez; em estando 
alcoolizado, torna-se turbulento e agressivo. 

Sua prisão se efetuou por estar o mes-
mo completamente embriagado c cometendo 
atos que exigiam correção imediata. Era elei-
tor udenistn e, só agora, devido ao correti-
vo que sofreu, deixou aquêle vartido. 

Com referência ao Lalau, devo afirmar 
que não hú ninguém em ,\lto lHo Doce que 

, desconhece êsse desordeiro. Tipo asqueroso 
e nojento, que serve às ho~;tes pe~;sedistas. 

O Sr. R e nó - V. Excia. dft licença pa-
ra Ulll aparte? 

Seria preciso prendê-lo c espancú-lo? Que 
o prende:;sem, csla ccrlo, mas que o espan-
cassem, é demais. 

O SH. SIMÃO DA CUNHA - V. Excia. 
dú o testemunho'{ 

O Sr. Renó - Tenho o telegrama da ví-
tima, queixando-se. 

O SH. SIMÃO DA CUNHA (conlin11ando 
a ler) - "E' um ébrio inveterado c homem 
para tôda obra. Vive àt; el:pcnsas de seus 
chefes c sempre ús voltas com a r>olícia. 

São êsses dois úuico~; indivíduos que ti-
vcrmn a desgraç.a de conhecer a cadeia local, 
r~ o. longo períollo de seis mc:;es de ação po-
hcral do Tte. Sebasll1\o Batista. 

Em se tratando do Tte. Sebastião Ba-
tista, devo informar (iUC o mesmo não é m'cu 
parente; se o fôsse não me cnver"•onharia 
porque é um dos mais distintos oflciais d:; 
Fôrça Policial, cidadão exemplar, sem vício 
algum, digno do respeito dos homens de bem. 
Ao conceito que dêle faz o Deputado Henó 
prefiro o do íntegro Juiz de Direito de Alto' 
lU o Do.c~, . o J?r. Afonso Fcrrcil·a, que em 
carta thngrda aquele militar lhe tece os me-
lhores elogios. 

. O Sr. Der~utado Hcnó não trepidou ao 
afirmar que todas as casas comerciais do 
município, de propriedade de meus adver-
sários, jú foram ou estão na iminência de ser 
invadidas pela polícia. 

E' coragem de mais! 
Eu desejo que S. Excia. cite apenas 

uma, contento-me com pouco. 
Em carta ao Deputado Alberto Deodato 

o Delegado Especial explicou, claramente' 
que por motivo de denúneia e de acôrdo con{ 
o íntegro Juiz de Direito da Comarca, apre-
endeu na venda de um tal José Timóteo, na 
zona rural, o material de jôgo de víspora, 
que o mesmo exploraYa, com flagrante des-
respeito ao Código Penal. E' bom acrescen-
tar que o contravcntor i1ada sofreu e nem 
foi autuado, para evitar reclamações poli-
ticas. 

Eis a grande violência cometida pelo 
ll'llcl!lenlo Delegado I 

A cousa, porém, que mais irritou à sen-
sibilidade do Deputado trabalhista foi a dis-
tribuiçfio de enxadas,. pela Prefeitura 1\Iuni-
cipal. Parece que o rlustre Deputado . traha-. 
lhisia tem um complexo contra êsse mstru-
mcnto de trabalho. Só permite a distribui-
ção aos seus correligionários políticos". 

O Sr. Alberto Deodato - V. Excia. dá 
licença para um aparte? Eu estava em Alto 
Rio Doce, quando houve esta distribuição de 
enxadas. Na verdade, essas enxadas foram 

distribÚidas para dezenas e dezenas , de tra.:.. 
balhadores, rurais. 

O Sr. Rew)- Só os da U.D.N., os ou-
tros não receberam. nada. . 

. O Sr. !1lberlo Deoda.lo - E' claro que 
n:nutos pedidos. foram feitos e, como havia 
apenas 120 enxadas, não podiam ser distri-. 
buídas para todo mundo. Agora, foi um ho-
mem representando o Ministério do TnüJa-
lho, que fêz a di~;lrilmição, não se sabendo 
se os trabalhadores eram ou não da U. D. N •1 

O Sr. R e nó --- Só entregam por inter-
médio do Dr. Miguel Batista; não tlüo a mais 
ninguém . 

O SH. SIMÃO DA CUNHA (coiZlimwn-
do) : - "Ora, as poucas enxadas que levei 
para Alto Ilio Dbce fi-las distribuir a homens 
pobres, na maioria analfabetos, que preferem 
uma "Jacaré" ou "Dragão" a qualquer mar-
mita de prnta. Si\ o homens do trabalho, ru-
des c agrestes, mas sinceros c bons. E' corn 
essa gente que estou fazendo políticú, mas 
diferente da que imagina o ilustre Deputa-
do; a política que J~H,:o com os cnxadeiros 
é a da produção da terra, de tudo que. ela 
produz, para alimentar os tubarões da crda-
de, das poltrona:; macias e casa~; elegante~, 
onde se discute o meio mals simples de enn-
quecer ràpidamcnte. 

Logo que a Secretaria da Agrieult~u·~ 
dispuser de novo estoque de enxadas, Irei 
adquirir outra partida, hem maior, para que 
possa satisfazer a todos os trabalhadore~ de 
Alto IUo Doce, maximé àqueles cg~e muda 
acreditam no poder ilusório Ja nwrnuta. Nes-
sa oportunidade, convidarei V. Excia. para 
me acompanhar e fazer a distribuição. ' 

Agora só me resta tecer alguns comen-
tário::; sôbre o alto-falante que os seus cor-
religionários políticos 'não puderam instala.r 
na Praça Daniel de Carvalho, onde se reali-
zou o comício monstro q11e o P. S. D · ~ ~ · T ., 
[L organizaram. Não discuto o caso. Sei _PO-
rém, que se fôssem cumpridas as ~ormahda
des legais, a polícia concederia a hcen.ça so-
licitada. Nós a obtivemos assim. A le1 deve 
ser acatada por todos os cidadãos, princi-
palmente por aqueles que dispõem do privilé· 
gio de elaborá-las. 

Isto dito, cabe-me agora o direito de ape-
lar .para o Deputado Henó que apresente ao 
seu libelo as provas exigíveis. Se não o fi-
zer, ficarei a liberdade para julgá-lo como 
merece. 

Devo dizer ainda ao Deputado Renó <~ue, 
apesar de truculento, sanguiuário, vingalzv?, 
etc., como disse em seu discurso - conh-
nuo a ser o homen1 brando, cheio dessa ter-
nura muito humana e cristã, para pcr~loar 
àqueles que não sabem o que diwm e so fa-
lam com a língua molhada em vinagre· . 

E para terminar, permito-me a ~lher
dade de parodiar um trecho de seu dr~cur
so: "Que Deus ilumine o Deputado Reno na 
senda que vai trilhan'do corno veiculador de 
mentiras". 

O Sr. Renó _ V. Excia. dá licença pa. 
ra um aparte? Então quero ·veicular mais 
uma mentira. 

Vou ler um telegrama que recebi hoje 
(lê) : 
, "Deputado .José Renó - Assembléia Es-

tadual - Belo Horizonte - Peço prezado 
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amigo procurar Secrctúrio Interior pedindo 
,enérgicas .providências contra atitude Dele-
gado Alto Rio Doce perseguindo, ameaçando 
e insultando nossos amigos. Situação nossos 
amigos insustentável depois nosso comício. 
Abraços. Levindo Barbosa". 

O SR. SIMÃO DA CUNHA - Muito 
.obrigado pelo aparte. Aliús V. Excia. dis-
se qnc realmente ia veicular mais urna men-
tira. (Prosse[Juindo a leitura) : Era o que ti-

, nha a dizer, em resposta às perfídias assaca-
das contra mim por aquêle Deputado. 

Com muitos agradecimentos, sou o amigo 
.. e colega, 

(a.) Miguel Batista Vieira". 
Era esta, Sr. Presidente, c Srs. Depu-

tados, a carta que queria trazer ao conhe-
·cimento de todos. (Palmas). 

CAMPO DE A VIAÇ;\0 EM PONTE NOVA 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pala~ 
.vra o Sr. Antônio Caetano. 

O SR. ANT6NIO CAETANO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

Como foi noticiado hoje pelos jornais, 
-estêve em audiência com o Sr. Governador 
a Diretoria do Acrocluhc de Ponte Nova, que 
veio solicitar do Poder Público a constru· 
ção de um campo de aviação naquela cida-
de. Servida por duns est.rad~ls de ferro, pos-
suindo uma vida comercwl mtcnsa com esta 
·Capital c 0 Distrito Federal, não tendo ne-

.. nhuma rodovia estadual ou federal, e tra-
. tando-sc de município produtor da maior 
quantidade de açúcar do Estado, além de 
grande exportador de café e cercais, neces-
sita de um meio mais rúpido de comunica-
ção a fim de melhor desenvolver as suas 
atividades. 

Além dessas necessidades, surgiu, últi-
lllamentc, mais um forte motivo de possuir~ 
mos um campo de aviação adequado. 

Com a fama já conhecida do virtuoso 
sacerdote de Urucânia, milhares de criatu-
ras procuram aquela cidade para lenitivo aos 
seus males, transformando por completo a 

·vida do município. Possuindo um campo 
de aviação particular c muito pequeno, que 
não oferece garantias neccssúrias, assim mes-
mo, lá desciam m.ais de 20 aviões por dia, 
correndo grande nsco de vida c de material. 
Prevendo-se para depois do dia 8 de dczcm-

. hr?, nova. aval~nche de romeiros, foi que aqui 
vew a D1retona do Acrocluhc de Ponte No-
v~, solicitar do ~r. Governador providên-
cias urgen!es, a fim de ser feito um cam-
P? que sat!sfaça às exigências c que propor-

. cwne conforto c segurança aos que ali fôrcm 

. em procura de um alívio para os seus males. 
Com êste objetivo, é que tomo a liberda-

de de apresentar o projeto que passo à Me-
sa, esperando que o mesmo mereça a apro-
vação desta douta Assembléia. • 

Era o que tinha a dizer. (Palmas) . 

ASPIRAÇõES DE CARTEIROS 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pala- ." 
:vra o Sr. Valdir Lisboa. 

O SH. VALDIH LISBOA - Sr. Prpsi-
- dente, Srs. Deputados. 
· E' com ~:atisfaçfw que ocupo a tribuna, 

para ler um memorial que a laboriosa elas-
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se dos carteiros da Diretoria Hcgional dos 
Correios c Telégrafos da Capital apresenta a 
esta Assembléia, solicitando o apoio dos Srs. 
Deputados para as suas legítimas pretensões 
? pedi_ndo mais que sejamos os intérpretes 
JUnto a Ci\marn Federal de suas aspirações. 

O memorial estú assim redigido (lê): 

MEMORIAL 

"Senhores Deputados: 
A carência da vida é hoje um motivo de 

estudos acurados e vigilantes por parte dos 
representantes do povo, que patriôticamente 
~levem sentir a influência !lo desequilíbrio 
lnterno das nossas finm1çr~s, c, como parte 
integrante dêstc grande pulmão, que sustcn· 
ta a vida du Nação, sofrer com o povo c to-
mar o comando na lula contra o aumento 
desassombrado do custo da vida, c, cmpu· 
nhar, como fizeram os pioneiros, os bandei-
rantes, as ferramentas adequadas a cada um, 
para a reorganizaçfto das massas trabalhistas, 
ora disper~;as, c, com elas, tratar da reorga-
nização nacional. 

A medida urge meios drásticos para pôr 
têrrno :\ infelieidade do povo sofredor e nban-
donado, prêso ao capricho sistematizado, 

.estandnrhnrlo dos nçnmharcadores, dos mo-
nopolizadores das utilidades e dos gêneros 
de 1.• nccessida!le. Nobres Deputados, en-
tre êssc povo sofredor e oprimi do· estão os 
servidores públicos do Ministério da Viação 
e Obras Públicas, os Carteiros de todo o Bra-
sil, muito especialmente os da D. n. de Bc-
lo Horizonte, e outras D. H. do interior do 
Estado, sujeitos à um regulamento rígido, a 
um Estatuto fasclstizado c sujeitos a detcrmi· 
nadas obstruções nas 1prornoções c com os 
vencimentos da carrcirn muito menores do 
que os funcionúrios estaduais em letras e pa-
drões menores, c isso é puramente desolador 
quando ao iniciar a carreira, o Carteiro é 
nomeado interinamente na letra inicial "B" 
do quadro III - Parte suplementar do J\Iinis· 
tério da Viação c Obras Públicas, de con-
formidade com as tabelas anexas ao Decre-
to-lei n.o !l. G1G, de 21 de m;ôsto tle 194G, 

·com os vencimentos de Cr$ 850,00, sendo que 
o funcionúrio estadual, no mesmo padrão c 
classe, percebe Cr!j; 900,00 e todos os direi-
tos assegurados contidos nos Estatutos dos 
Funcionários Públicos, tratamento mais hu-
mano e pontos marcados para promoções,. o 
que se dú aqui nesta parte do Brasil, pois, 
temos apenas um Carteiro "F", c uns seis 
"E", sendo que na letra "D", existem col~gas 
com mais de 28 a 30 :mos longos de serviços 
prestados com honestidade e honradez ao 
llohrc e distinto povo desta Capital, enfren-
tando tôdas· as vicissiturles da sorte, a chuva, 
mal agasalhados, sujeitos a apanhar uma 
pneumonia, enchendo-se de varizes, carre-
gando, nunca menos, ordinàriamcntc, 20 a 
30 quilos de jomais e cartas, pois, Nobres 
Deputados, o Carteiro agora, já não •passa 
de mero entrcgarlor de Jornais. sujeitos no 
capricho do tempo, f\ como i:\ wnnJsemos 
linlw<; atrús, e, que luta com dificnldndc tre-
menda panl fazer css:1s enh·c1~as, mórrnente 
agora. no tempo chuvoso, pois, ternos distri-
to<; nor drvcras longos, como exemplo cito 
o 1!).0 (décimo novo) rlistrilo, que pnrtido 
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com o ft2. 0 · (quadr;gésimo. segundo), perfaz 
·.a 53,0 ,(quinqüagésimo terceiro), tem um per-
curso de quatorze mil trezentol) e vinte e oi~ 
to metros para um só homem fazê-lo, carre-
gando o pêso dos jornais c cartas, perfazen-
do um mês o percurso de metros andacio: 
quatrocentos e quarenta c quatro mil c cen-
to e sessenta e oito metros e num ano a ci-
fra assustadora e respeitável de metragem 
caminhada como um cule chinês: cinco mi-
lhões trezentos e trinta mil c dezesseis me-
tros com apenas um par de botinas .pago 
pela' Chefia do Serviço ao Scrvido_r durante o 
ano de serviço, com tamanha qmlometragem 
e pêso de correspondência arrastada duran-
te aquêlc extenso período, c, assim, acontece 
também com uniformes c demais materiais 
como as capas que nos são pagas pela Admi-
uistração dos Serviço:; Podais e Telegráficos 
que, 'u!ém de serem ordinúrias, são pagas 
quando jú gastamos de nossos minguados or-
denados três (3) pares de sapatos c dois uni-
formes, nuo se falando na capa para a chu-
va, pois, a mesma não resiste o mais leve 
dos respingndos, c, muitas vêzes, somos obri-
gados a enfrentar temporais para o bom ::m-
darncnto do serviço c o bom nome da repar-
tição, com sacrifício para nós, da no~;sa saú-
de, do confôrto de nossa família, ele nossa 
vida, pois, os vencimentos de 650 cruzei-
ros, 800 cruzeiros, 1. 050 cruzeiros, 1. 500 
cruzeiros, 1. 200 cruzeiros, os doi:; últimos, 
que · são naturalmente, o fim da carreira, 
quando o se;·vidor o alcança, .iá conta de 58 
a 62 anos de idade, com 2!) a 32 anos de ser-
viços prestados e com prontuários ótimos, no 
entanto, marcando passo sem ser promovi-
~o, não podem, nobres Deputados, despen-
der de um centavo para as despesas que di-
zem respeito ao Almoxarifado do Ministério 
da Viação, pois,· basta apenas o sacrifício 
material e físico, acarretado com a má ali-
mentação c subnutrição a que está sujeito 
pelo minguado ordenado que recebemos. 

O que dissemos linhas acima, com os 
vencimentos minguados de Cr$ 1. 200,00, pu-
ra os que contem mais de 30 ·anos de servi-
ços, pagando ordin:\riamcnte cêrca de Cr$ .. 
500,00 ern barracões que comporh1m regu-
Ia~·mente apenas um casal, aí vivem, Senho-
res Deputados, famHias numerosas como aca-

.hamos de citar, faltos de tudo, até de es· 
paço. 

Frisamos, Senhores Deputados, que a D. 
R. de Belo Horizonte, em boa hora entre· 
'gue à esclarecida inteligência do Dr. Herme-
lindo Pnixflo, fêz com o seu devotamento de 
velho · funcionúrio, conhecedor dos proble-
mas que mais de perto nos afligem, tem da-
do o melhor de seus esfor,;os no sentido de 
dar aos funcionários desta D. R., a satisfa-
ção dos seus anseios, que sem dúvida, cons-
tituem urn grito das nossas almas no traba-
lho afanoso que linhas ncimn enumeramos. 
Assim fêz o de~dobrnmento dos distritos pos-
tais, cm:1o jú hnvim;w:; citado, c, todos z.1ós, 
reconhecidos ü on~!ltnção marcante d~s~e 
Dirctoc iiustrc que Loz da nossa repnril~ao 
uma famíli<l vendo em cada col2;~a um tra-

' . t ' . l f balh<H1or intrnn:;1gen c no exerci elO c a un-
~flo para o ho.i~l 1~omc desta reparti~~fto, que 
.a .nossa eonscwncHl mnn da destacar. 

A. L.- 28 

Não. obstànte a •. diz;eção j9sticéira do nos-
so ilustre Diretor, os nossos' col~gus se vêem 
a praços com dificuldades. pecuniárias enor-
mes, pois a três (3) meses não recebemos 
salári~> ?e fa~íli:: e para algu11s colegas· so-
bem a nnporhmcia de Cr$ 700,0() mensais 
sabendo-se que o padrão de yidà suJ>iu e~ 
tôda a sua generalidade, e, jú não nademos. 
vestir, calçar, e, que ·é mais grave, Senhores 
Deputados, "não ·podemos adoec(:)r", sendo 
que a doença independe da nossa vontade 
pois o médico custa, em média, cem 'cruzei~ 
ros; e uma receita?... Assim sendo, solici-
tamos a fineza dos vossos concursos e apoio 
enét·gico à nossa pretensão, que por nchar-
mt?s justa, conforme a exposif,.ão feita linhas 
acm~a, passamos às vossas rnuos, os seguin-
tes .Itens que nos foi enviado pelos compa-
nheiros da D. R. de São Paulo, que são os 
que seguem: , 

1) Aumento de 500 cruzeiros nos ven-
cimentos mensais. · · 

2) Descanso semanal remuner.ado. 
3) Heorganizuçfío da carreira. 
4)) Fornecimento de calçado, uniforme, 

capa de borracha e demais materiais neces-
sários ao desemnenho dos ser.viços profis-
sionais". -

São estas, nobres Deputndos, as preteJ?,-
sõcs dos Carteiros do Brasi!, contando C?m · 
o , vosso valioso concurso c decidido apoiO, 
num movimento que, saindo das Montan~1as 
de Minas Gerais, como base de tôdas as JOr-
nadas cívicas, partidas da periferia para o 
centro, deixamos em vos!las mãos para que 
em deliberação de cada bancada no Legisla-. 
tivo Mineiro, de cada partido. 

Dêem o valioso beneplácito do enpio des-
tas ao Parlamento Nacional. 

Belo Horizonte, 17 de outubro de 194 7'' ·• 
(Sequem-se 96 assinaturas). 
·_ Submetido a votos, é aprovado o ~re

auerimento do Sr. Valdir Lisboa no se.ntld_? 
de se encaminhar o memorial supra a Ca-
mara Federal. · · 

APRESENTAÇÃO DE PAHECEHES 
O SR. MAGALHÃES DE MELO YIANA; 

por parte da Comissão de Redação, lê e apre-
senta à Mesa o seguinte parecer. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

. A Comissão de Redação, examinaz:do .o 
pro,1eto n.0 16. que dispõe sôbre n Fiscali-
zação de Rendas do Estado e verificando j{i 
ter sido o mesmo aurovadb nas três discus-
sões regimentais, é ·de parecer lhe seja da-
da, como final, a redacão que se segue, . aue · 
está de aeôrdo .com O • projeto C 9 venel~O •1 

Sob esta forma, seja enviada à sançao: 
1 

PROJETO N.o 16 
Di;;põe s6,l;re a Fir.~ali::açúo de Re.rzç!w; do 

fl:;f(!dO 

A Assemhléh Legislatia do Estudo \le 
!\Iinus Gerais decreta: 

Art. V :.... __ A Fiscaliz:1çfio de Hendas .do 
Estado S(.'rú cxei·cidn · espccia!mr~nte: 

I - Dentro do Estado: 
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a) pelo Departamento de Impostos e Fis-
calização, como órgão diretivo, o qual passa 
a denominar-se Departamento de Fiscaliza-
ção; 

h) 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 Fazen-

da, em número de cinco ( 5), diretamen i e su-
bordinados ao Departamento de Fiscalização, 
cujos cargos serão .preenchidos, em comissão, 
por fiscais de rendas, pelo critério de mere-
cimento objetivamente apurado; 

d) pelos fiscais de rendas e agentes fis-
cais de 1.• classe, passando êstes a denomi-
nar-se agentes fiscais, nas circunscrições fis-
cais, com sede nas cidades de maior movi-
mento comercial dentre os municípios sob sua 
jurisdição; 

. e) pelos auxiliares técnicos de fiscali-
zação, em número de quatrocentos ( '.100), 
cujos cargos, de provimento efetivo, ficam 
criados, e cujas sedes coineiclirão com m; 
dos municípios para os quais tenham sido 
designados. 

II - Fora do Estudo: 
a) pelos Departamentos ~a Fazenda. e do 

Café de Minas Gerais, no Hw de J ane1ro; 
h) pelo Departamento da Fazenda de Mi-

nas Gerais, em São Paulo. 
Art. 2.o - Subsidiúriamcntc, a fiscali-

zação de rendas do Estado caberá ainda aos 
funcionários que exerçam fun~:ões de direção 
e chefia na Secretaria das Finanças, aos ta-
l>eliães de notas, escrivães de ofícios de jus-
tiça, avaliadores judiciais, contadores do .Juí-
zo e a todos quantos, pelas funções de seus 
cargos, devam zelar pelos lnterêsscs do Es-
tado. 

. Art. 3.0 -, Tôdas as repartições pühli-
cas estaduais 'C autoridades do Estado pres-
tarão auxílio ao serviço de fiscalização de 
rendas, .podendo ser solicitado, se necessá-
rio, o das autoridades municipais. 

Art. 4.• - Para os efeitos da fiscali-
zação de rendas, o Estado será dividido em 
Circunscrições Fiscais, tantas quantas forem 
necessárias. 

Art. 5.0 
- O Hegulamento da Fiscali-

zação de Hendas estabclccrá o sistema de 
aproveitamento do pessoal nas circnnscri-
ções. 

' Art. 6.Q - Fica criada a carreira no 
quadro do pessoal da fiscalização de rendas, 
que compreende os seguintes cargos, em or-
dem ascendente: 

1 - Auxiliar técnico de fiscalização; 
2 - Agente fiscal· 
3 - Fiscal de rendas. 
Parágrafo único - O ingresso na carrei-' 

ra far-se-á pelo cargo de auxiliar técnico de 
fiscalização, mediante concurso de provas. 

I • 

· Parágrafo único - No caso de serem 
aproveitados, terão êlcs as funções que lhes 
designar o Secretário das Finanças. 

Art. 9. • - As atuais Circunscrições de 
Fiscaliza~:ão poderão ser extintas periodica-
mente, devendo o seu pessoal ser aproveita-
do na carreira de fiscalização ou arrecada-
ção. 

Parúgrafo único - Enquanto ni'io forem 
extintas as Circunscrições rdcridas neste ar-
tigo, o Serviço de Contrôlc dos Postos de Fis-
calização continuará com as suas atuais atri-
buições. 

Art. 10 - Os atuais agentes fiscais de 
2.• classe c auxiliares tiw; Postos de Fisca-
lização ueverüo ~;er aproveitados, mediante 
concurso de titulo;;, eomo nuxilh\re[; técnicos 
de fiscaliza~:ão, ficando os excedentes man-
tidos em quadro suplementar. 

Art. 11 -:.. Ao[; inspetores técnicos da 
Fuzcnda incumbe exercer a fiscalizução dos 
servi~:os realizado~; nos municípios, pelos co-
letores, fiscais de rendas, agentes fiscais e 
auxiliares téc:nicos de fü;calizaçilo, hem co-
mo desemrHmhar outras missões que lhes se-
jam detcrrninatla:; pela autoridade compe-
tente. 

Art. 12 - Aos amdlwres técnicos de fis-
calização competem ús atribuições conferidas 
até então uos agentes fü;cais de 2.'' cla~;:.;e. 

. Parágrafo únieo - Ü[; funcionúrios a 
que se refere êsíe artigo seri!o dil·etamentc 
subordinados aos fiscais ou ngcnlcs fi:;cais. 

Art. 13 - Os inspetores técnicos da Fa-
zenda, inspetores de rendas, fiscais de ren-
das, agentes fiscais e nux~liarcs · técn~co:; de 
fiscalização terão o:; segmntes vencuncntos 
lllCll~HiS: 

Inspetores técnicos da Fazenda e 
de rendas . . 3. GOO,OO 

Fiscais de rendas . . . . . . . . . . 3. 200,00 
Agentes fiscais . . . . . . . . . . . . 2. 400,00 
Auxiliares técnicos de fiscaliza((iío 1. 200,00 

Art. H - Or; fiscais de rendas c n~en
tes fiscais poderão arrecadar Divida Ati.v~1, 
bem como importftncias devidas .p01: noti~
caçõcs que expedirem, ou antos de mfraçao 
que lavrarem, nos têrmos em que o Hcgula-
mento dispuser. i • 

Art .15 - Os inspetores, fisct~IS .de .re:-
das 'l"CIItcs fiscais e auxiliares tecmcos e 

.. ' <~·> ' ' • • • r:ria 'l ser fiscalizaç:ão terão duelto a mn:~. ( 1 ~1 . 'a tí 
arbitrada pelo Secretário das I• mança.",. en~ 
tulo de indenização de dcspes~~s c~m al;r~eus 
tnç~uo e pousada, quando, em iunçao de s 
ca.r••os se deslocarem das suas sedes· t 

" ' ' f · · Co ·r·ci''lo r>or con a P'lrúgra o muco - 1 ' _ 
do Estado. as despesas de transi?ortes do pes 
soai da Fiscalização, em serviç? · . d<' sua 

Art. 1ô -- Quando transfendos f rtlncia 
circunscrição, por motivo de tlTanF~l. es·'c·lliza-

- f · 'rios c a ' ' on promoçl~o, 'tos uncwn~ d~ de custo cor-
Art. 7. 0 

- Os funcionários fiscais do 
atual quadro do Departamento de Compras 
e Fiscalização se incorporam para todos os 
efeitos, segundo a sua categoria, ao quadro 
da Fiscalização de Hendas do Estado, a que 
se refere a presente Lei. 

ção terão c Irei o a ur_na aJU, un mês. 
rcspondentc aos vcncunentos de tl" t· do de 

Padwrafo único - Em se I •1fan . , 

Art. s.o - Os atuais inspetores de ren-
das; que fazem parte do quadro suplerncnl~lr, 
}JOderão ser aproveitados nos serviços de fis-
calização, a juízo da Administração. 

/ 

4iH 

• "' . d. d crderá o uncwna· 
transfer~nci~l a pe I _o, P . t· gern de que 
rio direito a perccpçao da van " 
trata êstc artigo. . , t b l 

'Art. 17 - O Poder Execuhvo es. ~ e e-
., • 110 respectivo Hegularn.cnto, porcenta-, 
~~~~· variáveis, diretas e indiretas,, ~os ÍUJ?-· 
cionários da Fisc:alização crn excrciCID efeh. 

I 
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' 
v o da função arrecadadora ou fiscalizadora, 
até o limite de 10% cabendo 5% diretamen-
te àqueles funcioná~ios c o restante a todos 
êles. 

Parágrafo único . - As pe1·centagens a 
que se refere êste artigo não se incorporarão 
aos vencimento~;, para efeito de aposentado-
ria, nem sôhrc elas se calculará o abono 
de família. 

Art. 18 -· Sôbre as arrecadações efetua-
das pelos funcionários da Fiscaliza~~ão ne-
nhuma verccnlngem cuberá aos funcionários 
das coletorias. 

Art. 1 9 - Para a arrecada~·ão de débi-
tos fiscais já inscritos em Divida Ativa, o 
fiscal e o agente fiscal deverão apurar, pr·e-
viamcntc, se há executivo fiscal ~!juizado. 

Parúgr8.fo único - No caso ~tfirrnativo, 
a arrccaclaçi:ío somente se farú depois de pa-
gas as custas devidas e comunicada a ocor-
rência ao representante da Fazenda Esta-
dual. 

Art. 20 - O produto das multas nüo no-
dcrá ser atrihuítlo, no todo ou em vartc' a 
quai~;quer funcion[:rios ou a demmcinntes: 

Art. 2! - O ftmeünJúrio da Fiscaliza~~üo 
que, em virlEclc da idad~ ou do estudo de 
saúde, esti.v~r incapacitado para êsse servi-
~~o, mas valido para fnn~~ão sedenlúria, serú 
trm;sí'crido par:\ um quadro suplementar e:;-
pecwl e aproveitado nos lrahallws interno:·; 
~los_ Servi\os Fiscais ou de qunlquer outro 
or~po dn Secretaria das Finanças, sem direi-
to a perccprão de diárias e percen tagcns. 

~~ar.:.ágrafo ú_nico - Para verificação das 
c~mmr;~e:; rcfendas neste nrtigo, o funcioná-
no sera submetido n inspeção IJCrautc junta 
médica, na Capit:ll do Estado. 

Art. 22 - Fica revogado o artigo 1.• do 
Decreto-lei n. 0 43, de 7 de janeiro de 1938. 

Art. 23 - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a abrir os necessários créditos, hem 
como baixar o Hcgulamento para a execução 
desta Lei. 

Art. 24 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo-
siç.ões em con trúrio. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 
1947. 

(aa.) Xenofontc l\Iercadantc - Maga-
lhães de Melo Viana - Soares Canedo. 

O Sr. Xcnofonte Mercadante, pela Co-
missão de Hedação, lê e envia à l\Icsa o se-
guinte parecer: 

PAHECEH DE HEDAÇXO FINAL 

Comissão de Redação 
A Comissão de Hedação, examinando o 

projeto n. 41 que dispõe sôbrc o irnpôsto de 
transmissão de provriedadc causa-mortis, e 
verificando já ter sido o mesmo aprovado nas 
três discussões regimentais, é de parecer lhe 
seja dada, como final, a redação que se se-
gue, que está de acôrdo com o projeto c o 
vencido. Sob esta forma, seja enviado à 
sanção: 

PHOJETO N.o 41 

Dispõe sôbrc o impôslo de transmissão de 
propz·iedade "causa-mortis" 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

A_rt. V - O irnpô~to de trrinsmissão de 
propneda~e .causa-mortzs se_rú devido nos têr-
mo~ da ·lei. ~ tabelas. em VIgor, com as alte-
raçocs aqm Iqtroduzidas. 

Art. 2. 0 
- O impôsto incidirá entre 

outros casos especificados, sôbre a tr~msmis
são: 

I - De bens corpóreos, imóveis, móveis 
c semoventes, situados ou existentes no Es-
tado, não impnrt:lndo o lugar da abertura da 
sucessão; 

II - DI} hcns incorpóreos, sempre que 
os valores da herança forem liquidados ou 
transferidos aos herdeiros ou legatários em 
territór.io do Estado, ainda que a succ:;são se 
tenha aberto em outro Estado ou no c~;tran
gciro. 
. Art. 3.0 --A partilha em vida feita por 
ascendentes a descendente:;, fillw1; adotivos ow 
naturais, a título de adiantamento de legíti-
ma, fica sujeita ao impiJsto, de acôrdo com a 
nova tabela con:>lanie do artigo 9.". 

Art. 4." - Pan1 determinação do valor 
do wmfrnto vitt1lício c da nua propriedade, 
tomar-c;c-ú por base o valor da propriedade 
plena, repartido entre o u:;ufrutuúrio c o nu 
prvp:·iciúrio, na proporçüo da tubda abaixo: 

Idade do usufrutuário - Valor do usu-
fruto - Valor da nua propriedade: 

Até 20 anos cumpridos - 7[10 da pro-
priedade plena- 3[10 da propriedade plena. 

Até :10 anos cumpridos - G[10 ela pro-
priedade plena - 4[1 O da propriedade plena. 

Até ,10 anos cmnpriclos -- 5[10 da pro-
priedade plena- 5[10 da pmpricdadc ph!I~a. 

Até 50 anos cumpridos - '1[10 da pro-
priedade plena- G[lO da propriedade plena. 

1 Até GO anos cumpridos - :l[l O da pro-
priedade plena - 7[10 da propriedade plena. 

Até 70 anos cumpridos - 2[10 da pro-
priedade plena- 8[10 da propriedade plena. 

l\·~a~ de 70 ~mos cumpridos - 1[_10 da 
propncdadc plena - !l/10 da propnedade 
plena. 

Art. f>.O - No caso de usufruto tempo-
rário, o usufrutuário pagarú as taxas sôbre 
4[5 c o nu propl"ietúrio sôhrc 1[5 da proprie-
dade plena. 

Art. G.o - No fideicomisso, o fiduciário 
c o fideicomissúrio ficam sujeitos its taxas 
constantes do artigo !).". O fideicomissário, 
porém, só pagarú o impôsto na época da subs-
tituição c segundo a lei que estiver em vigor. 

Art. 7.0 - Quando o beneficiário fôr do-
miciliado no estrangeiro, pagará 12'/o além das 
taxas que lhe couberem, salvo se esi:ivcr em 
serviço público da União dos Estados ou dos 
J\[unicípios. ' 

Art. 8.0 - O irnpôsto será arrecadado 
C?!n. o ah[~timento de 20%, quando o bcncfi-
crano, re~adente no País fôr maior de 55 anos, 
ou tiver mais de oito miws, que vivam às suas 
expensas. 

Art. 9." - Para a cobrança do impôsto, 
observar-se-á a seguinte tabela, levando-se em 
conta, para aplicação das taxas, o quinhão de 
c:ida bcncficiúrio, isoladamente considerado:· 

Grau de parentesco: 1 - Aos pais, filhos 
menores, inclusive naturais c adotivos c aos 
cônjuges: a) Até 25.000 cruzeiros: 4%; h) 
De mais de 25.000 até 50.000 cruzeiros: 5%; 
e. De mais de 50.000 até .100.000 cruzeiros: 
9% - d) De mais de 100.000 cruzeiros: 11%. 
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Grau. de parentesco: 2 - Aos demais 

ascendentes.· e descendentes: a) Até 25.000 
cruzeiros: 4,5% - h) De mais de 25.000 
até 50. 000 cruzeiros : 6% - c) De mais de 
50.000 até 100.000 cruzeiros: 9,5% - dJ 
De mais de 100.000 cruzeiros: 12%. 

Grau de parentesco: 3 - Aos cohterais 
do 2." grau: a) Até 25.000 cruzeiros: 12% 
- h) De mais de 25.000 até 50.000 cruzei-
ros: 14% - c) De mais de 50.000 até .... 
100.000 cruzeiros: 18% - d) De mais de 
100. 000 cruzeiros: 24% . 

Grau de parentesco: 4 - Aos colater:ús 
do 3.0 e 4.0 graus: a) Até 25.000 cruzeiros: 
18 o/o - b) De mais de 25. 000 até 50. 000 
cruzeiros: 24% - c) De mais de 50.000 até 
100.000 cruzeiros: 30% - d) De mais de 
100.000 cruzeiros: 36%. 

Grau de parentesco: 5 - Aos demais co-
laterais e a estranhos: a) Até 25. 000 cru-
zeiros: 21% - h) De mais de 25.000 até 
50.000 cruzeiros: 36% - c) De mais .de .. 
50.000 até 100.000 cruzeiros: 48% - d) De 
mais de 100.000 cruzeiros: 60%. 

Art. 10 - O herdeiro que suceder por 
direito de representação ficará sujeito its ta-

. :xas que caberiam ao representado. 
Art. 11 - São isentos do impôsto de 

transmissão causa-morlis: 
I - O beneficiário cuja quota não ex-

ceder de três mil cruzeiros c que provar, até 
o julgamento do cálculo, que só possui o es-
tritamente necessário à própria subsistência; 

II - As heranças c legados até dez' mil 
· cruzeiros, quando o benefici~rio tiver a seu 
· cargo filhos menores, ou mmores mental ou 
fisicamente incapazes de prover à própria 
subsistência, desde que residam no Pais; 

UI - Os legados a templos de qualquer 
· culto ou a instituições de educação e assis-

tência social, desde que as suas renda<> se-
jam aplicadas integralmente no País para os 
respectivos fins (art. 111, n.0 li, da Constl-
luiç.ão Estadual) . . 

·Art. 12 - Fica o Poder Executivo au-
torizado a regulamentar a pres~nte Lei. 

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor a 
1.0 de janeiro de 1948, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 
1947. 

· ·. . O Sr. Chaves Ribeiro, pela Comissão de 
, Fmanças, procede à leitura do seguinte pa-
recer que encaminha à Mesa: 

PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO SOBRE O 
PH.OJETO N.0 189 

Comissão de Finanças 
O projeto que recebeu o n.0 189 trata da ahet·-

tura de um crédito especial de Cr$ ... 
1.,749. 399,10, para pagamento de subsi-
dio e ajuda de custo aos Deputados e aos 
Membros da Comissão Permanente da 
Assembléia do Estado até 31 de dezern-

. hro do corrente ano, já aprovado em 1.• 
discussão. 
Pelo Decreto-lei n.o 2.102, de 31 de mar-

ço de 1947, o Govêrno do Estado abriu o 
crédito especial. de Cr$ 9. 861.700,00, para 
·ocorrer às despesas com o :pessoal e mate· 
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rial da Assembléia Legislativa e sua Secre-
taria, no corrente exercício. 

Na discriminação feita no mesmo De-
creto-lei foi calculada a importfmcia de Cr$ 
1. 296. 000,00, destinada ao pagamento do 
suhs~dio-diária apenas para quatro meses de 
ftmcwnamento da Assembléia Constituinte., 
Não foi previsto, portanto, que o funciona-
mento da presente Sessão legislativa fôsse até 
15 de. dezembro. Disso resulta que o crédito 
cspcctal tornou-se insuficiente para atender 
ao pagamento dessa despesa. 

O citado Decreto-lei não previu, igual-
mente, a convocação de Suplentes taxando 
a verba de ajuda de custo apena; para 72 
Deputados, quando tivemos até o presente, 
cêrca de uma dezena de convocações. 

Com a cria~·i\o da Comissão Permanen-
te, que funcionará nos intervalos das Sessões: 
n~cessár\o se torna seja providenciado o cré-
dito para o pagamento do subsidio-diária aos 
18 M_cmbros da Comissão, na última quinze-
na deste ano. 

SOJ?OS <~c parecer seja o projeto n.Q 189 
submetido a 2. • discussão, c, igualmente, 
aprovado. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 
1947. 

(aa.) Chaves Ribeiro relator - Mau-
rício Andrade - Alberto Deodato - A. Cos-
ta- Rcnó. 

- Publicado, inclua-se em Ordem do Dia. 
. 9 Sr. Al.herto Deodato, em nome da Co-

missao de Fmanças, lê c entrega à Mesa o 
seguinte parecer: 
PARECEH PARA 2.• DISCUSSÃO SOBRE O 

PROJETO N.0 43 

Comissl1o de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas 

A ,Comissão, examinando o projeto n.• 43, · 
que. da nova denominação aos tributos esta: 
dums de que trnta o artigo 68 do decreto-lei 
federal n.• 1. 985, de 29 de janeiro dlc 1940 .~/ 
(Código de Minas) c contém outras providên- H· 

cias, aprovado em 2.• discussão com a emen-
da, é de parecer seja o mesmo submetido à 
3.• discussão e aprovado como se segue: 

Art. 1.• - Os tributos que se vêm arre-
cadando sob a denomina~~ão de "!mpôsto. s9-
hre Exploração Agrícola c Industnal - Mm~
rios", em face do disposto nos decretos-leis 
números 708 e 875, de 27 de junho de Hl40 
e 28 de novembro de 1942, respectivamente, 
e cuja decretação compete ainda ao r;stad_o, 
passam a ser arrecadados sob n denom1Ilaçao 

1 de "Impôsto sôbrc Minérios". 
Art. · 2.• - ~sse impôsto, constit~ído da 

parte que cabe ao Estado na tributaça? pre-
vista no art. 68 do decrcto•lei fed~r_al n. 1.9~5 
(Código de Minas), incide à razao <~e trcs 
por cento (3 •j•) do valor da produçao _efe-
tiva da jazida ou mina, cxcetuado_s o. carv~o e 
0 petróleo, sôhre tôdas as substancws ~n~e-
rais ou fósseis, quer provenham .de pesqmsa , : 
ou de lavra, quer -de mina E?a:anhda p~lo ~r- i 
tigo 21 do Ato das Dispos1çoes Conshtucw •.. 1 
nais Transitórias de 18 de setembro de .1946, >;: 
quer sejam ohtid'as por faiscação ou ganmpa- ;I 
gem,. ou por trabalhos .asscm!-ll~l:J.dos, em con. , 1 

form1dade com o referidO Cod1go. ;! 

I 
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Parágrafo único -'-- No caso: de fontes de 
águas minerais, termais e gasosas,· o irnpôsto 

·será cobrado à, base de utilização das águas 
e gases. 

. Art. 3.• - O Impilsto sôbre lVIi~érios é 
devido pelo minerador habilitado, quanto às 
substânci~s minerais ou fósseis provenientes 
~e pesqmsa ou de lavra ou de mina garan-
tida ~>elo artigo 21 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; e pelo primeiro 
comprador ou beneficiador, quanto a minério 
obtido por faiscação ou garimpagem ou por 
trabalhos assemelhados. 

Art. 4.• - O valor de produção efetiva 
na bôca da mina, sôbre o qual incide o Im-
pôsto sôbre Minérios, sempre à razão de 3 oló, 
será o que fôr estabelecido anualmente para 
cada minério ou mina, pela Diretoria de H.en-
des Internas do Ministério da Fazenda. 

P<lrágrafo 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 sôbre Minérios se-
rá recolhido à coletoria do Município de si-
tua~~o de jazida ou mina, à medida que se 
vcnflcarem os embarques, ou mensalmente 
desde que atendidas as conveniências de fis~ 
calização, corno estipular a regulamentação 
desta lei. 
, Art.. 6:0 

.- Não estão sujeitos ao Impôsto 
sobre Mmenos: 

a) os minérios exportados pára o estran-
geiro, sôbrc os quais incide o Impôsto sôbre 
Exportação; 

h) os minérios de comprovado valor his· 
tórico ou para fins científicos, à vista de pa-
recer do Departamento Nacional da Produção 
Mineral, quando destinados a museus, insti· 
tutos históricos ou centros de estudos cien-
Hficos. 

Art. 7.• - Os 2% (dois por cento) do 
município poderão ser arrecadados, junta· 
mente com a percentagem do Estado, se con-
vier àquêlc. 

Art. 8.0 
- Aplica-se ao Impôsto sôbre 

Minérios o que dispõem o art. ·L• e seus pa· 
rágrafos, do decreto-lei federal a 5.247, de 12 
de fevereiro de 1943, e no que couberem, às 
demais disposições da legislação federal de 
minas. 

Art. 9.0 
- Fica o Poder Executivo aU• 

torizado a regulamentar a presente lei. 
Art. 10 - Esta lei entrará em vigor no 

dia 1,0 de janeiro de 1948, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 
194 7. - (a. a.) Alberto Deodato - Gui-
lherme Machudo - Rcnó - Augusto Costa. 

PAHECER PARA 3.0 DISCUSSÃO Só13RE O 
PHOJETO N.o 101 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Conla;s 

A Comissão, examinando o projeto n.o 101, 
que autoriza a abertura de um crédito espe· 
cial de Cr$ 2. 000.000,00, à Secretaria da Agrl· 
cultura, Indústria, Comércio e Trabalho, apro· 
vado em 2.• discussão, sem emendas, é de pa-
recer seja o mesmo submetido à 3.o discussão 
e aprovado, como se segue: 

Ai:t: 1.~ - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a abrir ? c:é~to especial de Cr$ · · 
2. 000.000,00 ( do1s m1lhoes de cruzeiros) pa-
ra atender ao pagamento de despesas com 0 
Fomel!-to da Produção Vegetal, a cargo da Se-
cretana da Agricultura, Indústria, Comércio 
c Trabalho, de acôrdo com o convênio cele-
brado com o Govêrno da União. 

Art. 2.o ·- E~ta ~ei entrará em vigor na 
data de sua pubhcaçao, revogadas as dispo-
sições em contrário. . 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 
1:l47. 

(a. a.) Alberto Deodato - Guilherme 
Machado -- H. e nó - Augusto Costa. 

-- Publicados, incluam-se em Ordem do 
Dia. 

O Sr. Rondon Pacheco, pela Comissão de 
L<!gislação, lê e apresenta à Mesa os seguintes 
pareceres: 

PARECER N.o 51 
Comissão de Jzzstiça 

Assl!nlo: O Sr. Pascoal Plastino, 2.0 Ta-
belião de Frutal, em ofício de 3019147, faz um 
apêlo à Assembléia a fim de não ser revogada 
a lei de Orgamzação Judiciária, decreto ·1. 630, ' 
de 1511147 na parte em que se determinou a 
distrihuiçfio ohrigatóna d~~ Escrit.ur~s Pú.bli~ 
cas. A matéria postulada Ja constituiU obJeto 
de discussão nesta Comissão, ao examinarmos 
o Projeto n.o 57, cujo mérito não mereceu 
aprovação. . 

Isto pôsto, opino pelo arqmvamef!t? <-!~ 
presente sugestão por se tratar de matena Ja 
discutida. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 
1047. . 

(a. a.) Pedro. Braga.- Rondou Pacheco 
- Cândido Ulhôa - Fabrício Soares - Car· 
los Prates. 

PARECER N.0 52 

Comissão de Justiça 
O Sr. Augusto Duque recorreu contra o 

ato do Sr. Prefeito MuniCipal de Juiz de Fora, 
que lhe negou concessão para a exploração 
de uma linha de ônibus denominada "Juiz de 
Fora-Chácara". O recorrente postulou as suas. 
razões c o recorrido defendeu a legalidade 
do ato administrativo que praticou. Entre-
tanto, esta Comissão ainda não se. acha sufi-
cientemente instruída para julgar .o mérito do 
recurso, pelo que opina deva o presente ser 
convertido em diligência, para que se peça ao 
Conselho Estadual do Trânsito uma informa· 
ção sôbre a regularidade dos serviços atuais 
da linha "Juiz de Fora-Cl1ácara". 

f.:ste é o meu parecer. 
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. 
(a. a.) Rondon Pacheco, relator - An· 

tônio Pedro Braga - Carlos Prates - Fabrí-
cio Soares - Cândido Ulhôa. 

PARECER N.• 53 

Comisslio ele Justiça 
O Sr. Deputado Uriel Alvim e outros 

apresentaram o presente projeto de lei obri-
gando o executivo a alienar, dentro de prazo 
certo, as ações que o Estado possui na Socie-
dade Anônima "Fôlha de Minas", cmprêsa jor· 
nalística com sede nesta Capital. 

4i17 



Examinando a espccw, como relator do 
projeto, ,tenho a honra de submeter à Comis· 
são de 'Constituição, Legislação c Justiça, o 
meu parecer, que é o seguinte: 

A Comissão Estadual consagrou, como 
princípio bá:>ico à organização do Estado, a 
harmonia c independência de seus poderes 
políticos (art. 2.•), o que recomenda a Cons-
tituição Federal, art. 7. •, n. • VII, letra · "b", 
ao justificar a intervenção pela sua não obser-
vância. Os três poderes têm competência de-
finida, cada oual com o seu quinhão consti-
tucional, sob Íun sistema de. freios c contm-
pesos, para se evitar a hipertrofia de qual-
quer dêlcs. 

O projeto n.9 10, visando obrigar o Exe-
cutivo a alienar um próprio do Estado em pra-
zo certo, encontra uma barreira constitucio-
nal, como restrição decorrente do sistema de 
freios e contra-pesos. • 
. Assim é que a nossa Constituição Esta-
dual, em seu art. 24, n.• VI, apenas permite à 
Assembléia Legislativa, "azztorizar a aquisição 
c alienação de bens do Estado". 

A intenção do projeto ao dispor: 
"o Govêmo do Estado alienará em con-

corrência pública . .. " 
colide frontalmente com a Constituição. 
A competência para autorizar que está 

expressa em lei (art. 24, n.• VI), não confere 
ao Legislativo poderes para obl'igar o Execu-· 
tivo a alienar. Antes pressupõe zzm pedido de 
azilorização que pode ser dado ou ne[Jado. 
Esta faculdade de que dispõe o Legislativo 
pode ser usoda como fôrça obrigatória para 
negar o pedido, c não para dar l!ma ordem, 
mas apenas para "autorizar". Assim como po-
de obrigar o Executivo a nüo alienar, pois 
está implícito que a aulorizaçüo é uma das 
condições à alienação, não pode obrigá-lo a 
alienar. A mzlorizacao é elemento essencial 
ao alo da alienação, mas não é o único. A 
participação do Executivo na alienação está 
implícita na lei, data uenia, com mais am-
plos poderes, ao estabelecer que ao Legisla-
tivo compete tão sàmentc "autorizar". Falta 
assim competência à Assembléia para votar 

.uma lei em que se dê ordem de alienação ao 
Govêrno, em lugar de conferir-lhe apenas a 
faeuldadc de alienar. 

O legislador constituiu te assim agindo 
- andou certo, porque defendeu escrupulosa-

mente o patrimônio do Estado, só admitindo 
· al_i~nação mediante o acôrdo e a responsa-

bilidade· dos Poderes que dela obrigatória-
mente participam. 
. Isto pôsto, o Projeto n." 10 não merece 
~provaçiio devido ao vício fulminatório da 
mconstitucionalidade. 

l~ste é o meu parecer, devendo o Projeto 
ser devolvido à Comissão de Finanças. 

Sala ~las Sessões, 21 de outubro de 194 7. 
(a. a.) Rondou Pacheco, relator. 
A Comissão adota o parecer supra. 
Sala das Sessões, em 21 de outubro de 

1947. 
A (a. a.) Pedro Braga - Carlos Pratcs 

Candido Ulhôa - Fabrício Soares. 
DISCUSSõES DE PAHECERES 

d
. ·

0
. De acôrdo com os artigos 161, 

1

§ 3.• e 181 
Hegimento, o Sr. Presidente submete a 
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discussão e votação imediatas os pareceres de 
ns.9 51, 52 e 53, há pouco apresentados c li-
dos, hem como os pareceres de redação fi-
nal aos projetos ns.• 1G e 41, os quais são 
sucessivamente aprovados, sem debate, e re-
cebem os seguintes despachos: 

Parecer n.• 51 - Arquive-se. 
Parecer n." 52 - Oficie-se. 
Parecer n.o 53 - A' Comissão de Finan-

ças. 
Redaçãú final ao projeto n. 9 1G A' 

sanção. 
Redação final ao projeto 11. 0 41 A' 

sanção. 
Acha-se sôbrc a mesa o seguinte 

HEQUERIMENTO N." 80 

Sôbrc prorrogação de licença ao Sr. Qzzinlino 
Vargas 

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

O abaixo-assinado, Deputado hcencwdo 
á Assembléia Legislativa do Estado, vem r~
qucrer a V. Excia. prorrogação ~la. sua .h-
cença até o dia 30 de novembro proxuno vm-
douro. 

Belo Horizonte, 20 de outubro de 1947 · 
(a.) Quintino Varr,as. 
Logo após o Sr. 1. • Secretário procede 

ú leitura do seguinte 
PARECER 

A Comissão Executiva é de pa5ecer i~~e 
0 pedido de licença, em prorrogaçao, rcq -
rido pelo Sr. Quintino Vargas deve ser con-
cedido. 1047 

Sala das Sessões, 20 de outubro de · A · 
1 (aa.) Alberto Teixeira - Valdir Lisbo~. 

Submetido a votos o requcrimct;to d 0 

Sr Qlll.ntino VarO"as é aprovado, flcan. 0 ' 
• c> ' s · Qmn-portanto, prorrogada a lice~l\(a ao 1: u res-

tl.Il<> V·tr"·t~ n 'l forma pedida, c o se ' "''' ' ' tinuar a pectivo suplente convocado para con , ' r 
substituí-lo, durante a prorr?ga~~ão, ate 0 

{In 

30 de novembro próximo vmdonro · 
COJ\IISSXO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 

E .JUSTIÇA 
(Substituição): 

rr • t , requeri-
I~st·\ soAl>1·e 'l rncs•1 o se,.,uin c · 

•• " • ' ' ' ? S retárJO: mcnto, que é lido pelo Sr. 1. cc . . 1 Exmo. Sr. Presidente da Assemhlew .e-
gislativa. . se 

o abaixo-assinado pede a V· fxturi.el 
di«nc de dar substituto ao Sr ·. D?PY al~e•risla
Al~·im na Comissão de Conshtmça~ Depu-
ção c Justiça, por estar o mesmo. ~·r ainda 
ta do ausente desta Capital c contll1~1 'do 'Star-
ausentc o membro, efetivo, Sr. Depu a 
ling Soares· . de 19-17 . 

Sala das Sessões, 21 de outubro Comis-
d n · lente da · (a.) Pe :o . raga, PresH _ · , Justi(,~a. 

são de Conshtmção, Lcgislaçao ~ querimento 
o Sr. I~rcsidcn te defere ~ 1 Pratcs para 

supra c. desi~na o . Sr. c.arlo Comissão de 
substitm; 51° Sr · pnel_ Alvnn, .~ta durante a 
Constitmçao, Lcgu;laçao e Jus ç ' 
ausência dêste. I: 
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ROMPIMENTO DAS RELAÇõES DO BRASIL 
COM A RúSSIA 

O SH. EMíLIO VASCONCELOS - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para negócio ur-
gente. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Emílio Vasconcelos. 

O SR. EMíLIO VASCONCELOS - Sr. 
Presidente. 
. Acabo de receber telefonema de um Sr. 

Deputado à Câmara Federal, informando que 
há poucas horas, o Itamarati comunicou àque~ 
la colenda Câmara o rompimento das rela-
ções diplornúticas do Brasil com a Rússia. 

Aproveito o ensejo, Sr. Presidente, para 
requerer a V. Excia., ouvida a Casa, que se 
envie ao Govêrno da República os protestos 
de nossa solidariednde. (Mzzilo bem! Palmas). 

Decl:.lra o Sr. Presidente que o requeri-
mento do Sr. Emílio de Vasconcelos será vo-
tado na próxima Sessão. 

Não havendo mais oradores inscritos, 
nem qualquer outro Sr. Deputado usando da 
palavra, passa-se à 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
·1.• dhcussão dos Projetos m. 2·1!í a 267 

Anunciam-se em 1." <liscussiio, sucessiva-
n:entc, os projetos: ns.0 215 e 246, do Go-
verno do ~~s.tado: ns. 0 247 íl 250, de autoria 
do Sr. Al01~ao Costa: ns. o 251 a 253, de auto-
ria do Sr. Antônio Guimarães; n.9 254, de au-
tor~a do Sr. J ason Albergnria; n. o 255, de nu-
tona do Sr. Jouhert Guerra; ns.o 256 a 258, 
de rmtorüt do Sr .. Jaedcr Albergaria; ns.o 259 
a 266, de autoria do Sr. José Augusto; n.0 267, 
de autoria do Sr. Guilherme Machado, todos 
publicados na ata da 59." Sessão Ordinária. 
· Encerradas, sem dehate, as discussões dos 
referidos projetos, são os mesmos submetidos 
a votaç;i'ío, cada um de sua vez, sendo aprú-
vados. Hecehem, então, os seguintes despa-
chos: 

Projeto n. 0 245 (Moc1ificacflo dos Decre-
tos-leis 1. 831 e 2 .158) - A• Comissão de 
Viaçiío. 

Projeto 11.0 21G (Extranumerários, prati-
cantes c prnticantes interinos) - A' Comis-
são de Justi~~lL 

Projeto n. 0 24 7 (Doat~ão de terreno) ,_ 
A' Comissão de Justiça. 

Projeto n.• 248, (Construção de prédio 
escolnr) -- A's Comissões de Viação e Finan-
ças. 

Projeto n.o 2<19 Wubvcnção a acroclube 
- A' Comissão de Finan~~as. 

Projeto n.o 250 (Subvenções a hospital 
e conferências) -- A' Comissão de Finanças. 

Projeto n.o 251 (Auxilio a instituições de 
caridade) _ .. A' Comissão de Finanças. 

Projeto n.o 252 (Criaç~ão de distrito) 
A' Comissão de Assuntos Municipais. 

Projeto 11.0 253 (Criaçiio de distrito) 
A' Comissão de A~;suntos Municipais. 

Projeto n.0 254 (Subvenções a hospitais e conferências) - A' Comissão de Finanças. 
Projeto n.o 255 (Auxilio a instituição 

beneficente) - A' Comissão de Finanças. 
Projeto n.o 25G (Construção de uma pon-

~e) - A's Comissões de Viação e Finanças. 

Projeto n.• 257 {crhÍç'ã~ de um grupo 
escolar) - A's Comissões de Educação e Fi-
nanças. , 

Projeto n.o 258 (criação de um grupo es-
colar) - A's Comissões de Educação e Fi-
nançns. 

Projeto n.• 259 (construção de uma pon-
te) - ~'s Comissões. de Vi::ção c Finanças. 

PrOJeto n.o 260 (mstalaçao de um aviário 
modêlo) - A's Comissões de Agricultura e 
Finanças. 

Projeto n.0 261 (construção de· campp . 
de aviação) A's Comissões de Viação c 
Finanças. 

Projeto n.o 262 (construção de um grupo 
escolar) - A's Comissões de Viação e Fi-
nanças. 

Pro.ieto n.0 263 (construção de um gru-
po escolar) - A's Comissões de Viação c 
Finanças. 

Projeto n.• 264 (reconstrução e conser-
vação de estrada de rodagem) ..:- A's. Comis-
sões de Viação e Finanças. 

Projeto n.o 265 (construção de um grupo 
escolar) - A's Comissões de Viação e Fi-
nanças. 

·Pro.icto n.0 266 (construção de um gru-
po escolar) - A's Comissões de ViaP-ão e 
Finanças. 

Pi·oieto n.0 267 (doação de um terreno) 
- A's Comissões de Educação e Finanças; 

ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo que !~atar, .o Sr. 1 Presidente declara finda a Sessao, deixando 

de co,lvocar 'l extraordinária, que teria de 
realiz;r-se hoj~, às 20 horas, por _?ão e~istir 
matéria pnra a mesma, se1_1do entao designa-
da para a próxima a segmnte 

ORDEM DO DIA 2211011947 

Das 14 às 16 horas: 
Expediente, projetos, pareceres, etc.; 

conforme o art. 94 do Regimento. 

Segunda Parte 
Das 16 às 18 horas: 

1. ~ discussão do projeto n.o 2G8, de auto-
ria do Sr. Deputado Otacílio Negrão de Lima, 
que concede suhvent~ões a diversas institui-
ções de assistência. 

1. • discussão do pro.icto n.Q 269, de· au-
toria do Sr. Deputado Chaves Ribeiro, que 
concede o auxílio de Cr:)i 50.000,00 à "Funda-
ção Graciema", da cidade de llocaiuva. 

1. ~ discussiio do projeto n.o 270, de au~ 
toria do Sr. Deputado Cândido Ulhôa, que 
autor~·~a a construçiio de uma ponte sôhre o 
rio da Prata, no município de João Pinheiro. 

1. • discussão do projeto n.o 271, de au-
toria do Sr. Deputado ·Cândido Ulhôa, que 
autoriza a criação e construção de um grupo· 
escolar, na cidade de Paracatu. 

1. • discussão do projeto n.• 272, de au-
toria do Sr. Deputado Cândido Ulhôa, que 
autoriza a construção de um prédio escolar, 
na Vila de Vasantcs, município de Paracatu. 

1. • discussão do projeto n. 0 273, de au-
toria do Sr. Deputado Antônio Caetano, que 
autoriza a criação de um grupo escolar na Vila 
de Pis~amha, município de Jequeri. 



. i. • discussão do projeto n.~. 274, de au-
toria do Sr. Deputado Antônio Caetano, que 
autoriza a criação de um grupo escolar ria 
vila dé Pedra do Anta, município de Teixei-
riis. 1 

1. • discussão do projeto n.• 275; de auto-
ria do Sr. Deputado Antônio Caetano, que 
autoriza a construção de um campo de avia-
ção na cidade de Ponte Nova. 

1.' discussão do projeto n.• 276, de au-
toria do Sr. Deputado Oolivar de Freitas, que 
concede a subvenção de Cr$ 5,. 000,00 men-
sais ao Departamento de Futebol Amador, 
désta Capital. 

2. • discussão do projeto n.• 189, de auto-
. ria da Comissão Executiva, que autoriza o 
, Poder Executivo. a abrir um crédito especial 

de Cr$ 1. 749,339,40, para pagamento de sub-
sídio e ajuda de custo aos Deputados à As-
sembléia Legislativa do Estado e aos membros 
da Comissão Permanente da mesmà Assem-
1Jléia. 

3. • discussão do projeto n.• 43, de aüto· 
ria do Govêrno do Estado, que dá nova deno-
Ihiiuí.ção aos tribütos estaduais de que trata 
ó art. 68 do Oec. -lei fcdCral n.• 1. 985, de 
29 ·de janeiro de 1940 (Código de Minas) c 
COútém outras· providências. 

3. • discussão do projeto n.• 101, d~ au-
toria do Govêrno dO Estado, que autonza a 
abertura de um crédito especial de Cr$ 
2. 000. 000,00, à Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho. , 

ATA DA 12.* REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUS-
TIÇA. 

Com a presença dos Srs. Deputados An· 
tônio Pedro Braga, juarez de Sousa Carmo, 

· Rort'don Pacheco, Ribeiro de Nâvarro, Cân-
dido Ulhôa e Fabricio Soares, 1re\miu-se, para 
os seus trabalhos, aos dezessete dias do mês 
de outubro do ano de mil novecentos e qua-
renta e sete, a Comissão de Constituição, Le-

, sislação e Justiça. 
Sob a presidência do Deputado Antônio 

Pedro .. Braga; foi lida e posta em discussão 
a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada. 

·A seguir, o Sr. Presidente encaminhou, ao 
Dét>utado Juarez de Sousa Carmo, o projeto 
~·· 198, e, ao Deputado Cândido Ulhôa, o de n.• 32. Lido, pelo Deputado Fabrício Soares, 
? parecer ao projeto n.• 57, foi o mesmo apro-
vudo, em, p~rte, tendo sido designado o De· 
P.Utado. R1h~1~o de Na varro para relatur o que 
ficou defimhvamente assentado pela Comis-
são. Com a palavra, o Deputado Juarez de 
·~ousa Carmo leu seu parecer ao requerimento 
n;9, 71, sendo o mesmo aprovado. O Sr. Pre· 
sldente fêz a leitura, em seguida, de um tele-

. grama do Sr. José Nicolau Góis, de Belo Vale, 
' tendo a Comissão, sôbrc o mesmo, se pronun-

dado pelo seu âi'quivamento. Com referên-
tia a ,uma representação do Sí·. Licínio V a-

.· la dão, deliberoU o Sr. Presidente que fosso 
ohtnemo anexado ao :recurso do referido Se-
h ór. 
· Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
P!-'esidente encerrou a sessão, tendo, antes, 

~l4ó 

co.nvoc.ado outra para o próximo dia 21, têrça-
feira, as catorze horas. · 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 
1947. 

Antônio Pedro Braga. 
ATA DA REUNIÃO DA COJ\USSÃO DE FINAN-

ÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CON-
TAS. 
Aos vinte dias do mês de outubro do 

ano de mil novecentos e quarerJ,ta e sete, na 
Sala das Comissões da Assembléia Legislativa,. 
reuniram-se os Srs. Deputados Mau dei o de 
Andrade, Alberto Deodato, Feliciano Pena,. 
Augusto Costa, Chaves Hiheiro, Renó e Gui-
lherme Machado, membros da Comissão de Fi-
nanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

Sob a presidência do Deputado Mauricio 
de Andrade, iniciaram-se os trabalhos, sendo 
lida e t>osta em discussão a ata da reunião 
anterior. Por unanimidade, foi a mesma apro-
vada. 

Achando-se ausente o Deputado Tancredo 
Neves, o Sr. Presidente comunlcou que so· 
licitara, do sr. Presidente da Assembléia, a 
a nomeação de novo Deputado, em substi-
tuição àquele membro efetivo, enquanto du-
rar a sua ausência, tendo sido nomeado o Sr., 
Chaves Ribeiro. 

Com a palavra, o Deputado Alberto Deo-
dato leu seu parecer sôbrc a parte do pro-
jeto n.• 36, que lhe coube, isto é, "Receita". 

A seguir, o Deputado Augusto Costa apre· 
senton seus pareceres às três partes do pro-
jeto n.O 36, qUe lhe foram destinadas, con~
tantes de "Assembleia Legislativa", "Rêde Mt· 
neira de Viação" e "Palácio do Govêrno". 

Deliberou, então, a Comissão que fosse O· 
projeto n.O 36, que trata do Orçamento .para 
1948, submetido a uma discussão conJunta 
e única, devendo, po~s, os referidos parece-
res discutidos e votados, juntamente com os 
demais, logo que todos os Telatores apresen-
tassem seus pareceres. 

I~ido, a seguir, o parecer sôbre o projeto 
n.• 189, do qual foi relator o Deputado Cha-
\'es Ribeiro, foi o mesmo aprovado, por una-
nimidade. 

Conforme decisão, anteriormente tomada 
pela Comissão, os projet~s ~lc ns.• 240 230 

2~ 
-- 235 - 232 - 237 - 226 - 238 -
224 - 236 - 196 - 193 - 2<10 - 199 -
197 - 208 - 200 - 214 - 216 - 222 --
209 - 211 -- 194 - 192 - 201 e 191, beiil 
como as emendas ao projeto n.O 36, dos ~rs. 1 

Deputados Castro Pires e Carlos Pn~t~s, hca~ 
rão aguardando votação orçamentarla par 
1948. ' • · to 

Passando à distribuição de várws ~~Je li 
e de uma indica-ção, que se achavam so re u-
inesa, o Sr. Presi?ente encaminhou, ao J>eJ_A1• tudo Renó, o proJeto 11.0 40; ao~eputa 0

101 • 
berto Deodato, os projetos ns.O 56,. 4; ede 0 : 
ao Deputado Feliciano :Pena, o proJe 0 projet~ 
198 · ao Deputado Augusto Costa, 0 "ndi 
n.• '52; ao Deputado Chaves Ribelt' rki~ d~ 
cação de n.• 17 c ao Deputado au 
Andrade, os projetos de ns.O 28 e 217 i . . 

A seguir, a Comissão tomou con Iecimen-
to da correspondência constante de telegra~ 
mas dos Srs. : Carlos' Mendes Fontes! Bene-
dito Teotônio Pereira dos Santos, Atahba Ma-
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chado e Amauri Costa,' bem como de um ofi· 
cio do Sr. José AI ves Barbosa. 

Logo após, foram levantados os trabalhos 
da sessão, por 1:e achar esgotada a matéria, de-
vendo a próxima reunião realizar-se ern data 
oportuna e que será previamente marcada. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 
1947. 

(a.) Mauricio de Andrade. 
CONVOCAÇÃO 

Comissão de Educação e Cultura 
D~ ordem do Sr. Presidente, ficam os 

Srs. membros da Comissão de Educação e 
. Cultura convocados para urna reunião a se 
realizar, hoje, vinte e dois; às catorze horas, 
na Sala das Comissões da Assembléia Legis-
lativa. 

COMISSÃO EXECUTlV A 

Alberto Tcixeirn -- Presidente. 
Lima Guimarães - 1.0 Vice-Presidente. 
Castro Pires :- 2.0 Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa -- 1.• Secretário. 
Luiz Domingos - 2.0 Secretário. 
Einílio Vasconcelos - 3." Secretário. 
Ozanan Coelso -- 4.0 Secretário. 

COMISSiW DE CO~JSTlTUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Pedro Braga - Presidente. 
Juarez lie Sousa Carmo - Vice-Presi-

dente. 
Cfmdido Ulhôa. 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. ( •) 
Starling Soares. ( • •) 
Ribeiro Nrivarro. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Rondou Pncheco, designado em Sessão· de 
1111011947. 

( * •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Uriel Alvim, designado em Sessão de 131101 
1947, e êste substituído pelo Sr. Carlos Pra-
tes, designado em Sessão de 2111011947. 

CO~HSSlí.O DE FINANÇAS, üRÇl\MENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente. 
Henó - Vice-Presidente. 
Alberto Deorh:.to. 
Augusto Costa. ( •) 
Feliciano Pena. 
Guilherme Machado. 
Tancredo Neves. ( • •) 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Chaves Ribeiro, designado em Sessão de 101 
101Hl47. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMíiRCIO 

Uriel Alvim - Presidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. 
Armando Ziler. 
Dilermando Cruz. (*) 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em Sessão de 
16]1011947. 

lt •... ·. ············· 

I , ," . . .. 
COMISSÃO DE. EDUCAÇÃO' E CULTURA 

Emílio Silveira -'-- Pr{isidente. .. 
Rondon Pacheco - Vice-Presidente.' 
Augusto de Figueiredo. ( •) 
Arlindo Zanini. 
José Carvalheira. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Carlos Pratcs, designado em Sessão de 20l' 
1011917. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrúo - Presidente. 
José Augusto - Vice-Presidente. · 
André de Almeida. 
João Cami.lo. 
Ma teus Salom6. 
COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Por tela - Vice-Presidente. 
Bolivar de Freitas. 
Geraldo Ataíde. 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Ántônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidelcino Viana. ( *,) 
J acder Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. 

----
( •) Substituídos, interinam~nte, pelos" 

Srs. Mourão Guimarães e l\loacu· _Resende~ 
respectivamente, designados em Sessao de 241 
911947. 

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 Soragi - Presidente. ' 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente. 
Carlos Pratos. 
Guilhermino de Oliveira. 
Manuel Taveira. 

COMISSÃO DE REDhÇÃO 

Abreu Resende (*) - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Badaró .Júnior. 
Xenofonte Mercadante. ( •) 
Simões de Almeida. ( •) 

( •) Substituídos, interinamente, pelos· 
Srs. Soares Canedo, l\lagalhães M. Viana el 

.José Augusto, designados em Sessão ·de 10 . 
1011947. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS. 

DE JUSTIÇA (*) 

.T ason Albergaria. 
César Soragi. 
Lima Guimarães. 
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Simões de Almeida. 
Xenofonte Mercadante. 
Bolivar de. Freitas. 
Fabrício Soares. 

(*) Nomeada em Sessão de 16[9[1947, 
-conforme requerimento n.0 42, do Sr. Fabrí-
cio Soares. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
Pl10DUÇÃO AGRíCOLA (*) 

Sousa Carmo. 
.João Camilo. 
Ozanam Coelho, 
Lourenço Andrade. 
J ason Albergaria. 
Cândido Ulhôa. 

, César Soragi. 

(') Nomeada em Sessão de 22[9[1947, 
•COnforme requerimento n.9 43, do Sr. Sousa 
·Carmo. 

COMISSÃO ESPEC!AL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES (*) 

Hondon Pacheco. 
José Augusto. 
I! a c ir Lima. 
Magalhães Melo Viana. 
Aluísio Costa. ( ·) 
César Soragi. 
Armando Zilcr. 

(") Nomeada em Sessão de 22[9[1947, 
•Conforme requerimento n.o 51, do Sr. Simão 
da Cunha. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
·Bolivar de Freitas, designado em Sessão de 
1[10[19,17. 

~0r:11SSÃO ESPECIAl. DE ESTUDOS SôBrtE OENSINO 
NO HORn: DE MHlAS (*) 

Cháves Ribeiro. 
Castro Pires. 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidelcino Viana. 
Geraldd Ataídc. 
Feliciano Pena. 
Cândido Ulhôa. 

(") Nomeada em Sessão de 29[9[19,17, 
conforme requerimento n.o 57, do Sr. ·Chaves 
IUbciro. 

61.~ SESSÃO ORDIHÃRIA, EM 22 DE OUTUBRO DE 1947 

. PHESIDf:NCIA DO SH. ALDEHTO TEIXEIHA 

:SUMARIO: - Comparecimento - Ata Expc-
!liente: Mensagem n." 06 com cópia de 
informação prestada pelo Secretário do 
Interior; ofícios: telegramas - Projeto 
n.0 277 (pensão dos atuais beneficiários 
da Caixa de Beneficência da Fôrça Po-
licial) - Projeto n.9 278 (construção de 
prédio ,para grupo escolar) - •Projeto n.9 

279 (prédio escolar no Municípi? ~le 
Diamantina) - Projeto n.• 280 (cnaçao 
de distrito) -Projeto n.• 281 (criação de 
distrito) Projeto n.• 282 (criação i.lc 
distrito) - Projeto n.• 283 (concessão 
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de auxilio) ~ Requerimento n.9 81 (sô-
hre representação de moradores de Es· 
tiva) - Construção da Cidade Univcr· 
sitária: discurso do Sr. Simão da Cunha 
Grupo Escolar de Saúde: indicação n.9 

19 do Sr. Lima Guimarães - Casas Po· 
pulares: discurso c requerimento do Sr. 
Valdir Lisbôa - Parecer para 3. • dis-
cussüo do p!·ojcto n.• :H - Parecer n.0 

M -- Parecer n.0 55 - Parecer e emen-
das substitutivas para 2. • discussão sô· 
hre o projeto n.o 15 -·- Parecer sôbre as 
emendas ao pro.ieto n.Q 56 - Discussão 
de pareceres - Rompimento de Relações 
do Brasil com a Hússia: requerimento 
verba do scnhm' Emilio Vaf!conce-
los; discursos dos senhores Emílio Vas-
concelos c Armando Ziller - Explicação 
pessoal: nalavra elo Sr. Emílio Vascon-
eelos - Deelaraçf\o de voto do Sr. Fa-
brício Soares - · 2. • parte da Ordem do 
Dia - 1.• dicussiio dos projetos ns.9 ~68 
(subvenções à instituições de assistência) 
2fi9 (auxílio :\ "Fumhwão Gracicma") 
270 (construção de po.nte) - 271 (cria· 
çiio c constrn~~ão r!c nm grupo escolar) 

- 272 (construção de um prédio es-
colar) - 273 (criaeiío de um arupo es-
colar) - 27<1 (idem;· idem) - 27!) (cons-
trm;ão de um cnmpo de aviação) - 276 
(subvenção do D<~nartamcnto de Futebol 
Amador) - 2.• discussão do projeto n.• 
18!l ·- Emenda n.O 1 e parecer à mesma 

- 3. • discu~são do pro.icto n.• 43 -
3. • dicnssão do proicto n. Q 101 - En· 
r.rrrQmento - Ordem do Dia 2B[10l 
1947. 
Às 14 horas, compar~ccrem os Srs.: A_I· 

hPrto Teixeira -- Lirnn Guimar1\cs - Vnhhr 
Lishôa - Emílio Vasr.oneclos - Adolfo 
Portela - Alherto Deodato - Amadeu An: 
drada - Antônio Caetano ...... Arlindo ZaninJ 
- Armando Ziller - .ÀJH.>;tdo Costa - f:ftn· 
dido Ulhôa - Carlos Prates - Ces~1r Sor· 
ragi - Dilcrmando Crnz - Fabrício Soa-
res - Felieiano Prna - Fideleino Viana 
- Guilherme Machar!o - Tlndr Lima - .Ta· 
mn Allwrrmria - .Toubert Guerr:J. - .Júl~o 
de Carvalho - Lonrcn~o Andrade - V.uz 
l\Jnranhn - J\·1ar,alhfiro de Melo Viana - M~
mwl Taveirn - Mnrtins rla Ü)sta - M:mr.t-
r.io Andrade r--· J\Tcndcs Fcrr<'i1·a - Monr.1r 
RcsPndn - o.~r~nr r.:orn~a ~ Otacílio Ncgriío 
- Rcnnó - Rondon Paehero - ~imiío da 
r.unhn -- Sonrc~ ram·do - último de Carva· 
lho - Xcnofonte Mcrcn<lanlc. ' 

Deixam de comparecer. com cnn~n .ins· 
tificada, os Srs. : Castro Pires - Luiz Do-
mingos - Ozanan Coelho - Abreu !{cscn-
de - Aluísio Costa - André de Almetda 
Anihal Gontijo - Antônio Guimarúcs .- An· 
tônio Pimenta - J..stolfo Dutra ,........ Augusto 
de Figueiredo - Dadaró Junior - Boliv~r 
de Freitas - Chaves Hibciro - Emílio Srl· 
vcira - Paria Tavares - Geraldo Atníde -
Guilhcrmino de Oliveira -- .Tacder Alberg~1· 
ria - Joiío Camilo - .José Augusto - José 
Carvalheira - .Juarez de Sousa Carmo - Ma· 
teus Salornó - Mourfío Guimarães - Pedro 
Brar.a - Ribeiro Navarro - Simões de AI· 
mei<la - Sousa Carmo - Starling Soares __, 
Tancrcdo Neves - Uricl Alvim - Wilson 
Deraldo. 
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• O SR. PRESIDENTE -'- Achando-se pre-
' sentes 89 Srs. Deputados, declaro aberta a 

sessão. 
ATA 

O. ~R. Carlos Prates (servindo de 2. o 
SecretariO) - Lê a ata da sessão antei:ior a 
qual, sem observação, é aprovada. ' 

O SR. 
rio) 
papeis: 

EXPEDIENTE 
VALDIR LISBóA (1. o 

Procede à leitura dos 

MENSAGEM N.o 66 

Sccretá-
seguintes 

Belo Horizonte, 18 de outubro de 1947. 
Senhor Presidente da Assembléia Lc«is-

btift. D 

Tenho o prazer de passar às mãos de V. 
Ex c ia., para a gentileza de ser levada ao 
conhecimento dos Srs. Deputados signatários 
do requerimento n.o 21, encaminhado com 
seu ofício n. Q 682, de 22 de agôslo de l!H 7 
c?pia da informação prestada' pelo Secretá~ 
no do Initerior, e das providências toma-
das no caso. 

.Aproveito o ensêjo para reiterar a V. 
Excia. os protestos de meu alto aprê~~o e 
considcra~~ão. 

~a·) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado de Mina:; Gerais. 

"Belo Hol'izontc, em lG de outubro de 
1947. 

Senhor Governador: 
.Tenho a salisfa~~ão de devolver a V. 

Exeia. o requerimento n.Q 21, encaminhado 
~elo Sr. Presidente da Assembléia Lcgisla-
hv~ do Estado e que contém assuntos a res-
peito dos quais v asso a informar o seguinte: 

Logo que tivemos conhecimento, pelo teor 
do referido requerimento 21, das irrcgulari-
dad~s que estariam sendo cometidas pelo ci-
dadao Pedro Galvão de Lima no exercício 
do cargo de Juiz de Paz do di;trito de Ponte 
Firme, comarca de Patos de Minas, manda-
mos ao m. m. Juiz de Direito o seguinte 
telegrama: 

"Em 3 de setembro de 1!H7 - - Dr. 
Aristides Alves Pereira, ·juiz de direito --
Patos de l\Jinas - A fim de que possamos 
atender pedido de informações da Assem-
bléia Legislativa, solicito (\e V. Excia. as 
nccessúrias diligências no sentido de c selare· 
cer os seguintes itens: 

1) - Se o ntual .Juiz de Paz do distrito 
d~ .Ponte Firme, Pedro Galvão de Lima, di· 
r~gm carta a<? Escrivão de Paz, José Trajano 
Silva, comumcando qne só !le ausentará do 
povoado de Lagôa Grande, a fim de efetuar 
casan;entos, .mediante o pagamento de cem 
cruzeiros, alem do que de direito pode exi· 
gir ·. E se, em dita cm·ta, acrescentou ainda 
ahnr milo dessa importància se os nubentes 
quis~ssem se locomover até sua residência. 

2) - Se Pedro Galvão de Lima e .Toão 
Mato~ Silva, respectivamente, .Juizi de Paz e 
suhs,t.Ituto do Juiz de Paz do distrito de Pon-
te hrrnc, resi<lcm no povoado de Lagôa 
Grande, hem como se dito povoado oferece 
melhore~> condições de vida, maior número 
de residências 'ou melhor situação geográfi-
ca c econômica que a sede do distrito. -

Saudações mui'to atenciosas - Pedro· Aleixo, 
Secretário do Interior". 

Recebendo de S. Ex c ia. esta resposta: 
"Patos de Minas - Data 5-9-4 7 - Dr. 

Pedro Alcixo, Secretário do, Interior - Belo 
Horizonte - H.espondendo rádio 17.845 de v. 
Ex c ia., informo, após colhidos esclarccimen· 
tos que o vrirneiro Juiz de Paz do distrito 
de Ponte Firme, Pedro Galvão de Lima de 
fato dirigiu carta ao Escrivão José Traia no 
Silva comunicando que só ausentaria do po-
voado de Lagoa Grande para efetuar casa-
mentos, mediante pagamento de Cr$ 100,0(} 
além de que pode exigir, abrindo mão dessa 
importfmcia se os nubente:; quissern se loco-
mover até sua residência. Pedro Galvão Lima 
e João Matos Silva, respectivamente, .Juiz de 
Paz c substituto do Juiz de Paz do distrito 
de Ponte Firme re<>idem no povoado de La-
gôa Grande, que dista einco léguas da sede 
do distrito. ' 

Lagoa Grande apresenta melhores condi-
~~ões de vida, igualando número de residên-
ein mais ou menos. Ponte Firme é cortada 
pela rodovia de Pato~-Paracntú, sendo Lagoa 
Grande de melhor situa~~ft.o topogrúfiea. -
Atcncio~;ns saudações - Aristides Alves Pe-
reira, juiz de direito". 

Encmninbnmos o expediente :\ Sec~~ão des-
ta Secretaria (Divisiío e On~anização .Judiciá-
ria), para o neccssúrio esclarecimento. 

E' esta informação dn Secção: 
"D. O. J., 8 de setcmhro de HH7 ~ Por 

atos de 29 de maio findo, os cidadãos Pe<lro , 
Galvão de Lima c Joiío de Matos da Silva fo-
ram nomeados, respectivamente, para os cnr-
r.ws de .Jniz rlc Paz e Sub~tituto do Ju.i?: de 
Paz do di~trito de Ponte Firme, comarca de 
Patos de 11inas. 

A Lei de Organizaçi:ío Judiciúria (Decre-
to-lei n,0 1. 630, de 15 de ,janeiro de 19~6), 
dispõe, no 8 4. o, do art. 7. o, que "os Jtuzes 
de Direito e os Substitutos, hem como o de 
Menores e os de Paz, deverão resi(lir na 
~;ede das comarcas, têrmos ou distritos rcs· 
pectivo~". 

E o Regimento de Custas .(Decreto-lei n.o 
1.G:ll, de~ 1() de janeirn de 19,tG) estabelece 
Jla Tabela V, lJ.IOs dos juízes de paz: 

"N. :39 - Pelos ato5 que r>raticarcm, na 
conformidade das leis c regulamentos, tnnto 
no civel como no crime terão os mesmos ' . I emolumentos taxados para os de Ig>ua na~ 
tnreza na· Tnhcla anterior, para os Juízes de 
bireitó c Sub~;titntos. 

N. ,10 - Ato c celehração de casame:1to 
em ca~·:a ele particular, o que só se dura 3 
requerimento dos interessados: 

a) dentro do perímetro da cidade ou 
vila - Cr$ 10,00; 

h) fora dêsses limites - Cr$ 20,00. 
Parúgrnfo único :- Além dêsses emolu-

mentos nenhum mais é devido, sob qualquer 
título ~u pretexto, fieando entendido que, 
sendo o ato realiz:Hlo no edíficio do Forum 
ou da Prefeitura Municipal, no cartório de 
paz ou em casa do Juiz, êlc é gratuito. 

Observação -- Quando o easamento se 
realizar fora dêsses lugares, as despesas de 
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c'ondução e hospedagem serão por conta dos 
interessados". . 

(a.) Paulo de Macedo Cerqneirn - Ao 
Sr. Secretário 8-D-4 7. - (a.) Hélio D. J. 
Linhares". 

Em face dessas informações e confir-
madas como estavam as irregularidades, foi 
lnvrado o ato de nomeação do cirladão Antô· 
nio Coelho Guimarães, assinado por V. 
Excia. em 2'1-9-94 7 c publicado no "1'1-linas 
Gerais" do dia imediato. 

Sendo o eargo de Juiz de Paz de demis· 
sibi!idade "ad-nutum", de conformidade com 
o espírito da legislação em vigor e implican-
do o ato de nomc~'çfío de um, na exoneração 
de outro, foi o cidadão Pedro Galvão de Li-
ma considerado exonerado a partir de 25-9-
1917. 

Quanto ao substituto do Juiz de Paz, o 
cidadão João Matos Silva, citado no requeri• 
menta já aludido, desnecessária se tornou 
qualquer providência no tocante ao fato quo 
lhe é imputado, ele vez que, deixando cadu-
car o título de nomeação, por excedido o 
prazo legal para posse (exigência do De-
creto-lei n. 9 1. 630, de 15 de janeiro de 1946, 
retificada pelo Decreto-lei n. 2 .116, de 10 do 
julho do mesmo ano, art. 115), c nfio haven-
do, por outro lado, qualquer pedido do inte-
ressado para prorrogação do prazo, foi tor-
nada sem efeito a nomeação-

E' o que me cabe informar a V. Exci~,-, 
em· atenção ao que solicitou a Assemblem 
Le~islativa do Estado. 

Reitero a V. Excia., nesta oportunidade, 
os meus protestos de elevada estima e clis-
tinia consideração. 

, O Secretúrio do Interior, (a.) Pedro 
Aleixo". 

Ofícios: 
Em 20 de outubro de 194 7. 
Senhor Presidente: 
Respondendo o ofício de V. E:•.: c ia., n.9 

607 de 21 de agôsto do corrente ano, tenho 
o grato praz~er de transcrever a informação 

, que me foi encaminhada pelo Sr. Chefe de 
Policia: . 

"Cumpre-me informar a V. Excia. que 
pelo sr. tenente .Joviano Dutra, delegado es· 
pecial em São .João Evangelista, foi instau· 
rado o competente inquérito policial para a 

'apuração das perseguições políticas de que 
estaria sendo vitima a professora Maria das 
Dôres Lopes de Oliveira diretora das esco-
las reÚnidas rle Coluna. ' 

Tendo esta Chefia recebido os autos do 
inquérito referido, em 23 de setembro pró-
ximo findo, fez a remessa do mesmo, - atra-
vés ria Corregedoria Gernl - ao sr. dr. Juiz 
Municipal de São .João E.:an:;!elista. - J: C. 
Campos Cristo, Chefe de Polícia". 

Aproveito a oportunidade que se me 
apresenta para renovnr a V. Excia. meus 
protestos de estima e consideração· 
• O Secretário do Interior, (a.) Pedro 
Aleixo". 
, Belo Horizonte, e.m 20 de outubro de 
194 7. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de acusar o recebimen-

to de cópia do requerimento n.o 50, em q_ne 
Srs. Deputados a essa Assembléià pedem m-

'"formàções sôbre a observância do disposto 
no art. 42, do Ato das Disposições Tmnsitó-

, rias da Constituição Estadual, por parte do 
Serviço Estadual de Trânsito. 

Agradeço ainda a V. Ex c ia. a remessa 
da cópia do parecer n.O 28 da Comissão de 
Constituição, Legislação e Justiça, sôbre o re-
querimento em aprêço, cujos itens passo a 
responder: 

1. •) - Se, nas reparti~~õcs subordinadas 
àquela Chefia, inclusive o Serviço Estadual 
de Tdinsito, está sendo integral e exatamente 
aplicado o artigo <12 do Ato das Disposições 
Transitórias da Constituição Mineira. 

Hesposta: ·- Está sendo aplicado o que 
dispõe o m-t. 42 do Ato das Disposições Tran-
sitórias da Constituição Mineira, em tôdas as 
rcparti~ões sub~rdinadas a esta _Chefi~,, ~m 
cujo numero se mclucm a Delegacw de I r~n
sito e Acidentes, o Servi(,~o E~tadual de Tran-
sito e as delegacias do interior do Estado;! 

2. ") - Qual o motivo que tem impedido 
o Serviço Estadual de Trínsito de relevar as 
multas aplicadas por infração dos respecti-
vos regulamentos, até H de julho de HH7? 

Resposta: - Nenhum motivo impediu a 
rclevação das referidas multa;;. Apenas hou-
ve, por parte elas repartições jú mencionadas, 
necessidade de consulta do Departamento 
Jurídico quanto à forma de conciliar dispo-
sitivos do Código Nacional de Trânsito com 
a anistia concedida pelo art. <12 do Ato das 
Disposições Transitórias. 

3. 9 - "Se, últimamentc, tais multas estão 
sendo relevadas em virtude do mencionado 
dispositivo constitucional, por que razão não 
devolve o Serviço Estadual de Trânsito aos 
interessados as irnportfmcias dêles recebidas ' 
como depósitos que perdurariam até que 
essa Chefia mandasse aquela repartição dar 
cumprimento ao art. 42 citado?"; 

Resposta: - Enquanto se processava a 
consulta acima aludida, alguns i1_1teressados 
deixaram em depósito as quantias corres-
pondentes às multas, não sendo as mesmas, 
porém recolhidas aos cofres do Estado· E~
contra~l-se, pelo contrário, , à disposição dos 
depositantes, já convidados· para reavc-!as · 

4 9) '--- "Se no interior, as autoridades 
polici;is, incumbidas da aplicação. dos regu~ 
lamentos de trfmsito, estão cumprmdo 0 b !e-
ferido dispositivo constitucional ou tam d em 
estão aguardando, para isso, qualquer or em 
dessa Chefia 'l". . . . 

Resposta: - As autoridades pohc1~1s ~o 
interior elo Estado, in~ur~bidas ~la _aphcaçao 
do Regulamento de Transito, cstao Igt~almen
te cumprindo o dispositivo ConstituciOnal e 
nenhuma ordem receberam que as levasse !l 

· outro procedimento. Assim como as da Cap~
tal apenns algumas aguardaram os necess_!-
rio's 'csclarceimentos para dar plena execuçao 
à já mencionada anistia fiscal. 

Finalmente, cabe-me assinalar que e~ta 
Chefia, observando o dispositivo constituciO-
nal determinou o cumprimento do mesmo c 
a ;.estituição das multas depositadas, como· 
ficou esclarecido no item 2. • do presente 
ofício. . 

Sirvo-me do ensêjo para reiterar a . V. 
Excia. os meus protestos de elevada estuna 
c distinta consideração. 
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o Chefe de .Polkin, (u.) J. C. Cumpos mana. Pode-se mesmo ufirmar que as . Confc-
Cristo". . · . rências de São Vicerite de Paulo, que fazem 

Do Sr. Secretário elo , !ntenor, encaro~- caridade com os donativ_os e vicentinos as-
nhando 

0 
processo da Prefeltu:a. de ~arumt- sistcm com mais generosidade a seus socor-

rim, relativo a inquérito adnnmstrahvo, do ridos. 
Encarregado do Serviço de Agua daquela 19- A Caixa obriqa-se a pagar uma pensão 
calidalle. . que corre:-:ponde a metade do ordenado do' 
. _A Comissão de .Justl~:a. . instituidor, segundo dispõe o art. 16 do Re-

Dos Srs. Governadores dos Estad_~s ~e gulamento da C. ll. F. P., baixado com 0 . 
Alagôas e Piauí, agrade~en.do -~· comumcaç~o decreto n.o 486, de 16 de janeiro de 1936. 
f!n po:;se do Sr. José Ihbetro I ena, no car,o Mas atendendo ao estado de penúria em que 
de Vice-Governador. . s~ encontrnvam centcn:os de famílias dé an-
~ Recebidos com agrado· Ar,qmve-se · tigos elcmen!os da coruornçflo policial, do 
Do Sr. Presidente da Asse?J-blew do E~- Es!nd0 de Mmns. pc~Jo Decreto-lei n.o 1 080 

tudo do Piauí, fazendo idêntico agradeci- de. 13 de al;ril de 1 OH, elevou ns pe~sõc~ 
mento. d A . c <~xistentes, fican_do como base ele pagamento 

,__ Hecehido com agra o·. rqmve-:"c · os Ol'denn.dos v1gcntes {Jqucla data e não ao 
Dor; auxiliares de colctol'la de , ~tuz de tempo do f11Iccimento <lo institnidor. • 

Fora pedindo o apoio da Assembleta para Acontece que depois de 1944 Vt ... Fô · 
a enl,c11·d·,.l n." 4, ao projeto. n.o ~W. ça p I' . I I . ' , '" r-_,, o ICIU por < OIS outros atos legislat' 

_ }. Comissão de Fmanças. . f 11 -' · ' 1vos consecu 1vos me 1orou a remuneração do 
Telegramas: pessoal a seu serviço, sem haver, entret _ 

Dos p;·odutores de vinho de r~arrei~a~, to, contemplado os beneficiários sucesso~n 
manifestando a opinião da classe a propos~- de soldados mortos. ' es, -' 
to do projeto de lei de assistência hospl- A Caixa por sua própria iniciativa não 
tala r. pode. altera: a i.mportância d:1s pensões por-

- À Comis~ão de Finanças. que Isto nao so comprometeria as suas re-
PHOJETO N. o 277 s~rvas corno infringiria dispositivo estatutã-

rto. ' 
Mellwm a pensiio dos atuais l>eneficár~o~ lia Só o Estado poderá obviar a triste ;i-

Cab:a de Dene{icência da Fôrça Polrcwl tuaç~o'... qt~e ~tin~e. as famílias que vivem da 
do Estado de Minas Gerais prevJd(:n~Ia mshtmda por elementos da Fôr-

A Assembléia Legislativa do Estado de r.n Pohcutl, auando dedicavam suas ativida-
Minas Gerais decreta: . ~es e todo seu tempo útil à corporação mi-

d t h ta r a que pertenceram. 
Art. 1. 9 .--- A pensão mensal os a ~ats 

beneficiários da Caixa Beneficente da Força · ~Iiás, o Estado. capncitndo de seus com-
Policial passa a ser paga tendo-se por base, promJs::;oo; para com os membros d~ d r 
a tabela de vencimentos que se acha presen- cada Milícia,· contribui pnrn a Ca,ixa 'n erf~-

1.,. P l' · l elo cente "d'f ' · ene 1~ temer. te em vigor para a 'orça o I c ta · c~m a. I crença entre o valor da nr-
Estado, sem as gratificações ou serviços dos recadaç,w e o das nensõPs nagns" f 
respectivos associados. dispõe o Decreto-lei n.9 {' 730 •'1' •4 cdon orn!-e 

Art. 2. 9 - A diferença entre o valor de 1946. · · ' c e e mmo 
da pensão que os beneficiários percebiam o p · f 

48
" . ro.1e o. ora ofcn~f'illo : . _ 

com base no art. 16 do Regulamento n.o 11, 1Jn~tJ·e 1\~~Pmble· 1·n J ,~_. 1 .. t' .t nnrPr.Ja<~ao ila . 1936 ' '- c•. A ··l~ a JV'l o ,... G' de 16 de janeiro de . · e a que pass~. a ruis, melhora a nens:'í·~" ' · · ' ~ 1"mas >e-
perceber correrá por conta do Estado, nbrm- rio~ sem. contudo · j .. <los att1 ~l/ _heneficiíl-
do-se para êsse fim o necessário crédito. da fix:1~iio da 'pc~s~ote: art.r .e1nteno normal 

Art. a .• - Rev,ogada ,as disposições e~ SUC('~sorcs do cont'. 1.n:::.l UJ( a em hem de 
contrário, entrará bel!ll '.:igor a presente Ie1 da Fôrca Poliei~l. rV~~~~~ntl~ da Beneficê:tc!a 
na data de sna -pu Icrtçao. em aprêco mellwr·1r 11 -~ c Izer, a proEOSIÇao 

Sala das Sessões, 22 de out~1bro de 194~. vêm sendo pag ' ' mmr,nadas pcnsoes rrue 
~ (aa.) Magalhães de Melo Vwna - Anto- turnl: com 0' .,as em hase ahsolutamente ina-
nio Caetano - Luiz Maranba - Soares Ca- o avisa~lo prcc~~~fo ~ Est::Hlo põe em ~rática 

. nedo - Júlio de Carvalho - Jason Alberga- da Constituicão l'vi'~Oil;tcmplado no ~rh~o ... 
ria - Cândido Ulhôa - Adolfo Port~la, . clamores <le 1 

1
,
1eira e atendera JUStos 

Z
. I E 1 .. • >om num d · I' d Carlos Prates __ Armando .• Il e r :- 'm1 IO a antigos s . 1 ero e pessoas 1ga. as 

de Vasconcelos Costa - Xenofonte Merca- ' c • ervH ores de nosso Estado. · 
dante - Cesar Soragi. p Justificação _ f:ste projeto procura me- , ROJETO N.Q 278 
lhorar a situação dos beneficiários de ass~- ' Autoriza a con_sil'tlç.a~o de . pre'dz'o para Grupo 
ciados da Caixa lleneficente da Fôrçn P?h- · 
cial de Minas Gerais, ,0 s quais vivem, mise- Escolar em Lavras e Ribeirão Vermel!zo 
rav~lmente . com os minguados recursos re- , A A · d ceb1dos a, titulo de pensão. l\f ssembléia Ler~islativa do Estado e 

Há famílias qUe recebem Cr$ 24,00 (viu- rnas Gerais decreta: 
te e quatro cruzeiros) por mês e grande nú- ~rt. 1.Q _ Fica 0 Govêrno do Estado 
mero de beneficiários não recebe o que baste autonzado a construir prédios para os Gru-
para satisfazer o aluguel das choças ou cô- pos Escolares "Francisco Sales", de Lavras, 
modos em que se abrigam. e "Antônio Novais", de Ribeirão Vermelho. 

Situação mais angustiosa não é possi- Art. 2.Q _ As despesas .correrão pela 
vel conceber-se em tempos em que se .pro- . verba próprin do Orçamento para o exercí~ 

cura alargar o epirito de solidariedade lm- cio de 1948. ' 

4A5 



Art. 3.9 - Revogadas as. disposições em 
contrário, entrará esta Lei em vigor no dia 

.. 1.9 de janeiro de 1948. 
Sala das Sessões, 22 de outubro de 194 7. 
(aa.) Júlio de Carvalho - Soares Ca-

nedo - Carlos Pratcs - Cândido Ulhôa -
Luiz Maranha - Magalhães de Melo Viana. 

PROJETO N.9 279 
Autoriza o Govêmo do Estado a mandar 
construir zzm prédio escolar no distrito 
de Couto de Magalltães, mmzicípio de 
Diamantina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta : 
Art. 1,9 - Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a fazer construir um prédio es-
colar no distrito de· Couto de Magalhães, mu-
nicípio de Diamantina. · 

, Art. 2,9 - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender até a importfmcia de 
Cri;l 100.000,00 (cem mil cruzeiros), que cor-
rerá pela verba competente da Secretaria da 
Viação e Obras Públicas. 

Art. 3.9 - A presente Lei entrará em 
vigor em 1.• de janeiro de 1948, revogadas 
as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 19,17. 
(aa.) Joubert Guerra - Augusto Costa 

último de Carvalho - Martins da Costa 
Cândido Ulhôa - Adolfo Portela. 

PROJETO N.9 280 

Dispõe sôbre criação do distrito de Baguari, 
município de São João Evangelista 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1.• - Será criado c devidamente 

instalado o distrito de Daguari, município 
de São João Evangelista, cujo território será 
desmembrado do distrito da cidade de São 
João Evangelista, com as divisas que forem 
oportunamente fixadas pelo Departamento 

. Geográfico do Estado. 
Art. 2.9 - Revogam-se as disposições 

~m contrário, entrando esta Lei em vir;or na 
epoca da revisão administrativa do Estado. 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1947. 
(aa.) Augusto Costa - Jouhcrt Guerra 

Adolfo Portela - Martins da Costa -
Cândido Ulhôa. 

PROJETO N.9 281 

Dispõe sôbre a criação do distrito de Maio 
Grosso, município de Sêrro 

. A Ass~mbléia Legislativa do Estado de 
Mmas Gerais decreta : 
.' Art. V - Será criado e devidamente 
lnstalado, na forma constitucional, o distri-

. to de Mato Grosso, cujo território será des-
, ll1em.h~a~lo do· , distrito de ltapanhoacanga, 

1 • rnumcipiO de Serro, com as divisas que fo-
rem oportunamente fixadas pelo Departa-
mento Geográfico do Estado. 

Art. 2.0 - Hevogam-sc as disposições 
em. contrário, entrando esta Lei em vigor na 
rev1são administrativa do Estado. 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1947, 
(Assinaturas abaixo). ' 
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PROJETO N.9 282 

Dispõe sôbre a criaçlio do distrito de Itaco-
lomi, nwnicípio de Conceição do Mato 
Dentro. 

. A Assembléia Legislativa do Estado de 
l\Imas Gerais decreta: 
. Art. 1.9 - Fica criado c devidamente 
mstal~do, na forma da Lei, o distrito de Ita-
c~IO!!ll, cujo território será desmembrado do 
rhstnto da cidade de Conceição do Mato Den-
t~·o, com as divisas que forem oportunamente 
fixadas pelo Departamento Geográfico do Es-
tado. 

A_rt: 2.0 - Revogam-se as disposições em 
contrano, entrando esta Lei na época da re-
visiío ndrninistrativa do Estado. 

Sala das Scs:-:ões, 22 de outubro de 1947. 
(aa.) Augusto Costa - .Jouhert Guerra 

último de Carvalho - Adolfo Portcla 
Martins da Costa - Cândido Ulhôa. 

PROJETO N,Q 283 

Autoriza o auxílio de Cr$ 50.000,00 à Santa 
Casa de Misericórdia de Patrocínio 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

:Minas Gerais decreta: 
Art. 1.o - Fica o Govêrno <lo Estado 

autorizado a doar à Santa Casa de Miseri-
c:órdia de Patrocínio a importância de Cr$ 
50. 000,00, que correrá pela verba própria no 
Orçamento para o exercício de 1948. 

Art. 2.0 - Hcvogadas as disposições em 
contrúrio, entrará a prcs~ntc Lei em vigor 
em 1.0 de janeiro de 1948. 

Sala das Sessões, 22 de oútuhro de 194 7. 
(a a.) Adolfo Portcla - J ason Alberga-

ria - Magalhães de l\Ielo Viana - l\Iartins 
da Costa - Antônio Caetano. 

- Publicados, incluam-se em Ordem do 
Dia . 

Acha-se sôbrc a Mesa o seguinte 

HEQUEIUMENTO N.0 81 

Sôbrc representaçlio de moradores de Estiva 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Os Deputados ahaixo assinados, encami-
nham à Mesa para ser remetida à Comissão 
competente, a representação inclusa dos mo-
radores do distrito de "Estiva", município de 
Pouso Alegre, pleiteando a sua elevação a 
município . 

A representação está devidamente doeu-
, mentada, parecendo de justiça o que nela se 

postula. 
Sala das Sessões,· 22 de outubro de 1947. 
(na.) Feliciano Pena - Lourenço An-

drade - Dilermando Cruz - Martins da Cos-
ta - Carlos Pratcs - último de Carvalho., 

- A Comissão de Assuntos Municipais. 
Finda a matéria a ser lida na hora do 

expediente, o Sr. Presidente passa a deferk 
a palavra aos oradores inscritos. 

'Í 
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CONSTRUÇÃO DA CIDADE UNIVERSI-
TAHIA 

"O único projeto 'aprovado até esta data· 
foi o plano geral, aprovado pelo Governador 

_ Dou a palavx·a Benedito Valadares, que ressalvou alterações 
futuras". O SH. PHESIDENTE 

ao Sr. Simão da Cunha. Tenho aqui, meus Senhores, os compro-
vantes de que não apenas o plano geral t"oi 
aprovado; o plano geral, Srs. Deputados, é 
justamente êste que exibo à Casa e os pla-
nos da Faculdade de Engenharia e da Facul-
dade de Medicina aqui estão, apesar das in-
formações do Sr. Heitor de que não foram. 
aprovadas, com as assinaturas do então Go-
vernador do Estado, Sr. Benedito Valadares, 
e com os membros integrantes da Comissão 
Construtora, justamente o Reitor Múrio Ca-
sassanta, Alcindo Silva Vieira, Alfredo Bale- , 
na, Evaristo Lima e Francisco Brant, o mes-
mo acontecendo com o IJrojcto da Faculda-
de de Medicina, que traz também assinatura 
de todos êstes homens. 

O SH. SIMÃO DA CUNHA - Sr. Pre-
sidente, ,Srs. Deputados. 

Não é a primeira vez que venho a esta 
tribuna tratar do assunto relativo à Cidade 
Universitária. Heccntemcntc tive oportunida-
de de encaminhar à Casa um requerimento 
de informações sôhrc algumas dúvidas sur-
gidas de um exame por mim feito, de infor-
ma~~õcs prestadas pelo Govêrno, a requeri-
mento desta mesma Assembléia. Apesar de 
ter tratado do assunto, em forma de reque-
rimento, tive a surprêsa de, em uma das úl-
timas Sessões desta Casa, receber , a resposta 
de meu requerimento através de uma carta 
do Sr. Heitor da Universidade, dirigida ao 
Sr. Deputado Uolivar de Freitas. Esta carta, 
Srs. Deputados, me fêz mais convicto de que 
a construção da Cidade Universitária não 
passa de mais um "Panamá". Mais convicto 
fiquei de que a Comissão Construtora da Ci-
dade Universitária vrocura esconder ao povo 
c aos Srs. representantes do povo nesta Ca-
sa, a verdade sôbre tão importlmte assunto. 
E, ne~;ta mesma carta, parece que o subcons-
ciente do Sr. Heitor funcionou por demais, 
porque três vêzcs êle usa a expressão "jôgo", 
talvez pela proximidade do local escolhido, 
que era o antro de perdição da Parnpulha, 
e talvez tmnbém pelo fato de ter a certeza 
o Sr. Heitor de que está jogando com um 
patrimônio sagrado, que é justamente o pa-
trimônio da Universidade e também jogando 
com o futuro da nossa mocidade. ' 

Desejava fazer mais outras considerações 
a respeito da Cidade Universitária, mas hoje 
recebi uma carta do Professor da Faculdade 
de' Medicina, Sr. Osvaldo de . Melo Campos 
e faço minhas as afirmações nela contidas. 
Assim sendo, passo a ler a carta que me foi 
dirigida pelo Professor Osvaldo de Melo Cam-
pos (lê) : ' · 

"Meu caro Simão Viana da Cunha. 
O ilustre Deputado Uolivar de Freitas leu 

anteontem, da tribuna dessa Assembléia, uma 
carta em que o Reitor da U. M. G. procura 
defender-se da acusação que lhe pesa de ter 
prestado ao Govêrno, para serem transmiti-
das à Assembléia, informações menos verí-
dicas a respeito da aprovação do projeto da 
Escola de Engenharia, na Cidade U niversitá-
ria. 

Recapitulemos, brevemente, os fatos que 
deram as o à carta. 

A 30 de julho a Assembléia pedia infor-
mações ao Govêrno sôbre a construção da 
Cidade Universitária, formulando entre ou-. ' ' tros, o quesito numero III : 

"Depois de aceitos os projetos foram in-
troduzidos nêles alterações? ' 

No caso afirmativo, quem as autorizou 
e quem as executou? As alterações foram 
aprovadas pelo Govêrno ?" 

Sentindo a larica no trigo, a Reitoria fu-
giu ao sentido claro da pergunta, e deu ao 
quesito a seguinte resposta, publicada no 
"Diário da Assembléia" de 29 de agôsto: 

"O Sr. Eduardo V. Pederneiras, o ar-
quiteto-urbanista da obra, em Exposição sô-
hre o Plano Geral da Cidade Universitária, 
que está sendo <lh;trihuída am; Profes:;ôres 
pela Heitoria, afirma que os projetos das Es-
colas de Engenharia c Medicina já se acham 
aprovados. 

Em artigo publicado no "E~tado d_e . ~li
nas" de 10 do corrente, estranhei as op~moes 
divergentes sôbre o assunto _e perguntei com 
qual dos dois estaria a razao, para resl?on-
der, de imediato, que não era c~rn. o Reitor, 
pois tenho em meu poder u_rna ~opw <~o ~_ro
ieto da Escola de Engcnhana (c o que exibo 
~\ Casa), devidamente aprovado pelo Gov_er-
nador Valadares e a comissão representativa 
da Universidade. 

Esta contestação às afirmativas do Rei-
tor repP-rcutiu na Assembléia. motivando, _por 
parte de vários Deputados, entre os qu.ms o , 
prezado amigo, um pedido de esclarccnne~
tos ao Govêrno, sôbre a matéria controverti-
da. Daí, a justificativa do Reitor. . 

Na carta lida pelo Sr. Bolivar de Frei-
tas, o Heitor, depois de confessa_r que o Ar-
quivo da Comissão Construtora c urna babei 
atulhada de desenhos, de fachadas e das _plan; 
tas inúteis, termina "sustentando que n:tO ~a 
projetos de edifícios aprovados pelo Gover-
no". 

A assertiva, se verdadeira, o c<;>rnpro,!lle-
le perante o Govêrno, pois patenf:ew levwn-
dade, pelos motivos que passo a expor: 

1) - A {i de maio do corrente ano, em 
ampla publicação nos jornais da Capital, a_u-
torizada sem áúvida pela Reitoria, a Comi~-

,. são Construtora anunciara, como fato _::mspi-
cioso, o início próximo da c_onstru_çao do 
prédio da Escola de Engenhana, cuJOS pl~
nos já estavam elaborados, devendo ser _di-
vulgado, no mês de junho seguinte, o ed~tal 
de concorrência pública para a const~uç~o · 
~ Ora, o Reitor se apress~ !!a misSIVa! 
a dizer que é o Govêrno c. ~w.o ele que vai 
construir a Cidade U niversitana · 

Corno, pois, pretendia êle _dar início às 
obras sem a aprovação dos proJetos, por par-
te do' Govêrno, indispensável e prevista nos 
contratos que regulam o assunto? 

2) O Sr. Eduardo Pederneiras já re-
cebeu, de acôrdo com informações da Rei-
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·toria em relatório ao Govêrno, publicado no 
••niá~io da Assembléia" de 29 de agôsto, vul-
tosa quantia pela confecção dos projetos, sen-
do Cr$ 76.200,00 pelo plano geral, Cr$. · · · 
462. 028,00 pelo da Escola de Engenhana e 

·C r $498. 385,50 pelo da Faculdade de Medici-
na. 

Ninguém concebe que o Govêrno auto-
rizasse a Universidade u pagar preço tão al-
to - um milhão c trinta e seis mil cruzeiros -
por projetos não aprovados por êle, que é a au-
toridade competente, por fôrça de dois con-
tratos em que é parte, firmado um dêles com 
a Universidade c o outro com o Sr. Eduar-
do Pederneiras. 

Se o houvesse feito, teria praticado um 
ato e~candaloso, 'de vastas proporções, que 
cumpria às autoridades atuais apurar, para 
resguardo do bom nome da administração 
Pública e dos interêsses materiais da Uni-
versidade. 

Mas não houve escândalo. O Sr. Peder-
neiras recebeu o que lhe era devido. Os pro-
jetos estão aprovaC:los, embora o ignore o lei-
'tor. 

· Como prova irrcspon.dível do que a!i~-
mo, envio ao prezado amigo, para ser exibi-
do aos seus pares na Assembléia, Uf"?a cópi_a 
do projeto da Escola de Engenhana, devi-
damente aprovado a 6 de setembro de 1944 

·Pelo Governador Benedito Valadares e pela 
·Comissão Representativa da Universidade, 
constituída naquela época, pelo Reitor Má-

·''· ·rio Casa.<>s;ntll e pelos professôrcs Alcindo 
<; Vieira, Alfredo Balena, Francisco Brant e 

~·Evaristo Lima, diretores respectivamente das 
Escolas de Engenharia, Medicina, Direito e 
Odontologia. 

Diante dêste fato insofismável, parece 
que não pode mais subsistir qualquer dúvi-
da a respeito do assunto. 

Não é esta a primeira vez, meu caro Si-
mão, que a Reitoria presta ao Govêrno in-
formações menos exatas sôhrc a Cidade Uni-
versitária. O vêzo é antigo. 
' Já na Mensagem apresentada· a essa As-

. sembléin nelo Governador Milton Campos, os 
dados oferecidos pela Comissão Construtora 

· se afastam um tanto da verdade. Hotive até 
~rros de soma como é fácil verificar cote-
Ja~?o f?S números citados. Nada, po;ém, é 

. ~ais 1 P,Itoresco do que o penúltimo período 
· a pagma 183 da Mcnsarrern assim rediniclo · "F . o , < (., • 

• • • OI apresentada às Disposições Tran-
.sitoria~ da Constituição urna emenda desti-
~ada a construção da Cidade Universitária, 
·t mda, quota de 1/2% da renda anual do Es-a o . 

. Fa
1 
lar em recursos financeiros propor-

:cwnac. o,s . por uma emenda às Disposições 
. ;ransJtonas ~la Constituição, quando esta já 

e achava promulgada e aquela fôra rejeita-
. da, para uma .As~embléia em que se transfor-
mara a Conshtumtc, é demais! . 

Não lhe tornarei mais tempo, meu caro 
Simão, mas, antes de .terminar, desejo salien-
.t~r a afir.mativa do Reitor de .que não êle e 

.. sim o Govêrno é que está construindo a Ci-
dade Univrrdtlu:in. J~starnos de pleno acôr-
do neste .ponto. Pena que sô .agora o pro-
clame. Até ci momento, o contrário P cr•w se 
icm i11sinuudo ,nos meios chegados à Reito· 
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ria a saber, o Govêrno não pode intrometer-
se nos negócios da Universidade, que goza 
de plena autonomia. 

Sem rlúvi<hl, foi um d~<> Governos passn-
rlns <Tlle · ~eve n infeliz idéia de construir a 
Cir1nde Univcr.<;itári.a em Jocnl inadeaundo, 
sem dispor ao menos dos recursos bastantes. 

Ao Govl\rno atnnl. verificnrlo o êrrr), in-
cumbin a revisão de torlo o -phn0. n fim d~ 
r•nrrupolrú-lo nfl~ nno;;<:ihilir1Mles rlo J?.q~n<lo. E 
foi pena que nl'ío tives<::e tirl0 a acolhi c1n rme 
merecia n- pn!rirJticn swrcr:t.ão dpo;;r.::~ Amm"ta 
,1\.;;!;rmhJAh, "inrln nn fn~.e r1e Constituinte, 
no senthlo de o.erem p'1rn.Ji;,nd3'l ns ohrn:<:, 
que inici:Hlns rle nf0::!nr1ilho e Prossef:lui<J,s 
ntnhalho:vhmente, só nodem condm>:ir .. ~ U?i-
versirlarl~ n um clel''l'~tre de conscquencws 
fune!'tfls nora o seu futuro. 

Ainrln é tempo de corrigir o êrro. 
A~rndeço antecipadnmcntr a hr~névnh 

atenção que <lisnensar a esta cart:1, lendo-a pc-
rant(' n A<;sQmhléia. 

CorrHnlrncnte, 
( n.) O~v(l.ldo de Melo Campos". 
Eram ê~tes fato!', Sr. Prer;irlcnh~ e Srr;. 

De;mtndo~;. nnc cu rleseiav.<~ tnzcr ao conhe-
cimento da C::~sn. fa:'en(lo rninhn~ ns pnlavrr~s 
contidas nn cnr!G do nrofe~.-.or Osv~lrlo ele 
Melo Campos. <larlo o conhedmcnto c a cer-
teza que adquiri no estudo do nssnnto. ( Pal-
mas). 

GRUPO ESCOLAR DE SA(JDE 
O SR. PRESIDBNTE - Tem a palavra 

o Sr. Lima Guimarãc!l. 
O SP.. LIMA GU!MARJ).F.S - Sr .. Pre-

sidcntP. Quero. r~pen~s. transmitir u esta ;\~
sernhléia, por intermédio dn Mesa, a sohci-
tação elo Govêrno do E~tndo, para. atender 
ao assunto de que vou tratar. (Lê) : 

INDICAÇÃO N.9 19 

SôlJre construção de grupo escolar em Saúde 

Exmo. Sr. Presidente da Assen:bléia Le-
gislativa do Estado de Minas Germs · _ · ' • ' D . t lei cs-Em .iulho de 1946, por .ecre o- S . _ 
tadual foi criado um Grupo Escolar em au ' • ' · d l que tem o de, para atender à necess1. ac e Iidàde de 
povo daquela paca~a e ord~Ira lo~~ necessá-
ministrar a seus filhos a mst~uça 
ria .aos primeiros passos da v1da · 

Com a Prefeitura Municipal de Santo Ans: 
M t f . t ta·'a a sua con. tônio do on e OI con ra u, 09 000 00 

trução pela importimcia de Cr$. 2~ ·par~ .~ 
estando o terreno já à sua dispos1çao, · 
inicio da .obra. t" 

d S 'd veJ'U conver I-Para que o povo c au e . • desc 
do em realidade o seu grande. e Jl~~;o a de: 
J·0 torna-se necessário que seJa fel G • 

' ~ d tê cia do , over-marcaçao, assunto . a .compe ·n V E . 
no o que nos leva a solicitar a · · ~xcia . 
. en~aminhar tal solicitação ao . Senhff?r ,Gover-
.nador do Estado; para os devtdos ms · 

Bélo Horizonte em 22 de outubro de 
1947. ' 

(a.) .Lima Guimarães. 
· - À Comissão de Viaçiio. 

! 
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CASAS· POPULARES 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
·O Sr. Valdir Lisboa. 

O SR. VALDIR LISBOA - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

A proliferação dos mocambos já consti-
. tui um grave problema para nossa jovem Ca-
pital, problema êstc de difícil solução co-
mo hem acentuou o ilustre líder da C~Iiga
ção, Sr. Deputado Alberto Deodato. 

Penso que a crise, que cada vez mais 
se acentua, pode ser debelada, pelo menos 

_ em parte, de duas maneiras: localizando 0 
homem no can;po, ou construindo casas po-
pulares na Capital c nas zonas industriais do 
Estado. 

As soluções proposhs são de difícil rea-
lização, principalmente a primeira, isto é, 
a volta do homem ao campo, ao interior, às 
fazendas. Depois de conhecer as grandes ci-
dades, com suas luzes ofuscantes, de ter con-
ta_cto .com a civilizFção, rle conhceer novos 
diverhrncnt~s . c nova vida, proporcionados 
por um salarw hem mais elevado do que 0 
de .zona rm·~I, o camponês não mais se adap-
tar~ ao c~Jl~Ivo da tcrrn, que lhe exige maior 
esforço fisico, e não lhe dá melhores com-
pensações. 

Para se fixar o homem em sua fazenda 
na_tal, em sua . vila, precisamos, primeiro, 
cnar um ambiente propício, pagando-lhe 
maior salário, dando-lhe terras, sementes, 
ferramentas, instrução, assistência médica e 
hospitalar, meios de transporte, habitação, se-
gurança e colocação certa para sua produ-
ção. 

Como vêem, o prohlcma é por demais 
complexo, demandando tempo c estudos acu-
.rados para sua solução. 

Resta-nos para minorar a crise, embora 
sem resolver a questão, a construção de ca-
sas populares, o que já vem sendo feito pelo 
Govêrno Federal. 

Em Minas Gerais, a êste respeito, não sa-
bemos o que se fará. Temos um Conselho ou 
Delegacia do F. C. P., com seus membros 
nomeados, e não conhecemos o que êste ór-
gão regional tem planejado e que providên-
cias tem tornado ou vai tomar, em relação ao 
momentoso ass.unto. " . . . . , 

0 órgão hder dos Dwnos Assocwdos 
em Minas: na suaedi_ç~o de. 5 do corrente, 
tece serenos comentarws sobre a casa po-
popular. Diz ? ~eg~Iinte: . (~ê~ : 
· "As providencias oficiaiS, adotadas sob 
a pressão do clamor público, cingiram-se a 
iniciar apressadamente a construção de al-
guns conjuntos residenciais na Capital da Re-
pública, c que, toda~ia, representam uma 
contribuição sem mmor alcance para o so-
lução do problema da população carioca. 

Nas Capitais dos Estados c nos melho-
res núcleos de concentração proletária do in-
terior nenhum programa foi delineado com 
0 obj~tivo de am~nizar os efeitos da inquie-
tante · questão ~o_cwl. . . '· , 

A cow;t.Hmr;ao dns Dele[(ncu1s Hcgwnms 
da Fundação da Casa ~opular representou 
urna esperança de que, afmal, o problema es-
tava prestes a ser encar~do com maior sere-
nidade. A esperança vm aos poucos se des-
vanecendo para milhares de famílias, que 

A. L.- 29 

aguardam à oportunidade de possuir moradia 
:própria, pois aquêles que foram encarrega-
dos de estabelecer os planos de benefícios 
da Fundação nos Estados entraram no exre-
cício de suas funções, mas, meses depois não 
deram uma palavra ainda sôbre o que' pre-
tendem realizar" . 

Como vêem, · Srs. Deputados, o povo já 
reclama, pela voz da imprensa, uma palavra 
pelo menos sôhre o que pretendem realizar 
em nosso Estado. 

Sendo sincero desejo nosso cooperar com 
o órgão regional da F. C. P., submetemos 
à apreciação da Casa um requerimento pe-
dindo algumas informações ao Govêrno (lê) : 

REQUERIMENTO N.0 82 

Sôbre atividade da F. C. · P. em Minas 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa. 
Solicitamos de V. Excia., ouvida a Ca-

sa, !>ejam solicitadas ao Govêrno do Estado 
as seguintes informações: 

1.•) - Qual a verba destinada ao Esta-
do de Minas .pela Fundação da Casa Popular, 
no corrente ano; 

2.•) - Em quanto monta. a a~r?,ca.dação 
de 1% sôhre as transmissões I.mobiharw~ de 
valor superior a 100.000,00, ate 30 de setem-
bro último; _ 

3,.) - Que providências tornou o, ()rgao 
Regional da F. C. P., relativament~ a cons-
trução de Casas Populares na Capital e no 
interior do Estado. 

Sala das Sessões, 22 de ou.tuhro d_e 19~7,. 
(aa.) Valdir Lisboa - Lima Gmmar~~es 

- Armando Ziler - Magalhães de Melo VIa-
í:la - Guilherme Mnchado. (Palmas). 

Declara o Sr. Presidente que o reque-
rimento supra vai à Comissão de Trabalho e 
Ordem Social. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES 

Há sôbre a mesa e são lidos pelo. Sr. 1.o 
Secretúrio os seguintes pareceres: 
PARECER PARA 3.• DISCUSSÃO S6BRE O 

PROJETO N.0 34 

Comissão de Educação 
A Comissão de Educação c Cultura é de 

parecer seja o projeto n.• 34, que declara de 
utilidade púhlica o Instituto Histórico c Geo-
gráfico de Minas Gerais, submetido a 3.• dis-
cussão, pois, já se acha devidamente aprova-
do em segunda discussão. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 
1947. 

(aa.) Rondou Pacheco - Joubert Guer-
ra - Arlindo Zanini. 

Publicado, incli.ta-se em Ordem do 
Dia. 

PARECER N.• 54 

Comissií.o de Cow;til!liçtio, Lc:;isla~~ão e 
Justiça 

A Comissão, ex:unin:mdo os reeursos in-
terpostos a ·esia A~;semJ,l{~ia, eom fundamen-
to no art. 8.", ~ V, do Ato dn:; Disposi~ões 
Constitucionais Transitórias, dos Srs. Sebas-
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tião Santiago, de . Araxá; Francisco Moreira, 
'de Itapeccrica; Jo!":é Augusto Fonseca, ele San-
ta Bárbara; Honório Apinà do Nascimento, de 
São João Evangelista; Nestor Lucas de O li-
eira, de Aimorés; Licínio Valadão, de Monte 
Carmelo; Alvaro Coelho dos Santos c José 
Nunes Trindade, de Porteirlnha, é de parecer 
sejam intimados os respectivos Prefeitos, por 
edital, .publicado no "Diário da Assembléia", 
a prestarem esclarecimentos, a esta Assem-
bléia, sôbre os aludidos recursos, no prazo de 
trinta (30) dias, a contar da data de sua pu~ 
l>licação. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 
1947. 

(aa.) Pedro Braga - Fabrício Soares -
Rondou Pacheco - Carlos Pratcs. 

• <;! SR. GUILHERME MACHADO, pela Co-
missao de Legislação, lê e encaminha à Me-
sa o seguinte 

PARECER N.o 55 

Comissão de Finanças 
. Somos de parecer que o projeto de Lei 
n.o 7_8, que dispõe sôhrc a equiparação dos 
vcncnncntos do pessoal da Secretaria do Tri-
lmnal de Justiça, seja enviado à Comissão 
de Constituição, Legislação c Justiça, pura 
<IUe esta se pronuncie, preliminarmente, sô~ 
brc o seu teor jurídico, voltando, em seguida, 
a esta Comissão. 

Belo Horizonte, 21 de outubro de 1947. 
.. (aa.) Guilherme Machado, relator ~ Fe~. 

11c1ano Pena - Augusto Costa - Renó -
Maurício Andrade - Alberto Deodato. 

- A Comissão de Justi~~a. 
D SH. CARLOS PHATES, por parte da 

Comissão de Legislação, lê e apresenta à Me-
sa o seguinte: 

PAHECEn E EMENDA SUBSTITUTIVA PA-
HA 2.~ DISCUSS)\.0 SóBRE O PROJETO 
N.o 15 

Comissão de Constituição, Legislação e 
Justiça 

A Comissão, examinando o projeto n.0 15, 
~ue altera o parágrafo úniCo ·do artigo !)7, do 
e ~rct?. n.o 2.146, de 10~7-947, revogando-o 
D . Odlhcando os artigos 231 c 232 do mesmo ecrcto; 

O .citado Decreto n. 2. 146, modificou 
como fez o Decreto-lei 1 630 l· 1r d · · ro de 1!)4 • · , l e a e Janel-
.. ;- 0 . :d. h 0 Decreto que trata da or11aniza-
,..a JUI'l lca do Estado A Consft . ;- "'F d ral em seu art 12,1 . o . l ~Içao e ~-
inalteráveis ·. . _ ' n. 1, d1spoe que sao 

. d a d1v1sao e o.rganiz~w~o judicF\-rias entro do praz d r. • • lei t o e ., anos da data da 
. .q Ie ~s .estabelecer, salvo .proposta moti-
vada do fnbunal de Justiça. A Constitu. ,,. 
Estadual reproduzia em seu artigo 166 lÇ,\.? 
lado dis •t· c' o Cl· ~os~ IVO. urnpre-nos portanto, a ro-
v~r, prelmunarmente, se o referido Dee~ t 

· lei 2. 146,. po~e ser ,ou não alterado. A t~i 
d_e. Or~amzaçao Jundica, corno a orçumen-
tana, e de prazo certo e por conseguinte inal 
tcrável dentro do prazo para êle fixado.' • -

A Constituição Federal de 1937 não foi 
re!erendad~ pelo povo, era urna Constitui-
ç~o outorgada c portanto, as suas disposi. 
çoes. tornaram-se de nenhum efeito, Assim 
a lei df! organização judiciária elaborada n~ 
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sua v1gencia e por um Govêrno uc fato, é 
revogável, por isso que a Constituição de 37 
é de nenhuma valia corno Lei Magna, dado 
que numa República o poder emana do povo 
e só em seu nome pode ser exercido. 

A Constituição Federal vigente dispondo 
como fêz sôbre a fixação do prazo para a re-
forma da Organização Judiciária, evidente• 
mente, se refere a leis futuras, isto é, a leis 
posteriores a ela. Daí se conclui que não 
resta dúvida quanto à ulterabilldade do De-
ereto número 2. HG, bem como dos anterio-
res que estabeleceram normas sôbre a divi-
são c org~nização judiciária e que podem ser 
tornadas sem efeito no todo ou em Jln!te, pe~ 
lo poder legislativo legalmenie eonshln~do · 
Hesolvida a constitucionalidade do proJet?, 
cabe à Comissão apreciar o que diz r~sr~ei
to à revogação do artigo 97, parágrafo um co 
do Decreto mencionado, corno pretende o 
projeto: 

Diz o parágrafo único do arti:;o 07 -
"E' vedado aog serventuários de justiça, exer-
cer atividade polítieo-.parti<lúria". A matéria 
contida neste artigo é evidentemente de ca~ 
ráter eleitoral uma vez que o artigo restrin-
ge direitos p~lílicos. Em v~nlade não torna 
inelegíveis os scrv. da justiça, mas vcdan~ 
do-lhes o livre exercício dos direitos poli~ 
ticos que lhes garante a Constituição Federal 
sob pena de san~~ão, que pode ir até à per-
ua de cargo, restringe êsses direitos. A Cons-
tituição Federal não confere aos Estados a 
competência para legislar ninda que supleti~ 
varnentc, sôhre direito eleitoral, único que 
pode estabelecer normas idênticas à que con-
tém o parágrafo único do artigo 97 .. --:. Ten-
do estabelecido condições de elegllnhdade 
(artigo 38, pm'ágrafo único e 80) e de i~el~~ 
gibilidade (artigos 138 a 140) a Constltu_t~ 
ção Federal, considerando que todos sao 
íguais pernnte a l?i. (ar~igo 14_1) ~ r~ro~la~l~n: 
do que "a eSJ)' ,Cihcaçao dos. d~r~ltos _e ga 
rantias expressas nesta Const~tmçao nao ex~ 
clui outros direitos e garantias dccorrent~,s 
do rc"ime e dos princípios que ela ad.ot_? • 
(artig~ 144), nã?. perm~te out~·l~~- ~cstnço~~ 
à capacidade poht1ca, ativa ~ p.lSSlva dos c 
dadãos, além das por ela fixadas; 

Não colhe a alegação de que e urna. re~· 
. _ . t 1 E ·t·ldO ao seu funcwna-tnç·to 1rnpos a pe o < s ' , • · ~ fere o l)riUCI-rio, isto porque tal restnçao, _ ~., ·s 
. . . l d ue to<los sao IgUal pw conshtucwna e q · 

perante a lei. . .. d 
E ' pois líquido e certo O dll'Ctto 't~s 
~' " 1· 't · e IJOh I-servidores ao exercício dos t trei. os . . 

cos 0 que até lhes é impôsto o)Jngatonamen: 
te pela Constitu~çf~o Pc(lcr~l. Entrc~a!lto, J~r 
; l a .Cormssao que c salutai Impe . 
c~~ l~Ce serventuário c, até mesmo quulqt!e~ 
Rtncionârio se prevaleça do cargo para hi} 
políticos. . · 

. p , - a Comissão em respeito a ISSO 
1 opoe . . •m arranhar as 

o seguinte subshtuhv<?, q~tc. ~e ,, <uarda o 
alll(ll. •l'lS normas conshtucwnms, sah .\g · . t 

'' · . . t't .. uma conqms a interêsse publico ·e cons 1 UI 
louvável: 

EMENDA SUBSTITUTIVA 
Art. 1.o _ Fica substitu~do pelos seguin· 

t parágrafo único do artigo 97 do Decre-
t~~le~ 'n.0 2 .146, de 10 de julho de 194 7: 

... 
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;. ... 

, , , § 1,Q ___.:. E' vedado aos serventuários da 
·justiça, quando no exercício de seus cargos, 
o exercício de atividades político-partidárias. 

1 § 2.0 - O serventuário da justiça quan-
do candidato a cargo eletivo, afastar-se-á tem-
poràriamente de suas funções, comunicando 

, ~\O Governador du Estado e ao Tribunal de 
Justiça. 

§ 3,0 
- Ao serventuário de justiça em 

exercício de cargo eletivo apliea-se o di[l· 
pôsto no artigo 101, da Constituição do Es-
tado. 

Quanto aos nrtigos 3." e 4.o, devem ser 
aprovados por serem conseqüência do que 
dispõe o substitutivo. 

Quanto ao artigo 2.0 a_ ~orni~;sã? é de 
.parecer que seja, mesmo reJeitado, v1sto co-

- mo a exigência de editais é medida de ele-
vado · nleance social. 

Sala · das Comissões, 22 de outubro de 
1947. 

(aa.) Hibcrro Navarro - Antônio Pe-
dro Braga - Carlos Pratcs - Honclon Pa-
eheco - Cândido Ulhôa - Fabricio Soares. 
Vencido ( le ncônlo com o voto em separado. 

Publicado, inclua-se em Ordem do 
Dia. 

VOTO E.M SEPAHADO 

1 - Com o projeto de Lei n." 15 preten-
de o seu autor revogar o parágrafo único 
do ar ligo !l7 do Decreto-lei n.o 2. HG <\e 10 
de julho de 1947, e modificar o di!lpbsto no · 
art. 101 do mesmo diploma legal, conten-
do os seus dinpositivos restantes medidas 
complementares e conseqüentes alterações 
propostas. 

A justificação das soluções .pleiteadas 
consta do discurso pronunciado pelo Senhor 
Deputado último de Carvalho, publicado no 
"Diário da Assembléia" de 27 de agôsto do 
ano em curso, e se resume na alegaçiio de in-
constitucionalidade do parágrafo único do · 
art. !l7 c na incongruência que na prática 
acarretaria a aplicação do art. ·101. 

Nas próprias palavras do autor do pro-
jeto, o vício legal do parágrafo referido con-
sistiria no fato do mesmo díspusitivo 

ferir preceito constitucional que de-
termin~t taxativamente os casos de ine-
legibilidade e incompatibilidade de 
funcionários que atingem apenas os 
magistrados. 

Pela Constituição Mineira os ser-
veituários de justiça - isto porque 
são êles funcionários públicos - têm 
o direito de ser eleito para qualquer 
cargo. Os casos de incgibilidade es-
tão desfeitos .pelo respcitúvel acórdão 
do Egrégio Tribunal Eleitoral de Mi-
nas Gerais, de 4 de agôsto ... ". 

E o artigo 101 citado, tal como se acha 
redigido, seria inaceitável: 

"admitindo-se que se procedesse co-
mo determina êsse artigo, que uma vez 
requerida a pe~muta, o Govêrno pu-
blique os edrtars. Aparecem os can-
didatos; fazem _o concurso, gD.'>tam o 
dinheiro c dcpors de aprovados, como 
é que o Govêrno iria nomeá-los, se os 
pcrmutandos conservassem a vitalicie-
dade?" 

I 

'Em apertada síntese e reproduzindo as 
palavras do próprio au~or do projeto, são ês-
scs os principais argumentos justiflcatbos das 
alterações propostas à Lei de Organização Ju-
diciária llo Estado. 

2 - A atual Organização Judiciária de 
Minas foi estabelecida pelo Decreto-lei n.• 
1. 630, de 15 de janeiro de 1946, modificado 
sucessivamente pelos de ns.o 1. 607, de 1.• de · 
mar~~o de 19<Hi, e 2.146, de 10 de julho de 
1947. a - Há urna preliminar a ser consi-
derada. 

A Constituição Federal, prescrevendo 
normas . que devem ser obedecidas .pelos Es-
tados na organização .de sua justiça, deter-
mina no artigo 121, n,9 I, que: · 

"serão inalteráveis a divisilo e a or-
ganizaçilo judiciárias, dentro de cinco 
anos da data da Lei m:c as estabele-
cer, salvo as propostas motivadas do 
Tribunul de Justiça". 

E a Constituiçiio do Estado, em ~cu. ar-
tigo GG, repetiu o di!;pôsto na da Hcpuhllca: 

"serão inalteráveis a divisão e o_rga-
niz~v;ão judiciúrias, dentro de . cmco 
anos da data da Lei que as csrabel~
eer salvo proposta motivada do Trt-
hu~al de Justil;a". 

A atual Lei de Organização Jml~ciária 
é de 15 de janeiro de 1946. Logo, ~ na o ser 
quando precedida de proposta wotiva_d~ do 
Tribunal de Justiça, scrú inalterável ate Igual 
dia do ano de 1951. . . , 

E 0 projeto u.o 15, p~etm_1de modifica-la, 
é flagrantemente inconshtucronal, pela st~a 
evidente intempestividade. 

Se ao seu autor parece inconst~tu_cional· 
a proibição prescrita no parágrafo. muco do 
art. 97, o remédio legal será o apelo _ao Po-
der .Judiciário para que lhe declare a mcons-
ticionalidadc: 

"compele privativamente ao Tribunal 
de Justiça: . 

I - declarar, pelo voto da ma!o- . 
ria absoluta de seus membros, a In-
constitucionalidade da Lei ou ato do 
poder público". 

(Constiuiçiio Estadual, art. 70) • 
E a incongi·uência que surgiria da apli-

cação do art. 101, se realmente possível, .d~
verá ser evitada por uma interpretação habil 
da Lei, como determinam as regras da her-
menêutica. 

o que não é possível é alterar a orga-
nização judiciária por um projeto de Lei de 
iniciativa da própria Assembléia, sem .a ?~
tela exigida expressamente pela ConstrtUiçao 
Estadual, repetindo preceito da Federal:. 
a proposta motivada do Tribunal de Justiça· 

4 - Nem se diga que o projeto de Lei 
n." 15 não modificaria, se aprovado, a orga-
nização judiciória do Estado. . .. 

f;lc visa suprimir e alterar diSpOSihVOS 
que integram a Lei respectiva. 

E de duas uma: ou o c~nte~do. d~s~~s 
dispositivos se refere à orgamzaçao Judrcra-
ria ou não. Se se refere, não poderá ser al-
terado; se não se refere, estariam os disposi-
tivos deslocados, não podendo fazer parte da 
Lei respectiva. E isto não foi demonstrado, 
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nem se presume, porque êrro de técnica não 
é presumível. · 

A conclusão é, pois, inelutável: o proje-
to d? Lei n.? 15 é inconstitucional, por intem-
;peshvo. 

5 - A propósito, é interessante fixar a 
época em que se poderão alterar, indepen-
dentemente de solicitação do Tribunal de 
Justiça, a divisão e a organização judiciária 
do Estado. 

. A Constituição Mineira, em seu art. OG, 
.declara, como se viu, a inalterabilidade des-
sa divisão e organização. O parú.srafo único 
do mesmo artigo dispõe que 

"a divisi:o judiciária será feita ao mes-
mo tempo que a administrativa, com 
a qual deverá coincidir, tanto quanto 
possível". 

E o art. 170 que 
"a divisão administrativa do Estado 
serú fixada em Lei quinqi.icnnl, nos 
anos de milésimos três e oito, para en-
trar em vigor a primeiro de janeiro do 
ano seguinte". 

A divisiio administrativa atual poderá, 
assim, ser alterada no próximo ano, isto é, 
em 1948. Nessa época, porém, não se pode-
rá tocar na judiciária, por não ter ainda de-
corrido o quinqüf;nio exigido pelo art. G6 
transcrito. Logo, sômente em 1953, quando 
se fixar novamente a divisão administrativa 
estadual, serão .possíveis novas divisão e or-
ganização judiciárias, com alteração da Lei 
respectiva, atualmente em vigor. 

6 - A preliminar da inconstitucionali-
dade do projeto de Lei n.o 15 parece-nos ir-
recusável. Se assim não se entender, toda-
via, impõe-se o exame do mérito do assun-
to disciplinado, o que se deverá fazer, divi-
dindo-se o mesmo em duas partes: a supres-
são proposta r>ara o parúgrafo único do art. 
97 e a alteração do art. 101. . 

7 ·-- 11. proibição aos serventuários de 
justiça de atividades político-partidárias de-

' ve ser apreciada sob dois prismas diversos: 
o político e o jurídico ou legal. 

. Sob o .ponto de vista político, a neutra-
lidade do serviço público, que a redaçüo con. 
tida no parúgrafo único do art. 97 pretende 
con'scguir nesse setor, nilo poderá comportar 

t maiores discussões. • 
. O serviço público deve ser imparcial, 
lSe!Jto, neutro, capaz de beneficiar a !]ene-
.rahdadc dos cidadãos, sem constrangimento 
~a parte dêstcs, e em condições de absoluta 
1g~I~ldadc para todos. Aqui não se pode ad-
mihr mesmo a prática daquela velha fórmula 
de pseudo-sabedoria política, com que se 
procura justificar preferência ou distinção; 
favor aos amigos, justiçn aos adversários, 
. O funcionário público não poderá uti-

. hzar-se do cargo em benefício ou detrimento 
. de partido, facção ou candidatos. 

Sôbre isto, parece, não há discussão pos-
sível. 

A experiência revela, porém, que crn 
meios mais incultos, em que a educação po-
litica do povo não apresenta ainda índice 

· b~stante elevado, o eleitor não distingue, na 
VIda cotidiana, o funcionário do candidato, 
o servidor público do chefe IJOlítico ou cabo 
eleitoral. me verú sempre no serventuário de 
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jus~iça, por exemplo, se correligionário, o 
amigo que lhe prodigalizaria, no exercício de 
s~1~s funrões, favórcs e benefícios; se adver-
sano, quem não titubeará em persegui-lo, 
~a~Isando-lhc tôda sorte de embaraços e pre-
Jl~Izos, na primeira oportunidade em que se 
VIr na contingência de necessitar dos servi-
ços do seu cargo. 

Este fato, aliús, representa mero produ-
to das próprias contingências da natureza 
humana c se ob~;erva nas camadas mais atra-
~mlas d~ qualquer povo ou Nação. E por 
Isto, em mais de um País, se tem procurado 
remcdiú-lo, por meio de restrições e veda-
ções àqueles que, em certos setores, exercem 
qualquer parcela do poder público. 

A Lei Hatch, nos Estados Unido~>. que 
regula a neutralidade do serviço público, 
proíbe aos funcionários 'do Executivo Fede· 
ral o exercício de atividades politico-partidá-
riu; na Inglaterra, ~;egunclo o testcm•.mho de 
Hohson, regulamentos c ordens mini:>tcriais 
impedem os servidores públicos de s.e apre-
sentarem candidato~; em clci~~ões, sendo, a 
propósito, de interê:;sc, uma instrução do Te-
som·o, que determina: 

"O servidor público não pode in-
trometer-se em controvérsias políticas 
ou partidftrias, devendo manter reser-
v~ em tais. a:;stmtos e não tomar posi-
çao proer~unente, seja de um lado, ou 
do outro". 

(In ."R c v. do Serviço Público", 
ano IX, vol. I, n.? 3). 

Hodolfo Bu!lrich advoga a adoção de 
uma Lei que })roiha aos funcionários públi-
cos argentinos até mesmo o exercício do di-
reito de voto. ( (Derecho Administrativo" 
pág. 325). ' 

Temístoclcs Cavalcante, depois de trnns-
crevcr um dispositivo das "civil serviccs rul-
les", observa que 

"a fórmula da Lei Americana expri-
me a tendência natural dos i·egimes 
democrúticos, onde a livre manifesta-
ção da vontade do eleitorado deve 
conciliar com o interêsse superior do 
servl~~o púhlico. 

Não existe, entre nós, (estatuto fede-
ral), esta disposição expressa, mas a 
sua observfmcia está na índole do re-
gime c deveria ·ser observada como 
uma imposição das boas n~rrnas ~e 
direito administrativo, sem as qums 
os serviços públicos ficariam sujeitos 
às mais lamentáveis perturhnções". 

("Direito Administrativo", vol. III, 
P.úg. 417). 
Sob o ponto de vista político a vedação 

da atividade político-partidária aos serventuá-
rios da justiça é de manifesta procedência 
c constitui a vitória do interêsse público da 
administração sôbre 0 particular do serven-
tuário. 

Todos os autores reconhecem o fa!o, re-
sidindo a discordância apenas ~o. _ftxar a 
maior ou menor extensão da pro1lnçao. 

8 - Sob o ponto de vista legal, a veda. 
ção constante do parágrafo único do art. 97 
deverá ser examinada ern confronto com 0 
disposto nos artigos 141 da Constituição Fe-
deral c 13G c 161 da Estadual, sendo os dois 
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' últirüos meras répetições de iguais artigos da 
primeira. 

Os direitos concernentes à vida, à liber-
dade, .à seguran~~a individual, cuja inviolabi-
lidade a Constituidio Federal assegura aos 
brasileiros e aos ~strangeiros residentes no 
País, pertencem à classe dos direitos que os 
tratudistas denominam - direitos do homem, 
que si'io irrenunciúveis e que pré-existem ao 
próprio Estado. Nenhuma lei poderá desres-
peitá-los, omitindo-os ou. simplesmente res-
tringindo-os. Em contraposições a êstcs, exi:;-
tem os duunados direitos politi_,_~es, qnc repre-
sentam a participação dos cidadãos no govêr-
no, na administração, na justiça. (Esmern, "Ele-
mehts du D;·oit Constitucionnel", pág. 187). 

Ao contrúrio do que ~contece com os pri-
meiros, o:; direitos políticos podem ser renun-
ciados c, por isto mesmo, restrlngldos e. até 
proibido , o seu exercícü, a certos indivíduos 
ou classe dêles. 

· Exemplo típico é a vedação aos analfa-
betos, prat~as e aos que não saiktm -exprimir-
se na línr,ua naclonnl do direitó do voto ( Cons-
titui~~ão Federal, art. l:l2); e se não podem 

· votar, também não póderão ser eleitos para 
qualquer cargo (idem, art. 138). 

E urna consequüência de tais noções, j{\ 
consagradas por doutrina unfmime, é o dis-
posto no art. t:lG da Constituição Estadual. . 

"os cargos públicos são acessíveis 
a todos os brasileiros, sem distinção de 
sexo, observados os requisitos que a lei 
estabelecer". 
A acessibilidade aos cargos públicos, se-

jam estes preenchidos por nomea~~ão ou elei-
ção, depende- de requisitos ·que a· lei ordinác 
ria poderá estabelecer. ' 

E o legislador, atendendo ao interêsse .pú-
blico, deelara requisito para a acessibilidade 
ao cargo eletivo, não ser o candidato serven-
tuário da justiça. 

Nada lhe impede esta prática, dado. que 
o direito de candidatar-se· inscreve-se entre 
os denominados direitos do cidadão, direitos 
políticos, e não entre os direitos fundamen- · 
tais do homem. 

Existe ainda outro argumento a favor des-
ta afirmaíiva. 

As relaçocs entre o Estado c o funcioná-
rio são disciplinadas pelo estatuto respectivo, 
sendo, por isto mesmo, de natureza estatutá· 
ria e não contratual. Permitem imposição e 
modifica{~fies unilaterais, segundo os interês-
scs superiores da administraçii.o. 

"Os funcionários públicos devem, pa-
ra perfeita regularidade do serviço pú-
blico, obedecer a um regime disciplinar, 
Pressupõe êsse regime a obediência a um 
certo número <lc normas, deveres c obri-
gações inerentes as funções que exer-
cem''. 

(Temístoclcs Cavalcanti, obra cit., 
vol. III, púg. 41G). · 
E o Estado, no exercício do seu direito, 

pode perfeitamente impor ao seu funcionário, 
como condição de admisst\o c estabilidade no 
crnprêgo função ou cargo, o não exercício 
de ativiZlades Jiolitico-particlàrias. 

Não se lhe pode negar, sob pena de :~e 
desvirtuarem os próprios fundamentos as rc-

\ 

!ações entre, êle e o fnncionário, o direito de 
estabelecer as condições dO ernprêgo. 

E' o que faz a lei de org.nnização judi· 
ciána, por exemplo, quando proíbe a todos 
quantos estejam a serviço da Procuradoria 
Geral do Estado o exercício da advocacia 
(art. ::!05). . 

Essas restrições decorrem dos princípios 
mesmos da moralidade administrativa (Bielsa). 

E o disposto no art. 1G1 da Constituição 
do Estado não consiítúi, a nosso vêr, obstá-
culo inlran:;ponivcl ao ponto de vista sus-
tentado nêslc parecer. Aplka-se apenas ao 
funcionário público elegível, sem nenhuma 
sanção, Isto e, àquele que nenhuma lei res-
tringe o exercício dos ,dí\eitos poLíticos, na 
qualidade Li e servidor publico. 

No estado atual de nossa legislação, não 
podem exercer atividade polilico-partidária: 

a) o juiz (Constituição Fydcral, art. 9G, 
n." III, e Estadual, art. 61, n." III). 

1>) · 0 membro do Minf.?.terio Público 
( Constitui~~iío Estadual, art_. I~); . 

c) o serventuário de JUStiça (Decreto-lei 
11. o ') ·146 ·1rl 97 I>arágrafo único). 

• .;.! • ' ' • ' o • • (' de se desejar ·que o legislador nuneiro, 
cônscio de suas re~;ponsah_ilidadcs e. c~a rea- . 
!idade do nosso mcló ambJCnte, persista ~cs· 
te caminho certo, tudo ~m~cndo 11? sen.tt~? 
de conseguir a neuir~üí_d~cte do ~ervi_ço. p~ .•• ~~ 
co c separando, dcfuutivamente, ?~ m t,~r c~ 
ses da administração dos da pohtica l,arti-
dária · 1 t 'I1cle o ·m 9 _ Ao contrúrio c o que en e . • -
t . •I projeto o E•;ré3ÍO Tribunal Rcgwnal 
Eolr .t' o. I l E'st·lrlo" não desfez os casos de 
~CIOia (0 · '· '~- d . I "b"l" la le ein seu venerando acorc ao e IUC egi I H • C , , 

,i de •1 «Ôsto elo ano em curso· · • 
' E~~~a decisão, proferida em ,;·e~posta a 

lt • 1 757 e publlcadu no Mmas Ge-consu a n. · • 1 1 · r>cnas r·lis" de 17 do rnef;mo mes, c ec arou ,1 • ~ • , ' . . 1 . tl.Ç'l s"o cJnaJveiS que os serventnanos c a JUS ' ': ~v • ' 
poden-do, por isto mc;si~lO, candidatar-se as 
próximas e futuras clciçoes. 

Eis o seu texto: ' 
"Acordam os .Juízes do Tribunal Regio-

nal Eleitoral responder às consultas _dos Par-
tidos Social Democrático c Trabalhis~a Br~
silelro no sentido de qÚe os ca~;os de !nclegi-
bilidadc para o cargo de Prefeito cstao P.re: 
vistos na Constituição Federal - (Art. 138, 
art. 1iW, UI, art. 140, III). 

Em nenhum dêles se incluem os scrVCJ?;· 
tnúrios de justiça e como se trata de _mate~ 
ria constitucional, não se pode , considera~ 
corno caso de inelegibilidade o do Decreto-ler 
Estadual n." 2.146, de 10 de julho de 1947, 
artigo \l7, parúgrafo único. . . . 

Nessas condições, o serventnnrw ele J_ll~
tiça pode ser candidato a Prefeito Mumcl" 
pai nas próximas elei~·õcs". . 

Nem poderia deixar ele scl' assim· 9.s 
casos de inelegibilidncle, torm3dos. p_clo Iegl~
lador constituinte federal - rnatena consh-
tncional - sfio expressos c se acham men-
cionados nos artigos citados no v~nel'an~o 
acórdão transcrito. E, entre êl~s, nao se I,:t-
cluem os do serventúrio de Ju~tlça, como nao 
se. incluem também os dos JUIZ~s e I!lcmhro.s do :Ministério Público. Todos eles sao elegl-
veis. Apenas com uma ressalva: sendo-lhes 
vedada a atividade político-partidária, esta. 
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I ' . 
rão sujeitos à sanção legal - perda do em-
prêgo com o fato de transgredirem a proibi- .. 

. ção, que lhes é imposta por lei. 
O brasileiro, titular da função pública 

· - magistratura, ministério público ou ofício 
de jw;tiça - é elegível. Aceitando a inves-
tidura ou candidatando-se a ela, porém, per-
derá o cargo, como sanção de caráter admi-
nistrativo. 

Neste sentido, o voto do eminente juiz Ho-
mero Costa, na decisão transcrita, é lapidar 
e conciso: 

. ' 

"Eefetivamcntc, os casos de inelegibi-
lidade são os previstos na Constituição 
Federal e entre êles não se inscrevem a 

, ', do serventuário de justiça. 
Aliás, o dispositivo do D. L. estadual 

invocado pelo cortsulente, não dispôs 
nem pretende dispor como se vê clara-
mente do seu texto, sôbrc inelegibilidade 
dos serventuários de justiça. Traçou, isto 
sim, uma norma a ser aplicada exclusi-
vamente na órbita administrativa, vedan-
do ao serventuário de justiça ser, ao 
mesmo tempo, serventuúrio e político 
militante. Estatuiu uma obrigaÇão proi-
bitiva de natureza funcional, cu.ia trans-
gressã.o pode estar sujei!~ _POrv?ntura a 
sanções de natureza admm1strahva, mas 
que nada tem a ver com in':legihil!l!ad~s 
para cargos de representaçno pohttca . 
A inelegibilidade é matôria eleitoral; a 

proibição d~ . ativi~Iade político-partidúria, 
matéria admllllStrahva · 

o venerando acórdão do Tribunal Elei-
toral não socorre, assim, a pretensão do autor 
do projeto de lei em exame. Ao contrúrio,' 
mostra que é impertinente a alegação de sua 
inconstitucionalidade. 

Conclui-se do exposto que o parógrafo 
único do art. 97 do Decreto-lei n.• 2. H6, não 
contém o vício que lhe inquina a justificati-
va ao projeto de lei n.• 15. 

' 10 - O art. 101 não apresenta a incon-
gruência que se lhe atribui o autor do pro-
jeto. , ., .

1
. 
1 Não ha mesmo a possi•H H ade de g[J'>fos 

de tempo e di!lheiro aventada na hipótese 
formulnrln no chscurso com que o Sr. Depu-
tado l)ltimo de Carvalho justificou as altera-
ções que pr~t~t;<l.e intro(luzir na lei de Orga-
uizacão Jmhcwrw Estndual. , . 

·{:om efeito, diz o artigo referido: 
"é permitida a per~nuta de oficio;; de 

justica (art. !J7), medwnte ato do Gover-
'nach).r do Estado, quando. forem da mes-
ma natureza e, se anun~wda por edital, 
niio ~;e apresentar candt,~!ato a qualquer 
dos ofício~J permutandos . 
No dispositivo transcrito estabelecem-se 

as condicõcs para a permuta dos carg08 : 
.,) d~vem ser da mesma nat~1reza; L) não apresentaçiio de candidato a qual-

quer dêles. f' . - - d Quer dizer, se os o 1c~os nao sao a mes-
ma naturew ou se, am!nct_ada a permuta por 

. editul, se aprescntn candidato a um ou :J 
ambos não se realiza a permuta, corno tam-

. hém ~ão se realiza o concurso para preen-
chimento, duelo que nem cargo vago ha para 
ser preenchido. 
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Assim, jamais poderá ocorrer a hipótese 
prevista pelo autor do projeto, com o con-
sequente desperdício de dinheiro e a impos-
sibilidade de se efetivar a troca em virtude 
da vitaliciedade outorgada no art. !)7. 

O artigo prevê o caso de dois titulares 
pretenderem a permuta dos ~cus cargos, ha-
ver a publicação dos editais e o não com-
parecimento de pretendentes aos mesmos, 
quando, então a troca se fará por um sim-
ples decreto do Governador do Estado. 

Na verdade, parece dispensável a exigên-
cia dos editais. Comprova esta, porém, os 
esforços do legislador em estruturar em no-
vas bases os ofícios de justiça, evitando o 
que até aqui tem constituído prática habi· 
tua!: a sua comercialização. 

11 ~ i~m conclusão: 
a) o projeto de lei n. • 15 é inconsti-

tucional; 
h) se não é inconstitucional, não merece 

aprovaçi:ío, .-por falta de fundamento legal c 
pela improcedência dos argumentos expendi-
dos para demonstração de sua conveniência. 

E' o que nos parece. · 
Sala das Comissões, 18 de setembro de 

1947.- (a.) Fabrício Soares, relator. 
O SR. ALDERTO DEODATO, em nome da 

Comissão de Finanças, lê e encaminha ú Mesa 
o seguinte: 

PAH.ECEH SôURE AS EMENDAS AO PRO-
JETO N.Q 56 

Em segunda discussão 
Comi:;são de Finanças, Orçamento c Tomada 

de Contas 
A Comissão, examinando as emendas 

apresentadas ao projeto n.0 56, é de parecer 
seja nprovada a de n." 4, e rcjditada:; as de-
mnis, c)evcndo, ])Qrtanto. ~:cr o referido pro-
jeto ~>nbmcticlo 'à 2. n discussiío c aprovado 
com a emenda n." 4. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 
19n. 

(na.) Alberto Deodato -- Augusto Costa 
Guilherme Mnchado - Fclicim1o Pena -

11-fauríeio And!'ade, · com re:;;trir;õcs - Rennó, 
com restrições". 

Dia. 
Publicado, inclua-se em Ordem do 

DISCUSSXO DE PARECEnES 
De ucôrclo com o 'art. 11,· § 3. 0

, do Hc-
gimcnto, o Sr. Presidente submete á discus-
são c votação única, sucer;sivamente, os pa-
receres ns." 54 e 55, h:'l pouco apresentados 
c lido:;;, m: qnai~, sern dchnte, são postor. em 
votação, cmla um de sua vez, c apro·vados, 
recehcndo, a seguir, êstes despacho:·:: 

Paracer n.o 54 - Publiquem-se os edi-
tais. , 

Parecer n.o 55 - À Comissão de Legis-
lação. ' 

ROMPIMENTO DAS RELAÇõES DO BRASIL 
CO!vi A HúSSIA 

Declara o Sr. Presidente que vai subme-
ter à votação o requerimento. vcr.bal do Sr. 
Emílio de Va!;concelos, de sohdanerladc com 
o Govêrno <la Hepública pela ruptura das re-
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lações do Brasil com .a Rússia, requerimento 
·êst.e que teve a sua votação adiaüa, na sessão 
de ontem. 

O SR. EMíLIO VASCONCELOS - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Emílio Vasconcelos. · 

O SR. EMíLIO VASCONCELOS - Sr. 
Presidente. 

Quando, ontem, anunciamos nesta Casa 
que o Govêrno Federal havia rompido rela-
ções com a Hússia, tive oportunidade de en-
caminhar à Augusta Assembléia um voto de 
solidariedade ao Govêrno da República; e 
fi-lo Sr. Presidente, sem pensar em parti-
dos, nem em côres partidúrias, fi-lo única e 
exclusivamente pensando numa cousa maior, 
mais ampla, que {! a Pátria Brasileira, razão · 
por que insisto em o nosso requerimento, 
para que se leve ao Govêrno da Renúhlica a 
solidariedade da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas, por êsse acontecimento -
(ll!uito bem! Palmas). 

O SR ARMANDO ZILLER ._ Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhar a 
votaçfío. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Armando Zillcr. 

O SH. AHl\IANDO ZILLER - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

Foi com profunda tristeza que recebi a 
notícia da ruptura de relações do nosso país 
com a União Soviética. Pois, países que lu-
taram bravamente, lado a lado, contra o ini-
migo da humanidade, contra o nazi-fascismo. 
Não é realmente êste um ato que vem conso-
lidar a pnz c a harmonia entre os povos. Se 
não é um ato de guerra, muito menos é um' 
ato de paz. e um homem amante da paz e 
da democracia não pode efetivamente ale-
grar-se por ver os povos se separarem numa 
época em (rue todos estamos de acôrdo sôbre 
a necessidade de que cada vez mais, os ho-
mens se compreendam, afim de garantir a 
paz e um futuro melhor para tôda a huma-
nidade. 

Estou longe, estamos Ionge, nós os comu-
nista!;, de endossar os conccito.o, emitidos por 
um jorr,alista :wviético a respeito da situa-
ção em nosst. Pútria. 

O Sr. Dilermando Cmz - V. Excia. 
dú licença para um aparte? Nem podia ser 
outra a atitude: antes r~c ser comunista de-
vemos ser hrnsilciros. (Muito bem!). 

O SR. A H MANDO ZILLER - Tais con-
ceitos, em muitos pontos, nüo correspondem 
à verdade dos fatos. 

O Sr. Lima Gllimarães - E' que o jornal 
da Hússia era oficial. 

O SR. AHMANDO ZILLEH - Não era 
oficial, e o artigo é de autoria de um es-
critor. 

0 Sr. Magalhães de Melo Viana- Não h::i 
liherdnde de imprensa, na Rússia c, portan-
to, torlos os jornais são oficiais. . 

O SR. ARMANDO ZILLER - Isto na 
opinião de V. Excia., mas na minha devo 
declarar. Dnra melhor esclarecimento, que 
/oi a "Tribuna Popnlnr", o primeiro jornal 
''lo Brasil, se nüo me engano, a comentar em 
sua edição de 5 de outubro, o artigo em 

questão;· assinado pelo sr. Slavin, nome quE'c 
ouço pela primeira vez, criticando as inver# 
dades nêle contidas, principalmente ino CIUC 
se refere à riossa gloriosa F. E. B. 

O que, entretanto, me parece claro é que 
um fato dessa natureza, embora lastimável, 
jamais justificou rompimento de relações 
entre os povos. 

O Sr. Lima Guimarães - É sirnplesmen~ 
' \c por não ter devidamente rcspondiuo a noto. 

do Itamarati. 
O Sr. Júlio ele Car11allw - V. Excia. 

dá licença para um aparte? 
O Govêrno Soviético devolveu a nota do 

ltamarati, sem resposta. Foi uma desaten-
ção ao Drasil. f.:ste é o m?tivo do rompimen-
to. Se fôsse dada ao Drasll a resposta, a que ' 
tinha direito, não hav~ria ruptura. Entre- · 
tanto, a nota foi devolvida, se~ resposta ul-
guma; daí, a ruptura das rclaçoes. 

O sn. AHJIIfANDO ZILLEH :- Em nenhu-
ma ocasiiio, dizia eu, jamais d01s povos rom-
peram relaçõe::; por fatos de natureza seme-
lhante. 

Fato Iastimúvel, que m~rcceu nos~o pro-
testo, o protesto elos comnmstas; mas e . dolo-
roso que tais fatos chegassem _a servir . dP 
iustificaeão para romper relaçoes com uw 
país quê conosco lutou, ainda pouco, ombrv-
a omhro. nos eampos de l!atalha · 

Pelo que li nos jornal;;, a nota do. Ita-
mnrati foi respondida, alegando. o qoverno 

·t· o qtte o cus têrmo'l eram mamlstosos. SOV!C lC ·• · · . . ner-
~Ifío conheço o teor da notn 11~1!1. vou ,~o} " 
~:-Ia. ]\{ao "t' "' Govêrno Sovtellco 'Je,,sc 
·I ' • . '·'• " t' li·,·•n for<''-'" "<Jmar medidas contrn o ar lCU ·'''' · · · : 

·1.o-o a fazer nma retificação, ou l_evand?-o ~ · 
('adeia. etc., etc., aí. sim, eu cstarw rle Intei-
ro acôrdo com os ilustres deputados Melo 
Viana e Lima Guimarães. • 

O Sr. Alberto Deodato - Estou de nc~r
do com o aparte do nobre deputa.r~o. Mel.o yw-
na. Na verdade, a imprensa soywtJca e toda 
contrnlada e diriqida pelo Governo. russo· A 
voz de um jornal r~ a voz do Governo, con-
'entindo numa atnrmc ao Govêrno rlo :Rras.h. 

O Sr. Júlio de Carvalho - V. Excm. 
me dú licença nnra um aparte? . 

Demais, hú o :;cguin!e: se a Imprensu 
da Rússia não é controlada pelo Govêrno So· 
viótico, competia a êstc esclarecer em nota 
ao Itamnrati. 

O SR. ARMANDO ZILLER - Diz. o Go-
vêrno daquele país que a nota era inamis-
tosn. Não vou eomcntar o fato, porque não , 
conheço nem uma nem outra, senão a da rup~ 
tnra, ontem publicada. 

O fato ó que se o Govêrno Soviótico to-
masse medidas contra o articulista, sr. Sla-
vin, neste caso, sim, eu estaria de inteiro 
àcôrdo com os srs. Deputados Melo Viana e 
Lima Gnimariies, quando dizem que, na Rús-
sia nuo hú liberdade de imprensa, de ma-
nifestação do pensamento, não se podendo 
emitir conceitos, sem que o Govêrno ve~ha a 
coagir-nos, a forçar-nos a uma reconsHlera~ 
ção, ou retratação. 

O Sr. Alberto De.odato - f.:ste argumen-
to contraria; o Govêrno não tomou nenlm-
tna providência, podendo, no entanto, to-
má-Ia. 

O SR. ARMANDO ZILLER ,_ V. Excia. 
diz que na Rússia não hú liberdade de im-

455 



l 

prensa, c nestas condições, o sr·; Slavin é 
igual ao Govêrno Soviético. Eu digo o con-
trário, e justamente por isso o sr. Slavin é 
(} responsável pelo que escreveu e não aquí\-
lc Govêrno. 

'O Sr. Alberto Deodato - O raciocuuo 
de V. Excia. não procede, porque o Govêr-
no russo, podendo tomar as devidas provi· 
dências, não as tomou. , 

O SH. AHJ\IANDO ZILLER- Estou aquí 
para fuzer uma declara~~ão de voto e o futu-
ro dirá queni está raciocinando mal. 

O que, entretanto devemos reconhecer é 
que fatos como êstc são freqüentes, são mes-
mo diários na vida dos povos. 

, Ainda há poucos dias, e êste fato ecoou 
mesmo aqui dentro desta Casa, um articulista 
norte-americano escreveu no ".J ournal o f the 
American Medica! Association", um artigo 
em que fazia uma série de considerações 
realmente desrespeitosas, deprimentes mes-
mo, ao~ nossos foros de civilização. 

Honve, protestos, sím, mas não oficiais. 
Ainda hoje ou ontem, um órgão desta Capi· 
tal, publicava, a respeito, um artigo do ilus-
tre professor da nossa Faculdade de Medici· 
na, o dr. Melo Campos. Mas ninguém pen-
sou e seria absurdo pensar, em exigir satis-
fação, em romper relações com os Estados 
Unidos da América do Norte. ; 

Hú pouco tempo, questão de dois ot~ três 
meses, a conhecida revista. norte-amencana 
"Time" referiu-se de maneira bastante des• 
respeitosa à primeira dama do nosso País, 
- a Ex ma. Sra. Dona Carrncla Dutra, recen-
temente falecida. 

Não hoÍive nenhum alarma, nenhum re-
buliço. . . Devo esclarecer ao Plenário que 
justamente "A Tribuna Popular" c o "Hoje", 
de São Paulo, foram o:o. únicos_ dos grandes 
jornais brasileiros, que repeliram aquêles in-
sultos, à espôsa do General Eurico Dutra, e 
isso embora aquéles jornais estivessem em 
franca oposição ao Govêrno Federal. 

Corno disse há dois dias, na Câmara Fc· 
deral, o sr. Carlos Marighela·: "Notas violen-
tas e enérgicas se trocam diariàmente entre 
as chancelarias da América do Norte e da 

, União Soviética, sem que por isso se rom-
llam relações". São realmente comuns entre 
tôdas as chancelarias. 

Há poucos dias Truman foi considerado 
sucessor de Hitler. 

O Sr. Júlio de Carvalho - São troca(hs 
nota?, mas, desta vez, não o foram: foi de· 
vol:rida a do Brasil, sem resposta, o que é 
mmto diferente. 

O SH. AHMANDO ZILLEH ,__ V. Ex c ia. 
sabe que são de diversas naturezas as notas 
diplomáticas. Os Estados Unidos em notas 
diplomá ti c as dirigidas à Hússia, não recla-
mam reparações, apenas formulam o seu pro-
testo. No nosso caso, reclamavam-se repara-
ções da Rússia, ao passo que com. relação 
aos Estados Unidos nem protestamos. Não 
Protestamos nem por ocasião do famoso dis-
curso do Embaixador Berle ... 

O Sr. Magalhães de Melo Viana- V. 
Excia. me permite um aparte? O nosso Go-
vêrno pediu uma explicação e o Govêrno 
russo não deu explicação, ofendendo, por-
tanto, u dignidade da Naçfto. 
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O. Sr. Júlio de Carvalho - V. Excia. 
me permite um aparte? A União Soviética 
devia responder, prestando esclarecimentos. 

O SH. AHMANDO ZILLEH - Nó~; veri-
ficamos, srs. Deputados, que os nossos- jor-
nais oficiosos, como "A Noite", c "A Manhã",. 
c qn:) a própria "Hora do Brasil" que nin-
guém dirú não ser órgão oficial, têm se re--
ferido it União Soviética da forma por que 
todos sabemos, diariàmente, sem que isso 
trouxesse qunlquer constrangimento nas rcla· 
(;ões dos dois povo~. 

Daí m!o se originou nenhuma nota de 
protesto, e a linguagem dn "Hora <lo Drasil" 
nem sempre é das mais diplomáticas. 

Por tudo isto, sr. Presidente, declaro-
me contrúrio à moção que se discute, como 
contrário me declararia se pretendêssemos 
tomar atitude idêntica contra qualquer outro 
país, como os Estados Unidos, em virtude das 
publicações citadas, como da Argentina, em 
virtude de artigos publicados em !:cus jor-
nais, corno da Inglaterra ou da França, onde 
às vezes éramos até chamados de "rnacaqui-
tos", não sei se se lembram. . . ou mesmo do 
Egito, onde há poucos dias ... 

O Sr. Alberto Deodato --, . . . nosso Go-
vêrno mandou uma nota que foi respondida 
pelo Govêrno egípcio. (Palmas nas ualerias). 

O SR. ARMANDO ZILLER ~ . . . mas,• 
no entanto, o caso era mais sério e não teve 
a retumbância de ontem, porque não se criou 
a psicose, o clima nervoso necessário para 
que houvcs~;e repercussão tumultuosa. 

Acontece que os egípcios ficaram irritados. 
com a atilude do delegado brasileiro, que 
num dos Conselhos da ONU, que votou com 
a Inglaterra c contra o Egito, que luta por 
sua independência, e os egípcios rcvidando, 
erradamente, não há dúvida alguma, assalta-
ram c depredaram nossa Embaixada no Cai-
ro. Eu estaria de acôrdo, isto sim, em rom-
per relações com a Espanha de Franco, e 
aliás, o Congresso Nacional hú mais ele um 
ano jú recomendou, inutilmente, ao Govêr-
no Federal, que rompesse nossas relações 
com o regime de Franco que foi hrar;o forte 
do nazismo durante a guerra. (Palmas nas· 
galerias) . 

Sem dúvida, é criminoso êsse clima de agi-
tação que se criou em tôrno do caso, que-
fomos os primeiros a lamentar. Não conten-
tes com o atingir seu objetivo ainda querem: 
estender a ação a brasileiros dignos como 
todos os outros, não hú dúvida alguma, e a. 
propriedades de brasileiros, à imprensa, co-
mo é o caso da "Tribuna Popular", contra a 
qual ontem se atentou na Capital da Repú-
blica. Nota-se claramente que houve uma 
preparação: há mais ou menos uma sema-
na, as manchetes e o noticiário vêm forçan-
do o clima propício a exaltações conde-
núveis. 

O Sr. Uma Guimarcíes - Isto talvez, de-
vido à liberdade de imprensa. 

O SR. ARMANDO ZILLER - Quiseram 
formar as núvens, para provocar o. raio., 
Tudo isto me dá a certeza, Sr. Presidente, 
de que o que na verdade se pretend!~' não 
era apenas- romper relações c.om. a. Unwo So-
viéticn, mas pretexto para JUStificar outras 
medidas anti-democráticas, impressionar a 
opinião pública, principalmente quando ain-
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da eshí em JOgo a cassação, dos mandatos ba-
talha já perdida para a reação, e desvi~r a 
atenção do povo dos problemas econômicos 
realmente graves que existem em nossa Pá-
tria; desviar os olhos para o caso russo, es-
quecendo assim os problemas econômicos co-
mo também políticos que precisamos resolver 
para a tranquilidade interna. 

O Sr. Lima Gzzimariíes - V. Ex c ia. dá 
licença para um aparte? - Que relação tem 
a cassação dos mandatos com o problema 
russo? 

O SR. ARl\IANDO ZILLEH - E' o que 
eu tumbérn quero saber. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. No cam-
po econômico, tambérn, e inegàvelrnentc, as 
nossas relações com a União Soviética seriam 
de real benefício para nós, desde que soubes-
scmos aproveitar as condi~~ões que aquêle ex-
celente mercado no:> oferece. Poderíamos co-
locar ali o nosso café, porque são 200 mi-
lhões de habitantes que vivem em clima frio, 
necessitando daquela infusão, corno todos sa-
bem. Poderíamos colocar o cacau e outros 
produtos; poderíamos receber o petróleo c 
poderíamos receber trigo, porque, como le-
:am, por certo,. nos .jornais desta Capital, 
este ano, a colhella da União Soviética subiu 
a '41 milhões de toneladas de trigo. 

Era de to(lo útil para nossas classes con-
scrv~~doras: e ainda me lembro que, quando o 
Brasil reatou suas relações com a União So-
viética as classes coiÍservadoras, principal-
mente os fazendeiros de café em São Paulo 
alegraram-se com êsse fato, porque, quase ati\ 
então, o nosso café era deitado ao mar ou 
incinerado. 

Passaremos ao regime antigo no setor 
econômico. Naturalmente, ninguém ignora 
que os Estados Unidos estão vendendo à União 
Soviética muitos produtos nossos, que nós 
não vendemos diretamente, como o café, o 
cacau, a mamona, etc., que a União Soviéti-
ca adquire n_os mercados dos Estados Unidos 
pagando mms, lucrando os Estados Unidos 
aquilo que poderia vir para a nossa terra c 
que é nosso . 

Ninguém ignora que a questão do petró-
leo cstú muito viva e que a ruptura de nossas 
relações com a Rússia vai favorecer, sem dú-
vida, aos magnatas da Standard Oil c aos 
"trusts" da gasolina norte-americana; nin-
guém ignora· que a União Soviética poderia 
vender sondas e aparelhagem para refinação 
do nosso petróleo e que agora isso não pode-
rá mais ser feito senão através da América do 
Norte. 

Tôdas essas cousas devem sem duvida 
ter in fluido. Terminando, gost~ria ainda d~ 
lembrar o caso que ~e deu com um diploma-
ta nosso na Rússia. Refiro-me ao cônsul Soa-
res De Pina, homem dado ao úlcool, que· em 
Moseou, após uma noitada alcoólica, comc~~on 
a praticar desatinos, forçando a polícia a· to-· 
mar medidas mais ou menos enérgicas. 

Foi uma gritaria infernal. Aqui no Brasil, 
na Capitnl da República, chegaram a procu-
rar comunistas no meio da rua para o "re-
vide". 

As sedes do Pnrticlo Comunistas, então 
legal corno voltarú a ser as sedes do Partido 
Comunista foram atacadas corno se nós 
tivéssemos alguma causa a ver com as hehc-

deiras do sr. Cônsul. Pouco· depois (mais de-· 
pressa se pe~a um mentiroso do que um coxo), 
pouc.o depo1s o. sr. Soares De Pina, em Qui-
tandmha, repctw a ce1~a, s<:m excluir qual-
quer pormenor; mas os JOrnms que agiram es- ·· 
candalosamente, noticiando conr sensacion~t
lisi~C? e segundas intençõeY; o. caso de Moscou, 
ormtlram por completo, silenciaram quase 
completamente o que se passou em Quitan-
dinha, onde o sr. Soares De Pina tomou sua 
rcbordosa, como de costume, e começou a' 
ofender as famílias que ali se encontravam, 
como fizera na Rússia, até que um oficial do 
gabinete do General Dutra, alí presente, o 
prendesse, fechando-o em um quarto ... 

Nós temos confiança no futuro, c é, por isso 
mesmo, Sr. Presidente, que, lamentando o acon-
tecimento, não concordamos com o ato do 
Govêrno, que não favorece a paz, c manifesta-
mos o nosso desê.io de que no menor prazo 
possível, as relações entre os dois bravos po-
vos, <rue tão denodadamente lutaram pela· de-
mocracia, contra o nazismo, estejam, nova-
mente, resiabeleeidas. A paz reinará, a vitó-
rir. se consolidnrá, a democracia hú de 
triunfar. 

Era, Sr. Presidente, o que cu tinha :a dizer. 
(Palmas nas galerias). 

O SH. EMíLIO DE VASCONCELOS 
Sr. Prcsiden te, peço a pnlavra, pela ordem. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o sr. Emílio de Vasconcelos. 

O SH. El\HLIO DE VASCONCELOS ( •) -
Senhor Presidente, Srs. Deputados. 

Quando, ontem repito, pedimos uma n1o-· 
ção de solidariedade ao Govêrn_o da .Rcpú~l~
ca, pelo rompimento da;5 ~claç.ocs .chr~l~matl
cas entre o Brasil c a Hussw, fi-lo mdividual-
mente, e fí-lo, Sr. Presidente, sem pensar. em 
partidos, em côrcs partidárias, pensando tão 
só e exclusivamente na Pátria Brasileira. 

Não pretendemos penetrar a asão do It~-· 
maratí nem discutir as razões desse rompi-
mento; mas que o Brasil tem tido grandes· 
diplomatas, notáveis ministros, que sc_ml?re· 
souberam auscultar o pensamento da Patna. 
(Palmas). 

Tivemos honrando-nos, aqui e no estran-
geiro, figura~ notáveis, como a de Rui, Oli~ 
veira Lima, Gastão da Cunha, Epitácio Pes-
soa, Afrfmio de Melo Franco c outros. 

Não é possível, Senhor Presidente, que, 
por causa de determinado diplomata nosso· 
ter cometido alguns dcslises, se faça propa-
ganda dêsses desliscs, c que se venha, da tri-
buna tla Assembléia Legislativa de Minas, 
tecer comentúrios contra a nossa diplomacia. 

O Sr. Armando Zile1· - Longe de mim 
negar que temos urna das mais gloriosas di-
plomacias do mundo. Basta lembrar o nome 
do Barão do IUo Branco c Nabuco, que ,V •: 
Ex c ia. esqueceu. , 

O SR. EMíLIO DE YASCONCELOS -
Ainda bem que V. Excia. o reconhece. . 

O Sr. Armando Ziler - E de mancir.a 
nenhuma, haveria de estender ao nosso bn-
lhante corpo diplomático ... 

O SH. EMíLIO VASCONCELOS Mas 
V. Ex c ia. acaba de dizer injúrias a um di-
plomata nosso, ferindo, por conseguinte, a 
diplomacia brasileira. 

O Sr. Armando Ziler - Absolutamente. 
Quem feriu a diplomacia não fui cu: foi o 
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:sr. Soares De Pina, que deveria ter sido ex-
pulso ·do nosso corpo diplomático. 

· O SR. EMíLIO DE VASCONCELOS -
Estamos, agora, verificando, neste momento, 
que os partidos devem ser de âmbito nacio-
nal, e não internacional. (Muito bem! Pal-
mas). 

O que está em jôgo é uma questão entre 
o Brasil c a Rússia; e, neste ponto, Sr. Pre-
sidente, como brasileiro, repito: devemos 
estar solidários com a Pútria. (Palmas) . 

O SH. PRESIDENTE - Submete à vota-
ção o requerimento do sr. Emílio de Vascon-
celos, ~endo o mesmo aprovado. 

E' expedido ao Sr. Presidente da Repú-
blica o seguinte telegrama: 
· . "Exmo. Sr. Presidente General Eurico 

·Gaspar Dutra ~ Palácio do Catete - Rio. 
· Quando o Govêrno da Hepública patrià-
ticamente orienta do por V. Ex c ia., rompe as 
relações diplomáticas do Brasil com a Rús-
sia, tenho a honra de apresentar ao eminen-
te brasileiro os protestos de solidariedade da 
Assembléia Legislativa do Estado de lVIinas, 
pelo acedado ato, ressalvando a dignid:1de do 
País, que será mantida dentro das nos!;as 
gloriosas tradições. 

(a.) Alberto Teixeira dos Santos Filho 
- Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais". 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
• 1 O SR. FABRíCIO SOARES - Sr. Presi-

dente, peço a palavra, para fazer uma decla-
ração de voto. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o sr. Fabrício Soares. 

O SR. FAllHtCIO SOARES (*) ~ Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 
. 'Não sinto nenhum entusiasmo pelo fato 

do rompimcn to das relações diplomáticas 
entre o Brasil e a URSS. Entendo-o, antes, 
como um mal necessário corno a defesa'" justa 
a uma agressão que destôa de todas as nor-
mas que devem presidir as relações entre duas 
nações soberanas. 

Resta que o Govêrno atente na exata si-
gnificação do upôio que lhe não tem sido 

· negado no presente momento não permitin-
do que o rompimento consurn;do se transfor-
me em mai~ um passo no caminho da reação, 
nem que. sejam d~srespeitados os direitos fun-
damentais '. d~ ~Hladão e as garantias pela 
atual r~onstrimçao da República. (Palmas) . 
. Nao havendo mai::; oradores inscritos nem 
qualquer outro Sr. Deputado usando da pa-
lavra na hora do expediente, passa-se á: 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
V discussão dos prpjetos ns. 268 a 276 

. Anunciam-se. em 1. • discussão, sucessi-
vamente, os proJetos: n.O 263 de autoria do 
Sr. Otacílio ~eg;ão; n,Q 269,' de autoria do 
Sr. Chaves R1bcuo; ns. 270 a 272, de auto-

. ria do Sr. Cândido Ulhôa · 'ns. 273 a 275, de 
autoria do Sr. Antônio c~1 etano; n.• 276, de 
autoria do Sr. Bolivar de· Freitas. 

· Encerradas, sem debate, as discussões 
· ~os referido~; projetós, são os mesmos subme-

r .' hdos à votação, cada um por sua vez, sendo 
aprovados. Hecehem, então, os seguintes des-
pachos: 
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Projeto n.9 ·268 (Subvenções a instituições 
de assistência) . - A Comissão de Finanças. 

Projeto n.9 269 (auxílio . à "Fundação 
Graciema") . - A Comissão de Finanças. 

Projeto n." 270 ( Construçiío de uma pon-
te) - As Comissões de Viação c Finanças. 

Projeto n.0 271 (Criação c construção de 
um grupo escolar). - As Comissões de Edu-
cação, Viação c Finanças. 

Projeto n.9 272 (Construção de um pré-
dio escolar). - As Comissões de Viação e 
Finanças. 

Projeto n.0 273 (Criação de um grupo es-
colar). - A Comissão de Educação. 

Projeto n.O 274 (Criação de um grupo es-
colar) . - A Comissão de Educação. 

Projeto n.• 275 (Construção de um cam-
po de aviação) - As Cornissi:íP.s de Viação c 
Finanças. 

Projeto n.9 276 (Subvenção ao Departa-
mento de Futebol Amador). - A Comissão 
de Finanças. 

2.• DISCUSS,\0 DO PHOJETO N.• 189 

Em seguida, anuncia-se a 2.• discussão 
do projeto n.9 189, de autoria da Comissão 
Executiva, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir um crédito especial de Cr$ ...... . 
1. 749.309,10, pam pagamento de subsídio e ' 
ajuda de custo aos Deputados à Assembléia 

·Legislativa do Estado e aos membros da Co-
missão Permanente da mesma Assembléia. 

\ 
Declara o Sr. Presidcn te que se a chie\ 

sôbrc a mesa a seguinte emenda que é lida 
pelo Sr. 1. 9 Secretário: 

EM.ENDA N.o 1 AO PROJETO N.o 189 

Acresceu te-se : 

Art. 2. • - Fica, igualmente, o Poder 
Executivo autorizado a abrir um crédito es-
peeiaL de Cr$ 87.205,70 para pagamento de 
diferença de vencimentos dos funcionários 
da Secretária da Assembdéia Legislativa do 
Estado, até 31 de dezembro do corrente 
ano. 

Sala <lns Sessões, 22 de outubro de HH7. 
(aa.) Valdir Li~hoa - Lima Guimarães 

Emílio de Vasconcelos Costa. 
J!lsii{icação -- Tornou-se insuficiente .o 

crédito destinado ao pagamento dos venci-
mentos dos funcionúrios da Secretaria desta 
Assembléia aberto pelo Decreto n.O 2.102, de 
31-3-47, pelos seguintes motivos: criação de 
mais um lugar de Taquígrafo, aumento _de 
vencimentos, de acôrdo com as Hesoluçods · 
n.9s 1 e ~. de 24 de maio c 2 de j_unho .0 

corrente ano, hem como por ter s1d.o. erm-
, tido naquele crédito a verba necessana :l? 

pagamento do abono de família aos rcfen-
dos funcionúrios. 

Dessa forma, tomando-se por base a fô-
lha de pagamento de setembro findo o ~aldo 
t'Xistente de crédito inicial, hú n.ecessidad~ 
da abertura de novo crédito especial de Cr$ 
87. 20G, 70 assim apurado: 

. ll' 
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CH$ 
Crédito do Dec. 2. 102 . · 869. 700,00 
Fôlhas de pagamento de março 

a setembro . . . . . 64Z. 252,60 

Saldo em 30 de setembro p. p. 
Hecursos precisos até 31-12-47 
Menos saldo acima . . . "' . . . · 

227.447,40 
3H.G54,10 
227.447,40 

Novo crédito necessário . . . . 87.206,70 
Sala das Sessões, 22 de outubro de 194 7. 
(a.) Valdir Lisboa. 
O Sr. lllaul'ício Andrade, pedindo a pa-

lavra, pela ordem, remete à j'vlcsa o se-
guinte 

PARECER SóBRE A EMENDA N.• 1 AO 
PROJETO N." 139 

Comissão de Finanças 
A Comissão de Finanças, examinando a 

emenda n.o 1, do Sr. Valdir Lisboa, ofereci-
da, ao Projeto n.O 1SH, ora em 2." discussão, 
é de parecer que a mesma seja aprovada. 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 19117. 
(aa.) Mauricio de Andrade - último de 

Carvalho r- H c nó - Alberto Deodato. 
Submetidos a votos são apr()Vados, su-

ce11sivamcntc c sem debate, os artigos 1." e 
2. 9 do projeto n. 181), salvo a emenda, a 
qual, em seguida, é também aprovada. 

..-.- A' Comissão de Finanças. 
3.a DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 43 

Segue-se a 3. • discussão do projeto n.o 
43, de autoria do Govêrno do Estado, que dá 
nova dcnominnçiio aos trihutos estaduais de 
que trata o artigo GS do Decreto-lei Federal 
n.O 1. 935, de 2!) de janeiro de 1940 (Código 
de Minas) e contém outrns providências. 

Lid(> êssc 11rojeto pelo Sr. 1 . • Secretá-
riO e submetido a votos, é o mesmo apro-
vado, sem debate. 

- A Comissão de Redação. 
:l.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.o 101 
Finalmente, anuncia-se a 3." discussão 

do projeto n.• 101, de autoria do Govêrno 
do Estado, que autoriza a abertura de nm 
crédito especial de Cr;3 2. 000. 000,00, à Se-
cretaria da Agricultura, Indústria, Comércio 
c Trabalho. 

Procedida a sua leitura pelo Sr. 1. 0 Se-
cretário e submetido a votos, sem debate, é 
ttprovado êssc pro.ieto. 

- ~\ Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo que tratar, o sr. Pre- · 
sidente dec!ara fill(l~ ~~ .sessão, deixando de 
convocar a extraordmnnn que terw de rea-
lizar-se hoje, ós 20 horns, por niío e~istir 
matéria parn n mesma, sen<lo então designa-
da para a próxima a seguinte: 

ORDEM DO DIA 23110147 
Primeira pal'le 

E:xpedien te, projetos, pareceres, etc., 
conforme o art. !)1 do Regimento. 

. Segunda parÚ · 
Das 1G às 18 horas: 

1. • discussão do proje,to n.• 277, de au-
torin do Sr. Magalhães de 'Melo Viana, que 
autoriza a pensão dos atuais beneficiários da 
Caixa Beneficente da Policia Militar do Es-
tado de Minas Gerais. 

1. a discussão do projeto n.• 278, de au-
toria do Sr. Júlio de Carvalho, que autori~ 
za a construção de prédio para Grupo Esco-
lar em ·Lavras e Ribeirão Vermelho. 

1. a discussão do projeto n.0 279, de au-
toria do sr. Jouhcrt Guerra, que 'autoriza· 
a construção de um prédio escolar no dis-
trito de Couto de Magalhães, no município 
de Diamantina. 

1. n discussão do projeto n.o 280, de au-
toria do Sr. Augusto Costa, que dispõe sôhre 
a criação do distrito de Baguari, município 
de São .João Evangelista. 

1. • discussão do projeto n.O 281, de auto-
ria do Sr. Augusto Costn, que dispõe sôhre 
a criação do distrito de Mato Grosso, muni-
cípio de Sêrro. : 

1 . a discussão do projeto n.O ~82:. de. au-
toria do Sr. Augusto Costa, que ~hspoe .s~b~e 
a criação do distrito de Itacolom1, mumc1p1o 
de Concei~~ão. · ')83 c1 1 n disCUSSãO I dO projetO n. ~ . ' ? au-
toria .do Sr. Adolfo Por~ei8a, c:ue C~u.to~~~rf 
auxílio de Cr$ 50. 000,00 a an a asa -
sericórdia de Patrocínio· .. 9 1 r. 2. • discusssão do proJeto n. .), que re-

. f · · I art 97 do De-voga o paragra o muco <o · ,. , 
ereto-lei n.• .2.146, de 1017147 e contem ou-
tras providências. 

2. • discussão do projeto n. 56, que reor:-
ganiza a Caixa Econômica do Est31d.o <~e MI-
nas Gerais e contém outras providencias· 

8. • diseussão do projeto n.O ~1, que. d~
clara de utilidade pública o Inst.Ituto I-listo-
rico e Geogrúfico de Minas Gerais· 

PAHECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 
A Comissão de Redação, exnn;linar}do _o, 

projeto n. 16 que dispõe sôhre a FI;s.cahzayao 
de Rendas do Estado, c vcrifieando Jtl_ ter sHl? 
o mesmo aprovado nas três discussoes regi-
mentais é de parecer lhe seja dada, ~orno 
firlal, a' redação que se segue,. que esta de 
neôrdo com o projeto e o vencido. Sob esta 
forma, seja enviado à sanção: 

PHOJETO N.O 16 

Dispiíe sôbre a Fiscalização de Rendas do 
E.•;tado 

· d Estado de A Assembléia Legislativa o 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1. Q _ A Fiscalizal'ão de ~endas do 
Estado será exercida especwlmente ·, 

I _ Dentro do Estado: . 
) I Departamento de Impostos c Fts-

r a le ~omo órgão diretivo, o qual yass.a ca 1zaçao, t de Ftscall-a denominar-se Departamen o 
zação; . . 

b) pelos Serviços Fiscais, sedtad?s no· Es-
tado, cujo número fica fixado em cmco (5), 



o~ quais seriio dirigidos por Chefes de Ser-
, viços, nomeados em comissão; 

c) p~los Inspetores Técnicos de Fazen-
da, c.m numero de cinco ( 5), diretamente su-
bo;dmados ao Depnrtamento de Fiscalização, 
CUJOS. car.gos serão preenchidos em comissão 

. P.or fiscms de rendas, pelo critério de mere-
Cimento objetivamente apurado; 

. d) pelos fiscais de rendas e agentes fis-
ca.Is de 1. • classe, passando êstes a dcno-
~llH~r-se agentes fiscais, nas circunscrições 
fi.scms, com sede nas cidades de maior mo-
VIme,nt~ comercial dentre os municípios sob 
sua JUI'lsdição; 

_c) pelos auxiliares técnicos de fiscali-
zaçao, em número de quatrocentos (,100), 
CU_Jos cargos de provimento efetivo, ficam 
cna~os, c cujas sedes coincidirão com as dos 
mumcípios para os quais tenham sido desig-
nados. 

II - Fora do Estado: 
a) pelos Departamentos da Fazenda c do 

Café de Minas Gerais, no Rio de .Janeiro; 
. h) pelo Departamento da Fazenda de 

Mmas Gerais, em São Paulo. 
Art. 2. • - Suhsidiariàmente, a fisca-

liza'ção de rendas do Estado caberá ainda aos 
f~ncionários que exerçam fun~~ões de dire-
çao e chefia na Secretaria das Finanças, aos 
~abeliães de notas, escrivães de ofícios de 
JUstiça, avaliadores judiciais, contadores do 
Juízü, a todos quantos, pelas funções de seus 
cargos, devam zelar pelos intcrêsses do Es-
tado. 

Art. 3. o - Tôdas as repartições , púhli-
~as estaduais c autoridades do Estado presta-
tarão auxílio ao serviço de fiscaliza(;ão de 
r~ndas, podendo ser solicitado, se ncccssá-
no, o das autoridades municipais. 

Art. 4. o - Para os efeitos da fiscaliza-
ção de rendas, o Estado serú dividido em 
Circunscrições Fiscais, tantas quantas forem 
necessárias. • 

Art. 5. 0 -·- O Hegulamento da Fiscali-
zação de Rendas estabelecerá o sistema de 
aproveitamento do pessoal nas circuns-
cri~~ões. 

Art. 6. o - Fica criada a carreira no qua-
dro do pessoal da fiscalização de Hendas, 
que compreende os seguintes cargos, em or-
dem ascendente: 
· 1 r- Auxiliar técnico de fiscaliznçiio · 

2 ~ Agente fiscal· ' 
3 - fiscal de ren;las. 
Parágrafo único - O ingresso na carreirn 

far:se-ú pelo cargo de auxiliar técnico de fis-
calização, mediante concurso de provas. 

. Art. 7. o - Os atuais funcionários fis-
cms do Departamento de Compras c Fiscali-
zação terão direito aos vencimentos ora atri-
buídos ~ Fiscalização, de Hendas, na forma 
desta lei. 

Art. R. o - Os atuais inspetores de ren-
das, q~IC fazem parte do quadro suplementar, 
P.oder_ao _ ser aproveitados ·nos serviços de 
flscahza~~uo, a juízo da Administração. 

'Pa_ragrafo único - No caso de serem 
ap~?;'e.It.ados, terão. ?les as funções que lhes 
dcsign,u o Secretano das Finanças. · 

. A~·t · ~·o -- As atuais Circunscrições de 
Fiscahzaçao Poderão ser extintas periodica-

,.mente, d.evendo o seu pessoal ser aproveitado 
na carreira de fiscalização ou arrecadação. 
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Parágrafo muco Enquanto não forem 
extintas as Circunscrições referidas neste ar-
tigo, o Serviço de Contrôle dos Postos de Fis-· 
calização continuará com as suas atuais atri-
Jmições. 

' Art. 10 -- Os atuais agentes fiscais de 
2." classe e auxiliares dos Postos de Fisca-
lização deverão ser aproveitados, mediante 
concurso de títulos, como auxiliares técnicos 
de fiscalização, ficando os excedentes manti-
dos no quadro suplementar. 

Art. 11 - Aos inspetores técnicos âa 
Fazenda incumbe exercer a fiscalização dos 
serviços realizados aos municípios pelos co-
letores, fiscais, de rendas, agentes fiscais e· 
auxiliares técnicos de fiscalização, hem corno 
desempenhar outras mis:;õcs que lhes sejam 
determinadas pela autoridade competente. 

Art. 12 -- Aos auxiliares técnicos de 
fiscalização competem as ntribniçõcs confe-
ridas até então aos agentes fiscais de 2.• 
classe. 

Parúgrafo único - Os funcionários a 
que se refere êste artigo serão diretamente 
subordinados aos fiscais ou agentes fiscais. 

Art. 13 - Os inspetores técnicos da Fa-
zenda, inspetores de rendas, fiscais de ren-
das, fiscais c auxiliares técnicos de fiscali-
zação terão os seguintes vencimentos men-
sais: 

Inspetores tócnicos da Fazenda c 
de rendas ............. . 

Fiscais de reidas . . . . . .. . . . . 
Agentes fiscais . . . . . . . . . . . . 
Auxiliares tócnicos de fiscalização 

CR$ 

3. 600,00 
;{, 200,00 
2. 400,00 
1. 200,00 

Art. 1<1 -- Os fiscais de rendas e agen-
tes fiscais poderão arrecadar Dívida Ativa, 
hem corno importâneias devidas por notifi-
cações que expedirem ou autos de infração 
que lavrarem, nos têrmos em que o Hegula-
mento dispuser. 

Art. 15 - o~ inspetores fiscais de ren-
das, agentes fiscais e auxiliares técnicos âe 
fiscalização, lerão direito a uma diária a ser. 
atribuída pelo Secretário das Finanças, a ti-
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 transportes do pes-
soal da Fiscalização, em serviço. 

Art. 1G - Quando transferidos de. u~a 
circunscrição, por motivo de trans~ere~c1a 
ou promoção, os funcionários da Fiscahza-
~~ão terão direito a urna ajuda de eusto cor-
respondente aos vencimentos de um mês. 

Parúgrafo único - Em se tratand? ~e 
transferência a pedido, perderá o funciOna-
rio o direito á percepção da vantagem de 
que trata êste artigo. 

Art. 17 - O Poder Executivo cstabele-
cerú, no respectivo Regulamento, percenta-
gens variáveis, diretas c indiretas, ~w.s fun-
cionários da Fiscalização, em cx~rcic~o c!e-
tivo da função arrecadadora ou fis~ahzaçao, 
até 0 limite de 10•1•, cabendo 5•io thrctarnen-
te àqueles funcionários c 0 restante a todos 
êlcs. 

Parágrafo único ,__ As percentagens a 
que se refere êste artigo não se incorporarão 
aos vencimentos, para efeito de aposenta-

(" 
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doria, nem sôhre elas se calculará o abono 
de família. ' 1 . 

Art. 18 - Sôbre as arrecadações efetua-
fias pelos funcionários da Fiscalização, ne-
nhuma percentagem caber{l aos funcionários 
das coletorias. 

Art. 1!} -.Para a arrecadação de débi-
tos fiscais jú inscritos em Dívida Ativa, o 
fiscal c o agente fiscal deverão apurar, pre-
viamente se há executivo fiscal ajuizado. 

Parúgrafo único t-- No caso afirmativo, 
a arrecadação sôrnentc se fará depois de pa-
gas a~; cusias devidas c comunicada a ocor-
rência ao representante da Fazenda Es-
tadual. 

Art. 20 - O produto das multas não 
poderá ser atribuído, no todo ou em parte, 
a qualquer funcionúrio ou a denunciantes. 

Art. 21 - O funcionário da Fiscalização 
que, em virtude da idade ou do estado de 
saúde, e.~liver incapacidado para êsse servi-
ço, mas vúlido para função sedentúria, será 
transferido para um quadro r:uplementar es-
pecial e aproveitado no~; trabalhos internos 
dos Serviços Fiscais ou de qualquer outro 
órgão <la Secretaria das Finanças, sem direi-
to à pcrcepr,~ão de diárias e percentagens. 

Parúgrafo único - 'Para vcrificar~ão das 
condições referidas nêste artigo, o ft{ncionú-
rio scr:í submetido à inspecç.ão perante junta 
médica, na Capital do Estado. 

Arl. 22 -~~ Fica revogado o artigo G. • do 
Decreto-lei n. 48, .de 7 de janeiro de 1938. 

Art. ~~:~ - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a abrir os necessários créditos, hem 
como baixar o Regulamento para a execu-
ção desta lei. 

Art. 24 - Esta lei entrarú em vigor na 
data de sua puhlica~~ão, revogadas as dispo-
sições em contrário. 1 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 
1947. 

(na.) Xcnofonte Mercadantc - Maga-
lhães de Melo Viana - Soares Canedo. 

I 

9.~ SESSÃO EXTI!AORDINÃRIA, EM 25 DE OUTUBRO 
DE 1947 

PRESIDf.:NCIA DO SH. ALBERTO TEIXEIRA 

SÚMAIUO: - Comparecimento - Ata - Ex-
pediente: Mensagens ns. 69, 70, 71 c 72 ··-
Oficios ·- Convite - Leitura dos projetos 
ns. aos, 30!), :llO, 311 -APresentação dos 
pareceres ns. 57, 58, 5!J, GO e 61 -Pare-
cer ao projeto n. 57, em 2. • discussão ~-
Pareceres ns. G2, 63 e ,10 - Discussão dos 
Pareceres ns. 57, 58, 59, 60, (i1, G2 e fí3 
- Hcquerimento n. 85 (sôhre a "Decln-
r:wão de Princípios" do Segundo Con-
gresso de Escritores) - 2. • Parte da 
Ordem do Dia: 1. • discussão do projetos 
ns. 302, 303, :W4 c 305 - Encerramento. 
Presidência do Sr. Alberto Teixeira. 

As 14,110 horas, compareceram os Srs.: 
Alberto Teixeira - Lima Guimarães - Val-
dir Lisboa - Emilio Vasconcelos - Abreu 
Resende -- Adolfo Portcla ,___ Alberto Deoda-
to - Aníbal Gontijo - Antônio Caetano -
Armando Ziller - Augusto Costa - Candido 
Ulhôa - Carlos Prate~; - Cesar Soragi -

Fabrício Soares -. Felician'o Pena - Gui-
lherme Machado - Ilacir Lima r- Jason Al-
bergaria - Jouhert Guet~ra - .Júlio de Car-
valho - Lourenço Aúdrade - Luiz Maranha 
- Magalhães de Melo Viana - Martins da 
Costa - Maurício Andrade - Moacir Resen-
de - Mourão Guimarães - Oscar Corrêa -
Pedro Braga - Henó - Ribeiro Navarro -
Rorlon Pacheco -- Soares Canedo - Sousa 
Carmo - ültimo de Carvalho - Xenofonte 
J\Iercadante. ' 

Deixam de . comparecer, com causa justi-
ficada, os Srs. : Castro Pires r-- Luiz Domin~ 
gos - Ozanam Coelho - Aluísio Costa -
Amadeu Andrada - André de Almeida -
Antônio Guimarães - Antônio Pimenta ·-
Arlindo Zanini - Astolfo Dutra - Augusto 
de Fh,uciredo - Badaró Júnior - Boli v ar 
t]c Fr~itas - Chaves Tii!Jeiro - Dilermando 
Cruz - Emílio Silveira -- Faria Tavares -
Fidelcino Viana - Geraldo Ataí<le - Guilher-
mino ele Oliveira - .Jaeder Albergaria --
Jo'io C;milo - José Augusto -- José Carva-
ih;ira - Juarez de Sousa Cnrmo - j\-Ian~wl 
Tavcira - Matcus Salom(! - Mendes Ferreira 
-- Otncílio Negrão - Simão da Cunha -
Simões de Almeida -- Starling Soare~ - Tan-
ereclo Neves - Uricl Alvim - Wilson J3e-
raldo. 

O SR. PRESIDEN'J'E - Achando-se pre-
sentes 37 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 
O Sr. Emmo Vasconcelos (2. o Secretá-

rio) Íê a A ta da Sessão an tcceden te a qual, 
sem observações, é aprovada. 

EXPEDIENTE 
O Sr. Valdir Lisboa (1. o Secr~tário) pro-

cede à leitura dos seguintes papeiS: 

MENSAGEM N. o G9 

Em ... de outubro de 1947. 
Sr. Presidente. . 

Passo às mãos de Vossa Excelência o m-
cluso projeto de lei, destinado a abertura .de 
um crédito suplementar de Cr$ 5. 000,~)0 (em-
co mil cruzeiros), à verba OH-08-8041,. do 
Orçamento vigente da Seeretaria ,do Int.cnor, 
o qual solicita seja apresentado a considern-
eão dessa ilustre Assembléia. 
' Nesta oportunidade, apresento a yossa 
Excelência os protestos de elevado apreço e 
consideração. . 

Milton Soares Campos, Governador do 
Estado. 

PROJETO N. 9 306 
Abre llll1 crédito sllplementar de Cr$ 5 · 000,00 

à verba 041-08-8041, da Secretaria 
do Jrzteri.or 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
1\Iinas Gerais decreta c eu sanciono a seguin-
te lei: · 

Art. 1. o - Fica aberto um crédito su-
plementar de Cr$ 5. 000,00 ( cineo mil cru~d
ros), à verba OH-08-80H, do Or~~amcnto \'i-
gente da Secretaria do Interior. 

46l 

' I 



Ar L 2. o.- Esta lei entrará em vigor nu 
d.at.? de sua publicação, revogadas as dispo-
SIÇoes em contrúrio. 

Mando, portanto, a tôdas as autoridade~, 
a quem o conhecimento e execução desta lei 
P_ertcncer, que a cumpram e façam cumprir 
tao exatamente como nela se contém. 

.Dado no Palúcio ela Liberdade, em Belo 
Honzontc, aos .... de ........ de 1!H7. 

MENSAGEM N. • 70 

Em ..... de outubro de 1D4 7. 
Senhor Presiclenle. 
Tenho a honra de passar às mãos de Vos-

sa Excelência o incluso projeto de lei, desfi-
nado a aberiura de um crédito especial <Jc 
Cr$ 2~0. 000,00 (duzentos mil cruzeiros), à Se-
~retana da Agricultura, Indústria, Comércio c 
frabalho, para ocorrer ao pagamento de dc:>-
pe~as com o serviço de reflore:;tumento do 
Est[~do, conforme convênio celebrado com o 
Governo da União. 

Nesta oportunidade, apresento a Vo.-;sn 
Excelência os protestos de elevado aprêco c 
consideração. ; 

Milton Soares Campos, Governador c.:o 
Estado. 

PROJETO N. o 307 

· Abre mn crédito especial ele Cr$ 200.000,00, á 
Secretaria da Auricullum, Indústria, 

Comércio e Tmbalho 

' . 'A Assembléia Lecislotiva do Estado <lc 
Mmas Gerais decreto e eu sonciono a seguin-
te lei: 

. Art. 1. 9 - Fica aberto o crédito cspc-
cwl de Cr$ 200.000,00 ( duz:entos mil cruzei-
ros), à Secretaria da Ar:ricultura, Indústria, 

, Comércio c Trabalho, para custear as despe-
sas. com a execução do serviço de refloresta-
mento, de acôrdo com o acôrdo celebrado 
com o Govêrno da União .. 

Art. 2." -,- Esta lei entrará em vigor na 
d,af~ de sua puhlica~~ão, revogados os dispo-
SIÇoes em contrário. 

Mando, portanto,. a tôdas as autoriclades, 
·.a quem o conhecimento c execução desta lei 

P_erlencer, que a cumprain e façom cumprir 
tao exatomente como nela se contém. 
H .Dado no Palácio do Liberdade, em Belo 

onzonte, aos .... de ......... de HH 7 . 
. - Impressos c publicados, incluam-se os 

proJetos em Ordem do Dla. 

MENSAGEl\1 N. o 71 
BS elo Horizonte, 24 de outuhro de 1!)4 7. 

cnhor Presidente. 
Em atenção, aos têrmos de seu ofício nú-

me;o 2?1, de 19 de maio dêste ano, tenho a 
sahsf~IÇ~to de. transmitir a Vossa Excelência, 
Cf? C?PW, as Informações a respeito do Banco 
Mmetro da .Produção S. A., que no's tôrmos 
·do pedido formulado, foram apresentadas pela 
D_iretoria daquele estabelecimento de cré-
dito. 
' ' Henovo a Vossa Excelência, nesta opor-
tunidade, as exp.ressões de minha estima c 
elevado aprêço. 

Milton Soares Campos, Governador do 
· Estado de Minas Gerais. 

i - Publique-se c encaminhe-se ao reque-
rente. 
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Belo Horizonte; 13 de maio de 1047. 
Senhor Secretário. 
Dando em nosso poder o prezado ofício 

de V. Excia. GI212.41H, de !) do corrente 
mês, ontem recebido pelo qual foi cncami-
nhoda cópia ele um requerimento dirigido ao 
Excelentís~;imo Senhor Governador do Esta-
do, e no qual os Senhores Deputados à Assem-
bléia Legislativa, que o firmaram, solicitam 
esclarecimento~ sôbre quatro itens nele for-
mulados, temos a honra de anexar a êste a 
resposta sôbrc eacla um dos mesmos itens, 
sendo desnccessúrio dizer-lhe que estamos in-
teiramente ús ordens de V. Excia. pura pro-
curar elucidar qualquer dúvida que· haja a 
respeito. 

Valemo-nos da oportunidode para apre-
sentar-lhe os protestos da mais elevoda estima 
e distinta consideração. 

Dnnco I\Iineiro <la Produção, S. A. 
(a.) José ~Iarlins Pratcs, Preúdente. 

(a.) W. ele Oliveira Co~; ta, diretor da Car-
teira J\.gricola. 

Ao Ex mo. Sr. Dr. José de Mnr;alhúes 
Pinto, Secretúrio dm; Pinanças do Estado de 
?1Iinas Gerais - Nesta". 

RESPOSTAS AOS ESCLAHECfMENTOS SO-
LICITADOS PELA ASSEMBU:TA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DE I'.HN AS GERAIS 
A RESPEITO DO DANCO MINEIRO DA 
PRODUÇÃO, S. A. 

1." P. - Qual era o capital inicial do Ban-
co Mineiro da Produção, c qual o seu atual 
capital. 

H. : - O capitol iniciol do Banco Mineiro 
<la Produ~;ão, S. A. cru de Cr$ !iO. 000.000,00 
(cinqiienta milhões de cruzeiros) permane-
cendo até agora, o mesmo. 

Cumpre, enlretnnto, esclarecer que, ini-
ciolmentc, foi apenas realizada a metude (Cr$ 
25.000. 000,00), 1 endo a parte restante sido· 
realizada posteriormentt•, d:: urna só vez. 

Bom serú fique também salientado .que .as 
reservas atuais são de Cr$ :31.52 L 3<14,60 (trm-
ta c um milhões, quinhentos c vinte c quatro 
mil, trezentos c quarenta e quatro cruzci_ros e 
sessenta centavos), de modo que o c:qJltal .e 
as reservas nlin~cm a Cr$ 81. 52'!. :lH,60 (01-
tentn e um milh5es, quinhentos e vinte c qu:~
tro mil, trezentos e quarenta e quatro cruzei-
ros c sessenta centavos). 

2. o P. : -- Qual o vulto ele suas , opera-
ções, destacadamente, na Carteira Agncola e 
na Corteira Comercial. 

H. : - O vulto das suas operações, des.ta· 
cadarnente, na Carteira Agrícola c na Carteir~ 
Comercia.l, oscila, principalmente tcnd~-sl f~s 
vista a cpoca das entre-safras dos P1 O( udos 
financiados, e, últimamente é o constante ue 
anexos de nos. 1 a 18. Convém esclarecer q 
até 30 de abril de 1!l'Hi ·eram, nos boldançoCs e 
balancetes, destacados 'as operaçõ~s a ar-
teira Agrícola das da Comercial, nao 0 .~endo 
daquela data em diante, pon1ue a Suf!cuntet?-
dência da Moeda c do Crédito padromzou taiS 
documentos, e, se hem que co~sultada a ,r.cs~ 
peito (doe. 11. o 1!)) se opôs aquela prahca 
(doc. no. 20). 
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3. • ·p. : - Quais as Jw.scs de financia-
mento aos produtores rurais em geral e par·-
ticular'rnente aos cafeicultores~ 

R. : - As base:; de financHunento .. ws 
produtores rurais em geral, e, particularmente 
aos cafeicultores são, sob a modalidade do 
custeio dns entre-safras, com garantia apenas 
no fruto pendente as seguintes: 

Café: -- Cr~o '20,00 por arroha de fruto 
pendente ou em via de formaçúo, para •-;:> 
cafés fino:; do Sul c Oeste de Minas; 

CrS 15,00 para os cafés da Zona 1la 
1\Iata. 

Arroz: -- CrS 250,00 por hectare de ter-
reno cultivado ou a cultivar. 

Algodão: - A mesma base adotada para 
o arroz. 

Cun:1 de Açúcar: - Cr$ 20,00 por tone-
lada de cana em pé. 

Fumo: -- Crl3 80,00 por 1 . 000 covas de 
fumo em Ubú, onde a cullura é hem orienta-
da e hú comércio organizado, dêsse produto; 
em outros munjcflrlios, que não gozam da-
quelas vantagens, a ha•;e de financiamen· 
to ó ele Cr:g '10,00 por 1 . 000 cova:; de fumo. 

Os quatro anexos contendo todos os dados 
nurnb·ieos minuciosnm~nte evidenciam res-
peetivmncnte a evolução completa de~;sa mo-
dalidade de crédito agríeola pnro, introduzida 
no E~;inílo de t.Hnas pelo B:meo Mineiro da 
Prnduçfío, S .. /\.., contendo :mo por ano desde 
a sua i'unda<;fto, o número de controtos, os 
produto:';, os valoreé;, a média dos mesmos, 
as liquidações c a respectivas percentagens, as 
localidades (Agências do Estado, com a indi-
cação dos produtos, contratos c valores em 
que têm sido realizados (does. n°s. 22 e 2-!). 

Também os relatórios juntos (does. n"s. 
25 a 29) e o exemplar de "Folha de Minas" 
de 2$)[11[·16 (doc. n". 30) podem esclarecer 
o as~am to. 

Além dessas operações, que realiza a Car-
teira de descontos ahre crédilos com depósitos 
de produtos agricolas, etc. 

4. n p. : - Quais as taxas em que são 
feitas tais operações c respectivos prazos. 

ll. : - A taxa de .iuros cobrada nos em-
préstimos para o custeio agrícola é de 8% ao 
ano; h{, ainda, urna comissão de 1[2% desti-
nada às fiscalizações das culturas financiadas. 

Os prazos variam de acôrdo com o ciclo 
vegetativo, de cada cultura finaneiada: até 12 
meses para a de cafó; também 12 meses para 
a cana de açúcar; 11 meses para a cultura de 
alrwdão; 1 O meses para a de fumo; e, final-
m~nte, 9 meses para a cultura do arroz. 

Nos descontos os prazos iniciais oscilam, 
conforme a época, de 120 a 180 dias, e a taxa 
média é de 10%, constituindo as respectivas 
reformas a regra geral. 

Belo Horizonte, 13 de maio de 194 7. 
(an.) W. de Oliveir:a Costa. ~J. Mar-

tins Prates. 
J\IENSAGEl\1 N.~ 72 

Belo Horizonte, 25 de outubro de· 1947. 
Sr. Presidente. 
Em cumprimento ao disposto no parúgra-

fo 4." do artigo 30 da Constituição do Esta-
do te;1ho a honra de devolver à Egrégia As-
se;nhléia Legislativa, por . intermédio de V. 
Exciú., a proposição de le1 11°. 15, que o Exe-

cutivo' Se julgou no dever de vetar parcial-
mente (parágrafos 1.? c 2. o do artigo . 8. •), ' 
pelos motivos expostos nas razões do veto que· 
acompanham a presente mensagem. ' 

Valho-me da oportunidade para reiterar 
a V. Ex~~a. e aos demais dignos membros da 
Assemblew Legislativa os protestos de minha: 
alta estima c dbtinla consideração. 

Milton, Soares Campos, Govcrnadoz· elo 
Estado <lc Minas Gerais. 
~ Puhlique-.'lc. 

PROPOSIÇllO DE LEI W. 15 

Dispõe sôbre o impost.o territorial 
A Assembléia Legislativa do Estado de .Mi-

nas Gerais decreta: 
Art. 1." - O imposto territorial incide 

sôbre os terrenos rurais, tendo-se em vista o 
seu valor ven:1l. 

Parúgrafo único - As matas e as hcnfei~ 
torias ni\o influirão no cálculo do imposto. 

Art. 2. o - O valor venal dos terrenos 
rurais para os fins dcstn lei, será revisto de 
cilwo em cinco anos, mediante o levantamen-
to cadastral e a classifica~~ão dos terrenos, le-
vando-se em conta os fatôres de ordem econô:-
mica, social e pólí ti c a. 

Art. 8. o - Para a cobrança do imposto, 
•ls terrenos serão classificados em: 

a) de cultura; 
h) de pa~;tagem natural; 
c) de minério. . •. 
Art. 4. o - Nos terrenos clasmncados· 

~orno de cultura, incidirfio as seguintes taxas 
sôbrc o valor venal: 

a) as que não forem cultivadas 
1,50%; 

h) as que forem até 1/4 cultivadas 
- 130%· 

~) as' que estiverem com mais de 1['1 até 
a metade cnllivadas - 1,10%; 

d) as que estiverem. com mais da meta-
de cultivada - 1%. . . . 

Parúgrafo único - Quando. o r?r?prwtarw 
do terreno não fôr o conccssiOU[\l'lO da .ex-
ploração da jazida ou mina, destaca;-sc-a, a 
valor destas e do terreno em que estiver ~H-
cravado. , · 

Art. 5. • - A incidência das taxas ~o.bre 
o valo1· venal dos outros terrenos classifica-
dos serú de 1,50%. 

Art. 6. o - Mediante o pagamento dos 
selos devidos, as repartições competentes for-
necerão certidões de lançamentos existentes 
nas repartições fiscais. 

Art. 7. o - São isentos do imposto ter-
ritorial: 

I - os imóveis pertencentes: 
a) à União, aos Estados c aos Muni-

cípios; 
h) a Partidos Políticos e instituições de 

educação e assistência social, de~de que as 
suas rendas sejam empregadas integralmente 
no País e para os respectivos fins. 

II - Os sítios até 20 ha., quando o pro-
prietário os cultive só, ou com sua família, 
e não possui outro imóvel. 

Art. 8. • - O primeiro Jc;rantament~ ~a
dnstral do Estado, para o efeito de rev1sao, 
serú iniciado em 1 9<18. 

§ 1. o - A revisão para o ano de 194-8 
será feita, na base atunl, em cada município, 
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por uma comissão presidida pelo Coletor Es-
tadual e tendo, como membros, um avalia-
·dor judicial da comarca, indicado . pelo mes-
mo,· o Fiscal Municipal distrital e o maior 
'contribüinte do imposto territorial do distrito 
-a que pertencer o imóvel. 

§ 2. o - O presidente não terú direito a 
voto. 

Art. 9. 9 - Esta lei entrará em vigor em 
-1. o de jnn::it·o de 1048, tendo o Poder Execu-
tivo atribuições pura regulamentá-la. 

Art. 1 O. - Continuam em vigor o<> di s-
positivos fiscais c n5o revogados, explícita ou 
implicitamente, por esta lei. 

Sala das Sessões da Assembléia Legisla-
tiva do Estado de :Minas Gerais, em Belo Ho-
rizonte, aos 15 de outubro de 104 7. 

O Presidente, Alberto Teixeira dos Santos 
Filho ~ O 1. • Secretúrio, Valdir Lisboa - O 
2. o Secretário, Luiz Domingos da Silva. 

PROPOSIÇ.ÃO DE LEI No. 15 

Razões do veto parcial 

Veto os parâgrafos do artigo 8. 9 pelos mo-
tivos seguintes: 

1. o ,__.. A revisão, tal corno consta ·,1o: 
projeto aprovado, será morosa c de .exccuçã.o 
difícil. Basta para assim se conclmr, consi-
derar que a domissão revisora deverá ser di:>-
tinta para cada distrito (':o ~iscal m~micipal 
distrital e o maior contnbmntc do Imposto 
territorial do distrito a que pertencer o imó-
vel"). 

Apenas serão elementos perma_nentcs (1e~
sas comissões o Coletor e o A vahador J tHh-
dal da' comarca. 

2 - O processo é ainda oneroso, porque 
exigirá frequentes dcslocaçõcs do Coletor c rJo 
Avaliador, especialmente em relação a êste 
último, uma vez. que existem no Estado 11G. 
municípios sem fôro. 

3 - Tal como resulta do parúgrafo pri-
meiro, o imposto, para cobrança, poderia cl8-
pendcr <la conclusão da revisão c, como esta 
seguramente não terminaria no ano em que 
se iniciasse, ficaríamos possivelmente sem 
·essa receita no exercício de 19<t 8. 

· 4 - A recusa do voto ao Coletor não p:t-
rece razoável, embora seja certo que não se 
lhe deva dar influência preponderante nas de-
liberações. Mas há matérias delicadas, como a 
exclusão de matas e benfeitorias, que aconse- 1 

lhm·iam a utilização mais eficiente da expe-
riência e da idoneidade pressupostas do Co-

, Ietor. 
São essas as razões pelas quais, com a de-

vida vênia, oponho o veto parcial á propo-
sição que veio ao Poder Executivo para 
sanção. Move-me apenas o propósito de não 
ver embaraçada a arrecadação de um tribu-
to de tanta importância para a receita do Es-
tatdo c numa hora em que é notória a escassez 
de recursos no erário mineiro. 

E' o seguinte o texto dos parágrafos ve-
tados: 

"§ 1." - A revisão para o ano' de 19 !8 
será feita nn base ntual, em cnda muni-
cípio, por uma comissão presidida pelo 
coletor estndual e tendo, como membros, 
indicado pelo mesmo,. o fiscal municipal 
r!i.~trital c o maior contrihuintc do impos-
to territorial do distrito a que pertencer 
v imóvel. 

~ 2." - O presidente não tcrú direito 
n voto". 
Pal:'1cio da Liherdark. Bcln Horimnte, 25 

de ontnh1·o de 1 !H 7. -- illillon Soares Campos. 
Oficios: i 
Do Sr. Presidente 1la Assemhlóia Legisln-

tiva de Alagoas, agrncJ~~rerH!o ~ comunicação" 
da nosse do Sr .. To~;é Hiheiro Pena, no cargo 
de Vice-Governador do Estado. 

-- .A rquivc-sc. 
Dn Sr. Arccbi<~ho de Belo H0rizonte. con-

vi!lanr1o n:m1 nssistir :i procissão de Cris~o
Rei, a rcnJiznr-sp nmanhii. 2G. 
~ A /\ssemlJléin ser!J rcpresent:.1(1n. ,;,) 
Do SJ". Aníbal Gonti.io e Exma. Fnmilin, 

nt:n·~dcci:'1Hlo n voto de ne~~ar rlr~st~ As!<em-
hl6in, pel0 falecimento rle d. Poli cena Gon-
lijo. 

- Aroni':ar. 
Convite: 
Do Diretor rlo Instituto de Aposentn,loria 

c Pensões dos Bancf1rios. narn ns solenirlndPs 
rln h+~ll(~iio das novas instalações, dia 27 :.ís 
H,:w horas. 

VETO PARCIAL AO PROJETO N°. 43 

(Proposição n. 45) 
O SR. PRESIDENTE. referindo-se :\ !Ill)'1-

sagrm n. 72, hn nouco lida, lê o artiao ~32 
do Redmento: "Os projetos vetados nel11 .xo-
vernnclor do Estado serão distrilmidos :i Co-
missão de cinco memhros que a Cr.sa !-lleger 
para emitir narece!·, clentro de oito dias, .a 
contar lln data do recebimento. B, em sc.qm-
tln, 1lesignn n próxima sessão nara a eleição • 
da Comissão de nnc trata o artigo citado. ;,., 

O Sr. 1. Q Sccrctúrio procede ainda à lei-
tura 'los seguintes projetos: 

PROJETO No. :lO_B 
Autoriza n r.nnstrzzçfio de nma ponte no 

município de Paraope!Ja 
A Assrmh,éia Legislativn do Estudo de 

Mina c; Gernis decreta: ' 
, Art. 1. o - Fica o Govêrno do J_':stylo 

nutorizado n fazer construir, nas proximHln-
des rln cidade de P:J.raonch:J. nn cstrnrln qt;e 
vai desta :\ ri1l:ule de Curvelo, uma po!lte ' e 
rimrnto nrmado, poclcndo rlespencler a Jmpc,r-
t:lncia necess{n·h peJn verba r>r<'>prin do orça-
mento parn 1948. . _ . 

Art. 2. 9 
- Rcvo.qadns as di~posiçocs. 1~~

1~ 
contrário, esta lei entrará em, vigor na < 
de 1." !]C ianpiro rlc 1!H8. , 1 1 S'1h cl,;1s Ses~ões, crn 2!' ele on.u.lro 1 c 

O assunto poderá ser revisto pela ~~[~1·:~
·gia Assembléia Legislativa, ú qual o proprw 1!H7 · p,,c1•·f) nr~"" r,n ) Frr1il.io Va~ronceln."> -- · · · · "t·, .. , 
· ·Govêrno pretende enviar' logo nova mensa-
gem sugerindo medidas convenientes para o 

·bom êxito da execução do artigo 8. o e !lo 
P~ojeto. 
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incontestàvelmente, das mais úteis do Estado. 
A produção de quase tôda região centro-
'mineira escoa pela referida estrada. Cheg:im, 
diretamente, na Estação Rodoviária de flelo 
Horizonte, mais de 30 jardineiras oriundas 
dessa .iá citada região. A ponte que pedimos 
·sej!l construída é de absoluta necessidade, 
pois a existente estú em completa rui na. 

Sala da:; Sessões, 25 de outubro de 194 7. 
(a.) Emílio Vasconcelos. 

PROJETO No. 309 
Autoriza o cÍonativo de Cr$ 40.000,00 à Socie-

dade de São Vicente de Paulo, de 
Carangola 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1 . o -- Fica autorizado o Govêrno 
do Estado a conceder a importância de Cr$ 
40.000,00 como donativo à Sociedade São Vi-
cente de Paulo, em Carangola, correndo as 
despesas pela verba própria do orçamento 
de 1!>48. 

Art. 2." - Revogadas as disposições em 
contrário, entrará a presente lei em vigor a 
1. o de janeiro de 1048. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 194 7. 
(aa.) Xenofonte l\fercadante - Pedro 

Braga - Soares Canedo - Joubcrt Guerra 
~ Carlos Prates. , 

.Justificação - Carangola sempre devo-
tou um culto todo esper.ial à Assistência So-
cial, procurando, com todo o afinco, desen-
volvê-Ia sob múltiplos aspectos. Seu povo 
visccralrncntc magnfmimo c sempre voltado 
para tôdas as iniciativas de caráter elevado, 
merece o auxílio do poder central, por forma 
que tais movimentos altruísticos se processem: 
em escala ascendente. 

Carangola possui o Instituto São José, 
para menores desamparados, o Asilo São Vi-
cente, para os velhos, a Sociedade São Vicen-
te de Paulo, de finalidades .universalmente 
conhecidas, a Sociedade Beneficente 24 de 
abril, etc., tôdas elas cumprindo suas fina-
lidades, o que mostra que o povo sabe, em-
bora com sacrifício, visualizar os problemas 
sociais. Merece o donativo acima a Socie-
dade São Vicente de Paulo; possui 12 ca-
sas, que abrigam 28 famílias, com 56 crian-
~~as, tudo gratuitamente, construiu a casa de 
São Vicente, com um ambulatório e um dis-
pensário, sendo que tais realizações se de-
·vem exclusivamente a donativo do povo. 

PROJETO N.9 310 

Autoriza a construção de uma ponte s6bre 
o Rio Casca, no município de J equeri 
A Assembléia Legislati~a do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1. o - Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a despender a irnportfmcin de Cr$ 
200. 000,00 (duzentos mil cruz:eiros) na cons-
trução de uma ponte sôbre o rio Casca, no 
lugar dcnominaLlo ."Cachoeira Alegre", no 
município de Jcqucn. 

Art. 2." - As despesas correrão pela 
verba própria do orçamento de 19·!8, revo-
gaclas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1947. 
(a.) Antônio Caetano. 

A. L, - 30 

Justificação - E' i.Íma obra de grande 
necessidade, naquela zona, e que já teve a 
sua execução aprovada por portaria 19110145 
da Secretaria da Viação e Obras Públicas. 

Não foi construída devido a alta astro-
nômica do material, não podendo por êste 
motivo cumprir o ajuste feito com o Estado 
a Prefeitura de J cqucri, datado de 514145. 

Tratando-se de uma obra imprescindível 
ao comércio e à lavoura daquele município 
é de justiça que seja executada no correr do 
próximo ano. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 
l9c17 • 

(aa.) Antônio Caetano - Xcnofontc Mcr-
cadantc - Ribeiro Navarro - Adolfo Por-
tela - Soares Canedo. 

PHOJETO N.o 311 
Autoriza a construção de um prédio para 

grllpo escolar, na cidade de Passos 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1. o - Fica o Govêrno do. Estado 

autorizado a construir na cidade de Passos, 
um prédio para nele ser instalado o grupo 
"Abraão Lincoln", com capacidade para 1. 000 
alunos. 

Art. 2. o - As despesas com a referida 
construção correrão pela verba correspon-
dente do orçamento de 1948. . . _ 

Art. 3. Q - Revogam-se as disposiçocs 
em contrário. 

Sala das Sessões, 25 de outubro ~e 1947. 
(aa.) Lourenço Andrade - Lmz ~ara

nha - Abreu Hesende - Oscar Correa -
Adolfo Portcla. 

Justificação _ 0 grupo "Abraão Lin-
coln" funciona num prédio alugado, ~estoan
do completamente do progresso da cidade· 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1947 · 
(a.) Lourenço Andrade. 
- Impressos e publicados, incluam-se 

em Ordem do Dia. . 
Finda a matéria a ser lida na h~ra d? 

expediente, c, não havendo oradores mscn-
tos, · passa o Sr. Presidente a dar a pala-
vra aos Srs. Deputados que tenham pareceres 
a apresentar. 

APHESENTAÇÃO DE PARECEHES 

O Sr. Carlos Proles, por parte da Comis-
são de Educação, lê e entrega à Mesa os ::>e· 
guintcs pareceres: 

PARECER N.9 57 

Comissão de Educação e Cultura 
A indicação ~. 14, do sr. Governad9r 

do Estado, no sentido de elevar, à catcgOriJl 
de Grupo Escolar, as atuais "Escolas Heum-
das da Vila de Inhaúma", município de Sete 
Lagoas, merece aprovação da Casa. 

Estú redigida na forma recomendada 
pelo Hegirnento e convenienter:r:er.J.te funda-
mentada sob a alegação de existir naquela 
vila, população escolar superior a . 400 alu-
nos, além de tratar-se de urna localu.lade ern 
fase de progresso construtivo, pela sua ri-
queza em cristal, múrmore, mosaico e pe-
cuúria. 
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A Comissão é de parecer que a pres'ente 
'indicação poderá ser encaminhada ao Exrno. 
Sr. Governador do Estado. 

A providência indicada pelo Sr. Vascon-
celos Costa é daquelas que vêm merecendo 
todo o apôio dos poderes públicos, por se re-
ferir ú alfabetização e ú educação do povo, 
em nosso Estado. 

. Sala das Comissões, 25 de outubro de 
1947. i 

(aa.) Carlos Pratcs, relator - Rondou 
Pacheco -- Joubert Guerra. 

PARECEH N.• 51> 

Comissão de Educação e Cultura 
Examinando a indicação anexa do Sr. 

· Governador do Estado, de autoria do se-
nhor deputado Augusto Costa,· ~ sob o n.• 

·15-A, no sentido de ser transfcnda para a 
localidade denominada "Daguari", município 
de São João Evangelista; uma escola rural 
criada naquele município, "constante do. ~ou
vênio firmado entre o Govêrno da Umao e 
o do Estado", a Comissão de ~ducação t Cul-
tura oferece 0 seu pronunciamento a res-
peito: 

Efetivamente, em 1ü de novembro de 
1942 firmou-se entre a União e os Esta~los 
um Convênio sendo esta uma de suas clau-
sulas· ' · 

' ,;'A União cooperará financeiramente c~m1 
.os Estados para 0 desenvolvimen~o do e:1smo 
primário, com os recursos anm:1s do I•tmdo 

'!Nacional do Ensino Primúrio criado pelo De-
creto-lei 11.• 4. 958, de H de novembro de 
1942", I , 

Posteriormente em 22 de fevereiro do 
corrente ano 0 Estado e os municípios frr-
maram também um Convênio estabelecendo 
bases para a difusão do ensino prlmário em 
Minas. "Minas Gerais", de 23-2-9,17. 

A cláusula 4. • dês te último Convênio esta-
belece que: 

"Enquanto o Estado não chamar a si to-
'tàlmente a administração do ensino primário 
ainda em parte mantido pelo~; municípios, 
êstes adotarão a& normas pedagógicas fixadas 
Pela Secretaria da Educação, quanto ao ensi-
no primário". 

· . · O Estado ou o Município não se obrigam 
por êsses acordos, a criar e instalar escolas 
nesta .ou naquela localidade, Jlias apenas, de-
senvolver o ensino primário, ficando, natural-
mente, a critério de cada um a forma de 
fazê-lo. 

A•Indicação em exame está em têrmos re-
gimentais e acompanhada de duas representa-
ções dirigidas ao Sr. Governador do Estado c 
no Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, 
contendo cêrca de 60 assinaturas de pessoas 
residentes no povoado de Baguari. . 

Reclamam seus signatários contra o ato do 
Prefeito :rviunicipal de São João Evangelista, 

·. deixando de localizar alí a escola rural que 
·teria sido atribuída ao município por fôrça do 
convênio entre a União e o Estado, pura fa-
zê-lo por motivo de ordem política, em uma 

·fazenda onde já existe escola que vem ate_n-
dendo satisfatoriamente às necessidades locms. 

. Fundamentam essa reclamação, alega!'ldo 
existirem em Baguari 220 crianças em Ida-
de escolar, 89 casas residenciais, 7 casas co-
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merciais, farmácia, gabinete dentário, igre- , 
ja católicà, oficinas de selciro e ferreiro, etc. 

Com êsses esclarecimentos, a Comissão 
opina pelo encaminhamento da indicação ao 
Sr. Governador do Estado. 

Sala das Comissões, 
19,17. 

de outubro de 

(aa.) Carlos Pratos, relator - Rondou 
Pacheco - Joubert Guerra. 

PARECEH N.o 59 

Comisslio de Educação e Cultura 
. A Comissão, examinando a indicação n. 

8, que sugere, por intermédio do Secretário 
da Educaç;ão, ao Sr. Governador do Estado~ 
a criação e instalação de uma Escola Públi-
ca prlmúria, no chstrlto de Burarama, mu-
nicípio de Francisco S:'t, dá, o seu pronun-
ciamento: 

Está revestida das formalidades regimen-
tais a presente indicação. Em sua exposição 
justificativa, alega o Sr. Deputado Antônio 
Pimenta existirem, alí, mais de 150 crianças 
em idade e:;colar, sem recursos para sua al-
fabctiza~~ão. Niio é distrito a localidade de-
nominada Durarama, _município de Francis-
co Sá. Trata-se de uma estação da E. F. 
Central do Brasil, situada no distrito sede do 
munieípio, conforme se verifica elas publi-
cações do Departamento Estadual de Estatís-
tica. ~ "Arca c populaç!ío do Estado" -
e "Prontuário Geral das Estações Ferrovi-
árias". 

Isto, entretanto, não obsta que a indica-
ção seja encaminhada ao Govêrno do E~ta
do, pois a criação e inslalaçi\o de escolas es-
taduais poderfio verificar-se, também, em po-
voados, onde haja crianças em idade esco-
lar e em número apraciável, como no caso 
em aprêço. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 
1947. 

(a a.) Carlos Pratcs, relator r- Hondon 
Pacheco - Jonbert Guerra. 

PARECER N.• GO 
Comissão de Educaçlio e Cultura 

· t ns o A Comissão examinando os prOJC os , · . 
80 ~ 81- 109 - 114- 115- 17H- 257 
258, que dispõem sôbre a criação ~le escolas 
e grupos escolares, em vilas e. cidade.s . do 
Estado e construção dos ,respectivos prcdws, 
conclui: . 

Por conterem matéria da mesma ~atg--. 
rez:a, reunimos aqui oito projetos de l~I, dee 
·mtoria dos Srs. Deputados Ahret~ HeseCar~ 
Dnar Mendes Ferreira, .Juarez de Sousa e 
1110 João Camilo (2), último de Carvalh~ia 
J ae~ler Albergm:ia (2), , devidamE~:e d~lP fie~ 
dos, pelos qmu~ o Governo do ;s a e cons-
autorizado a c1:wr escol~s e Wv) 'São José 
truii· os respectivos prédws na 1 a nas ci-
do Alegre, :>município c~e ;edr~ll~s~e Santo 
dades de I omba c Itumt,,ba, r- d J 
A~ tô;üo do Grama e São Sebas wo e. uru-
'mirim, município de Rio Casca - ~Ila do 
Taholeiro, município de Po~h!l . e VIla~ de, 
Tumiritinga e Itanhomi, mumci{Ho de 'I aru-
mirim. 



·• 

Dispõem ·ainda que as despesas correrão 
pelas dotações próprias do Orçamento do Es-
tado, para o exercício de 1948. 

Na elaboração dêsS<)S projetos, que se 
a~l~_arn .ins~r~idos com as necessúrias cxpo-
siço~s, JUstificativas, foram observados os re-
quisitos regimentais. 

. Observa-se, porém, que todos êlcs auto-
nzam a criação de escola e grupos escolares 
e a construção dos respectivos prédios. 

Embora contenham iniciativas ar>lausí-
veis, como louváveis srw tôdus e quaisquer 
providências que redundem na alfabetiza-
ção c educação da juventude mineira, a Co-
missão de Educação e Cultura não dispõe de 
elementos, que reputamos imprescindíveis, 
para oferecer-lhes, no momento, parecer fa-
vorúvel. 

Resta saber: 
1." - Se os recursos or~~arnentúrios des-

tinado:; a construções de prédios escolares, 
em 1!J48, comportam as <lespcsas deeorren-
te~; dêstes e de outros projetos idênticos em 
curso nesta Assembléia. Isto }>orque todos 
aqueles que subordinam o eusteio da obra ú 
ver!Ja orçamenl{n~ia do. rn:óx.imo exercício, 
Lcrao sua execu~~::o j)l'CJlHheada, se verifica-
da a deficiência dêssc~; recun;os. · 

,2." .-- Se cxislc, elaborado pelo Govêr-
no uo I<.~;tarlo, em base:; racionais, algum pln-
no ;"lara con~;truções de prédios para esco-
las e :JNlpos e;,colnres, tendo-se em vbta ne-
ces~;idadcs prementes de regiões ou localida-
des menos favorecidas, populaeão escolar 
falta de pr{~dios alugúveis e a d':r.:ecuçiio d~ 
Convênio firmado entre o Estado e os Mu-
nicípios em 22-2-!H 7. 

3." - Se' existem . tipos de prédios, já 
ar;lotados para escolas Isoladas, escolas reu-
mdas c grupos escolares com os respecti-
vo:; orçamentos. 

4.", -- Se têm sido recolhida ao Tesou-
J~o <lo Estado a quo.ta-parte que lhe cabe do 
hmdo .Eseolar Nacwnnl, instituído pelo De-
creto-lei Federal n." 'L !l5S, de 11 de novem-
bro de 1942, em virtude do Convênio firma-
d? cnlr? a Uniiio e o Estado, em Hi do alu-
<hdo .me:~ _e ano e qual a importüncia dessa 
contnbmt~ao. 

Por essas razões e para que se possa co-
nhecer· qual o montante da despesa com a 
construção dos prédios a que se refere cada 
projeto, a Comissão opina por que sejam os 
mesmos encaminhados por cópia ao Govêr-
no do Estado, para que se prestem a esta 
Assembléia os esclarecimentos indicados. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 
l!H7. . 

(na.) Cnrlos Prntes, relntor - Rondou 
Pnchcco - J oubert Guerra. 

PARECER N.o ü1 

Comissão de Educação e Cultura 

O projeto n." 233 crin escolas reunidas 
nos povoados de Bonfim e Lapinha municí-
pio de Lagoa Santa, correndo as 'despesas 
com a sua manutenção pela verba própria 
do Orçamento de 1948. 

Está em têrmos regimentais e convenien-
temente jw;tificado êste projeto, sob o funda-
tnento dn existência alí de ccntenns de habi-
tantes, cujos filhos cres-

cem sem assistência escolar, por lhes falta~ 
rem os necessúrios recursos. ' · . 

E' função do Estado; dentro de suas pos-
sihili:f~des fi1~ancciras e d_as dotações orça-
mentanas a (hfusão do ensino, principalmen-
te dos cursos primários nas cidades, -yilas c 
povoados. 

Em 1G <le novembro de 1!H2, foi firma-
do um convcnio entre os Governos da União 
e do Estado, para o desenvolvimento do en-
sino primúrio em Minas, que terá sua quota-
parte no Fundo Er::colar N acionai, instituído 
pelo Dccrclo-lcl federal n. 4. 958, de 1 ~l42. 

Assim, t;omos llc parecer que o pro.icto 
em exame, antes de ser snlnnctido ú 2.• (lis-
cussiio, deve ~er encaminhado ao Govôrno 
do Estado, para que ]Jromova a exeençiio do 
projeto de con;.;lrw,~:ío c ort.~amento dos pré-
dios para o funcionamento das escolas que 
se pretende criai' e inionne sôhrc a existên-
cia de recurws, dentro das rcspeetivas ver-
bas orçamentárias pan\ o custeio da despesa. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 
l!H7. 

(aa.) Carlos Pratc:;, relator - Hondon 
Pueheco - .r oulJert GuGiTa. 

-- Ser~ío eonside!·ados ainda nc.>ta Ses-
süo. 

O Sr. Hibciro Na varro, pela Comissão . 
de Justiça, lê c encmnlnha à Mesa o seguin-
te parecer: 

PAHECEH PAHA 2.'' DISCUSSÃO DO 
PHOJETO N." 57 

Comissüo de .Jusliça 
A Comissão de Constituição, Legislação 

e Justiça, por sua maioria, conside~ou cons-
titucional o projeto n.o 57, porém, opmo~ pela 
sua ni'\o aprovação, por lhe parecer Incon-
veniente a rcvoga~~ão, nc:;tc mqm~nto, dos 
Decretos-leis ns.'' 1. (i30, de 25 de J~U!ell'O d~ 
l!HG; 1. !Hl7, de L" de rnar~~o de 1946, c 2 .146, 
de 10 de junho de l!H7. _ 

Os citados Dccrelos-lcls, cuja rcvogaça? 
é o escopo do projeto n.o 57, tratam da dl-
vlsiío e organização judiciária do Estado· 

O ilustre Deputado Fabrício Soares, ~e
lator do parecer vencido, conduln pela 1~
constitucionalidade do proje~o n.0 57 c o. fe.z 
em face dos têrmos do art. "16 da ConstitUI-
ção Estadual, que deelara scrJrn inalteráveis 
a divisfto e organização judiciária, sem pro-\ 
po:;ta motivada do Tribunal de Justiça, den-
tro de cinco anos da data da lei que as es-
tabelecer. 

A maioria. da Comissão de Legislação, 
porém, entendeu que a Constituição Minei: 
ra, que reproduz o disposto no art. 124, n. 
1 da Constituição Federal, não impede ~·{t~e _o 
Legislativo Estadual cogite agora da d1v1sao 
e organização judiciária, por isso que o co~s~ 
tituinte federal, bem como o estadual, legiS-
laram para o futuro, conforme é regra e pelo 
que o prazo prefixado correrá da lei, que o 
Poder Legislativo elnhorar. 

A Constituição de 1987, em cuja vigên~ 
cia foram expedidos o Decreto-lei n.o l. ü30 
e o de n.0 l. 6!)7, que o modificou, não esta~ 
helecia a inalterabilidade da divisão c orgu~ 
nizaçiío judiciária em qualquer prazo c mcs~ 
mo que o fizesse tal exigência seria de ne~ 
nhum efeito, conr.idcrando-sc que a mesma 
Constituição não fôra submetida ao plcsbicito 
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nacional,,. conforme dispunha o seu art. 187, 
para a sua validade. 

Por tais motivos, a Comissão de Consti-
tuição, Legislação c Justiça tem por rcvo"á-
vcl a ntual Lei de Organização Judiciária do 
Estado, mas atendendo a que a mesma pres-
creve normas que a experiência vem reco-
mendando, é pela .. inconveniência do proje-
to n.• 57 c conscqucntcmentc pela sua não 
aprovação. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 
1947. 

(aa.) Ribeiro Navarro, relator - Fabrí-
cio Soares, vencido em preliminar e vence-
dor no mérito - Antônio Pedro Braga _ 
Rondon Pacheco, vencido na preliminar _ 
Cândido Ulhôa. 

- Publicndo, inclua-se em Ordem do Dia. 
VOTO EM SEPARADO 

1 - Ao projeto de Lei n.9 57, foi ofe-
r~cida uma emenda de autoria do Deputado 
Ltma Guimarães, que manda revigorar o De-
creto-lei n." GG7, de 14 de março de 1940, sal-
vo no que colidir com a Constituição Esta-
dual. 

2 _ A improcedência do projeto nos pa-
receu tão flagrante que não no:~ P:cocupa-
mos com 0 exame de sua conshtucwnalida-
dc, limitando-nos, no parecer inicial sôhre 0 
mesmo a mostrar que a sua aplicação redun-
daria ~a imediata paralisação dos serviços de 

iustiça ao Estado. 
3 _ A emenda do Deputado Lima Gui-

marães visa a obviar o mal ap~ntado, de-
terminando 0 revigornrnento ila legJslução que 
disciplinava a divisão c organização judiciá-
rias, antes dos Decretos-lei!; ns.9 1. 630, 1. 697 

. e 2. 146, que o projeto prct~ndc r~voFar. 
4 _ Sendo, porem, malteravets a divi-

são.e a organização judiciárias, dentro de cin-
co ·anos dn data da lei que as estabelecer, 
salvo propostn motivada do Tribunal de Jus· 
tiça, é inconstitucional o projeto em aprêço 
e inconstitucional será conseqüentemente a 
emenda, pois ambos visam à alteração da lei 
em vigor, com desobediência ao que deter-
mina a Constituição Estadual (art. 66). 

5 - Ainda que constitucionais, o prÕje-
to c a emenda não seriam de se aprovar. 

O projeto, pelos motivos já apontados 
llo parecer inicial; a erncndu, porque o revi-
goramcnto do antigo Decreto-lei n.• 667 não 
oferece quaisquer vantagens práticas. Nem 0 
. s~u. autor ~ostr~u a conveniência de se subs-
btmr a lcgtslaçao em vigor por outra já re-
vogada pelo próprio Presidente do Tribunal 
de Justiça, quando Interventor Federal no 
Estado. 

Sala das Comissões 17 de outubro de 
1947. . ' 

(a.) Fabrício Soares. 
O SR. RONDON PACHEC~ em nome 

da CorJ:!issão de Educação, lê c envia à Mesa 
o segumtc parecer: 

PARECER N.• 62 

Comissão de Educação 
O Sr. Deputado Fabrício Soares c ou-

tros requereram anteriormente a esta As-
sembléia fôsse solicitado ao Sr. Ministro da 
Educação um traslado do inquérito recente-
mente procedido no Instituto "Padre Macha-
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d?", sôbre fatos oco~ridos naquele estabcl~
CI:Ubc.nto de ensino, que são do conhecimento pu hco. 

Considerando que é de todo interêsse 
que esta Assembléia tenha pleno conhecimen-
to do re,sultado final do inquérito, a Comis-
são de Educação c Cultura opina no sentido 
de ser deferido o incluso requerimento n.• 
79, do mesmo Sr. Fabrício Soares. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 1947. 

I> (aa.) Hondon Pacheco, relator - Carlos 
rates - Joubert Guerra. 

, 9 §R .. JOUBERT GUERRA, em nome da 
CorrnssflO de Educação, lê e entrega à Mesa 
o scgumtc parecer: 

PARECER N." G3 
Comissão de Educação e Cultura 

Examinando os fundamentos do projeto 
d? . Lei n." 2ü7, apresentado pelo Deputado 
~tulhcrme Machado e outros propondo seja o 
~~!ad? autorizado a doar 'à Faculdade de 
CI_enctas Econômicas c Administrativas de 
~fmas Gerais um terreno para construção de 
sua se~e, s~m de parecer que o mesmo seja 
s~bmetH!o ~ s~gunda ,?iscussão, uma vez ou-
VIda,~ Connssao de hnanças. 

.· I rata-s? de ~una instituição de ensino su-
PCll~r de Idoneidade comprovada, que vem 
func!on~ndo desde 1941, sob a fiscalização 
do boverno Federal. 

A necessidade da inccntivação do estu-
~o das Ciências Econômicas - é hoje sen-
tida em to(to o País c as iniciativas da cria-
ção c valorização dos cursos dessas discipli-
nas têm partido do próprio poder público, 
em quase todos O'i Estados da Federação: 

- o Decreto-lei federal 8. 815, de 24 de 
janeiro de 194G, declarou incorporada à Uni-
versidade do Brasil a antiga Faculdade de 
Ciências Econômicas e Administrativas do 
Rio de Janeiro, sob a denominação de Facul-
dade Nacional de Ciências Econômicas; 

- o Decreto-lei paulista n." 15.601, de 
26 de janeiro de 1946, dispôs sôbrc a insta-
lação da Faculdade de Ciências Econômicas 
e Administrativa da Universidade de São 
Paulo; 

- o Decreto-lei federal 9. 155, de 8 de 
nbril de 1!l4G criou a UnizJersidade da lJahia, 
que compreende a Faculdade de Ciências 
Econômicas . 

- Ainda em 1946 foi criada a Universi-
dade de Recife, também com a inclusão da 
Faculdade de Ciências Econômicas. ' 

- Os Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Espírito Santo e outros man-
têm ou subvencionam estabelecimentos de en-
sino do mesmo gênero. 

Em Minas já temos a promissora _ipic!a-
tiva representada pela Faculdade de .cwncws 
Econômicas c Administrativas de Mmas Ge-
rais, a cuja frente se encontram nome~ .9ue 
constituem seguro penhor do seu pleno ex1to. 
Cumpre ao Estado contrihuir para 0 .er?pre-
cndirncnto na medida das suas possibihd~1.
des como o tem feito até agora em yelaçao 
aos' demais institutos de ensino superwr · 

Acresce que a Faculdade de Ciências Eco-
nômicas já obteve do Govêrno Fcdcra.l ~·e.cur
sos financeiros suficientes Pll;ra dar tmcto à 
construção~ recursos êsses CUJa en trcga está 
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c~mdicionada à obtenção· do terreno necessá-
rio. , 

f:stc o parecer que submeto à considera-
ção dos ilustres colegas de Comissão. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 194 7. 
!aa.) Joubert Guerra- Rondon Pacheco 

Carlos Prates, conforme voto em sepa-
rado. 

VOTO EM SEPARADO 
A Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas de lvlinas Gerais pleiteia a 
doação de um terreno, do valor aproximado 
de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzei-
ros). 
. A propósito dessa pretcn:.;ão, cumpre-me 
Informar que a mesma Faculdade já obteve, 
do Govêrno do Estado, na gestão do Inter-
ventor Noraldino de Lima, pelo Decreto n.o 
1. 955, de 16 de dez~~mhro de HH6, um dona-
tivo de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões do 
cruzeiros), em apólices estaduais, com ju-
ros de 5% (cinco 'por cento), que lhe rende 
anualmente, cêrca de C r~> 500. 000 00 (qui~ 
nhentos mil cruzeiros). ' 

. Devo ainda esclarecer que no prédio 
existente ,no terreno pretendido, acha-se ins-
t~la.da, ha ~no~, por concessão, a título prc-
can~>,_ do Govcmo do Estado, a "Sociedade 
Au:::Ilwdora dos Funcionários Públicos", com 
mms de sessenta (60) anos de existência c 
c~:nn mais de. 3. 000 associados. E' uma so-
ciedade beneficente do funcionalismo público 
do Estado. 

Adicionan~lo _êsses ~sclarccimcntos ao pa-
recer da Comissao, opmo, também pela au-
diência da Comissão de Finaneas.' 

Sala das Comissões, 25 d·c outubro de 
1947. 

(a. ) Carlos Pratcs. 
O Sr. Re?-ó, pela Comissão de Finanças, 

lê c entrega a Mesa o seguinte parecer: 
PAHECEH PARA 3.• DISCUSS1\0 SôBRE O 

PROJETO N.o 40 

Comissão de Finanças, Orcamenlo e Tomada 
de Contas 

, . A Comis,são de Finanças, Orçamento c 
'I amada de Con.tas, ~cndo em vista o parecer 
e. a cn:_end_a, thscuhdos c aprovados em 2.• 
discussao, c pela aprovação do projeto de Lei 
n.0 '10, com a seguinte redação: 

PROJETO N." 40 

J\rt. ·L" -. O impôsto de transmissão de 
P!'opncdade .wte~-vivos scrú devido nos 
ten:ws da l~gtslaça~ em vigor, com as alte-
raçoes ora m troduzulas. 

Art. 2.0• - O impôsto é devido relativa-
mente aos titulas de domínio sôbrc terras de-
volutas ~ à aqt!is.ição por usucapião. 

P~rag_rafo umco - O impôsto é exigível, 
no pnme1ro ~aso, antes de expedição do tí-
tulo pelo Govcr~o c, no segundo caso, dentro 
de :W dias ~l<:_JlOIS de haver transitado em jul-
gado a dcc1sao declaratória. 

Art. 3.0 
- O cálculo do valor do usu-

fruto, a título oneroso, obedecerá ao mesmo 
critério estabelecido para o impôsto de trans-
missão causa-morti.~. 

Art. 4.9 - Fica mantida a taxa conso-
li~lada de 9%, que caberá integralmente ao 
Estado. 

Parágrafo único :._..:. Nas transmissões vin-
cl!ladas a, promessa de compra c venda o im-
post<' scra cobrado com o aerésciriw ·d~ 20% 
exceto se o adquirente fôr o prirniti' o pro me: 
tente comprador. 

Art. ?·" -~ O conh~cimcnto do impôsto 
de transm1ssao de propncdadc imóvel inter-
vivos é valido por cento e oitenta dias con- ' 
tados da data de sua expedição, findo o~ quais 
o contribuinte poderá requerer a sua restição. 

Art. G. 0 
-- São isentos do irnpôsto de 

transmissão inter-vivos: 
I) as transmissõe5 em que o Esi:ado, a 

União ou o I\iunicipio forem adquirentes; 
li) as transmissões a partidos políticos, 

templos de qualquer culto e instituições de 
educação c de assistência social, desde que 
suas rendas sejam inteiramente aplicadas no 
mesmo c para os respectivos fins (art. 111, 
da Constituição Estadual) ; 

III) as transmissões de sítios até 20 hec-
, tarcs, quando se destine a ser cultivados pelo 
adquirente, só ou com sua família c não pos-
sua êlc outro imóvel (art. 104, II, parágrafo 
3.0 , da Constituição Estadual); 

IV) a aqui:ür;ão do primeiro prédio, para 
residência própria, cujo valor não exceda a 
Cr~~ 40.000,00 em Belo Horizonte e Juiz de 
Fora, c a Cr:$ 15.000,00 nos demais municí-
pios, uma vez que o adquirente não possua 
outro imóvel (art. 10,!, parágrafo 3.0, da. <:;o~s
imóvcl (art. '27 das Disposições Transltonas 
da Constituição Federal) . 

Parúgrafo único - A iscnçã~ referida 
no número V, vigorará durante qmnzc anos, 
a contar de 5 de fevereiro de 194G. 

Art. 7.o - Pica o Poder Executivo 
tituição Estadual); 

V) a aquisição de imóvel urbano ou su-
burbano feita por jornalista militante para sua 
residência, uma vez que niío possua ~mtro 
autorizado a rcgulament4M' a presente lei. 

Art. s.o - Esta lei entrará em vig?r a 
1.0 de janeiro de 1948, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 
1947. 

(aa.) J. Renó. relator - Alberto Deo-
dato - Mauricio Andrade - último de Car-
valho - Guilherme Machado. 

Publicado, inclua-se em Ordem do 
Dia. 

DISCUSSÃO DE PARECERES 
De acôrdo com· o art. 161, § 3.0 do Re-

gimento, o Sr. Presidente submete a discus-
são c votação única, sucessivamente, os pa-
receres ns. 57, 58, 59, 60, 61, 62 c 63, há pou-
co apresentados c lidos, os quais, sem debate, 
são cada uma de sua vez aprovados c rece-
bem os seguintes despachos: 

Parecer n.0 57 - Encaminhe-se ao Exmo. 
Sr. Governador do Estado. 

Parecer n.O 58 - Idem. 
Parecer n.o 59 - Idem. 
Parecer n.o 60 - Idem. 
Parecer n.0 61 - Idem. 
Parecer n.0 62 - Oficie-se ao Sr. Mi-

nistro da Educação. 
Parecer n.0 63 - À Comissão de Fi~ 

nanças. 
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ESCHITOHES 
Encontra-se sobre a mesa c é lido pelo 

Sr. 1.0 Secretário o seguinte 

REQUEIUMENTO N." 85 
Sôbre a "Declaração de Princípios" do Se-

gundo Congresso de Escritores 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa. 
Tendo se realizado, nesta Capital, o Se-

gundo Congrcsw Brasileiro de Escritores, no 
alevantado intuito de fixar, em síntese ex-
pressiva, o resultado do importante certame 

·cultural, requeiro a V. Excia. a inserção no 
"Djário da Asscmbl,~ia" e nos Anais desta 
Casa da inclusão "Declaração de Princípios" 
do dito Congresso, nos têrmos do Regirnen to. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 11)4 7. 
(aa.) Fabrício Soares - Oscar Corrêa 

Hondon Pacheco - Guilherme Machado 
- Moacir Resende. 

O Sr ,' Presidente submete à discussão c, 
sem debate, a votação, o requerimento supra, 

'que ú aprovado, recebendo o seguinte des-
pacho: 

- Publiquc-~;e. 

E' a seguinte a "Declaração de Princípio:>" 
a que alude o requerimento do Sr. Fabrício 
Soares: , 

ASSOCIACAO BHASILEIHA DE 
Í~SCRITOHES 

Secção de Minas Gerais - Hua do Chum-
bo, 313 - Belo Horizonte. 

Prezado 8r. : 
Saudando-o cordialmente, tenho o pra-

zer de lhe oferecer, a seguir, uma cópia da 
declaraçüo de princípios aprovada pelo II 
Congresso Brasileiro de Escritores, reunido em 
Belo Horizonte, de 12 a 15 do corrente, so-
licitando-lhe a fineza de divulgú-la. 

· Saudações cordiais. 
. (a.) Orlando M. Carvalho, presidente da 
ABDE de Minas. 

Declaração de princípios do Semmdo Con-
gresso IJmsileiro de Escritores 

Os escritores brasileiros,· rcunitlos em seu 
li Congresso, em Belo Horizonte, no mês de 
outuhr? de 1!347, a})rovaram unfmimemente, 
a se~~umte dc.claração de princípios: 

Os cscntorcs brasileiros, reunido:.: no 
s~u H Congresso, reafirmam, em ti'ida a plc-
mtude a declaração de princípios do I Con-
gresso. 

f: legalidade dcmocrÓ.tica, ali reclamada 
C?lehvamcntc, foi restaurada com a queda da 
d1tádura c estruturada pela Constitui~~ão de 
18 de i setembro de 1946 

Na atual situação d~ País c do mundo, 
consideram os escritores que é seu dever· 

. completar pela seguinte a sua primeira dc-
·claração: . 
. . . : .1 - I~' d~ . desejar que o, excrcíc!o da 
ahvidade hterana em nossa epoca nao se 

, rc,strlnja ao domínio estético. Estú fora de 
duvi<la que o escritor pode se conservar dcn; 
tro 'dêssc domínio, mas é certo que pod~ra 

, ta~h.Çm vir a eng:-:mdcccr a missão ~la m-
;t : tehgencia, fazendo da sua obra um mstru-
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ção e soluÇão dos problemas da colctivid.ade. 
2 - E' essencial ao pleno exercício da 

missão de escritor a mais ampla liberdade 
de pensamento, incompatível com o estabe-
lecimento de qualquer forma ou sistema de 
ditadura, e só assegurada num regime que 
tenha por base a liberdade de expressão, a 
liberdade da crença, a libertação do temor da 
violência e a libc:·tação da necessidade eco-
nômica. 

3 - Caracteriza-se a legalidade democrá-
tica pelos seguintes requisitos fundamentais: 
respeito ao regime representativo, consubs-
tanciado na livre organizac;.ão de associações c 
partidos e na inviolabilidade do mandato po-
pular c eliminação das leis restritivas e dos 
aparelhos judiciários de cxccç5o, que, longe 
de defenderem o Estado democrático, com-
prometem a sua in tegridadc. Esses requisitos, 
entendidos dentro do sistema c do mecanis-
mo constitucionais, são particularmente apli-
cáveis ao quadro objetivo da situação brasi-
leira. 

4 - Na defesa dêsscs princípios, inte-
grados na Constituição, cabe ao escritor urna 
posição de vigilância, para que ·a democra-
cia não degenere na sua essência, nem seja 
atingida por atentados ao regime representa-
tivo, partam de onde partirem. 

5 - Estú intimamente ligado ao proble-
ma da defesa c consolidação da democracia 
no Brasil a execução de uma política de pro-
gresso econômico c do bem-estar social, que 
possibilite o dcscn volvimcn to da cultura. 

6 - Mesmo diante das ameaças da guer-
ra, a humanidade tem o direito de esperar 
que, com a participação ativa c consciente <lo 
escritor sur.ia do imenso esfôrço despendi-
do pelas Nações-Unidas urna paz pcnna-
ncnte, baseada nos prineipior: de justiça 
c liberdade; de auto-determinac;ão e niio da 
tutela econômica ou política dos povos; de 
independência c não de agressüo econômica; 
de igualdade de tratamento entre nações c 
não do C$lahelecimcnto de zonas de influên-
cia; de coopcrar,~ão internacional c não de 
mêdo, desconfiança e agrcsúvidadc. 

Os escritores brasileiros conclamam to-
dos os homens de !JOa vontade a se unirem 
na defesa dos princípios enunciados nesta 
declaração". 

Niío havendo outra matéria a ser t:atad.a 
na hora do expediente, nem oradores. mscrl-
tos ou qualquer Sr. Dcptuado que quc1ra nsar 
da palavra, pnr,sa-sc ü 

2.• PAHTE DA ORDEM DO DIA 

1.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.9 302 
Anuncia-se a 1.'• discussfto do projeto ?·9 

:~02, do Sr. .Júlio de Carvalho, que autonza 
a construção de prédio para o Grupo Esco-
lar "Monsenhor Bicalho", de Alvinópolis ·, . 

Lido êsse pro.icto pelo Sr. t,o S~c.retarr~ 
c franqueada a palavra, niío a solrc1ta m-; 
nhum Sr. Deputado. Submetido a votos, e 
aprovado . 

_ As Comissões de Viaçúo c Finanças. 

V DISCUSSÃO DO PHO.TE'fO N.o :l03 
Segue-se a V discussão do proj~to n.~ 

303 do Sr. Lourenço Andrade, autonzando 
a c~nccdcr a subvenção anual de Cr$ ....• 



,, 
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~o, 000,00. ao Abrigo União Fratcr~al,' de, Po-' 
· ços de . Caldas.·, · 

. ·Lido êsse projeto pelo Sr. 1.• Secretário, 
e o mesmo aprovado, sem debate. 

, - À Comissão de Finanças. 
1.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 304 
Pas:;a-se à 1.• discussão do projeto n.o 304 

do Sr. Valdir Lisboa, autorizando a concc: 
der a subvenção de Cr$ 50.000,00 à Associa-
ção dos Professôres Primúrios de Minas Ge-
rais. 

Depois de lido êsse projeto pelo Sr. 
1.o Secretário, é o mesmo aprovado, sem de-
bate. 

- A Comissão de Finanças. 
1. • DISCUSSÃO DO PHOJETO N.o 305 
Finalmente, anuncia-se a 1.• discussão do 

projeto n.• 305, do Sr. Soares Canedo, auto-
rizando a construir um prédio para o Grupo 
Escolar "Professor José Gonçalves Couto", de 
Muriaé. 

Após a sua leitura pelo Sr. 1,0 Secretá-
rio e considerada livre a palavra, não se ma-
nifestando nenhum Sr. Deputado, submetido 
a votos, é aprovado êssc nrojcto. 

- As Comis~;ões de Viaç.ão e Finmwas. 
ENCimnA~IENTO 

Nada mais havendo que tratar o Sr. 
Presidente deelnra finda a Sessão, c~nvocan
do <?utra para segunda-feira, dia 27, com a 
segmnle 

OHDEM DO DIA 27-10-Hl47 
PI'imeira parte 

Das 14 ús 15 horas: 
Leitura c aprovação da ata. 
Expediente, inclusive leitura e apresen-

tação de projetos, pareceres, indicações, re-
querimentos e intcrpcla~~õcs. 

Das 15 2\s 16 horas: 
Disc~1sst:o c ;rotação de requerimentos, pa-

receres, Inthcaçocs e interpelações. 
Leitura e aprovnção de rc{lações finais. 

Seg1wda pal'le 

Das 1G à,s 18 horm;: 
Discussão e votação das mnendas ns. 2 

e 3 ao projeto n.• 56, em 2." discussão, reor-
ganizando a Caixa Econômica do Estt1do de 
Minas Gerais, <: contendo outras providências. 

1.• discnssiio <lo projeto n.• 306, do Go-
vêrno do Estado, que abre um. erédito suple-
mentar de Cr$ 5. 000,00, à verba 041-08-
8041, da Secreta da da Interior. 

1.' discussão do projeto n.o 307, do Go-
vêrno do Estado, que abre um crédito es-
pecial de Crlj; ~00 .. 000,00, à Secretaria da 
Agricultura, Industna, Comércio e Trabalho. 

L" discussão do projeto n.0 308, do Sr. 
Emílio de Vasconcelos, que autoriza a cons-
trução de uma ponte no município de Parao-
peha. 

· 1.' discussão do projeto n.Q 309, do Sr. 
Xenofonte Mercadnntc, que autoriza o dona-
tivo de Cr$ 40.000,00 à Sociedade São Vi-
cente de Paulo, de Carangola. 

1.• discussão do projeto n.• 310, do Sr. 
Antônio Caetano, que autoriza a construção 

de um~ pónte sÔbre o Rio Casca, no municí7 pio de Jequcri. , 
1.• discussão do projeto n.• 311, do Sr. 

Lourenço Andrade, qtle autoriza a constru-
ção de um prédio para grupo escolar na ci~ 
da de de Passos. · ' · 

2.• discussão do projeto n.o 57, que re-
voga os Decretos-leis ns. 1. 630, 1. 697 c 
2.146. . 

3.• discussão do projeto n.o 40, que dis- . 
põe sôbre o irnpôsto de transmissão de pro-
priedade inlel'-vivos. 

- Levanta-se a Sessão. 
CONTRATO DA CIA. FôRÇA E LUZ DE . 

MINAS GERAIS 
Publica-se, a seguir, o contrato da Cia. 

Fôrça c Luz de 1\:I. Gerais, de acôrdo com 
os requerimentos ns. 13 c 67, dos Srs. Ila-
cir Lima c Bolivm· de Freitas, aprovados pe-
la Assembléia. 
CONTRATO PAHA O SERVIÇO DE FôRÇA. 

LUZ E THANSPORTE COLETIVO ENTRE 
O ESTADO DE MINAS GEHAIS, A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE BELO HORI-
ZONTE E A CO'MPANHIA FôRÇA E LUZ 
DE MINAS GERAIS 

(5 de outubro de 1929) 

Esclal'ecimenlos necessários 

"A cláusula 4." n." VII, do Çontrat? de 
5\X\1929 _ (substituiç~o das redes _aereas 
por canalizações subtcrran~as) ~cv: ::._dwda a 
sua execução por 5 anos, conf01 me termo <~e 
acôrdo entre a Prefeitura c a pornpanlua 
Fôrça c Luz, celebrado CI,ll. GJG\936_, quand~ 
então Prefeito 0 Dr. Otac!ho Negn~o de L1; 
ma. A execução do ~<?nteudo da cla~su~a 4. 
11 .o VII foi julgada adwvcl por r~prcsentantes 
das classes conservadoras, espccwhncnte con-: 
vocadas pelo Prefeito, conforme ata .de 28 ~e 
maio de 1935, arquivnda na Prefe~tura co-
pia da qual foi enviada à Comp~nhw comf~ 
ofício n.o 4, de 2!l\5\35, respond~do pelo ? I-
cio n.o 2, 073, de :~o \5\35, e. d.epo1s de ouv1do 
a Conselho Consultivo Mumc1pal, que se ma-
nifestou favoràvclrnente. . . 

Em troca do adiamcn to ac1ma estipula-
do a Companhia se obrigou: 

a) a construir 3 quilômetros de linhas. de 
bondes onde fôr determinado pela Prefeitu-
ra, em prolongamento de linhas ex1stentcs 
ou de ramais novos, em ruas calçadas ou .com 
leito definitivamente preparado, ~c acordo 
com o nível estabelecido pela Prefeitura, des-
de que não se tratem de zonas despovoadas ou 
de percursos em rampas superiores a 10% · 
(As linhas beneficiadas foram as do Horto 
Florestal, Santa Teresa c Lagoinha); . . 

b) a Companhia se obrigou a contr~bun· 
com 3. 000:000$000 em prestações mcnsms de 
50:000$000 para fundo de subvençã.o às in-
dústrias. (Tal pagamcn to foi in tcgrahzado c~ 
9\G\1941, conforme ofício n.• 7.1G3, de 21\61 
41, da Companhia Fôrça e Luz). 

Passados alguns anos, já em 3\12\1940 a 
Companhia Fôrça c Luz apresentou pelo ofí-
cio 6. 053 o plano geral do servi co de canali:. 
zai;ão snbtcrrfmca, c pelo ofício 7. 399, de 121 
9\41, informou à Prefeitura que em condições 
normais, seriam necessários 6 meses a contar 
da competente autorização, para iniciar a 
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execução do projeto e, para conclui-io, três a 
cinco anos, a contar do início, etc. 

O Prefeito de então, Dr. Juscelino Kubi-
tschek aprovou o orçamento e projetos apre-
sentados em 20/12/941 c a respeito foi ofi-

, ciado à Cia. pelo ofício 5. 707, de 26/12/941, 
marcando o prazo de seis meses para início 
das obras e de 4 anos para a conclusãc do 
serviço de canalização subterrânea. 

A Companhia, pelo ofício 7. 683, de 29 I 
1/1942 alegou que "em face do disposto nos 
arts. U c 2.• do Decreto-lei 2.059, de 5/31 
1940, as obras em aprêço, por importarem em 
modificações de instalações,· sàmcnte poderão 
ser realizadas após a expedição do Dcc. fe-
deral, precedido da verificação da conveniên-
cia ou necessidade da medida por parte do 
Egrégio Conselho Nacional de Águas c Ener-
gia Elétrica", etc. 

Em 3/2/43, pelo ofício 142, o Conselho 
· N_acional de Águas c Energia Elétrica comu-
mcou à Prefeitura que havia se manifestado 
"contràriamente à conveniência de serem mo-
dificadas, no momento atual, as instalações 
daquela Companhia, em Belo Horizonte, - o 
que foi aprovado. 

A situação é esta. 
A cláusula 4.4 no tocante ao item VII con-

tinua de pé como obrigação contratual, da 
qual não pode se esquivar a Companhia Fôrça 
e Luz". 

"De acôrdo com a cláusula décima pri-
meira, § 2.0, ficou estipulado o. seguinte: A 

. Companhia entrará no prazo mars curto pos-
sível, em estudos juntamente com a Prefei-
tura, para constr~ção de uma nova linha de 
bondes, que se dirija ao novo matadouro, 
servindo também a Vila Operária. • 

(Cancelado o art. 2.0 pelo Têrrrio de 
Acôrdo lavrado em 20/8/936). 

Em troca dêssc cancelamento a Compa-
nhia se obrigou a construir: 

a) a linha de bondes até à Vila Renas-
cença; 

h) a fazer a junção das linhas no cen-
tro da Avenida Afonso Pena;· 

e) a fazer passar linhas de bondes sô-
bre o viaduto a ser construído sôbre as li-
nhas da Central c da Oeste, na Av. do Con-

. tôrno; 
· d) a estender a linha de bonde do Mer-
cado até à Rua Gonçalves Dias, passando pela 
Rua Santa Catarina. 

Cláusula sétima 
(Pagamento do consumo de luz públi-

ca e particular). (Revogada). 
Por fôrça do Dec. federal 23.501, de 271 

XII 1933 qu~ tornou nula de pleno direito 
qualquer cshpula~.;ão de pagamento em ou-
tro, ou em detcrmrnada espécie de moeda, ou 
por qualquer outro meio tendente a recusar 
ou restringir o curso do mil réis papel -
ficou estabelecido por têrmo de ajuste pro-
visório celebrado em 271111934 entre o Go-
. yêrno c a Companhia até que se faça o rea-
Justamento definitivo 'dos ·preços a serem co-
brados, a Companhia Fôrça c Luz ressalvan-
do os direitos decorrentes do seu contrato, 
c?brará ~o consumo de energia elétrica para 
força, luz e calefação em Belo Horizonte, pela 
tabela que vigorou em novembro do ano pas-

·sado. 
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(As tabelas de 1933 estão em vigor até 
hoje). 

Duas, apenas, são as· cláusulas revoga-
das". 
DECRETO N.9 121, DE 14 DE JULHO DE 1931 

Regulamento de multas 
O Prefeito de Belo Horizonte, usando de 

suas atribuições legais, c, de acôrdo com a 
Cl. XXXV do contrato assinado entre o Go-
vêrno do Estado e a Companhia Fôrça e Luz 
de Minas Gerais, resolve baixar o seguinte 
regulamento: 

Art. 1.0 - A Companhia Fôrça c Luz de 
Minas Gerais é obrigada a manter, em suas 
usinas, subestações, linhas de transmissão e 
rêdc de distribuição, a capacidade suficiente 
para satisfazer as necessidades dos consumi-
dores, sob pena de multa de H$ 500$000 por 
dia, se não normalizar os serviços dentro de 
um prazo razoável, que, para isso lhe assi-
nará o fiscal. 

Art. 2.• - Dentro de dois anos, conta-
dos da data do contrato, deverú a Companhia 
substituir as linhas de transmissão de 45. 000 
volts, desde a Praça do Cruzeiro até a nova 
estação terminal, sob pena de multa de R$. 
2 :000$000 por dia que exceder ao prazo aci-
ma referido, o qual poderá ser prorrogado· 
por mais um ano ocorrendo motivo justifi-
cado. 

Art. 3.0 - Pela interrupção de um ou 
mais circuitos de iluminação pública, exce-
dente de urna hora e que afete pelos menos 
50 lâmpadas, incorrerá a Companhia na mul-
ta de R$. 100$000 a RS. 1:000$000, confor-
me a extensão da rêde interrompida, a dura-
ção da interrupção, e a hora em que ela se 
verificar. Se esta ocorrer em tôda a cidade, 
não poderá ultrapassar de 15 minutos) sob 
pena do máximo da multa contratual, isto é, 
de R$. 2:000$000. 

Art. 4.0 - A inobservância do horário 
de iluminação pública será punida com a 
multa de R$. 100$000 a H$. 500:j;OOO. 

Art. 5.9 - Em igual pena incorrcrú a 
Companhia sempre que se verificar nos bor-
ncs dos medidores variação excedente de· · 
7,5% de voltagem normal, que fica fixada em 
120 volts para a luz, 220, 440 c 2. 300 para a 
fôrça. 

§ 1.0 - Para os efeitos dêstc artigo, a 
Companhia forncccrú à Prefeitura, dentro de 
60 dias, um mapa indicando as áreas em que 
a aludida voltagem poderú ser desde já, ga-
rantida. 

§ 2.9 - Á medida que se forem reali-
zando os melhoramentos da rêdc, a Compa-
nhia, por ofício dirigido à Prefeitura, indi-
cará as áreas em que estiver habilitada a ga-
rantir essa voltagem. 

§ 3.0 - A reforma completa da rêde de 
distribuição da Capital deverá estar conclui-
da, ~té 5 de outubro de 1934, época em que 
a Companhia deverá garantir a voltagem nor-
mal, em tôdas as suas linhas. . 

§ 4. • - Não será punida qualquer. va;ra-
ção que se verificar fora das áreas mdrc~
das pela Companhia, nos têrmos dos para-
grafos 1.9 c 2.• dêste artigo. 

Art. 6.9 - No serviço de Jwndcs, quan-
do se verificar a existência de algum carro. 
que não satisfaça às condições de asseio,. 



~o~servação ou segurança, será a Companhia 
mhmada a retirá-lo imediatamente do trá-
f~go, para a necessária limpeza ou repara-
çao, sob pena de multa de R$. 500$000. 

. Art. 7." - Quando'' a Prefeitura deter-
mmar a construçao de novas linhas de bon-
des ou o aumento de capacidade do tráfego 
na~ linhas inauguradas, deverá a Companhi~ 
satisfazer à determinação, dentro do prazo 
que lhe fôr determinado, sob pena de multa 
de H$. 2 :Ooo:pooo, salvo se verificar que a 
renda líquida de todo o serviço de bondes 
venha a ser inferior a 10% do capital nêle in-
vertido. 

Art. 8." - No caso da Companhia mo-
dificar linhas de bondes, sem prévia aprova-
ção da Prefeitura, será passível, da multa, de 
.H$. lú0$000 a H$. 5UO;jiOOO, ar é que regula-
rize a situação. 

Art. 9." - Se a Companhia não empre-
gar trilhos de fenda, quando a isto fôr obri-
gada, nos têrmos da Cl. XIII, § ::!.0 do con-
trato, será multada em H$. 500:;5000 por dia, 
até que o faça. 

Art. 10 - Se a Companhia não provi-
denciar sôbre as reparações ou instalações a 
que se refere a C!. XVI, n.O 2, do contrato, 
no prazo que lhe fôr fixado pela Prefeitura 
incorrerá na multa de H$. 500$000 por di~ 
de excesso. 

Art. 11 - A inobservância do horário de 
bondes, por culpa, negligência, ou por defei-
tos sanáveis, na organização do tráfego, se 
não fôr corrigida dentro de dez dias após a 
reclamação do fiscal, será punida com a mul-
ta de Cr$ 100,00 a Cr$ 1. 000,00, conforme o 
prejuízo que desta inobservância resultar para 
o público. (Vide cláusula 18.• I, do Contrato 
de Concessão). 

· Art. 12 - Sempre que a Companhia, 
devidamente notificada, deixar de substituir 
os postes de madeira ou de trilhos, por pos-
tes de aço ou de concreto armado, ou de 
outro tipo aprovado pela Prefeitura, quando a 
isto fôr obrigada, nos' têrmos do contrato, fi-
cará sujeita à multa de Cr$ 500,00, dobrada 
na reincidência. 

Art. 13 - Salvo os casos especiais do 
§ 1.", n." 2, da Cl. XXIV do contrato, não po-
derá a Companhia fazer cxcavaçõcs em lu-
gares públicos para construção ou reparos 
de seus serviços, sem avisar a Prefeitura com 
antecedência de 24 horas, pelo menos. Para 
esta falta fica estabelecida a multa de Cr$ 
200,00 que será também aplicada nos casos 
do parágrafo referido, desde que sejam to-
madas pela Companhia as providências nêle 
indicadas. 

Art. 14 - Os serviÇos de conserva e 
pequenos reparos que exijam cxcavaçõcs nas 
ruas c logradouros públicos serão regulados 
pela Companhia de modo que não haja in-
terrupção maior de 48 horas cnlrc a aber-
tura do calçamento c a execução do serviço 
e entre esta c a reposição do calçamento. 

Tratando-se de' construção ou substitui-
ção de trechos de linha ou de serviços mais 
demorados a Companhia combinará com a 
Prefeitura 'o modo de executá-los, com prc-
juizo menor para a circulação. 

A interrupção mais prolongada, no pri-
meiro caso ou infração do combinado, no 
segundo, ~crão punidas com a multa de 
500$000 por dia. 

Parágrafo umco Se a reposição do, 
calçamento exigir o auxílio de emprêsas es-
pecializadas a Companhia se livrará da mul-
ta, providenciando junto a elas, para que se 
faça a reposição. 

Art. 15 - As sobras dos materiais em-
pregados na recomposição das ruas e calça-
das deverão ser retiradas dentro de .24 ho-
ras depoi~ de conclD:ído o serviço, salvo por 
prazo mawr concedido pela Prefeitura, de 
acôrdo com o volume da . remoção. Pela in-
fração dêstc artigo, será a Companhia multa-
da em 100$000 por dia. 

Art. 16 - Será punida com a multa de 
R$. 100$000 a R$. !J00$000, dobrada nas rein-
cidências, o não fornecimento ao fiscal de 
infonnações que êle solicitar sôbre: 

a) aplicação do material imporiado com 
redução de impostos; 

b) acidentes de qualquer natureza; 
c) obras novas executadas pela Compa-

nhia; 
d) número c percurso das viagens de 

bondes; 
c) número de lâmpadas instaladas c ex-

tensão construída na rêdc de iluminação pú-
blica· Ú número de novas instalações domici-
liares realizadas c das que foram cortadas, 
além do total das instalações existentes no 
fim do mês; _ 

g) quantidade de KWH hora C<?nsumt-
dos em luz, energia dispo;Iivcl na us1~a; 

h)· dados completos sob~·e o emprego de 
capital no material do scrv~ço. de b,ondes e 
documentos sôbre a renda hqt~I~a desse ser-
viço, quando se verifica: a l~Ip?tesc da. Cl. 
13, concedendo-se para ISSO a Companhw o 
prazo de 60 dias. . 

Art. 17 - Salvo caso urgente e para evi-
tar maior perigo, a Companhia comunicará ao 
fiscal, com antecedência de 24 horas pelo ~e
nos; as interrupções de fôrça c luz que se fize-
rem imprescindíveis para consertos, repara-
ções e construções, d?terminan~o o tempo de 
interrupção e zona mtcrromptda, sob pena 
de multa de R$. 500$000 a H$. 1 :000$000. 

Art. 18 - Será punida com a multa de 
R$. 500$000 a infração do disposto . na Cl. 
5.•, parágrafo único do contrato, relativamen-
te aos medidores defeituosos. 

Ar~. 19 - As multas serão impostas pe-
lo fiscal e dessa imposição poderá recorrer 
para o Prefeito, dentro de 5 dias, c dêste para 
o arbitramento, nos têrmos da _q. 30.•, do· 
contrato, devendo neste caso notificar a Pre-, 
feitura. dentro de 5 dias, a contar da con- · 
firmaç~o por ofício, a sua d•!.cisão de recorrer 
ao arbitramento. 

Parágrafo único - Umn vez confirma-
da a multa, por decisão dos árbitros, o~ do 
Prefeito, se a Companhia desistir do arlntr~
mcnto, deverá recolher a sua importância 
dentro de 8 dias, aos cofres municipais, de-
pois de para isso notificada, sob pena de ser 
a multa descontada no primeiro pagame11:to 
que a Prefeitura tenha de fazer à Compat!hm, 
ou de caução, que neste caso deve ser Inte-
gralizada, na forma da Cl. 36.•, do contrato. 

Art. 20 - :Bstc regulamento poderá ser 
acrescentado ou modificado em qualquer tem-
po, mediante acôrdo entre a Prefeitura e a 
Companhia, nos têrmos do contrato. 

Art. 21 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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rr'ARIF A DE PREÇOS PARA O 1\I~S DE 
·NOVEMBRO DE 1933 

ber a diferença, se nesse reaiustamcnto fo-
rem adotados preços mais cl~vados. 

Reitero a V. Excia. protestos de estima 

Lzíz residencial 

>Casas até 3 cômodos - Mínimo .. 
Com direito a 14 KWH: 

1.-R-1 Os Vs 6 KWH por cômo-
do a •................. 
Os 2.Qs 50 KWH a . . . . . . . . 
O excedente ........... . 

Casas de 4 a 5 cômodos - Mínimo 
Com direito a 18 KWH: 

' LR-2 Os Vs 6 KWH por cômo-
do a ............... . 
Os ·2.Qs 50 KWH a .. 
O excedente ..... . 

Casas de 6 ou mais cômodos - Mí-
nimo ............... . 
Com direito a 21 KWH: 

LR-3 Os Vs 6 KWH por cômodo a 
Os 2.Qs 50 KWH a . . . . . . . . 
O excedente . . . . . . • . . . 

Luz comercial 
'1Hnimo com direito a 21 KWH .. 
LC-1 Consumo até 50 KWH ligado a 

Os 2.Qs 250 KWH a .. 
O excedente ......... . 

Fôrça indnstrial 

·Carga inferior a 50 HP - 'Mínimo 
Com direito a 1. 000 K\VH: 
RI-1 Os l."s 75 KWH por HP a 

Os 2.0 S 50 KWI-l por HP a 
O excedente ......... . 

Carga superior a 50 HP - Mínimo 
Os Vs 75 KWH por I-IP a 

FI-2 Os 2.•s 50 KWH por HP a 
· O excedente a . . . . 

Luz p<Jra as Repartições Públicas 

. . 1luminação pública - Vela-mês 

c consideração. 

9$700 

$670 
$550 
$360 

12$100 

$670 
$550 
$3GO 

11$600 

$670 
$500 
$360 

14$000 
$670 
$490 
$300 

(a.) Soares de Matos, Prefeito. 
Confere com o original. B. H., 30\8\47. 

(a.) Laurà Fernandes Carvalho. 

SERVIÇO DE FôRÇA E LUZ 
Cláttsnla primeira 

O Govêrno, tendo em vista as obrigações 
no presente contrato assumidas pela Compll· 
nhia, concede a esta o direito exclusivo de 
produzir, transmitir, distribui!' c vender, den-
tro do Município de Belo Horizonte, Capital 
do Estado de Minas Gerais, energia elétri-
ca para luz pública c particular, para fôrça 
c outros fins, comprometendo-se a não per-
mitir que, durante o prazo dêstc contrato, 
terceiros explorem os mesmos serviços ou o 
de gás para qualquer fim. 

Parágrafo único - Esta exclusividade, 
porém, não impedirá que particulares indi-
vidualmente, produzam energia para as suas 
próprias necessidades, desde que nfto a for-
neçam a terceiros, mesmo a título gratuito, 
nem utilizem as ruas, praças, estradas ou ou-
tros logradouros públicos. 

Clál!sula se{]llllda 

36$000 

$3()0 
~i2\l0 
$180 

, . A Companhia, enquanto gozar do privi· 
lcgJO que lhe é concedido por êste contrato' 
obriga-se, n estahcleccr, manter c desenvol" 
ver de acôrdo com as normas técnicas moder· 
nas de eficiência c segurança, uma rêdc d( 
tr~nsmissõcs c distribuição de energia cH" 
tnc~ para lm (pública c particular) c ffm;~ 
dcstmada n usos domésticos c industriai:'' 
cumprindo-lhe remodelar os serviços atuais 
no que fôr preciso, de acôrdo com os têrmc5 

c condições dêstc contrato. 

3GfWOO 
~i360 
f,~240 
$120 

$[100 o 
KWH 
~i110 

§ 1.~ - Para o fiel desempenho das ohri· 
gaçõcs constantes desta cláusula, a Compa-
n.hia manterá sempre, em usinas, suhcslaçõfs, 
lmhas de transmissão c rêdc de distrihuiç~·0 ' 
a capacidade necessúria para satisfazer a 
demanda de seus consumidores, nos têrrr05 

dêstc contrato, obrigando-se a manter uma ~~
pacidade total de instalação superior em 1C l}o 
à demanda máxima tl.o ano anterior . 

Calefação 
.Mínimo mensal .. 
Para os 1.•s 200 KWH mensais 
.Para os seguintes . . . . . . 

3G~3100 
8182 
$120 

§ 2." - Além do que fica cstipnhHlo no 
parágrafo anterior, obriga-se a ComrJanhi:t ~l 
substituir, dcn tro de dÓis anos, prorrog~vc 
por mais um ano, mediante justificação, as 
linhas de transmissão de 45. 000 volts, deSde 
a Praça Cruzeiro, até a nova suhcstac;:í.o tc:-
minal, atualmente numa posteação muito rr:--
gil e si.ngela, por um sistema de poste~çao 
adequado c estrutura de aço que ofereça as 
necessárias garantias de segurança c que pet:-
mita a continuidade do serviço de foncct-
mcnto de energia elétrica de tal forma Cl'}0 

os calJOs condulm'es fiquem suspensos no vuo 
CóPIA 

16 janeiro 34 

Exmo. Sr. Gerente da Companhia Fôr-
·~a c Luz. 
· Com relação ao ofício n.o 1. 892, de 10 
. do corrente, venho por êste propor a V. 

, Excia. sejam adotados, até definitivo rcajus-
, tamento, os preços de taxas que vigoraram 

no mês de novembro p. findo, ficando res-
salvada a essa Companhia o direito de rccc-
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ocupado pelo cana1 existente, c onde os rnr.;,:<>· 
'mos atravessarem as vias públicas, se usnrao 
isoladores duplo3 com uma tela ou co!doa· 
lha de aço com anéis espaçados com Inter-
valos de dois metros no rnt\ximo, passando 
cada cabo condutor das linhas de t_nm,rnis-
são por êsses :móis entre os respectivos lo.n· 
ces dêsses cruzamentos. , 

§ 3.0 - A Companhia m:mtcra n:t sna 
sede um escritório industrial, cujas atl.vida· 

,, 



·des serão estendidas a todos os municípios 
:servidos pela Companhia, para o fim de. esti-
mular o desenvolvimento dêsscs municípios c 
suas indústrias. 

Clánsula terceira 

gada a fazê-lo se o Govêrno' e 1 a Companhia 
verificarem que será assegurada a esta por 
3 anos, pelo menos, uma receita anual bruta 
sôbrc a cxtcnsi).o ou ampliação ern aprêço nun-
ca inferior à tê1:ça parte do respectivo custo. 

I - A Companhia fornecerá todo o ser-
viço de iluminação pública para ruas, praças, 
estradas c outros logradouros públicos no 
município de Belo Horizonte, obrigando-se a 
manter e explorar a rêde existente c fazer, 
dentro nos perímetros urba?o e subur~)ano, 
os acré~.cimos que as ne~essHhH~e~ ~la c1dade 
exigirem, mediante prév1a re~Ituslçao do qo-
vêrno, respeitado sernpre o dtsposto na cwu· 
:sula quarta. 

li - Nas linhas, rêdes c tôdas as demais 
instalações externas, poderão ser usados fios 
descobertos, ntcndido.s as necessidades de se-
gurança pública. 

§ 1.• - Para todos os efeitos, por. ilu-
minação pública cntcndc-~e .a das .avei~Hlas, 
ruas, praças c jardins puhhcos_, , v_wduu~s .c 
pontos, a das fachada~ . do? cdlhc1os puhh-
cos, estaduais ou mumciiHUS c a das facha-
das dos edifícios de cnúno supenor subven-
cionados pelo Estado. 

UI - As derivações necessárias para a 
ligação da il;stalação do consumidor á rôde · 
da Companlna, correrão por conta do consu-
midor na parte que estiver comr>rccndida den-
tro do seu imóvel, inclusive terreno, e por 
conl.a da Companhia, na parte compreendida 
entre o limite da propriedade do consumidor 
c a rêde de distribuição. A manutenção da 
parte paga pelo consumidor correrá igual-
mente por conta dês te. 

§ 2.0 - A instalação para iluminaç_~ão ex-
traordinária em dias de fe:;ta ou solenidade 
oficial, será feita sem prejuízo dos demais 
:serviços da CmniJanhia, c requisitada com a 
indispensável untccedência, correndo as res-
Jlectivas despesas por conta do Govêrno on da 
Prefeitura, conforme fôr o requisitante c co-
brado o consumo pela tabela de iluminaçuo 
particular com o abatimento de 25'/o, salvo 
acôrdo especial. 

II - A Comnanhia manterá a ilumina-
ção pública atual-c futura com as seguintes 
obrigações: 

a) cdorçar-sc-á por hem manter o ser-
viço, obrigando-se salvo se a destruição ou 
falta resultar de distúrbio~;, c renovar as lâm-
Jladas inutilizada~ ou dcsup:n-ccidas dentro 
do prazo de 2't horns depois de receber o avi-
so tla Prefeitura; 

b) de conservar e manter a rêde de mo-
do a fornecer bons serviços; 

c) de man\cr o serviço di.nri:nnente do 
escurecer de um di.a ao amanhecer de outro, 
sendo o horário org:.mhado r1ela Companhia 
c aprovado l)Cla Prefeitura, de modo a per-
fazer um total de a. \HO horas de serviço, no 
máxhno por m~o. 

IV - As derivações c as instalações in-
ternas poderão ser feitas por pessoas idôneas 
alheias á Companhia, mas esta mnntcr{\ o di-
reito de cxaminú-las, antes da respe~~tivu. li-. 
gação ~\ rôdc íorneccdora de _encrgi~, liga-
cão essa que não poderá ser feita scnao }lcla 
Companhia c mediante prévio pagamento do 
TH'eç.o constnntc das tabelas a que se refere 
a cláns1.1la sexta. 

Parúgrafo único - 8e a inslalaçi.io nfío 
oferecer a necessúrh\ seguran~a de hom fu~
cionamen\o ou puder prr_~jndtcar o forn~c.l
mcnlo a outros consumidores, a ÇompaJ?-l~la 
po1lcrú recusar n ligaç::ío ou depOIS de fe1ta 
cortá-la. . . 

V - A Companhia o<gampra com nT;rc;-
vaçfío do Govêrno, um rer,u1mnento ou codl-
go de instnlar;õcs clétri<;as csta!>clcccndo os 
rcqui sitos técnicos das mstalaçocs. 

VI - Nem o Grwf~mo nem a Compan.hi.a 
assumem responsnhi.lidade alguma pclns nlf;-
talações rlo consumirlor, ou por qual<p.1m· da-
no :1 pesso:1s ou cons:Js resultantes do respcr:;-
tivo u:;o, r.ciam cssns inslaiações por c1a fel-
tas ou st>mentc inspecionadas. _ 

VII. - As rccte•; rE:;;trihuidora~, pod~~·:\? 
continuur a ser aéreas c irão scmlo suh:;tltm-
das por canalizações s·,1btcrrfmcas nas n~as e 
praças que receberem cnl~~nmcn to :Jl)CrfClÇO?--

UI - As despesas com a i.m;taln<,~ões de 
extensões dn •·êdc de iluminação pública, que 
serão feitas dentro das limita«;~ões da eláus1.:la 
quarta, correrão por conta da Compa.nlua, 
·a quem ficnr1ío pertc~~cnd<_> as novas msta-
laçõcs hem como as Ja c~:1stcntes. 
. IV - Pelo presente contrato o Govêrno 
aprova, para todos os efeitos, a rêdc de ilu 
roinadio pública ora cxbtcntc, devendo serem 
aprovada:> pela Prefeitura as plantas de quais-
quer acréscimos que ela requisite à Compa-
nhia. 

do, b;to é, naquelas em une o cal<;amento for 
<lc par;:.Jekpípcrlos de forma rcr~ula~, natu-
rais ou artificiah;, ou <k eaTH1 hetummosn, c 
rcrousar sôh1·e o leito de concre+o ou de, m:1 ... 
cadamc nunca infcri0r a qninze (15) ccntnnc-
t;·os de esnc~-sura. Ne~;lns vias púhlien<>, uma 
vc7. e::tnbcleei.da a rf~rle suhtcrrfmca, não será 
mais pcnnitadn a rêde a6rea. 

Cláusula quarta 

I A Companhia enquanto gozar do 
Jlrivilé••\o que lhe é concedido l>Or êstc con-
trato ~levcrú estender, dentro nos pcdmc-
tros 'urbanos e sulmr~::mo~, :~s suas li!lhas. de 
distrilnüçúo de ene1:gw clctnca par~ llumma-
ção púhlica c part1culm· c para força, hem 
como ampliar a capaeid:1~lc dessas linl~as de 
modo a atender aos pedll\o,; de extcnsoes. ou 
aumentos de iluminaçX\0 púhlica c de liga-
ções para iluminaç.ão particular e para fôrç.a 

-.com carútcr permanente, mas só será obn-

Clúnw!a (J!Zinla 

I - O scrvir~o de en<~rgia clôtrica para 
qunhqucr fins fiearú su.icito :J contagCI.n por 
medidores de propricdndc da Co~npanlua for-
necidos aos con:mmic1ores medumt~ o alu-
guel' constante da tabela c que fica,:a<~ so1) a 
p;uarrla <los ditm; consumidores. Identleo ~llu
guel pa~~ar·;.í_o os consumidores pelos mcthdo-
rcs já instalados na data df~:;;tc contrato· A 
variação de voltngcm nos horncs dos m?-
<lidorcs nf1o excederá de 7,1/2°/n (sete c l~lclo 
por cento) da voltagem normal. Os medJ~\o
rcs deverão ser assentados dentro de lO dms, 
no máximo, a contar do din em que o consn-
midor tiver [cito o depósito de que trata a 
cláwmla oitava. 



, § 1." - A Companhia poderá substituir 
os medidores já instalados na data dêste con-
tr_ato, quando êstes se aeharem defeituosos 

1 nao podendo cobrar qualquer taxa por essa 
substituição. 

§ 2.o - A Companhia não será obrigada 
a , f~mecer ~erviço ~1ão medido, mas poderá 
faze-lo medwnte acordo com o consumidor, 
desde que conceda vantagem idêntica a todos 
o~ <_:onsurnidores que estiverem em isruais con-
diçoes. 

. li - Os medidores serão dos mais aper-
feiçoados, preferivelmente de um tipo uni· 
forme c ~starão sujeitos sem despesa para a 

, C9mpanlua, à inspeção, aferição e verifica-
çao pelo Govêrno por intermédio de sua re-
partição fiscalizadora. 

I_II -. 9s medidores a qualquer tempo, 
estarao s~IJeitos a exame por prepostos da 
Companhia para verificação de seu normal 
ft!nc_wnamen to, cabendo aos consumidores o 
direito ,de exigir, mediante prévio pagame;to 
de taxa que a tarifa da Companhia estabele-
c~r a aferição de tais aparelhos, cujas varia-
çoes não deverão exceder de 3% sob a prova 
de completa carga. 

Parágrafo único - Se realmente a va-
riação verificada fôr superior ao máximo aci-
ma estabelecido e a favor da Companhia, es-
ta, dentro em oito dias restituirá a taxa de 
e:-ame, concertará o aparelho ou o substituí-
ra por outro devidamente aferido e restitui-
r.á a quantia recebida a mais na conta rela-
tiva ao mês anterior, presumindo-se que essa 
conta tenha sofrido uma alteração correspon-
dente a variação verificada no medidor. Se 
a v~riação que o medidor acusar fôr em be· 
nefi~io. do consumidor, caberá a Companhia, 
o direito de exigir dêstc, o pagamento da 
quantia adicional, determinada pela mesma 
forma precedentemente exposta, aprcscntan· 
do a conta respectiva. 

IV , -:- Os prepostos da Companhia por 
esta devidamente autorizados terão o din•ito 
de, e':trar nos prédios dos consumidores com 
P!CVIa licença dêstes, pm;a o fim de lc;. me-
didores .e outros aparelhos ou para quaisquer 
ou~ros fms, relativos aos serviços da Compa-

-nlua: podendo retirar ou desligar os seus fios, 
mcdtdores c outros aparelhos para aferição 
consertos,. substituições e no; demais caso~ 
estabcleci_dos neste contrato. Se acaso fôr ne-
ga~a ~ dhce~ça acima aludida a Companhia 

0 . era eshgar os serviços, independente de 
aviso. 
c~' ~reito Além . <~as medidas que lhe forem 
rem . perill!hda, sempre que se verifica-
dos r?~s ~~~tala:ao do consumidor, alterações 
o devido f aJ?arclhos que possam prejudicar 
fraude d uncwnarnento do medidor, ou haja 
ener ia c~ qualguer maneira para subtrair a 

C g n.~Umida ao pagamento do consumo 
0 ~ 0 !11Jlanlua terá o direito de interrompe~ 

Irnc~wtamente o serviço c de cobrar do 1con-
Sl!,mHlor urrya quantia correspondente a ener-
gia suhstrm?a ou não medida, calculada na 
base da tanfa em vigor, acrescida de víntc 
por cento (20%), quantia essa que, em caso 

- algum, será inferior ao total de três meses do 
consumo normal para instalações idênticas. 

Cláusula sexta . 
r' I --:- O fornecimento aos particulares se-
a cobrado de acôrdo com tabelas que a Com-
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panhia organizará de forma a proporcionax> 
a todos os consumidores as maiores possibi-
lidades de utilização de energia, contendo es-
sas tabelas graduações para baixo tomando 
em ~onsidcração a quantidade de energia con-
sumHla, a capacidade da instalação, os fato-
res de carga c potência c outras condições de 
uso. 
. ~I -::: O preço max1mo da tabela para 
Ilummar;ao particular, usos domésticos c pe• 
qu~nos motores até a capacidade de 2 H. P. 
aphcúvel às quantidades iniciais de energia, 
c?nsumida, será seiscentos réis ($600) por 
Iülowatt hora; o da tabela por motores e 
outros usos de mais de 2 H. P. também apli-
cúve.l às quantidades iniciais de energia con· 
surruda, serú de trezentos c cinqüenta réis 
($350) por Kilowatt hora. 

Parágmfo único - A Companhia forne-
cerá energia elétrica transformada aos parti-
culares a pequena indústria, para iluminação,. 
aquecimento e pequenos motores até a capa-
cidade de 2 H. P. hem como para fogões e 
aquecedores para uso doméstico, sem limite 
de capacidade, correndo por conta do con-
sumidor a transformação da energia quand<l 
exceder daquele limite de 2 H. P. ou quando 
o consumidor de menos de 2 H. P. preferir 
a ta!Jela de fôrça, entendendo-se que essa obri· 
~açao da Companhia somente prevalecerá na 
arca em que existir a respectiva rêde. 

III - Em quaisquer casos serão cstabe· 
l_ccidos ~nínirnos mensais, que correspondcrão 
a capacidade da instalação do consumidor e 
respectivo uso. Pica porém, desde já estipula· 
do que o mínimo mensul para iluminacão par· 
ticular, usos doméstico~ c pequenos ~notores 
até a capacidade de 2 H. P., não excederá de 
doze mil réis (128000) por Kilowatt ligado 
ou fração. Para uso doméstico (fogões e a que· 
cedorcs) o mínimo serú de 10~000 por Kw ins· 
talad o ou fração. 

IV - Salvo, convenção diversa para ser-
viços especiais, as tabelas para fôrça se apli-
carão somente ao serviço fornecido para pe• 
ríodos sucessivos de doze meses ou mais. 

V - As tabelas estabelecerão também 
as seguintes taxas: 

a) de aluguel de medidores que no caso 
de medidores monofásicos, não excederá a 
dois mil' réis (2$000) por mês por cada 10 
amperes ou fração de capacidade do apare-

' lho medidor, c no caso de medidores poli-
fásicos, não excederá a três mil réis (3$000) 
por mês, por cada -10 ampercs ou fração de 
capacidade do aparelho medidor, salvo se 
forem utilizados com aparelhos auxiliares ca-
so em que o aluguel será combinado entre a 
Companhia c o consumidor; 

b) de aferição de medidores, requisita-
da pelos consumidores, que não excederá a 
oito mil rí~is (8$000) por cada medidor mo· 
nofásico de doze mil réis (12$000) por cada 
medidor polifásico independente de capaci-
dade; 

c) ~c vistoria, requisitada pelos consumi~ 
dores nao excedente a mil réis (1$000J por 
tomada de co~r~nte ou receptáculo de lampa-
das, eom o nnmmo de cinco mil réis (5$000) 
por instalação; 

d) de ligação à rêde fornecedora, não 
excedente a dez mil réis (10$000). 

VI - Independente das tabelas a Com-
panhia podc;á celebrar 'contratos especiais 
com consumidores, de acôrdo com as cláu-

I / 

I 
I I 



I"' 
I 
I 

,,, 

sulas que mutuamente acordarem, desde que 
não negue vantagem idêntica a outros consu-
midores em igualdade de condições. 

VII - A iluminação pública, compreen-
dendo o fornecimento de energia c os servi-
ços da Companhia, constantes da cláusula ter-
ceira, será paga mensalmente a razão de no-
venta c cinco réis ($095) por vela mês. A 
iluminação pública será custeada pelo Govêr-
no do Estado. 

Parágrafo único - :f:ste preço se refere 
à vela internacional c - equivalente em in-
tensidade luminosa média horizontal a dez 
lumens c aplic<.!-:~c apenas ús li\mpüdas de ta--
manho-padrão de capacidade de oitenta velas 
ou mais. Para as lfunpadas de tamanho-pa-
drão intermediário, o preço será determinado 
proporcionalmente por interpelação, arre• 
dondando-se para o mais próximo real. 

VIII - A obrigação da Companhia abran-
gerú a aquisição c instalação por sua conta, 
de todos os materiais necessários, c à respec-
tiva manutenção, bem como o fornecimento 
da iluminação pública, na forma estipulada 
na cláusula terceira, empregando o tipo nor-
mal de lâmpada colocada em braços ou sus-
pensa nos postes da rêdc de distribuição c ali-
mentada pelos condutores aéreos de energia. 
Caso o Govôrno deseje material ou instalação 
de tipo diferente, a instalação c respectivo 
fornecimento dessa iluminação ficarão sujei-
tos a um acôrdo especial entre o Govêrno e a 
Companhia. 

IX - A C ia. fornecerá iluminação gra-
tuita ao Palácio Presidencial, às quatro Se-
cretarias do Estado e à Prefeitura, até a ca-
pacidade de vinte (20) KW, ligados a cada 
um dos edifícios mencionados, sendo que a 
iluminação fornecida a tôdas as repartições 
públicas estaduais será cobrada de acôrdo 
com as tabelas de iluminação pública. 

X - Não se fará qualquer alteração na 
iluminação pública com prejuízo da renda, 
sem prévio consentimento das partes contra-
tantes. , 

XI - A Prefeitura gozará de tarifas es-
peciais a serem combinadas, dentro de qua-
tro meses, com a Companhia, para os servi-
ços municipais de úgua, esgotos, e de suas 
oficinas que não sejam para auferir rendas. 

XII ·- k; casas de caridade atualmente 
cxistcn tcs e os cstabelecimcn tos de instrução 
gratuita mantidos pelo Estado, gozarão de urt 
abatimento de 20% sôbrc o preço taxado para 
a ilurninaçiío particular. 

Cláusula sétima 
I - Fica estipulado que, tendo sido os 

preços máximos os constantes da cláusula 
sexta, bem como os da iluminação pública, 
convencionados na base dn relação vigorante 
entre a moeda brasileira t. a moeda norte-
americana, de acôrdo com o sistema da Lei 
n.0 5 .108, de 18 de dezembro de 1926, (isto 
é o dólar ouro norte-americano equivalente 
a' 8$359), metade (~êss_cs preços ficará fixa e 
a outra metade vanara de acôrdo com as flu-
tuações cambiais em. tôrno da dita base, de-
terminando-se a vanação dôsses preços pela 
flutuação cambial que se verificar em face 
da medida das taxas diárias oficiais para sa-
ques à vista sôhrc Nova York, durante o 
mês anterior, conforme publicação feita pela 
Câmara Sindical dos Cflrrctores de Fundos 

Públicos do Rio de Janeiro c outra fonte ofi-
cial semelhante. Quanto aos outros preços 
constantes das tabelas que a Companhia or-
ganizar, poderá esta fazer variar ou não êstcs 
preços com a limitação, porém, de que os di-
tos preços não deverão exceder em ·qualquer 
mês, aos preços máximos depois de a.iusta-
dos conforme a média da taxa cambial du· 
rante o mês anterior, na forma desta cláu·1 
sula. · 

§ 1.• - O ajustamento dos pretos de 
acôrdo com esta cláusula, deverá ser feito da 
se«uintc maneira: multiplicar-se-á a metade 
~a":-iável do preço por uma fração decimal a 
que haja sido reduzida uma fração ordinária, 
tendo por numerador a média das taxas cam-
biais vigentes para o dólar n? mês an.terior, 
c por denominador a base ac1ma referida de 
Rs. 8$3G9. A dita fração deverá ser levada 
até a segunda casa decimal ma!s. próxima. 
Assim, se a média das taxas carnlnms para u!ll 
determinado môs fôr de ns. 7. 840, a fraçao 
decimal aplicável para o ajustamento será de 
0,94. Na aplicação desta percentagem ~os rc; 
feridos preços, serão despr?zadas cyuant~~~s ate 
cinco réis e quantias de cmco a dez rms se-
rão consideradas dez réis integrais. 

§ 2.• - As contas serão calculadas co!l1 
a aproximação de $100, sendo cada. fraçao 
dessa importância acima de $050 c~nstderada 
como $100 c desprezada cada f raça o menor. 

H - Se no futuro o mil réis atual fôr 
convertido em outra moeda nacional, os pre-
ços estabelecidos, bem como o.s aumentos e 
reduções que se fizerem de acord? com esta 
cláusula, serão calculados proporciOnalmente, 
tomando-se na devida conta _a h?.se em que 
se efetuar a conversão do mtl rc1s atual na 
nova moeda. 

Cláusula oitava 
I - A Companhia terá o dirci~o. de exi· 

gir que os consumidores façam depositas, q~e 
ela conservará em seu poder, como garantia 
do pagamento das contas dos mesmos consu-. 
midores e da conservação dos bens de pro-
priedade da Companhia, sob sua guarda, de-
pósitos êstcs que serão equivalentes. a ses-
senta dias de consumo estimado o mms apr?· 
ximadamente possível, ficando a Compan~n.a 
autorizada a exigir o refôrço dêsscs depost-
tos desde que verifique ou possa pr.ever. que o 
consumo mensal ultrapassará a estnnabva em 
que se basearam os depósitos exig~dos. f..:sscs 
depósitos serão devolvidos com o JUros anupl 
de 3% quando cessar o fornecimento c for 
liquidada a respectiva conta. . 

II - As. contas ou notas de fornecmten-
to aos consumidores particulares serão .apre-
sentadas a êstes pela Companhia com _mter-
valos aproximados de 30 dias, c devera? ser 
pagas no escritório central da Comp~nh1a no 
município, dentro em quinze (15) dws, con-
tados da data da sua apresentação. 

§ 1.• - Os preços estabelecidos ·nas t_a-
rifas a que se refere a cláusula sexta, sao 
para o pagamento pontual no lugar c v:azo 
acima indicados, e, por isso, se o consumtdor 
deixar de pagar a conta dentro dêsse prazo, a 
Companh~a a aumentará de 10%, sc~do-lhe 
lícito suspender o serviço de fornccnnento 
se a dita conta não fôr paga no prazo de 
trinta dias, contados de sua apresentação. 

§ 2.• - Expirndo o prazo de quinze 
dias, a Companhia ficarú autorizada a aplicar 
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r o depósito do consumidor, total ou parcial-
< mente à liquidação da conta não paga, acres-

cida do adicional de dez por cento acima re-
ferido, exigindo, neste caso, a reintegração do 
depó~;ito ao invés de pagamento da conta, 
sob pena de, não efetuando o consumidor essa 
reintegração, dentro do prazo de trinta dias, 
contados da apre~ent:wão da conta, ser sus-
penso o servi~~o de fornccimcnio, como se a 
conta não tivesse sido liquidada. 

III - As contas referentes à iluminação 
pública c a quaisquer qu::mUas devidas pela 
Prefeitura ou Govêrno serão apresentadas 
mensalmente, devendo ser liquidadas dentro 
nos üO dias seguintes à sua apresentação. 

. § 1.• - Se a Prefeitura ou o Govêrno 
se atrasarem em seus pagamentos, ulém do 
sexagésimo dia, a conta passará a vencer, dai 
por dianic, os juros de 1% ao mês, entenden-
do-se, porém, que êsse atraso não cxccderú a 
seis meses. Excedido êste prazo, a Companhia 
podct·ú pagar-se por compensação sobre as 
quantias de que seja devedora ao Esiado, por 
fôrça dêstc contrato. 

§ 2." - Sempre que a Prefeitura. ou o 
'Govêrno ficarem em atraso além dos seis me-
ses, supra referidos, a Companhia nií<? scrú 
obrigada a fazer novas despesa~ de c'?nsc~·
vação ou com c::tcnsõcs do serviço de ~Iunu
nação pública; nem qu_aisq~ter ~utt:as rclcren-

. tcs ao servi~~o de ilununaçao publica· 

Cláusula noua 

Aplicam-se aos serviços de fôrça c luz as 
. dlsposipções gerais dês te contrato. 

SEIWIÇO DE THANSPORTE COLETIVO 

Cláusula décima 

O Govêrno tendo em vi:;ta as obrigações 
neste contrato assumidas pela Companhia, 
concede a esta, durante o prazo do mesmo 
contrato, pl'ivilégio exclusivo para o trans-
porte coletivo de passageiros, no município 
de Belo Horizonte, nos percursos onde exis-
tam ou venham a existir linhas de bondes. 
Para os efeitos dêste contmto, consideram-se 
veículos de transporte coletivo os que trans-
portam passageiros, cobrando-se as passagens 
por pessoa. 
: § 1.• - Esta exclusividade porém, não 
Impedirá que terceiros explorem serviços in-
t~rrmmicipais de transporte entre o municí-

·pw de I.IClo Horizonte c oútros, desde que ob-
tenhym pura tal fim concessão expressa do 
Governo, a qual deverá conter as clúusulas ne-
cess~ria:<> a fim de prescrever qualquer con-
correncw com os serviços da Cia., dcn tro 
das zonas privilegiadas especificadas por cs-

, ta clúusula. As conccs~õcs assim outorgadas 
caducarão se a qualquer tempo, ou de qual-
quer modo, os respectivos serviços vierem 

·fazer concorrência aos serviços privilegiados 
da Companhia, obrigando-se o GovêrJ?-o, nes-
te caso, a declarar a caducidade da (hta con-

. cessão sem prejuízo do direito da Companhia 
de proceder contra os concessionários na for~ 
ma da lei. 

:, § 2.0 - A Companhia poderá ainda fa-
zer o serviço de transporte de carga c baga-
gem, mas sem privilégio. 
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Cláusula décima primeira 

A Cia. tendo em vista a conccssuo que 
Iltc foi dada na ciúusula décima, assume a 
obrigação de manter dentro da área que lhe 
é privilegiada um serviço moderno, eficiente 
c adequado do transporte coletivo de passa-
geiros, por meio de bondes ou outros veícu-
los de acôrdo com [!S condições dêstc contra-
to, devendo ser dotados de mais de um tru-
que os carro~; motores cÍlja lotação exceda de 
cinqüenta passageiros. 

§ 1.• - De modo especial obriga-se a 
Cia. a completar dcniro do prazo de seis me-
ses, a contar desta data, a substituição dos 
trilhos da linha Carlos Pratcs, até o ponto fi-
nal, prolongando-a de mais mll c duzentos 
metros. 

§ 2.0 ---, A Companhia entrará no prazo 
mais curto poss[vcl em estudos, juntamente · 
com a Prefeitura para construçiio de uma no-
va linha de bondes que se dirija ao novo ma-
tadouro, servindo t:unbém a Vila Opr!rária 
Concórdia. 

Clcíwmla décima segunda 

Todo material fixo c rodante do serviço 
de hondcs, scrú mantido em boas condições 
de asseio, conservaçi:o c segurança. Os bon-
des serôo dotados de fenders do tipo atual-
meu te em uso ou outro aperfeiçoado. A ener-
gia scrú fornecida aos bondes por meio de 
fios aéreos, salvo casos c~pcciais em que fo-
rem ncccssúrias linhas subterrâneas. Na exe-
cução e conservação de suas ohras c servi-
ços, serão observadas as normas técnicas mo-
dernas c adotadas tôdas as precauções acon-
selhadas pela prútica, quanto a via permanen-
te, linhas aéreas c subterrâneas, oficinas e 
material rodante. 

Clál!sula décima terceira 

A Cia. se obriga a estender as linhas de 
bondes ou aumentar a capacidade do tráfego 
das mesmas linhas dentro do municipio à me-
dida que a densidade da população nas zonas 
a servir exigir essas ampliações de seus ser-
viços, c desde que se verifique que a renda 
líquida de todo o scrvil;o de bondes transfe-
rido por êstc contrato, suas 1extcnsõcs ou am-
pliações futm·as não venha ser ·inferior a dez 
por cento sôbrc o capital invertido nesses 
serviços. 

§ 1.0 - A C ia., an tcs de micim: :1 cons-
trução de novas linhas, ou de modifiCar as 
existentes, deverá ~uhmctcr à aprcciaçfto da. 
Prefeitura as respectivas plantas, indicando· 
a locação e rampa, plantas essas que a Pre-
feitura examinará emitindo seu 'parecer no 
prazo de vinte (20) dias, findo o qual se ne-
nhurna modificação fôr sugerida serão as c,es-
mas consideradas aprovadas, podendo a lU. 
iniciar a respectiva construção. · · 

§ 2.• - A Cia. nos novos ramais, quan-
do as respectivas ruas forem calçadas ~ para-
lelepípedos ou outro tipo mais apcrfciçoapo 
de calçamento (inclusive rnacadar~c),. nos ter-
mos da cláusula quarta, adotar_a tnlhos de 
fenda, que deverão ser tarn!JCI? cmpreg~
dos quando se tenha de subshtmr os atums 
por imprestáveis ou estragados, nas ruas as-
sim calçadas. 
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CláusÍlla Décima Quarta 
1 

I - No intuito de dotar 'a cidade de me-
lhor,, transporte, visando às necessidades 
atums e futuras·, poderú a. Companhia esten-
d~r, complementar ou de acôrdo com o Go-
verno substituir, nos têrmos dêste contrato 
os seys. serviços de bond~s por serviços d~ 
auto-omhus, ou outros ve1culos de transpor-
te coletivo. 

li - Compreende-se assim que no caso de 
serem necessúrias quaisquer extensões de 
~uas linhas de bonde~; a Companhia poderá 
fazer essas extensões por meio de linhas de 
auto-ônibus, ou outr·os veículo:; de tipo apro-
vado pelo Govê;·rw, em trMego regular, sem 
prejuízo do disposto na cláusula anterior. 

III - Entende-se, também, que se pre-
cisar aumentar a capacidade de transporte 
das linhas de bondes que rnantlve1·, a Com-
panhia poderú atender a tal situação mediante 
um serviço complemenhn· de auto-ônibus ou 
outros veículos de transporte coletivo. 

1~ - Fi~a . estipuiado que a Companhia 
podcra substlttur, totul ou parcialmente o 
serviço de bondes por outros sct·viços' de 
transporte c~lctivo mais aperi'ciçoado ou ade-
quado de acordo com o Govêrno. 

Cláusula Décima Quinta 

I - Caw o serviço de transporte não 
produza renda suficiente por um período não 
menor de. seis meses para remunerar o capi-
tal mvertulo nesse serviç.os, nos têrmos da 
cláusula décima terceira, a Companhia, sub-
meten~o ao Govên:o a devida justificação, 
podcra propor medidas conduzentes a mclh~:. 
rar a situação deficitária. devendo o Govêrno 
(lentro de trinta dias a seguir, autorizar a exe 
cução dessas medidas com as modificaçõe~ 
que porventura forem combinadas ou auta 
dzar a cessação dêsses serviços. 

II -- Se o Govêrno, dentro do rcferidr 
prazo, deixar de notificar a Companhia de 
sua deliberação, na forma do número ante-
Idor, esta ficarú com direito de pôr em prú-
tica. as medidas st:gcridas ou suspender os 
serviços, conforme JUlgar conveniente. 

III - Na hipótese de serem postas em 
prática as medidas assim expressas ou tàci-
tamentc autorizadas pelo Govêrno, se no pra-
zo de seis meses essas medidas não produzi-
rem renda suficiente, a Companhia terá o di-
reito de' cessar o serviço deficitário até que 
se verifique que uma renda suficiente lhe será 
assegurada, devendo, neste caso, notificar ao 
Govêrno com trinta dias de antecedência, da 
data em que cessará o serviço na parte defi-
citária. · 

Cláusllla Décima Sexta 
I - A Companhia não criará embaraços 

à execução de obras de interêsse público, tais 
como serviços de calçamento, não podendo 
reclamar indenizaç~o alguma pelas alterações 
temporárias ou trafego durante a execução 
dos mesmos trabalhos, desde que sejam fei-
tos dentro· de prazo razoável, levando-se em 
conta a natureza dessas obras. 

II - Sempre que . a Prefeitura pretender · 
executar o calçamento ou recalçamento de 
ruas onde existam trilhos, ou por onde de-
vam passar linhas de bondes serú a Compa-
nhia notificada crn tempo para providenciar 
sôbre as reparações ou instalações a fazer. 

. III -·se~ O Gov.êrno,.-no futuro c por mo-
tive;> de mamfcsto mteresse público resolver 
retirar ou r,emo_vcr de quaisq~ter ruas linhas.' 
de bondes. m ex1:;tc~ te~, devera. comunicar es-
s~ st~a dehb<:raçao a Companlua com antece-
dencw. de seis. rn.cscs, salvo. caso de evidente 
neces.sida,dc pubhca: DemOI~sti·ando que não 
c?nvem a. Co.mpanlua a r~hrada ou a remo-
çao de tms lmhas, correra por con é a do Go-
vêrno a despesa a fazer. com a referida reli- . 
rada ou remoção ~1lém da indeniza~~ão pch 
conseqüente diminuição de rendas, se hou<-· 
ver, sendo essa iiHL~riização regulada por mú-
tuo acôrdo ou resolvido por arbilramcrito. 

Clállsula Décima Sétima 

I - A velocidade dos carros na parte ur-
bana não excederá a quarenta ( t10) quilôme-
tros por hora, e na parte suburbana a Cin-
qüenta e cinco (55) quilômetros. 

II - Para melhorar os serviços de bon-
des fica a Companhia autori:wda a diminuir 
o número de pontos de parada, de modo que 
não excedam a oito por quilômetro no perí-
metro urbano c a cinco tambi:m por quilô-
metro no perímetro suburbano. 

Cláusula décima oitava 

I - üs horários das diversas linha:; de 
bondes serão elaborados peb Companhia e· 
submetidos à aprovação do Govêrr~o até _o dia 
30 d.e novernbrd de cada ano c v1gorarao de 
1." de janeiro a 31 de dezembro do ano seguin-
te ~;endo a Companhia ui:.>rlgada a ollscrvú-los 
c~m exatidão. Na organizaçüo dê:;ses horários. 
a Companhia devel'Ú oferecer uma quantida-
de total de lugares superior dll 25 ';·;, no uú-
rncro de passageiros transportados no ano an-
terior. Haverú irá!' ego de passagerros durante 
o dia e à noite com a i11terrupçãc< que fôr es-
tipulada pelo horúrio organizado como se 
disse acima. Fica reservado à Companhia, em 
qualquer tempÓ, direito de fazer ll'afçgar 
bondes auto·ônibus ou outros veículos extra-
orclinú;.ios sem prej~ízo do serviço do horúrio. · 

II - A Companhia organizará o seu regu- . 
lamento geral do serviço de transporte, 01 qual 
deverá, depois de aprovado pelo Govêrno, e,. 
publicado no Orgão Oficial do Estado ficando,. 
desde então, os passageiros obrigado's a ob-
serv{\-lo. 

II - A Companhia fornecerá anualmente 
ao Gcwêrno um relatório circunstanciado de 
seu tráfego, com estatística dos passageiros 
transportados. 

Cláusula décima nona 

I - Durante o primeiro ano de vigência 
dêste contrato, será mantida a atual divisão 
de secções de bondes, com o preço de 200 réis 
por secção ou parte de secçiío percorrida. 
A partir do segundo ano1 a Companhia orga-
nizará de acôrdo com o Govêrno, nova: divi-
são de exceções com o mínimo de 2 quilô~ 
metros por secção, ficando entendido que a 
Companhiil terá o direita de formar novas 
secções desde que as frações atinjam a dois 
quilí>metros. ü pre~:o .continuará a ser de 200· 
réis por secção ou parte de secção percorrida. 

II - A concessionária estabelecerá cader~ 
netas de passagens escolares para os alunos. 
dos estabelecimentos público·s ou particulares. 
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.de instrução primária, normal ou secundária 
com abatimento de cinqüenta por cento nos 

· ,preços das passagens, as quais vigorarão en-
tre seis horas da manhã e cinco horas da tar:-
de, podendo a Companhia atender a êsse 
.serviço por meio de reboques ou carrc1s ex-
.traordinários. Terão .passagem livre e gratui-
ta em todos os carros e em tôdas as linhas, o 
Prefeito, o engenheiro fiscal dos serviços. au-
.xiliares dêste engenheiro até quatro, c o di-
.retor de obras da Prefeitura, mediante passes 
nominais requisitados pelo Prefeito. 

IV - As praças da Brigada Policial, os 
guardas-civis, os carteiros dos Correios, os 
estafetas dos Telégrafos, os Serventes-correios 
da Prefeitura e Secretarias de Estado, quando 
fardados e em serviço, os fiscais da Prefeitu-
.l1a quando em serviço e devidamente identifi-
cados, viajando em pé, terão passagem livre 
c gratuita em tôda as linhas e carros, não 
podendo viajar. mais de dois em cada carro. 

V - As crianças levadas ao cq.lo c me-
nores de três anos não pagarão. 

VI - Nas linhas que servirem a bairros 
operários a Companhia se obr!ga a ter dentro 
de prazo raz<rúvel, em deterrmnadas horas do 
dia, que coincidam com o horái·io de entra-
da c saída das fúbricas, carros rch_?ques ou 
isolados. nos quais as passagc~1s scraCI cohra-
.das com 0 abatimento de trmta por cento 
(30%) adquirindo o operúrio, par.a ~ssc•, <;_a-
derneta contendo 10 cupons ou multiplo des-
se número. . 

VII - Para uso de funcionáno~; ou cm-
,Pregados públicos, a ·Companhia fornecerá ao 
Govêrno fiO passes gratuitos pos .hon~cs me-
diante requisição escrita da flscahzaça?, para 

·serem usados nos dias úteis entre 7 e 17 
horas. 

VIII - A Companhia nas horas de maior 
movimento terá o direito de fazer trafegar 
·bondes diretos, sem prcjuizc1 do ·horário or-
dinário eliminando uma ou mais secções e 
cobrando englobadamente o preço do percnrso 
to•tal da linha ou das secções eliminadas, 
qualquer que seja o ponto em que o passa-
. seiro entre no carro. 

IX - Além dos carros para passageiros 
:a Companhia dispQ'rá de vagões pam trans-
porte de carne verde do matadouro, para os 
açougues e para irrigação das ruas percorri-
das pelos bondes, sem privilégio, devendo ser 
a tarifa para pagamento dêsses serviços fixa-
da de acôrdo com a Prefeitura. 

Cláusula Vigésima 

Fica entendido quo as passagens cons-
·tantcs desta cláusula são estipuladas na mes-
~a base a que se refere o n. 1 da cláusula sé-
tuna e que caso se verifique que durante um 
semestre do ano a média das taxas de cfunbio 
li:eja tal que ajustada a metade da passagem em 
qualquer linha a essa média, se produziria um 
acréscimo de mais de fiO réis sôbre o preço 
total da passagem, a Companhia .terú o direi-
to de recompor as secções ou ajustar os res-
pectivos preços de modo que o préço tc·t~l t~a 
Passagem na linha represente tantos acr~sci
rnos de 1 OU réi.s quantos forem os acréscimos 
dei 1,00 réis ou fração acima de fiO réis,. resul-
tantes da aplicação da nova taxa camlnal ~10~; 
Preços das passagens, constante:-; t:r~!;la ( !.'·~:·-

sula. 
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Parágrafo úni,co Para os fins desta 
cláusula, a média das taxas cambiais será es-
tabelecida de acôrrlo com as publicações fei-
tas pela Câmara Sindical de Corretores de 
Fundo:> Públicos do Rio de Janeiro ou outra 
fonte oficial semelhante. O ajustamento se rã 
feito da seguinte forma: Multiplicar-se-á a 
metade da passagem por urna fração decimal 
a que ihaja sido reduzida uma fração ordiná-
ria tendo por numerado1r a taxa cambial mé-
dia acima mencionada e por denominador 'a 
base e 8$359 a que se refere a cláusula sétima. 

Cláusula vigésima primeira 

Fora da área privilegiada a que se refere 
a Cláusula décima, o tráfego de auto-ônibus 
não será privilegiado send01 entretanto neces-
sário para seu trúfego concessão ou autori-
zação expressa do Prefeito, que, mites de 
conceder CIU autorizar a terceiros o estabele-
cimento de qualquer linha, 'lará preferência 
à Companhia para a instituição des~n· linha, 
obrigando-se a não permitir êsse tráfego a 
terceiros em condições n1ais v;mtajosas do 
que gozar a Companhia ou lhes forem ofere-
cidas. As concessões ou autorizações para trá-
fego de auto-ônibus, serão dadas de forma 
a nãct emhara~~ar os serviços da Companhia, 
c os de outros concessionários de auto-ônibus. 

II - A Prefeitura expedirá um regula-
mento para o serviço de auto-ônibus no mn-
nicípiOI, estabelecendo os requisitos necessá-
rios à obtenção de :.mtorizaçõcs ou concessões 
para êsse serviço, inclusive prova de idonei-
dade técnica e financeira para· a manutenção 
de um serviço regular e permanente, dispo-
sições sôbre hO'rários, número mínimo de 
veículos, preços de passagens, comodidaclP, 
e segurança do público, higiene, polícia, mui- , 
tas e cauções. 

Cláusula vigésima segunda 

Aplicam-se ·aos serviços de transporte 
,coletivo as disposições gerais dêste cem trato . 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Clâ11sula vigésima terceira 

O Govêrno reconhece e declara de uti-
lidade pública os serviços de fôrça c luz e de 
transporte coletivo mencionados neste _con-
tratQI c concede à Compail'hia os segumtes 
favores e direitos inerentes aos ditos serviços, 
suas instalações, extensões c ampliações: 

1,0 - O uso gratuito das ruas, praças, es-
tradas, caminhos, pontes e outros logt·ad_ouros 
púhlicc•s, para a instalação c m_anute.nçao <~c 
trilhos, postes, condutores, galerws, fws e ca-
bos aéreos c subterrflneos, e de todos os. apa-
relhos necessários à rêde distribuidora, Imh~s 
de transmissão, linhas de bondes e o•s ma1~ 
que preciso. ou aconselhável fôr para os. ~er
viços, tudo I_Ia forma .da clát!st:~a. ;ig~suna 
quarta. respeitados, po1·cm, os threitc~s. de ter-
ceiros, prévia e legalmente adqmruios, c, . 
quanto_ à~ estradas, caminhos e .pon~~~ desde 
que nao Impeçam 0 seu uso yara ? t.nn a que 
se destinam. No exercício des~e direito. pode-
rú a Companhia fazer cx·cnvaçocs nas vias pú-

blicas c executa routras obras necessárias c, 
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.com licença· da Prefeitura da Capital, cortar 
oU: sacrifioar árvores. 

2.• - O uso gratuito e seni restrições, 
respeitados os direitos de terceiros p1·évia e 
legalmente adquiduos e as prescrições ctu hi-
giene pública, das úguris do domínio estaduul 
ou municipal que possum sei' necessúrias, 
apropriada;, ou aproveitáveis pan1 fins de ser-
viços, excluindo-se, porém, dêsse uso•, as úguus 
já uprovellanas vara serviços públicos ou a-
êles jú destinadas, e entendendo-se, também 
nU~ que concernc às úgW<S para ge>açào de 
energia serú observada a legislação sôbrc que 
das t:lúgua em vigor. 

3.• - O direito de dcs;tpropriar por uti-
lidaüe pública, na forma da legislação em 
vigor, todos c·3 bens e direitos necessários aos 
scrvi\,~o:;. As dcsap!Opriaç;iics seriío solicitadas 
po,· escrito pela Companhia e decretadas pela 
autoddade competente dentro no prazo mú-
xirno de trinta dias contados elo rccebirncnlü! 
da solicitação. Uma vez decretada a desapro-
priação a Companhia pu,dcrú pwmove-Ju di-
reimncntc por meio:; amig{lvcls ou judiciais, 
hwcpendcnte da intervenção daquela áulori-
dndc, a qual, entretanto, a rcnueriu:el!lo da 
Companhia, a promoverú. êorrcndo em 
qu~dquel· caRo, as 1 espBeU v as de:':ipesas c in-
dcniz~1Ções po:· conta da Cowpnnhia. 0:; bens 
e direitos as~;im dl'~;Hproprlado:; Jicarilo pcr-
t<?•Jcc;~uo ú Cmnpanhia. 

fl 1.'' -- Quando " ,~ompunilW para fin~; dos 
serviços ora contrutatlos tiver nece;;sidadc de 
1cn.•; que pertençam ao Estado ou ao Municí-
pio da Capital CAl do simples uso dos rne~mos, 
o tio V(~rno ou a 1ilunicipalidade, conforme o 
ca~o, se delas n,,o e:ltlVCI em Ui.i!JOlJt!o C<tl niio 
o . .; tiverem ckstinado para fins de adminis-
tra~~üo, os ccdcrüo ú Companhia na contormi 
da(le da lcgislaç<,u em vigor, gr«ulHamente ou. 
medwmc pagawento do preço que tijr lixado 
por acürdo, e na falta dêste, por Lll'bitramento, 
st:gunüu o diS]JOslo 11a clúusula trige:mna. 

!i 2.0 - Se a Companhia prcci:;ar para 
seus serviços de bens pcltenccnlcs ú União 
o Guvb no empregará os seus bons ofícios pa-
ra oJ;iel' a respectiva cess<io. 

4.'' - Isenção de todos os impostos, ta-
xm:, encargos, c conlrílmições estaduais, di-
retas, e indiretas, atuais e futuras, (jl!C inci-
(Üü~~ ::;uin e a CoHl~Hlllll ia, S'~U~; JJcns znóvcis c 
imúvcic;, direito:;, transações, energia, rendas 
c tudo nwis que faç.a pari c rios dltos serviço:;. 
O Govêtno se cornp1 o mele igualmente a mtcr-
pur os seus bons olíeios paÍ·a cow;eguir da 
Municipalidade m; rnc:ana~; i:;ençõc;; com re-
ferência aos impostos munlcipuis. As i:H;nçõcc. 
l'J• c~:t, He~o S',~ ~.-:;,~;,,uc;d <t'.> l~.1:r.a:> e contríüui-
eõc:; cobradas pc.:lo Estado ou Jleb uunici-
Í)alidadc C()lllO rcHJUnc;·a~~ilo d~ servir;os c~;
l>t:c:Lll:; por ê1u; P• estados ú Cornpanhw. 

5." ·--· O Govêmo o!Jriga-se a solicitar às 
autoridades competentes da U niüo, em favor 

· th --:ou: ,,,whin, a beuçiio c rcdu~~ilo de direi-
t~s c m~i~; eontribuiçücs fiscnh, e a eonce:;;,iio 
e favores vantagens c au:dllos a que. corno 
( .. 11 .. , .. ,. '•'J,IIÚrla uu E:;lado, tiver dirciio ern -'•' '-'-·,,,c < • 1 
virtiide dos di~postilvos con~;titucionais e e-
gai~L 

G.'' _ O direito de construir c mnnter 
· linhas telefônicas ou qualquer outrct sistema 

de connmica~~ilo Iiganclo entre :ü, as Usina;,, 
su!Jcsta~~ões, e~c~·itorios, oficinu:;, depósitos c 

' A.· L.- :H 

demais d~pendências da companhia, mas so.:.-
mente para uso exclusivo desta sem prejuízO! 
de dirçitos de terceiro prévia e legalmente 
adquiridos. · · 

Cláusula vigésima quarta 

I - A Companhia poderú colocar c 
manter nos logradou1·os púDiicos, postes d~ 
ferro, tubularcs, cimento armado o•u rnadeir~ 
de lei, com a altura mínima de seis metros, 
devendo empregar sempre no atual pcrimetro 
urbanQl e nas ruas calçadas da zona suburba-
nu, }Joslcs de ferro, cimento armado ou ou-
tro tipo aprovado· pelo üovêrnu. 'l Ol,u:; os. 
posk;; de waueira insialados na zona subur-
bana, antes das ruas serem calçadas, potit!l'JO 
ser mantidos em serviço até que :;e torne ne-
ces:;úrio subsi1tuí-los por motivo de deterio-
raçüo. Em lugm· úc poslCS, a Companhia para 
a ;;ustcnlaçüo de seus fios, calws e outros apa-
relhos poderú colocar e mante1· !Jraçof'l c su-
portes na p<-!rte externa dos prédios, com au-
torizaçiio dos interessados. 

H - Qunncw a Cowvanllia t~vc.r que fa-
zer escavações nos logradouro~ pubheos para 
constrúir ou reparar ns suas mstalaçocs: d~
vcdt th:r avl:;o à Prefeitura com antecedenc1a 
de vinte c cnwlro horas, pelo menos. 

§ 1 9 _·Se llOJ ém ta i:; csca. vaçõc~;. servi-
• ' ' f'" if 1 ou ~~os ou trabalhos tivere1:1 por un, .~v,~~,: ; 

prevenir derivações nocivas .o~l ~~~11~~:~··' da 
co,.reJ!le elétl'ica ou qunlqnel ~nte1 ~UtlydO. nu 
rêde de distribuição de ~ncrgw elctr:Ica Ilu-
miname, pública ou particula~·, ou a!ncla n.a 
rêuc de disldbuicão de cnerg1:l o~l força ele-
ti"iea cio trúi'ego d;c; cmTO:> de vr:1çao ferro-car-. 
ril-clétrica ou qualquer m!lrc• caso de cmcr-
gencia, po'tlcrú a conccssionúl'ia luzcr, desde. 
10 ,.·0 ·1c c"C'lV'•r·o· C'' ''crvir~os ou trabalhos ne-. :Í . ' f. ,) ~J. ~ ~. ,) • I) >;.l .> ' ' 

c~ssúrios e precisos, uhrit.~:u~clo no ~w:;n11?,. a 
dar parte ú Prefeitura ao fl~;cd c a 1 o.tua,. 
dentro elo prazo de doze (12) horas a contar 
uo llllCio <lOs rel'erido.-; tra:wllws, no ca;;o de: 
terem êstcs de sel' h1itos ou realiza~los durante. 
o dia, c no dia útil scguinic, toda vez os. 
mesmos tiverem ele ser praticndos dnrunte a 
noite ou em dia feriadc' ou santificado, :;dvo 
quando a cormu1ieaçiio ü Políci11 que (~slu d()-
vcrú ser feita quanclo não irncdiatnmente! no, 
menor prazo pus~;ível no dia sc[.;uintc, ainda. 
que feriado ou santificado. 

8 :-~." .. i' k~1 t:,mbéiC\ eiltendido (:•Je ~ara 
os írabalhm;, serviço:; c diligências cl.cstma-
das ou eondueentc:;; no fornecíuea'o (!··.c:·. r-
rri 'l clt'· r ('·l · 0 · ('';;f ido·; 0fle i nn:;, irdu:·;trws 
Q L _,;_ ,""-''> 11. .~ -' ~1 '"·' ',J • -, ~ ••'i '>'f' t:'\(' 

ou qu:usmH;r e:;tabelcCilllCittu., P•'' ,,.u, " ";" 
deverú prêccder alvará de licença ou ~mton-. 
znção da Prefeitura com a~; respcetivn:. dc:>]>e-
~Hl;; png:t~; ]Jclo eousmnid6r intcrc~;:;ndo · · 

tH -- r~ o ea ,o de oinns c·:! i'ep:~r:·r.;D~s 
L'iiH·; p1:ln Cm<l]lmlllln por sua própria llll-
cinliva, para c:dcn~;iío ou IWilll.:tenr~iio t::) : c1~s 
servic~o:-;, f~u ú ela, ü sua eusta, a rccoirl!.KlSl-~ 
ção das ruas e calçadas, nüo I!odenrl(; n ,'; ~
feilurn exiglr senüo o rc:qH~C11vo .r~~·~labctccl
rnento em condiçiio igual ú nntcnor. 

1 V - CH :o, porém, n Preicilura C}:!Jü 
quui:;quer ui L::. ~:r;í3 8 :;, ltti'; colll!J Hl~HLt!: I ;e 
poslt:s, fio:; cn (U[;·o:; aparelhos, a Companhia, 
fará essns nllcnwões de confonaúiade com ns 
norwas técnicas "por eia adotatl:Js pa;·a as f:uas 
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próprias obras, à custa da mesma Prefeitura, 
na forma que na ocasião fôr combinnda. 

V - Poderá a Companhia de acôrdo com 
n Prefeitura, depo'sitar, provisoriamente pos-
tes, trilhos ou outros materiais onde fÔr nc-
'cessário para a reparação ou c<.mstrução de 
suas linhas. 
. VI - Os indivíduos, emprêsas ou compa-
nhias, bem como as repartições de obras pú-
blicas do Estado ou dG.I Município, que de qual 
quer forma prejudiquem os serviços on da-
nifiquem as instalações da Companhia, serão 
0~1l'igados a indenizá-la das despe:;as prove-
mentes de reparos ou substituições e das per-
das c danos e lucros cessantes. 

VII - A Companhia deverá remover, à 
sua custa, as linhas de distribui~~ão que se 
acharem em terrenos urbanos c suburbanos de 
propriedade de particulares, quando1 sôbre 
êles se tiver de edificar. 

Cláusula vigéssima quinta 

A Companhia, mediante verificação do 
Go'vêrno do Estado, terá o direito de elevar os 
seus preços proporcionalmente, a qualquer 
aumento ou criação de imposto;s, taxas, contri-
buições, ônus ou outros encargos estabelecidos 
pelos Govêrnos Federal c Municipal, que ve-
nham direta ou indiretamente sobrecarregá-la, 
c, também poderá propor ao Govêrno a revisüo 
dos preços estipulados neste contrato, quando 
outras circunstáncias assim c1 aconselharem, 
fazendo a Companhia a sua proposta de justi-
ficação escrita. 

Cláusl!la vigéssima sexta 

O Govêrno terá o direito de fiscalizar o cum-
prirnento dCI presente contrato por JlUrtc da 
Cia., por intermédio de fiscal de sua nomea-
ção, que para êssc fim terá entrada franca nas 
usinas c mais instalações da Companhia, tendo 
esta à sua disposiçüo aparelhos de precisão nc-
cessúrio1s à verificação das correntes, medido-
ll'cs, sua aferição c exames que interessem à 
fiscalização. Para atender às despesas da fisca-
lização concorrerá a Companhia com uma 
quo1ta anual de 24 contos, pagável crn duas 
prestações semestrais de 12 contos. 

Parágrafo úriico - No caso de falta de 
par.amento de alguma prestação semestral 
adiantadamente c~>tahelccida nesta cláusula 
~ara ocorrer às ,dcsp~sa~ com a fbcalização do 
~ontrato, o_ Gov~n.w mtunará por oficio c avi-
s?. no ürqao Oflcwl dos Poderes do Estado a 
Cc•mpanlua a fazer o pagamento em atraso, 
rr~arcando, para efetuação dêstc, o prazo de 10 
~Ias! a co?tar ,da. data do ofício de intima~~ão. 
s.e fmd<_> esse ulhmo l)l'UZQ' a Companhia ni:',o 
tiver. f~lio, o J?Ugamcnto em questão o Govêr-
no, mt.una-la-a de novo para dentro de dez 
(10) dHts fazer a entrada da prc~;tuçüo com a 
multa c 10% (dez por cento) ~;ôbre o seu va-
lor. A inthnação neste casei f ar-se á pelos 
mesmos meios e modo acima indicados. Fica 
entendido que o valor da multa de 10% sôhre 
a prestação semestral em questão não serú 
destinada a retribuição ou remuneração do 
fiscal mas será definitivamente recolhida aos . 
cofres do Tesouro do Estado como renda. Se 
findo êsse novo e último prazo ainda perdu-
rar a falta de pagiunento, a referida prestação 
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e respectiva multa serão descontadas da im-
portftncia da caução de que trata a cláusula 
trigésima sexta. 

Clázzsula vigésima sétima 

I -- O prazo do presente contrato será de 
trinta (30) anos podendo o Gc,vêrno c a Com-
panhia de comum acôrclo prorrogá-lo pelo 
·prazo adiciunal que na ocasüío . estipularem. 

H - Caso porém êste contrato venha a 
terminar por qualquer causa, ,a Companhia no 
regime de livre concorrência podc1·á co•nti-
nuar, a!é que se verifique a cncampaç:.w, a 
manter, cxtendcr c desenvo:lvcr os seus servi-
ços nas conllições c com os dircito1s e t'avores 
estipulados na cláusula vigésima terceira c com 
quaisquer oultos direitos e favores de que pos-
sa entao gozar por outros títulos que nao êstc 
,contrato mas sem a isenção de impostos es-
tipulados no n. 4 da mesma cláusula. Nesse 
regime de livre concorrência porém não po-
derá o Govêrno ou a Municipalidade impor à 
Companhia o pagamentO' de outros impostos 
c mais contribuiçues além dos gerais nerü ado-
tar em rcla~~ao a ela critério úc cobrança di-
verso do estabelecido para outras indústrias. 

III - Fica desde jú estiiJUlalio que, no 
regime de ltvrc concoJTênei:l, a terceiros nüo 
será permitido explorar os mcsrrws scrvicos 
sem a competente auloriza~~üo do Govl!rn~ ~ 
qual só será concediua mcd iantc garantias' de 
bom serviço, com instalaçôcs que abraniam 
a _to•talidade da úr~a s~r':'ida pela CompanÍ1ia, 
naQI sendo, ou!rossun, hcllo a terceiros, ao Go-
vêrno ou à Municipalidade estabelecer linhas 
c instalações que prejudiquem c•u perturbem 
as linilas e insrabçócs da Companhia, ou seu 
fun~ionamcnto, ,c se fav:orcs r~wiores do que 
aqueles que a Companlua entao gozar torem 
cunccllidos a terceiros, a Companhia ipso-
j'acio, pas~arú também a gozar Ue tau; ravurcs. 

Parágrafo único - A Companhia tcrú 
em qualquer caso, preferência para tornccc; 
a iluminação pública, em igualdade de condi-
ções, quer co•ncorra quer nao, a qualquer con-
corrência que para tal fim seja aberta. 

IV - Findo o prazo dêstc contrato o Go-
vêrno poderá encampar a totalidade, pm·ém 
nüCt uma parte dos serviços, abrangidos por 
êstc contrato, mclliantc av1so préviO, com an-
tecedência de dois anos, determinando a data 
em que a eneampação se deverá 1lar. 

§ 1,0 
- O preço da cncampação úevcrú ser 

fixado pü'l' acordo entre o Gr)','êt·no c a Com-
panhia até seis meses ante:> da dnta marca-
da para a encamiJat~üo. Mas, se até bl data 
nüo fõr possível o acôrdo, a cncarnpa;;üo de-
penderá da fixaç::io do dito preço f)Qil' arbi-
tramento na forma da clúu:mla Trir<ésima, de-
vendo o Govêrno. iniciar o rcspectlvo proces-
so dentro dos trmta dias seguintes. 

§ 2.9 - Em qualquer uetcrminação de 
preço para a aqusição, scrú considerada entre 
ü<utros fatôrcs, a devida ilHlcnização pcia se-
paração dos bem, c serviços objeto da aquisi-
ção, de outros bens e servÍço•s, que na oca-
sião fo'rcm, explorados em conjunto, a menos 
que o Governo se obrigue a :l'ornccer à Com-
panhia tôda a energia nccessúria a outros ser-
viços que ~1a data do aviso de cncampaçflo, 
estiverem ligados aos que forem encarnpados, 
cobrando essa energia pelo preço que, na 

' 
~ ~' -~) • .!J. 

., 

:,~, 



~I 

.ocasiã01 do compromisso, as partes combina-
rem, nunca exceuente, porém, ü média dos 
preços vigentes no pms pam tornecunenlo 

. desta classe e sem preJl!lZO da energia neces-
sária aos ~ei:viços encampauos. Igual c•iJrlga-
çao cabera a l.ompanlua quanto ao torneci-
mento de cnergw para os scrvi~:os cncampa-
dos sempre que, na oata do aviso da encam-
pação, parte da cnerg1a produziUa por Insta-
laçocs da Comparuua não abrangidas pela 
encarnpação suja necessúna aos se, v1ços en-
campauos, sem p, ejuízo, porém, ltos tlemais 
se1·v1ços da Compaúll!a. 

§ a.• - Na data dessa determinação o 
preço será eonverliuo em outro equivalente e 
a Cu1mpanhia uao sL:rá obrigaúa a dL:nHtir a 
posse e gôzo de sctls bens e direitc1s, senão 
depois de haver ewlivamentc recebido êsse 
preço que ueverú ser pago na daia uetcrmina-
da para a encampaçüo. s 4.• - ~c o uovc1110< deixar de efetivar a 
encampação na data ucternunalla, mediante o 
pagamento do referido preço, tal proccctimen-
to unportarú na desistcncw da aquisiçüo, fi-
canuo sem efeito a avalia~:üo e nao poucndo 
ser iniciado novo prcx:csso antes llc decor-
ridos tieí: unos da data úclcrminadu para a cn-
campaçüo e assim sucessivantellte !lo caso de 
sullsequentes processos inidaLtos e nao con-
cluí<los pelo ,eletivo pagamento uo preço da 
cncarnpação. 

Cláus11la vigésima oilcwc~ 

Como proprietária dos bens c titular do:; 
direitos cs,alkkcidos neslc contrato, poderá 
a CoiHIJanlüa uá-lus em garantiu pelo molto c 
forma que lhe convwr. Salvo no caso em 
que sejam exccuiadas tais garantias, a trans · 
Icrência total ou parcial dos serviços, direitos 
ou favores, encargos e obrigações 'atJrangillos 
po1· êste contrato c os que llle torcm conexos, 
:;àmcnle pollerú ser feiia mediante consenti-
mento expresso dc1 Govêrno do E:;tado mani-
festado por escrito. Dada a transferência na 
forma permitida por esta c!úusula, goí:arão 

"' o sucessor ou suctssc·res de totlo;; os direito:; 
c favores dês te contrato, licanclo, porém, su · 
jeitos a tôdas as obrigações e responsabilida-
des dela cons1anles. 

Cláus11la Vigésima Nona 

I - Para que as fnltns que a Com1H111hia 
possa comeier, no cumprimento clêste con-
trato, Jlossam ser consideraclns eomo causn:; 
de rc:>cisão, será nccc:;súi'io nue, nl6m de serem 
grave:;, e não devidas a easôs fmiuitos ou de 
fôrça maior, nüo scjaJn reparados clentro tto 
prazo necessário a ôt;te fim, contado ela clata 
em que a Companlua receber o aviso cscrítD' 
do Govêrno, cspcciilcando a i'ul.ta c declaran-
do o seu propósito de llleitear a rcscisiio de-
contrato, se ela não fôr remediada dentro do 
referido prazo. 

II - Terá cnti·ctanlo a Companhia dentro 
em 15 dias depois de receber o aviso salvo 
prorro"ação pelo Govêrno, o direito de sub-
meter ~ caso a arhitrmnenlo, conforme dispõe 

*'· a cláusula trigésima c enl~o, o prazo do nú-
mero anterior só começara a contar da data 
da notificação, às partes da decisão final dos 
árbitrQ's, se esta fôr desfavorável à Cornpa-

nhia. Os árbitros porém, ao proférireni a de-
Cisao final, pod~rüo conceder maior prazo 
tomando em co•nsideração o carútcr do tra~ 
balho a ser realizullo, e tôdas .tlS outras cir-
cunstâncias com êle rela<:IUH::.Cita:,. 

III - A rescisão úeSl<.' cc<J.I'i!io tcra por 
cfeitu legal o vencimento a:u, clf>Hio llo pra-
zo estipulado na clúusula ugcsuna sétima, 
vigorando üepoís ua rcsn:;ao as disposições 
constantes da mesma ciúusula. 

Cláusula Trigi:srma 

Tôdas as discordüncias que surgirem en-
tre o Govêrno c a Cnmpau!Iia, quanto a llllcr-
pretação dêste contrato ou ao seu cumpn-
mento, serão submetidos :\ decisão de tnn 
Juízo arbitral composto de três úrJJitrus, nu-
meauos um por calla parte c o terceiro pelos 
outros dois. Os úriJitro•s não terüo la~~os ue 
dependência com nenhuma das partes c a 
decisão do juízo arbitral será irrecorrível. 

~ 1."-Üs dois primeiros úrbilros deverão 
ser 1wmeados e aceitar a respectiva nomea-
ção dentro nos trinta dias segumtcs à data em 
que qualquer das partes not~ficar a outra d.o 
,;cu uesejo de recorrer a arbltr~unento. . , 

§ 2.0 - Se trinta dias Llcpois dos dOIS _ar-
bitrc•s assumirem as suas funções, nao tive-
rem ainda chegado a um acôrdo :~ôlwc a no-
meação ((o tetceiro, êste sera dc.:'agnaflo. pelo 
Presidente do Tribunal da Hclaçao, d~ hstado 
a requerimento de qualquer dos arl?Itros. 

§ 3.0 - Nomeados oG três árlntros, em 
qualquer das formas supra, as partes celebra-
ruo 'ltentro nos quinze dias a segmr,. u_ma es-
critura pública de constituição do JUlZO ar-
bitral na forma da lei. . 

§ 'L" -- Se qualquer das partes de~xm; uc 
notificar a outra da nomeação do seu arbit~?· 
ou se o :lrhitro l!c qualquer das partes nuo 
aceitar a s.ua nomca~:üo G'll qualquer. das par-
tes deixar de celebrar a escritura publica de 
constituição do .Juizo :11 !Jitral, dentro dos 
respectivos prnzc•s acima estipulados, enten-
der sc-ú que a quesl::to estú concluída e ahan-' 
donada pela parte faltosa. 

§ 5." - A decisão do Juízo. Arbit.ral dc-
vcrú ~;er proferida dentro em trmta t}llls de-
pais da sua consiituiçãu, mas êsl.~ per~od? po-
l!erú ser clilatado pelos própnos arbitros, 
f!Uanclo o julgarem nccessúnos, por tempo a 
ser cslabclccido IH! compromisso. • 

!i ü." - No caso uc nao ci!Cgarcrn a acor-
do os úrbitros nomeados pelas partes, o ter-
ceiro úrhitro ngirú na qualidade ele clese:n-
patador c proferirú a dceisiío final do .Jmzo 
arbitral, não sendo obrigado a decidir por 
qualquer dos dnis laudo:;, salvo se a questão 
versar r;ôbru valore~;, caso em qne não podc-
rú ultrapassar o:; limites fixados n:uJneles 
laudos. 

Cláus11la tri[Jésima JJl'imcim 

Para os efeitos dêste eontrnto, crunnto às 
obrigações assumidas pela Compur:tlia, sct:ão 
considerados casos fortuitos U'Ll de força maiOr 
que suspenderão a rc~;pon~;ahilidadc da Com-
panhia ou a exoneração dessa responsabili-
dade, qualquer ato ou aeontecimcnlo, para o 
qual não haja a Companhia coneorrido com 
culpa sua, entre os quais figuram: ordens 
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emanadas de autoridades competentes, greves, 
impedimento legal, guerra externa ou civil, 
~p,demias, greves, incêndic•s, explosões, sêcas, 
mundações, acidentes em usinas ou linhas, 
fenômenos meteorológicos on outros aconte-
cimentos que prejudiquem o funcionamento 
ou o fornecimento rie seus serviços no todo 
o~t em parte, bem cc•rno aeidentcs c interrup-
ç?es determinadas pela má instala~~ão dos ser-
VIços ou obras executadas :mtes da data dêstc 
contrato, enquanto não mclhoracJos cu aper-
feiçoados segundo o que está nêlc disposto. 

Cláusula trigésima segunda 

Em tudo que não dependa da autorização 
do Congresso Estadual, o presente contrato 
pode1 á ser allex·ado ou aditado mediante acôr-
do entre a Companhia e c; Ci:ovêrno, que será 
reduzido u contrato. 

Cláusula trig.ésima terceira 

A Companhia c o Govêrno de cinco em 
cinco anos, submeterão a rcvlsfio os preços 
máximos estabelecidos neste contrato para 

.~ iluminação particular c fôrça, hem como os 
. preços de iluminação pública c scrv1ços de 

transporte, tomando-se por bas~ _a méúia dos 
preços que vigoraren~ na ?cmaao, e1!1 outras 
cidades dC' país de Iguul unportanc1a c em 
cotú.liçõcs semelhantes, ficando entendido que 
a primeira revisão somente se fará no décimo 
ano de V1gência dês te contrato. 

Cláusnla trigésima quarta 

A Companhia desejando acompanhar as 
normas seguidas pelas emprê:;as a ela asso· 
cidas, que operam atualmente em diferentes 
Estados do País, dcdara que se csl'orçarú sem-
pre por manter, ti<! seu serviço, uma quanti-
dade de empregados brasileiros, equivalente 
aproximadamente a oitenta por cento (tiO%) 
do número total de empregados, dando pre· 
ferência ac·s atuais empregados do Departa-
mento de Eletricidade. 

Cláusula trigésima quinta 

Ficará a Companhia sujeita a multas que 
oscilarão entre 500!3000 c 2 :000!3000 conforme 
·a gravidade da infraçüo por ela praticada. 
Essas multas seri:\o aplicada:> pelo fiscal, com 
recurso au Govêrno ou a arhitramen!o, na 
forma da cláusula trirrb;ima. O Govêrno or-
ganizará de ucôrdo c'~m a Companllia, den· 
tro de três meses, um regulamento de aplica-
ção das multas c:>pccifieando as int'racões c 
indicando m; multas co ,-rcspoxH.Icn tcs. · 

Parúgrafo único - Como mulln especial 
a Companhia incurrcrú nn tlc :il500 rcü; por 
dia, por lâmpada incand~sccnlk.: de ilumina·· 
ção pública que fôr encontrada apagada ou 
amortecida nas horas em que deve estar ~1 cêsa 
se depois de intimada pelo Fiscal niío fizer 
a substituição da ltunpada em 2-l _lwras, en-
tendendo-se por lfunpalla amortccHl_'l. aquela 
cuja intensidade lumino-;a houver sofnd.o um.a 
variaçfio excedente de 20% . A multa S<;J ter a 
lugar quando 0 númerO' de lâmpadas n~c~m· 
dcscentes encontradas naquelas conlhçocs 
exceder a 1 o/o da totalid~dc das lfnnpadas in. 
candescentcs da iluminação pública. 

Cláusula trigé,sima sexta 

A caução para garantir a boa c fiel cxe-~ 
cução dêste contrato inclusive o pagamento de 
multas, será de cem contos de réis ........ . 
(100:000$000) deposilados no Tesouro doEs-
tado, em dinheiro ou apólices do Estado de 
Minas Gerais, ou Federais, antes da assinatu~a 
do mesmo contrato. Sempre que da cauçao 
fôr feito algum desconto por multas ou c<utro 
motivo será a Companhia obrigada a integra-
lizá-lo no prazo de 30 dias contados d[~ ~lata .da 
comunicaçfio oficial dos descontos, feita por: 
ofício c !Íublicado no Orgão .Oficial dos Po-
deres do Estado. · 

Cláusula Trigésima sétima 

O fôro para qualquer questão judici~ria 
Olriunda dêstc contrato ou ao mesmo relativa, 
será o desta Capital. 

Parúgrafo único - A Cornpanl,lia. se obri-
ga a ter permanentemente nesta Cap1_tal Ut;l 
:le seus diretores ou repr escntante:;, _mvesll-
:lo de poderes plenos de adn;ünistrar~~a?, com 
pro•curação bastante par~ ·agir em Jll:zr! -~~ 
fora dele, receber cit:J.<;oes mesmo l!11C}·ns, 
notificaçõe:; ou intimações em nome da. Com-
panhia, e com quem o Estado ou qumsqu~r 
interessados se possam entender: cu _com~rm
car, como se fôra a própria Companln~, sobre 
quaisquer assuntos que tenham relaçao _com 
os serviços ora vendidos c com a exccuçao do 
presente contrato. 

Cláusula ·trigésima oitava 

O Prefeito da Capital reprcscnturú o G_?-
vêrno Estadual ou Municipal em tt~do lJUC for . s·· reler" o prc-rchtivo 'lOS serviços a que ·" v f . 
se1~te co~l1:ato, ficando, ipso facto, a Jlr~ et-
tura subordinada it fi se a lização dG.' me:;rno · 

Cláusula trigésima nona 

- , l 1: rrtla J. :1 •'ljWOVeita-Em rc1ac·tO '1'> quel a:; l •1<• ' ' ' • d" "' :· d ' ··gi'l 01"1 vcn 1- r;, das para fornecunento e cne1 ·' ' , ,_,1 
1.. C • , 0 c! •ncedc ' c .• a das à Compan 11a, o xOVCI 11 L·: i 077 de 

todo~ os direitos c favores da et ~·u.1;110 'não 
3 do corrente vigc•rando em ltH_lo I ' ,.1 n 

! d' t I c i a< conchc;óe:; con' a -
se opuserem a I a ' , ': rneiTl necessárias 
tcs dês te contrato q~IC se, t~ct>nlc• C'OI11 a nlu-
para O IllC!1CÍOIIaÜO fpn, .de Jt·JJ'lC!ltO~; (\e (\l!C-
dida Lei. Qnaisqucr tapf ?-~~., ·p~la Companhia 
d~1s dá~ua futuramen c . ci üo d•Js condições 
dependcrflo d.o curuprll;lci ·· 
constante~; dn mcmna Le. · 

Cláusula qzwdraaésima 

t Contl .. \to entra em vigor nesta 
0 prcsen c ' 

data. 
DISPOSIÇõES THANSIT6IUAS 

CláusHla qwzdmgésiiiw primeim 

. · ' ('11C'''ria J>ar~ ;•.,..,li-O rcço m·I''I!UO l~a ·" 
:- l~n'tlculai:," usos domésticos. c pequenos 

naçao t' 'CI.'l"lle de tLis l< .• brm 1, t re•' 'l c a cap< c" · ~ .. 
mo o ~ I'H'C'~O máximo p:~ra fôrc;a ncnna de 
corno ' 1 · 1··tJ1'1 ··ex t., '''lltl"n ·. HP. constantes da e. at ·' ' ,, . ':' : ': -
fc0~~ aplicarão do quinto [J!W de vtgcncw des-



te contrato, inclusive, em diante. Nos dois . 
primeiros . anos de vigência dês te contrato 
aplicar-sé ão os preços 1ixos àtums, que são 
os seguintes: 

Iluminação particular: 
$400 (quat10ccntos réis) por K~VH. ~orno 

o mínimo mensal de 10$0UO (dez rrnl reis). 
Calefação: 

$150 (cento c clnquenta r~is) pclo's pri-
meiros :wo K\vH e $100 (cem reis) pela ener-
gia excedente, com o mínimo de 30$000 por 
.mês. 

Fôrça: . .. ..•.. ) . l{\"Il ;s1t>U ~cento e cmquenta reis por. "·, 
com 0 mínimo de lb::iUOO (oumze rrul réis) 
por mês. . , . d' No terceiro ano de vigencra este cor:-
:trato aplicar-se-iio os segmntes preços ma-
ximos: . 1 Iluminação parhcu ar: 

Usos domésticos e pequenos motores até 
.a_ cap;cidade de 2 _HP, $4 70 (quatro:ccntos e 
scteuw réis) por KW tl com o rmmmo mensal 
de 12~i000 (doze mil réis) por KWH ligado 
.ou fração. 

Fôrça: 
$220 (duzentos e vinte réis) por KWII 

com os mínimos mensais de 15!~000 por· HP 
para 1nstalaçues de 1 a 10 Hl' e 20*;ouo por 
HP para instalações de 10 HP ou mais. 

üalcfaçao: . • . 
Para usos domésticos, $220 (duzentos c 

vinte réis) por KWH, com o mínimo mensal 
de 10$000 por KWH ligado ou fração. 

No quarto ano de :vigência dêste contrato 
• .aplicar-se-úo os. scgmntcs preços máximos: 

iluminação partlcular, usos domésticos c pe-
quenú's motores até a capacidade de dois HP, 
$540 (quinhentos e quarenta réis) por KWH 
com 0 rniiiimo mensal ltc 12:p0UO por KWH 
ligado ou fração. 

Fôrça: 
$290 (duzentos c noventa réis) por KWH 

co1m os mínimos mensais de 15$000 por HP 
'"'"~ para instalações de l a 10 HP e 20$000 por 

}IP para instalações de lO HP ou mars. 
Calefação: 

~i29ll ( üuzentos e noventa réis) por KWH 
com o mínimo mensal de 10$000 por KWH 
instalada•, ou fração. 

Cláwsula quadmgésima segunda 

'Üs preços de iluminação pública conven-
cionados na cláusula sexta somente se apli-
carão a partir do quinto ano de vigência dêste 
contrato, inclusive: - Durante o primeiro; 
JUno de vigência dêste contrato a ilurnina~~ão 
será' cobrada pela tarifa atual de $210 (du~ 
~entos 0 dez réis),.por KWH; no segundo a~10, 
$300 (trezentos re1s) por KWH, c no tercc1ro 
ano $350 (trezentos e cinqüenta réis), por 
KWii, é no quarto ano, $090 (noventa réis) por 
.vela-mês. 

Cláusula quadragésima terceira 

tá-los, ficando sujeita às perdas e danos que 
causar ao Estado pelo inadimplemento dos 
contratos supra, que estiverem nas meneio-· 
nauas condições. 

Cláusula quadragésima quarta 

A Companhia não ficará responsáv'el po'r 
quaisquer indenizações em virtude de scntcn-
~~as juuiciáriJs proteriuas em ações já moviüas 
ou que venham a sê-lo contra o atual Dcparta-
mcnw de Eletricidade. em conseqüência de 
acidentes ou de qumsquer OULt·as causas an- • 
tcriores à transferência dos serviços. 

Cláusula quadragésima quinta 

Enquanto não forem Q1rganizados os ho-
rários tte que trata a cláusula déeima oitava 
vigo•rarão os atuais, com as mouiücaçócs que 
forem combinadas com a. Prefeitura. 

Cláusula quadragésima sexta 

O Govêrno obriga-se a transferir ú Com-
I>anhia, dentro de GU dias, todos os depósitos 
efetuados pelos atuais consumidores (10 ~e
panamento e Elctncidadc, ficando entendido 
que a Companhia \iÓ ~erá obrigada a pagar 
juros sôbre êsscs depósitos a partir da uata 
em que houver recebido a respectiva Impor-
tância. 

ATA DA 8.• REUNIÃO DA COMISSAO DE 
EDUCAÇÃO E CULTUHA 

Com a presença dos Srs. Deputados Hon-
don Pacheco, Carlos Prates, J oubert liuerra c 
Arlindo Zanini, aos vinte e dois dias l\o mês 
de outubro do ano de mil novecentos e qua-
renta c sete, na Sala das Comissões da Assem-
bléia Legislativa, reuniu-se para os seus tra-
balhos, a Comissão de Educação c Cultura. 

Sob a presidência do Deputado Rondon 
Pacheco, foi lida e posta em discussão a ata 
d,a sessão anterior, sendo a mesma aprovada. 
Com a palavra, o Deputado Hondon Pacheco 
lê.u seu_ parecer ao projeto n. 34, 0 qual, em 
~~s~uss.ac< _e_ votaçüo, foi aprovado. Passando 
a d1stl}bmçao dos processos que se cncontr~
vam sobre 'a mesa, o Sr. Presidente cncarm-
n~lOu, ao Deputado Carlos Pralcs as indica-
çoes de ns. 8, 14 e 15A e os Proj~to's ns. 80, 
81, 109, 114, 115, 179, 183, 257 e 258; ao De-
putado Joubcrt Guerra, 0 Projeto de n. 267, 
cab~ndo, ao Deputado Rondou Pacheco, o 
proJeto de n. 79. 
. ~-onvocudos os Srs. Deputados para nova 

1 cu ma o, a se realizar no próximo dia vinte 
c quatro, sexta fera, foi encerrada a sess~o. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1947 
(a·) Hondon Pacheco. 

ATA DA 13.• HEUNIÃO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E 

JUSTIÇA 

A Companhia se ?briga a ~umprir os con-
tt~atos constantes da hsta ruhr~c~da pelas par-
tes, e que fica como part~ ~ntegrante dcst_a 
.escritura, desde que por lhrclto deva respe1-

Aos vinte e mn dias do mês de outubr~ 
do ano de mil novecentos c quaren~a _e sete1 
às catorze horas na Sala das Com1ssoes da 
Assembléia Legislativa, reuniram-se P!lr~ seus 
trabalhos os Srs. membros da Cmmssao de 
Constituição, Legislação c Justiça. Achavam-
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sé presentes os Srs. Deputados Antônio Pedro 
Braga, Fabrício Soares, Cündido Ulhôa, Hon-
don Pacheco c Carlos Pratcs. 

Sob a presidência do Deputado Antônio 
Pedro Braga, foi lida e posta em discussão a 
ata da reunião anterior, sendo a mesm apro-
vaua. Com rclaçao aos recursos dos Srs. 
José Nunes )'rindadc e Alvaro Coelho dos 
Sa11ws, ue Porten·müa, do Licínio Valadão, 
de Monte Carmelc·, de Nestor Lucas de Olivci-
'ra, de Aimorés e de .Honório Apino do Nasci-
mento, de São João Evangelista, a Comissão 
se pronunciou, no sentido de que fôssem no-
tificados os prefeitos dos respectivos muni-
cípios, por edital publicado no "DiúrÍo da As-
sembléia", a fim de prcstm·cm, no prazo de 
trinta dias, as necessárias informações. Para 
emissão de parecer, o Deputado Antônio Pe-
dro Braga, foi distribuído o recurso de' Sr. 
Antônio Gomes da Silv'a. Com a palavra, o 
deputado Hondc•n Pahcco leu seu parecer ao 
Avulso n. 4 76, o qual foi aprovndo, o mesmo 
acontecendo tws seus parcecres sô!Jrc a Mensa-
gem n. 57 c pmjeto n. . A s-eguir, o Sr. 
Presidente fez a leitura do parecer n. 15, do 
qual foi relator o Deputado Hi!Jeiro de Navar-
ro. Em discussão e votação, fo·i o referido 
parecer aprovado. . . , 
. Por se achar esgotada 1a matena, o Sr. 
Presidente levantou a sessão, tendo sidc1 mar-
cada nova reunião para o próximo dia vinte 
c quatro, sexla-feira. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1!J47 
(a.) Antônia Pedro Braga. 

ATA DA 5.'' HEUNIJ\0 DA COMISSÃO DE FI-
NANÇAS, OHÇAMENTO E TOMA.DA DE 

CONTAS 

Presentes os Srs. Deputados Henó, Fcli-
ciano Pena Alberto Deodato, Guilherme Ma-
chado e At{gusto Costa, .aos vinte c um dias 
do mês de outubro do ano de mil novecentos 
e quarenta e sete, na Sala das Comissõc_s ~a 
Assembléia Legislativa, reuniu-se a Cormssao 
de Finanças, Orçamento c Tomadas de Contas. 

Sob a presidência do Deputado Hcnó, ini-
ciaram-se os trabalhos, senda lida c posta em 
discussão a ata da reunião anterior. Por una-
nimidade, foi aprovada. Com a palavra, o De-
putado Guilherme Machado, rdato·r da parte 
re~erente à "Secretaria da Viação c Obras Pú-
blicas" do Projeto n. :w, apresentou várias 
sugestões, propondo transposi~~ões c retorçc•s 
de verbas. Por deliberação da Comissüo, fi-
co';! ·~ referida proposta para ser discutida na 
proxima :e.união'. Com a chegada do Deputa-
do Mauncw de Andrade, o Deputado Hcnó 
passou) a. presidência da sessão àquele mem-
bro·. 1 edmdo a palavra, 0 Deputado Alberto 
Deodato1 faz a leitura dt> seu parecer às emen-
das apresentadas .ao projeto n. 5!i, concluin-
~<? pela aprovação da emenda de n. 4 e re-
JCiçao das demais. Em votação, manifestaram-
se, a favor dCl parecer Alberto Deodato, os Srs. 
Deputados Feliciano Pena, Guilherme Macha-
do e .Au?usto Costa. Ainda se pronuncwram 
favoravc1s, ao referido r>arcccr, os srs. Dcpu-
tac~os Maurício' de Andrade c Hcnnó, porém, 
opmando, também pela ·aprovação ela emendo 
n. 2. Lido, Pelo 'seu relator, Deputado Gui-
lherme Machado, 0 parecer ao projeto n. 78, 
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no qual sugere que seja o mesmo, prelir~üna~
mente encaminhado à Comissão de Consti-
tuição: Legislação c Justiça ? I?ôsto em vota-
ção, foi apwvado por mummudac~e_. , 

Por se achar esgotada a mate na, o ~r· 
Presidente levantou os trabalhos da sessa~, 
convocando uma nova reunião para amanha, 
dia vinte c dois, à~; treze horas. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1!J47 
(a.) Maurício de Andrade. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Pres~dente . 
Lima Guimarães - 1." V1ce Presidente: 
Castro Pires - 2." Vice-Pre~i?t.Ae 
Valdir Lisboa - 1." Secreta~!<? 
Luiz Domingos - 2." Sccrctano .. 
Emílio Vasconcelos - 3." S~c~·etarw 
Ozanan Coelho - ,Lo Sccretano 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇlí.O 
E JUSTIÇA 

Pedt·o Braga - Presidente . 
.Juarez de Sousa Carmo-- Vice-Presidente 
Cündido Ulhôa 
Fabrício Soares 
Faria Tavares ( •) 
Starling Soares ( • •) 
Hibeiro Navarro 

( • •) Substituído, interinamente, _pelo sr · 
Rondc:n Pacheco, designado em sessao de -
11-10-1!)117. ' 

( • *) Substituído ,intcriname_?te, pel? srÓ , 
Url.el Alv1'n1 desi«nado em scssao de 13--, " S C ·Ioc Pra-- 1947 e êste substituído pelo r. m ·4• 7 ' - d 91 10 19 tes, designado em scssao e w - - • 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente 
Henó - Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa ( •) 
Feliciano Pena 
Guilherme Machado 
Tancredo Neves (* *) 

( •) Substituído, interinarr~~I.1:;• ~~1010~ Chaves Hibeiro, designada em sess.to 
10-1947. . elo Sr. 

( • •) Substituído, inte~·m~mcnt~, p sessão 
Ultimo de Carvalho, desJgnado em 
de 24-10-1!J47. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uriel Alvim _ President~ te 
Dnar Mendes - Vice-Presldcn 
Ultimo de Carvalho 
Armando Zilcr 
Dilermando Cruz ( ·) 

• S . . . terinarncnte, pelei Sr. 
( ) ubs,htmdo, 1n . · d em sessão de 

Bolivar de h·citas, des1gna 0 

lü-10-1947. 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E . CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
Hondon Pacheco -· Vice Presidente 
Augusto de Figueiredo ( •) 
Arlindo Zanini 
José Carvalheira 

( *) Substituído, interinamente, pelo sr. 
Carlos Prates, designado em ses~;ao de -
20-10-1047. 

COMISSÃO DE VIAÇ.W E OBRAS PúBL!C.'.S 

Otacílio Negriio - Pre:>idcnte 
.José Augusto - Vice-Presidente 
André d<' Almeida 
João Camilo 
Mateus Salomé z 

CO!\ilSSÃO DZ TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lim'a - Presidente 
Adolfo Porlela - Vice-Presidente 
Dolivar de Freitas 
Geraldo Ataíde 

Astolfo Dutra 

CO:vllSSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente 
Fidelcino Vi mia ( •) 
.Taeder Albergaria ( •) 
Luiz Maranha 

( •) Substituído:;, interinamente, pelos 
srs. Mourão Guimariies e Moacir Hesende res-
pectivamente, designados em sessão etc 24-
9--1947. ' 

COMISSÃO DE SEGURArlÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente 

Chaves Ribeiro - Vice-Presidente 
Aluísio Costa 
Antônio Pimenta 
J ason Albergaria 

COr.HSSÃO DE ASSUNTOS lilUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Soragi - Presidente 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente 
Cm·Iw; Pratos 1 
Gnilhermino de Oliveira 
Mnnnel Taveira 

COMlSSÃO DE REDAÇl\0 

Abreu Hesende ( •) - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badnró Júnior 
Xenofonte Mcrcadante ( •) 
Simões dr) Almeida ( •) 

( •) Substituí elos, interinamente, pelos 
Srs. Soares Canêdo, Magalhães M . Viana c 
José Augusto, designados em sessiio de 10-
10--1947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS· 
DE JUSTIÇA (*) 

Jason Albergaria 
César Soragi 
Lima Guimarães 
Simões tle Almeida 
Xenofontc Mereadante 
Bolivar de Freitas 
Fabrício Soares 

(*) Nomeada em sessão de lG--9-!}47, 
co forme requerimento n. 42, do Sr. Fabrí-
eio Soares . 

COMISSÃO E:JPECIAL DE ESTUDOS SõBRE 
p;~DDUÇií.O AGRíCOLA e) 

Sousr. Carmo 
João C a mil o 
Ozanan Coelho 
Lourenço Andrade 
Jason Albergaria 
Cândido Ulhôa 
César Soragi 

(*) Nomeada em sessão de 22-U--19·17, 
confc:rme requerimento n. '13, do Sr · .Sousa 
Carmo . 

COf,1JS31.0 E~l'ECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TnANSPORTES (*) 

Rondou Pacheco 
José Augusto 
Ilacir Lima 
:Magalhães de :Melo Viana 
Aluísio Costa ( *) 
César Soragi 
Armando Ziler 

- 1e ')')-U-947, 
( *) N omeadl~ em scssa~ t, d;·sr Simão 

conforme requerunento n · o1, 
cln Cunha. 

. t .· Ialllente pelo Sr. ( •) Substituído m 0111 < ' .- 1Ic · ' . tlo em ses:,ao Dolivar de Freitas, desrgna 
1-10-1947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõBRE 
NO NOllTE DE MINAS e') 

éhavcs nibeiro 
Castro Pires 
Emílio de Vasconcelos 
Fidelcino Viana 
Geraldo Ataíde 
Feliciano Pena 
Cândido Ulhôa 

·ENSINO 

( ·) Nomeada em sessão de 2!l;-tl---;-HH 7, 
conforme requerimento n. 57, do ~11'. Chaves 
Ribeiro. 
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10.• SESSÃO ORDINÁRIA, EM 27 DE OUTUBRO DE 1947 

PRESIDÊNCIA DO SR. ALBERTO 
TEIXEIRA 

SUMARIO: - Comparecimento - Ata 
:Expediente: - T,elegramas - Ofícios 
:-- Parecer para 3.'' discussão do Pro-
Jeto n.9 189 - Parecer de Hedação Fi-
. nal ao Projeto n.9 34 - 2.• parte da Or-
dem do Dia: 2.• discussão do Projeto n. 9 

36 (Orçaménto) - Hequerimento do Sr. 
Maurício Andrade - Palavras dos Srs. 
Güilhcrme rl\{achado e .Maurício Andra-
de - Emendas da Comissüo de Finanças 
ao Projeto n. 9 3!i - Palavr.as dos Srs. 
Maurício Andrade, Lima Guimarães, ?via-
teus Salomé, Guilherme ;\!achado Ani-
bal Gontijo, Castro Pires e Fabríci~ Soa-
res_- Verificação de número para vo-
taçao - Falta de "quorum" - Encer-
ramento. 

, . A.s 20 •horas, comparcceni os srs. Alberto 
'IeiXCira - Lima Guimarães - Castro Pires 

Valdir Lisboa - Emílio Vasconcelos -
Amadeu Andrada - Anibal Gontijo - Antô-
nio Cuctano - Almando Ziler - Augusto 
Costa - Boliv.ar de Freitas - Cândido 
Ulhôa -- Carlos Pratcs - Fahríeio Soares 
,--:. Feliciano Pena - Guilherme 0.Iachado -
Jaeder Albergaria - Jouhert Guerra - Júlio 
de Carvalho - Lourenço · Andrade - Luiz 
~aranha - Mag.alhães de Melo Viana - í\~a!·
hns da Costa - Mateus Salomé - Mauncw 
Andrade - Moacir Resende - :\Iourão Gui-
mar~es -- Oscar Corrêa - Pe<~ro. Braga -
Reno - Hiheiro Navarro - Hondon Pache-
co - Simões de Almeida - Soares Canedo 
-. Sousa Carmo - Xenofontc :\Iercadante -
:Wilson Beraldo. 
. . Deixam de comparecer, com causa jus-

tificada, os Srs. Luiz Domingos - Ozannn 
Coelho - Abreu Hesende - Adolfo Portela 
- Alberto Deodato - Aluisio Costa - André 

· d~ Almeida - Antônio Guimarães - Antô-
~10 Pimenta - Arlindo Zanini - Astolfo 
J ~t:a - Augusto de Figueiredo - Badaró 
n'l!r10r - Cesar Soragi - Chaves Hibeiro -
T 1 ermando Cruz - Emílio Silveira - Faria 
d avares -:- Fidelcino Viana - Geraldo Ataí-
. e - Gntlhermino de Oliveira - I!acir Lima 
A. Jason Albergaria -- João Camilo - José 

ugusto - Jos ~ C ll . Sons· C· e arva leira - Juarez de 
;Fcrr~i armo -:-- ~l~nuel Taveira - Mendes 

, Cunhar~ S ~tactho Ncgrão - Simão da 
- últim tarhng Soares - Tancredo Neves 

0 de Carvalho - Uriel Alvim 
O SH. PHESIDENTE - Achando-~e pre-

se.ntes 37 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

!J Sr. Emílio Vasconcelos ( 3.'' sccretúrio 
servmdo de 2.9

) ·- Lê a ata da sessão ante~ 
cedente, a qual, sem observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O Sr. Valdir Lisboa (1.• secretário) 
Procede á leitura ·dos seguintes papéis: 
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Telegrainas: 
Dos Deputados Geraldo Ataíde c Antô· 

nio Pimenta, comunicando a impossibilidade 
de compàrecerern aos trabalhos da Assem-
bléia. 

- Arquive-se. 
Ofícios: 
Belo Horizonte, 27 de outubro de 194 7 . 
Senhor presidente: 
Em atenção ao seu ofício n.9 1.017, de 

12 do corrente mês, que acompanhou as có-
pias do parecer n.• 37, da Comissão di:) Agri-
cultura, Indústri.a c Comércio, c de uma re-
presentação dos agricultores qne comparece-
ram à 19.• "Semana do Fazendeiro", realiza-
da em Viçosa, na qual os mesmos pedem 
sejam estudados diversos pontos de suas :ls-
pirações, cumpre-me comunicar a V. Excw. 
que a matéria versada na aludida represen-
tação constitui objeto do programa do "Pia· 
no de Hecuperaç·ão Econômica e Fomento da 
Produção", scn do que a situação dos profes-
sores c funcioní1rios da Escola Superior de 
Agricultura ele Viçosa estú sendo examinada 
pela Comissão encarregada de proceder ú rc-

. estruturação do quadro do funcionalismo do 
Estado. 

Ao ensêjo, agradecendo a V. Excia. a 
remessa dos referidos documentos, reitero-
lhe os · protestos de alto aprêço, e distinta 
consideração. 

(a.) América Renê Giannetti, Secretário 
da Agricultura, Indústria, Comércio c Traba-
lho do Estarlo de :i\linas Gerais. 

- À Comissão de Agricultura - Publi-
que-se: 

Em 23 de outubro de 1947. 
Senhor Presidente: 

Em resposta ao ofício de V. Excia. de 
29 de setembro do corrente ano, que se fêz 
acompanhar de cópia do requerimento nú-
mero 53, em que Deputados à Assembléia 
Legislativa solicitam informações sôbrc ven-
das de lotes e construção da cidade· Univer-
sitária, tenho a honra tie encaminhar às mãos 
de V. Excia. cópia da carta que me enderc-
eou o Dr. Sandoval Soares de Azevedo, pre-
sidente <lo Banco de Crédito Real, e na qu~l 
estão devidamente respondidos os cselarect-
mcntos solicitados por Deputados a essa As· 
sembléia. 

Prevaleço-me da oportunidade J~ara 
apresentar a V. Excia. protestos de consHle-
ração e aprêço. ' · de 

O Secretário das Finanbns, (a.) Jose 
Magalhães Pinto. 

- Ao requerente - Publlque-se · 
Anexo ao ofício supra: , de 1 
"Banco de Crédito Real do Estado 

Minas Gerais, S. A. 
Administração - Del o Horizonte· 
Belo Horizonte 13 de outubro d~ 19t? · 
Exrno. Sr. Dr'. Josó de :Magalhacs . m-

to, d.d. Secretário das Finanças - Cnpital. 
Atenciosas saudações. _ . 
Vendas de lotes c construçao tla Umver-

sidadc. ' 
A Assembléia Legislativa aprovou o :e-

querimento número 53, no qm1~ se pedc~1 m-
forrnnções .ao Govêrno de Mmns Gerais, a 
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propósito do contrato celelmidô 'c'ori1 o Cré-
dito Heal, pará a venda de lotes da ex-área 
da. Universidade e para a coústrução da Ci-
dade Universitária. 

Passamos a fornecer .ao Govêrno do Es-
.tado de ·Minas Gerai!; na qualidade de con-
tratante com o Banco: as informações solici-
tadas, a fim de que ·sejam transmitidas á 

· ilustre Assembléia: 
a) Quantos lotes da Universidade, em 

Lomdes, já foram vendidos? 
Foram vendidos até agora, 171 lotes. A 

serem vendidos, 444'- Total dos lotes, 615. 
O Banco de Crédito Hcal está aguardan-

do a terminação das obras de urhaniza~~ão, 
pura reiniciar a venda dos terrenos. Essas 
.obras de urbanização foram acertadas entre 
o Govêrno de ·Minas Gerais e a Prefeitura Mu-
nicipal, para se obterem melhores resultados 
na venda, constituindo a mcüicín fórmula de 
auxílio ú construção da Cidade Universitária, 
c tão só para êssc fim. 

b) Qual a quantia apurada nessa venda? 
Cento c setenta e um lotes vendidos, 

produzirarlJ Cr!~ 17. 801.1ôll,OO, dos quais já 
foram recebidos c creditados à Universidade 
Cr$ 15. '!28. 964,00. O restante ainda está em 
liquidação. 

c) Quais as parcelus já pagas no enrre-
nheiro Eduardo V. Pederneiras, em virtti~le 
do contrato firmado entre êle e o Govêrno 
de Minas para a construçi\o da Cidade Uni-
versi túria? 

Os pagamentos feitos ao Dr. Eduardo V. 
Pederneiras import~m, até agora, em Cr$ .. 
1. 622. Gl:l,50, da seguinte maneira: 

Em 29-12-44 - Cr$ 7G.200,00. 
Em 8-12-4() - Cr$ 462.028,00. 
Em 10- 9-4G -- Cr* 408.:l85,f,Q. 
Em 15- 9-47 -:- Cr$ 59G.OOO,OO. 
Total - Cr$ 1. 622. Gl:l,50. 
d) Qual é o saldo .atual do Fundo Uni-

versitúrio, depositado no Banco de Crédito 
Real? 

O saldo credor da e/corrente garimtida 
é de Cr$ 2. 057.002,30, além do limite do cré-
dito concedido, de vinte milhões de cruzei-
ros. Hú, ainda, em prazo fixo, nove milhões 
de eruzciros, ou seja um total de Cr$ ..... . 
31.057. 002,30, além dos .iuros a serem credi-
tados, oportunamente. Com o produto das 
ven(l.m;, a Universidade tem custeado todos 
os seus trabalhos, inclusive as· despesas rea-
lizadas com a indenização, a mais de duas 
centenas de ocupantes de terrenos qué ha-
viam, práticamente, se apoderado da úrea 
pertencente á Universidade. 

Cordialmente, a.) Sandoval Soares de 
Azevedo". 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 1947. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de acusar o recebimen-

to do ofício n.9 999 de Vossa Excelência, da-
tado de 9 do corrente, com 0 processo rela-
tivo a hospedagens pagas pelo Estado, que 
encaminhei à Secretaria da Agricultura, so-
licitando-lhe melhores elementos pará O éxa-
me do caso. 

Sirvo-me da oportunidade para apresen-
tar a Vossa Excelência a segurança de minha 
elevada 'estima c distinto api·êço. 

_1 •- ~·· 

O Advogado Geral ao E~tado,' (a.) Darcy 
Bessone. 

Enca'miuhe-se ao requerente, puhli· 
que-se. 

lJo Presidente da "Sociedade Auxiliado-
ra dos Funcionários Públicos", pedindo n 
atenção da Assembléia para o prOJeto que au- . 
toriza uma doação de terreno à Faculdade de 
Ciências Econômicas. 

- A Comissão de Finanças. 
O SR. RENO', por parte da Comissão· 

de Finanças, lé c envia à Mesa o seguinte: 

PARECER PARA :l.• DISCUSSÃO DO 
PROJETO N.• 189 

Comissiio .de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas 

A Comissão, examinando o projeto n.• 
189 que autoriza o Poder Executivo, .a abrir 
um crédito especial de Cr~$ 1. 749.399,10 c 
mais Cr$ 87. 20G,70, de acôrdo com a emen-
da n.• 1, aprovada, destinada para pagamen-
to de subsídio e ajuda de custo aos Depu-
tados, aos membros da Comissão P(•rrnanente 
c aos funcionários da Secretaria da Assem-
bléia Lc,tislativa no total de Cr$ ....... . 
1 83G (i OS 80 ap'rov·1do em 2. • discussão, é 
d~ pa~ecc~· s~ja 0 m~smo submetido a 3.• dis-
cussi\o c aprovado, como se se1~uc: . 

Art. 1.• - Fica ó Poder Executivo auto-
rizado .a abrir um crédito e~pecial de Cr~ ... 
1. 8:!6. ()05,80 (um milhão 01.toccntos e. trm-
ta e seis mil seiscentos e cmco cruzeiros e 
oitenta centavos) para atender ao pagamen-
to de subsídio e ajuda de custo !los Dcputadc::s 
à Assembléia Legislativa do Estado de iffh-
illas Gerais, até 15 de dczer~lh~o t\o corrente 
ano, aos membros da Cormssa~ I crmancnte 
da mesma Assembléia, de 1(i a 31 do .. mesmo 
mês c aos funcionários da As~emblew, por 
Ser insuficiente O saldo do créditO aberto pde-
' d 31 de mar"o o lo Decreto-Lei n.• 2 .102, e "' 
corrente ano. . . -

A ·t 2 • - Revorram-se as disr~osiçoes 
I · · "' 1 · em v1gor na em contrário, entrando esta el 

data de sua publi~a~~Eo · d outubro de ' 
Sala das Cormssoes, 27 e 

194 7. · · A 1dradé 
(a.a.) Rcnó, relator - M~u;rrciO Pc1na 

- Guilherme Machado - Fehcrano d I~ · 
Publicado, inclua-se na ordem 0 t Ia· 
O SH XENOFONTE .MEI:CA~ANTE, 

· . - 1 Rc"Iacao. le e re-por parte pa Conussao c c c ' •' 

mete à ·Mesa, o seguinte: 

PAHECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

A C . _ d nedac1o examinando o 
omissao e "'' d' tTchde pu Projeto n.O 54 que declara e u 1 1 : . · . -

hlic.a o Instit{Ito Histórico c .0eografi?~ de 
Minas Gerais, e verificando ~a ter.:_ SH o !l 
mesmo aprovádo nas três d~scussoes reg~
rncntais, é de parecer lhe SeJa dada, c.omo 
final, a rcdnção que se segue,. que esta de 
aeôrdo com 0 projeto e o v~nc1do. Sob esta 
forma, seja enviado à sançao. 
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PROJETO N.9 31 

Declara .de utilidade pública o Instituto 
Histórico e Geográfico de Minas Gemis 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. U - E' declarado de utilidade pú-
blica o Instituto Histórico e Geogrúfico de 
Minas Gerais, fundado ·nesta Capital a 16 de 
junho de 1907. 

Art. 2.9 - Esta lei entrarú em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 
1947. 

(a.a.) Xenofonte Mcrcadante - ?vlaga-
1 lhães Melo Viana - Simões de Almeida -

Oscar Correia. 
De .acôrdo com o artigo 181 do Hcgi-

mento, o Sr. Presidente submete ú discus-
são e votação imediata o parecer de redação 

,1inal há pouco apresentado, o qual, sem de-
l>ate, é aprovado e recebe o seguinte despa-
cho: - A sanção. 

Nada mais havendo no expediente, pas-
sa-se á 

2.• PARTE DA OHDEM DO DIA 

2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.9 36 

(Órçamento) 

Anuncia-se a 2.• discussão do ProJeto n." 
36, que orça a receita c fixa a dc:;pesa do 
Estado para o exercício de 1948. 

O SH. MAUHICIO ANDHADE -- Sr · 
Presidente, peço a palavra pela ordem .. 

Sr. Presidente, requeiro a V. Excw. 
que, de acôrdo com o Art. 18G, do Hegimen-
to Interno, a votação se faça por títulos, salvo 
as emendas. 

O SH. PHESIDENTE - Vou consultar 
~ Casa sôhre o requerimento que acaba de 

1 ser formulado pelo Sr. Deputado Maurício 
Andrade. 

Os Srs. Deputados que são pela sua 
:;~.provação, queiram permanecer as~;cntados. 
· (Pausa) . Foi aprovado o requerimento. 

!)rojcto n. 86, fixa a despesa c prevê a 
receita para o exercício de 1948. 

Art. V (lê). 
~ SH. GUILI-IEmiE MACHADO - Sr. 

Presidente, pel{l ordem. 
• Proponh.o, pela Comissão de Finanças, 

B~Ja _ submctulo , preliminarmente, ú aprc-
c!açao c votação da Casa, o relatório geral 
sobre a proposta orçamentária. Se ela con-
cluir. p~la sua aprovação, as emendas que a 
Comissao apresentou poderão, vor ordem 
ser objeto de discussão e vot.a~~ão, o que, a~ 
meu ver, apressaria e facilitaria os trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE - De acôrdo com 
o art. 136 do Hegimento c requerimento jú 
aprovado, a 'Mesa irá submeter á considera-
ção da Casa o Projeto n. 9 36, para discussão 
c votação em globo, salvo as emendas, dis-
cutindo-se, depois, cada uma das emendas, 
de per si. 
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Entretanto, de acôrdo com o requeri-
mento que acaba de ser formulado. pelo Sr. 
Deputado Guilherme Machado, vai a Mesa 
proporcionar oportunidade à .c?missf\o para 
que proceda á leitura do rclatono e faça sua 
fundamentação. . 

O SH. GUILHEJli21IE MACHADO -- Sr. 
Presidente, pela ordem. 

Ao que parece, a Comissão de J!inanças, 
na sua sessão de hoje, teve op~rtunulad~ ?e 
proceder á leitura do respectivo rc~~t?r10, 
por intermédio do Sr. Dcp~Itat~o F~ncwno 
Pena. De modo que se torna thspensavel tal 
leitura, e, neste caso. de acôrd.o com a or-
dem regimental a que V. Excw. se refere 
vamos aprovar o orçamento englobadamente, 
ou por títulos, como requereu .o Sr. Deputa-
do ·Maurício Andrade. Postenormente, pas-
saremos a nos pronunciar, cr:;_ globo, sohre 
0 parecer, bem como sôbre todas as emen-
das dêlc constantes. . 

O SH. PHESIDENTB - A lHesa ':m suJJ-
metcr á discussão e votação o proJeto. A 
Comissão apresentou um relatório, ao qual 
acompanham várias emendas. 

O SH. MAURíCIO ANDRADE (pela or-
dem) - Sr. Presidente. Tenho imprc~são 
que a Assembléia deveria an,te.s de exmmnar 
0 pro.ieto examinar . o relatono apresentado 
pela Comissão de Fmanças. 

O SH. PRESIDENTE - A Mes~ não 
pode submeter o relatório à aprovaçao da 

CasaO SR. iMAURíCIO ANDRADE -. Ê~sc 
relatório sugere vúrias emcnd.as da Çonnssao. 

O SH. PRESIDENTE .- Perf.ei tan;cntc. 
E sn" emendas serão apreciadas, thscutulns e 

stc '1' as depois da aprovação, em globo, do vo [l(.'' ' 

projeto. . , ·• 1 o Artigo 13ô do Re!tiiTJCnto e rnmto e.~-
ro. Em 2.• discussão, c.onform? a AssCJ;lhlei~l 
0 decidir 0 proJeto scra debatido po: t1tulos, 
caní'ulo~, secções ou grupos (~C artigos. en-
glohadamentc, com ns resr>echvas c1_ne~das. 
Encerrada a discussão, proceder-~c-a .~! vo-
tação em globo, da pnrte do proJeto Ja de-
hntida; em scr~uida, ~;eriio votadas ~s. emen-
das uma a uma, se a Casn não ~lr.cJ;hr p:la 
vot.af'·ão, tarnhôm em globo,. divHhrla:> <.~ 
grunos, conforme tiverem tHlo parecer f,l-
~orúvcl ou contr{n·io. . 

A Mesa procedeu ú leitura do proJeto, 
que é constituído de 3 artigos apenas· _ 

Vou submetê-los á discussão c votas~ao · 
Aprovado em globo, o projeto, cntao a 

Mesa irú submeter ú aprcciaçflo da Casa as . 
emendas urna a urna; se algum dos S~·s. De-
putados não requerer que elas tambcm se-
jam submetida~ .ú votnçãc~, em globo, com 0 

parecer, contrano, favoravel ... 
Da leitura que a Mesa procedeu do pa· 

rcccr apresentado pela Comissão, chegou ú 
seguinte conclusão: a Comissão acha que 0 

projeto deve ser aprovado tal qual se acl~a, 
com .as emendas uprcsentadas pela Conus-
s~o ficando as outras emendas para ser 
a~n:cciadas como projetos especiais, fora da 
lei orçnmentária. E' esta a conclus·ão que. a 
Mesa tirou da leitura do parece~·. A COims-
são quer a aprovação do proJeto corn ~s 
emendas que ofereceu ao mesmo c pela rch-
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rada das outras emendas, que serao apresen- · 
ta das divididas em projetos especiais. 

O SR. ·MAURiCIO ANDHADE - A Co-
missão de Finan~~as, como V. Excia. acaba 
de afirmar, é de parecer 'que o projeto seja 
aprovado como está. salvo vúrias emendas 
que foram aprcsentddas. Hecusou tôdas [!S 
emendas que foram apresentada:> em plena-
rio, em 2.• discussão, c incluiu a matéria vi-
sada por estas emendas e nas emendas pos-
teriormente apresentadas pela Comissão, ga-
rantindo-lhes 0 direito de, vosteriormentc 
ao serem ·discriminadas no projeto de lei 
especial as verbas ·que a Comissão é de na-
reccr seiam .aprovadas em .globo, na ocasião 
da votaÇão do projeto de lei especial, seja 
examinada junto eom a matéria a ser trata-
da em nrojelo de ki. 

O SH. PRESIDENTE Justamente. E' 
o que a· 'Mesa entendeu. As outras emendas 
não serão prP,judicadas, apenas sc!"ão retira-
das dêste projeto, c serão apreciadas OTlOrtu-
namente em leis especiais. 

A Mesa .iú procedeu á leitura do Proje-
to n.• 36. Está, portanto, em discussão o 
Projeto n.• 36, (lUe fixa n desne<>a c prevô n 
receita para o exercíeio de 19•18. 

O Sn. Lll\fA GUlMAHÃE\~ (Pela ordem) 
- Sr. Presidente. Quando foi aprcsenl:nrlo 
o proielo. a esta Assembléia tive onortunida-
de de dizer auui auc o or(~mnento niío ti-
nha ns necessárias discrirninnçõcs de despe-
sas. Espctnculnrmente me anrcsentaram um 
grosso volume do orcnmento dizendo nue ali 
estava n discriminaciío. Entretnnto o exa-
me renliz.ado pch Comissão VPl'ificou nuc 
essas di~crimin~wõrs niío fo1·am feitas. Só se-
riío fritas em lei cspeeial, isto é. nós vamos 
dividir a anrov:1cão do orcnmrnto em rl11as 
fa~e';. A nrimeira, do orç:1mento vcJ·darleira-
mr>ntr rlitútorial. isto é com verhas nnra se-
rem gastas ú vontr~rl.e Sf'Tn nenlmn1a rliscrimi-
nnciio: r~enois. rntão. é nne vamos fazer es-
tl1s rliscrimin~wões. Na VPrrl:lrle o trrnno llOS· 
ohriqa a esta situariío; entretanto, crncro afir-
mar .anui cme cstnva nnrnwln oP.asiiio com 
intr>ir:1 r~ozfio. nnanrlo rl<'rln,.ri rm" o oren-
mr>nto não tinha as discriminaf'Ões neccs-
sárh-;. 

Voto pelo OI'Pflmrnto glolv•l. mas insis-
to C"l CTHP anresentPmos urn nroirto r>m nne 
se rH"f'T·iminrm r~-; drsnrsr~~ nprn"" sr> n As-
semhl/·ia Le<dslntivn n0rlr> dar rleslino ~is ver-
'has. nnrn onr rnnis tnrrle rh nossn V<'dfiPfiJ' 
se i'dP destino foi renlmenle cnmnrido pelo 
Exe,.nti.ro. 

O SR. PRF.SJnP.N'T'E - Continua em dis-
cuss;;n o Prnieto n.• ~(i 

F.nr.<>rrarl" snn rlis~11s.siío, von snhtn<'li\-Jo 
ú vfltn,.:'io, snlvo as emendas ane lhe formn 
aprf'~"ntnclas. 

Os Srs. Denntnrlo<; que s1io n~'la sna anro-
vnç1io. em 2.~ rlisr.ussão, snlvo tiHlas ns f'Plen-
dns que lhe fo1·nm am·~>~rnta 1hs, nnei1·nm 
permanecer assentados. (Pausa) - Foi apl'o-
vado. 

O SR. ANinAL GONTI.TO - Sr. Presi-
dente. Há no parer.er da Comissão uma }1re-
vi~iío de 2 nor mil em Vendns c Consir!.na-
ções; votei ~ com a ressalva de votar contra 
o projeto de lei quando vier a Plenário. 

O SH. PRESIDENTE - Aprovado em 
globo o Projeto n.• 36. Vamos, agora, na for-
ma regimental .submeter á apreciaç-ão da 
Casa, as emendas que lhe foram apreseniadas, 
uma a uma. 

O SR. GUILHERME il\IACHADO (Pela 
ordem) - Sr. Presidente. Ainda pela Co-
missão de Finanças, requeiro a V. Excia~ 
sejam votadas em globo as emendas que ob-
tiverem parecer favorúvcl da Comissão. 

'O SR. PRESIDENTE - Existem várias 
emendas apresentadas pela Comissão. 

O SR. GUILHERME MACHADO- Ainda 
pela ordem, Sr. Presi<lcn te. 

Esclarecendo melhor o meu pensamento,. 
devo ponderar que a Comissão se limitou a 
apresentar algumas emendas, entre as quais 
a que resolveu sôbre as emendas p~·o_venien~ 
tc3 do plenário, adotando um cntcrw, que, 
ao men ver, além de at<mder ús exigência::; 
de escassez de tempo, vem ao encontro do 
desejo do~; Srs. Deputados, no A que respeita 
as emendas apresentadas por eles, ao orça-
mento. A t ''I · Assim é que sugeriu fossem a enCtH. as em 
leis esncciais as emendas apresentadas ao 
Orçamento. . _ t 

Nestas coiHhçoes, não h_ouvc por par ~ 
da Comissão nenhuma inten!;aot'ldc si'?1~lelglOnl: on: 
C , c o 'bilidades de vcn 1 ar ' ~ . ~ asa a., Jlo.,sr. Abre a discrnnr-
assunto atravcs de debates so ·· 
nação das despesas. , , . 1 1 S d arccer portanto, c, cJcsc c o-

omos e P• ' - t 1 ,, cil''lo'J'trla , seJ'am vo a< n.,, ,.; ' •, •-go 0 requeremos, · ' 1 c ·· ··· _ . emendas c a onns~ao (lO 
mente, nao so as , ., , 5 aue forem npre-
Orçamento, como tam;>em " • 
senta das pela Casa. " p 

O SR. ii'i!AUHíCIO ANDRADE - ,)r, i·e-
siden te, pela ordem· . melho.. à Casa, so-

A fim de cscia:ccer , ; ler a emenda 
I. . . l V Excw que, ao rcllal'la c c · ' ;.;,. nÇ'lS apresentou no 
que a Comissão de ~·ma '

1
'1e ~erão votadas 

A, verba•· CJ · ·' projeto soDre as . ',:~te discriminadas em 
eT? globo. c JlOSle~r~~:ne'iô~.se a verba inseri-
lei espccral, V. Jo,xcr?,· ccificassc a que elas 
ta no orçamento e csp s .· Denutados 

f . l , que os ' I s. , se rcférem a 1m (e 1 . referentes a essa 
que apresentaram ern.ei:~ ~~ se a matéri.:1 das 
matéria possam venflcla. d~ n\ verba a que 
suas emendas cs!á ressa va ' 
a emcnrla se refere. Mesa v·li nro-

' PRE1'IDEN'~''P - A . ' ' -O ~R .. '.::J 1 ."1·:,. as' emendas apre-· 
ceder a lc!lnra tte ~oc .. \., f' 11 rle onc ns mes-
sentarlas pela Corni:>s·ao •. ~ sll e vot<Íclas cnglo-
mns possam ser dtscuti a 
J'ladnJ11eilt" l c) ''"f'.neri-' . ;,_o <'(A) Jr" ·"· ' C'1Cll d ...... Von consultar a " ~· ,rJohtl tl~'" cmen-
mcnto feito para a votacçao -~~~; 
das apresentadas pela omL~ E'·s · N;-10 lne. 

. l\IAR \ ' - ' · -O SR. LIMA GUI · :~ emendas englo-
parcce que devamos ':,ota~c' ·truta de nceitnr 
badamente, porque nao E<""S cmendns ~:eri\o 
1nem recusar cmendDs .. ~;~·i;:a une pen:w que 
objeto de nova lei, de nw

11
1 

(1•1· .11{rcscnV.1dn lle-. 
'f' eiBC " ' ' devemos vcn 1car a lv'' essas emendas pnra 

la Comissão que envo .v :,Jeci'll Porque, se 
que sejam objeto de lei e~'5' m;i~ cuidar de-

- podcrcrno. ·• · recusarmos, nao .. tos de lei a respei-
las, nem apresentar ~1 ?Je · ,· . 
to, porque seria mate na venud,\ · 

491' 



Devemos tratar essas emendas de acôrdo 
,;c6m o pedido da Comissão de Finanças isto 
~. considerá-Ias em lei eso<'cial. ' 

O SR. GUILHEIBIE ~:VIACHADO - Sr. 
Presidente, pela ordem. 
, Desejo que o meu requerimento fique de 
. pé, no sentido de se consultar a Casa se apro-
va, ou não, em globo, as emendas apresen-
tadas pela Comissão. 

O Sr. Matcus Salomé - Hú uma emenda 
.'da Comissão que estabelece devem ser consi-
derados oportunamente os projetos de obras 
'c também as emendas da mesma naturezr., 
:oferecidas ao orçamento. Na hipótese do ser 
aprovada essa emenda da Comissão, 1Jediria 
:a ressalva para a emenda n." lG para que 
não fique prejudicada c possa ser votada em 
separado. 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter 
. à consideração da Ca&u o requerimento do 
Sr. Deputado Guilherme Machado. 
. Os Srs. Deputados que forem favorúveb 

·a votação global das emendas oferecidas pela 
Comissão, queiram permanecer assentados. 

· (Pausa) . - Foi aprovado. 
' Vou proceder á leitura dessas emendas. 

Emenda n." 1, modificativa ao projeto ... 
O Sr. Lima Guimarães - Pediria a V. 

.J~xcia. ler também as rubricas a que se re-
ferem estas emendas da Comissão. 

O SR. RESIDENTE - A Mesa não tem 
elementos para isto, c está procedendo á lci-
;'türu das emendas, tal qual estas estão rcdi-

,.gidas. 
São as seguintes as 

i 

&'\fENDAS DA COMISSÃO DE FINANÇAS 
I AO PROJETO N.9 36 

(2. • discussão) 

NOTA: As emendas supra, em núme-
·1'0 de 1 O serão publicadas depois. 

O SR. MAURiCIO ANDHADE- Sr. Pre-
. sidentc, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 11alavra 
. ;o Sr. Mauricio Andrade. 

O SR. MAURíCIO ANDRADE- Sr. Pre-
sidente. A emenda n." 6, lida por V. Excia. 

.se refere á matéria tratada nas emendas que 
' foram apresentadas ao Projeto n." 35. 

Em vista da carência de tempo para a 
.~uprovaç·ão do projeto, num exame detalhado 
de tôdas as emendas, a Comissão julgou inuis 
acertado resolver poste~ior!nc:nte sôhre a apli-
cação dessa verba,. dt~crunmando-a em lei 
especial. D~ manctra que tôdas as verbas 
·que v. ExcHl. leu a?o_ra se rt;ferem, exatn-

·mcntc, às verbas que t.rao ser. dtscriminadas, 
posteriormente,_ em lc1 ~spe.ctal, por, ocasião 
da sua aplicaçao, pelo Governo do Estado 

0 s'R. PRESIDENTE. - Estão em dÚ;-
cussão as emendas oferectdas pela Comissão, 
·de n"s 1 a 10. 

. ·. O 'sn. UMA GUIMAHÃES. (Pela ordem) 
· S Presidente. As emendas podem ser 
·absol~ttamente justas. Entr~tan!~· c~as nií<;> 

· · ·/foram acompanhadas de . JUshfi:açao. Ha 
tlmendas que aument.am ate do . dob~o a vc~
ha prevista pelo governo c; _?llt~as ha que di-
minuem de metade a prev1sao governamentaL 

L.' 

Ora, não havendo justificaç-ão, urna ma-
neira que nos oriente para votar essas emen-
das, pediria a V. Excia. que nos lesse as 
justificações. 

O SR. PHESIDENTE- A Mesa vai pro-
ceder á leitura da justificação . 

O SH. MAUHíCIO ANDHADE- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. A emenda a que se re-
fere o nobre Deputado Lima Guimarães é 
aquela que prevê um aumento de veneimcn-
tos para funcionários no quadro de fiscali-
zação de rendas do Estado que tiveram seus 
vencimentos aumentados pelo Projeto n. 16, 
aprovado pela Assembléia. A outra parte se 
refere ao quadro de funcionários da Assem-
bléia, cujos vencimentos também foram au-
mentados pelo projeto de lei aprovado pela 
Assembléia. 

O SR. PRESIDENTE - As emcnclns de 
nQ~:;, 1, 2, 3, 4, 5, () c 7 são inteiramente 
desprovidas de justificação. As emendas n"s. 
8, H c 10 estão devidamente justif.icadns. 

O SH. LIMA GUE\IAlUES - Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

Sr. Presidente. Requeiro o de~taque pa-
ra as emPndas 9 e 1 O na vota~~ão &(lohal. 

O SR. PHESTDENTE - Vou submeter 
ú apreciação da Casa o pedido de de~;taquc, 
do Sr. Lima Guimarães, relativo ás emendas 
de n"s. H c 10 oferecidas pela Comi.ssão. 

O SR. LI~IA GUI:\1ARÃES - Sr. Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Lima Guimal'ães. 

O SH. LIMA GUIMARÃES - Pedi des-
taque para estas duas emendas pelo seguin-
te: são emendas que não se ampm·am nem 
em decretos-leis, nem em leis votadas pela 
Assembléia. Por conseguinte, essas despesas 
devem seguir a regra geral llas outras, isto é, 
esperar que se ofereçam projetos de lei aqui 
na Assembléia c só depois de processo e es-
tas duas não. Por contar na lei geral de dis-
criminação que vamos adotar. Não é justo 
que tôdas as outras emendas que foram apre-
sentndas aqui schun submetidas a outr? pro-. 
cesso c estas duas são. Por consegmntc, e 
natural que se façam projetos nprovanc!o e~sa.s 
desncsas para que elas figurem na thscrum-
nação futura. 

O SR. PHESIDENTE - Continua em 
discw;<>iío o pedido de destaque. , 

Encerrada sua discussão vou submete-lo 
a votos. 

. Os Srs. Deputados que são favoráveis ao 
. pedi do de destaque requerido pelo Sr. Depu-

tado Lima Guimarães, queiram permanecer 
assentarlos. (Pausa). Foi aprovado o pedido 
de destaque. 
. O SH. PHESIDENTE - Continuam crn 

discussao as emendas oferecidas pela Co-
missão, salvo o destaque já votado das emen-
das de n•~ H c 10. 

O SR. MA TEUS SALOMÉ - Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

Havia eu pedido destaque para a emen-
da n.• 1 O. Quero csclarécer que não se tra-
ta dn emenda apres(mtada pela Comissão e 
que tomou êsse número, mas sim, de uma 

í 
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emenda por mim subsciita e que também 
.tcmo.n.•10. · 

O SIL PRESIDENTE - A Mesa está sub-
metendo á votação a~ emendas da Comissão. 

Assim sendo refere-se ás emendas 9 c 
10 apresentadas 'pela Comissão. Depois de 
submetidas essas emendas á apreciação da 
Casa, é que serão submetidas á dlscussão e 
votação as emendas apresentadas pelos Srs. 
Deputados. 

O SR. GUILHERJ.\IE MACHADO - Sr. 
Presidente .. Desejo formular a seguinte ques-
tão de ordem: V. Excia. já leve oportuni-
dade de consultar a Casa se esta é oú não 
pela aprovação em globo das emendas apre-
senta das pela Comissão. Ao que parece a 
Casa se manifestou favoràvelmen te ú aprova-
ção em globo. 

Assim, improceclem em tudo por tudo os 
requerimentos de pe<lidos de destaque que 
vêm de ser formulados. 

O SH. PHES!DENTE O pedido de 
destaque do Sr. Lima Guimarães foi subme-
tido ú votação c aprovado pela ca~;a, contra 
o volo, apenas, de V. Excia. De· modo que, 
submetida ú votação as emendas n1's. 1 a 8, 
c aprovadas, a l\Iesa submeterá, depois, w; 
cr:.JCndas n''s. B c 10 ú consideração <la Ca~a. 
Nao a submc.te agora á consideração do ple-
n .n·w, em virtude do pedido de de>.:laque. 
Op~rtunamcntc, quando .. apresentada no ple-
naLo, para votação, os Srs. Deputados as 
aprc;varão ou reprovarüo, segundo melhor 
lhes parecer. · 

Vou, portanto, pur em voln(,:ão, as emen-
das de n''s. 1 a 8, oferecidas pela Comissão. 

Os Srs. Deputados que lhes forem favo-
ráveis queiram !lC!'lnancccr em seus lugares. 
(Pausa) . Foram aprovadas. 

Vamos su!nneter ú votação as emendas 
que forar.1 obJeto lle destaque, isto 6, as de 
n•s. 9 c 10. ' 

Os Srs. Deputados que são pela aprova-
ção d::s cmcJHla:> n"s. !) c 10 queiram pcnna-
ncce,· em seus lugares. (Pausa) . Foram 
ap1 ovadas. 

Vamos agora submeter ú apreciação da 
Casa as divcn;as emendas oferccidw; pelo:; 
Sn;. Deputado~;. 

O SH. GUlLHEilME MACHADO - Sr. 
Prc:Jidenlc, pela ordem. 1 

. ~1equêi;o. a V. Excia., por parle da Co-
t~ls :~10 de Fm~nças, seja submetido ú aprc-
cJ:Ir:~o c votaçao da Casa o parecer da Co-
Dw;~:ao no tocante ús :;ugc:;tões relativas aos 
a~uncJllo~ d~1 • reeeita, vi~;to como e:;la parte 
m:Hla nao io1 ddnüidn c nem ~;cquer, sôhrc 
c .n, e promJJWiou n C<1sn. 

O SH. Pni~~)lDENTE - A ),Ie.':a cntcn-' 
de que, nestas eondiçiles, a Comis~;iío dcvcl'in 
o ercc:.:r t~m s.nh:;litutivo no projeto, mas, pa-
ra c;ne na o fique prcjurliearlo o espíri Lo do 
P.arcecr, vou snlm:clê-lo ú arJreeiw;iío da 
Cn:;n, !Wl'a votaçflo, nn pnrtc em nue o mcs-
t"'J a1FC''C'1tn o aumento da receita, a fim 
de que seja esta parte in<~orpornda ao proje-
to, como ver<lnclciro substitutivo. 

O SI\. LL\1A GUIMATL\ES _ Sr. Presi-
den'c, pela ordem . 

:m. PnESIDENTE, isto é assunto que 
exige mais detalhado exame. Não é possível, 

senh.~rc:s Deputados, qtic. a 'Lei orçamcntúria,, 
que c~oge grande ()studo seja aprovada .ata-
balhoadart~entc, sem um exame mais pro-
fundo. Nós ternos, C?mo Deputados, rcspon-
san,lwades, e, principalmente, a parte que 
aumenta a rccc!la do Estado, deve ser dcta-
lhadamcnte estudada. . · 

O'ra, como a Comiss·f:o já previu as des-
pesas que podem ser o!J]cto de lei especial 
também esta plu:te referer~te á receita, pensp 
eu, deve ser obJeto de le1 especial para sei 
incorporada, mais tarde, ao or~~amcnto. · · 

O SR. MAUHíCIO ANDHADE - Sr. 
Presidente, pela ordem. 

Ao apresentar o rclatódo sôbrc a lei or-
çamentária c os diversos dados para o au-
mento da receita do Estado, a Comissão pon-
derou, maduramente, sôbrc os efeitos que dai 
poderiam decorrer para o povo mineiro,· e, 
sobretudo, para as classes produtoras. 

O parecer do relaior da receita cstabclc-
ee, como remédio para rcs~lver a situação, 
em que :;c encontra o Governo do ·Estado, 
tendo ú frente um '-'dcfieit", que com as. 
emenda:; apresentadas no orçamento, vai a 
perto de Cr~~ 200.000.000,00, diversas indi-
eacões concretizadas em projetos de lei quo 
constnm do relatório lido na sessão de hoje 
ú tarde pelo Deputado Fclidano Pena. 

O 1:clator da receita indica á apreciação 
da Assembléia três tributo~;: - o V é o da 
taxa de assistêneia hospitalar .que ineii!e. sô-
bre a aguardente c outras hclndas akooltca~, 
fabricadas on negociada:; no Estado de ~h
:nas Gerais. Nada mais ju:;to do q~w esta taxa. 
Ela renderá para o Tesouro do ~~st~d~>._ cerca 
de 15 milhões de cruzeiros c u~Cl<~lra cx~
tamen te sôbrc um produto que. na o e de Pl'l~ 
mcira necc.ssidade, sendo, rclatJvamc:1tc, u!lla 
taxa módiea. Pai·a a aguardente fo1 pcd1d.a 
a taxa de 50 ccnt:1vos por litro e pay:' .os VI-
nhos de 20 centavos tarnbóm por litro· C_?-, _ , t .,1 c~a·'erada c nao mo se vc nao c uma a., •• "' d d . . ' 1 . 1 1.11 e.lt" os pro utorcs o · Ira onerar cema3Wl a 1 v 

K;tado. - · 1 ·1·' · 
A 9 • t , ; de cxtensao uno 11 wna, 

~. ax"l e a . 1 I) pttta 
1 . l . c to de antorw < o c -

O J.]eto (C um pl'O.I , • ·irlir ct,h .. p as 
do Rewí. E•;sa taxa dcvc~·a. me 1 2· l)f)' lle'c' . 't ·~ ·(< qf•H"lU (C , · -pronncdndcs tern on.n., •· ·· ' .r lcnlo r lo seu 
tarc~ e serr, tomado rwrn ° c.1 

• ., ~ ~'"'t•ndo , l' , 1 • r1•1'' tc1J,l.>, , .. ,,' 
In( Ice, tamhcrn o va m · ' " 
'l l'e"J·:-Io e"\ CTtl"' se locnHzam · . 1 (- (. ' 1 _ ...... • ,~ 3.Q rccnrso c c 

A 3 • t'l"a ot' melllo., o •1 / 
· • "•·"' . '· • 0 ·nnnento so.Jre o 

mews pura a rcce1la c . ' -"c rc~nr•i tan-
impô,to de vendas e I.'.Oll~lgn:~ço._.~~ . "''.'," • . .1 ,~· r,.-11s. bs~)e J,nnos-
do ,os Ilrecc!los const1 n~;:? i' OOO. Se•J,mHlo o 
to c atualmente de H P .1 · êle dc"vcrí ser 
parecer do relator rla rccm .;•, ·1·r p.or 1.000. 
'llllll" t 1 o')~' () 0 0''1ni ·' .l ) ' • dl :1' o em , .• 1n ·' · ~r· a•· Gel"'is cst't \ · · f I l rl~' "'dll• ,, J "·" ' ' 
r cy?nonna <lo ~s:Pr o. _ :,. ··1c suportnr êsscs 
pr:r:PJtamc~ltc em cond;ç''r:.;,. < ~erifienró, por 
tnhu 1os, corno a Asscmhl, ta neJI!c sP trava-.-· 1 1 t . .. 1·Prtnr. · · · ·· ' o?aw•o ,<lo <c :n c CJl~·- ; ~ •· lirfío em im]10r-
ra em torno d"les, nao 111 Ll~ , . 'l 'd 
t
, . ··eJ·111 ·w IJOI tal. o, c :me1a exngcrada e C''1 P• · ' · 

nossas fontes produtoras. 
O SH PHESIDENTE -. Pnra melhor 

l . 1 - · 1 "e·"l vai ler o pareecr e ucH açao l a Casa, a 1" "" 

sôbre a receita: (lê). fiJO S I) . O SH. ANJBAL GON' - • r· rcsl-
dento,. peço a palavra. 



O SR. PRESIDENTE _ Dou a 
.no Sr. Deputado Aníbal Gontijo palavra 
.d O SR. ANIBAL GONTIJO ...:._ Sr p. · 

ente, desejaria saber de Vossa E ... r e si-
essa emenda xcw. se 
2 por 1 ooo' que s~ refere ao aumento de 
venda : ' . rela~Ivam~ntc ao impôsto de 
algum s ~ te.onsign~çoes, nao se r.elaciona com 

0 I I O Pl'OJCto de lei, 

d 
O SR. GUILHERME MACI~ADO (I) I ·or em" c ) . • - c a 

l . • .:>r. I residente, se V. Excia. me 
~=Í~~e~tf·u esclareceria ~o nobre colega Ani-
imp' t i 0 • que 0 proJeto de lei sôhre o 
tr o~t o e vendas c consignações já está em 
~n~, o ncs!~ Casa, tanto assim crue a Co-

IDISS<~o de I< manc"1< " t 1 • ment .. ~< ·' JU amou (ele conheci-
. 0 para emitir o seu parecer. 

orde~) SR. MAURíCIO ANDRADE _ (Pela 
lnt . . . · Quero ~sclareecr a Casa que 0 re-fnw, ao refen~·-sc a êsses novos tributos 
0 'taz dpelos seguintes motivos: Sc"tmdo prc: 
em o a C t't . - "' tudo . 0118 I mçao Federal, depois de vo-
n ° OI ça.mento, nenhuma taxa ou impôs to 

1e~:~cP?dera s?r criado_ e incorporado àquele 
:jo Cio. Assim, se nao aprovarmos a cria-

~~d dessas taxas ou impostos, uma vez apro-
0 o orçamento, mesmo no caso de serem 

fPrescntado.~ c aprovados novos pro.ietos pe-
i~ Assemblcia, não poderão, no entanto, ser 
19~~I:porados á receita para o exercício de 

con ~\ vfsando, exatamente, êssc preceito 
•·efcs I ucwnal crnc o parecer da receita se 
.F rc a essas taxas e impostos c advoga cn-

<lO • .P sua criacão c, com;cqücntcmcntc apro-
vaçao Pela Assembléia. ' 
dcn'tO S_R. AN!BAL ~ONTIJ,O - Sr. Prcsi-
, ~· mnda nao havia tcrrmnado as minhas 

'}onsH!craçõcs quando fui interrompido pe-
. ~s meus nobres colegas Srs. Guilherme l\Ia-
~ lado e Maurício Andrade. 
· Prosseguindo em minhas considerações 
dqucro declarar que para mim foi UHI'l ''I'al1: 
. C SlP'pr · < v ' D · · csa ouvir o esclarecimento do Sr 
p~kutsdo G~~~hcnne M_achado de que o pró~ 
rrcido e~~ela, 10, das .Fmanças, havia eompa-
cl '1 poucos dws, a urna reunião chs aso,cs conscrvadore 1' ·' · a não aurn · t < • s c a 1 se comnrometido 
signac: en ar o unpôsto de venda~; c con-. ' _,oes, urna vez que J. t t , Pl RPcupcrac'ío EconÓm· - a emos no ano ele 
'sôhrc as "'ven~las c Jca a. taxa de 6 por mil, 
l · , · '· conswnaçõc~ 1 1 . JOis, esse irnpôsto ele 14 ·• . ··· >assanr;o, 
Por conseguinte se hm . par~ 2.0 por mil. 
to de 2 por mil paooal~ei l!'UJS cs~c aurncn-
22 por mil. ' < "·'< ra 0 Impôs to a ser de 

Ora, Sr. Presidente 
que ,todos nós lutamos co;lt .no momento em 
é aconselhável que se onc1

1~ a carestia, niio 
com mais êsscs dois nor mi\ 0 Hc;onsumidor 
uma consirlcracão a fazer-se 'na a, também, 

f . · · S < nartc 1·e rente aos 1scms: - e êstc irnnô<t. f: •c-
fiscalizado a arrecadação pos~.lvci'n~cn~r hen~ 
dohrnrh. Niio )lt,, nois .ncces~idnrlc ah~oi~~\~a 
do aumento rle 2 nor mil no unpôsto de v 1 

das c consignacõcs. cn-
, O SR. CASTRO PIRES - Sr Presiden-

te, peço a palavra. · 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 

.o Sr. Deputa dó Castro Pires. 
. O SR. C~STRO P!RES (•) - Sr. Pre-

sidente, o proJeto relativo a taxa de extensão 
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imobiliária fixa três cruzeiros por hectare 
de terras que ultrapassem de duzentos hec-
tares. :f.:ssc aumento de impôs to territorial 
rnã.o é permitido pela Constituição Federal 
alem de 20%. E êsse impôsto territorial é 
que nós discutimos aqui e resolvemos não 
aumentar c sim diminuir. Vamos criar, com 
outro nome, um impôsto territorial, aumentan-
do grandemente, taxando de latifundiário 
quem tem duzentos hectares de terra. 

Na minha zona c em quase todo o inte-
rior de Minas, duzentos hectares s·ão de pe-
quenos proprietários, c até quinhentos hec-
tares consideramos pequenas propriedades 
que irão pagar Cr$ 3,00 pelo que exceder de 
250 hectares. 

O SH. GUILHERrME MACHADO - Peço 
a palavra, Srs. Presidente. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Guilherme Machado. 

O SR. GUILHEHME l\IACHADO- A Co-
missão de Finanrns examinou cuidadosamen-
te, sob seus diversos aspectos, o aumento da 
receita, que o ilustre relator propôs no pa-
recer para segunda discussão sôbrc o Pro-
jeto n.• 3G. Ela principiou r>or atender nas 
possibilidades de economia do nosso Estado, 
para o qual se abrem largas c auspiciosas 
perspectivas. Depois, considerou a propos-
ta orçamentária segundo os princípios c as 
recomendações de Política Financeira do Go-
vêrno, tão sincera c vivamente empenhado 
em recuperar Minas para a grandeza c a fe-
licidade de seu povo. 

Finalmente não perdeu de vista as osci-
lações do nosso meio econômico, as causas 
próximas c remotas do nosso dcsequílibrio 
orçamentário, as condições jurídicas, políti-
cas c sociais da nos~;a vida financeira. 

Ao cabo tlc tão escrupulosas considera-
ções, certificou-se da necessidade inadiúvcl 
de concordar no acréscimo da receita nos 
têrmos do parecer, não obstante vir orientan-
do os seus trabalhos no sentido de evitar, 
nesta hora de aperturns financeiras c inquie-
tações sociais, qualquer majoração de tribu-
tos. Acontece, porém, que tantas c tão inten-
sas são as nossas necessidades coletivas, ~;o
hrctudo, as que se rclacionan1 com o ensino 
primário, a assistência social e os complexo~; 
Ilrohlcmas de comunicação, que, par~ logo, 
se impôs a Comissão, nÜido c impcrwso, 0 

dever de aprcscn ta r emcn das ao or(;nmcn to 
para o fim de aumentar al~umas verbas dcs-
. , . - l t- 'rnport·mtcs hnadas a rcahza\;ao de o Jras ;~o I 'ntc" 

quanto sejam as de construçao de P0 
"'' 

Jlrédios c~colarcs, campos de aviaçã~, e{c · 
Ora, Sr. Presidente, não andaria ~em 

avisada a Comissão se, de envolta corn ° -~t~~
tificado acréscimo da despesa, não trom.:.~.,
sc para ser submetido it apreciação da Casa, 
tn~a proposta razoúvcl de aumento da . I~c
ccita. Com efeito, o Estado, hem consH o-
rando, não estará em condições de d~n· :a: 
tisfa~~ão aos intcrêsses coletivos. e JT1I~ 01 ~ 1 

as necessidades nuc mais nos afln~em, se 11 " 0 

lhe for assegurada possibilidade de elevar a_s 
snas rendas, sern grave prejuízo da, capaci-
dade con trihutiva de seu povo. E~ outras 
Palavras, a Comissão terá de reconsiderar. a 
sua bem inspirada atitude em .face do acres-

I 
J 

I 

I. 

·"'· , ' 
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dmo da despesa se esta Assembléia, pelas ra-
.zões expostas não chegar também a conclu-
são de que malgré tout, necessano se tor-
na o aumento da receita. 

Daí o motivo pelo qual foi solicitado o 
seu pronunciamento sôbrc o parecer na par-
te relativa á receita. 

Sem dúvida que, dando aprovação a ê?te, 
'não estará ela aprovando a majoração de Im-
postos, porque 0 orçamento, ainda que seja 
uma lei não pode criar ou majorar impostos, 
já que, para isso, é preciso lei especial. Em 
tais condições, aprovando o parecer, como 
se pede, esta Casa irú apenas dar fôr~~a e 
prestígio a uma solu~~ão financeira imposta 
pelas necessidades do momento, a qual não 
ferindo em cheio os intcrêssc3 particulares, 
tem o mérito de atender, ú luz do realismo 
político, aos justos reclamos da receita pú-
blica do Estado. 

O SH. FABRíCIO SOARES - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Fabrício Soares. 

O SH. FABRíCIO SOAHES - Sr. Pre-
sidente. 

Se hem aprendi o que r;e tem dito em 
Plenário, parece-me, llala venia, que hú en-
gano c precipitação nas t1iscnssões. 

Existem três projetos de leis, em anda-
mento nesta CL~sa, rcferenies a vendas c con-
signações, impôsto tenitorial c taxa especial 
sôbrc bebidas alcoólicas. 

. Se nós aprovarmos o relatório, não quer 
dizer que sc.]arn aprovados os aumentos su-
geridos nos projetos de lei. Aconteccrú ape-
lllas o seguinte: aprovados, oportunamente os 
projetos, incorporar-se-ii.o ao orçamento· na 
hipótese contrúrin, se não forem aprov~;dos,· 
"iicará prejudicada a votaç·ão do relatório. 
Assi;n, e~tcndo que niio devemos precipitar· 
a chscussao, fazendo alegações que só scrfio 
p~rtinentes q_nando o . vlenúrio se pronunciar 
sobre o~ vrowtos de lei, referidos no .inieio. 

O Sn. CAHLOS PIRES - Sr. Presiden-te, pela ordem. 
Deve ser dir:cuticla a matéria, com res-

salva dêsse1; projetos. 
O SH. PHESIDENTE - A Mesa, a fim 

d~ que a Cas:: possa tornar o devido conhe-
Cimento dos _lermos. do relatório, susp(mdc a 
ses;,iio por vml·c mmuto1;. 

O SI1. I>I!ESID.EI'J1.,1~ ~- Está rcnherta n 
sessiio. 

O SH. MAUHiCIO ANDHADE - Sr. Pre-
sidente, t>e~~o n palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Maurício Andrade. 

O SR. l\IAUHiCIO ;\NDilADE - Sr. Pre-
sidente. 

A Comic."iio r1c Finan(oas, uo exnminm· a 
proposta ort:amentúria, hl.lgou imprescindí-
vel que s~ flze1;sc mna mnjoraçüo sôhre nl-
gumn.o. vcrons, que, ao 1;cu ver eram de gran-
de utilidade, e ;,c mostravam na vroposta, ab-
solutamente insuficientes, tendo em vista as 
ncccsddadcs do Estndo. 

Atendeu aos aumentos constantes dois 
projetos de lei n]JI'OVados pela Assembléia c 
devidamente sancionados pelo Sr. Governa-
-dor do Estado, projetos que criaram aumen-

to de ~encimcntos dos funcionários da fis-
calização de rendas e dos funcionários da 
Secretaria da. Assembléia, que não haviam 
sido previstos na proposta orçamentária, 
apresentada pelo Govêrno do Estado. 

Os demais aumentos de despesa orça-
mentin·ia foram de oito milhões de cruzei-
ros a serem distribuídos para a Central Elé-
trica de Itutinga e para a de Airuoca. Quinze 
milhões de cruzeiros para a verba de cons-
trução e reconstrução de pontes, quç na pro-
posta orçamentária era apen~s ~le _quatro mi-
lhões de cruzeiros. Para · assrstcncw aos me-
:nores, quinhentos mil cruzci_ro~ par~ a As-
sembléia Legislativa, dois rmlhoes seiscentos 
e um mil oitocentos e quarenta cruzeiros. 

Tudo isto importou em cerca de trinta 
c cinco milhões de cruzeiros, .m!mcntando o 
deficit da proposta orçamcntana cerca de 
duzentos milhões. • 

Ora Sr. Presidente, tendo. em vis~a ês-
tes ·mm~ntos a Comissão de Fn~anças JUlgou 
. '., 'I.Iltli've' 1 que se proporcwnassc tam-rmpresc r· . ,·1• ue 
I . Executivo elementos maneei os q )Cm ao "' ' nndhr em lhe facultassem pelo menos rei ~ ' 

t ' •1 fi.CI·t' que leria de enfrentar no par c, o c e 
exercício de 1048. , . 

Assim tendo em vista tarnbcm o dtspo-
··r I ' Constituição Federal que veda .a 
SI IVO (a . f" lanceirOS prOVCni-
incorporação de melO;'> 11 ' • dos deyJOis da 

I t u imposto cna . ' entes c c axa o · exercício de . ;- -'o orçamcn to, o • ap1 ovaç.w u _ ao 'lprovar a 
1048,. procuramos, ?n.tao,l quCeom' r"ss;o ele Fi-
A bl .. latono c a ' · ssem Cia, o rc t' 0 a•ItOI'I.Z'l";;O Exccu IV '' ~' "'" .nanças . se desse ao, ~a Jlr~visão foi in-
para cnar novas taxas, CUJ 
corporada i1 receita· , . 

. , fêz rcfercncw no 
E por êstc motivo, se . i tor da Hecei-

relatóri? aprcscn_tado P8} 0 \~~as que seriam 
ta, a tres novos Imposto., c cs de projetos de 
criados, dois dêles constan t 

11
" Assembléia, 

leis, em transito, a!ualmciü~,. d;ncndas recc-
e já em 2.• discussao,, co~~ rr~ de Finan~~as. 
hidas em exame na Comi.,s . , . _ 

. ,, . Presrdcnte, o IH o 
Tendo em VIsta, u! · .·"''~ de Finanças . . t . Con.J.,"ao . posr o que ammou a 1 , ·ta ao Executivo, 

de deixar uma por~a ~ lC~ t , 1 possa fazer 
llara crue na emcrgcncta ,l u,l ' 1,

1
.:, certa-

' s que ~ "' frente ús enormes despesa . . 'c 10Ml to-
"'Pl'CICIO (I ' mente, de enfrentar no e,.~ .. , Assembléia a 

mamos a iniciativa de pec_ln '1 

aprovação daquele relatóriD · 1 lc;ia Le-
t , ·'t Assem > O Govêrno se aprcsen d ' l : Produ-. d Fomen o a g~slali~a com ~ Pla;w ? . C r c as produtor~ls 

çao, VIsando dmanuzar as , 0 
1
{os•·a economia 

I de Min 'lS Gerais recuperar ,l r· ·:L ··obre tu-(., ' JOr C Cl O, ,, 
estagnada hú tantos anos, I, . co provocado 

do, do desequilíbrio econorru ' 
pela última l'randc guerra. . As-

"' solictlamos a Assim, Sr. Presidente, . rio 0 que não 
semhléia que aprove o r?Iatoostos a que se • l . O" Ull]l • • unpor a em a}lrovar " 'Il'lS em auton-
rcferc êst~ relatóri?, r;:as a~~~p~·stos que pos-
zar o governo a cnar cst~s 1 ,

10 
juízo ua As-

teriormentc serão submetidos ' 
sembléia. 

O Sr. Castro Pires 
mos o Govêrno a criar 
podemos voltar atrás? 

_ Se nós autoriza· 
êstcs impostos, nós 
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O SR. MAURíCIO ANDRADE - A As-
sembléia autoriza ao govêrrio ·do Estado u 
propô r a criação dêstes impostos. 

O Sr. Castro Pires - E se negar? 
O SR. MAURíCIO ANDRADE - Se ne-

gar, evidentemente, os impostos, não serão 
criados. 

O Sr. Castro Pires - E se autorizarmos 
o govêrno a pedir c negarmos depois? 

O Sr. Oscar Correia - O processo está 
em andamento na Casa. 

O Sr. Castro Pires -- Então, não há ne-
cessidade de autorização. 

O SR. MAURiCIO ANDRADE - A auto-
rização visa apenas a cumprir um preceito 
constitucional, porque se a Assembléia, pos-
teriormente, os aprovar nüo poderüo ser in-
cluídos no exercício de 1948. Só poder,ão ser 
co!Jrados no exercício de 1!149. 

O SR. ANIBAL GONTIJO (pela ordem) 
- Sr. Prcsidcn te. Fui um dos que mais se 
opuseram a qualquer aumento de despesa pa-
ra o Estado motivo êste por que voto contra 
qualquer aumento de impostos, principalmen-
te em se tratando do irnpôsto de v::mdas e 
consignações c do impôsto terri to ria!. O Go-
vêrno de I\Hlton Campos, dêstc grande e hon-

. rado mineiro nilo pode governar ~;em irnpo';-
. tos, possivelmente como dlz o nohrc Depu-
tado Alberto Deodato é uma atalaia que estú 
à trás dc%as grandes dcspe:;as. A~;sim sen-
do continuo a votar contra nualquer au-
mento de impôsto, principalrnente o de ven-
das c consignações e o territorial. 

O SH. LIMA GUE\IAIL\ES -- (Pela or-
dem) - Sr. Presidente. Se confrontarmos a 
Mensagem do Governador Milton Campos 

· com a proposta orçamentária verificaremos 
que sua Ex c ia., naquele documento, no é: de-
monstrou que para o ano de 1948 era prová-
vel urna receita de novecentos milll<ies de 
crnzeir·o-; e uma de~pe~m que nos levaria a 
um !leficit de 85 milhões de ermciros. 

o Sr. Oscar Correia - Se nrto ldC Cri· 
gano, há um engano de V. Excia .· 

O SP.. LI~IA Gtn~tiAilÃES -· f: po:;sívcl. 
O Sr. Oscar Corrêa - Éle db;e anenas 

o scgt~ir;t~: só as Disposições Con~;tituefonais 
Tra, ~ntorws . ~rariam para 0 cxc;·eicio de 
~948 .um deflclt de mais ele 80 rnilhDc~; de 
Cl'\1 ~"J o~;· só a-·> Di ''llO''l. f'')c~ ('()'1 ,., i 'tllf'l. <Jil'li •·· T . . .. , ,, \ ,J I ,,L.. ·' t ~·) 

r_an~ntórias, inclusive 53 milhões (le ern-
ZcJros de dívidas fiscais. 
· . O S~. LIMA GULMAHAES -- A~nda mw assim reJa v ··r·, . · ; . • err rcamo~; que na propo~:h or-
çmnPt.nVtrta n~o en tron JJ~nl·ll'l'l't (!"~TJC',"l cop s an t " · · · ' ~.. · ' 
cio;; ai~· c, no . Ato das Di~;po:;i~·õcs Con~;titu-

, ' 1 rnnsltórin.~. Entt·cl"rlto ·t TlrOJlO''l'l orcarncnF .·, - •u ' • . "· 
u~ m. ~Ullct nos vem com uma receita <lc 
1 r- .~ Ilhno e cem milhões ele ernzciros c l~m 

(c. 1" 1t de duzcnto::' e tantos mllhões <lc eru-zcrros. 
O Sr. Oscar Corl'êa -- Dm:cnlo~; e qua-

renta e c etc mill•õc:; de erlwe!ros. 
0 SR.. LI~IA GUJMAHÃES - flrn, Sr. 

l>resH!cntc, ne5ta proposta orr:n'"ent:\ria em 
~uc. houve a mujornr;fio da rpecitn, I~i'ío in· 
/Ulll O g~w~rno 0'> impostos a qne ,<;C rc(r~-

C a Conussao de Ti't'n"nf'"'' "'··te~ t''"f'Osto•; P est - r · c• , .... , • "·' • · · -. · as taxas sao obif'tos de uma lei (l"e ainda 
está em curso na Assembléia. O r,ovêrno não 

<lB.ii 

contava absolutamente, com esta majoraçã()· 
da receita. . . . 

' Ei1tretanto a Comissão de Finanças, maiS· 
realista que o próprio rei, quer aumentar a. 
1:eccita do Estado, para cobrar despesas por 
ela também criadas. . 

Essas despesas, entretanto, Sr ... Prcsrden-
tc, são, na sua maior parte, consequente:; d_as 
emendas n•s. !) c 10, apresentadas pela c~-· 
missão, emendas estas, a meu ver, mconstl-
tucionais, pelo que requeri de~taque das mes-
mas, para que fôssem discutidas na Assem· 
b!éia. . 

São inconstitucionais porque cnam ~argos 
o que é proibida pela Constituição do b:;lad_o, 
a nüo ser que êstes cnr:_~os sejan1 téc~Icos, ~1ao 
me parecendo, absolutamente, que mvcstiga-
dorcs :-;cjam i.écnicos. Mas, apesar de tudo, sr.: 
Presidente não quero ser um entrave :_w an-

' , l'"ZO e"':.t '1 se damento do orçamento, CUJO P " "" c 

esgoia~. . . · seu 
As elílendas da Comissão, mcluslve · l 

parecer, podem ser objeto de aprovaç:;o ~ a ' 
Casa, po):que ainda aprovada:> em segund~ d:~: 
cussão uma emenda supressrva pode-nos t 
zcr jnsli•:a na decisüo da questuo .. 

Qttcr:o ·ünd•t salientar, Sr · PresHJentc,. a 
c ' . l" · , ' conns-ncec::sldnde que o Il' OJCW tem t ~ 1 ~ '\. • •• cs-

süo Constitucional pa1 a dar parecer. sor!r e : 
. · r'!lCO!lStltn''lC<llUIS, sa~ emendas qne cu. rcp:.no , · , ,,v,,, re-

c rcnuto incon:>tHuciOHUlS as cmcnd-1" ua. 
. . ' . · 1,1,. 11 :;o ··e baseiam certa, porque c:> ta:-: 1 ccer , », ". ·' 

al)l'olut·n•1ente numa Lei pre-cxrstente · 
,, U SI: Mwmcio /l.wirude - Não se trata 

· ·. ,,., 'l'JClia> uma au de uma emenda da reccna · v '· • · 

tonzaçu). . n- vs E•It"'''anto, 
lj, '·;I' I IMA G U I!IL\,c ""'"' -· ' ''" . ~ " • • · ·· l'l r··ct>lta or-é UHla l.J' oposta pa, a waJoruçao t' . ". ·., .. 1. J'á 

. , ])'!''"! l Cll! Ulll,l ~" çawcnuJ.n« tltle nao ::.c • •>v ' 

cxbt<mle. 
() Sr. Mu.z1tício de .1ndmde- E' npenas 

UHH\ aulorizaçi.iu. , ., . , .. .,,, Pc 11 .. 0 que 
() ;:,lL >~U1iA (.,lJ!i\1rd{A1<..,, - .. '' . l 

esta at onz;..w ,o é lanwém incoa:;utue>olla_. " • -.c . · 1 jH"'VlSaO V . . IJ O!T'\Jlll.;lllO COJ!l Sllt " 
Vü v .. t.t.~d .. J.> :,r'- • . 1 ~ a (1~1 Ht.lO 
(J.(! l'e~\..:.: LU, U.1J:)OHHuhlt.;liLV <..:UUllJ CL ' 

Vvl .. duo.;. . ... ,,- 0 act t:i()vêrno 
~'~ (:: al.cna:; lllila t>.UlüllZ.H.,.d ... · , , ... uma 

p .. ra illeol'1Jora;· wa,s tantc au Ul ~-au.c ... o d; 
l'(..,cl!lÜl tUHLU1. !h t!L-U-' iU 110J til! C ::,e l'CS:)C.lH.Cl • e 

. llOllClllOS lllC llll.' le1:; bil <JdC ~c iJn,,ctc .• ,, u ... o .. : '"'I't(la 
• ~:'1 ("'lC ~.)~1c.l ····"· L lhJ Vl~o.:<J.L.CliU.) UHl._t J (.!:(~el-.c•, p 

1
' ·. '\'(l q•l'lS .. . ' ~ as f' I 'S Lu.\. (.. wai.; wn!e. ~)f. l't c.>Hlen.c, . . , :: Ill novas 

, ., 1 0 1 .1,. que cllct 
tt;....lJUL) l~u l)l'\-,._,lUt;l l ' c .> , , C ,rt• CIClO 
. '\''···, ··~· , lJ lJUtiL:.Il ·,.....c t.\JJlH,;uua~ dO ....... t 
A V\.-v ...... .:.<>J o) A • , ' li' '10 cu ... 
~A;gtuHi~ au du ü.r~~~nuento voiti.tHO ~ , ,-~' ~. acre .. 
so al!:~d, uo cxcrclcto ue hNU. Assllll .. 

11'0 '1 , i_l.• l,: .. Ht\0 
\l .. t.v (.!.U'~ U i~.'l....,r..!uit)i,.;:l...!, tl1h OV~• -.~., t. '

1 
.,_, ha 

ou au:ot i:r.;lçiío pm·a (rue o bove1·no ven,., 
ltWL> ta. de inc:o; por~r ao ()rçalllcnto as leiS 
que ainda scr;io votada~;, nüo ag;ria aceriada-
1 .. ~ui:: J,cl .. • que pc<luia a V,, l~xt:in. remeter 

, ~ . 'Í • , ·t't . I C''f·s-,, . ,; o ,c:.U H ~ .• <,Ja • .,:; .• o 1/;: l.Olh 1 til!; .. ~ O, · " 
laÇão ·e Jusliç:t, p~u·a que ela tlê o seu parcc:cr 
sô.jre a cOJL-;ti .. ,cwnahdadJ dc.>ta aulonzaç:;o. 

o ;;,·. <iw'ihs, 1,w •. ,,.ciUUiu u t,_;, cs-
eauo da receita, :mgerit;o pelo JHHecci· geral, 
teve ptii' t'l111 uurir fh:r:>pectivas ú soluçao do 
grave problcn.lU, com que se vô a lll:\ços o 
Govêrno de 1lmas, em relação ao aumento as-
sustauor do dcflcit ou;amcntúrio. · 

Dc:;de logo, escrúpulos bem nascidos se 
manifc:;taram ern contrário ao requerimento-



'·~ 

• 

da Comissão' de Finaí:J.ç:ls, deixando. vêr bem 
· claro o receio de que a :má aprova~ão impor-

tasse numa autorizaç:ão de acréscimo da re-
ceita. · 

Acontece, porém, que é doutrina firmada ' 
na fÍênciá das finanças, constituir o orça-
mento quanto a receita proveniente dos im-
postos um ató de condição, e, eomo tal, niío 
pode derrogar leis fundamentais, corno ad-
verte · Nitti. 

Por conseguinte, não scrú objeto de ma-
nifcstfi<ião da Casa, matéria legal, que envol-
va a criação de um tributo ou que sancione a 
sua majoração. 

O que, na verdade, se pergunta à Casa 
é se concorda cmn o parecer, na parte em 
que êste sugere acréscimo de receita para mi-
norar os ônus de ~uc se acha sobrecarregado 
o Estado para o exercicio de 1U4U. 

Nessas condiçõe~;, rec;ueiro a V. Excia. 
seja a Casa consultada se concorda no acrés-
como sugerido no parecer geral para efeitos de 
receita, sendo ecrto que tal aprovação, não 
·converterá em leis os projetos t'efcrcnlcs aos 
impostos que constituem matéria versada no 

, relatório'. A Casa, por conseguinte, não vai 
sanci()lnar uma majoração: vai, ti\o sómente 
dizer se está, ou não, tle acôrdo com as suges-
tões de acréscimo pelas razões aduzidas no 
parecer, sob a inspiração dos altos interêsses 
do Estado. 

O SR. PRESIDENTE- Encerrada a dis-
cussão, vou submeter à considcraçiío da Casa 
para votação, se concorda com o requerimento 
que acaba de ser formulado pelo Sr. Depu-
tado Guilherme Machado, isto é, se concor-
da com o acréscimo sugeritlo no parecer ge-
ral da Comissão. 

Os Srs. Deputados que fc•rem favorá-
veis ao requerimento queiram permanecer em 
seus lugares. (Pausa). 

Peço· aos Srs. Deputados que votaram 
contra o parecer que queiram se levantar. 
E os que votaram a favor permaneçam sen-
tados. (Pausa). Foi aprovado o parecer. 

O SH. AN1BAL GONTIJO - Hcqueiro 
que se faça a contagem, Sr. Presidente, para 
ver se há número para votação. 

O SR. PHESIDENTE -- O Sr. 1.0 Secre-
tário vai proceder à chamada dos Srs. Depu-
tados. 

O Sr. V Secretário procede à leitura da 
chamada dos Srs. Deputados. 

O SH. PHESIDENTE - Estando presen-
tes apenas 21 Srs. Deputados. adio a vota-
ção para amanhã e designo para a sessão 
ordinária de amanhã, ú H horas, a seguinte 

pHDEM DO DIA 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da ata. 
Expediente, inclusive leitura e apresen-

tação de projetos, pareceres, indicações, re-
quel·imcn tos e inerpclações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão c votação de requerimentos, pa-

receres,, indicações e interpelações. 
' I 

Leitura e aprovação de redações finais. 

A. L.- 32 

Segu~dà · J>a;·te . 
Da_s 16 às 18 ho~as: 1 

Contmuação da discu. ssão e v t ~ ') • d' ·· o açao em ~. ISCussao, do projeto n'. o 3ü . ' · 
despesa c prevê a receita para o' que fl.xa a 
1948. ' exercício de 

V di..'>CU:lsão, do proJ'cto n "l'l 1 . · n d v, t d · v ~, c o Govêr o A o ns a o, que concede subven ,,. ~ ~ 
presas ou companhias de transpo ,~'do a, em-
sediadas no Estado. 1 es aereos 
, . ~.'' discussão do projeto n. 314 d S 
Er!nl~o de Vasconcelos Costa, que at~t .~ ~
cnaç·w de uma F-- 1 El Oilza .t . , , ,, . ~"co a , ementar de Agricul-
tura, em l'llnloZinhos. 

V discussão do projeto n. 31" cio ~, n r . l 1' , . t v, . 0r. o xvm te <~ m as, concedendo ~mbvenPõe" 1: dbcussão . do projeto n. 31 0, J s ·. 
Moacir H?sexHl~, que co1~cede subvenção~ 1 

• 
. 1.• discuss<~o do pro~eto n. 317, que nut _ 

1:rza a constl~uçuo de uma estrada de rodurr 0 
ll?ando :1s ';1ü;s .de :Dom H<;il?u~o, no mm~i:T. 
p10 tle Cammu, a VIla de Estiva de l\iina•' 
Município de Pouso Alegre. ,,, 110 

V discussão do projeto n. 318 do ~r. 
Feliciano Pena, que autoriza a coust'wçüo "'d~' 
urna ponte de cimento armado sôbre 0 Rio · 
Dourado, no município de Silvianópolis. 

3• discussão do projeto n. 189, que auto-
riza o Poder Executivo a abrir um crédito es-
pecial de Cr$ 1. 749.399,10, para papam<.;nto 
de subsídio ao·s Deputados à Assembléia Le-
gislativa do Estado e aos membros da· Comis-
são Permanente da mesma Assembléia. 

- Levanta-se a sessão. 

65.• SESSÃO ORDINÁRIA EM 28 DE SETEMBRO 
DE 1947 

PHESID:ENCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA 

As 14 horas, comparecem os .Srs. Alberto 
Teixeira. - ~ima Guirn,ar~~s - Castro Pires 
-Valdir Lisboa -- Enuho Vasconcelos _ 

Adolfo Portela -,Alberto Dec:dato - Am;"lcu 
Andrada - Andre de Almeida - Anib·11 ', 0 n 
tijo -Antônio Caetano - Armando Zlle' · 
Augusto Costa - Dolivar de Freitas - c;;:_: 
los Prates - Fabricio Soares - liuilhe; me 
MG achado -J, 

1
.J adsonC Alberbaria _ Joubert 

. uerra - u 10 e arvalho - Lourenç<'' A 
i l L · n,I ' , nn-l 1:ac; - mz ." aranha - Magalhães de Melo 

V1ana - Martms da Costa - l\htt'U'' ~ .1 : . • M . . A d d ' , ,, ,,, ·' ,lc 
I _am·I~H? n_ r a e - Moacir Resend,, _. 

Mourao Gmmaraes - Oscar Corrê~ , . , , 
T N - l> d B " - , ,••a~ ct ~o egrao - ·e t·o >raga -- Hcnó -· l~i-

be!ro Navarro -Hondon Pacheco ,,. -' 
l AI 'd ' , - )l!l't>e& ( e . mel a - Sousa Carmo - .lí .I ''oi.' . 1 ' 

Mercadante - Wlson Heraldo. .en .. , '' · ·ce 
. Deixam de comparecc1·, com cat•·'~ , . ÍlC"da , cl'S L . D . , .,_, l' >ti-, " ' ' OS 0 • • UlZ Ollllllgos _ 0·', 11 Coelho -Abreu Hesendc -· Aluís·10 (' ~,';· an 

All(ll,c'• l 6Jm . 1 A A • • ,os,, --, . te." CH a - . ntomo Guimar;, -
~ntomo Pimenta -- Arhnclo Zanini __ \ 
JJ,ut~·a - Aug~sto de Figueiredo _ ~~ . !fo

0
• 

.Tumor - Cncüdo Ulhô·1 ~- Cés·•t' "-' 
Cl J>'J · n· ' " ·" ·J0 l'l'l , .lVe~ ti Jeir? -:- , 1lerman do Cruz _ 1;; Silveira - I• a na favarcs _ f·•'el 1 , • , , 

1 i o 
f' l l . v· ' ( L1 no -ll 'I<. e CilllO ol~na. - Geraldo Ataíd~ -- (' t,<l 

1ermmo l e hve1ra __ llacir 1 · ,, ·ln. 
de .. Alberg-tria J ·· c , ·ill u - e-• ' • - oao anulo -- l<)se'• A , · u lo 



- José Carvalheira - Juarez de Sousa Carmo 
-:-1\Ianue~ Taveira - Mendes Ferreira - Si-

muo da Cunha - :;om·cs Canedo - Starlinn· 
Soares _J Tancredo Neves - Ultimo de Cm~ 
valho - Uriel Alvim. 

~ ~~; PHESIDENTE - Achando-se pre-
sent~., 37 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessao. 

ATA 

O. Sr. Emílio Vasconcelos (3. 9 Secretúrio 
scrvlildo de 2,') lê a ata da sessiio aatcccdcntc: 
a qual, sem observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O Sr <) Valdir Lisboa (V sccretúrio) pro-
cede a leitura dos :;eguintcs papeis: 

MENSAGEM N. 75 

Belo Horizonte, 2-i de outubro de 1!)47. 
Senhor Presidente. 

• Tenho a honra de solicitar a Vossa: Ex-
c~Ie~cia se digne de submeter ú elevada aprc-
Cia~ao dessa Egrégia Assembléia o incluso 
ProJeto de Lei que dispõe sôbrc abertura de 
crédito no tot'al de Crfp 5. 700.000,00 suple-
mentares às verbas Oül-10-(8070) - Abono 
Familiar, OG2-03- ( 8094) Encargo;, Diversos c 
071-11-(8G91) - Salários, do Grçamcnto vi-
gente, da Secretaria das Finanças, as quais 
foram dotadas insuficientemente, conforme 
exposição anexa, do titular daquela Pasta. 

Prevaleço-me do ensejo para reiterar a 
Vossa Excelência e aos demais dignos rncm-
br.os da Assembléia Legislativa c<:; protestos de 
1~1!1ha mais alta estima e distinta considcra-
çao. 

Milton Soares Campos - Governador do 
Estado." 

PROJETO N. 319 

' Abre um CJ'édito suplementai' ele Cr'il 
5. 700. 000,00, a diversas verbas 
cretaria das Finança,s. 

de~ Se-

. A Assembléia Legislativa do Estado de 
l\LJ h!1as Gerais decreta c eu sanciono a sc•<uintc 

e1: b 

H . Art. 1.0 - Fica aberto um crédito su-
1, ~mcntar de cr:s 5. 700.000,00 (cinco milhücs 
c •,etccc t 'l · ) se~ . n os m1 cruzerros , para rcfôrçc1 das 
'c ".lll~.tcs verh~s do orçamento vigente da Sc-

rctaua das Fmanças: · 

4 400
°G1-10 (8070) - Abono Familiar - Cr~3 . .ooo.oo. 

C 
032-93 (8094) - Encargos Diveroos 

r$ 1. 000.000,00. · '' · 

300 
071-11 (8091) - Salários ~- CrS .000,00. ' ..... . 
Total - Cr$ 5. 700. 000.00. 
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na 

d~ta de sua publicação, revogadas as disposi-
çoes em contrário. 

Mando, portanto, a tôdas as autoridades 
:a quem Cl conhecimento c execução desta Lei 
r-crtencer, que a cumpram c façam cumprir 
ao exatamente como nela se contém. 

li 
Dado no Palácio da Liberdade em Dela 

orizontc, aos • , • de •...•• de 1947. 
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Senhor Governador. 
. As verbas 081-10 (3070) - Abono Fami-

h,ar, 062-(j!J (809•0 - Encargos divcr~os e 
011-11 (8G!J1) - Salários, do Orçamento vi-
gente, da Secretaria das Finanças f coram· do-
tadas insudcientemenlc neste cxdrcíclO para 
ocorrer ao pagamento das despesas feitas por 
conta das mesmas. 

Ante o exposto, submeto ú apreciação de 
Vossa Excelência o incluso p1·ojeto de Lei 
abrindo o crédito suplementar de Cr·:~ .... ~ 
5. 700.000,00 (ciucu milhões c setecentos mil 
cruzeiros), àquelas verbas, o qual correrá por 
conta dos recursos já providenciados. 

Solicitando a fineza de encaminhar o 
presente projeto à consideração da Assembléia 
Legislativa do Estado, apre:;eato a Vossa Ex-
celência os prc•testos de elevado aprêro c con 
sideração. 

O Secrclúrio das Finança~;, (a.) José tle 
l\Iagalhães Pinto . 

-Publicada a Mensagem com o Jlrojt:lo, 
inclua-se ê:;te em ordem do dia. 

1\IENSAGEM N. 7ü 

Belo Horizonte, 2,1 de outubro de 1!J.17 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de solicitar a Vossa Ex-

celência se digne de submeter ú elevada apre-
eiação dessa Egrégia Assembléia o incluso an-
teprojeto de Lei, que dispõe sôbre abertura 
de créditos, no total de Cr$ 1GO. 000,00, su-
plementares ús verbas 971-07 ( 690) - Grati-
ficações e 071-GD (9!H) - Eycntuais, do orça-
mento vigente, ambas relativas ü lmpren:;a 
Oficial e que foram insuficlcnlcmcntc dotadas, 
conforme expõe o Senhor Secretário da:' Fi-
nanças na representação anexa. 

Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa 
Excelência c t\C':> demais dignos membro~; da 
Assembléia Legislativa os protestos de minha 
mais alta estima c distinta considcra~~fto. 

Milton Soares Campos - Governador do 
Estado." 

PHOJETO N. 320 

1lbrc um crédito .mplemcntc~r de Cr'5 ..... . 
1GO. 000,00 a verbas da Imprensa Oficial 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Geras decreta c eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. l." - Fica aherlo um crédito :mplc-
mcntar de Cr$ 100.000,00 (cento c sessenta 
mil cruzeiro's), para rcfôr~~o das seguintes 
vcrhas do orçamento vigente da lrnprcnsa 
Oficial: 

071-07 (8G!l0) - Gratificações - Cr$ .. 
50. ooo,oo. 

071-GH (89!)4) - Eventuais - Cr!~ .... 
110.000,00. 

Total - Cr$ 1GO.OOO,OO. 
Art. 2.o - Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Mando, portanto, a tôdas as autoridade5 
a quern o conhecimento desia Lei pertencer, 

I 

1 



I· 

que a ·cumpram c façam cumprir tão exuta-
.lnente como nela se contém. 1 

Dado no Palácio ela Liberdade, em Belo 
Horizonte, aos . . de . . . . . • de 194 7. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS 

Senhor Governador. 
Tendo sido dotadas insuficientemente pa-

ra o corrente exercício, as vçrbas 071-07 (8G90) 
- Gratificações e 071-G!l (8D~H) - E·,oen-
tu?is, da Imi>rcnc;a Oficial, necessúrio se lc·rna 
SCJan~ as r:JCsmas suplcmcnlarc:>, a. fim de l'a-
zcr h1cc as despesas que cotrcr~·l r)or co!: ~a 
das referidas verbas aié o nw do corrcn:c 
ano. 
~ Ante o exposto, submeto à ~lprccia,:ão rle 
Vossa E):celência o inclu:;o projeto de .i;ei que 
trata de abertura de crédito sup!erneniar rlc 
Cr~; 1GO.OOO,O!J, sendo cn; 50.000,00 ú vcrl.J:l 
071-()7 (ilüDU) c Cr~;; 110.000,00 ú verba 071-IW 
J 8!HH), o qual dcverú correr por conta dos 
recursos jú providencidos. 

Pedindo a finc:.-:u de CllC<HJlilwr ú As-
sc:_nbléin Lc;;lslutiva o prc:;cntc projeto, avro-
':elt<? o enseJo para aprec:cntar a V u:;sn Exce-
l~nci<1 9:; protestos de elevado aprc1:o e cc•n-
sidcraçao. • 

O ~ccrctúrio das Finanças, (a.) José de 
Magulhaes Pinto. 

.- Publicada a Mensagem com o proje-
to, mclua-se êste em ordem do dia. 

MENSAGEM N. 77 

Belo Horizonte, 21 de outubro de 1947. 
Scnlwr Presidente, 

, :renho a honra de solicihtr a Vos:;a Excc-
l~neJ:a se digne a submeter à elevada an:·e-
ei~~~ão dessa 'Insigne Assembléia Le[§is!ativa 
0 lllcluso anteprojeto de Lei, que dispõe sôbre 
abertura de créditos no total de CrfJ 
25 · 379. 3i32.80, suplementares a diversa·s· ·v·e·r~ 
lJas ~lo or~~amento vigente, da Secretaria do 
In tenor. 

Promulgados na vigência do referido or-
~ çamcn~o, os Decretos-leis abaixo relacionado.•;, 

todos eles elevando vencimentos de servido-
res vúblicos, a vrovidência que se impõe ó 
a constante do aludido antcnrojclO' número ') 01° J 1 A • • > 
w • u, <<c 't de fevereiro, que modifica o 
quadro de funcionúrios do Servko Hadiote-
lcgrúfico; número 2.052, de 21 dÚquele mb; 
P,el_o qual í'oi criado o Serviço Médico e Den~ 
tano da Polícia Civil; número 2.05ü, de ;; 
de 1purço, que reajusta vcncimcnto•s no qua-
dro da Chefia de Políca: número 2. O!llt r) o 
J:JCsmo l~~a,_ fixr:ndo o quadro do pessoal da 
(.l't!D.r<b C1vll; numero 2. 007, de rl do mesmo 
mês, que reorganiza o quadro de pessoal do 
Der>artamcnto de Assistência Policial c 1\Ic-
<licina ~egal; númcrc.; 2. O'i9, de 13, fixando 
os vcn~I~nentos do_s oficiais c pr:was da Fôr-
ça PoheiUl e do Corpo de Bombeiros· núme-

') 09'' 1 1 h 1' l A ' 
0 r~ ~. o, l e <>, < 1spo~1l o sobre a orgalllza-

çno do quadro de funcwnúrios da Ofcina Es-
cola "Alfredo Pinto", c número 2.100 de 17 
de março, sôbrc vencimentos de aut~ridades 

\\ e funcionários da Justiça Militar. 
Aproveito a oportunidade para reiterar 

a Vossa Excelência c aos demais dignos 
membros da Assembléia Legisla ti v a os pro-

testas de minha mais alta estima e mui dis-
tinta consideração. 

Milton Süiares Campo,;, (;ovcrnador do 
EsUH.Io." 

PROJKi'O I'-:. :;:: J 

Abre urn crédilo sHplcnl.._ .. J·J,:~/1' (!-'? 14~1 1'~~ .••••• 
25.379. 3i3:!,80, ,a dive~·0ú~~ nerúas da. Se-
crclaria do luteriol'. 

A i\.s>;'cr!'lhléia I.4egislnUv·rt d.o l·>~tndo de 
l\Iina:> Gerais decreta e cu sanciono a se-
guinte Lei : 

Art. 1.0 - Pica aberto um crédito suple-
mentar de Crif; 25. 37D. :!32,80 (vinte c cinco 
milhões, trezentos c seienta c nove mil, trc-
zeJÜo!; c trinta c dob .cruzeiro:; c oitenta· 
centavos), ús seguintes verbas do Orçamen-
to vigente da Secretaria dCI Interior: 

C1·f; 
o:l0-03 (8200) 23.1300,00 
031-0:l (8270) 1 .135. 5S0,40 
032-03 (8250) ·101. 400,00 
033-0:l (S:MO) 2. (i!):l. ,104,40 
034-03 ( 1l2GO) 1. 43:3. 52(J,00 
035-03 (8270) 7G2. (i00,00 
040-0:l (8210) 3. 90,1.300,00 
Ü'10-0'i (8210) 182. :wo,oo 
040-05 (8210) 1.10!) .1!::·1,00 
040-0G (8210) 12.0 57. g,w,oo 
041-03 (8210) 200.000,00 
OH-05 (8210) (Hi. :ws,oo 
0-11-0G (3210) 507.960,00 
044-03 (8270) 8().100,00 
04 7-03 (82!)0) (i!J1. 080,00 
050-03 (8070) 151.200,00 

Cr$ 25. 37!). 332,80 
,::":'11 

Art. 2.o - Esta Lei entrará em vigor na 
'data de sua publlcaçúo. . . 

Mando, portanto, a tôdas as ~utondadcs! 
a crucm o conhecimento e exccu~~ao desta ~e1 
pcl:tencer, que a cumpram e façan~ cumpnr, 
tüo exatamente como nela se contem. 

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo 
Horzont~ aos ... de ...... de 1947. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Senhor Governador, 
As verbas para l>agamcnto de vcnciit.Jcn-

tos ao pessoal dos Serviços Hadiotclegrúficos 
Guarda Civil, Chcfb de Polícia, Depart~
mento de Investigações, Delegacias de Poli-
cia, Serviço Estadu:Íl do Transito, Guarda 
Civil, Departamento de Pronto Socon:o c 
Medicina Legal, Corpo de Bombeiros~ Ff!,rça 
Policial, Oficina Escola "Alfredo Pmto· . c 
.J~1sliça l'r!iliiar, em virtude. do aumento, vc~!
ficando eom os Decretos-leis ns. 2. 048, 2. 0~2, 
2. 05G, 2. 058, 2. OG7, 2. 07(), 2. 0!)8, c 2 .100, na o 
são suficientes para fazer face as desr:csas a 
se verificarem ainda neste ano. 

Ante o exposto, torna-se necessário o rc-
.fôreo dessas verbas com a quantia de Cr$ 
25 ."379. :!:!2,80 (vinte e cinco milhões, trezen-
tos c setenta c nove mil, trezentos e trinta ,c 
dois cruzeiros e oitenta centavo~;), que repu-
to suficiente para ocorrer ao procc:;snmento 
dos pagamentos até :!1 de dezembro vindouro. 
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Assim, tenho a honra de submeter à 
aprovação de Vossa Excelência o incluso pro-
jeto de Lei que autoriza a abertura de um 
créd~to, suplementar de Cr$ 25.379.332,80 às 
seguintes verbas: 

030-03 (8200) 
O:Jl-03 (8270) 
OJ2-03 (8250) • 
033-03 (82'!0) 
0J4-03 (82üO) 
035-0:3 ( 8270) 
040-03 (8210) 
040-04 (8210) 
010-05 (8210) 
040-06 (8210) 
0-11-03 (8210) 
o-~1-05 (8210) 
Ot;J-06 (8210) 
OH-03 (8270) 
047-03 (8290) 
050-03 (8070) 

CrO 
28.800,00 

1. 1:15.580,40 
40·1. 400,00 

2.G53.040,40 
1. 433. 5~0,00 

7G2. (iOO,OO 
3. 90-i. 800,00 

82.880,00 
1.10!! .liH,OO 

12.057. fHO,OO 
200.400,00 

üti.2l:Hl,OO 
507. HtiO,OO 
1.19.1ü0,00 

ü!ll. mw,oo 
151.200,00 

25.379. 332,80 

Cumpre-me informar a Vossa Excelência 
~ue, Para a satisfação dêsse cré~lilo, usará o 
l e~ouro os seus recursos normais. 

Solicitando a fineza de encaminhar o 
Presente projeto de lei à consideração d~ As-
sembléia Legislativa do Estado, . upr<?ve~to o 
ensejo para apresentar a Vossa Excelencw os 
Protestos de elevado aprêço c consideração. 

(a. José de lHaga~hães Pinto - Secretá-
rio das Finanças. · 1 

-·Publicada a ·Mensagem com o projeto, 
inclua-se êstc em ordem do dia. 

PROJETO N. 322 

Pixa os vencimentos dos Escrivües <io Crime 

;\ Assembléia Legislativa do Estado de 
· Minas Gerais decreta: 

. · Art. 1,9 - Até que se faça o reajusta-
mento a que se refere o art. 33 do Ato das 
Di.s11osições Constitucionais Transitórias, serão 
êstcs os vencimentos dos Escrivães do Crime: 
da comar~a de Belo Horizonte- Cr$ 2.000,00; • 
das llemms comarcas de 4.• cntrancia - Cr$ 
l.uOú,OO; das comarcas de 3.• entrancia _ 
C~$ 1. 200,00; das comarcas de 2.~ c 1.• entr1n-
Cia c uo~ Têr;mos A!1cxos - CrS 1. 100,00 .. 

.Art.. 2.• I~sta Lei entrará em vigor a 1.• 
de .. Jallell'o de 1948, fazendo-se o necessário 
rcfoq,:o nas verbas do Orçamento da DCSJ)CSa 
puta 1948. · · 

'\rt,. 3.• - Hevogam-se as disposi,..õe~ 
contrario. "' " em 

Sala das Sessões, 28 de outubro de l!l4 7. 
(aa.) Renó - Júlio de Carvalho _ Cas-

tro P1res - Xenofonlc Mereadante - Wils~n 
Beruldo. 

PHOJETO N. 323 

Crià a Escola de Educaçrio Física .e lJesporlos 
de Minas Gerais 

Art. V - Feia criada a Escoai de Edu-
cação Física c Desportos de Minas Gerais. 
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Art. 2.9 - Fica o Poder· Executivo auto-
rizado a regulamentar a presente L.ei que en-
trará em vigor a V de janeiro de l!HU. 

Art. 3.• - Ilevogam-se as disposiçõ~s em 
conh·ário. 

Sala das Sessões, 28 de outubro <1c HH 7. 
(a a.) H e nó - Wlson Dera! do -- Valdir 

Lisboa - Lima Guimarftes - Carlos PJ·ates. 
Jl1siíficaçiio - IndtJgaçõcs c conjcctt,, ,ts, 

as mais diversas, têm sido formulada~; p~1ra 
que se saiba o porquê de não existir, até hoje 
em Minas Gerais, uma E:;eola de Educ<H,:~to Fí-
sica c De:;portos. Nüo se compreende 'que ela 
não tenha sido organizada ainda, quando o 
desenvolvimento desportivo do Estado recla-
ma técnicos, para orientação nas praças dCl 
esportes, nos grupos c nos colégios. Muitos 
Estados do Brasl, c alguns de menor proJeção 
no cenário esportivo nacional, já possuem Es-
colas de Educação Física e Desportos: Espí-
rito Santo, Piauí, Pernambuco, Paranú, San-
ta Catarina, Ilio Grande do Sul, Estado do 
Rio e São Paulo. A Constituiçilo Estadual, em 
seus artigos 131 c parágrafo c 132, s:'tblamcnte 
dispõe sôbrc o amparo que devem merecer do 
Estado a educação física c desportos. ''N 5o é 
preciso encarecer que não basta apenas quo 
se façam Leis e regulamentos dispondo sôhre 
a prática da cduca~~ão física nas escolas nem 
que .nestas se montem estúdios, ginúsios, 'pisci-
nas c outras instalações próprias, quando não 
temos professôres, habilitados e instruídos 
não profcssôrcs quaisquer, improvisados no 
preparo c errados po saber, pois êstes, ao in-
vés de aprimorar 'a infftncia e a juventude 
com a educação física, com esta não raro lhe 
levam a deformação ou a lesão irreparúvel, 
mas, ao contrário, professôres instruídos, pos-
suidores da ciência c da técnica dos cx:~rcíM 
cios físicos c capazes de os empregar corno 
meios eficientes de melhorar a saúde c àar ao 
corpo solidez, agilidade e harmonia", como 
bem disse Sua Excelência o Senhor :Ministro 
da Educação na exposição de motivos cons4 

tantcs do Decreto-lei n. 1. 212. 
Sala das S()ssões, 27 de outubro de 1947. 
(a.) Hcnó. 

PHOJETO N. 32•1 

Regulamenta o artigo 14 7 da Constituição do 
Estado 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minrts Gerais decreta: 

Art. 1.• - Os funcionúrios públicos goza• 
rão, anualmente, férias rernunerud,as c, de· 
cenalmcntc, fériae·prômio, tambem remu· 
neradas. ' - l 20 

Art. 2.• - As férias anuais serao l c 
dias úteis c obrigatoriamente gozadas, em ca-
da ·mo civil de acôrdo com a escala que, no 
n;ê; de dczc~bro, serú organizada para 0 ano 
seguinte pelo serviço competente· 

Art. 3.9 As férias serão gozadas de uma 
só vez, sendo proibido levar à sua conta qual-
liuer falta ao trabalho. . 0 Art. 4.• - Somente depoiS ?~ 1. .an_o de 
exercício, adquirirá 0 fundonano direito a 
férias anuais. . 

Art. 5.• - o funcionúrio promovido, trans-
ferido, ou removido, quando em gôzo de fé-



~~~ 

' rias anuais, não scrà obrigado ::t apresentar-
se :m tes de terminá-las. c~,o, do aviador, ·do viaja?te~ etc.; temos iam-

bem, Srs. Deputados, o 'Dia do Fttnc· · · Art. 6." - Ao funcionário qnc, durante 
um período de 10 anos ininterruptos não se 
.afastar do ~x~rcício de suas funções, é asse-
gur:~do ? _direito a férias-prêmio de (j meses 
por deccmo, com vencimentos integrais c serr: 
pei:<la de contagem de tempo para todos os 
efctt~s, como se eslivessse em exercício. 

§ Lo -Para tal fim, não se computt1rá o 
afastamento elo funcionário do exercício das 
funç:ões, por motivo de: 

a) gala ou nojo, até oito dias; 
h) férias anuais; 
c) requisição de autoridades federais ou 

municipab c conccssiio do afastamento pelo 
Gov êmo do Estado. 

Art 7." - Caberá a cada Secretaria do 
Estudo a organização da escala de l'érías-prê-
mio dos funcionúrios que as requererem a 
qual poderá ser alterada de acôrdo com' as 
conveniências do serviço público. 

Art. 8.9 - O pedido de conce:ssi:ío de fé-
ria~;-prêmio, deverá ser instruído com a cei·-
tidão de contagem de tcrnr)o fornecida peh 
Hcp~tl'tiçi'io comjieicntc. ' ' ' 

A:·t. 9.v - Poderá o fnncionúrlo acumu-
lar. ~1s férias-prêmio a que tiver direito e que 
dc_n:.Qr de gozar, por moüvo de íntcrêssc pú-. 
hhco, sendo-lhe, neste último caso, contado 0 t;n:rJO a que ·tenha direito em dôbro para 
cwno de apo~entadoria. 

A1·t.. !0 --. Hcvogadas as disposições em 
contrnno, cmrar::í esta Lei em vigor, na data 
de sua publicaçüo. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1947. 
(aa.) Carlos Prates - Xenofontc Merca-

dante -- Castro Pires - Emílio de Vasconce-
los --Hcnó - Hibeiro Navarro - Lima Gui-
mari'ics. - Jonbcrt. Guerra - Magalhiies de 
.Melo VIa~a---:- Valdir. Lisboa e Wil3on llepldo. 

. -I ubhcados, mclunm-sc em ol'dcm do 
dia. 

. Finda a ,matéria a ser lida na hora do e::.-
pedicntc, o Sr. Presidente passa a dcterir a 
palavra nos oradores insertos. 

DIA DO FFNCIONli.IUO PúBLICO 

O SH. PRESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Carlos Prates. 

O SR. CAHLOS PRATES - Sr .. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

No curso lic cada ano, várias datas são 
dedicadas a diversas classes que integram as 
organizações sociais de ordem púbÍica ou 
privada do País, como homenagem que se 
lhes presta pela sua cooperação permanente 
c eficaz para o progresso c pela grandeza 
da Pátria. 

Além do V de maio, o grande dia consa- · 
grado ao Trabalho, c em que se homenageia 
o Trabalhador, na expressão ampla da pala-
vra, isto é, todos aquêles que vivem do seu 
trabalho c, ao mesmo tempo, cooperam cons-
tantemente pelo progresso e para a grande-
za da Nação - nas indústrias c nos campos, 
.no comércio e :nos escritórios, na's reparti-
çi)cs públicas, nas escolas c nos hospitais, na 
arte, na ciência, nos qunrtéis c nos templos 
religiosos - temos os dias do professor, da 
criança, das mães, do empregado no comér-

P 'bl" " wnano u _Ico , consagrado aos servido d Naçao. res a 
' E' êst~ o dia que hoje se comemora em 
todo ,o Pars, como justa e merecida hmncna-
g~m a classe dos laboriosos c dedicados ser-
vidores do Estado. 

Fo~·ç<?so . é reconhecermos que a vida e 
a culmmancia de uma nação dependem in-
contestàvclmente, não só dos seus altos diri-
gentes, :nas, em grande parte, do trabalho 
construtivo, da dedicação, da cultura; da pro-
bidade e do espírito público dos seus servi-
dores. 

_ Uma organização pública ou privada que 
nao puder contar com a cooperaçúo eficien-
te c leal do seu corpo de servidores, utili-
zando-se dos seus conhecimentos, muitas vê-
zes especializados, estará, certamente, fadada 
ao fracasso. 

Os direitos e as prerrogativas do funcio-
nário público .no Brasil estiveram por muito 
tempo colocados em plano secundário pelos 
nossos dirigentes, e foram sempre subesti-
mados c apreciados com parcimônia e res-
trições pelos legisladores de então, c ~;ó nes-
ses úHimos anos têm sido êles reivindicados,. 
conseguindo-se fixá-los, nas Constituições c 
em nossas leis. 

Ao lado dêsscs direitos há tamfiém os 
deveres c obrigações do funcionÇtr~o: uns 
decorrem dos outros: não pode existir o di-
reito onde não há o dever c a obrigação. O 
funeionário, para ter o direito que a lei lhe 
confere, deve cumrJrir os deveres e as obri-
gações que a lei lhe impõe, o que se com-
promete ou jura fazer, expressamente, desde 
o momento em que é investido no cargo. E 
deve também saber que êsscs mesmos di-
reito~ c prcrr~gativas tcrrniriam, no momen.to 
em que deixar de cumprir seus comprorms-
sos ou o seu juramento de hem servir a cau-
sa pública 'na forma que a lei determinar. 

A Constituição Brasileira, cujos disposi-
tivos inerentes ao funcionário foram, quase 
todos, incluídos nas Cartas Estaduais, foi 
pródiga para com os servidores públicos_. 
Ali estão, amplamente definidos, os seus <h-
reitos e prerrogativas. 

Em Minas, a nossa Constituição contém 
também urna série de dispositivos de ampa-
ro e benefícios ao funcionário estadual. Seus 
deveres c obrigações estão igualmente. fixa-
dos em nossas leis e regulamento~;. Foi, s_cm 

dúvida, uma grande conquista do funciO-
nalismo mineiro. 

Em Minas, Srs. Deputados, posso afir-
má-lo sem receio de errar, o funcionário 
público, como todo mineiro, de que é par-
te integrante, sabe cumprir os ::cus devcr~s 
e obrigações, desde o mais rnodc~;to ao mms 
graduado. Conserva êle e lhe serve de exem-
plo a tradicional probidade, dcdicaçüo c ab-
negaç·ão dos seus antecessores, muitos dos 
quais já falecidos; outros aí estão vivendo 
como sempre viveram, modestas c honrada-
mente, com os parcos proventos de sua apo-
sentadoria, após longos anos de serviços ao 
Estado. Dentre os mortos c os vivos poderia 
citar os nomes de muitos daqueles que tan-
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to contrihuiram com o seu trabalho, com a 
sua cultura e com o seu devotamento para a 
prosperidade e para a grandeza de Minas 
Germs, nos diversos setores de sua atividade 
c no âmbito de cada um dos Poderes que 
constituem o Estado. 

Deixo, poréw, de Iazê-lo, co;a re~cio de 
pr:üicur uma inju;;íiça, J!lc!lciorwndo noml-
nalmente alguns c me e:.;nUí;CCHdo de outros, 
cujos nomes merecem ta!nuém :.;er dcstac~\
dos · Aqui mc:;mo nesía Casa, Sr. Presiden-
te e Sr.s. Deputados, !cü1o;; (Jli, na ~;na 1nesa 
de trabalho, como c:~eilJIJlo 'vivo de minbt 
afirmativa, um velho servidor do Estado, o 
Sr. José de Oliveira Costa, qt;c, apesar de 
con_tar 52. anos de serviço público, vci>l e:<er-
ccndo com eficiente clarlvidêneia e co;n o 
mesmo devotamento dos :;cus primeiros anos 
~lc t:abalho, o cargo de Diretor Geral dos 
Serviços Administrativos desta Assembléia. 

9 iuncionulismo público de :Minas, Sr. 
Presidente, é digno da homenagem que :;e 
lhe Presta, consagrando-lhe o dia 28 de ou-
tubro; e, nesta hora em que os Governos da 
União e dos Estados enfrentam tôda sorte 
de obstáculos decorrentes mesmos da~; tr:.:ms-
formações do regime, de ideologias políticas 
c da crise de ordem econômica c financeira 
que assoberbam o País, devem e podem con-
tar com a cooperaeão patriótica, firme c leal 
dos seus servidores, para remover essas difi-
culdades c manter a estabilidade da demo-
cracia em nossa Pátria. 

. A data que hoje comemoramos, com a 
sohduriedade expressa do Govêrno <lo Esta-
do, estabelecendo "ponto facultativo" nus re-
partições públicas, deixa também aos servi-
dores de 1\Iinas a convicdio de verem reali-
zadas, em breves dias, su~s constantes e jus-
~s aspirações, com a reestruturação <los qua-
l ros c reajustamcnco de seus vencimento<• sto · .,. ·- e o que nos afirma, em recente declara-. p~~ forneci.du à imprensa, o professor Bilac 
S to, presidente da Comissão nomeada pelo 
r· Governador Milton Campos pura o exa-

me d_a ~utéria c execução do dispositivo 
consh tucwnal. 
m lç;;ão essas, Srs. Presidente, as razões que d: evam a requ.erer a V. Excia. que, ouvi-
at ud Casa, S'.) thgne de fazer consi"nar n't a os n l "' ' c 

de t · l ossos trahaltos de hoj<> •to ensê ·1o s a c ata u t l ,, ' . . Assemll'. ' m vo o c e congratnlaçõcs da 
·.:hl' l era Lcgisl:ativa com o funcionalhmo pu Ico de "·I' G . . - . , d . _ "' mas JCrars, como lrihuto de fe ~Ir~9a? c uprêço pela sua atnac;ão constan-

tado c ICie?te em prol <los interê~;scs do Es-
' ,. : concitando-o, ao mesmo tempo, a t>ros-

se,mr nu ~ota. do cumprimento do rlever, 
sem outro mtmt? senão aquêle rlc tJ·ahnlhar 
pelo. hem d~ ~Imas c para a grandeza do 
Brasil. (Mmio bem! Palmas). 

POLíTICA DE DIVIN6POLIS 

O SR. PRESIDENTE ~ Tem a palavra 
o Sr. Oscar Corrêa. 

O SH. OSCAH COHRÊA ~ Sr. rc-
si<lcn te, Srs. Deputados. 

Na sessão de 23 próximo pas~;ado o no-
'hre Deputado Lima Guimarães leu, de~;ta tri-
buna, uma carta de Divinópolis, endereçada 
ao eminente Deputado Tuncredo Neves, for-
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mulundo acusações contra o ex-prefeito Al-
virnur 1Mourão, carta a princípio anônima, 
pelo receio de ser perseguido. . . e, posterior-
mente, declarada corno de autoria do Sr. Jo-
vellno Habelo, industrial local e candidato a 
prefeito pelo Par tido Social Democrático. 

Imediatamente pude revidar os ataques 
c declarar sua absoluta improcedência, fun-
dados que eram na malícia de quem, em de-
sespero de causa, não ~;e pejou de levantar 
graves acusações, inverídicas, caluniosas, 
com o intuíto único e evidente de desmorali-
zar aquêlc que, com denodo, tra~alho _e in-
teligência, soube impôr-se á consideruçao do 
nobre e aHivo povo daquela terra. . 

i~ que o Sr. J ovclino Rabclo, na nu po-
tência de quem vê perdidos os c~fm>~o:; pm:a 
rcinstaurar um jugo, direto ou mchreto, so-
bre os destinos daquela progrcs~iva ~omuna 
mineira, na tÚlgústia de quem perc~n::: qt~c 
lhe fogem tôtlas as túhuas de salvapao, apos. 
15 anos de domínio real c absoluto, armou-
se de recursos outros, quais a calúnia c a di-
famação, }Jara conseguir o que, pelo voto, sa-
be impossível. 

Mas, Sr. Presillente, na cegueira da rai-
va e da maldade, S. S. errou o bote: e ao 
invés de presa fácil, viu surgir á sua frente, 
inatacável, a honra de um cidadão probo, 
que um único rnaleflcio lhe fêz: o de demons-
trar, em sete meses de govêrno, que Divinó-
polis sofrera em 15 anos, o I~zand? .da incom-
petência e do descaso. A mfelicHl~dc do. 
acusador foi, porém, tão grande, tno enor-
me, tão imensa, que nem uma de suas in~
putações maldosas chegou a tocar. a. Pf'Oh.I-
dade do acusado, que, por uma ~omcHlencra 
deveras singular, no me:nno dw c:n . que, 
desta tribuna, era injustamente ca~u:u~ldo, 
apresentava, da Húdio Cultura de Divmopo-
lis, ao seu povo, relatório amplo c _Ilürmeno-
rizado dos sete meses de sua gesta o. , 

Saliente-se, a bem da verdade, que o. Sr . 
Deputado Lima Guimarüe3, com sabcdona e 
senso de responsabilidade, se limitou apen~s 
a ler o texto da missiva, sem endossar os di-
zeres em que era vasa da. Ainda hem, por-
que, desta maneira, mais á larga podemos 
desmanchar urna por uma, palavra yor Pt~
lavra, ponto por ponto, as nnputaçocs ~lei
vosas laneadas contra a honra de Ulll Cida-
dão pro)J~ e digno. 

Preferiria, Sr. Presidente, ·não ccr .de 
subir a esta trilmna, num momento como es-
te, de grandes trabalhos parlamentares, pa-
ra tratar de casos municipais. Desejo, entre-
tanto, afirmar que qualquer acusa~~ão. inj.usta 
q~te se trouxer a esta Casa serú por num unc-
dwtumente respondida. , _ 

A justiça deve ser no!;:;a prcoct<iiUçao 
múximu. Demonstremo" pois documenta da-..,, ' · ·-o de ai-mente, como anda barata, na opmw. . 
guns, a honra dos homens dignos. D1z a c,tr~ 
ta - vamos comentá-la frase por frase. 

"lle,.o-lhe •·e r> ~ ·l tornar qualquer 
~· ' ü OSSlVC ' A providência, perante 0 Govêrno . ou na _ s-

sernbléia, ainda que solicitando mforma.çocs 
sôbre 0 emprê''O de verba, pelo menos Jlara 
evitar que êss~ fim seja eleitoral:'· 

Não se esqueça 0 Sr. J9vehno Hahclo 
que os tempos são outros. Nao empregamo.<: 
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nunca, nem empregaremos dinheiro dos co-
fr~s P~Iblicos para conseguir favores eleito-
rais. Somos coerentes com a nos:; a pre••ação 
CIVIca. l\!as; c~ntinua a carta: "E' um ~lcver 
de .f??o;~ no~, mdcpendentementc do aspecto 
pohtico . Amda hem que S. S. hoje corn-
prce;lde êsse dever do:> homens dignos. E 
cor:tmua a missiva: "O Prefeito arrecadou 
mms de um milhão de cruzeiros". Poil; hcrn 
Sr · P_r~si;lcnt_e. O halan~o de m-rccadaçôo; 
en: Divmopohs, é o scgmnte: de 1." de ja-
neiro a 26 de março, administraçi'ío de Itngi-
ha de Sousa: Cr$ 250.811,30; de 2G <le mnr-
ço a 17 de outubro, administraçi"ío de Alvimar 
Mourão: C r~ 787.070,80, num total de Cr~~ .. 
1. 048. 8H1,10. Foram fcltos, porém, os se-
guintes pagamentos: de 1.9 de janeiro a 2G de 
março, pelo c;é"prefcito Itagiba <~c Sousa, Cr~~ 
227.433,00; c mais - pa~~amcnto de despe-
sas feitas antes da gestfto de Alvimar l\Iouri:ío, 
inclusive a funcionários com atraso de 7 me-
ses de vencimentos, isto é, despe~;as de ou-
tras administrações, pagns na a<lministrat~ão 
de Alvimar !Mourão - Cr:P 222.102,20. 

Vê-se, portanto, que o total de Jlagmncn-
tos, neste exercício, de crJmpromi:;~;o:; d.c ad-
ministrações passadas, foi de Cr!3 440.5:15,20. 
Tôda essa importfmcia de Cr8 HO. 53!:i,20, 
paga com a arrecadar;ão de 1!H 7, se refere 
a compromissos que deviam ter sido pagos 
pelas administrações anteriores. 

Além disso, o senhor Alvimar Mourão 
recebeu a Prefeitura com uma divida flu-
tuante de mais de Cr$ 44 7. 000,00, sem um 
centavo em Caixa, porque o saldo encontra-
do, de Cr$ 29. 000,00, estava comprometido 
com pagamentos já fixados. Erra, pois, re-
donda e palmarrncnte o Sr. Habelo. 

E continua, no mesmo período: "0 Jlrc-
fcito arrecadou mais de C r~~ 1 . 000. 000,00, 
que foram gastos na construção de uma es-
trada, cujo preço · <wficiab é de Cr~~ ...... . 
140. 000,00». 

Não há, inicialmente, um prct:o 0fieial. A 
Prefeitura fez n rstrarla e pngon de acôrdo 
com as necessidades da construçi:ío. Para cs-
clm·ccimento, porém, dirigimos ao Sr. Pn~
fcito um requerimento solicitando informas-
se qual o preço de custo, para a Prefeitura, 
da estrada. A certidão fornecida diz o seguin-
te: "Custou a estrada de Santo Antônio dos 
Campos a Djalma Dutra, aos cofre~; desta 
Prefeitura, a importancia de C r~~ 131!. 27,t,70". 

Posso, nliús, salientar que cr.lava presente . 
à inaugur:wão da estrada e fui dos que a 
inauguraram, ao lado do llustrc engenheiro, 
dr. Antônio Pinheiro. 

filas, prossegue o Sr. Jovclino llnbclo, 
"reformou trecho de uma rua, calçou apenas 
um cmartciri:ío ... " 

Sr. Prcsdcntc, basta cnnmcmr :llguns dos 
servir:os realizados pelo Sr. Alvimar Mourfío 
pura "desmentir a carta: 

"HEDE DE ESGOTOS" - 'nua ltapeccriea, 
201) melros; :w. 1.'1 <lc .Junho, 15G; rua Pa-
raíba GO metros; avenida Independência, 240 
mctr~s; av. 21 de ~1bril, 1:!0 melros; run S. 
Paulo, 120 metros; Praça Benedito Valadares, 
50 metros. 

BUEIHOS PLUVIAIS - Hua Paraíba, 100 
metros de bueiro, todo de pedrn. c tijolos eorn 
argamassa ele cimento c atêrr~ sôbrc o mesmo; 

' rua ~io de Jancir?, 150 !llcti~os, com manilhas 
de Cimento 0,40, com hga~~ao e caixa de es-· 
coamento em tôdas as esquinas; a v. 7 de sc" 
tembro, '!O metros, cow- pedras, tijolos e ci-
men~o, com escoamento na esquina lia nw 
Sergipe. 

CALÇAMENTO - 400 ms. de para!elepi-
pcdo no cruzamento da av. 1.0 ele .Junho com 
a rua Ho de Janeiro; 2.100 metros na n;u Rio 
de Janeiro; 2.128 ms. na rua Goiaz, ;{1:)0 ms. 
para completar a praça da Estação; r5o me-
tros no Curral do Mnladouro Municipal. Cons-
truçi:ío de trê:·~ grandes por;ilga;; c um rc1Jaro 
n;ernl em tôdas depcndêneias do rrwtadouro. 
Um bebedouro para animais na pra~~a da E:>· 
lação. (Nilo iivc a preocupação de colocar um 
paralelepípedo sequer, em frente ú minha re-
sidência, cE~hora a n1C~JITH~ c~tcja no coração 
da cidade). 

MEIO-FIO - ilOO ms. na av. 7 de Selem· 
bro, levando aos quarteirõe~; 80 crns. üc ntêrro 
em quase tôda a extensão ~~ um desntêrro do 
1,20 ms. crn grande parte da avenida. 

200 metros de meio-fio na rua Pcrnam~ 
huco. 

Aherturn da rua Pcrn::mbuco com indcni-
zaçi"ío iotal de um quarteirão. 

Ahertura da rua Ala~;oas. 
Atêrr.o c serviço de corte <lc uma praça 

do Catalão. . 
Abertura de 3 ruas no Catalão, sa1da para 

Itapccerica. ' 
Hcparo geral em tôdas as ruas do centro 

urbano da cidade. T• 

Hcparos em quase tôdas as rea.s do NI-
teroi, inclusive abaulamento. 

l'.Iuro de an·imo c alêrro na estrada da 
ponte Hio ltn]Jeccríea (Niteroi). 

Alargamento no prolongamento ela rua 
Minas Gerais, saída para Ermida. 

200 metros de meio-fio e sar~.~etas na rua 
Goiaz. •t 

HEDE DAGUA Hcforma c aprove1 a-
menta da caixa dúgua velha. . 

Prolongamento ela tL<h dúgua em _diver-
sos pontos da cidade, num tol:al aproxnnndo 
de 1. 000 metros, tendo sido beneficiadas des-
te líquido, cêrca de 300 residências. 

ESTHADAS E PONTES - Heparos ;;~rais 
<)111 Dil qnilôm.etros de estradas de autonwvel, 
dentro do município, inclusive mala-burros c 
pontes, 

13 quilômetros da rodovia ao Salgado. 
Construçi"ío de 8 quilômetro;; de e~lrada 

de automóvel, ligando o distrito de Ernncla a.o 
povoado uc Djalma Dutra, com '1 pontes e dl-
versos mata-burros c grandes aterros· , . 

Encascalharncnto dos poi~I:os ne(;c~sa,nos 
da rodovia Divinópols ......: Ernwla c Dlvmopo-
lis - Saúde. · 

2 JlOn\es üc madeira, li:Jamlo ao povoado 
de üuriti. 

l ponte de cimento armado no Córre~o 
do PorJírio, saída para Cnjuru, faltando so-
mente a laje para completá-la. 

CEMITÉRIO - .Aumento de cêrca de 2. 000 
melros quadrados. 

PRÉDIO ESCOLAH - jú em eonstrução 
bem adiantada o prédio escolar de Niterói. 

DISTHITO DE SANTO ArtfüNIO DOS 
CAl\IPOS - Heparo geral em tôdas as ruas, 
inclusive aterros. 
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Muro de arrimo na praça da Estação, in-
clusive atêrro. 
, 1 ponte de madeira, ligando a sede do 
Distrito à rua Grande. 

Consegui cpm o Serviço Nacional de Ma-
lária o saneamento e· csgôto do Córrego em 
todo o perímetro urbano c interurbano do 
Distrito, etc. etc." 

Poic: bem, Sr. Presidente, isso é, apenas 
"a reforma do trecho de uma rua c calçamen-
to de um quarteirão!" ... 

Ma~;, persiste o Sr. J ovelino · Habelo: -
"Cujos paralelepípedos já estavam pagos pelo 
Prefeito anterior, fez alguns matahurro:; com 
o auxílio da Cia. Mineira de Siderurgia, que 
doou as vigas de concreto. Nada mais." 

Nada mais! A enumeração anterior res-
ponde bem. Mais ainda: a êssc respeito rc-
(JUerernos à Prefeitura nos informasse: 

"1 - Quah; o:; pagamento:; de paralclcpí-
pcd~s efetuados pelo suplicante, durante sua 
gcstuo e referente a gestões anteriores; 

3 - Quais o~; pagamentos de paralelepí-
pedo:; efetuados pelo suplicante em sua gestão 
c referentes a trabalhos por êle executados; 

~ - Quais os pagamentos efetuados pelo 
suphcantc em sua gestão, c referentes a assen-
hur~ento de. paralelepípedos nas gestões an-
tenores." 

A resposta foi a seguinte: 
"1 - Pacr:imento efetuado a Geraldo 

Braga, conform~ documento n. 210 Cr$ ... 
'3~ · 526,40 (trinta c quatro mil, quinhentos c 
VInte e seis cruzeiros c quarenta centavos). 

3 -- Os pagamentos feitos pelo requeren-
te e ,relativos a parülelepípcdos comprados e 

' Por el.e ~y:scntados, até o momento, importam 
em tnnta mil cento e trinta c cinco cruzci-
t·os e sessenta centavos (Cr$ 30. í35,G0) . 

4 - Foi paga a Francisco Domingos Viei-
ra (doc. 199), de 9 de abrl de mil novecentos 
0 quarenta e sete, a importància de sete mil, 
trezentos c oito cruzeiros (7. 308,00)." 

Por aí se vê o quanto existe de •verdade 
na carta. 

· E 'ainda, Sr. Presidente, fêz todos os ma-
~a-h!J~ros das estradas. A Siderurgia apenas 
dUXIhou na fundição de quatro mata-burros 
te cimento armado, sendo que o asscntamcn-
t 0 0_. as h ases de pedra e cimento foram fei-
os a custa da Prefeitura. 

"P .Mhas, segue ainda o Sr. Jovelino Rabelo: 
Ois em desap· · · arreeadad' ·~reeeu o nulhão de cruzeiros 

dívidas st~s, ~· l1lor ainda: foram contraídas 
A acu~açãbe{;td·es a seiscen~os mil cruzeiros:' 
mclra rcspoot· e suma gravidade, mas a pn-
na certidão" fa, ncs!a Assembléia, se encontra 
7,o e 8 o ornec1lla pela Prefeitura, itens 

Alvi~~~ ·M~~;_ndo assumiu a Prefeitura o S1·. 
Trezent ao, era a seguinte a sua tlívida: 

centos e trios c, qum:cnta e sete mil e no•r\;-
vida flntuan~ta crnzctros (3-17. !)30,00) de tll-
tocentos e c c cento c vinte c nove mil e oi-
vos (Cr$ l~~~~ro cruzeiros c quaren1a ecnta-. s.o _:f. · ~04,40) para com o Estado. 
qucrentc , \O ,"0 cxo!1crar da Prefeitura o re-

' tra a se••tunt" I' .,, ('ent e treze mil . · ·~ ~ a sua t IVIua:. _, o 
zeiros , tr' c t qUinhentos c sessenta c doi~> cru-'r . 1 cfl 1

111 a centavos .(Cr$ .113 562 30), de 
< lVH ,a u uantc, c a mesma dívid·a p~ra com 
o estado num total de duzentos c quarenta c 
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três mil e trezentos e sessenta c seis cruzeiros 
c $e tenta centavos (Cr$ 2-13. 366,70) . 

Não foi, portanto, a administração do sr. 
Alvimar Mourão, como diz o Sr .. lovelino Ha-
belo, que esbanjou c gastou a rôdo; pelo con-
trário, diminuiu a dívida da Prefeitura de 
mais de duzentos c tr~nla mil cruzeiros. 

Mas, pcn:evera o Sr. J ovclino: "c por· ci-
ma de tudo isso, é púbhco, notório c tem pro-
vocado revolta o fato de estar a Prefeitura 
atrasada no pagamento dos salúrios <los ope-
rúrios dois c até três mc:;es. . . sob o funda-
mento de cmc "não há verba". 

DcsejaÍnos salientar que o Sr. Alvimar 
Mourão efetuou quase todos os pagamentos a 
funcionários, conforme certidão, item 5, no 
qual se afiança que foram pagos aos funcio-
núl'ios vencimentos no total de Cr$ 178. 538,{i0 
e apenas não foi fJaga parte de julho, de 
agôsto e de setembro, quantias ainda não con-
i:abllizadas porque ainda niío totalmente as-
sinadas as folhas de pagamento, c não é pos-
sível contabilizá-las sem assinaturas. 

Havia, antes, entretanto, emprc;~::dos com 
sete meses de atraso, sendo que um dêlcs, o 
Sr. Hafael de Sousa Passos, hú três anos bus-
cava receber trabalho seu. 

:í!:sse, Sr. Presidente c Srs. Deputados, 
o quilate das verdades do Sr. J ovclino Ha-
belo. 

Mas insiste S. S. : «Por outro lado, a Mu-
nicipalidade, nos primeiros dias de govêrno 
do Sr. Alvimar lVIourão, atual candidato a 
vice-prefeito pela Coligação, adquiriu o ca-
minhão, motor n.Q 79!) - T 14Gíl800, côr ver-
de, pelo preço de cr:)l 53.000,00, na fi_rma .J. 
Hahelo, S.A., cuja nota de venda extraHb em 
2G de junho de 1!)47, passando-se o competen-
te recibo à Prefeitura, na pessoa do Sr. Alvi-
mar Mourão. Dito caminhão, um ou dois dias 
depois, foi vendido para longinqu:1 cidade .do 
este, ao que se diz por preço mmto supenor 
ao da tabela ... 

Entretanto, nenhuma autorizaçuo foi 
concedida ao referido prefeito, pelo Govêr-
no do Estado, para revender dito caminhão, 
fato aliás, proíhido na época pelo Govêrno 
Federal para evitar câmbio ncgl'o. A do-
cumcnt;çüo da venda . dêsse caminhão. ~~t~ 
em meu poder. O ve1ctdo nunca. mms to1 
visto na cidade, enquanto a Prc~clt~ra paga 
a proprietários de outros cammlwes para 
transportes ... » 

Pois hem, Sr. Presidente, respondo a 
essas acusa~~ões da seguinte maneira: 

a) _ o caminhão custou Cr~i 55.000,00 
e não Cr$ 53. 000,00. . . . 

h) _ Não foi nos prunciros dtas do g?-
vêrno _ o próprio Sr. Hahclo se c~ntrad1z 

0 caminhão foi v.;ndido em JHnho .c porque , 1 - a Prcfci-
0 Sr. Alvimar 11· ourao entrou para 
tu r a em março· • 1 I C'l 

' c) _ Não existia mais o contro c c e '-
minhõcs pela Carteira de Exportação do Ban-
co 1Io Brasil, jú extinta. . 

l) - Não havia ordem do Dcp:u tamen-
t d c •.. ;'.funicipalidadc:; para a compra, n_em 
v~rll~·· 0~çamentúria, nem dinheiro crr: c:!!x.a. 

) - O então r>rcfeito era c c socio 
<h Drrna J. Rabclo, S. A.' sendo ~ornuns 

' · · s tlesta nat11 reza entre a Prefeitura c negociO· · ' ' · _ ~, . · , 
a firma, de que eram e sao ,ocws. 
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. f) -:- O Sr. Alvimar Mourão é agente da 
Cm. Chevrolet naquela cidade; e quando 
chegou o caminhão Ford para a firma J. Ha· 
belo, S. A., começou-se a murmurar, no meio 
dos Srs. interessados, que a Prefeitura não 
-;ornpraria o caminhão por êsse motivo, isto 
e, o novo prefeito ser agente da Chevrolet. 
Depois de trocadn correspondência com a 
firrnn J. Hahelo S. A. na qual acentuou a 
inexisttmeia de ~rdcm superior para compra, 
o Sr. Alvimar Mourão procurou pessoalmen-
te o gerente da firma, a quem expôs ouc só 
êlc, Alvirnar Mourfto, pe~;soal c particular-
mente, poderia receber o caminhão, o que 
foi feito, pago o veículo, conforme recibo da 
própria firma, que exibo aos Srs. Deputados, 
pelo ehcquc n.• 3íH.Hl8:J do Banco Industrial 
de .Minas Gerais, conta de rnovimeneo parti-
cular do Sr. Alvimar :Zvionrf\o, na importfm-
cia de Cr$ 55.000,00 c ni\o Cr8 53.000,00 
Pois hem. Não conseguindo autorização para 
a compra do veículo pela Prefeitura e tendo 
o Sr. Alvimar Mourão que entregar ú firma 
Bcrtoldo Maria Bon tempo c C ia. doi~; cami-
·nhõcs Chevrolct, para ni"io ficar com o cnrro 
F?rd para~lo na garagem, encravado, corno se 
d1z, comhmou com os compradores entregar-
lhes um Chcvrolct c um Ford, o que foi feito, 
c?nforme cópia 1le rc,~ibo:;, que também cxi-
hunos aos Srs. Deputados. 

Acontece, porém, qnc o caminhão Ford 
era mais barato: enquanto o Cltevrolct custa-
va Cr':i G:J. 675,00 o Ford custava Cr~~ ..... 
55. 000,00, preço de tuhela. Vendeu-os, po-
rém, o Sr. Alvimar Mom·ão por preço i<Wn-
tico, conforme recibo, isto é, Cr$ G3. 075,00. 

E, Sr. Presidente, felicidade dos homens 
honestos, dedicados ao inlcrêsse público, 
sem outra ambição que ~· de servir á coleti-
vidade, o Sr. A! vi mar Mourão, que compra-
ra o caminhão Ford com o seu dinheiro, que 
não tinha, portanto, qualquer eompromis~;o 
ou negócio com a Prefeitura, que podia, legal 
c lici!amen te, usufruir o lucro da diferença 
de preços na transação, o Sr. Alvimar i;'>Iou-
rão, num gesto raro hoje em dia, e incom-
preensível ao seu acusador, entregou aos co-
fres da Prefeitura, conforme ecrtidão que 
exibo, os oito mil c tantos ernzciros do Iu-
ero obtido. E a Prefeitura, que nf..o dcspen-
dern nm centavo, que nada linha com a com-
pra ou n venda, recebeu o lucro! 

Estú aqui o talão. 
Vê V. Excia., Sr. Presidente, vêem 

os Srs. Deputados c o povo mineiro, que 
ainda temos homens dignos, contra os quais 
,não valem as maquinações, as calunias ou as 
insinuações maldosas. Ainda que o despei-
to, n cobiça, a ambição de mando, se levan-
te contra êlcs, hão de ser sempre; graças a 
Deus, impotentes todos os artifícios, impo-
tentes tôdas us maldades. 

Mas, ternos mais ainda. O Sr. Jovelino 
Rahelo, aduz, no período seguinte da sua ear-
ta, que quero eont~star palavra por palavra, 
letra por letra: «l~ para coroar tudo isso, 
conseguiram aprovaç~o do Govêrno do Ei;-
tado, que deve ter a?I~lo de hoa fé, para ven-
der :30 lotes c 2 predws, com os respectivos 
açougues, tudo na municipalidade, confor-
me edital», etc., etc. «Não seria justo que 

\ 
um Préfeito não eleito fôsse tomar' medid~\ 
de tamanho v~It.o (_venda de. ?O lotes) dei· 
xan~o. a. nmmcJpalldadc praticamente sem. 
patnmomo, quando tem ela neecssidade de 
terrenos para escolas, mercados e inumeros 
outros serviços públicos». 

Pois bem, Sr. Presidente, não fica da 
carta do Sr. .J ovclino Habclo nenhuma afir-
mação que se salve, salvo, sem dúvida a ci-
tn"ilo do nome do ilustre Deputado Ta~crcdo 
Neves, 'no seu cabeçalho. . . A prova? 

~o!Jciwu o Sr. Alvimar Mourão ao Depar-
tamento das Municipnlidades e ao Conselho 
Administrativo, autoriza~~ão para a ve.nda de 
:!0 lotes, mais ou menos c dois prédios ve-
lhos, alugados, êsses para a{~ouguc, a Crf:S .. 
50,00 c Cr$ 100,00, respectivamente, e, por-
tanto, com prejuízo para. a Prefeitura. Quan-
to aos lotes, ocupados por easehres humildes, 
são de pequeno valor e é de interêsse dos po-
bres ocupante.> comprá-los, para maior ga-
rantia de seu lar. Além disso, reservou o Sr. 
Prefeito, terrenos realmente adequados á 
construção de csco1a~, mercado, forn_m c t?-
dos os edifícios destmados aos sc.rvlç!?s pu-· 
hlicos locais, do programa de rcahzaçocs fu-
turas. Foi autorizada a venda, conforme a 
justificativa enviada ao Departamento e ao 
Conselho. E para que, Sr. P~csidcntc? Para 
eampanha eleitoral, como antH1UJ?C~t~? Para 
proteção de parentes ou eorrehg;onanos, ,co-
mo antigamente? Niío Sr .. Presidente. E a 
eertidão da Prefeitura o afwnça c comprova. 
Diz ela, em resposta ao nosso requerimento: 
"Quais as despesas prementes a que deve a 
Prefeitura acorrer com pagamcn to, que te-
nham exigido a venda em hasta pública de 
lotes c dois prédios? Respondeu a ecrtidão: 
"São as seguintes as despesas mais urgentes 
da Prefeitura que levaram á solieitação para 
a venda dos lotes c dois prédios: - Insti-
tuto de Previdência dos Servidores do Esta-
do de Minas Gerais, período de setembro de 
mil novecentos e nuarcnta c seis e julho de 
mil novecentos c (jnarenta e sete, irnportfm-
eia de trinta c dois 'mil duzentos c einqüenJ 
ta e cineo cruzeiros c quarenta ecntavos 
(Cr$ 32.255,40); e despesas a pagar, relati-
vas á eonstrução da casa escolar do hairro 
de Nileroi, conclusão da ponte sôbre o Cor-
rego do Porfírio, li '~ando a cidnde no Aero-
porto em construção (de que é presidente, 
diz, êlc, Sr . .Jovelino, eomo se o aeroporto 
tivesse presidente c não fôsse construção ofi-
cial), ao município de Itauna, etc.". · 

Vê, portanto, Sr. Pre:;idente, que ainda 
aqui essas vúdades não rcsistcrn ú verdade 
verdadeira. Mas, não queremos deixar de pé 
nenhuma das afirmaçõc~>. 

A~dnala o Sr . .Jovelino: "Não estou pro-
curando criar easos para o Govêr~IO,_ c se 
o quisesse teria gritado contra dcnus.soe~ .de 
delegados, profcssôras c outros func!onarws 
por simples motivo político. Sôbre 1.s~o na-
da disse, por compreender que ,a, P?ht~ca de 
meus advcrsúrios aqui no :MumclplO c exa~ 
lamente esta". 

Pois hem. Hcqucrcmos á: Prefeitura nos 
dissesse quais funcionúrios foram demitidos 
pelo Sr. Alvirnar Mourão, e a resposta foi a 
seguinte - "Não foi exonerado nenhum fun-
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cionário desta Prefeitura na gestão do re-
querente, a .não ser a profcssôra ;\olaria No-
gueira Gontijo, por abandono de emprêgo, 
conforme ato no registro de decretos exe-
cutivos c portarias, fôlhas sessenta c nove 
e verso, em cinco de agôsto de mil novecen-
tos e quarenta c sete". 

Mas, hú ainda outros casos extra que de-
sejamos esclarecer: foi demitido o Sr. Dele-
gado. Por que? Porque cstrangcim, não nu-
turalizado. Foi demitido um empregado, não 
funcionário, no distrito de Santo Antônio dos 
Campos. 

O SH. PHESIDENTE- Quero lembrar ao 
.nobre orador que o seu prazo cstú termina-
do. Concederei a prorrogação usual. 

O SH. OSCAH COHHI~A - Agradeço a 
V· Excia. Estou terminando os meus comen-
tários. 

No distrito de Santo Antônio dos Cam-
pos foi demitido o Sr. Alfeu Coimbra, filho 
do cabo eleitoral do Sr. J ovclino Hahelo, 
contratado por êle c o Prefeito nas vcspcras 
do 2 de dezembro. E por que foi demitido'? 
Porque o serviço do empregado era a arre-
cadação da taxa de luz. A renda desta era 

. de Cr$ 250,00 mensais, e o empregado, que 
só fazia êsse serviço, recebia Cr~,O 300,00 men-
sais!. . . Passou a arrecadação, enlilo, a ser 
feita, sem prejuízo algum, pelo .fiscal distri-
tal. Ninguém foi colocado em seu lugar. Sua 
s~nhoria, 0 Sr. Rabelo julga os ou~ros po_r 
8!: S. Senhoria é quem demitiu ou f c~ denu-
hr funcionários em massa, o que nao vem 
a? ~aso demonstrar agora, mas qu?, se necc~
~ano, faremos posteriormente. P01s bem, <hz 
ele terminando: "O novo Prefeito, Dr. Lau-
ro Epifânio, acompanhado do Dclc;.;ado de 
Polícia (não se trata do Hcgional), compare-
ce a todos os comícios da Coligação. E ain-
d.a ontem, segunda-feira, discursou no comí-
CIO Pró-candidaturas da Coligação num dos 
bairros da cidade, fato êssc de que é teste-
munha tôda a poJmlaç•ilo local". 

Inicialmente, o Sr. .Tovelino demonstra· 
0 seu desprestígio politico, ao dizer que do 
fato é testemunha tôda a população local. 
?r a,. s? tôda a população local compareceu ao 
~om~cw . da Coligação, S. S. deveria desistjr 

c col!-hnu_ur como candidato, porque nao 
tem rnngucm consigo. . . (lUsos). 

. Mas, Sr. Presidente o J)r· r •ttll'O E'IliFl-nio foi · . ' · •L L . . convidado, por ofício '1 corrJTJ'lreccr a reun1ão ,, , 1, ' L • L 

I , . . uc urn >lll'Clll! ele melhoramento<; 
ocLn~., c teve t> ' . l :- ., ? orlunu adc de salientar que 

nl "
0 1L1 em cm·atcr poli ti co <I'Ic csr' 'lV'l '1CI'In 'l < os partido. , . ' ' : L • L • . . o · s c que deseJava cumpru· seus com-pr onn.,sos de hcr·1 . 

I · - . · . · • scrvu· ao povo dando-lhco; c CIÇocs hvrco c I .' t. Delcrrado n ,,? ' Ionc~;tas. Fot tam )CIU o 
P l . "'· c.,lon,ll, Pomo foi o Dr>lc!!ado de o lCIU CO!t'O - " " G Divinó;l r . Vao a todos os comícios em 

_' 
0 ts, J)ara man ler a ordem. 

Nao fica p- t 
<·ôbrc Jlc 1 .. ' or anto, Sr. Presidente, pedra 
"1.. lia, das acusações ·'o SI' Jovclino a I '1S Jl'll" ' · u ' · • ' 'u ', ' , \ '1 se ter notícia melhor, basta dizer 
q c .~ · S · , lllandon procurar o Sr. Alvimar 
Mom <~O, tanto o tinha em excelente conta, 
para. que fô:>sc candidato a viec-prefeito, 
candtdato muco, com apôio de tôda:; as cor· 
rentes, c a proposta levada pelos Hcvrnos. 

506 

Pe. Hilton c Frei Carlos, era, resumida, nos 
seguintes têrmos: 

Propunham os srs. pcsscdistas que o 
candidato a prefeito fôsse um elemento do 
PSD c que o candidato a vice-prefeito fôssc 
o Sr. Alvimar !Mourão. Aceita a proposta, os 
Jlroponcn tcs as:mmiriam o compromisso, em 
cartório, de que, se eleito, o prefeito pesse-
disla renunciaria em cartório, com documen-
to em favor do vice-prefeito, para que êstc ' r · · r· 1 assumisse as funções de prc cito, ate o ma< 
do mandato. 

Ale«avam ainda os srs. pcsscdistas que 
o Sr. Aivimar Mourão se havia revelado um 
grande administrador e que êlcs não podiam 
dispcm;ar o seu concurw, etc., etc.". lllttcs 
de ver terminada a leitura da propoy~t:l, o 
Hevmo. Padre Hilton ouvia do Sr. Alvunar 
Mourão o seguinte: "Padre Hilto~, êssc caso 
está muito. parecido com o do vice-governa-
dor Hibciro Pena; c é o bastante para quo a 
prcposta não seja aceita". 

f~stc, Sr. Presidente, o quilate dos lw· 
mcns que têm agora a coragem de acusnr c 
caluniar! 

Como o acusador solicitou fôsse a acusa-
ção levada ao conhecimento do Sr. Governa-
dor, solicito seja também a defesa levada ao 
conhecimento do Chefe do Estado, desde que 
foi S. Excia. quem nomeou o Sr. Alvimar 
Mourão. 

Mais, Sr. Presidente: acabo de receber 
do Sr. Alvimar lVIourão proc~rraçü.o bastan-
te para ingressar em juízo, m;e<~ratamentc, 
com a competente ação de caluma qu::, de 
uma vez r>or tôdas, faça calar as acusaçocs e 
os acusadores. 

D. Francisco Manuel de Melo, a quem 
não me canso de citar, pois o considero .d?s 
maiores c mais finos arti;;tas da l~ngua, dizia 
que podemos desmentir os .rnenhr.osos, mas 
não, podemos impedir que eles mu~tam. 

Nós, Srs. Presidente, vamos nwis longe: 
a Justiça vai impedir que êlc minta! (Palmas). 

CATASTROFE DE SANTOS DUl'r!ONT -
Dl;t DO FUNCIONAR/O 

O SH. PHESIHENTE - Tem a palavra 
0 Sr. Lima Guimarães. J> _ I'S _ ~, 1•. Prc-

0 SH. Lil\IA GUI>:\IA u\ ~ ~ 
siden te c Srs. Deputados. , 

1~ do conhecimento de todos n;>s a ca-
tústrofc tremenda que abalou, dcstrumdo, em 
parte a heróica cidade de Santos Dumont, 
h elo JJcr~~o do Pai da A viação. . 

Dois vagões da Central do Drastl explo-
diram levando pftnico, luto c dor úqucla gen-
te 0 ;1uc trm:, sem dúvida, um grande pesar 

't 1 h<'>"· c cst•t r's<·crr1hléia síntese .dos '1 Ol OS ·>' ' ' "' u ' d 
~cntim~ntoS l!C todo. O }lOVO Hl~l:C~l'O: co:\,~ 

• . . 'Jlcrcuhr os l'l~;cos c as dores, ,1., ~ c vem 1 c 1 •soheocs · · J>cs·n·cs as fc··t·J•' c as l c. L.- ' .frr1as c os ~ "' · ' · ,.) '- .) 1 ~ .. l ê"'se "'- d absolutamente ser cstpn ld ' . ·:· nao po e, ' ' Ja ll"ld!Cw-fato desolador, que cnlutou aquc ' ' 
na! cidade· • 

Por isso, senhores, venho prop~~ um ':o-
' rofundo pesar da Asscmh}cw I:c!ps-

to de P . . . 'lC!Uclc tra''ICo htiva de Mmas Gerais Jl01 ' , " 
a<contecirnci1to, que cnluton todo o J'.stado de 
l\Iinas. 
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- Quero a indu, Sr. Presidente, neste en-
seJO, apresentar também ao funcionalismo 
público de .Minas Gerais as congratulações do 
Partido Trabalhista Brasileiro, pela passa-
gem do dia que lhe é consagrado, na data de 
hoje. 

Queremos emprestar a solidariedade do 
nosso Partido :ls homcJwgcns solicitadas pelo 
Si. Deputado Carlos Prütes, porque nós do 
Partido Trabalhista Brasileiro somos eterna-
mente os advc"ados dos que trabalham, c re-
conhecemos (Jt~c os funcionúrios públicos de 
lHinaf; vêm com seu labor permanente, com 
sua hoa vontade construtiva, com seus es-
forços, c sua tenacidade, trazendo em cons-
tante progresso o nos:>o glor~oso ~stado e 
merecem, portanto, uma cons1deraçao espe-
cial de todo o povo de Minas, rcprc~wntado 
pela 1\:;scmbléia Lcgdativa. ' 

Dou, portanto, o meu inteiro apôio úr; 
homenagenfl solicitmhw pelo Sr. Deputado 
Carlos J>ratcs. (Palmas) . 

FATOS POLíTICOS 

O SR. PRESIDENTÍ~ - TeE,. a palavra 
o Sr. Armando Zilcr. 

O SH. AHMANDO ZILEH - Sr. Prcsi-
den te e Srs. Deputado~;. 

Por poucos momentos apenas. 
Inicialmente,. para também solidarizar-me 

com o voto de pesar proposto e com as ho-
mcnngens da Casa ú numerosa c laboriosa 
corporaçuo dos funcionários públicos, formu-
lando votos para que não fiquemos apenas 
em homenagens, mas cuidemos de melhorar 
a situação aflitiva daqueles cujo trabalho é 
tão útil c imprescindível ú coletividade. 

Sr. Presidente, não podia cu, por mais 
esfôrço que fizesse, permanecer calado no 
dia de hoje. 

Como é do conhecimento da Casa c do 
povo, ontem foram presos, no Estado de Ala-
goas, 3 Srs. Deputados ú Assembléia Legisla-
tiva daquele Estado, de maneira tUo arbitra-
ria c tão inconstitucional, que provocou a re-
pulsa de tôda a população. E nã? fi~ou aí 
a sanha dos govenwntcs daquele mfchz Es-
tado. 

O "Diúrio do Povo", órgão oficial da 
UDN de Alagoas, foi as~;allndo c fechado pc-

' l' .... la polícia, c teve tôda a ~ma cwçao apreen-
dida. 

Hcqucrido, pela hancarla da UDN, que a 
Assembléia se mantivesse em ~cssiío perma-
nente, até que os Deputados presos fôsscm 
libertados, c que o Govêrno de:;1:c plena :;a-
tisfação de mais êstc ato incom;titucwnal, ar-
hitrúrio c inominúvel, aconteceu que o Pre-
sidente da referida Assembléia, fica:_1do do-
ente, por ordem do Sr. Póricles, nao com-
pareceu à Casa· 

I".:stc é o regime de intranquilidatle que 
cada vez mais se alastra, infelizmente, por 
nosso pais. , 

E a prisão dos tres Dcputadoi; que com-
põem a bancada cornu:lista de Alago~i;, ve-
rificou-se no mesmo dw em que o ,)enado 
não soube impedir que fôssc aprovado, em-
bora em 1.• discussão, o Projeto n.0 24, do 

., . ....._...._._... 

I 

Sr. Ivo de Aquino, sôhrc a cassação de. man-
datos. 

Tudo isto, Srs. Deputados, compõe um 
quadro bastante grave para a nossa Pátrh 
Não é possível que tais fatos continuém ~; 
sucedendo com tanta freqüência, com inter-
valos cada vez menores, porque, se assim 
fôr, êstc regime que jú não é de tranquili-
dadc, passará a ser de verdadeiro tcn·ot·. 

Já :não querem cr..ssar os mandados de 
Deputados: jú os prendem antes mesmo de· 
se converter, em lei, corno pensam, a cas-
sação. 

Na verdade, demonstram êstcs senhores 
que hoje ocupam os altos cargos, que o que 
querem é cassar-nos, não apenas com 2 SS 
mas também com C. Formulando assim o 
meu mais enérgico protesto, tenho certeza de 
que interpreto .fielmente o pensamento de to-
dos os democratas, de todos os patriotas, que 
cada dia mais devem unir-se, a fim de impe-
dir crue a democracia por que tanto ternos 
lutado, marche para trás em v~z de marchm· 
para frente, como felizmente ha de marchar, 
queira ou nií.o queira, o pcqu~no grupo de 
reacionúrios que infclicita o pms · 

DIA DO FUNCIONARIO 

Agua _notável da Capital 

O SR. PRESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. O ta cílio Ncgrão. _ 

O SR. OTACíLIO NEGRAO - Sr. Pre-
sidente Srs. Deputados. . 

Inicialmente desejo tambcrn . congratu-
lar-me com os 'funcionúrios públicos, pela 
passa"'cm de seu dia de fedas; c, .nesta hora, 
0 ;;10~ pensamento ~;c volta para seus. Ia:cs 
onde n·ii.o existe a fartura, :c:cnão a cDrcnew · 
Desejo-lhes paz e prosperidade c, sohrc~udo, 

· · - . f 't 'C'lJ.tl''tamcnto das fman-que nao seJa e1 o o 1 • " . . • • , 
l . . t 1 ''CU'' saenficws. Que ças esta( ua1s a cus a c c ·: 0 

:" , • serena e 
se dêem a êlcs paz c justiça, JUStiça 
duradoura. , , 

- Tenho em muos, Srs · Depu,:wos, 0 

ofício com auc o ilustre Prefeito de Belo Jio-
rizontc respondeu à :Mesa desta Cns1; sobre 
os serviços de tratamento de úp;ua po~avcl da 
cidade. Diz o citado ofício: "Aeusanno o re-
cebimento de seu ofíeio n.? :l.. 03'1•, Icnl.w a 
honra de trannnitir a V. Excia. as sc~;mn tcs 
informacõcs sôhrc os (rucsHm; formulados no 
rcquerin;cnto n.? lO. - . 

1 - 'f'ôths 'l'' :1rru·'c do ahn~;tceuncnto 
da Cani!nl L ~;ii~ · er;'t~li;:r;~accl,as llelo c1.oro, des-
de 1938. O primeiro eloradc,r ~oi in:;tnlndo 
:na captação da Serra e adc;uirido JlDI~ :wt?-
rizas~ão do c:~-Prc!'ei!o Otací.lio I·•c:;:'::D Ue· 
I • l [ l ')'' l) .._ () 'l r) _.;Ima, crn < a a uc ....,o.)- • ..~-J.oJt)ô. , 

2 - A dosagem média cmrrct:n<1a c de 
0,15 p.p.m. para as úguas da Serr:: c Cm·an-
gola e 0,12 p.p.rn. para as ú~~lHlS do re:-~er"'/a~ 
tório da Pedra Bonita. 

A dosagem é cstalJelecitla em íun~;~Ú'l do:~ 
menor quantidade de cloro. As nn{d i:o(.;:: ele 
resultados dns nnúlise;; bactci'lOl(;g.it_:ns níltc-
riorcs c de modo a ser ernprc8<H1o i;cmprc n 
amostras de úguas eolhidn:; nas hnrlitw;ôes 
acusam no múximo 0,1 p.p.m. do cluro; co .. 
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mumepte, porém, a dosagem não ultrapassa 
0,05 p.p.m. ou não é encontrado cloro re-
sidual. 

O cloro gasoso é empregado por meio 
de aparelhos cloradores Patcrson c \Valace 
& Tiernan que garantem grande precisão de 
dosagem. 

Quando êsses aparelhos não podem fun-
cionar, por motivo de rcuàro:; ou de ·falta de 
energia elétrica, empregam-se :;oluções de 
sais de cloro por meio de aparelha~em ade-
quada a êsse fim e que garante também pre-
cisão de dosagem.» 
· O tratamento da água pelo cloro exige 

. cuidados especiais . 
A resposta do Sr. Prefeito deixa eviden-

te essa afirmativa. 
. Sôbre o perigo dos saes de churnbo na 
agua potável, tenho em múos a opinião <lo 
:Sr. Tomaz Oliver, que <liz o seguinte: 

«Os sais de chumbo e mais especial-
mente os solúveis são fortemente veneno-
sos; acresce que o ehumbo é um vene-
no que vai acumulando no organismo, pro-
duzindo sérios transtornos quando se intro-
duz na. economia mesmo em pequeníssimas 
quantidades». ' 

Para mostrar 0 cuidado da adrninistra-
'ção púhliea no eontrôle do emprêgo do eloro, 

··cita o Sr. Prefeito al"uns exemplos de aná-
lises recentemente feitas. Uma de material 
·colhido á rua ·Major Lopes, n.? 28; a outra, 
d~ tnaterial eolhido na Av. Contorno, n.o 
6.227, ambas no dia 13-9-1947. Alguns dos 
S;s · Deputados são residentes zm Belo Ho-
rizonte, em casas particulares, c devem ter 

. o?scrvado que, depois de minhas pondcra-
çoes nesta tribuna já 0 cloro n·fio se encon-
tra tão abundante 'nas nossas úguas potáveis. 
Ma,s a análise por si não é bastante pnra mos-
trar a cficiêneia do contrôlc. Vejamos o que 
dizem, a respeito alnuna~; autoridades na ma-
téri' "T • d ' u 1' · t ~ · o a reação química tem um 11111 e 
·~e Identificação. Quando uma ideníifieac;ão 
e cxceutada em soluções, temos que levar em 

·co1;1ta. o limite de concentração. Tôda reação 
QUim1ca tem uma sensibilidade aue depende 
~os li~ites de identificação c continuação. 

a m1croquímica, isto é em mieroanálises 
crd.~~~~i:.ativ~s ou qnalifiea'tivas, é IlOS~>ivcl a 
dadc; 1~açao ,c dosagem de pequenas quanti-
traç;;. lsto e, das quantidades chamndas 

Fritz Feigl Nicolau 13 '1 T • I . . l\liranda H ' Alb rm c, .~u1z nacw 
Ç

- .' ans erto Sutcr em J·nve'sll' '''1-oes m1cr · · · ,,, 
I~aboratório-qmmlcas · li - Boletim n.0 9 do 
dizem: 0 da Produção Mineral, pág. 3!i, 

"A identif' -chumbo em : Jcaçao exata de traços de 
siderávcl agua tem uma importôneia con-

. 1 para a me<lieina c higiene social, pms sa )C-se qu chumbo · c quantidades pequenas de 
só são len~cumuladas no or~anismo humano 

mnentc eliminadas". 
Por outro 1 d que acal d . a o, os autores do trabalho 

m 
11

. )O e Citar recomendam 0 rcconheei-
l~ 

1
to do el.nunbo por processo diferente c.la-

9 e c, scgmdo atualmente pela Prefeitura, 
Isto é, pelo cmprêgo do radiozonato de sódio, 
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. que forma com Q chumbo radiozonato de 
chumbo, de côr vcrmclh..'\.. 

O importante não é tão sômcntc a aná-
lise. Tem alta signifieação a colheita da 
amostra. E neste ponto silenciou a informa-
ção da Prefeitura. Evidentemente, se col.her-
mos a amostra de ngua em torneira aberta a 
percentagem de c!óro será muito menor que 
a colhida em torneira fechada durante a noi-
te, possibilitando ao dóro maior contnto com 
a eanalização. 1Meu intuito, porém, niio é dis-
cutir. 

Aceito as explieaçõc3 do Sr. Prefeito c · 
me congratulo com a Ca;,a pelo sentido de 
alerta em que a Prefeitura ~>c mantém. O que 
desejo é preservar a população de Belo Ho-
rizonte d<) males muito sérios. 

Amanhã, quero voltar a esta tribuna, c 
desde jú me inscrevo, pois desejo ialar sôhre 
um tema muito conheeido em :Minas Gerais 
c realmente desconhecido de todos, que é o 
caso da cidnde de Santo~;. (P(!/mas). 

Em seguida, o Sr. Pre~;idente ~mhmetc 
a votos, cada um de sua vez, o requerimento 
do Sr. Carlos Pratcs c o do Sr. Lima Gui-
marães, foi:rnulados nos respectivo~; discur-
sos, sendo sueessivamente aprovados, c rece-
bem, pela ordem de apresentação, os seguin-
tes despachos: 

- Consigne o voto <le congratulações. 
- Inspira-se o voto de pesar. 
O SR. ALBERTO DEODATO, pda Co-

missão de Finanças, lê e apresenta ·à Mesa 
os pareceres a seguir: 

PARECER PARA a.• DTSCUSSJ'.O DO 
PROJETO N.0 38 

Comissão de Finanças 

Somos de pareeer que seja aprovada a 
emenda de n.0 1, de autoria do Sr. Uricl 
Alvim, que modifica de Cr$ 0,50 ))ara Cr$ 
0,20 a taxa hospitalar sôbrc as vinhas natu-
rais do uva produzidas no Estado. Em vez 
de Art., deve ser a referida emenda ao pará-
grafo único do Artigo 1.0 do Projeto n.0 BS. 
A Comissão é também de parecer que seja 
aprovada a emenda n.0 2, que vai anexa. 

Sala das Comisr;ões, 28 de outubro de 
1947. 

(a.n.) Alberto Deodato, relator - Tienó 
Mauríeio Andrade, presidente. 

Inclua-se em ordem do dia. 

El\-IENDA N.9 2 

Emenda modificativa ao Projeto de 
Lei n.• 38. 

Onde se lê Cr$ 0,50 leia-se Cr$ O,GO · 
Sala . das Comissões; 28 de outubro de 

1947. 
(a.a.) Alberto Deodato, relator - Mau-

rício Andrade - Renó. 
Pediria a V. Ex c ia., Sr .. Pre2identc, a 

dispensa do interstício de publJCaç~o do pa-
recer da Comissão e demais formalidades. 

'• 
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O SR. PRESIDENTE - Rcl~ttivo a que 
projeto? 

O SR. ALI3EHTO DEODATO - Relativo 
ao Projeto n. • :l8, - á taxa hospitalar. ' 

O SH. PH.ESIDENTE - Vou consultar a 
Casa sôbre o rcl{Uerimento feito pelo Sr. 
Alberto Deodato sôbre a di!:;pensa do inters-
tício de publicação do Projeto n.• 38 c de-
mais formalidades. 

Os Srs. Deputados que são pela aprova-
ção do referido requerimento queiram pcr-
nwneccr em seus lugares. (Pausa) . 

- Foi aprovado. 
Entretanto, tem preferência o Projeto n.• 

36, de votação adiada. 
O SR. ALBEHTO DEODATO - Sr. Pre-

sidente, peço a pulavra. 
O SH. PHESIDENTE - Tem a paluvra 

o Sr. Alberto Deodato. 
O SR. ALBEH.TO DEODATO - Sr. Pre-

sidente, vou lêr ontro parecer da Comissão 
de Finanças (lê): 

PAHECER PARA 2." DISCUSSÃO DO 
PROJETO N.• 39 

Comissão de Finan~:as 

Somos pela aprovação do Projeto-lei n.• 
39, que extingue o impôsto de exploração 
agrícola c industrial c dispõe quanto ao im-
posto sôhre vendas c consignações. 

A extinção daquele, há muito, se impu-
nha, não só pela dificuldade de determinar-
lhe o momento da incidência, mas também 
vinha rendendo cnsêjo a debates a respeito 
de sua constitucionalidade. 

Quanto ao impôsto sôbrc vendas c con-
signações, a sua reforma, que tanto se justi-
fica, merece aplausos, desde logo, em virtude 
da substituição do sistema de lançamento pc-
lo sistema de escrita fiscal simples, ao alc~m
cc de quase todos. O anteprojeto, não per-
dendo de vista a relevància do fenômeno da 
repercussão, recondicionou a legislação aos 
novos c indeclináveis imperativos da vida 
financeira do Estado. Daí a necessidade da 
adoção do critério de substituição, tributária, 
que veio aumentar e sistematizar os meios e 
processos da fiscalização. 

Como se vê, o impôsto seria arreca-
d~Hlo, segundo o projeto, ú razão de 1,40. 
Entretanto, necessário se tornou, em face das 
razões expostas no parecer sôbre a proposta 
orçamentária, para 1948, o aumento da ta-
rifa pela qual, vem sendo cobrado, entre 
;nós o referido tributo. Tem êstc, que .outros 
Estados da Federação, tarifas hem mms c~c
vadas, como por exemplo, São Paulo - 1,80, 
Rio de Janeiro - 3, Rio Grande do Sul -
2,50, etc. . . _ 

Em tms cond1çocs, a Comissfto d~ . Fi-
nanças propõe a seguinte emenda modifica-
tiva ao art. 2.•: . 

"Onde se lê ú razão de 1,40, leia-se a ra-
za-0 de 1 60. Quanto ao mais, somos de pa-

' ' f A t Al reccr favorável a re orma do impus o 110. >rc 
vendas e consignações que, nos têrm~s .do 
projeto, tem raízes no nosso meio cconom1co 

e atende ús ex1gcncias da àtividade financei•· 
ra do Estado. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 
1947. ~ 

(a.a.) Alberto Deodato - Guilherme Ma-
chado - Maurício Andrade - Rcnó Fe· 
liciano Pena. 

- InclmH:;e em ordem do dia. , 
O SR. ALBERTO DEODATO - A Co-

missão de Finanças estudou a parte relati-
va ao Parecer que sugere o aumento de dois 
décimos do impôsto de vendas c consigna, 
ções a taxa hospitalar em andamento nesta 
Casa, c cujo projeto jú tem parecer para 2." 
discussão, que já foi lido. Sugere a modifi-
caç-ão da taxa de 0,50 para 0,20, c mais a 
taxa imobiliária. Nós pedimos a V. Excia; ~ 
para pôr em vota~~ão o rclat~rio_, para ser 
aprovado com exclusão da crwçao da taxa 
imohi1iúl'ia. Dês te modo, a taxa de extensão 
imobiliúria niio scrú crin<la êste ano. 

Pclativtimente ao restante, ao acréscimo 
de O 2% no impôsto de vcndns e c~nsigna
ções 'c ú taxa hospitalar, que já transita nes-
ta Casa c a tôdas as outras emendas apre-
sentadas, com exclusão pelo ~r .. Dc~mtado 
Lima Guimarães como inconstJtt;cwn:us, r_e-
fcrente ú Chefia de Polícia, cuJa s~II?ressao 
será pedida em 2.• discussflo, cu ped1na _a V. 
Ex c ia. para submeter ú Casa, para votaçao, o 
parecer, com exclm;üo da parte referente ape-
nas ú tnxa imobiliária. . 

O SR. PRESIDENTE - Conhm~a em 
discussão o parecer upresentado pela Co-
missão. IJ ER S p e • O SR. ARMANDO Z A ' - · r· r Sl· 
dente peço a palavra. O SR. PRESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Armando Zilcr. . 

O SR. ARMANDO ZILER - Sr. Prc~l-
dcntc como vimos ontem, o parecer em dis-
cussã~ menciona novas taxas que, se apro-
vadas pela Casa, passarão naturalmente . 
a reforçar a receita do orçamento . pa-
ra 1948 Uma delas, a taxa hospi.t~-

. · incide sôbre bebidas r:Ico?h-
~:::.;; ~~t~·a a taxa de extensão terntona_l, 
que será ~obrada. sobre porriedac2le0s0 rur~lS que tenham superfície superwr a tcc a-
res c á ra7Jão de cerca de Cr3l 2,00 por he~ta
rc c por ano ou menos ai.nda; outra, enfim, 
refere-se ao aumento do impôsto de vendas. 
e consignações, que passaria de 1,4% para 
1,6% com um acréscimo portal!to, ~le _0,2% · 

Manifestando-me favorável a cnaçao d~s 
duas primeiras taxas, quero· afirmar que nao 
é possível, a meu ver concordarmos com a 
terceira. . 

Sr. Presidente, Srs. Deputados,. fm dos 
que mais se bateram nesta Casa por unpost?s 
diretos c não por impostos indiretos· Nao 
há um economista sério que recom~nd? a 
criação ou o aumento de impos~os mdu·e- · 
tos· todos êles defendem a suprcssao, d? uma. 
vez' ou progressiva, dos indiretos, ate que 
desapareçam. . _ 

Sei que o Estado está em s1tuaçao pre- · 
cúria, que necessita, portanto, de aumentar 
as suas rendas, para enfrentar os encargos 
crescentes. Mas aumentar as rendas do Es-
tado aumentando também os preços, não é, 

509 



.afinal de contas, senão aumentar a miséria. 
O impôsto natural, lógico, razoável, correto, 
é o impôsto direto, e foi por isso mesmo que, 
por ocasião da dü;cussão dos projetos sôhrc 
o impôsto tcrritodal c sôhrc o impôsto de 
transmissão causa-motlis, cu me bati pelo 
aumento de ambos, apresentando mesmo 
emendas nesse sentido, que não tive a satis-
fação de ver aprovadas pela Casa. Da tendo-
me, assim, pelo aumento do impôsto direto, 
.se c quando necessário para prover o Esta-
do de fundos, sou intransigentemente contrú-

. rio a qualquer acréscimo do impôsto indire-
to. E o impôs to de venda~; c consignaçõc~;, 
Srs. Deputados, é, iniludivclmcnte, um im-
pôsto indireto. :Não estou dcfc:Hlendo, nes-
t~ passo, as classes produtora~; ou o comér·· 

·CIO; estou defendendo o povo porque, como 
se sabe, a cada aumento de imiJôsto indireto 
d . ' ' · ? nnposto de vendas c consignações do im-
posto de consumo, etc., corrcspondc um au-
·~lento maior das mercadorias sôbre as quais 
esse impôsto recai c, por conseguinte, se 
aumentarmos de Cri) 2 00 por Cr~~ 1. 000,00 o 
impôsto, o povo acab'arú }>agando, por via 
·disso cinco, seis ou dez cruzeiros de aumento 
,'na mercadoria respectiva. Esta é a cxperiên-
c~a que temos c, corno defensores dos i~tc
.rcsscs do povo, não poderíamos tomar ahlu-
de. diferente, conseqüentes com os. nossos 
Prmcípios c com 0 que julgamos nos:;o dever. 

Portanto, Sr. Presidente, se acho razoú-
vel tributarmos as bebidas alcoólicas - isto, 
por um lado é até um hem, porque tende a 
dif_i~ultar 0 'consumo maior de bebidas al-
coohcas, principalmente da~; ele alto teor -
s~ sou favorável ú criação da taxa de cxtcn-
sao territorial, sou radicalmente contrário ao 
aumento do impôsto de vendas c consig.naçõcs, 
porque quem vai pagar o lmpôsto não é o 
fazendeiro, não é 0 rrrande industrial, é o 
P . 0 
. ovo, c o operário, que já paga bastante caro 
0 ~cijão, o arroz, a banha que, por sinal já 
esta a Crl]i 2(i,00 o quilo, e te. 

O SR. ANIBAL GONTI.JO - Sr. Presi-
tlentc, Peço a palavra. 

S O SR: PRESIDENTEE - Tem a palavra 
0 r· A111hal Gontijo. 
.1' O SR. ANIBAL GONTI.JO _ Sr. Presi-
l ente. 
tlo it~\es d~ tudo quero endossar as palavras 
• 1 ~ s rc eputado Armando Zilc1• r>or<rue e c nao d · d ·• • ·que é 0 <~Ixou c cumprir um grande dever, 
pelo povo cvcr que o Deputado tem de zelar 
povo. ' c quem zela Jlelo povo é digno do 

Sr · Presidente t 
lhor controlada . '. cs ~u certo de que, me-
vendas c consi ~ r:~cahzação do impôsto de 
clarccida c eúJle~Tocs, c_orn uma direção cs-
os setores das at' ?•1 ad fun de que em todos' 
sentir a mcsm" ·a~~lt af' es comerciais se faça 

• • .. \:-<lO lSC·•I I . t· l•t 110 sentido n•1oros d · . ", >cnt oncn .u. 
em pouco"' a v 0 1 a ar>hcação da lei, dentro 
considerüvclrncert >a dê~sc impôs to aumentará 

n c f• cst · S P si dente, por qu ·, : c. o mollvo, r. r_c-
dos 0,2% no ~ tn~ Illsur.Jo contra a elevaç~w 
nações. Imposto de vendas c co.nsig-

; O SR. PRFSIDENT . liberação da C· ' E - Submeto · a de-
da Comissão , asa, para votação, 0 parecer 

' •\Penas com exclusão da taxa 
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de extensão imobiliária. Os Srs. Deputados 
que são pela aprovação, com esta exclusão, 
queiram permanecer assentados. (Pausa). 

Foi aprovado o parecer. 
O Sr. ARMANDO ZILEER (Para urna de-

claração de voto) - Sr. Presidente, peço que 
conste da Ata que votei a favor; mas, natu-
ralmente, de acôrdo com as palavras que aca-
bei de proferir nesta Casa. 

O SH. PHESIDENTE - Está em discus-
são o Projeto de I~ci n.0 3(i. 

A ::\lesa vai submeter à deliberação da 
Casa, para votação, as diversas outras emen-
das, que .foram oferecidas ao Projeto n.0 3(i. 

E encontra-se :sôbre a Mesa um reque-
rimento da Comissão de Finanças, para que 
sejam votadas tôdas essas emenda~; em globo. 
Tôdas as emendas apresentadas ao orçanwn-
to, ao Projeto n.Q :!6, com exceção dnque-
las que foram apresentadas pela Comissão, c 
já votadas. 

O SR. ALBEHTO DEEODATO- l~stc re-
querimento, destina-se ao seguinte: a:wova-
mos ontem uma emenda, c a~; emendas ao or-
çarnen to serão, depois, transformadas em bi 
ordinária, lei esta que manda discriminar tô-
das as emendas apresentadas ao orçamento, 
exceto as da Comissão de Finanças, tôdas 
aprovadas. Elas irão fazer parte de um pro-
jeto de lei que discriminará, nas verbas, as 
despesas de auxilio, subvenções, ponte:;, aliás, 
emenda do projeto, já apresentada nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a 
votos o requerimento da Comissão que pede 
sejam tôdas as emendas apresentadas ao or-
çamento, votadas em globo. 

O SH. !.\IA TEUS SALOMÉ - Sr. Prcsi-
den te, pc~~o a palavra. 

PEDIDO DE DESTAQUE 

(Emenda n! 10) 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Ma teus Salomé. 

O SR. MATEUS SALOMí~ - Sr. Presi-
dente. 

Mantenho o meu pedido de dc~;taqnc pa-
ra a emenda n.Q 10, de sorte que seja apro-
vado o requerimento do Sr. Deputado Al-
berto Deodato, com ressalva desta emenda . 

O SR. PRESIDENTE - Vou con~mlta!: ú 
Casa se aprova o 11cdido de destaque do ,,r. 
Ma teus Salomé, referente ú emenda n.Q 10. 

O SR. GUILHERME MACHADO - Sr. 
Presidente pela ordem. 

Sr. p;·esidcntc, ontem ficou resolvido da 
sccruintc forma a questão aqui levantada: A_s 
ei;;cndas apresentadas pela Comissão, inclmn-
vc as qnc ressalvam o projeto, as emendas 

' Pl ' . . t Ol'Ç'l-aprescntadas em cnarw, ao pro] e o . • 
mentúrio, seriam votadas englobadamente, co-
mo de fato o foram. . 

Nestas condições, não procede. mms qual-
quer pedido de destaque a respeito· 

Foi o que ficou resolvido. , 
o SR. PRESIDENTE - Parece que ha 

engano do nobre Deputado: as cmcnd~s :ro-
ladas foram as apresentadas pela Cormssao. 
As ontras não foram ainda nem postas em 
votaç•ão. 
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O SR. MAURíCIO ANDRADE- Sr. Pre-
sidente, solicito a V. Excia. fazer a leitura 

, da emenda n.Q 10, de autoria do Sr. Deputa-
do Ma teus Salomé. 

O SH. PHESIDENTE - Consulto ao Sr. 
!l\Iatcus Salomé sôbre o que êle requereu. 

O SH. ú\IATEUS SALOMl~ - Antes de o 
Sr. Deputado Guilherme Machado fazer a 
'jJrorJosta a que ~e referiu, já en havia pedi-
do destaque para a minha emenda. 

O SH. PRESIDENTE - AW1s, hú enga-
no do Sr. Deputado Guilherme Machado. As 
~mendar; foram apenas as oferecidas pela Co-
missão. As outras não fm;am nem ob.icto de 
discus~;ão. 

O SH. l\IATEUS SALO'-"m - Exi~;te uma 
emenda de :n,Q 10, de autoria da Comi~;sf!o 
de Finanças c sendo também a minha emen-
da de n.Q 10, pedi que se considerasse objeto 
de votação, clcstacadamcnte, da emenda n: 
'10 da Comissão, não r,e confundindo com a 
de minha autoria, também de n.Q 10. 

Insisto em que ela r;cja votad~1, por que 
ela visa a corrigir defeito;; do orçamento. 

f:stc defeito <lo orçamento consiste em 
que a verba de Cr!3 21.000.000,00 do fundo 
de cletrieidadc, não foi distribul<la para ne-
nhuma secretarb e nenhum departamento. 
Deve ter acontecido que depois de formulada 
a propm;ta orçamenlúl'la, então é que se ncr-
ccbeu a existência dêstc disvo~;itivo coÍlc.ti-
tucional, que manda reservar certa vcrcenta-
gcrn para o fundo de eletrificação. 

Foi separada esta verba como receita 
mas não se lhe deu expediente, como de~mc~ 
sa c peço pcrmissiío, data uc.nia à Comis~ão 
de Finanças, para dizer qnc se a verba de 
Cr$ 2<1. 000. 000,00 estabelecida para o fundo 
de cletrificat~ão estivesse destinada a algum 
departamento, êstc departamento teria sido, 
certamente, o departamento de eletricidade. 

Entretanto, qualquer pessoa que abra o 
orçamento não encontrará esta verba de Cr$ 
2i. 000.000,00 creditada à<Iucle departamento. 

Adernais, não somente ocorreu êsse 
equívoco do orçamento em deixar ~mspcnsa a 
dcstina~~ão desta verba, corno ainda é verda-
de que o parecer da Comis~;ão, em face do 
qual mantive o meu pedido de destaque, em 
vl~>tn da minha emenda, cometeu lamh(;m um 
equívoco que novamente volto a salientar ú 
ilustre Comis~;flo de Finanças. 

<> f:slc equívoco consis{c ení aumentar na 
despesa mais Cr!j; S. 000. 000,00 para o fim de 
se construir a Usina de Ilntinga, quando esta 
importância .iú se encontra incluída na verba 
de Cr~~ 21. GOO. 000,00. 

Mas, a Comissão não jogando com esta 
verba, corno o or(;amento não jogou também, 
criou um acréscimo de déspesa~3 de Cr$ .... 
8. 000.000,00, que sé destinam ú usina de Itu-
tinga. 

Na verdade, o aumento de despesa a 
que a Comissão se refere não 6 elo vulto cons-
tante do parecer, c sim de menos de Cr~i ... 
8. 000. 000,00. 

f~stc argumento vem até em favor das 
dificuldades com que a Assembléia encarou 
a hipótese do aumento de despesa. 

:Este aumento não é tal qual o menciona-
do pelo parecer da Comissão. Basta dizer 
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que é de menos de Cr$ 8. 000.000,00, ou seja 
a verba que se destina 'li usina de Itutinga, 
que é a ·do fundo de eletricidade, c não a 
do Plano de.- Hecuperação Econômica. 

Não se trata de uma atitÜdc vã, esta que 
tenho adotado. Tenho em mi'íos o estudo do 
aproveitamento da usina de Itutinga, cuja . 
conccs.~ão jú caducou uma vez, no r<ovêrno 
passado, c virá a caducar, em fever~iro do 
ano que vem, se o govêrno não der início 
aos trabalhos. 

Donde se conclui que o Estado de Minas 
jú de posse desta concessão, e jú tc_ndo e.m; 
patado capital nos estudos dessa ~1s11u~ VI~a 
a perdê-los, se por acaso cr>ta verna nao for 
consignada, ohscrvando-sc que 05 prer.~os uni-
tários perdem atualidade. 

O Sr. lllmzrício Andmdc - V. EJ:cia. 
dú licença para um aparte? 

V. Excia. sugere que esta verba qne cons-
titui o fundo de eletrificação, seja discrimina-
da para aplicação no relatório or_çamentúrio.? 
Ou V. Ex c ia. sugere que ela seJa transferi-
da ao Departamento de Eletricidade? 

O SR. JHATEUS SALOMl~ - Estando es-
ta verba consignada ao Departamento de Ele-
tricidade, evidentemente será pm~a atender 
hquelc empreendimento que o Governo, pe!as 

. t, · , J't1Irrar· cl c mawr VIas competentes c eciucm,, .. ~ · • 
conveniência. 

Agora, se a verba de 2,! mil conto~, ~n: 
tretanto, em face do orçament? p~rma.1ec~1 
suspensa não se destinará a n1nguem c nao 
servirá a cousa nenhuma. O que quero s~
licntar é que, enquanto os vinte c quah~o nul 
contos permanecerem congelados n~ ..,ecre-
taria das Finanças, existem cfctiYamente 
obras a serem c::ccutadas, reclamando o en-
caminhamento da verba ao departamento 
próprio, onde seja convertida em obras de 
eletrificação. 

O Sr. Maurício Andrade - Pondero a 
V. Excia. que a emenda al?r.esentada Rcla 
Comissií.o de Finanças, especificando qt.c 0 

Executivo ao aplicar. . . ~ . • 
O SR. üVIATEÚS SALO:.VIÉ - Nao preJU-

dica o meu pensamento. , 
, O Sr. Maurício Andrade. . . lev~ra em 

conta a discrimin~wão n ser feita. Pms hem· 
Essa emenda quan(Io determina as verbas a 
que elas se referem inclui também a verha 
115 que é exatamente a que se refere. 

' O SR. •MA TEUS SALOl:vlÉ - V. Exeia. 
vai me permitir a seguinte resposta: cmando 
se apresenta um projeto hú de se dizer a 
despesa correrá pela verba tal elo Departa-
mento ou da Secretaria tal, porém, se não se 
passa essa vcrha para o Departamento de 
Eletricidade como é que se poderú organizar 
uma lei, dizendo que esta despesa correrá pe-
lo Departamento tal. 

() Sl'. Maurício Amlradc - Concordo 
com V. Excia. em aue conste do orçamento 
a saída, mas discord-o de V. Excia. qum~do 
V. Excia. advoga' que ela seja transfcnda 
para 0 Departamento de Eletricidade: ela de-
ve ser transferida 11ara o Plano de Fomento 
da Produção, porque o Govêrno, no Plano de 
Fomento da Produção, não ... 

O SR. MATEUS SALOME' - Hcspondc-
rei a V. Excia que o Plano da Prodnc;ão niío 
envolve só assuntos de eletricidade c que esta 
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verba sendo coitstitucional o é também para 
fins de eletricidade. De sorte que aplicar esta 
verba a outra destinação que não seJa a de ele-
trificação, está ferindo a Constituição. 

O Sr. Maul'ício Andrade - V. Excia. 
não compreendeu bem o que afirmei. O crue 
disse é que a Usina de Ilutinga está programa-
da no Plano de Fomento da Produção mas 
niio no Departamento de Eletricidade, raziio 
por que esta verba deve ser entiio encami-
nhada para o Plano de Fomento Lla l 1 rodu-
çiio. 

O SR. MATEUS SALOME' - A verba 
para o Plano de Fomento da Produção para 
1018 está prevista detalhadarncnte no orça-
mento. Agora, para além de l!Hll, entretan-
to,· a verba que está prevista no Plano de 
Produção não se encontra tôda no orçamen-
to de 1048, nem seria possível. A verba que 
~stá prevista no Plano de Produçüo para l!HB 
c para a Usina do Hio ::Janto AntônJO, c não 
para Itutinga. 

O Sr. Mam·icio Andrad,c - V. Excia. 
·não considerou uma emenda que a Comis-
süu apresentou ao orçamento 'l 

O SH. MA TEUS SALOME' - Esta é. a 
dúvida; exatamente neste ponto. 

Aínda estabelecendo que a Usina de Itu-
tinga deverá ser construída pelo Plano de Fo-
mento da Produção. 

O Sr. Maul'icio Andrade - A emenda 
que diz que entre as desyesas aprovada, p<tra 
o Plano de Fomento da Produçfto, devem 
constar a verba de oito mil contos para as 
Usinas de Itulinga c de Aiuruoca, quer dizer, 
par~ o início dos trabalhos para a de Itutinga 
e Amruoca, se for superior aos 8 mil contos, 
aumentemos, então, mais cêrca de <:!:i mil 

, contos que pertencem ... 
O ~H.. PRESIDENTE - Chamo a atcn-

. cão dos Srs. Deputados para faze; uso do 
' 1 microfone para tratarem da rnaténa, dci-

x~ndo diálogo para que a Casa participe tarn-
bem da discussão. 

, O SR. MATEUS SALOME' - Hesponde-
rei que a verba para construção da usma de 
Itutinga não se relaciona com o Plano de Hc-
cupel·açiío Econômica. 

O relatório sôbre a t:onstrução da Usina 
. de Itutiuga, que tenho em mãos, é anterior ao 
Plauv da Produçao. A referida L;:;w,, cslen-
d~·se diretamente com o plano de eletrifica-
çao da H.M.V., hem como a Usina do Con-
gonhal. 

Uc sorte que, repito, mui!(; ~:~!~Cs de 
P~rtencer ao Plano de Hecuperação Econô-
nuca e~ta Us.i!1~ de Itutinga jJ. pertencia Uú 
Plano Fcrro':1ano da Rêde Mineira de Viação. 

' De sorte que peço à As~cm!Jlóia apnivar 
a emenda n. 10. 
• O SH. PHESIDENTE - Vou ~>~;ilmcter 
a apreciação ua Casa, para votação, o desta-
que requerido pelo Sr. Mateus Salomé, rela-
tlval.JC.tlC ú emenda n 10 que e,;lú eouce-
bida ·nos seguintes têrr~os '<lê) : 

Os Srs. Deputados que suo favoráveis ao 
Pedido de destaque da emenda n.0 10, de au-
toria do Sr. Ma teus Salomé, queiram per-

. manccer assentados. (Pausa) . 
Foi aprovado o pedido de tle.;caque. 
Vou submeter à delihcraçi:ío da Ca~;a urn 

requerimento da Comissão de Finança:;,. para 
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que sejam votadas, em globo, tôdas as emen-
das que foram apresentadas ao Orçamento 
com exceção daquelas que foram apresenta-
das OlHem . 

o~ .::rs. Deputados que são pela ~;ua 
aprovação queiram permanecer assentados. 
(Pauw). · 

Foi aprovado. 
Estão em discussiio, portan~o, tôdas a.Ç! 

emendas que foram apresenlauas ao (" ça-
meuto, com exceção das emendas já votadas, 
da Comis~;ão. 

Encerrada a discussão, submeto ú apre-
ciação da Casa, para vota~~ão, tôdas as emen-
das que foram apresentadas ao projeto de 
lei orçamentária de n. 36, com exce~:ão a pe-
na.-; das íO emendas aprovadas ontem c que 
foram apresentadas pela Comissão, 8alvo o 
destaque concedido pela Casa à emenda n.9 

lu, "'"' mHorm do Sr. Mateus Salomé 
O Sr. ALBERTO DEODATO Essas 

emendas são depois tomadas em considera-
çau 110 projeto de lei que discrimina a si-
tua~~ão. 

0 SH. LIMA GUIMAIL\ES - Sr. Presi-
dente. Acho que o objeto é o seguinte: se a 
Casa concorda na retirada dessas emendas 
para que elas não sejam objeto de discussão 
e votação, elas não poderão ser objeto de u~n 
projew de lei nesta sess,:~: assJm, p:·opv Ia 
que a Casa aprovasse a retirada das emendas. 

O SH. PHESIDENTE - As emendas têm 
parecer contrál'io da Comi8são e, de acôr-
do com o requeriemtno que a~aba t!e. ser ~or
mulado pelo Sr. Deputado Luna Gmmarae~, 
vou consultar à Casa se concorda com a r~h
rada de tôdas essas emendas, com exccçao, 
naturalmente, das aprovadas e da destaca-
da de hoje, a de n. 10. 

Os Srs. Deputados que aprovam a re-
tirada de tôdas estas emendas apresentadas . 
ao projeto de lei orçamentária, queiram per* 
manecer sentados. (Pausa). . 

Foi aprovada a retirada de tôdas as 
emendas. 

Vou submeter, agora, à deliberação da 
Casa, para votação a ewenda de ~. lU~ de 
autoria do Sr. Deputado Ma teus Salome. 

Os Srs. Depu lados que sú? pela ~~pro
vação da mesma, que já foi lida, queiram 
penuanecer sentados. (Pausa). 

Foi aprovada. 
. O SH. PHESIDENTE - Estm;do enc~I::_ 
rada a discussão e votação do proJeto n · .:>6,-
em ~.· uiscussao, junLamcnle com as eruen-
das que lhe foram oferecidas, a !\lesa vm co.n-
sultar ú Casa se o mesmo deve passar a 3.• 
discussão. . 

Os .)rs. Deputados que sfio pela 1da do 
projeto n.O 23 à 3.'' discussão queiram pcrma~ 
necer em seus lugares. (Pausa). . 

Foi aprova~o. . ,. 
llú ainda sobre a mesa os scgumte' ;·e~ 

qtwnmeHLos, coneernentes aos pa~eecres hA 
pouco apresentados, os quais são lidos: 

HEQUEIU.MENTO 

Ex mo . Sr. Presidente da Assem h. é ia 
Legislativa. 

Os abaixo assinados rcquere~n a 
celênciU que, ouvida a Casa, se digne 

V. r~x
de nHl-

.. 
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· ceder 'dispcn~a das formalidades r~gi.mentais 
para o projeto n. 38. 

Sala das sessões, em 28 de outubro de 
1947- (aâ.) -Alberto Deodato--- HeJió _ 
Guilherme Mnchado - Hondon Pacheco _ 
Antônio Caetano. 

HEQUEHl?.lEN'fO 

Exrno. ~)r. J>J:~c:'iic.lente ela J!sscinbl6ia 
Legislativa. 

Os abaixo assillados requerem a V. Ex. 
cclêncla, ouvüla a Ca~a, seja concedida ur-
gência c dispens:ldas as .formalidades regi-
mentais, para que os Projetos ns. :w c 313, 
respecéivarncnte sôhre a cxtinçiio do impôs-
to de exploração agrícola c industrial, etc., 
c o que autoriza urna emissão de apólices até 
a quantia de Cr$ 900.000.000,00, entrem na 
Ordem do Dia da próxima sessão extraordi-
nária c das demais. 

S:lla das Scs:;õc•;, 22 de ouiuhro de 194 7. 
~ (aa.) Aiherlo Deod::lo - I·dnurício An-
drade - Fabrício Soares --- Hondon Pache-
co - Guilherme Machado. 

O Sr. Presidente submete it votnr~:io ca-
da um de sua vez, os requerimentos ~Jo Sr. 
/l.lberto Deodato, sôbrc dispen:;a de formali-
dades regimentais, assim 1n:ra o projeto ele 
11. :l8, como para os de ns. 3D c 313, sendo 
os ditos requerimentos sucessivamente apro-
vados. E, a seguir, esclarece a J\Iesa que, não 
ohstan te, tem prcfez ência o projc lo n. ;1(i, de 
iJCÔrdo com o art. 134 combinado com o 
~trL 147 do He{;irnento. 

Hú também sôbrc a mesa c é lido o se-
guinte 

REQ UERH\JENTO 

Exmo. Sr. Prc:;idente ·da Assembléia 
J_,cgislativa. 

Com exceção do requerente, nw;cn taram-
se da Capital, os membros da Comü;são de 
:_;cgurança Pública. 

Acontece que há matéria inadiúvcl para 
estudo. 

Hcquciro pois, que sejam substiiuidos os 
1nembro~; falto:;os, c são êlcs, dül::m!aclo:; An-
tônio Pimenta, Chaves Hibciro c 'Aloisio Co:;-
tn. 

;)ala das Sessõc:;, 28 de outubro de HH 7. 
( ~l. ) .ht~;on i\l!;ergaria. 
O S!:. Pr,;:ddente defere o rcqueriJ71'~1l

to supra c designa o:; Sr!;. C:J!;tro Pires, Adol-
fo Portcb e Louren~.~o Aw,rude r><1ra :;ub:;ti- ' 
to1.rcrn, re:;p;.;cti 1.r~.raenl8, ú:.J :~L~:;. Chave~_; lli .. 
]Jeiro, Antônio Pimenta c /1Ioí•;lo Costa. 

. E:~gotüdn a hora do e;r.pcdJen te, IH1fi::~n-se 

2.' DJ:;CUSS,\0 DO PHO,JETO H. :w 
Cnntinn~~~.~i\f) d~l d.!:;,~n;:,s:lo c voL1ç;io, crn 

em 2.~ di:;cu~:;iio, do Projeto -n.'' :w, qnc fi;:a 
a d2:;pe5;~'- e lH·evê a rcL:eita pura o e:~ercc.io 
de HHS. 

ENCEHHAliiENTO · 

Nada nwi~ !la vendo que tratar, o Sr. 
?resideutc dccl:lra finda n scs:;üo1 convocan-

·do outra, cxlraordinúria para hoje, ús 1ü lw-
ras c 20 minutos, com a seguinte 

A. L. - 33 

ORDEM DO ·DIA 28-10-1947 

Pl'imeira parte 

Das 1G,20 ús 17,20 horas: 
Leitura c aprovação da Ata. 
Expediente, inclusive leitura c apresen-, 

tação de projetos, pareceres, indicações, rc-
querimcn<o:> e in tcz·pclaçôcs. 

Das 17,20 ús 18,20 horas: 
Discussão c votaçüo, de requerimentos, 

pareceres, indicações c interpelações. · 
Leitura c aprovação de reduções finais. 

Segunda Parle 

Das 18,20 il.s 1!),20 horas: 
1.'' Discus~;iío do projeto n. 312 do Go-

vêrno do Estado, que concecle sutJvcnGão a 
empri}:ws ou companhia:; de trans1;ortcs aé-
reos sediadas no Estado. 

1.'1 <lbcw.;são <lo projeto n. ::lH, do Sr. 
Emlllo de Vtt:icOncelo::; Co~;éa, que autoriza .a 
CJ'Ü.tçü.o de uina 1~sco1a l~lcincntar (!~~ .t\gri .. 
cultura, cni i'üatozlnhos . 

1.'' diseus:;iío do projeto n. 011), do_ sr. · 
Bclivar de .f<'rcitas, concedendo suLlvun~~oc~; · 

1.'' discu:;siio do ilrojclo n. :n5, do_ sr · 
Bolivar de Freitas, concedendo subvcnçocs · 

1.• discussiio do projeto n. 317, que au-
toriza a constru~~ão de uma estrada de roda-
gem ligando as Vilas de Dom Re~ot~so do 
município de Cambuí ú Vila de I~st1 v a de 
l\-Iinas do município de Pouso Alegre· , 

1.• discussão do Projet? n." 31,8, ~~ ~~· • 
Feliciano Pena, que autonza a con~LI Uf..-a? 
de uma ponte de cimento armado. so!n·c . o 
IUo Dourado, no município de SiJv:,anopolu;. 

3.• discus:;ão do projeto n. HW, qu~ :~~l~ 
toriza o Poder Executivo a abrir um credito 
especial de Cr~;> 1. 7,19. 390,10, para p::.'~n:r~~l!
to de subsídio aos Deputados ú t'..só:clliDLI~Ia 
Legislativa do Estudo, aos membros da .. Co-
missiio Permanente da mesma As;;cmblcw · 

- I. .. cvuntn-sc a ses~~ão. 

i\TA DA G.~ REUNIÃO DA COMISSAO 7 ·r· 
l._ •. 

Corn a prc:-scnça elo~~ Srs. Arnns-~_c~l. ./\.n-
drada, \Ju~;on .i~liJcr~~;nri~-i, Cha\r<.;.f; lU.~_;(~Jr<~ e 
Antônio Pimenta, ao;> trê~; dia:; d~ o~:iw~ro 
de mil novcccnl.o:; . e (rnm·cnln e :;:~:.c, ; ~.~un;<u-, 
~~e, na ~-;~ün das Coi.ni~;:-;Dc:j da .[\~;~;en!;:U:ia lA~
gi.s.latlvu, para 1n:.lis urna di.} ;)uas 1·e~~~üõ2;s. a 
Cond~~~i~o de ' : .. 

. :) n presidência do Deputado Anww:' 
c~'.l' 1t'"tcl'1 lo ,. . , ... ,·.)~ sendo -l \_ A.i ~-~~, J1.'-J.l_Ji. J..o.•-'-'"'-~ I,.~'J.J '!,~.) i.-tt~Jt..J.A• •·) """ 

Jld a e ~HY~Ül Cdl dl:;ct~;~:~~·io D. :i_ Ut d ~~ ::e:.!! 21 ~_tO 
nnleriol:, t cndo sido a mesn~a niE'OVnda · 
thando da pnJavra, o De: (lU t'ldo AllW'lct: /1.11-
drada fêz a Jcllnra de :·;eu parecer ao ProJeto 
11. 11~~, o (!Ual lilt:rce~L~ ;vJrlivurüo unL~nUilC dos 
'·;r·· fvf"•rll)'"Y> (I'\ C r·,:: ;,.,,'ío 
. ,, . Nnd._~~ n;~;is l;;lVel;~/~ .. ;~"[~·~llar, o Sr. ~re-
:-::idcnLc encerrou a :·;c:;~:fio, tcncto, !Jtn·~~nl, 
1uarcndo un1a outra vurn <1atn C'Jf)Oft~:J1i1. 

Sala das Comissões, 3 de ouluhro de 1 !H 7 
(a.) Amadeu Andrada. 
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ATA DA 7.• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
SEGUHANÇA PúBLICA 

Para mais uma de suas sessões, reuniu-
se, aos vinte dias do mês de outubro do ano 
de mil novecentos c quarenta c sete, na Sala 
das Comissões da Assembléia Legislativa, a 
Comissão de Segurança Pública, com a pre-
sença dos Srs. Deputados Amadeu Andrada, 
Chaves Hibeiro c Aluísio Costa. 

Sob a presidência do Deputado Amadeu 
Andrélda, iniciaram-se os trahalüos, se11do 1i-
da c }Justa em discussáo li ata da rcuniüo 
anlel'ior. Aprovada. Pedindo a palavra, o 
Dcpu~ado Aluísio Costa leu seu parecer sôhre 
uma sugestão de autoria do Sr. Américo Li-
ma, o qual, posto em discussão c votação, foi 
por unanimidade, aprovado. 
> ~ada mais havendo a ser tn~tado, o Sr. 

I ~·csidentc levantou a scssii.o, devendo a fll'Ó-
xmut reunião realizar-se em dia oportuno c 
que será previamente determinado. 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 104 7. 
(a.) Amadeu .Andruda. 

11.• SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28 DE 
OUTUBI:O DE 1947 

PHESIDi~NCIA DO SH. ALBEHTO TEIXEIHA 

SUMAHIO - Comparecimento - Ata ·- Apre-
sentação de pareceres - Parecer para 
3.~ discussão do projeto n.• 36 - Orça-
mento para 1!)48) - Idem para 2.• dis-
cussão do projeto n.• 313 (emissão de 
apólices) - Idem para 3.~ discussüo do 
projeto n.0 48 (efetivo da Fôrça Policial) 
- Parecer •n,0 64 sôbre queixa dos dire-
tórios do P. S. D. em Jacutinga c Monte 
Sião - Urgência para o projeto n.• '18 
- requerimento do Sr. Amadeu Andra-
da - 2.• parte da Ordem do Dia ~ :3.• 
discussão do projeto n.0 3G - ( orçamen-

. to para 10-18) - Emenda supt·essiva, do 
sr. Alberto Deodato - 3. • di~cussão do 
projeto n. 0 48 (Fôrç.a Policial) - Emen-
da n.• 1, do Sr. Antônio Caetano - 1.'' 
discussão dos projetos n.• 312 (subven-
ção a cmprêsas ou companhias de trans-
portes aéreos), n.• 314 (criação de Esco-
la Elementar de Agricultura), n.• 315 
-(subvenções), n.• :nn (idem), n.0 317 
(Construção de rodovia), n.'' 318 ( Cons-
!rução de ponte) - 3.~ discw;são do pro-
Jeto n.o 180 (subsídio aos Deputados) -
Urgência para 0 projeto n.• 38: pedido 
-do sr. Alberto Deodato - 3.• discussão 
do projeto n.• 38 - Ordem do Dia 28 
de outubro de 194 7. 

As lô,20 horas comparecem os srs: 
Alberto Teixeira_ J:ima Guimarães - Castro 
Pires :-- Valdir Lishôa ·- Emílio Vasconce· 
los - Adolfo Porlcla _ Alberto Deodato -
A!nad~u Andrada __ .Anihal Gontijo -- Antô-
mo Caetano _ Armando Ziler _:... Augusto 
Costa - Uolivar de Freitas'-- Carlos Prates 
...._. Fabricio Soares - Felieiano Pena ~ Gui-
lhenne Machado - Jason Alhergana -
• louhert Guerra _ Júlio de Carvalho - Lou-
J:cnço Andrade _ Luiz l\laranha - Maga-
lhães de Melo Viana - Martins da Costa 
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Mateus Salomé - Maurício Andrade - Moacir 
!Resende - l\Iourão Guimarães - Oscar 
Corrêa - Otacílio Ncgrão - Pedro Braga -
Renó - Ribeiro Navarro - Rondou Pa-
checo - Simões de Almeida --- Sousa Carmo 
- Uricl Alvirri - Xcnofontc .Mercadante -
Wilson Beraldo. . .. 

Deixam de comparecer, com causa JUStifi· 
eada, os srs.: 

Luiz Domingos - Ozanan Coel}w - Ab~cu 
Hcscndc - Aluísio Costa - A~1d_rc d~ Almeida 
- Antônio Guimarães - Antomo Puncnta -
- Arlindo Zanini - Astolfo Dutr?- -;--
Augusto de Figueiredo -, Bad~u·o . Ju-
nior - Cfmdido Ulhôa - Ce;wr Sorap.-;-
Chaves Hiheiro - Dilerrnando ~n~z .- En~Ih~> 
S'l · F·lri·a '1''\V'\I'es - I-<chcwno I en<~ 1 vcira - ' • ' · G · 
- Fldclcino Viana - Ger.al.do ~tmdc -; , u,I: 
ll . i Oliveir'l Ilacir Lmw - .T.c~edct 1errnmo < c · , - r · Augusto 
Albergaria - João Camilo ~ ·os~ " '· . _ 
_ José Carvalheira - Juarez de ~ous,~ Cm 
mo _ Manuel Taveira - 1\Ien;les h~ITeir~ :-:_ 
Simão da Cunha - Soares Canedo -. S_Ln 
l . s 1'ancrcdo Neves - ultuno , 1ng , o.arcs - '. . · 
de Carvalho - Unel Alvnn. 

O SH PRESIDENTE - Achando-se pre· 
sentes 38 , Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

o Sr. Emíli~ Vasconcelos (3.0 sccrctjt-
rio servindo de 2.0 ) - Lê a ata_ da. sessao 
ant~cedcnte, a qual, sem ohservaçao, c ar?ro-
vada. , . , l' ' , hora Não havendo matena a sei .1(1a n-1 • 
do expediente, passa o SI'. Prcsiucntc a <~ar 
a palavra aos Srs. Deputados que tcnh,lm 
pareceres a apresentar. · 

APHESENTLÇXO DE PARECEHES 

O SH. ALBEHTO DEODATO, por. rw~·;~ 
l (• . - 'c I•'I'nanç·as lê c envia a Me.,.\ <. a ,onnssao <t ,, · ' 

o ~cguin te . 

PAHECEH PAHA 3.• DiSÇ~SSÃO DO 
PHOJETO N.O Jb 

. _ l .,. 1 ~ ()rramento, e Comzs:;ao < c •' wançí"' • 
Tomadá de Contas 

discu~';1o foi nprovada a 
Na segunda , . '>'I ~c "Hcceita c Des-

eonclusão do relato riO, ·:? )Í !JclS com exceção 
'lC'S'l" do Orç~arncnto IMI •1 . • .. '· 
' < - ' bth'll'la da Tax.a de e.xtensa?,l;n:~ 't· ,' r.eduzida de 

I ,. '"lffi '\ ,r>CCI ,1 , • •rca, as., •, ' .~ ·n-,. de cruzei-
Cr~~ 15.000.000,00 (qmww, .rll:l 1ocs 
I·os) <h I>rcvista no Hcla,ono. C .

55
:-10 •1 . , ' d' - . nt·l '1' omL • ' . Para 3.• Iscussao, JU ' ' d· de ns. 

• 1 " 8 <las cmcn as emenda suprcsstva 1. ' . l' em projeto 
<) c 10 que devem ser trata< ~s 1 sS'\S duas ' ' C ll'eSS'\0 < C ' ' de lei á parte. orn a ~UI · ·1• 'ela de mais 

' "DCS]lCS'I" flca J"C( UZI ' • t' emendas, a · · ' • d a csttma t· 
1 1"0 ~<:>o 00 Desse mo 0 • ., Cr8 . " · <>~ ' • • H' é de C r~· .... · 

'

,.1 't)'\ra a "Hcccita" <le l!)· '• , fjv·1da em ' ' ' . 000 00 "Dc'"pcsa .... 1. 230.817. , c a ;',tlcficit" fica, por 
Cr$ 1. 36<1. 074.009,20. O 7 990 20. 
conseguinte, Ct;l c:·~~ 1~~ ·~O ~utuÍ>ro de 1!)4 7 . 

Sala das Scssoes, 28 < ;ciator _ Maurício 
- (aa.) Alher~o Deodato, Guilherme Machado . 
Andrade, prcsidcntç - · lern tlo l'a 
_ R c nó - Inclua-se em 01 t < 1' • 

I 

.:) 

I,' 
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Comissão .de Finanças 
A Comissão de Finanças da As:>embléia, 

tendo examinado 0 incluso projeto de lei 
que autoriza urna errussúo de avo1ices até :~ 
quanua de Cr:J; HOU. UUú. UUU,UO, par·a re;;ula· 
nzaçao de compromisso do Tesouro e a lllfl 
d~ .a_lender ao I>rogrmna de recuper ai;ão eco-
IIOillH.:a do Esiallo, c de parecc!r 'que o mc:;-
1.~0 deve ser aprovado, dattas a:; suas alia:; 
fmahdades, apontadas na cxposi~:iio de mo-
tivos do senhor Scet'e!ário llas l• inan~:as uo 
Ex mo. Sr. Governador do l~stado. U pro-
jeto consuhstancla outras medida:;, tôdas li-
gadas ú vida financeira do k:slado, inclusive 
a necessária autorizaçao legislativa para que 
o Poder Executivo possa efetuar emprésti-
mos, destinados á normalizaç-ão da situação 
do Tecouro. 

Sal~ ~a~ Sessões, 28 de outubro de 1!)4 7. 
(aa.J. l!ltrmo de Carvalho, relator - Hcnó 
Mauncw Andrade - Guilherme 1\Iacltado. 

Inclua-se em ordérn do dia. 
~} ~H._ AMADEU ANDHADA, por parte 

da Co~mssao de Segurança Pública, lê e re-
mete a Mesa os seguinics pareceres: 

PAHECEH PAHA 3.• DISCUSSÃO DO 
PhOJETO N." 4tl 

Comissão ,de Segumnça Pública 

, A Comissão, examinado a emenda n." J, 
.apresentada ao projeto ·n." 48, que fixa o efc-
t~vo da 'Fôrça Policial do Estado de Mina:; 
Gerais, para 1!J4S, opina pela aprov.ação da 
~ncsma c é de parecer que seja o refcri<lo pro-
Jeto submetido à 3.• dü;cuss:lo. 

Sala das Comissões, ::!3 de outubro de 19<17. 
(aa.) Amadeu Andrada - Jason Alber-

garia - Adolfo Portcla -- Castro Pires _ 
·"'. Lourenço Andrade. 

Incluam-se em ordem do dia. 

PAHECEH N." M 

Comissão de Segzzmnça Pública 

1. Os presidentes dos diretórios do P. 
S. D. em Jacutinga c ?'!Iontc Siúo queixam-
se de que seus advcr:;ários fazem pressão sú-
hre o eleitorado e comcicm arbitrariedade~; 
]Joliciai:>, lais como: ameaças, espancamento, 
viola~:ilo de domicílio e pri:;úe:; ilegais. São 
falos dclituo:>os previstos ptlo Código Penal, 
c seu:; autorc!; cstt\o, pol' isso, !;ujeHos ú aç·ão 
da Jusli~~a. 

2. Deve-se instaurar, poi::;, a eompcten-
lc ação J)cnal. 

Preliminarmente, deve ser cnemninhada 
a reprcscntuçüo ú Chefia de Polícia, para 
abertura de inquérito, o CJUê rcque1· a Comis-
são. 

Sala das Comissões, 2<1 de outubro de 
1947. 

(na.) .hnon ldl!~;·:;:nh n~btor - Adol-
fo Portcla - Lourcnt;o Andrade - Castro 
Pires -- Amadeu Andrada. 

Vem ú mesa, sendo lido pelo 
cretário o seguinte 

HEQUElUMENTO 

Exmo. Sr. Pfesidentc da Asseml;léla Lc-
gislativn. 

Os abaixo assinados requerem a V. 
Excia., ouvlda u Casa, urgência fim de que 
sejam dispensadas as formalidades regimen-
tais, para que o Projeto de n." 113 entre na 
"Ordem do Dia" desta c das vróxirnas sessões 
extraordinárias. 

' Sala das Sessões, 28 de outubro de 194 7. 
(aa.) Amadeu Andrada - Moacir Hc-

zende -- Hondon Pacheco - Aníbal Gorlti-
jo - Castro Pires - Hibciro Navarro. 

- 'Submetidos a votos, é aprovado êsse 
requerimento. 

Nada mais havendo no expediente, pas~ 
sa-sc ú 

z.• PARTE DA ORDEr.1 DO DIA 

3.• DISCUSSÃO DO PHOJETO N." 56 

(Orçamento) 

Anuncia-se, em regime de urg~ncia a 3.~ 
discussão do projeto n." 55, que fe:a. a_ des-
pesa e prevê a receita para o excrciClO . de 
19,!8, ele aeôrdo com ~) parecer há pouco hdo · 
pelo Sr. Alberto Deodato. 

Acha-se sôbrc a mesa a seguinte 

m.IENDA SUPRESSIVA 

St!primmn-sc a:' emendas da Comissão, 
<le n"s. U c 10. 

Serão considc:·ados em lei especial os 
nssuntos sührc ambas ~ls emendas suprimi-
das. 

Sala das Comis~:õcs, 23 de outubro 'de 
1!H7 - (aa.) Alberto Dcodnto - :Mmu·ício 
Andrade - Hcnó. 

Declarada fr.anea a r.alavra para 3. • dis-
cw;siio üo projeto n.'' :lu, não n solieiia ne-
nhum Sr. Deputado. · 

Submetido a votos, é aprovado [!sse pro-
jeto, snlva a emenda supra, cuja yotn~~·ão se 
anuneia a seguir. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Peço a 
palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavnt 
o Sr. Alberto Deodato. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Sr. Prc~ 
sirlcntc. 

Essas duas emendas, para as quais a· Co-
missão apresentou emenda supressiv~1, são 
emendas referentes à Chefia de Políeia, que 
aumcnkt o número de cserivães c c:>crcventcs. 
I~sscs ainda têm lugar dentro do Orçamento, 
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o_ que é um absurdo; dêsse modo êles pode-
ruo .ser co~sidcrados em projeto de lei apar-
te, ~orno disse ontem o Deputado Lim'l Gui·-
maraes. • 

q SR. PRESIDENTE - A emenda su-
pre~siVa de que se trata manda suprimir do 
proJeto as emendas n•s. 9 e 10 ·: , r , -das em 2 n d' _ , J.l ap ova 

< • ISCUSSaO, 
a Os _Srs. Deputados que são favoráveis ·'t 
provaçao dess" e1nend· , · · • « .\ SUTll'CSSIV" <J'ICII'"Ill pennane · · · .. ' .. vada. cer assentados. (Pausa) . Foi a pro-

• t Aprovado que se acha, portanto 0 JH'o-
Je o n • 36 ' 3" d' - . ' 
C 

. · _ em . 1scussuo, vai o mesmo à 
onussao de Hedação. 

3·' DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 48 
(Fôrça Policial) 

f 
Segue-se, em regime de urgênc1' 'l con 

orme · · - ·' -a 
3 

~ ~ equez:mcnto ap.rovado no expediente, 
f •. discussao do projeto n.• 48, que fixa 0 

c ehvo d.a Fôrça Polici.al do Estado de Mi-
~?s Germs e cujo parecer foi lido no expc-

Ientc pelo Sr. Amadeu Andrada. ' 
A emcn.da_ n.• 1 a que se refére o pare-

cer da Comiss•<w de Segurança, da autoria do 
sr · Antônio Caetano, é a seguinte: 

EMENDA N.• 1 

Ao .art. 1.• c onde convier: 
> • J.?iga-se Policia Militar em vez d.e Fôrça 

I olzczal, de acôrdo com a Constituição Fede-
ral no seu art. 183. 

Sala das Sessões, 21 de outuhro de 1947. 
- (aa.) Antônio Caetano - Emílio Vascon-
celos - Chaves 'Hibciro. 

O SR. AMADEU ANDRADA, pedindo a 
Palav.ra, pela ordem, requer e a Casa conce-
de dispensa da leitura do Projeto n.• 48. 
d Dc~larada livre a palavra para discussão 

0 proJeto c da emenda, não se manifesta 
nenhum Sr. Deputado. 

Em votnção, s1ío aprovados o projeto c 
a cnlC'nda do Sr. Antônio Caetano. 

- À Comiss1ío de Redação. 

1.• DISCUSS,\0 DO PHOJETO N." 312 

312 ~t"ssn-se. á V discussão do projeto n.• 
ver{ 1~ Governo do Estado, que eonecdc suh-
port~· , . a empresas ou companhins de trans-

L ~Hrc~s, sediada~; no Estado. 
c livr~l 0 esse projeto pelo Sr. 1,0 Secretário 
Deputad~ .palavra, não a solicita nenhum Sr. 

Submetido a votos, é aprovado. 
- Às Comissões de Viação e Finanças. 

V DISCUSS,\0 DO PROJETO N.• il1'1 

314 
Segue-se a V discussão do projeto n." 

1 
.' do Sr. Emílio de Vasconcelos, que au-

;n;.a a criaç·ão de uma Escola Elementar de 
gncultura, em Matozinhos. 

S Procedida a leitura dêssc projeto pelo 

d
rl. 1.• Secretário, é' o mesmo aprovado, sem 
e Jate. 

- Às Comissões de Agricultura c Fi-
nanças. 
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1." DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 315 

.. Seguidamente, entra em 1.• discussão o 
JlrOJcto n.• 315, do Sr. Bolivar de Freitas, 
concedendo ~mhvençi3cs, cujo contexto é lido 
pelo S!·. 1. • Secrctúrio. Franqueada a pala-
vra, nao se manifesta nenhum Sr. Deputa .. ?o. Submetido a votos, é aprovado êsse pro-
Jeto. 

- A Comissão de Finanças. 

1.' DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 3Hi 

Entra em 1." discussão o projeto n.• 316 
do Sr. Moacir Resende, que concede suhven: 
ção. 

Lido pelo Sr. 1.• Secretário, não pede· 
a palavra nenhum Sr. Deputado. Pôs to a vo-
tos, é aprovado êsse projeto. 

- À Comissão de Finanças. 

1." DISCUSSÃO DO P:r:OJETO N.• 317 

Em seguida, anuncia-se n 1.• discussão 
do projct~ n.• 317, do Sr. Fclieinno Pena, 
que autonza a constnH·ão de mna estrada 
de rodagem .. l!g~mdo as, Vilas. de Bom Repou-
so, do mnmctpiO de Cmnhm, ú Vila de Es-
tiva de Minas, do município de Pouso Ale-
gre. 

Sem debate, é nnrovado êssc projeto, 
após a sua leitura pélo Sr. 1.• Secretário. 

- Às Comissões de Viação e Finanças,. 

1.' DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 318 
I. 

Anuncia-se, a scduir, n 1.fJ. disens~~ão do \ , 
Projeto n.9 318, do Sr. Feliciano Pena, que 
autoriza a construç1ío rlc urna ponte de ci-
mento armado r,ôbre o Hio Dourado, no mu-
nicípio de Silvianópolis. · 

Lido pelo Sr. 1.• Secretário, é, sem de-
bate, aprovado êssc projeto. 

- Às Comissões de Viaç,ão c Finanças. ~: 

3." DISCUSSÃO DO PHOJETO N.9 18\l 

Em ~;cgnida, anuncia-se a 3.• d iscnssão 
do Projeto n. 9 18!), que m1toriza o Porler Exc-
eutivo n abrir mn crérlito especial ele Cri]l .. 
1. 74!l. :l09.10, para pnr~amcnto de sulJsí_dio nos 
Dcpnt,ados à Assemhlóin Ler'ic;lativa {1'1 E!;ta-
do, nn!> mcmhro~; da Comi!;são Permanente da 
mesma Assemhléin. 

Lillo êssc pro ido pelo Sr. 1.• S;'r·rdúrio 
c franrrncarla n palnvrn. nfío n solidtn nc-
nhmn Sr. Deputado. Pôsto a votos, é apro-
vado. 

- À Comissão de Ilcdação. 

URGl".:NCIA PARA O PHOJETO N.'' 38 

O SR. ALBEHTO DEODATO, pedindo a 
palavra pela ordem, requer c a C:lc;a conce-
de ur''ência c dis}Jcnsa das formahdadcs re-"' . . t Q 4_)() • gimentnrs, para que o Pro.1c ~ n .. • w, eUJO ~~ 
parecer foi lido na sessão antcnor, _amdn hoje 
realizada, seja imediatamente apreczado em 3.• 
discussão. 

( 
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3.• DISCUSSÃO DO PHOJETO N.o 33 
. Anuncia-se, portanto, a 3.• discussão do 

~roJeto n.O 315, que d1spoe sôbrc a taxa de as-
Sistencia hospitalar 

Lítio ess? In·oJe.to pelo Sr. 1.'' Secretário, 
sem debate, e aprovado, salvo as emendas de 
n•s. 1 e 4 que, a segmf sao tami)elll aprova-
das, sen~ delJate, depois de !luas ao Plenário. 

-- A Comissão de l\tdaçao. 

EN CEHHAl\IENTO 

I~ a da mais havendo que tratar, o Sr. 
Pre~iueHie declara finda a sessao c convo-
ca ou,ra, extraontinana, para üoje às 2U ho-
ras éOlll a scgmntc 

OHDElvl DO DIA 28/10/19't7 

(!:>e:Jsúo Extnwrúiuúri.a às 20 horas) 

lJl'imeil'a parte 
I::;xpeUielltt!, lJrojei..o.s, pareceres, 

1 etc., 
COlliUl'dW O Lli''. .;.f UO .1.\CguHelltO. 

0eywuia ~Jane 
v· wscus:>ao do Projeto n.',. :>::::U, tlo Go-

vêrno ·llO .C.;:>WuO lJLW <tJJU~ Lll11 Cl'CUHO ~l!JHC
JilCIIWl' uc L.r;p :>. 'vu. uvwuo, a lU Versas ver-
.uas ua ;-,u;rcwna ua::; 1' .lllaHça;;. 

.. 1.·• lUScus;,;ao ltO .r'l'UJLau ll.' :i~V, do Go-
verHo cw n~wuo, l1LIC WH'C Lllll ereuuo suple-
meHtal' etc L.ri;i .tUv. vvu,vv, a v ervas cta .uu-
pre;na VtH:Ial. 

1.·• msclts~ao tlo .i.;rojelo n." 3::J1, d.o Go-
vênw do bswuo, (!Ue aiHc um crcullo slliJle-
ment<n· ciC t,;r;,; ::::>. J i'J. J,:,:!.,oU, a dlven;as ver-
bas ua ~ec1·etana uo llHenor. 

1." l!I.seussao ttu .eroJcto n." 322, do Sr. 
Hcnó, que tllspoc soJJre vencimentos u'c es-
crivacs uo cnrnc. 

1.'' liiscus.sao do Projeto n.' 323, do Sr. 
Henó, que cria a nscola ac Educa~:ào Física 
c Desportos ele Ivlmas Gerais. 

1.• lJiscussüo üo Projeto n.O 32·1, do Sr. 
Carlos PI·atcs, que regulamenta o art. 14 7 da 
Cou::;tilutiçúo do Estado. 

2! tllscussao do Projeto n.'' 31a que au-
toriza uma emissão de apólices até a quan-
tia de Cr$ 900.000.000,00 para regulariza~:ão 
de compromissos do Tesouro c fomento á 
produ~:-iio do Estado. 
· 2." discussüo tlo Projeto n.'' 39, que ex-
tingue o impôsto de cxplor.a~:ão agrícola c 
iiHimlriul c disJlÕC quanto ao 'impôsto sôhre 
venda~ c consignações. 

-·Levanta-se a sessão. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente 
Lima Guimariics - 1." Vice-Presidente 
Castro Pires - 2.' Vice-Presidente 
Valdir Lisboa - 1.' Secretúrio 
Luiz Domingos - 2.o Secretúrio 
Emílio Vasconcelos - 3.0 Secrctúrio 
Ozmwn Coelho - 'Í.0 Secretário. 

COMISSÃO DE COHSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Pedro Brnga - Presidente 
Juarez de Sousa Carmo - Vice-Presidente. 
Cilndido Ulhôa 

.. I 

Fabrício Soares 
Faria Tavares ( •) 
Starling Soares ( • •) 

Hihe1ro Navarro 

( *) Substituído, 
Rondon .Pacheco 
11/10/1947. ' 

interinamente, 
designado em 

pelo 
sessão 

Sr. 
de 

( • *) Substituído, . interinamente pélo si'. 
Uncl Alvuu, designado em sessão de 
13/10/1947, e êste suhstituido pelo sr. Car-
los Prates, designado em sessão de 21/10/1947. 

COI\IISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
OJ:: <:ONTAS 

Maurício A·ndradc - Presidente 
Henó - Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa . ( *) 
Fcliciano Pena 
Guilherme Machado 
Taneredo Neves ( * *) 

( *) Substituído, interinamente 
Chaves Hibelro, designado em 
10/10/1947. 

pelo 
sessão 

sr. 
de 

( • •) Substituído, interinamente, pelo sr • 
último de Carvalho, designado em sessão de 
2,1/10/1947. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COJ!lÉRCIO 

Uriel Alvim - Presidente 
Dnar Mendes - Vice-Presidente 
último de Carvalho 
Armando Ziler 
Dilermando Cruz ( •) 

( •) Substituído, 
üolivar de Freitas, 

interinamente, pelo sr. 
designado em sessão de 

16/10/1947. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
Hondon Pacheco __. Vice-Presidente 
Augusto de Figueiredo ( *) 
Arlindo Zanini 
José Carvalhcira 

( •) Substituído, interinamente, pelo 
Carlos Prates designado em sess-ão 

20/10/1947. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrão - Presidente 
José Augusto - Vice-Presidente 
André de Almeida 
.João Carnilo 
Ma teus Salomé. 

sr. 
de 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente 
Adolfo Portela -- Vice-Presidente 
Dolivar de Freitas 
Geraldo Ataídc 
Astolfo Dutra 

517 



COMISSÃO DE SAúDE PúBLICÂ 

1nt~n!o Caetano - Presidente 
F~dt~1n,1.o Gui!narãcs - Vice-Presidente 

1 ecmo Vwna (') ' 
J a~dcr Albergaria ( •) 
Lmz Maranha 

· l\: ·I ( • )_ Substituídos, interinamente pelo sr ourao Guirn-1 ,:- , ·• · "f . . . • · 
1• , • 1 aes e " oacn· Hesende respec-
IV.uncnte, designados ení sessão de 24-!J-Hl-i7. 

Cül\IISS,\0 DE imGUHANÇA PúBLICA 
·~ma deu 4-ndrada - Presidente. 
Cha_v~s Ihbeiro - Vice-Presidente 
Alms1o Costa 
Antônio Pimenta 
Jason Albergaria 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICÍPAÍS E NEGócios 
INTERESTADUAIS 

Cesar Soragi - Presidente 
I~ourenço Andrade - Vice-Presidente 
Carlos Prates 
Guilhermino de Oliveira 
Manuel Taveira 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Hesende ( •) - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró Júnior 
~.en9fonte Mercadante ( •) 
S1mocs de Almeida ( •) 

' ~·.) St!hstituídos, interinamente •I .. 
A
Soat es Canedo, l\Ia••all•;'jes M y!, pc os Tsr s: 

ugusto d .· 1 " " · · 1,1na c . ose ' esignac os em sessão 'de 10/10/1947. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 

DE JUSTIÇA ç:') 

.Tason Alhcrgarh 
César Sorar1i=>(. (. 
I . " ;•.un~ Guimarães 
~nnoes de· Almeida 
.(ei:otontc Mereadante 
l~ohvar de Freitas 
I• abrício Soares --

for~~; Nomeada em sessão de lG/!J/19,17 con-
Soarees. requerimento n.• 42, do sr. FaÍJrício 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 
AGRICOLA (*) 

Sousa Carmo 
.João Cmnilo 
Ozanun Coelho 
Lourenço Andrade 
.T,1~son Albergaria 
ü_mdido Ulhôa 
Cosar Soragi 

( •) Nomeada em sessão de 22/9/l!H 7 
conforme requerimento n.• 43 do Sr. Sot\.'''1, 
Carmo. ' ·'· 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SoBRE 
TRANSPORTES e') 

Hondon Pacheco 
.José Augusto 
Ilueir Lima 
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lviagalhães Melo Viana 
1 ~~uísio Costa ( •) 

Cesar Soragi 
Armando Ziler 

(*) Nomeada em sessão de 29/ll/1!')47, con· 
forme requerimento n.• 51. do Sr. Simão da 
Cunha 

( •) ·Substituído, interinamente pelo sr. 
Dolivar de Freitas designado em sessão de 
1/10/1947. ' 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro 
Castro Pires 
~~nílio de Vasconcelos 
F!delcino Viana 
Geraldo At.aíde 
Feliciano Pena 
Cândido Ulhôa 

( •) Nomeada em sessão de 29/9/194 7, con· 
forme requerimento n.• 57 do sr. Chaves. 
Hibeiro. ' 

12.• SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28 DE 
OUTUBRO DE 1947 

PRESID~NCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIHA 

SUMARIO: - Comparecimento - Ata -:- Ex-
pediente: Hequeri.mento sôhre tran~criç_ã«? 
nos Anais da carta do sr. Israel Pmheir(} 
- Comissão de Redação: substituição -
Apresentação de pare.reres: Parecer para 
3.• discussão do proJeto n.• 5 - Reda-
ções filiais aos projetos ns. _38,, 40, 48 e 
189 - Requerimento de urgencw para o 
projeto n.• 5 - 2.• parte .da Ord,em ~o 
Dia: projetos n.• 5 c 31!l a ~24 - 2.• dis-
cussão do projeto n.• 313: thscurso do sr .. 
Lima Guimarães - Falta de quorum -
Encerramento- Ordem do Dia 29/10/H. 

As 20 horas, comparecem os srs. : Alh~rto 
Teixeirú - Lima Guimarães.- Castro Pires 
- Valdir Lishôa - Emílio Vasconcelos -
Adolfo Portela - Alberto Deodato - Amadeu 
Andrada - André de Almeida - Anihal Gon-
tijo - Antônio Caetano - Armando Ziler -
Auqusto Costa ·- Bolivar de Freitas - Carlos 
Pr:;tes - Fnhrício Soares - Feliciano Pena 
~ Guilherme Machado- Jason Albergaria -

. .Toubert Guerra - .Júlio de C:1rvalho -'- Lou-
renço Andrade - Luiz Mnranha - 1\'Iar,alhães 
de Melo Viana -- l\Iartins da Costa - r.1ateus 
Salomé -·- Maurício Andrade - :Moacir Re-
sende - Mourão Guimarães ·- O:;ca:r Corrêa 
- Otacílio Negrão- Pedro Braga- Renó-
Hibeiro Navarro - Rondem Pacheco - Si-
m{ie~; de Almeida - Soma Carmo -- \Vilson 
Beraldo. 

Deixam de comparecer, com causa ju:;iifi-
cada, os srs . Luiz Domingos - Ozanan Coe-
lho - Abreu Hesende - Aluísio Costa -- An-
tônio Guimarães - Antônio Pimenta - Ar-
lindo Zanini -- Astolfo Dutra - Augnsto de 
Figueiredo - Badaró Júnior - Cfmdido 
Ulhôa -- Cc~>ar Soragi -· Chaves Hibciro ~ 
Dilermando Cruz - Emílio Silveira - Faria 
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. Ta~arcs ~- 'Fidelcino Viana - Geraldo Atníde 
~ Güilhermino de Oliveira - llacir Lima -
Jaedcr Albergaria - .João Camilo - José Au-
gusto - José Carvalheira - Juarez de 'Sou-
sa Carmo - Manuel Tavcira - Mendes Fer-
t·eira - Simão da Cunha - Soares Canêdo -
Starling Soares -- Tan<"redo Neves - último 
de Carvalho - Uriel Alvim - Xcnofonte Mer-
cadante: 

que, só ex~cepcio~1alniente, quando os hotéis 
estão superlotados, são ocupados por particu· 
lares. O Presidente da República, · embaixa-
dores, ministros e outros convidados do Esta-
do, quando em visita a essas estâncias, eram 
hóspedes nesses apartamentos não sómente 
p'ela consideração devida às suas altas fun-
ções, como, também, confo~me foi dito, po1; 
serem os apartamentos mms freqüentemente , 
disponíveis, e cuja utilização não viria r>rejü-. 
dicar o aluguel de apartamentos de outras 
classes mais accessíveis. 

-~ 

O SR. PRESIDENTE - Achando-~>e pre-
sentes 33 Srs. Deputados> declar·o aberta a 
sessão. 

ATA 

O SR. ADOLFO PORTELA (servindo de 
2.0 Secretário) - Lê a ata da sessão ante-
dente, a qual, sem observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

Acha-se sôhre a :Mesa, sendo lido pelo Sr. 
Valdir Lisboa (1.• Secretário) c, a seguir, apro-
vado pela Casa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Legis~ 
!ativa. 

Requeremos a V. Excia. seja transcrita 
nos Anais desta Casa, a carta arlexa, subscrit~ 
pelo Sr. Dr. Israel Pinheiro. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de HH 7. 
- (aa.) Adolfo Portela - Wilson J. Beraldo 
- Aníbal Gontijo - Carlos Prates - Joubert 
'Guerra -·- Cnstro Pires. 

f~ a seguinte a carta a que se refere o 
rr.querimcnto supra: 

CARTA DO DR. ISRAEL PINHEIRO 

I 

1) As estfmcias hidrominerro.is, pela na-
tureza de seus serviços, foram organizadas 
como emprês~~s de carúter industrial, quer na 
exploração das suas termas, quer na elos seus 
hotéis, fugindo :ls normns burocrútieas da ad-
ministração pública. Nestas condições a con-
tabilidade dessns estâncias, embora subordi-
nadas :1 fiscalização e contrôlc da Contabili-
dade Geral <la Secretaria da Agricultura, era 
completamente independente nos seus lança-
mentos, balanços e contas de lucros e perdas 
qne obedeciam a um critério estritamente co-
mercial. 

5) Para efeito de contabilização, no que 
se refere a lucros e perdas, êsses apartamen-
tos eram debitados ao Estado à raZfto de Cr$ 
3. 000,00 diários. Na realidade, porém, não 
houve tal despesa que, de fato, se limitou ape-
nas :1 alimentação que corresponde, em média, 
a 10% dêsse valor ou sejam Cr$ 300,00 diários 
(base de 3 pessoas). 

ü) É a segunda retificação que trará uma 
grande redução na importôncia total apre-
sentada. 

III 
7) As importâncias constantes da rela-

ção correspondentes aos "vales" representam 
adiantamentos para despesas em viagem a 
que tinham direito o Governador, os Secretá-
rios e funcionários em serviços. . 

Essas retiradas se .iustificavani . qt!:mdo 
essas viagens eram resolvidas na propna es-
tfmcia e não podiam ser previstas antes d~ 
partida da Capital de modo a poder ser esti-
mado o adiantamento necessário a ser feito 
nessa ocasião; ,. 

8) O sr. José Peixoto a quem se rerere 
um dos . adiantmnentos, era o chof~r . do 
carro do Secretário. O sr. Vicente S1lvetra, 
Secretário Particular do Governador, cel. Cân-
cio de Albunnerque, ajudante de ordens e sr. 
Antônio LôbÕ, mordomo do Palácio - todos, 
portanto, com direito a receber adiantamentos 
para dcsnesas em viagem; 

9) Ã única diferença. que et.:iste 11(~ pro-
cesso de surJrimento para despesas de vwgem 
é que, em vez de ter sido entregue em Belo 
.Horizonte, o foi em Po~~os de Caldas, mas de-
vidamente comprovado por documento, auto-
rizado e recebido por quem (le direito; 

10) Não somente êsses pagamentos, como 
também tôdas as demais despesas constantes 
da relação, como pauas nas termns de Poços 

'" ' . '1 ' l de Caldas, com hospcdager:-1 no Palacw 1-0'? 

2) Por êsle motivo se explica os lnnca-
mentos r~cbitando ao E[;tado a~; dc~'pesns com 
a estância dos funcionários e dos Secretúrio~; 
une, por fôrça , de suas funçõc:;, ~e hospedu-
vam JlC:iSCS hot.eis. . 

t~té 11l10, em Cux.P.mbú, Araxú, etc., naüa m:us 
foram do ClllC adiantamentos pnra custear as 
cstailas nos Hotéi:; arrendados ou pnrticular.cs; 

11) As termas apena~; adianlavmn a;;. H!l-
portf:neins para êsscs IlngamcJ1to'~ à v1sta · 
Posteriormente, reunida a documcutar;úo 'co:·· 
rcspondentc era enviada ~\ Secretaria da. Agn-
eultura, organizada em processo, aprovada c 
<levldnmcntc contahilizada, conforme declara-
ção feita no final da ?..'' cG!una da página 11, 
:;ujciia. J10rtnnto, üs normas leg:üs vi;,lentes; 

:n A primeira retificaç[ío a fnzer no 
total <las despc3as relacionadas, estú na inclu-
são indevi<la dêsses funcionário~;, numa reln-
eão de despc~;as con~:itlcradas abusivas, quan-
~lo tinharn direito a hm;pedagem c na<la mais 
fizeram do Clltc cumprir ordens superiores, 

II 

4) Os hotéis de Poços de Caldas c Arnxú 
dispõem de <lois apartamentos especiais de 
luxo a fim de atender a hó~;pcdcs ilustres c 

12) ú fúcil compt'Ovar e~;~;a afirmativa 
pela rclnção púhEca em que as dcsl!~.:~;n~; cons· 
tantes da discriminaçfio fornccid.1 !H:b:; ter-
mas e que acompanha o oficio de 4 de setem-
bro, página 3, final da ;).• colnn:.:, e:;tão repe-
lida:; nos processos arquivado~; na ~)eerctariu 
da Agricultura e rcbcionndas a partir da pà-
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gina 11,, fi~al; ela 2.~ coluna. Algumas, cons-
tando. (hscnmmadamcntc c outras em relações 
globms. Por exemplo, a despesa relacionada 
na fôlha 10, final da L• coluna, mnio de HHO 
---; D.espcsa com a c~;ln:ln do Pre:;identc da Re-
puhh~a c comitiva, em Arm:ú, Cr$ 208.3GO,OO. 
!amh?m con~ta do proce:.so citado 1w púginn 
12, fmal da 3.• coluna. 

13) Essa rcpartiçiio reduz de ~êrca de 
Cr$ 700. 000,00 o tctal dns de:;pcca:; constan-
tes da relnçiio; 

14) Constam tamhem da relação vúrios 
pagamentos relativos a móveis e outro:; ma-
teriais q_uc, tendo sido incorporados ao patri-
mônio, niío podem ser considerados como dcs-. 
pesas. Também correspondem a lanç;amenlos 
em duplicata as faturas de gêneros que figu-
ram na relação como despesas de estada. 

. ~5~ Feitas as retificações relativas a fnn-
CIOnanos em ~;crviço. dcspe!;n. real com n ocu-
pação f]os apnrtani.eÍltos de luxo, éliminat~üo 

d
das despesas em duplicata na di~;criminn~~ão 

as termas e nos proces<;os da Secretaria, 
compras de móveis e gêneros, ó fúeil verificar 
que a despesa total se redu;: :.1 menos de Cr~3 
2. 000.000,00, num período dn 1H ano:>, com a 
hospcdugem dos convidados do Govêr~o. 

IV 
lu} Na informação do ·Govêrno, c de 

acôrdo com 0 ofício do Sr. Sccretúrio du 
Agricultura, dcdara<>c que das vcrhas de fo-
mento da pecuúria foram reiit~do:: rccurws 
vara ocorrer ô.~; dcspcsns nas esta nelas o I~:.;sa 
~nformaçiío foi considerada como uma grave 
lrregulnridadc administrnUva. O processo :1 
que se refere a informação da púgin:1 12, :3. ~ 
c~luna, esclarece que essa<; clespc~;a·; foram 
feitas na visita do Sr. Pr<~sidcntc da Hepúbli-
ca às estâncias c à fazenda E:,cola de Flores-
tal, em 1!HO. O Sr . Presidente da Hcpública 
veio a 1\Iinas, naquela ocasião, cspecialment.t) 
Para inaugurnr a Fazenda Escola de Florestal, 
acontecimento que teve grande rcpcrcu~siío, 
Jlela alta finalidade daquele empreendimento. 
ranto assim, que o entiio Interventor Fedem! 
cn: São Paulo, o Sr. Fernando Costa, (lctcr-
tmnou a instalação de 5 hzendas-escolw; ~c
melh;mtc~>, ml~!Uclc Est::l(lo, c que hoje cstfto 
<'Ím pleno funcionamento. O lançamento das 
< ;spesas com essa viagem c com a inaugura-
j,'1? por euntu da verba do fomento ela pcen-
.na, nada tem de irregular, visto como por 

essa mc1;rna verba cot·rci"'I'"'l tôrla~ as <lc•·J1C'"'1~ cxtr· .. 1· · ~ (.l " L- ·J ' • -> ,), \) . 11 <lOI < m_anas c de melhoramentos danucla 
azcnda I~seola. • 

v 
17) As c1Mmcias hidrominerais, de l\Iinas 

Gerai!:, constituem, pela natureza c variedade 
de :mps úgun:-; e pcbs condições excepcionais 
do cluna, verdadeiro privilégio rlo no:;:;o E;;-
tado; 

. 18) Devemos, poi :;, c c:;ta foi a nos::a d irc-
tnz, procurar por torlo;, o:; mcioé: nparcllwr c 
desenvolver esta:; fonte:; de saúde c de rique-· 
za .. f:ste imperativo decorre; de um lado, do 
espírito de hrasilí<latlc c de ho~>I1italidarle rlos 
mllleiro~, proeuran(lo aparelhá-las tecnica-
mente, a fim de dar o confôrto necessário a 
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lodos aquêles que, para recuperar as suas ener-
gias e a sua saúde, venham ao nosso Estado 
hcneficiar-:.e dêssc privilégio que lhes foi con-
cedido. 

O Presidente Antônio Carlos, a qucr.1 de-
vemos or; grandes melhoramentos de Poços de 
Caldas, muito hem definiu ê~tc espírito, quan-
do rrwnrlou gravar no pedestal do monumen-
to cl'igido em frente às terma~; as palavra1; -
"Minas ao Brasil". 

19) De outro lado, con~;titucrn e:;:;ns estfm-
cins um dos maiorc1; potcneiai:. econômicos de 
que é tiio ri e o o nosso subsolo. 

O seu aproveitamento, apesar de jú repre-
sentar uma parcela elevada na economia mi-
neira, é, no entanto, insignificante, em rela-
ção a1; suas possibilidades. 

20) A razão das Fontes <le Silo Lourenro, 
Lambari. Cambuqnira, c Caxambú, é de cêrca 
de 200 milhões de litros anuais que, na base 
do preço atual, poderiam representar, sómcnte 
na sua cxporta(;ão a importància de Cr* . . . . 
400.000.000,00. As úguas termais - suliurosas 
c rúdioalivas rlc Araxú sfto universalmente 
consideradas entre as de melhor qualidade. 

21) A contribuição para a economia mi-
neira das explorações dessas cstfmcias se evi-
dencia nos seguintes dados: 

Em 1935 a freqüência das nossa:, cstfmcias 
foi de 25.548 veranistas c em l94G, essa fre-
qüência atingiu a !l8. 8,17, com um acréscimo 
de 73.293 turistas. Considerando a média de 
despesas de Cr'ii 2. 500,00 para cada veranista, 
durante n e:;tarla em Mina:; Gerais, verifica-se 
que, atualmente, essa corrente turística jú con-

'trihui para a economia do Estudo com cerca de 
Cr'P 250.000.000,00, ~muai~;. Adicionando-se 
a importância de C r:~ 21.000. 000,00 a quanto 
monta o engarrafamento de úguns minerais, 
oh teremos o total de C r~; 271.000.000,00, que 
jú coloca esta indústria entre as mais impor-
tantes do Esta <lo. 

22) Com a circulaçiio dessa importância, 
o Estado aufcrc rendas provenientes de im-
postos que, calculados na hasc de 15</o, jú rc-
pl·cscntarn na sua receita um total de Cr$ .. 
41.000. 000,00, somando-se ao produto dêsses 
impostos o saldo orçarncntúrio das ta::as in-
dustriais cobradas c das rendas de explora-
ção de hotéis c tcrmus, no valor de Cr~; . . . . 
5. 517.952,00 (1!H5), verifica-se um !o tal de 
Cr;3 ,16. 517.052,00 que corrcspondc a renda 
anual auferida pelo Estado, no aproveitamen-
to rlc suas estâncias hidrominerais. 

23) Com tai~; possibilidades se jusli.ficam, 
plenamente, despesas do Estado no sentido do 
aproveitamento dessas fontes de riqueza c pt;ra 
êssc fim a pmpaganda, pela naturcz~1 da !n-
dústria, representa elemento primordwl c m-
dispcnsúvcl n_o. seu dcsenvolvin.lCnto. , ~ 

2,1) As visita:,, que a eonvllc do (xovcrn.o 
l\Un~lro, e~;tiveram nas no::;sas cstfmcia~,, ~cn
"i • lo pessoalmente o valor de suas a6uas c Lcant u·ll em os efeitos l.Jen?ficos de um rcpôuso ~~n ' ., 1, 
clima priv!legwdo, constituem a rneJho~ t '18 
prop'lr'andas, tendo em vi::ta o círcu o te re-
laçõe'so de cada uma, decorrente de sua cleva-
d·1 posicão social. . 

' 'l ~) "Os jornais brasileiros, nas mforma-
~~õc;:J diúrias, durante uma quinzena, _ref_crcn-
t.e·· :1" visitas !lo I>r·csidcntc da Hepuhhca a ,, ',, • ,_ 'i 
l\Iinas Gerais, faziam, indireta c graim.mncn-
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·te; -um~1 propaganda muito mais valiosa do 
que o realmente despendido pelo Estado com 
<Hittela:; visitas. 

2G) Essas visitas também propiciavam aos 
_político:;, jornalistas, embaixado1·es c outros 
elerp~nios de alto prestígio nos meios sociais, 
pohtlcos c econômicos, um wais íntimo con-
vívio c um melhor conhceimento do trabalho 
c da~; po:ssibilidadc~; de l\Iinas Gerais, possi-
bilitando uma · coopcnl!;ão no desenvolvi meu-
lo econômico e no prestígio político do Es-
tado. 

VI 
27) Ficam assim colocadas, nos devidos 

tênnv; c reduzidas a seus reais valores as 
despesa:; que tanta celeuma provocaram na-
quclr.::; cmc, sem um exame mais profundo do 
problem-a, se enganaram no aspeelo supcrfi-
çial de algarismos totalizados. 

28) As despesn~; feitas pelo Estado e in-
·feriorcs a Cr8 2. 000.000,00 ern lil anos, com 
as altas finalidades CJlW já foram ressaltadas 

. nesta exposi~~iio, no )nvés de rcprescntnrcnl 
facilidades e abusos, se justificam plena-
mente. 

2~)) Para a:; ohras de Araxú, que muitos 
consrt1eram como empreendimento snntuúrio 
c condenúvel, desejo reclamar a minha res-
r;omaililidadc na idéia, no projeto c 110 inicio 
Wl COll:>~rução c, certo estou, de sua profun-
th~ rcpereus.•;ão no~; seiôrcs políticos, cconô-
nuem; c :>ocinis de nc~;so Estado. 

:HJ) Procurando, assim j~tstificnr e e~;ela
rcce;· os diversos pontos das informações 
prc~;ladas pelo Govêrno c comentadas .nessa 
Assembléia, terminarei com as palavras de 
JoãD Pinheiro, ao conclmnar os mineiros para 
as lulas fecundas do trabalho em prol do de-
senvolvimento econômico ele nosso Estado -
"Não hú de ser com os processos de crítica 
pela negativa fúcil, ni\o querendo ou não po-
dendo fazer apreciações sérias em assuntos 
profundamente sérios, que nos havemos de 
salv~1r". 

Hio de Janeiro, 1G de outubro ele 1!H7. 
- (a.) Israel Pinheiro. 

COMISSAO DE REDAÇXO 

(Substiluiçtío) 
, I 

Está sôbre a mesa o seguinte rcqucrimen-
. to, que é lido pelo sr. l.Q Secretário: 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

O abaixo assinado, vice-presidente em 
exercício da Comissão' de Hedação, vem re-
querer a V. Excia se digne de nomear subs-
tituto para o Sr. Deputado Xenofonte Mcrca-
dante, ausente. 

Sab das Sessões, 28 de outubro de 194 7. 
_ (a.) Oscar Corrêa. 

O Sr. Presidente defere c• requerimento 
para designar C1 Sr. Pedro Draga para subs-
tituir o Sr. Xenofonte l\lcrcadante na Comis-
são de Hcdação. 

APHESENTAÇÃO DE PAHECEHES 

O SH. 'LOUHENÇO ANDHADE, por par-
·te da Comissão de Assuntos l\lunicipais, lê e 
encaminha ú Mesa o parecer para 3.~ discus-

são do prc1cto n. 5, o qual será publicado 
depois. 

. t! SH. OSCAH cq_nm:A, por parte da Co-
rrussao de Hcdaçüo, le e remete ú l\lesa os se-
guintes pareceres: 

AHECEH DE HEDAÇXO FINAL 
Condssáo de Redação 

A Comissão de Hcdaçãc•, examinando 0 
projelu n. 38, que dispiíc sôbrc a incidência 
da Taxa de As:sisti:ncia Hospitalar, c vcrifi-
c""L;o j~, ~ei· ~;ldú o wc~m1o aprovado nas três 
dbcussões regimentais, é de riareccr ltle seja 

dada, como final, a redação que se segue, que 
estú (~e acôrdo com o projeto c o vencido. 

Sob .esta forma, seja enviado à sançãCi: 

PHOJETO N. 38 

Dispõe sôbrc (~ incidência da 1'axa de AiS-
sistên.cia Ilospitalar ' 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
l'.Enas Gerais decreta: 

Art. 1." - A taxa de Assistência Hospita-
lar, autorizada .pela lei n. !J, de 1.9 de novem-
bro de 1935 c rc"ulada pelo Decreto n. 436, 
de 31 de dezembro de 1935, incidirá sôbre 
aguardente e outms bebida~ alcoólic_ns de 
qualquer procedência, negocwdas, no bstado, 
c scrú cc•hrada à base de cr;:i O,h~ (se:;senta 
centavos), pm~ litro, e, proporcwnalmente, 

no caso de frações de litro. . . 
Pa·rágrafo único - Os vmhos ~aturms 

de uva, produzidos no Estado, pagarao ape-
nas Cr$ 0,20 (vinte centavos), por litro, pro-
porcio,nahnente' no caso de frações de litro. 

Art. 2.Q ____: A taxa de Assistência Hospi-
talar scrú arrecadada em sêlo própriu1

• 

Art. 3.9 - Esta _Lei entrará em vigor 
a partir de 1 de janeiro de 1 !)48, revogadas 
as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de l!H 7. 
(aa.) Oscar Corrêa, viee-•presidcntc em exer-
cício - Simões dt.' Almeida - Pedro Hraga. 

PARECER DE HEDAÇXO FINAL 

Comissão de Redação 

A Comissão de Ücdação, examinando o 
projetei n. 40, que dispõe sôbre o impôs to de 
transmissão de proprielladc inler vivos, c ve-
rificando jú ter sido o mesmo aprovado nas 
três discussões regimentais, é de parecer lhe 
seja dada,, como 1ina1, a rednçfío que se se-
gue, que estú de ucôrdo· com o projeto e o 
vencido. Sob esla forma, seja enviado à 
sanção: 

PROJETO N. 40 

Dispõe sôbre o impôsto de ltransmissüo· de 
propriedade "inter vivos" 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais dccrctn: 

Art. V - O impôsto de transmissão de 
propriedade inter vivos serú devido nos têr-
mos da legisln<;üo em vigor, com as alterações 
ora introduzidas. 
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Art.' 2.9 - O impôsto é devido relativa-
mente aa•s títulos de domínio sôbre terras 
devolutas e a aquisiçao t>or usucapuw. 

Parágrafo único - 0 impósto é exigível, 
no pnmeno caso, antes ela cxpeuiçüo uo tí-
tulQI pelo lioverno ·e, no segundo caso, ucntro 
de ilU lHas úepms üe naver transitado em JUl-
gauo a uecisão declaratória. 

Policial dc1 Estado de lllinas Gerais para 1943. 
c vcrificamlo já ter sido o niesmo ·a·provado 
nas três discu:>sões regimentais,. é de pare-
cer lhe seja dada, como final, a redaçüo que 
se segue, que está de acôrdo com o projeto 
c o vencido. Sob esta forma, seja enviado a 
sanção: 

PHOJETO N. 48 
Art. i!.• - O cútculo uo valor do usufru-

to, a título oneroso ol>eúecerá ao mesmo cri-
tério estabelectdo l)ara 0 impôsto ue trans-
niissão causa-mortis. 

Fixa o •efetivo da Pplícia Militar do E.stado 
de Minas Gerais para o "Cxercício de 19M) 

Art. 4.• - Fica mantida a taxa .consoli-
dada de ll%, que cuohet·ú integralmente ao Es-

. tauo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Parágrafo único - Nas transmissões vin-
?ula~as a promessa uc compra c venda, o 
lrnposto será cobrado com o acréscimo de 
20%, ~xccto se o adquirente fôr o primitivo 
Ill'omnente comprador. 

Art. 1.• -- Para o exercício de 1\HS, é 
fixado em oito mil (8. 00) llQilll(!JlS O efetiVO 
da Polícia Militar .do Estado de Minas Gerais,. 
a qual se comporá do seguinte: 

.a) Comando-geral; 
b) Inspetoria Geral; 
c) Estado-maior, com cinco secções as-Art. 5.9 - O conhecimento• do impôs to 

d~ tra~smissão de propriedade itilovel wter-
VlVOjS e válido por .cento e oitenta dias, con-
tados da data de sua cx,pedição, findo os 
quais o contribuinte poderá requerer a sua 
restituição. 

sim distribuídas: 

Art. ü.• - São isentas elo impôsto de 
transmissão inter-vivos: 

I - as. transmissões em que o Estado a 
União ou o Municipio forem adquirentes;_ 
. li - as transmissões feitas a partldos 

P_oliticos, templos de qualquer culto c i!ts-
~ltmções de etlucaçúo e de assistência socwl, 
desue que suas rendas sejam integralmente 
aplicadas no País c para os respectivos fins 
(art. 111, da Constituição Estauual); 

lll - as transmissões de sítios alé 20 hec-
tares, quanuo se destinem a ser cultivados pc-
lo adquirente, só ou cem sua família e não 
possua ele outro imóvel (art. 10,1, ~ 3.', da 
Constituição Estadual) · 

IV - a aquisiçã~ do primeiro prédio 
Para residência própria, cujo valor nüc.' excc-
ua a Crlii 40.000,00 em Uelo Horizonte c Juiz 
d~ _Fora c a Cr$ 15.000,00 nos li e mais mnni-
c~pws,. uma vez que o adquirente nao pós sua 
o~tro 1móvcl (art. 104, § 3. da Cc,nstítuiçfto 
Esta:dual); 
b • V - a aquisição de imóvel urbano ou su-
. urbano feita 11or jornali··ta militante para sua rcsitl • · " , . , .cnc1a, uma vez (1Ue nüo possua outro 
lmovel (art '>7 l D' - . ·- 1' .t .. d c , . : :: ( as tspostçocs ' rans1 unas 

a. L.ns.tltUlÇl:o Federal). 
, Paragraro único -· A 1' senç;;o r·ofcl'l.li'l no ' llUIIlCro V · . " " ' contar d, ~Vlgorara d~rante quinze anos, a 

1 •. c ü llc fevcreu·o de 1\l4U. 
ut. 7.o - l<'l'c·> . I.> l 1' t' 'rizade~ a ~ ,, ,. " o O( cr ;;~ccu tvo auto-
A 'co"'UL·rnenlar a presente lei. 

rt. 8. - E'sta L · t · · 
1 .1 • • • ' c1 en rara c1n Vlf'OI' a 

uc jallelr ·' ' 1 , ' _ 0 ue \H8 revo"aÜas as lli•·posi-çoes em contrário ' "' ' " 
104 7 ~ala das Con~issõcs, 28 de outubro de 

(na) Oscai· Corrêa, vice-prcsi(lcntc em 
exercício - Simões de ll.lmciúu, relator 
Pedro Braga. 

PAHECER DE HEDAÇJ,Q FINAL 

Comissüo de necl(tçc:io 

1.• Organizaçüo c efetivos; 
2.• Destacamentos; 
3.• Instrução c mobilização; 
4.• Arquivos, transportes e comunicações; 
5.~ Engenharia; 
d) serviço do pessoal, compreendendo 

administração c empregados para o gabine:-
te, Justiça Militar c demais repartições; · 

c) Serviços de .Fundos, com 3 (três) 
secções; assim distribuídas: 

1.• Contabilidade da gudrra; 
2.• Contabilidade pública; 
3. • Estatística c arquivo, 
f) Serviço de In tendência, com 3 ( lrês) 

secções, uma secretaria e uma oficina, assim 
distribuídas: 

V Materiál lJélico; 
2.~ Material de expediente; 
3.• Contabilidade; 
·L Secretaria; 
f>.• Oficina de corte e costura. 
g) Um quadro •suplementar; 
h) Um Departamento de Instrução e 

um quadro de l\1onltorcs tle Educação Física; 
i) Nc•vc batalhões de caçadores; 
j) Um esquadrttO de cavalaria, anc;~o ao 

1.'' B.C.M.; .. 
k) Um Corpo de Serviço Auxllwr; 
l) Um Scviço de Saúde; 
m) Justiça Militar. 
Art. 2." __ O pa~1arncnto do pessoal da ~}<~

lícia 1'lilitar corrcrú pela verba respech':''' 
que. fôr designada l1C' orçamento geral d~ Es-
tudo, de acônlo com o quadro anexo n. 1. 

Art. 3." - A comilosiçiio do Conw.ndo;-
geral Inspetoria-geral, Estado-maior, S~rvl· 
ço tl~ Pessoal, S~rviços de Fundos, Scrvl~~ls 
de Intendência do quadro Suplemcntnr. !I~ 0 

Departamento de Instrução c Quadro cle11 ~~': 
1\l.lol'('S d~ Eductv~ão Fhica, do:> Bnta, 10:-s " ' l C V'·lc'1rl'l de Caçadores, do Esquadrão t c , ~ '... l~ 
do C("l'po de Serví~o Auxiliar do ~C1 v~ç. 0 l 

' · b 1• ·cr"O ao Saúde c da Justiça ivlilitar, o ct cc '' 
quadro anexo n.o 2. 

A ·t • o _ () '", •nte-Coroncl Coman-
I . ·•· .~.enc C ·t-

dnntc c Major Sub-Comandante c. o. apl ao 

A Comissão ue Heduçzto, cxaminan<lo o 
projeto n. 48, que fixa 0 efetivo da Fôrça 

Médico1 da Polícia Militar q~1c .sc1.;:1.n , ~;n 
comissão no Corpo de Bomh~Iros, 1 c_cchci .to 
seus ·vencimentos por esta Corporaçao · 
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Art. s:• - Revogam-se as disposições em 
c.ontrário, entrando esta lei em vigor ,~ par-
tir de V de janeiro de 1!J48. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 
1947. 

(a a.) Oscar Corrêa, vice-presidente em 
exercício - Simão de Almeida Pedro 
Braga·. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 

Comissão de Redação 

A Comissão de Redação, examinando o 
projeto n. 18!J, que autoriza o Pode:· Executi-
vo a abrir um crédito especial de Cr$ .... 
1. 836.605,80 destinado ao pagamento de sub-
sídio e ajuda de custo aos deputados, aás 
membros da Comissão Permanente e aos fun-
cionários da Secretaria da Assembléia Le-

gislativa, e verificando já ter sido o mesmo 
aprovado nus três discussões regimentais, é 
de parecer que lhe seja dada, corno final, a 
redação que se segue, que está de acôrdo com 
o prc,jeto e o vencido. Sob esta forma seja 
enviado à sanção: 

PHOJETO N. 189 

Autoriza o Poder Execuliv_o a abrir um crédi-
to especial de Cr$. 1. 836.605,80, pam pa-
gamento de, su~szdio e ajuda de czMto 
aos lJe•putaaos a Assembléia Legislativa 
do l~stado, aos membros da Comissão 
Perm_a:rz~n!e da 111e~~ma Assembléia e aos 
{zuzczoruu·zos da Secretaria da ,1s;Sem-
bléia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

. Art. 1." - Fica o Poder Executivo• auto-
rizado a abrir um crédito especial de Cr$ . 
1. 836.605,80 (um milhão oitocentos c trinta 
e seis mil seiscentos e cinco cruzeiros e oi-
tenta centavos), para atender ao pa«amento 
~!e subsídi?. c aju_da ~e custo aos D;putados 
a Asscmhlmn· Lcg1slatlva do Estado de Minas 
Gerais, até 15 de dezembro do corrente ano 
aos membros d~~ Comissão Permanente dt~ 
mesma Assemblcw, de lli a 31 do mesmo 
mês e aos funcionúrios da Assembléia, por 
ser insuficiente o saldo de crédito aberto 
decreto-lei n. 2. 102, de 31 de nwrço' do 
corrente ano. 

Art. 2." - Hevogam-se as <lisposi~~õcs 
em contrário, entrando esta lei em vi;,jm: na 
data de sua publicação. 

Sala dns Cornis~;õcs, 28 de outtibro• de 
1917. • 

(aa.) Oscnr Co·rrêu, vice-presidente em 
e::crcício. - Simões de Almeida - Pedro 
Draga. 

O SR. OSCAH COHHI~A, ainda pela Co-
missão de Redação, lê e remete à Mesa pa-
recer de redação final ao proJeto n." :w, con-
tendo o orçamento do Estado para l!l48, o 
qual scrú publicado depois. 

DISCUSSÃO DE PAHECEH 

De acôrdo com o artigo 181 do Hegimcn-
to, o Sr. Presidente submete a discussiío c 
votação c•s pareceres de redação final aos 

projetos ns ~ '36, _38, 4Ó, 43. e. 189, há pouco. 
apresentados , e hdos, os qums, sem debate 
suo aprovados c_ recebem ·êste comum uespa..:. 
cho.: - À Sançao. 

URG:f:NCIA PARA O PROJETO N ~ . ;) 

Vem à mesa, sendo lido pelo Sr. I 1.• se::.. 
cretário, o seguinte 

REQUERil\IENTO 

Exmo. Sr.. Presidente da Assembléiq_ 
Legislativa. 

Os abaixo assinados requerem a V. Excia 
ouvida a Casa, seja concedida ürgência1 e dis_:· · 
pensadas as formalidades regimentais, pa·rà.. 
q~e o Pro1eto n. 5, que dispõe sôbre a orga-
mzação Municipal, entre na "Ordem do Dia"'~ 
desta sessão extraordinária e das próxima~ 
sessões. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 194 7 _ 
(aa.) -- Fabrício Soares ~ Ribeiro Na-

varro - Feliciano Pena - Sirúões de Almci-. 
da - Lima -Guimarães. 

- Submetido a votos, é aprovado êss~ 
requerimento. ' 

O projeto n. 5 serú ainda apreciado CITl.. 
3.• discussão na presente sessã01. 

Nada mais havendo no expediente pas-
sa-se à 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

3.• DifScussão do projeto n. 5 

De acôrdo com o requerimento de urgên-
cia e· aprovado, no expediente, anuncia-se ~ n__ 
:~.· discussão do projeto n. 5, que dispõe. so-
bre a organização municipal. 

O Sr. O seu r Corrêa, pedindo a J?alavra,. 
pela• ordem, requer e a Ca!!a concede dlSPCf,lSQ 
<la leitura do projeto n. 5, c do rcspcctlV~ 
parecer, por ser matéria ampla c jú do conh<:-
cimento dos Deputados. 

Declarada livre a ·palavra para discussã~ 
do projeto n. 5, não a solicita nenhum sr, 
Deputade~. Posto a votos, é aprovado. 

- A Comissão de Hcclação. 

1.• discussüo do projeto n. 319: 

Anuncia-se a 1.• discussão do projeto n, 
319, do Govêrno do E:::tado, nue abre um cré-. 
dito suplementar de Cr~1 5. 7oo. 000,00 a di-.. 
versas verbas da Secretaria das Finanças. 

Lido êssc projeto pelo sr. t,v secretúrio,._ 
sem debate, é aprova <lo. 

- À Comissão de Finanças. 

V discussuo do projeto n. 320: 

Passa-se à 1.• discussão do proje!o n · 
:!20, do Govênw do Estado, que :d;n' ur.) 
crédito suplementar de c r:,; 100. 00(),00, n 
verbas da Imprensa Oficial. , . . 

Lido c~ssc p!·ojcto pelo ~;r-. 1." sccn~<ano, 
e franqueada a pnlavn1, não a so!lcit;l nenhum 
sr. Deputado. Posto a votos, {~ aprovado. 

- A Co1rlissão de Finanças . 



1.• discussüo do ]JI'Ojelo n. 321: 

.Segue-se a 1.~ discussão do projeto n. 321, 
, no Govêrno do Estado, que abre um crédito 
suplementar de Cr$ 25. 3'7\l. 332,30, a diversas 
.verhas da Secretaria do Interior. 

Sem debate é aprovado êsse projeto, r>ois 
·não se manifesta nenhum Sr. Deputado. 
· - A Comissão de Finança!>. 

1. n discussüo do ]Jl'Ojelo 11. 322: 

. Seguidamente, entra em 1.~ discussão1 o 
·proJeto u. 322, do Sr. Henó, que dispõe sôbrc 
:vencimentos de. escriviics do crime, 
· . Igualmente, sem debate, é aprovado êsse 
proJeto, após a sua leitura pelo Sr. 1.0 Se-
<:relário. 

A's Comissõci; de .Tustiça c Finanças. 

V discussão do wojeto n! 323 

· . Anuncia-se, a seguir, a 1.• discussão. do 
·.PrOJeto n. 323, do Sr. Hennó, que cria a Es-
.colu de Educar,~iio Fí:;ica c Desportos de Mi-
nas Gera-is. -

Depois de lido pclc1 sr. V Secretário, é 
·aprovatio, sem debate, ôsse pr9jeto. 
: - A Comissão de Educaçüo c Cultura. 

1.• discussão do J!l'Ojclo 11. 32,1: 

Passa-se à 1.• Discussão do projeto n. 
324, do Sr. Carlos Prates, que regulamenta o 
art. 14 7 da Constituição do Estado<. 

Como não use (fa, palavra nenhum Sr. 
Deputado, após a leitura dêsse projeto, é o 

.mesmo submetido a votos e aprovado. 
- A Comissão de .Justiça. 

2.• discussão do ptojeto 11. 313: 

Pinalmente, anuncia-se a 2.~ discussão 
do Projeto n. 313, que autoriza uma emissão 
de apo1ices até a qumltia <lc Ci"~ . . . . . . . . . 
90,0 · 000. 000,00 para re:sularização de compro-
lnissos do Tesouro< e fomento a produção do 
Estado. 

E' lido o artigo l.Q dêsse projeto c fran-
queada a palavra. 
'd O SR. LIMA GUIMAHÃES -- ~r. Presi-

ente, Peço a palavra. 
0 S O s.n.. PHESIDENTE - Tem a I>alavra 

r· L,nna . Gnimarães. 
d t? s,n. 'L!IMA GUIMAHÃES - Sr. Presi-

. en e, Srs · Deputados o . . 
, 1 l)l'OJclo submetido ao nosso exame cn-
·•0 ve, rc·tln1ent E t d ' . e, , uma grave questão para 0 
p~r~a~ de l\Imas berais. E' assunto muito im 
. . '. te c que não devia ser tratada com a 

1 apidcz com que se quer realizar empré•·ti-
rnos de tão grande vulto~ · ·• 

A l\Iensagern do Sr. Governador foi da-
ta.da. de ontcrn e l1oje já o prc•jeto estú em 2· discussão, c talvez amanhã completamen-
te. ':?.lado. Não é possível que, dentro da 
CXlgtndade dêsse prazo, em consciôncia, um 
Dd eputado dê o seu voto a favor de urna medi-

··. a de tal gravidade. 
do Para demonstrar quanto é grande o pedi-
d. do Govêrno, husta comparar o montante 
d~sse empréstimo eorn tôda a dívida do Esta-

' atualmente. o Sr. Governador, na sua 
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Mensagem à Assembléia, á pág. 62, declarou 
que o Estado de Minas deve, atualmente con~ 
scqüente de todos os empréstimos nntc{·iores 
a importância de Cr$ 1. 035. 808. 800,00. O 
c~~réstirr~o que é solicitado ú Assembléia, um 
sozmho, e de novecento·s milhões de cruzei-
ros, quase a importância total de todo o dé-
bito do Esta(lo de Minas até hoje. Por aí se vô 
como é importante o assunto de que vamos 
tratar. 

Acresce ainda que, as conseqüências dês-
st~ empréstimo vão trazer para os orçamen-
tos futuros uma despesa normal de cem mi-
lhões de cruzeiros por ano. E' mui to fácil 
explicar-se essa despesa: juros de 7 o/o sôbre 
novecentos milhões de cruzeiros, são sessenta 
c três milhões de cruzeiros; anwrtização dessa 
dívida na importimeia de trinta e seis mi-
lhões de cruzeiros, são DD milhões de cruzei-
ros, até das despe:;as com a emissão, o que 
leva ern conseqüência, a uma dcs;>csa anual 
de cem milhões de cruzeiros. 

U Sr . Alberto D·wdato - V. Excia. dú 
licença para um aparte 'l Se hú jurü's e amor-
tização, é claro que com a amortiza~~ão semes-
tral en anual, os jm·os vi'\ o decrescendo. Logo 
só se pagarú isso no 1.0 ano ou semestre, no 
2.Q ni'io se pagará, e assim I>or diante. 

' O SR. LIMA GUIMAH?i.ES -- Entretanto, 
devo dizer a v. Exc.ia. CiliC, pelo r>rojeto, nos 
6 primeiros anos não se fazem ·amortizações. 
Ora, se nós já temos uma divida superior a 
essa, com juros de 5%, 7%, 9%, numa média 
portanto, de 7%, nós teremos de pagar quase 
150 milhões de cruzeiros, só de juros, o que 
vai acarretar uma grande <lc:;pe:;a orçamen-
tária despesa essn que o povo mineiro não 
•podd absolutamente SUI>Ortar. E não sei 
mesmo, Srs. Deputados, como compreender 
o pedido do Sr. Secretário da:; Finanças, de 
um empréstimo dcs:.:a naturezu, se encontra-
mos na Mensagem do Sr. Glwcrnador um 
desmentido 'formal a essa necessidade. 

Vou ler o documento que nos foi enviado 
por Sua Excía. para demonstrar que o Esta· 
do de Minas não precisa, absolutamente, dêstc 
P.rtliWéstimo. Heferinuo-se às obrigações do 
Tesouro, o Sr. Governadeor do Estado, a f]s. 
65 a (i() da sua Mensagem, declara que o Es-
tado tem obrigações de 227 milhõe~ de cru-
zeiros, mas que essas obrigações cstao conso-
li<la<las c devem ser resgatadas até o ano de 
:1962. E a parcela maior anual que o Estado 
tem de pagar, é .a parcela referente ao_ ano 
de 1947, no valor ele 55 milhões de cruzeiros,. 
Nos ano5 subseqüentes, o pagamento vat d~
minuindo• gradativamente: Em 1!).18 - :12 mi-
lhões Em 1!H9 - 30 milhões -.Em HJ50 -
30 rnÚhõcs. Em 1!!51 - 2G milhões. Em 'l!J5_2, 
15 milhões. Em 1953 - 5 milhões. Ern 19:>4 
- 4 milhões, e daí gradativamente, cada vez 
menos até 1!!62, com Cr$ 1.1lií. 000,00 · 

Hú, além disso, conforme a 1\lens.agc:r~: 
uma dívida flutuante no valor de 35tl r!lllh';'~s 
de cruzeiros que é assim comentada pelo Sl · 
Governador do Estad(): 

"Teoricamente, a díYida• fluttHl11~e é con~
titu' 'a como se sabe de compromissos ~u!o 

H.!< ' ' · ' ' CXCrClClO Pagamento é exigível no propno .. ~ . 
em cru e são contraídos. Essa exigllnhc!ade, 
poré;n, nunca se efetiva para o total , ~lesses 
encargos, memno nas épocas em que o I esou-

. ' .~,. 
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ro estú aparelhado para solver todos os seus 
débitos. 

O que se observa na pr_út_ica é o seguin-
te: - a) quantc..' aos depositas. especializa-
dos. embora rc1Jresentem rcsponsabiiidadcs 
c_fetivas <lo Estado, para com terceiros, cons-
tituem verdadeiras fontes de recursos para 01 
Tesouro. b) Além dos depósitos espcciali-
Z~hto,;~ Lcn1o~; ninda a considerar o:..; seguintes 
grupos de eóntas que integram a dívida flu-
tuante: 

1 - Contas a pagar, de exercício's ante 
ri01·cs c dêstc excrccio, relaiivas a pesso·al, 
malcrial, con~;tru~~ões diversas, etc. - Cr$ .. 
93.180. 3!)9,80. 

2 - Juros e apólices a resgatar de exer-
cícios anteriores e depósitos diversos - Cr$ 
20. 2GS .159,10. 

3 - Adiantamentos em c/c bancárias -
Cr$ 123.434.278,50. 

Total - C1;$ 23G. 882. 987AO. 
Da· parcela de Cr$ 9:l.180. iliJO,SO, deve-

müls deduzir a de Cr~i 16. !ll7. 032,~i0, corres-
pondente ao numcrúrio jú em poucr de Jlaga-
dorcs par liquidaçüo daquelas contas, redu-
zindo-se, portanto, a Cr$ 7G. :w:L 8(}7,30, o 
total a pngar ac<s credores do Estado. 

Quanto aos juros c apólices a resgatar de 
exercício:; anteriores c depósito:; diversos, que 
figuram no passivo pda quantia de Cr!3 ..... 
20. 2G8 .159>10, aJlenas cf!rca de 50% serão 
reclamadas durante o ano. 

Finalmente, da última parcela de CrS .. 
128.484.378,50, relativa a descobertos em 
contas correntes bancárias, devemos esclare-
cer que uma rim·te, no valor de Cr:;; ....... . 
4G. :l:J.5. 203.20, cstú garantida com cau(;ão <I e 
apólices c. de outros valores. A rigor~ pois, 
os de3eohertos que tlcvcm ser regulanzados 
neste excrcieio somavam Cr!j) 77. 109. 085,30 
em 18-7-1917. 

Feitas as deduções enumeradas, chega-
mos à conclusão de que os compromissos de 
maior urgência, que devem ser normalizados 
neste exercício, referentes à dívi<la fluiuante, 
são os seguintes· 

Contas a pagar - C r~~ 7G.2Gil.3G7 ,:lO. 
Juros de apólices a resgatar de exercí-

cio:; anteriores c depósitos diversos - Cr$ 
10. o ou. 000,00. . . " 

De:;eo!)erlos hancanos - Cr!~ ....... . 
77 .10!!.085,30. 

Total - Cr>;i 1G8. 872.152,00. 
·Evidentemente (cG•nlinna Sna Exeia)., 

não scrú IlOssívcl n::aliz~'.·l'-sc n liquida(;üo to-
tal de tais déhilos, <lc modo a reduzir a tlívi~ 
da <lo E:;tarlo da impúrlfmcia de cc:llo c scs-
~·~'uta nlllhõe~; de eru:;:eiros. 
"v Entrclnnlo, na grande rc.·l~:çito financ()lra 
do~~ ncr~~;elo~-; púhlieo;;, r1ue ne~;te e:u~rcíclo de-
v~ uHr.nDn;~~~~lr, tnl 1;nllio, a un1 hilhão .de cru ... 
zciros, {ais eompro;ulssos são antornitti.camen-
Le li:;uidn(:u:;, mas outros serão contraulos ~1o 
dcec

1
;:;'Ci' do !llWl f;1.~0 l~~;[e Í!lCYÍÍÚYeJ, CH! Vlr-

t\lUC da eontlngcn~l~l, ~m que se ~nconlra o 
Esbdo, de dcseqmhllno orçnmcnbll'IO. 

o Govêrno deverá zelar pClo seu créditCI, 
de modo a poder utilizú~lo mediante nov~1s 
composlç.õcs com os cstahelcc~mentos banca-
rios, c os planos para Jl()\~o:; aJUstes dcpe!~<l?
rão de estudos que se farao com o necessano 
cuidado." 

Para concluir, S. Exeia assim :;c pro-
nuncia: "a eliminação do deficit é problema 
que não podcrú ser resolvido imc,lia!amentc. 
Só será possível dentro de dois ou três anos 
mediante a adoção de 'medidas adequadas: 
Tratando-se de despesas de .carútcr permanen-
te, não restava a menor dúvida de que não po-.. 
(}iam Se!' CUSteadas exclusivamente CC'll1 O 
produto de operações de crédito. 

Havia urgente necessidade, pois, de ~e· 
tomarem imediatas providências que assegu-· 
rassem a liquidaçiío de tão vultosas respon-
sabilidades, com os recm·so•s normais da rc-. 
ceita orçamentária. 

As ,providências qnc nos pareceram mais 
acertadas podem dividir-se nas seguintes ca-
tegorias: 

a) redução de <lcspcsas; 
b) aumento de arrecadação; 
c) Plano; de Hecupcrat~ão Econômica. 
Nflo sugeriu S. Excia o empréstimo des-

ta monta, de Cr~ii !lO O. 000.000,00. O que suge-
riu para resolver o problema do Estado, foi: 
redução de despesas; aumcytar:. a .arr:ecada-
ção c 01 Plano de Hecupcra~ao Ec.on~~n.?a. 

Ora Srs. Deputados, e de. se ;::st1 anhar, 
portant~, que pouc~s d!as. dei;.or~ ,!lcs.te .gra~e 
d • t vi "Sse s Excw. .,ohc1tar tl.t. As-ocumcn o, •'" • · · t · d 
scmbléia ~mlorizaçfw ,para um crr:p.r~s 11; 10 0 

Cr$ !lO O. 000.000,00, absolutamente I mnoso pa-
ra as finança'> do Estado. . . ,. , , , 

P·lr'l justificar êr;tc pcrhdo, o. ~~ . .)f~ CI e-
tário ~la~ Finanças envia-nos a segmntc men-
sagem: - t al do me•·cado "Em vista da situaçao a u . . · • . 
d l , . ,. SU"erimos para êstcs tltU!OS O JUrO e v a 01 e.,, "' 1 ·aç·to se pr'". 

I d , 7o1 •levendo a sua co oc . < • v.-anua e ,o, , . .· . 90 , 
cessar a tipo ·nunca rnfeu?r .a . . · •.. ,. , 

Isto quer dizer que, <!C 1!1lt'l0, ,0 .'"·'td<lo 
perde 10% na aplica~~ão dêstc em~n·estuno. 

"Achando-se c• Estado ern peno do de re-
.. - f" , " ,. ]'til o''llllOS conve-gulanzaçao de suas m,w(,.a.,, '~< · d 

nicntc iniciar o res"nle do~; títulos <.lepols e 
<• 1 1 trPÜ'' ·mos cinco nnos <la ernissão, ~:;cn\ o.< e , ... u " 

Ci prazo para sua liquidação fl!1al. 1 , 

Entretanto, 0 Sr. Govcrnanor do :~stado 
assevera, em sua Mcnsugem, que, dentro de 
dois ou três anos, pode perfeitamente regu-
lnriznr as finanças do Estndo · . 

"A lei, entretantc< prevê (contmua o Sr ·. 
Secretário) a aceitação das apólices no ~wga
mento de tributos, ao par e na propo:;:·çao de 
10% da quantia a pagar. . 

· Srs. Deputados, qtwm qui:;er pagar tn· 
hutos ao Estado tem c1 direito de pagar 1?'?'o 
<!111 apólices. Ora, sahcmos que o~~;as. apoh-
c e.~. lluda a dificulrb<le de nw necltarao (co· mo temo~; o exemplo de São Paulo, eom .a 
cnd;~sfio de ~;~1~1s npl,1iee~:., que nfío c1H.:~!ou _a 
realizar as suns finalidades, c muito. mms !h: 
fieuldadcs encontraremos para realizar, aqm 
em Minas), teremos, fatalmente, ~1 qn:~d_a de 
valor dc:;sns apólices c o contribmnte ~ra ad-:-
Cíuirir c:·:l,1:; n);/Jlice~~ a u1uito 1~1cno;' <lO par, 
para pagar 10% do:; seus impostos. N_est_::.s 
condições, teremos ainda uma clepr::;cwçao· 
orçamcntúria de 1Wi'6, porqtic o E;:;tado recebe· 
rú esta importàneia em Hl)óliccs. 

"Normalmente (continua o Sr. Seeretá~ 
rio) podem as entidades públicas dcsti:1:u· até 
vinte por eento da sua receita em serviço de 
dívida. Até o presente, não fomos além de 
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onze por cento do orçaincnto anual para tais 
despesas." 
. Quer dizer ·que as nossas dívidas, até 
thoje, não sobrecúrcgam o o~·çamento .em 
mais de 11% nQ seu total. 

A nova emissão elevará esta percentagem 
•ll' 17%, até 1953; 18% daí em diante. Por 
conseguinte, aumentarú de G% até 1953, e 7% 
daí em diante. · 

O Sr. Alberto Deodato -- Corno a sua 
aplicação, entretanto, se desiina quase intc-
gralme!Ite a serviços e obras de carúter re-
•Produtivo, temos a conviCção de que, em 
brevcrcontará o Estado com novas fontes que 
.Proporcionarão o aumento da receita do Tesou-
ro, diminuindo por conseqüência a percenta-
gem. acima prevista·. . . 

. O SR. LIMA GUil\IAHÃES - 1\Ias não ó 
:verdade; ·na discriminação do empréstimo, 

· apen.as Cr$ 137.000.000,00 serão empregados 
. em llldústrias prc•duti v as. 

O Sr. Mberto Deodato - A lei prcvc mu-
a autorização pm·a u reallzação de operações 
de crédito a curto c a longo prazQI, as quais 

. PO(~e.rão ler a garantia dos títulos a serem 
emitidos, cuja colocaçüo, é óbvio, se fará par-
celadamente, à medida das .possibilidades do 
mercado e em funçflo das no:;sas necessidades. 

O SH. LIMA GUIMAHÃES- E' mais um 
gravame para 0 empréstimo, porque, depoois 
d~ termos· lançado um cmr?réstimo, vamos 
ainda depositai· estas apólices . pa.1·a tornar 
-empréstimos parciais, pa~~nd o nos JUros da~; 
n~esmas apólices que enutrrnos. . . 

"Seria (continua o Sr. S~~ret.arH_>) d?s-
ncccssário encarecer a convenrencra u_nedw-

,ta <te efetivar a .cruissiio, que ora sugerunos _a 
V. J~xcia., .porque, com os recm·~o~ nornuqs 
do Tesouro não estamos. em condrçoes de en-
frentar os 'encargos que o assot>erharn a~u~ll
Inentc nem de realizar ü' programa a<~nu.ms
tratív~ elaborado pelo govêrno d~ y_. bxcr_a." 
~ Entretanto•, contra esta opuuao esta a 
opinião do próprio (jovcrnado.r, segundo os 
textos da mensagem que acabei de ler: 
· . Por êste motivo, ~rs. Deputados, na o po-

. deria cu concorrer com o meu voto para que 
se processasse, com a rapidez que se que1·, sem 
dctal·hauo exame, sem que consultássemos as 
nossas consciências de mineiros, sem saber 
se o Estado esta em coJlllit·õcs de assumir ê~;lc 
ônus, apressadamente, sem Gl estudo con·veni-
(~tlte. da questuo, um 'Projeto de lc;, que onc1 :: 
o Estado de 1\linas. em Cr!!i 900.0UO.OOO,OO . 

. . O SH. PHESIDENTE - Continua •t•:n 
discussão o art. V do projeto n . Jl:J. I~n
ecrrada a discussfto, vou :mhrnctê-lo a votos. 

FALTA D.E QlJOIW,'tl 

(Pz·o,sseguimezzlo da discussão) 

_ O Sr; Lima Guimarães reque1· vcnrieJ·~ 
,çao de n~un~ro. Deferindo êssc requerimento 

. o Sr. I residente manda nroccder a dta-

. rn,ada, P~~la ~!Ual se Verifica estarem presentes 
apenas 24 .Sr:;. Deputados. 

Não havendo número' vara votacúo, (IC-

çlara o ~r. Pr~csidcntc que pi·osseguirú ~;óm ~n
tc na d1scussao do projeto em causa. 

São lidos pelo Sr. V Secretário c suhmc-
tidc:s a discussüo, cada um por sua vez, o~ 
;Jrts. 2, :.l, 1, 5, fi, 7, 8, !), 10, 11 e 12 do projeto 
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n. 313, que têm as respectivas discussões en-
·cerradas, ficando adiadas suas votações por 
falta de quorum. 

ENCERRAMENTO 

Havendo se retirado, após Cf enccrrameJJ.-
to das discussões supra. alguns Srs. Deputa-
dos, declara 0 Sr. Presidente que nã_o pode 
prosseguir nos trabalhos e dc_clara Íl~!da a 
sessão, designando para amanha a scgmnte 

OHDEJ\1 DO DIA 29-10-1947 

1.• Parte 

Das H às 15 horas: 
Leitura c apwvação da Ata. 
E, xnedicntc inclusive leitm.·a e _apresenta-,, ' d s re<IUe-ção de projetos, pare<:_cres, in !caçoe.' 

rimcntos c interpclaçocs. . 
Elel~:ão de uma Comissão de. 5 mcrnb~·o~ 

de acôrtlo com o art. 132 do Rcguncnto, p,Ir,l 
emitir ·parecer sôbrc ül veto parcial do e::~n? · 

. !1 ( "O')O'''~:ao S1·. Governador ao ProJeto n. :· IH '· ·•· .... 
de lei n •1!J) relativo ao imposto tcrnloti,J, 

' ' . "D'' · d· A'' conforme rnzões publicadas no wno ,l ,,-
sembléia", de 2ü do cm·rentc. 

Das 15 ús 16 horas: . 
Discussão e votação de reqncnrnentos, pa-

receres indicações e interpelações:. 
Leltura e aprovação de redaçoes finais. 

2.• Parte 

Das 16 às 18 horas: 
Vo'''l~·'ío em 2.• discussão, jú cncer~·<H~a, 

do proj·,:,t;; 1;. :ll3, que n~Itoriza ~ur,w cnw;:;ao 
de apólices até a quantw de Cr:ji · · · · · · · · 
900 000 000 00 p·tra rcgulariznção de compro-. · · ' ' . : I) odw1o do nussos dc1 Tesouro c fomento ,l · r •' 
Estado. 9 ti·1 2 • (J·I~c'l''v,:-to do pro]· c to n. 3 ' que .cx

1
-• -· · " ' ·•· ' - · 1 , l u s-guc o irnpôsto de cxploraçao agnc:) a c Ill ; ,. 

· 1 · - ·1 · ···to so!Jt"C venda .• tna c d1spoc so Jrc o rmpo.~ · 
c cc•nsignaçõe!; . 

- Levanta-se n sessão. 

G6.~ SESSÃO OP..DINÃRU., m 20 V!': OUTUBr-O OE I!H7 

PRESIDI~NCIA DOS SRS. ALBEHTO 
TEIXEIHA E Lii\IA GUIMAH.ÃES 

SUMAHIO · Comparecimento - Ata - Ex1-. s DepUl'\( o pedicntc: Telegramas do • r·. . 'Sr 
Bias ·Fortes, agradecendo - .OfrclO do Me: 
Governador .do Amazonas, Hle.m -::- ; , 1 

. l l c,._ ... ; ... -to d·t colctona e •• tar.u,l IrlOflU (O ,)V'-""...... " f3í)t" (rn-
dc Uucnópolis -- Pro_jctos: ') n1.4r,' ·'"'l· 1~0 

· - J Decreto-lei n. "'· u, < c 
vlog~lçlaloo <loe 1947) <lo Sr. Pedro Bntga; n. 
( c JU 1 • ' - ) 1 s Lou-32ü (concedendo subvenç;~o '.C o. ~· Fôr-
rcn~·o Andrade, c n. 327, ~mNatiVO~ a ne-
''a i;olicial)' do Sr. O ta cílio cdgntto do Sr 
"' 86 ·1 re o man a 0 • qucrimNento.fn.l 'sso) C·u·lo" Prates - In-
'Vadi assi' l 0 • r. ' " .:- de ponte 
d . :-0 n · '>3 sobre construç,,tO ICaça · '"' •: ,, ca··lo~ Prales --
no rio _;\ra!juan, (} 0 . 0 r. ,· ~ 'dos Scnho-
Comissuo 1 cmporana: ele!Ç.<~O p .. - . F'l 
rcs Maurício Andrndc, FehciH~10 ': 11 '1' '~ 
l rício Soares Henó c César: Soragl --:- 1: 
:cunião - Iicquerimcnto sohre substitUI-

'~· 
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. ção na Comissão de Legislação, do Sr. Pe-
dro Braga -Idem, na Comissão de Viação 
do Sr. Otacílio Ncgrão - Designação de 
substitutos - O caso de Santos: discurso 
do Sr. Otacílio Ncgrão- Encerramento-
Or.dcrn do dia 30-10-1947. 
As 14 horas comparecem os Senhores Al-

herlo Teixeira _ Lima Guimarães - Castro 
Pires, Emílio Vasconcelos - Adolfo Portela 
~ Alberto Deodato - Amadeu Andrada -
Allll>al Gontijú _Antonio Pimenta - Arman-
do Zíler - Bolivar de Freitas - Carlos Pra-
t?s:-- Ccsar Soragi - Fabrício Soares - Fe-
hcwno Pena - Guilherme Machado -- Jason 
AllJcrg~:ria - .Toubert Guerra - Júlio de Car-
valho - Lourenço Andr~1dc - Luiz Man!nha 
~ Magalhúes de Melo VIana - Mateus Salo-
rné ---· Maurício Andrade -- Moacir Hcsendc 
-- Oscar Corrêa - Otacílio Ncgrão - Pedro 
.l3raga - Henó - Hibeiro Navarro - Hon-
llon Pacheco - Simões de Almeida. 

Deixam de comparecer os Senhores Val-
dir Lisboa - Luiz Domingos -- Ozan:m 
Coelho - Ahrca Hescnde - Aluísio CÕsta -
Aildré de Almeida - Antônio Caetano - An-
tônio Guimarlíes - Arlindo Zanini - Astolfo 
Dutra - Augusto Costa - Augusto de Fi-
gueiredo - Dadaró Júnior - Cândido Ulhoa 
~ Chaves Hibciro - Dilcrmando Cruz -
Emílio Silveira - Faria Tavares - Fidclci-
no Viana - Geraldo Ataíde - Guilhermino 
de Oliveira - I!acir Lima - Jaeder Alberga-
ria - João Cmnilo - José Augusto - José 
Carvalheira - Juarez de Sousa Carmo -
.Manuel Taveira - Martins da Costa - Men-
des Fcncira - Mourão Guimarii.es - Simão 
da Cunha - Soares Canedo - Sousa Carmo 
--:-- Starling Soares - Tancrcdo Neves - úl-
tnno de Carvalho - Uriel Alvim - Xenofonte 
Mcrcadante - Wilson Deraldo. 

O SH. PRESIDENTE -- Achando-se pre-
sentes 32 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão., 

ATA 

O SH. HENO' (~;crvindo de Secretário) 
- Lê a ata da sessão antecedente, a qual, sem 
oh:.e!'Va~~ão, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SH. MAGALHÃES DE MELO VIANA 
(::crvindn de L'" Sccretúrio) --- Lê os seguin-
tes papéis: 

Telegrama: 
Do Sr. Deputado Dias Fortes, ,enviando 

.ngradecimcnlos pcl::s homenagens por oca-
sião da passagem do centenário do Senador 
Crispim .T aqucs Dias Fortes. 

- Arquive-se. 
Ofício: 

Do Sr. Governador do Amazonas, agra-
d~ccr~do. a commlica~~ão da posse do Sr. Jo-
se Hrbeiro Pena, no cargo de vive-governa 
dor de Minas Gerais. 

- Arc1uivc-se. 
Memorial: 

Do escrivão da coletoria estadual de Buc-
nópolis, pedindo a atenrão da Assembléia 
]>ara a situação das pequenas coletorias, por 
ocasião da votação do projeto n. 29. 

- A' Comissão de Finanças. 

, PROJETO N .' 325 

Revoga o Decreto-lei 11.• 2 .145~ de 'to 'de 
jullzo de 194 7. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
~Iinas Gerais, decreta: 

Artigo único - Fica revogado o Decreto-
lei n." 2.145, de 10 de julho de 1947, que sub~ 
dividiu o distrito da cidade de Bocaiuva, Co-
marca do mesmo nome, em dois sub distritos:·· 

Snla das Sessões, 29 de outubro de 1947. 
(aa.) Pedro Braga - Emílio de Vascon-

celos - Antônio Pimenta - Adolfo Portcla -
Castro Pires. 

Justi{icaçlio - O Decreto-lei esta.dt_Ia! n.• 
2.145, de 10 de julho de ~947, subdr':IdiU o 
distrito da cidade de Bocamva em dors sub-
distritos. O Govêrno do Estado baseou-se no 
artigo 1 ~. do Decreto-lei federal n.• 5. 901, de 
21 de outubro de 1!H:l, que lhe. co_nferc ~om
petência para subdivh;ão de dis!ntos,, vr~an
do atender necessidade do s_ervi~~o pubhco. 

Nos têrmos da atual lcgrs~aça~., (Dec.re-
l I · . " ;;· 1·1' rle ') de warço (,e 1;).>0, arhgo o- e1 .1. , . .~ 1 · • r: 904 

1! '' P'lrágr·lfo único, e Decreto- ~I n. "· • , ' 
d.: l: 'J1 ele outubro de 1943, artigo 13, para-?. fc c 3~•) os c·trl>distritos não lerão outra sede gra o . , . " ·. 
que a c~daclc ou vrla. d' B cai uva ambos os . 

Assim, no caso e o .,.·d·' 'I·d• 
subdi.stritos :terão _sed~ rdw ~~~~~:/dea d~c~e~r:cto

Nem outra corsa se ep 
lei estadual. ·r·. mente se 1 

S entendeu pac1 ICa . , r. cmpre se · d' · · - do território · o distrito a última .sub . IVI_s~~~ .· , · 
da Hepública para fms JUdicwrws ou . adrm-
nistrativos · t- 'mente um os subdü;tritos co limam_, ao ~o .· ' a· 

. . - . t elo serVIÇO drstr rtal. subdivisao m erna . , , . .· :-
Tanto é a~>sim que os J~uze.s .c cs~uvac~ 

de paz têm residência . ~bnfi_atona. ~~~ . ~c de 
do distrítto (Lei de orgamza~~ao Jl!drc7ana -;-
Decreto-lei n.• 1. ü:lO, de 194 7, artigo ' para-
grafo 4.", e artigo JO e ~· letra ~).. . , _ 

A atual adrnimstraçao n~unrcip.lDl .c:et .~? 
· l J t 'SOlll'Cll"O do li e OllO caiuvn, exercrc a pe o c. . . t. 

Municipal do Partido Hepuhlicano, cor.1 1ta-
rhndo o pe11snmE-nto aqui cxpo~?to c 0 tln _c-

• . · • · · cleu mtcrprc açao rês se socrnl do mumcrp~o, o 2 tA 5 
r!efeiluosa ao Decreto-lei estadual n. . ' ' 
já citado 1 . ria~'ío de E por isso promov.e a c csapr 0 1? •·•1. 1 . 
t(·I·r·cr1'os or1clc ~stão cdificadns a Usma IV ,l Vl-, ' 1 , nen tarcs 
ll 'l Dolabcla e instahv:ão e .cmnp er "t . ·' ' ' · · · · lro'"IH ais Corrlo Se. 1" 'IIl'l ''eiT'\ri'ls escntonos, " , . ·' • ·' ' ·' ' . '·' . · t· ·ionarws escolas c cnsas rc:ndcncwrs ele une 
e operário~ da Usina. , 1. Lavoura 

De acordo com o J.'.statut? l : 1 • , tl, 
C · · f" ·r· ,t:II'l'l e ohnga a anavrc1rn, a ·1rma propl c '. ' . dentário 
a mantc.'r ''C"VÍCO médico-hosprtalai • 1 , ' 
farmacénli'~d c ·"de ensino primário, t.u~ 0 pro· 
Porcion 'l(lo 'lO Ilt',·mero de seus opcranols · t ' ' · - pal"'l O CU· A pretendida desaproprwçao,mcnt~ apro· 
mcnlo c revenda de terras atual. 1·s vit·1·,. . , . s e cerca , " VCI!a.das na cuHm:a .de c,\11,\ ' . estranhos (\ 
fac1htar o acesso de elementos 0 funcion·t-
ativithdc 'l''rícoh perturhand.o . . . , ' 

' d ·" . '' l· sistêncra socral, m,m. 
r~cnto os ~ervrços (e as r'· . sem qualquer 
tidos esclusivamente pela Ir!n,l, . · , 1 cohboraç'ío da ·1dministraçao mumcrpd · , 

, A dc,sapropl:iação evide!lCÍ~l clarm~lente, 
o propósito de dar sede propna ao 2.· sub-
distrito. . 
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Por tôdas essas considerações não deve 
permanec~r a subdivisão estabelecida pelo 
Decreto-ler n.• 2. H5 citado, que está pertur-
hat!<lo, com fins políticos transitórios o in-
tcr~sse <la ~1dministração e do operariZ1do da 
Usma, Malvm~ Dolabcla, hoje de propriedade 
da C~m.~anlua Agro-Industrial de Jequitaí, 
que <~h Ja. empregou grandes capitais e vai 
orgamzar mdústrias de alta repercussão na 
economia dês te Estado. 

Cor~ o. se a _vizinha a elaboração da refor· · 
ma admmrstrahva c judiciária, o assunto serú 
certamente considerado pela Comissão a que 
se. refere o Decreto-lei n.• 5. 901, de 1943. 

PHOJETO N,o 326 

Concede subvençdo 

~onsiderando que a Santa Casa de Carmo 
do , H~ o Çlaro presta inestimáveis serviços do 
assrstencra ·hospitalar, médica e farmacêutica 
ao d?ente pobre e também socorre a pobreza 
por Intermédio da Conferência de São Vicen-
te de Paulo, dispondo de uma vila, que ó 
considerada uma das melhores do Estado, 

a Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art, t,o - Fica o Govêrno do Estado 
ll.Utorizado a conceder a subvenção de Cr$. 
12.000,00 (doze mil cruzeiros), à Santa Casa 
de Carmo do Rio Claro. 

Art. 2.• - Esta subvenção correrá pela 
·verba correspondente do orçamento de 1948. 
, Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 
. Sala das Sessões, 29 de outubro de 1947,. 

(aa.) Lourenço Andrade - Cast~o PI-
res --- César Soragi - ~imões de Almeida -
Adolfo Portela. 
l PROJETO N.O 327 

1M anda rever 'os .provenlf!s. ~os inativos da 
Fôrça Policzal - Ofzczazs e pmças 

A Assc~bléia · Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta_: . 

, Art. 1,0 
-- Devera o ser revrstos, dentro do 

' prazo de üO dias, a contar da data da aprova-
ção desta. ~ci, os P.r~v?ntos dos inativos da 
Fôrça Pohcral - of1crms c praças, de confor-
·midadc com o que preceituam os arti•'os 
182, § (i.", e 193 da Constituiçiio Federal ~~·o
mulgada em 18 de setembro de 1941i. 

Art. 2.• - A concessão da;; v·n1 t'I''C'llS • - • .. • ( 'b • da rev1sao prcvisc~~ no artrgo 1.0 deverú ser 
feita a p~n·tu· t!_c 1.. de março de 1!14-7, tenclo-
sc em vista nao ~;o f? Decreto estadual 11 o 
2. 079, de 13 do. refendo mês e. ano, que m~
dificou os vencunentos d~s oficiais c praças 
em atividade como tambcm o disposto 110 · 

. 1"'J § ('o e 19'-' u· C t't . - s artigo:; o .. , >. ' " · a ons 1 mçao F0 , 
deral acima enurncrado_s ._ 

Arl. :Lv - i\ rcvrsao de que trata esta 
Lei devcrú ser fe1ta na prop?rçã.o de üO% 
sôhrc 03 venclmenios que os mat1vo:; perce-
bem atualmente· . 

Art. 4.o _ As despesas decorrentes dn 
presente Lei correrão pela verha própria do 
orçamento vigente, a cr~al, se necessúri~, scrú 

. · suplementada na ocaswo oportuna a frm de 
se atender o que estabelece a Constituição 
Federal. 
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Sala das Sessões, 27 de outubro de 194 7. 
(aa.) Otacílio Negrão - Lima Guima· 

rães - Bolivar de Freitas - Feliciano Pena 
- Carlos Prates. 

Jnsti[icação 

A revrsao de que trata o presente projeto 
de lei não é novidade c nem estranha a esta 
douta Assembléia. 

E' matéria já prevista pela Constituição 
Federal, promulgada em 7 de agôsto de 1946 
c que deve ser estudada com justiça pelos 
ilustres componentes. 

Diz a Constituição: . . . 
"Artigo 193 - Os proventos da mah_vl-

dade serão ;;evistos sempre que, por. ~nohvo 
do poder aquisitivo da moeda, se mod1fu~a!ern 
os vencimentos dos funcionários em at1v1da· 
de". 

Art. 182 . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · ·: · · · · 
§ ü.o - Aos militares se aplica o <lrspos· 

to nos artigos 192 e 193". 
Como os vencimentos dos militares c~ 

atividat:Ü! foram modificados pelo Decreto-lei 
estadual n.O 2.673, de 13 de março de 1947, 
a partir de 1,0 do referido mês c ano, p~st~
i'ior, portanto, a promulgação da Constrtu~
ção, é justo e de todo direito que se faça bai-
xar esta Lei que virá minorar a situação de 
velhos servidores que tudo deram em prol (~O 
Estado e da Pátria, e que hoje vivem nas mms. 
duras dificuldades. 

(a.) Otacílio Negrão. 
- Publicados, incluam-se em ordem do 

dia. 
Acha-se sôbre a mesa o seguinte 

HEQUERIMENTO N.o 86 

Sôbre o mandato do SI'. Wadi Nassif 

Exmo, Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Os Deputados infra-assinados, para res: 
guardar o~; direitos do Sr. Deputado Wad1 
Jo:;é Nassif, eleito sob a legenda do ~.§.D. e 
condenado a 2 anos e 8 mese:; de pnsuo pe!o 
Superior Trihunal Militar, vl:rn requerer seJa · 
processada a suspensão do exercício ~le sc~l 
mandato, na forma do disposto no artigo 78, 
n,o 2, do Hcgimento Interno, c conforme pro· 
nunciamento desta Assembléia. 

P. deferimento. 
Sala das Sessões, 20 de outubro. de J947~ 
(aa.) Carlos Prates - Antômo . I edr 

Braga - Castro Pires - Adolfo Portcla -
Aníbal Gonlijo. 

__ A Comissão de .T ustiça. 

INDICAÇÃO N.o 23 

Sôbre consLruçtío de ponte no Rio Araguari 

E . . . Sr. Presidente da Asse!nbléia Le-
xmo. .. G•r"ll'' gislativa do Estado de :lim_as e ':'I·· . C"s" . . V Fxci'\ oUVH ,l ,l u «t Hcqueremos. '11 · ~· ,,',''Governador do 

se di11ne cncarnm wr ao .:.oi • <' • 1 n · t · )' 1 ,,r ;''CreUI O ( U E:;tacio por m erm~r 10 c.o ;) · • :· . . . 
Vin~~ão 'e Obras Públicas, a segumte mdrca-

ção: Fncareccmos c indicamos ao Govêt;no. 
do Estado a conveniência de ser constrmda 
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tão depressa quanto possível, a ponte jú pro-
jetada e orçada sôbre o Hio Araguari conhe-
cido também na localidade pelo nome' de "Rio 
das Velhas", .no povoado denominado "De-
semboque", município de Sacramento. 

Sala das Sessões, 29 de outubro de 104 7. 
(aa.) Carlos Prates - Joubert Guerra 

- Emílio de Vasconcelos - Magalhães de 
Melo Viana - Aníbal Gontljo - Antônio Pi-
menta Castro Pires - Maurício Andrade. 

Juslificaliva 

Seria desncccssúrio encarecer a necessi-
dade da construção dessa ponte, uma vez que 
jú foí constat~wa }1e1a JH'v1H'W Secretaria Lle 
Viução c Obras Públicas, em l>roccsso ali c:,is-
tcntc, contendo os respectivos estudos, proje-
to c orçamento, chegando mesmo a ser auto-
rizada. Uma de suas finalidades precípuas 
consiste em fazer-se a ligação da zona sul do 
Estado com as do Oeste, Norte e Tr.ifmgulo· Mi-
neiro. Sabe-se que o motivo determinante c 
que. teria prot.clado a construção da ponte, em 
aprc~:o, depois de autorizada, se prende à 
sua localização. 

Devemos frisar também o seu aspecto 
deslocamento pleiteado para o lu«ar dcnomi-
n~do :'Pôrto do Fajardo" é dcs[;consclhável, 
nao so por ser mais onerosa a construção, 
como também por afastar-se do traçado au-
mentando a ·distância, da estrada cxistcr~tc e 
da rodovia que se r>rctcnde construir, passan-
(~0 11or essa ponte, entre Araxú e a cidade de 
I• ranca, em São Paulo. 

J?c':cmos, entretanto, esclarecer que o seu 
cconurmco, em relação ao transporte do gado 
t~c corte <~uc em lugar de sair para os frigorí-
ficos J?auhstas, como estú acontecendo, ficará 
em Mmas c poderá ser abatido nas xarquea-
das c frigoríficos mineiros. 

Sala das Sessões, 29 de outubro de 194 7. 
(a.) Carlos Pratcs. 

A' Comissão de Viação. 

COJ:viiSSÃO TEl\IPOHAHIA 

(11I·ligo 132 do Regimento) 

O SH. PRESIDENTE - Em data de 15 
r!c ou.lu!Jro dêslc ano, foi à sanção do Exmo. 
Sr: (,overnador do Estado a proposição de 
Ler n:" 15, em que se converteu o projeto n.• 
41, d,rspondo sôhrc o impôslo territorial. 

Com a Mensagem n.o 72, de 25 do cor-
rc~l.tc n~t:s, S. Excia. devolveu a c~;ta Asscm-
hlew thta proposição, que o Poder Executi-
vo se julg.on no dever de vetar parcialmente, 
pelo~ motivos consümtcs <la~; Razõe:; do velo 
parcwl, conforme se encontra publicado na 
ata da 9.'' ~)c~;~;ão Extraordinúria, no "Diário 
da A~:;cn~bléia", de ~)G do corrente mês. 

. ConsH~crmwo o exposto, a Mc~;a, na pró-
pna !!.'' Se:;são Extraordinária determinou 
se procedesse ú eleição da Con{issiio de cin-
c? membros, de que trata 0 artigo t:l2 do Hc· 
grmcnlo, para emitir parecer 110 prazo regi-
mental. 

_ Em ~;cguida, pa,;sa-sc ao processo da clci-
çao.' em ~scrutínio secreto, de acôrdo com o 
artrgo 20b do Hcaimento 
, 9 _Sr. Prcsid~nte em~ vida para assistirem 
a o!c11;ao os Scn·hores Aníbal Gontijo c Hondon 
Pacheco, que f5C postam junto à mesa. 

A. L.- 34 

O Sr. 1.0 Sccrctúrio faz a chamada dos 
Senhores Deputados, e cada 'um de sua vez 
r~cebc do Sr. Prcsi~lcntf? uma sobrccarta va-
zia, penetra na .cabmc, mdcvassúvel de onde 
v_olta ~ recolhe a sua cedula em urna úrna que 
fica sobre a mesa. 

TcrmÍI_Iada a vo.t:~ção, o Sr. Presidente 
'conta as ccdulas, vcnfrca que o número delas 
coincide com o número dos votantes c lê cada 
uma de per si, tomando os dois secretários as 
devidas r~otas, pelas quais, finalmente, se faz 
a apura~:ao, a qual apresenta o seguinte re~ 
snltado: Deputados Maurício Andrade, Fcli-
ciano Pena, Fabrício Soares, Henó c César 
Soragi, vinte c oito (28) votos cada um. 

O Sr. Presidente proclama eleita a Co-
missão de que trata o artigo 132 do Hegimcn-
to, c convoca-os para uma reunião hoje, às 
19 horas, no Palúcio da Inconfidência. 

REQUEHII\IENTO 

Sôbl'e s!lbstil!lição na Comissiio de Legislaçiio 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Tendo de ausentar-me por alguns dias, 
, desta Capital, venho pedir a V. ~x~ia. se dig· 

ne de dar-me substituto na Conussao de Cons-
tituição, Legislação c Justiça, durante a mi-
nha ausência. 

P. deferimento. 
Sala .das Sessões, 29 de outubro de 194?. 
(a.) Pedro Braga, presidente da Comrs-

são). 
REQUEHIMENTO 

Sôbre s!lbslitlliçao na Comiss«o de Viaçiio 
Exmo. Sr. Prcsidcn lc da Assembléia Le-

gislativa. , 
Achando-se ausentes os Senhores Jose Au-

gusto, André de Almeida c João Camilo, n~en~
hros da Comiss,iío de Viarão c Obras Publi-
cas, requeiro a V. Excia. a norneaçã,o d~ ~e
pulados que os substituam nessa Conussao, 
uma vez que, dentre seus componentes, al?e-
nas estão na Capital, os Senhores Mateus Sa~ 
lomé c o abaixo-assinado. 

Sala das Sessões, 29 de outubro de 194 7 ·• 
(a.) Olacílio J:<cgri:o. 
O Sr. Presidente defere ambos os reque-

rimentos c designa o Sr. Aníbal Gontijo para 
substituir o Sr. Pedro Braga na Comis~;[to .de 
Lcglslaçüo, bem corno os Scnho;·e~ l~I.hcrro 
Navarro, Lourcn~~o Andrade c Antonw Iun~m
ta para suhstituircm, rcspcclivmnentc, os Srs. 
.J os c i\u~~u.;to, I\uttré ut; . ;... ... _u.:úu .. t e tj üdV Cu-
milo, na Comissão de Vinção. 

Sem outra matéria a ';cr tratada na 1.~ 
parte da Ordem do .Db, o ~;r. Presidente con-
cede a llalavra aos oradores inscrito~;. 

O CASO DE SANTOS 

O SH. PHESIDE.tn'E -- Dou a palaYra ao 
Sr. Otacílio Negrfío. 

O SH. OTAC1LIO NEGHÃO -Sr. Prc~;i-
dcntc e Srs. Deputados. 

Na campanha eleitoral que culminou com 
a ascenção do Sr. l\lilíon C~anpo:; aGI Palúeio 
da Liberdade, tive necessidade de procmar 
o município de Alvinópolis. 
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, Aconteceu, porém, que a estrada Santa 
.. Darbaru ~. Al~inópolis estava impedida. E, 
um consequencw, embora vc'lteando, procurei 
passagem através de Monlevade. 

l\!inha. . chegada causou certa agitação, 
naquela of1cuw empolgante de trabalho. 
, Indaguei as razões do acontecimento. 

Conh;rmn-rnc, então, us infúmias ali divulr;a-
d:ts, de ouvido a ouvido, sôbre a minha ;i-
..srta ao Porto de Snntos, ou por outra, à Ci-
dade de Santc•s. 

Consegui conversar com alguns trabalha-
dores daqueln localidade c prometi-llw; que, 
op~rtunamcnte, desta tribuna, faria a expo-
sr~~uo real dos acontecimentos da cidade de 
~"..Hntos. 

1 Acres?eutei que não pedia votos em Mon-
:va~~· at~ qu.e a acusaç.ão unônirna erguida 
con~r <l mun fosse reduzida a pó. Monlcvade, 
porem, deu-me um vc,to 
le' Desejo que êsse vot;mtc de Monlevade 

Ia as razões que vou expor, mandando-me 
a~ suas i~.I;r>rcssõcs, resguardando sua idcnti-
d<lde, se lO r do seu agrado. 

Senhorc:-; Deputados: 
. Em fevereiro• de 1!Hü um grupo de c;;-

h~:.·,dores estrangeiros, em cujo seio rn·edo-
nunavarn elementos comunistas eS!Hmllóis, 
lançou entre o:-; estivadc:rcs a idéia de se man-
terem em "parede" com o objetivo de não 
pro~edcr a carga c descarga dos navios espa-
nhors que atracassem no' porto de Santos. 

A idéia r~anhou corpo, principnlmcnte 
entre os agitadores nacionais,. c, por i~so, foi 
<:?nvocnda uma reunião extraordinária no 
Slildieato, tendo sido o assunto dchutidCI c, 
:por rnaiorid dos prc~entes, deliberado que os 
:associados não participariam dos trabalhos de 
em· c a e descarga dos aludidos vapores. 

Cumpre lembrar que os serviços de csti-
·va são privativos de determinado número de 
Pessoas previamente inscritas na Delegacia 
do Trabalho Marítimo. Desde que estivadores 

·.se negam à descarga e carga de vapores, es-
tabelece-se a confusfto nos serviços portuários 
Il?is, de acôrdo com os dispositivos legais em 
VIgor, não se podem convocar trabalhadores 
alheios à profis~ão de estivadores. Devem-se, 
'POrtanto, considerar os estivadores 'como 
prestando serviço de• utilidade públic·1 cc,·n 

· nutorização especial do Govêrno. '' ' 
Prestados êstes esclarecimentos prclirni-

na.res1 cumpre acrescentar que passaram, em 
tra~tst~o pelo port.o de Santc's, durante os acon-
tecunentos focalizados, os navios CSJ)n 1 .. 
"Cabo de H . " "C b ,, I3 · un 101~. 

~ ?10 ' a 0 uc uena Esperanza" 
o Cabo Pno: "e outros, todos com ... ,, " ' 
'r ai para aquele Porte;. c,u <>a ,,c-

Os esti-yadorcs, em atitude estranha re-
cusaram-se ao trabalho, csquecidoo d ' - Il· I' 't ,, c que na o rcs ?~'!I , 1~1 o essa recusa, dado 0 r c · _ 
me de pn VIleg1o. gi 

O "C~bo de Buena Esperanza", por exem-
plOl, dePOIS de permanecer algum temtJo 110 
porto, zarpou para Buenos Aires sem t~r sido 
feita. a descarga da Mer?adoria. destinada ao 
Drasrl. No porto artJenhno, for feita a bal-
deação de carga para vapores de outras ban-
deims .. 

A situat~ão provocada pelos estivadores, 
relativamente ao "Cabo de 13uena· Esperanza", 
em desohcdicncia à Lei c ao contrato de tra~ 
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balho a que se chriganím, custou à economia 
brasileira o prejuízo de Cr$ 118.335,00, con-
forme ficou apurado. 

I~ssc mc:;rno navio deixou de cnrre:,lnr 
pura u Irlanda uma grande pa:·tida de tecidos, 
que ficou alravanc~;nrlc• o porto à espern de 
outra eondud\o. 

Depois d.e verificada a desolJcdiêaf.'ia dos 
estivadores em rclar~ão aos trê:; navw•; ci-
tado.•;,.. ' · " 

O Sr ilmuwdo Ziler - V. Excia. me-
permite um aparte? 

O SH. OTACiLIO NEGJI}O - Com todo 
O jll':IZCI'. 

O Sr. 11rmumlo Ziler: -- V. Excia. c!a~:
síficou de estranha a atitude dos estivadores 
de Santos, por se negarern a fazer a cnrga· c 
desear;~;t dos navio:> dei dit~Hlor Fr~mco, raro 
uue ~;c. vel'ificou clepors que o Cvngre~;so ,.Na-
éional, deputados c senndores rC!unidos, por 
unanimidade, rcpudic'U o regime frmHJlU:>ta, 
recomenando ao Govêrno o t·ompimenlo das 
uo:;:;us relações. com a Espanha de Francr, · 

l~sses Estivadores, c nao só c·s de Smllos, 
através de seus sindic~~tos, rc>olveram defen-
der :;cus irmãos trahalhadot·c:; que sofrem na 
Espanha, dantlo cumprimento ü recomendação 
que o Sr. Dutra nãcl cumpriu; em muit~<s par· 
tcs do mundo, inclusive Nova lorque, o mesmo 
()Correu, de maneira que não se tnlta de uma 
.atitude estranha, nrovocada nor aqitrtdores es-
panhóis, confonrie V. Excitt. os' classi(icou. 

O SH.. üTACíLIO NEGIL\0 - Agrade~~u o 
aparte de V. Excia. Eu não me referia -à ati-
tude poltica daqueles trabalhadores, mas ao 
fato1 de terem êles infringido o eontruto de 
trabalho, a cujo cumprimento não podiam. faJ-
tar. Foi êsse fato que qualifiquei de "esiranlH< 
.atitude." 

O Sr. ;1rmando Ziler - Entiío nega V. 
Excia., aos trabalhadores, direito ü atitude po-
lítica 'l 

O SH. OTACtLIO NEGRXO - Clal'CI que 
não. Mais adiante V. Ex c ia lerú respondida 
esta pergunta. 

(Prosseguindo) : 
Depois de vcrlficada a desobediência dos 

estivadores, com relação aos navios citad?s, _ 0 

Mini~;tro do Trabalho convocou uma cor~ussao 
de cstivadc'res e dl'rri'lis portuários de Santos 
J>ara. um CJ~tcndime,nt~ ~rn seu Ga~Jinete, onde, 
durante três horas procurou cxpltcar-!hcs: 
. 1.) que a atitude por ~~~:', ass~u:.ud~: y~·e-
Jndicava sobretudo os ulle~e.•.ses nc~cwnars, .. 

2,?) que cf;tando a i\lannha Mercante Bla-
sileira dcsraicada de vários vapores,. rwss~ cx-
portaç'io e importação exigiam o mmor I!ume-
ro p~s~ívcl de cmbarcac,:.õcs, o que nc'S ImPe-
dia d~ afastar dos portos brasileiros, aqu~~;s 

• ·t" • '• O seti COllClll''·o aO Il 0 "·'0 
<JUC VIessem l ,lZCI · '-' 
cc'mércio; 1 . pores 

'' ?) que a cm·na ou descarga (c v,l · 
.:>. • - 1 . "' t 1 lt' c a externa, cspanhors envo vw assun o < e po 1 . 1.• ·onl , (' ~ , ··l''l decuu,c c que so no xoverno cornpe J, , • , t me-

sabedoria c acerto, o que a esse rcspcr 0 

lho r se deveria fazer. > T . , V 
o Sr. r1nnando Ziler - ~?~m~ m~1,. • • 

Ex c ia. novel ap~1rtc 'l O Poder Le.,rslat~ v o.!.'~ se 
1 , . , definido. Independentemente dr:,sso, 
~~~;~;~lo se trata de defesa ele dc~nocra~ra, c 
·quando Franco tinha, como tem, JL\S m.~smor
ras dezenas de milhares de trabalhadores pre-
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sos mui~os <los quais soh amcnça de ·.morte, 
quase sempre concretizadas, por serem líderes 
·sindicais e não agitadores extremistas. E' natu-
ral que os trabalhadores tomassem uma atitude 
qua.l~Iuer, dentro das suas IJO.~sihllidades, no 
senudo d~ mostrar a sua atitude em defesa da 
democracia. 

.o SH. 01'AC1LIO NEGni'W -Nada mais 
rrazoavcl a revolta contra as arbitrariedades de 
Franco. Poder-se-la, por exemplo, 'Promover 
uma gr~ndc snbscri~:üo em favor das vitimas. 
.ou, cntao, representar ao nosso Govêrno para 
~·mr~p.er rcla~~õc~. Aqncln altude, pm·ém, lli"U-
J_lldictal aos inlcrbses econoitlicos nacionais, 
e que Iiüo devia ser tomada (Pdmas) . 

O Sr. Arnwwlo '/,i/e r -- Allú~;, as dittH; C!'' 
{le prc;testo jú haviam sido tornadas várin~; 
vêzes, mas era necessúr.io wostrar n repub:1 
contra um regime que havia :woiailo visível-
mente, ostensivamente, o nazismo. (Falmas 
dus {JaZerias). 

O Sr. OliLcílio Negrüo - A repulsa ao•s 
pr·oce~so;; nazj~;ü1:; e fu:-;cü~tas crn digna c jus-
ta. Nao obstante, as atitudes (!c vem ser toma-
das. ser? prejuízo dos interês:;cs nacion:lis. E' 
mu}to JUsto c mulio digno defendermo:; o·; in-
1eres:~e·; tlo Brasil. (Palmas prolonouda:; dus 
galenas) . " 

O Sr. Annando Zilcr - V. Excia hú de 
~~onr~ord,n· coiDÍf'ü ('~UC o~.' Í'ltcrê•'r''H' r'1f\=on·d'' ll;:O "·a ·r· , .t ,) .. :;::.._,.,_,...~ ~• ....... ..~. c. .::> 

," ·'1olll Icam apenas centenas de conto~;. O 
< or·'''""'···o rT . I _.. h,.'(.;,_,."~ ~:H~IOH~l , rec~cn1endnnd0 o rornpi-
me~lo. com Pranco não estava contra os in-
tcrc~;::es do Drasil. 

.,. "~}ém disso a carga do navio "Cabo de 

.rior!l era de passas cspanlwlas e vinhos fino:;, 
e nao de gêneros de primeira necessidade, co 
mo declarou Vossa Excia. 

:) !~r. OT/,ClLIO NEGRÃO- Neslc podo 
V· l>XCia. estú enganado. Tratava-se ele gênc-
rot; d~ primeira necessidade para o Brasil; c 
peço !I~cnça para pro:::seguir, se V. E::cia we 
pcrnutJr 
· · O. Sr. Armando Ziler - Se as galeria; 
o permitirem. 

O SH. OTAC1LIO NEGRJí.O - Eu não ~;ou 
contra as manifestações das galerias; pró on 
contra sempre as recebo muito hem. (Palmas 
ptolongaclas das galerias). · 

O Sr. Armando Ziler- Também acho que 
c1 povo tem o direito de manifesiar livremente 
sua opinião; mas, ainda agora V. Excia. viu 
que foram as galerias que impediram V. Exe.ia 
de continuar ... 

.o SH. OTAC1LIO NEGHJí.O- A resposta, 
porcm, que, dias depois, numdaram ao Mini.•;-
tro foi negativa. 

Em !J de abril chegava a Santos o vapc1r 
espanhol "i\Iar Caribc", n fim de receber urna 
grande .carga de algodão. Novamente os estiva-
dores ~e 1Tecusaram no trabalho, e a carga dês-
s~ _navw tc~e ,de. ser feita por sr>ldados da Po-
hciU c do Exerc1to. 

Procurou, ainda, o Ministro pela se"tmda 
vez.' estabelecer entendimento c~rdial c;m os 
est1vado~·es de Santo1s, fazendo seguir para 
aquela c1_dade o Presiente do Instituto de Apo-
;\c.~ta~lona c Pensões dos Empregndos em 
I' an~r?ortes e Cargas, c! qual, com o intuito de 
conciliar a situação, promoveu uma reunião 
de todos f."!S ~slivadorr~~;, verificando-se, porém, 
<J~H: a mnw.na dos presentes mantinha a de~ 
c1sao antenor. 

. Estavam,· assit~J, despedaçada"' d::n~; ten-
!t~!Jv:.:s ~Ie enicndimeniO cut·c!i:tl. patl'ló!ico e 
(}.lgno. 1~es~.Hl altura do·.; ncnn:r:~·~·.:~c!l~(Y~ ') 1\fi-
nistro do Trahitllw rccehr.:n r>. sc·u col,:\,~ X~s 
Relações Extedore~; cúpi~· ,:,, ::r:,·tdnt~"' tPle~ 
grama tla Embaixada do ll: r~';i; '.'i.l \Vn~hi;l"
ton, dntado de 15 de Phri! '!c.: J:nn (L~): " 

"I'O''O 'T E '. . . ,. . _, o n ossa •xcc~.<:nun ra,ormat· qual 
sitt.ulçao do!; cnrreganii.\nio.'; e dc~.;c~n·rc:-;:ln1 cn
í?S 1~0. porto de Sant?s. O problema 'é :1~Ini 
ta o scr1nrncn te cncarauo ·que ~e cogita de sus-
pender o ern.hnrque d~~. car;.;n en1 geral c de 
trilhos, até que ~;e 1wrr•w!izem o:; tl·~;ba!hos 
do referido pôr to. Pa:·a que ia! nu o ~mceda, 
estou envidando todos os esfor~~os, m:1s ne-
cessito! jlc esclarecimentos urgentes, a fim de 
que possa ter êxito." 

Em 2fl de abril ele 19-!G, recebeu o Minis-
tro do Trnb~11ho o ofício li. 70 - GM - Hc-
servado - Urgente, do Sr. Ministro da Via-
ção e Obras Públicas, em que dizia textual-
mcn1e o :;egtJinic: (!,e>: 

"O Diretor Geral do Dcpnrtnmento Na- ' 
cionnl de Portos, Hios c, Canai~;, em ofício G 
- 113, de 2G do eorrenfe, trouxe no meu co!-
nhecimento qne os opcrúl'ios no r.erviço por,-
tuário de Smiws, em reunião realizada em 2 
dêstc mês, na sede do respectivo Sindica_to. 
haviam (kliberndo nfí.o traball:nr c;n navws 
que trnfet;am soh a handcir~ espanhola·. Tam-
bém os associados dc1 SindiCato dos Empre-
gados na Administração dos Serviços. !Jortu!t-
rios de Santos resolveram, em mamfestaçao 
de solidariedade aos estivadores, não tr:nhalhar 
em nenhum navio espanhol. Em se tratando 
de causa de suma gravidade o Diretor Ge-
ral do Departamento Nacio~1al de, Portos, I~ios 
e Canais, entendeu convemente ;razer, c1 fato 
ao meu conhecimento. Ocorrendo,, porem, que 
a matéria niio é da competência deste Minis-
tério, resolvi submetê-la à apreciação de V. 
Excia, que se dignará de tomar sôbr~ .o as-
sunto as providência julgadas nccessa;1as." 

O Sr. Armando Ziler - V, Excw,. me 
permite um aparte'? . 

O SR. OT ACfLIO NEGRÃO - Perfeita-
mente. 

O Sr. Armando Ziler - Vê Vossa Excia. 
que o seu colega do l'dinistério da _Yiação n~o 
tinha a mcsmu opinião de V. Excw; I? ara ele 
não se tratava ele meia dúzia de agitadores 
c~;trangeiros; foi o Sindicato que torn~u tal 
ddiberar;iío contando, ainda, com a adcsuo de 
outros Sindicatos. 

O SH. OTACíLJO NI~GlUO -- E:;tou de 
acôrdo com V. Excia. Houve participação dc1 
Sindicato. E mais adiante terá V. Excia a 
razão dessa ;participação. , 

Os jornais noticiaram que o Ministro 
do Trabalho seguira de avião1 especial para 
Santos. Avião especial é o processo enfático 
de anunciar comodidades. Fui em aviil.o de 
cargu, completamente feclwdo, ~;em possibj-
Iidnde de olhar sequer, a paisagem. Em Sao 
Paulo, procurei auscultar a o1pinião reinante 
sôbre a situação de Santos. No Palácio dos 
Campos Elíscos ouvi a opinião de Secretário~ 
de Estado1, do Prefeito da Ca:pital flc São 
Pnulo e <le jom~1.li~;ias. T~a~; nw~;, ouvi a de 
homens de negócios, <ie tr~1halh:Hlores, de po-
líticos, tôda gente, enfim. O resumo de tôdas 
essas opiniões no fundo é a que se segue. 
A civilização de Santc1s era, mais ou menos, 
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insular, isolada como está a cidade pelo mar 
e por uma grande serra. A civilização pau-
lista, por sua vez, não havia descido até San-
~os. Vinha, pois, de fora a influência fülrma-
dora do ambiente santista. A cultura, a ins-
trução, a abertura ele novas vias, a permuta 
de homens, poderiam, com o tempo, integrar 
a cidade de Santos na plena civilizaçüo pau-
lista. 

O Sr. Armando Ziler - Achavam que 
São Paulo tinha uma civilização c santos 
outra? 

O SR. OTACiLIO NEGRAO -Estou pro-
curando resumir as opiniões qne ouvi em 
seis horas. Meu problema, porém, não era 
de sociogenia. Era uma questão de f aio. Pre-
cisava descongestionar o porto de Santos, pre-
cisava fazer com que aquêlc pôrto volla~sc ao 
t~abalho, que faz a riqueza do Brasil, pcrmi-
tlndo a entrada c a sníd8 de mercadorias. 

~om as informações o;lJtidas na capital 
paulista, apoderou-se de mim certo desâni-
mo. Mas, prossegui minha viagem. Contava 
eu naquele dia, como conto hoje, com o pa-
triotismo da gente trabalhadora do Brasil. 
(palmas prolongadas). 

O Sr. Armando Ziler - Todc;s nós con-
tamos ... 

O SR. OTACíLIO NEGHÃO - Disse cu, 
porque era o Ministro que ia em missão es-
pecial. 

O Sr. Armando Ziler - Inclusive a 'PO-
pulação de Monlcvade para a qual V. Excia 
dirige ês8e discurso especial ... 

O SR. OTACiLIO NEGRÃO- Contei tam-
bém com a população de Monlevadc c com o 
amor dela ao Drasil. 

O Sr. limww1o 'liler - Muito bem. 
O SR. OTACíLIO NEGRÃO - Ditas estas 

Palavras vrosscguirci na narrativa dos acCin-
t~cirnentos de Santos e procurarei ser tão 
fiel quanto a minha memória me permitir. 

Cheguei a Santos à noite. Durante essa 
noite recebi a visita de quase touos os prc~;i
dentcs dos Sindicatos de Santos. 

No dia seguinte, muito cedo, procurei as 
docas de Snn tos. Ao s.air do hotel, tiuas pes-
soas me acompanhavam. Desconfiado, quis 
s.a~cr .quem ~1·am. Infonnarara-mc ~~cr da po-
h~w, 1ncmnlndos de guardar a pessoa do l\Ii-
~l~tro .d<? Trabalho. Declarei-lhes que dese-
Java, sozmho, percorrer a cidade. 

1 As docas de Santos são, realmente, em-
IP0' gantes · Não foi fúcil pcnctrnt· no recinto. 
Aos ~uardas, ~111c. me intcrpclaJ·~un, respondi 
que e~a um ~mnclro em visita ú cidade N:>o 
revelcr ,a mmha identidade. · « 

O SH. PHESiDENTE ·- Comunico 'lO 
nobre orador que o seu tempo jú se CS''c•t;u 
~as con~edo-lhc a prorro;Jaçlio regimental d~ 
cinco nunutos. 

O ~H .. 0'1;;<\CH.IO _NEGRXO - Ar;rade~o 
a V. J<..xcw., ;:,r. Presulcnte. ~ 

· Afinal consegui percorrer as doc-1,. C "'· ou-versei largamente .com grande número de do-
queiros c de c~;hvmlorcs. Er.leontrei vários 
grupos em lc·ngus c nz~das dt'>eussõl"s. 

verifiquei que havi~l grande quanlidarle 
de estrangeiros, portt;guc~es, _rumenos, russos, 

Na minha peregrHWÇ~tO, mdaguci da f:aú. 
de c do bem-estar de mmtos. Um dêlcs, res-
pondeu me que tinha sa.udadc~. t~o tempo ern 
•que ganhava oito cruzcu·os d1anos. Naquele 
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tempo, disse-me, comprava uma boa calça por 
12 cruzeiros. Hoje, aquela que vestia, custara-
lhe 60 cruzeiros. 

E acrescentou: estas mal aguentam um 
dia de serviço. 

O Sr. Armando Ziler - Mas a quer:1 ca-
be a culpa disso? -''~'I. 

O SH. OTACILIO NEGRÃO - Não es-
tou procurando os culpados. E::tou, apenas, 
franceses alemães, italianos c cspanlwis. 
relatando' fatos que presenciei nas doc~t> de 
Santc•s. 

O Sr. Armando Zilcr - Mas seria bom. 
Todos preferem o tempo em que ganhú·1nmos 
oito mil réis diúrios. 

O sn. OTAC1LIO NEGRÃO - Antiga.-
mente um operúrln ganlwva cinco cruzei-
ro's diários. I\! as o quilo de banha custava dois 
cruzeiros; hoje ganham êles vinte c ~~natro 
cruzeiros c o quilo de banha custa Ymle e 
cinco. 

A vida, ~wbemos, cstú cara para todo.~. 
Pois hem, Sr. Presidente, Srs. Dqmtados 

depois de andar longo tempo pelas docas de 
Santos, encontrei um brasileiro, que r!lc ~an
dou amigàvelmentc. Conversamo>: lon~~amen
te. Contou-me, cnt5o, a miséria de ecl'ias ha-
bitações da cidade. Pedi-lhe que me condu-
zisse até aquelas habitações. 

Hevelando, pela primeira vez, a minha 
identidade, consegui permissão para que OI 
doqueiro saísse comigo, vencendo a oposição 
do guarda-portão. 

A carestia de habitações em Santos é 
pavorc1::;a. Concentra-se ali. a história real 
de Jean Valgean. Na rua Gal. Cflmar:1, por 
exemplo, existem porões, ~em luz, serr~ ar, 
s2m confôrto c ~;em pé di.c·eJto, omlc r::::Hlem 
três e quatro famílias. Entra-s~ ~;gpellado. 
Não há cozinha. O cheirc1 de bafio e tr:::men-
do. 

O SR. PRESIDENTE - Informo no no-
bre Deputado que a sya prorrogação jú ~:e es-
tou e que cstú inscnto• para falar apos V. 
Excia. o Sr. Deputado Cesar Soragi. . . 

O Sr. Cesar SomrJi - Sr. PrcsJ~:cnte. 
Com multo prazer cedo o meu temJJO ·~·.o Sr · , '} 
Deputado Otacílio Negrão. 

O SH. OTACiLIO NEGIL\0 - Agradc(;o 
a V. Excia., sr. Pr.c"identc, e ao nobre De-
putnc\o Sr. Cesar Sorngi. 

Foi assim nu c tomei eonhecimc'J 'o da 
miséria de al;~llmns hahitnçõc.~ .coletiva:~, ~; 
Santos. Prometi que C<:; !Jcnel!ClOS da . uasa 
Popular scri.lnn imediatamente, <lepo1:; de 
con~;tituícla a Funclar;i'ío, levados ücrn:;)e fjrnn-

Ouanto à Casa Popular, de:;ejo re~:vmdcr 
de porto. , z· 
ao aparte qtte o nohre deputado Arm:'JJ.(~O . I-
ler dirigiu, em forma c.le pergunta, h:l dws, 
'lO nobre Deputado Alb:)rto Deodato. . 
' A. (''''"l Pormhr é tWl'' in•;titukiiu cna-.1'-•·' 1.. c,.. "" • ~ 1 • • 
da 110 l\Iini!;tério do Trabalho por Jlllll•Hl llll-
ciativa. Deixei o M.ini:>tério em 1G d? on_tubro 
c no dia 18 comvletou-se a O'l"!:lalllz:~::;ao da 
Ca•·a Popular. . ·• o Sr. ,1nwmdo Ziler _ Mas o ~l;~reto e 
datado de 1." de ~ de -.L (J. 

O SH. OTACfLIO NEGHAO - Quer V. 
Excia dizer que o:> benefícios tm:da~am. Pos-
so asseverar a V. Excia. quc.a c~wçao dc,uma. 
Fmula~:ão é lenta c difícil. E' feita atrave:> da 
Justiça. O ilustre Deputado c Professor Al-
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'}Jerto Deodato, cuja competência invoco, po-
derá dar insuspeito testemunho da lentidão e 
das dificuldades. 

O Sr Armando Ziler - Aliás, V. Excia. 
há de se ·lembrar que, no Ser;undo Cpngresso 
dos Trabalhadores, em Juiz de Fora, disse 
com serena franqueza o que ~e pas•mva e qual 
era a minha opinião. 

O SR. OTACíLIO NEGHÃO -Não só V. 
Excia ,foi cc,ntra ri Casa Popular, como, tam-
bém, contra a participação nos lucros. 

() Sr. Arnwm!o Ziler - Acho que não é 
soluçuo para o caso ... 

O SH. OTACíLIO NEGRÃO - Pois eu 
acho que é. 

O Sr. 11I•mando Zilcr - mas uma vez 
que pas~;ou, estou disposto a lt~ta~· para que 
•esta distribuição de lucros se efetive. 

O SR. OTACíLIO NEGRÃO -:- Então, 
contamos com o apoio de V. Excw. nesse 
sentido. . 

Fui, ú noite, ao S~ndicalo dos Doqueiros 
e ao Sindicato dos Estivadores. 

Como disse o nobre Deputado Sr. Annan-
do Zile1·, em aparte, dois eram os problemas 
a resolver: o dos estivadores, que não que-
rimn descarregar os navior; espanhois e o dos 
doqueiros, que não accitarmn amncnto de 53 o/~, 
nos ~;alúrio3, embora os empregados da adrm-
nistração c escritórios o tivessem aceito. 

O aumento de 5:l% fôm calculado em 
estudo:; técnicos, baseados nos cadernos de 
compra elos trabalhadores. 

Digo aqui que ninguém, no Ministério do 
Trabalho, conseguirú vencer cem por cento 
.as dificuldades, que lhe são opostas na so-
lução dos problemas do~; trabalhadores. _ ? 

O Sr. Armando Zilcr - Por que razao. 
O SR. OTACíLIO NEGRÃO --V. Excia. 

sabe tanto quanto eu. 
Os doqueiros pleitearam o aumento de 

65%. As 8 horas da noite, estive na sede do 
Sindicato dos Doqueiros, onde fui bem re-
cebido. 

>., O SI'. Armando Ziler -- Vô V. Excia. 
· · .que a atitude dos grevistas ~r a pacífica .. 

O SH. OTACíLIO NEGRAO- V. Excw. 
não perde por esperar mais _algu~s. momentos. 

Nú Sindicato dos Doqueiros nu hem rece-
bido, repito. . . _ 

A reunião se tlestmava n accltaçao do au-
mento de 53%. Dirigi-me, em seguida, ao Sin-
dicato dos Estiva~lorcs. _ . 

Os dois Sinthcntos estao situados na mes-
ma praça. De um lado. o . Sindicato do_s Do-
queiros c do outro, o Smthcalo dos Estivado-
res. Nüo fui recebido cordialmente pelos es-
tivadores, que me negavam até caminho para 
passar. ,.. . 'I • o Sr. 1trmando. lllc:_ - Corchalmente, ~ra 
difícil. Mas V. Excw. na o sofreu a menor VIO-

lência. 
0 SH. OTACíLIO NEGHÃO --- Eu disse a v. Excia. que não P_G\deria por esperar. 
Apontavam o Mnustro do Trabalho, çom-

onenlc do poder constituído e legítimo da 
hepública, dizendo:. "é, aquôle", outros di-

'~~ )darn: é "aqnêlc sujeito! ... 
1 Caminhei, contudo!_ tranqu11amente até 

ehegar ao salão de reum~es. 
0 ambiente era hostil. 

Saudou-me, contudo, atenciosamente o 
Presidente do Sindicato. Em seguida falei 
aos estivadores pedindo que: cessassem ~1 "pa-
rede". Se noutras nações americanas, os esÚ-
vadore;, fizessem "parede", catão, sim, êles de-
veriam .i untar o seu ao protesto tios outros. 

() Sr. Armando Ziler - Houve até em 
Buenos Aires. 

O SH. OTACJ:LIO NEGHÃO - Nu o naque-
la ocasião. 

Foi o que aconselhei: quando houvesse 
greve em ot<lra nação, que então fizessem gre-
ve juntos. Tornar, porem, o maior Pôrto do 
Brasil numa terra proíhida, nüo era patrióti-
co. Citei o exemplo da Argcnlina, cuja pro~;pc
ridadc deve servir-nos de exemplo. 

Não podemos aniquilar o Brasil! Deve-
mos trahalh.ar pelo seu pn1gresso. 

O Sr. Jinnando Zil e r - O nusso pro(;rcs-
so de]lende da Espanha de Fran,:o? E 'se u 
greve de Sanios fôsse sincronizada com a de 
outros países, nosso comércio não sofreria? , 

O SIL OTAC1LIO NEGHÃO - O no~;so 
orogresso depende ~lo no:::;,;o comércio cxte. 
rio r, em grande pm·te. (Aplausos nas aalel'ias) . 

O SH. PHESIDENTE - Advirto as gale-
t'ias de que só poderüo aplaudir e assim mc1;. 
mo por liberalidade da Mcsn. E faço um 
apêlo para que não se manife~;tcm por outras 
maneir<1s. , 

O SR. OTACíLIO NEGRAO -- Apelei 
para os estivadores, ·e lembrei-lhes que ha-
veria um convônio, assinado no, Govêrno do 
Sr. Getúlio Vargas, com as 'outras nações 
americanas, convênio que devia ser cumprido. 

O Sr. Armando Zilcr- V. Excia., então, 
estú a fnvor do Senador Getúlio Vargas? 

O SR. OTACíLIO NEGRÃO - Se V. 
Excia. niio compreendeu o que eu disse, deve 
rá ler amanhã as minhas palavras. 

O Sr. Armando Zilcr --Vou ler amanhã. 
O SR. OTAClLIO NEGRÃO- A êsse apô-

lo, um estivador, respondeu, bem próximo de 
mim, com uma gargalhada zombeteira, excla-
mando: que temos nós com isso? Não quere-
mos cumprir nenhum contrato, queremos é 
fazer greve! 

Confesso que nessa hora perdi a calma. 
Declarei, com energia, que não permitiria que 
me desautorassem! Fêz-se longo silêncio. Daí 
por dian.tc, conse~ui acabar a minha oração, 
sem ser mteiTomrndo. 

Hetirci-mc da reunião dos estivadores 
conseguindo passar com muita dificuldade. 

O Sr. Amwndo Ziler -- Vô V. Excia. que 
mesmo em grave souberam tomar urna atitu-
de razoúvel. 

. O SR. ?T0C1LI<? NEGHÃO - Eu gosta-
na que V. ~"xcw. ~shvessc no meu lugar para 
ver se a atitude deles era razoável. · 

? Sr. f!.rmand? Ziler - V. Excia. não 
P!'C~Isou smr pela Janela, como disse a prin-
Cipio ... 

O SR. OTACiLIO NEGRÃO - Ao chegar 
ao hotel, soube que os doqueiros tinham re-
jeitado o aumento de 53%. Confesso que 11 ~0 dormi naquela noite. • 
. Pelo te~e~onc ,fui avisado de que três es-

tivadores VIrwrn a minha presença Avi· ~te· .l . . ,, l-me. com c es, 11_r~scntes o dr. Serra e urn jo _ 
n~\hsta!. _corr~hgiOnúrio do nobre Dcrmt' ir 
Luna üuunuraes. <te o 

533 



O Sr. Armando Ziler - Quanto a (:ssc 
'jornalista, niio conhecemos, mas quanto ao dr. 

' Serra ... 
O SR. OTAC!LIO NEGH.\.0- Os três es-

tivadores foram também vistos pelo!; srs. Ali-
rio Snlcs Coelho, Lui;;, Valente c Gcn:To DH-
tencourt. 

Os cstivudore,:, declarararn, c1~c1 rcsu1no, o 
seguinte: 

I - Que a maioria da chsse ern contr:l-
ria iJ. decisão tomada na rwn!üo do Sindicato 
Jo3 Estivadore8; 

H - Que os comunlsln:; ocupnvmu o :,~n
liio das rcuniõc;;, antecipando-se ú chegada do:~ 

outro.·; associados: 
IH - Que, em con!;cqiiêncin; a vo!açflo 

tlJ1Urada no rcelntc, incapm: de comportar 1/ií 
do número total de c!;tivadores, er·D. a dos co-
munistas e não a dos demais tra!JaHwdore:;. 

Aconselharam os três estivadorc:;, nfinal, 
que se fizesse urna votaçflo ~;cerctn, alegando 
que as afirmativas eon!;lanlc:> dos ineisos aei-
ma seriam con firrnadas. 

He:;pondcu-Jhe::; o Ministro do Trabalho 
que o eurnprimcnto da lei não poderia ser al-
cançado, pela forma alvitrada. A lei deveria 
!>Cr cumprida, até que outn: lei a ~;uhstituisse. 

O Sr. ,1rmando Ziler - Mas nem um (]o~; 
éomuni~;tas quis revelar o :;eu nome a V. 
Exeia. '? 

O SH. OTACfLIO NEGIL\0 -Todos três 
me deram os seus nomes. 

O Sr. Armando Ziler -- Mas V. Excia não 
pode revelar ... 

O SH. OTACtLIO N"EGHÃO -- Prometi-
lhe~;. sob minha v:~lavra de honra, que nflo 
lhes revelm·ia o~; nUll!C!;. 

Quanto aos doqueiros, devo informar que 
recusaram o aumento. 

Um comunista, !;egun<lo fui informa-
elo mais tarde, obteve a recw;n do aumento d.:! 
fí:l %, exibindo um püo minúsculo. 

O Sr. 1lrmando Zilcr - A questuo é mes-
mo de pão ... 

O SH. OTACíLIO NEGHÃO -- Heunido o 
Ministério, expu f. a !>llu::ção. O Govêrno re-
solveu agir,_ depois de terem !;ido recm;ados os 
t~e,; entend_rmentos propo~;tos. Em conseqüên-
Cia, ~xpedr o :;cguii;te iclegrama ao Capiti\o 
ucs I orlas; ~rue é tumbém o delc"ado do Tra-balho Marttuno : <> 

"D . , cvc:s canccbr imediatamente matricu-la t.c c"tl'l'H1ore<' 1 · ·' ' •. .,, ( oque1ros e men'"llistas 
que, sendo agrladorce, commli•·ta•· 

0 
"~. 1 1 · re•· não e~ ·. '·t · ,, ·' u U{Yl ac o-" .• mun 1 ~ a~; coloc·u·am · · f ' d desobediênch ·i lei ' r' ' -se n rente a 

~ ' ' con orme rcbcõ , . constam do mquérito iwhm" 1 • es crue 
delc;;ado de policia rlc:;~;1 ' cht~i1, Pclr{ ~r. 4:o 
tencler vo~;.•;n t:çã0 de t"odo c· .. OJo cs-

. , • t ' · no" '1lt' ·• a Ptnur todo·; qci<~L os, ·' • unos acontccimcnt · 
ram o dcsn)sp,eito uos Poderes Co 0t~' prega-
, I · 'lo l'nr•· " lls rhudos c as Je1s \.. I u ·> • , 

E:;sa medida tomada: os eslivad . 
· C'll'l'e""r d 01 es que llu··0 CJLliSercrn • <>" ou escarrcrr·11• 1 · ' · ]" l "'' lUVlOS de qualquer nacwna I( ade, teriam canceh I· .. · 1 . 'c .1s as matncu a~,· . A • 

Estas H!) rr:ovidCI1Cias do. Ministro elo Tra-
balllo Chama-las de providências d ' . I d . esum·l-nas, é ürna in vere a ~;. '. o Sr. ilnnwulo ~Al_er ~ Aliús, uma pro-

• vidêúcia bastante drastrca · - Demissão. De-
semprêgo. 
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TE·GRl'O __ o cancela-
O Sn. OTAC!LIO N '' nt'l 0 con-. · 1 represe ' mento de matncu a, que . 1 IJ"r·miti<la 

· lr"cla le"a' - · trato de trabalho, c me c "' diz no art. 
I·clo Dccreto-ld n.o U. 070, que ' 
lU : • ll •m desatenção 

"\ .... ()('('rl''-;-l" ·ln lr·ana 10, e I 'Cl. 1.~ . ....... ..,,. J{.. ,-~v I '""' . • • , ios ou ( (: -
}Os processos e prazos concllrator .. · , de em-

. . . t , ,1· ''"r pmte S'li'lD~> ~'Jre,;u~to~; nc~; n .~.c e'" , · , e crn 
"'J'"''"'lo'... Mtl ntivirlades aces~orlla~l· _'' "'. or i' •o«'. ,, ~· , - J Íl"l J'll lO '<' 
cpwlqner en•:o, g cessnçao ( ? . h'de's hnda-
P''rt" de (o,nnre•Jado:; crn atrvH, . .·' fins , · ~ .. . " . 'ai!" gi"t\'e pm a . · mcn tnis, coJJ si derar-~;e-a r ': .! ' 1 ''Hltra to· 
c1c)vido·-;· e nutorizarú a re!;eisao ( 0 c. 
ck tralJ:tlho." . lei n.o 9.070, 

( ) <y'J• ;l 1'1",ClNlo Ziler ~ bsta s 
, ' • .. • '. . • A l "reve . é a Jni Ncc<r·lo de Lmw, so Jre t' . 
- '"' · · N-o •"tina 

O SR. OTAC!LIO NEGHAq -: 1 <t "' 
l 1 1r ., .:- 0 de LHJ1,\. que era c JaflW( a 'd;, •• r •1 I , · dccrctacla na 

O St. ;trmamlo Ztlcr -- ~e~ "to ar><lrente 
P''O')()Sl ' sun gc;.)tUo, que, co.nl . ? ..... ~rcve ncaba por 

ele re''Hl<>mcntar o dn·e1to de '-' .. 'poc'c• fazer 
,.,. ~ A •• •. Hl'llS ,, 

lie;nir.lú-lo, por de mnguc•D ' · 
;.;reve. _ V Fxei:1. sabe 

O S!·. Otacílio NcrJ~·uo :--. ·1 , ~~i;. de pro-
que o !llrcito de >!,I'()VC :/> ~2x!;,tlll t cp "' 
mul(~~Jd~· a ntu:1l ConstJ!m(~~'0 · , c'·taV'l em ·o S!'. Armando Zila ~ Ja ·' ' 
vi•;or de<; de :l Ata r! e Clwr,ml~cpec. A \l·t de 

' O Sn. OTACíLIO. NEC,!;AO -;-
1

• co,1~e~'·ão· ('l I - . lei I· um. . ,.. 
Á wpu tcpee 111l0 • e · 't , ··formado em 

on t:m comprormsso a ser r,ms 
ld. , . M'' . 0 C:ov[·rno· o Sr. Amw:ulo Zzlrr :- J' ,.s • 
não eUPljWiu e~:~:n eonvençao · A 

() ~~H. OTAC!UO :NEGIL'W\t -cl'~)(.;:;1r~~:~= 
~I n. 'l ~ -• H ' nn Clltn'>rin 0 <iUe con.cm JJ. 1 

' () 1')""-
.. •1 ... ~ •. 'f do ''~'f~VC). ,. .t<\ 

I Cl)!:e, a rc::pei to do dll'é)l ,o, v' , .. 1,: 1!~1 o ~~om-
"l . 'l'lVl"l el·lllLI1 ,,l. , ' - -c:1 eumpnn :ma Jla • ·" : · 1 Cow>tilui!':lO 

]Jl~..-.r111· •. ~·cJ ~l~.;~inad0 1 ~ür~1.ves <a A--·- A ,(J.cr· ..... · .,.~ · · · ln ,-rreYC. /'-
Fcdernl, crinndo o r!IreJlo .c' '' ·hrncnl·,is 
r'1Z r·pfr•rc~nein;; n alivir!ndei; fun< 

1
• . t';

11
: •. : ') ' , ·' ~ . . 1 ... f HH ame.l ' " . 

Ouai•; S~D n~; nllvHlnr.~ ... '. 1' 1 -. fpn<l"m'~n-
0 , ·t '! " e1efinc n~; nl::-;H n< es :. ·:· , · . 

,\I · ,,, ' · " . . 1 J "S prO 'l~;:.;tOJl,l\S 
l 'll· ... C'>mn ""ndo n~; al~vH .. ~H . .o. ·.- ''l'''I.'l .._ -->- '· . .-,.- • l ,,,,uq cn ..... (")-L' 

dcsernrJenhndn•; no•; ~~crviçoi; r 0 , '" ·:,',c1·to" co- ·'·' • - {'f_,,.. C', ,_,, '/:"~ fonte de enerr.~ia, iiummnçno, ,, ... J, ·1•;,.,.c,r"a. •~ 
- I C(ll'f"7 C ( (,, · · '1 mun ir~rwi):)~;, trampor; r;~;. ·''v E·tei n. n(í;) 

O Sr. Arnumr1o. l.zlcl' ~. . · u.e também 
ineluin aí 0" h:PJeúnos e on~! os, <I 
e~tiio inelnídos nc·;!a ima ler: I IM I\ _ 

O SH. OTM~fLIO NEGHiiO DE ' . 
Li Ulll:1 CÓpia da lei. r di•'O CTU:! OS 

O Sr. :\rnwwlo Zilcr ~ _~u in~Íuírlos na 
hnne:í.rim; c vúrioi> outro:·; c<;tao r·p'JJ"l";-;0 , a 

• " 1 er co ' ""' rehH~iio. tnmhem. r, qun qu . }!Íd'l n' mwl-
.Tuízo do Ministro, pode :;er me 1 ' ' -
quer tempo. E' 0 que 

O SH. OTf. C!LIO NEGHÃO t le cner-
ei;tú nqui: s:)rviços de ú;JtW, fon es; 1~.,eõe5 e 
r,in, iluminação, gós, e.•;goto::, comun"e ... 
transporte!; · · · . 1 Tnh·>Iho 

A (lct(•rmin·w:"ío drJ '~~!inislro c o ' ' 1 . 
• ',(< " t .' lh c os 

foi no sentido dP !;er ens!;adn a 1!'1<! IICl 'poli-
estivadores relacionados no inquent~ l ~o de 
da do Estado de São Paulo, ern nume 
oi lo, como expressamente decla_rado · :- devia 

A' ordem do Ministro, porcn~, 1.n·~~ 11 ;11tos ser limitaria aos oito agitndores 1 e ,~c !elo' no~ 
. t - "todos <JU.ln ,,, r·omun1s as ou nao, mas a (Icsrc~-, t . ·e'''lram o últimos acon eeunenlos, p1 '!' , ·, e as leis 

]Jeito aos Poderes Constitucron.u .• 
do País." 

,.· 

/ 
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Pura· isto, autorizou o delegado do traba-
lho marítiiuo a convocar; por edital, todos 
.Os estivadores, a fim de declararem, sim ou 
lUto a seguinte pergunta: "Está disposto a 
cumprir as leis do País c a dcsearreaar na-
vios de qualquer bandeira, inclusive espa-
nhola '{" 

A re~;po~ta negativa implicaria na cassa-
cito ela inscrição c, portanto, l!a rutt~r~ do 
contrato de trabalho. Não podw o Muustro 
delenninar a detcu~~ãn de quem quer que 
seja. , 

No l'ôrlo l!ú vúr.ias categorias de traba-
Jiwllores. No momento, porém, só inícre~;
:-;u\'L!nl duas: o::) cstiv:.!dorcs c os doqueiros. 
O:s e:;tivadore:.; ~;5o em menor número, de .. . 
:l. OOll, ma i:; üll mel! o:;. E o~; doqueiros, .. . 
4. 000 a f>. IJOü, mais ou menos. . 

Os Sindicatos convocaram os :1:;:wcwdo<>, 
]>O r ·deli!Jcraçiio esponlfinea, para em_ votação 
~;eeJ.•eta, decldcrcru, se aceitavc.nn ou nao o au~ 
monto de 53 % . . 

O Sr. Jlrwruulo Zilel' ~Todo mundo acei-
tou; jú não havia lihcrdaclc, estando o pôrto 
ocupudo militarmente. 

o SH. OTM~iLIU ?';uxn,>.o ---- ~~üo havü1 
liLcrdndc par~: ann•·quizm·, ma:> Iwvia liber-
tlud<> l"11''t (lt'"Í<1 ir n "Oto foi ''"Creio 

~O "sn. 'p}uisúmih'E, ~ Inf~rmo ~o no-
bre ornd(Jt' qttc o !~eu prn:zo c:d.ú esgotado. 

O ~;~t. OTACiLIO NEGHAO -- Pc~~o a V. 
Excia. conceder-me mais cinco minutos o ara 
terminar. 

O :-lh. ·Pm~SJDENTE ~ Concedo a V. 
E::c 'a. t:<;•:a prorrogação que jú é usual. 

O Slt. OTACrLíO NEGHÃO Mui! o 
a(jradr><•ido '\ V F"C;'l 

' o'~l:esuÚad~ ;t[;· ;o·lacão foi o. seguinte : 
12-l votos contra, 20 votos' em branco c 1. 516 
a favor. 

Assim poi:;, em volal'uO ~;ccrctn, os do-
queiros punham fim ú co!Jtenda. 

O Sr. AI'mando Zilcr - Mas não eram 
l:les em n{nnero rlc ô.OOO'l. .. 

O SH. OTACíLIO NEGR,\0 ~ Ao todo cêr-
~~a de 3. Oüil, compreendendo eserilório:;, do-
queiros, estivadores, administração, etc. Quan-
to aos estivadores, responderam 2.500 cme des-
carregariam qualquer navio; apenas cêrca de 
;~;i[J rmmiic:;lantm o !H'opó:;üo de ni\o descar-
regar navio:; hc:;panhói;;. No dia :; de ju-
nho de HHG, recebi o seguinte telegrama : 

"Comunicamos n V. Ex c ia. vapor e~;pa
nlwl ",\ldcoca" iniciou hoje embnnrue carga 
com c.•;iivadore:; simliealiz:H.lo~;, correndo ser-
viço:; ~;em anonnnJldade, ficando :-;:mad:l i:i-

' tw1ç~ío ci'iacla elementos pcrturbndores . boa 
o;:fkin serviços estiva no pôr to ele Santos. 
I·hpotccmnos n V. Ex c ia. tóda nossa colaho-
raçiio pcl:l grandeza do 110 ~;::-; 0 qtwrido Bra-
sil. Sindiento I~~;tivndores de Santos." 

Foi assim que :;e resolveu a momentosa 
quc;;ti\o de Santo:;. 

E' verdade, Srs. Deputados. que entre 
os in lcr~só:es do Brasil c a minha comodidade 
pessoal, preferi os intcrêsses do Brasil. Entre 
a tfnnqüilidade da minha família c. as da:.; 
famílias de :.;anlos, preferi a tranqüilidade 
da~; fam ílillS de Santos. 

CmTatla~; de razão linha cu em confiar 
na grandeza c na sinccnlidadc. do patriotis-
mo dos lralwlhadores das Docas de Santos que 
c;ompr2CIH!cn<lo o mal que faziam ao país, vol-

tararn de ·hrnços nbcrtos , ·para o Brasil. 
(Palmas). 

O Sr. Armando Ziler - V. Excia. vai 
eontinuar a explicar scüs atos no Ministério 
do Trabalho '! 

O SH. OTACfLIO NEGTIÃO - Atenderei 
a V. Excia. com o maior prazer. 

(} Sr. 1lrmando Ziler ~ ~oslaria de ou-
vir então, na próxima oporttu.n?ade, alg<? com 
referência ao caso dos hancarws tambem. 

O SH. OTACíLIO NEGHÃO - Tratarei 
do assunio opo!'tuuamentc. . _ 

Desde jú declaro que a n~tervençao _no 
~·;indiea!o dos Ba:Jcúrios do ~HH? de ,Janeiro 
fui motivada por ordem. cconom1~a? corno a 
cornpra de prédio. em mãos de sudüo cstran-
qciro. . . . . _ 
L •• () Sr. Atmando Ziler ~ olnna lHI~USlÇaO. 
J ú que 0 Sindicato rejeitou luvm; de bOO con-
tos para revendê-lo. _ , 

O SR. OTAC1LIO NEGHAO -Era o aue 
Linha a dizer. (Palmas) . , 

Não usando da palavra nenhum outro ,si:. 
Denut"Ü') nem existindo qualquer .materw. 

' .u '' i 1 . ht>"''l tio cxpetl•cnle, o 
mal~; a ser lra a( a na •· · · ;- ~,··r·, 
Sr Presidente declara c1uc se n-to '.cn letal, • · . '· · , . . . l l •,:, úmcro rct'tmcn a no rccmto d~1 A,;,em > 0 " 1• 11, • t .-·~,. J>elo 
l <' D •r ut'\(10'' para as vo a~.oe.,, 

(O 0!'S · C) ' ' ·' • 'Oll''Í dcl"H':'íO da 
l · 1 •·ubnwtr•r a c ·' · ' ·•' que tclxa (C " •• ~ 1 , 2" parte d'l Or-

Casa a matéria destuwt a a · , ' 
dcm do Dia. 

E:\ CEilllr'\MENTO 

r . 1 ,.1 lo que tratar, o Sr. Pre-1'-.ada mms wvc. ( .- 0 dcsi•,n·mch 
~;i(bntc dedara finda i;t scs&a ' . "' ' , 

· · • a •'e"tiin •c para a proxJr.Ja " ,, ' 

OHDEM DO DfA 30-10-19J7 

Primeira Pal'le 

Das H ús 15 lwras: 

L?itura e nprovação da ~\la· 

, . . 1 .· 'citur"l c aprc~;cnExpc,hcntc, lllC us1vc ; • '" .:. re-
lação de pro.ictos, pm-ce_?I'C:>, ÍIHttcn~·oe:;, 
(rucrlmcntos e interpclaçoe:·>. 

Das 15 ús 1() horas: 

. - t - l. recruerimentos, D1seus::<w c vo açao t e _ 
pareceres, indicações c intcrpclaçocs · 

Semwda Parle 

Das 1G üs 18 horas: 

"\T l - Ill '> • cli' "Cll ··s;-l') J. :, eneerrada, 
() 1 \(''-HJ e o.J• ,::, •• ·~o c \ ' t.... • -

l : t.·· ' " ''1.., CJ'H' ·n·lori.,'l uma crrussao ( O J)l'O]C ·o ll.' .J ,,, "' -: (. •- ~·~\ 

de npúlices até a quantw de. Cr~;o_ · · · · · · · · · ·: · 
!JOO. 000. 00(),00 para rcgul:mznçao de cor!lfH ~)
missos do Tesouro c Fomento à procluçao oo 
}~:>ta do. . 

:J.• discw;são do pn;jclo n." :?9, que _cxtm-
guc o impô~>lo de exploração agne?la c mdus-
lrinl c dii;põe quanto ao impôsto su:n·c vc;ndas 
c consignações. 

V diseWli>ão do projeto n.o 325, do Sr. Pe-
dro Braga, que revoga o Decreto-lei n.o 2. H5, 
de 10 ()e julho de 1!H7. 
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V discussão do projeto n.o 326, do Sr. 
Lo~trenço Andrade, que concede subvcn~~ão. 

~·." discussão do projeto n.• 327 do Sr 
Otacllto Ne"t'~tc> so·J 1• • t d ' . . · ,. o ' · J c pt oven os e mahvos 
da I•orça Policial. · 

- Levanta-se a scs~;ão. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

A!hcr!o Teixeira - Presidente 
I~mw Gt!imarães - 1:' Vice-Presidente 
~a:;try P~res ·- 2.Q Vice-Presidente 
Va~chr Lisboa - 1.'' Secretário 
Lmz Domingos - 2.0 Secretúrio 
Emílio Vasconcelos - :3. 0 Sccretúrio 
Ozanan Coelho - 4.• Secretário. 

COMISSÃO DZ CotlSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Pedro Braga - Presidente 
Junrcz de Sousa Carmo - Vice-Presí· 

dente. 
Cfmdido Ulhôa 
Fabrício Soares 
Faria Ta vare~; ( *) 
Slnrling Soares ( * *) 
Hibciro Na varro. 

--·--
( •) _ Substituído, interinamente, pelo Sr 

llonclon ·Pacheco clcc·iumt•lo c•Jn sc·,···;-to c1'c 11-10-l!H7. ' . ., "' c ' ··" 

U . ~' •) .Substituído, inlerlnamcnlc, pelo Sr. 

19~'471 Al~Irn, dcsi1Jll:ldo em sessão de liJ-10-
t,. '!c ,este substituído pelo ~)t•. Carlos Pra-
es, tcs1gnado em ~;cssiío de 21-10-1!!47. ,. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TObiADA DE CONTAS 

lHurí.cio Andrade - Presidente 
Hcno - Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
1\uqu~to Costa ( •) 
I· elicwno Pen •t 
!~uilherme Ma~hado 
I ancredo Neves ( • •) . 

( ·) Substituí <lo · t · 
Chaves Hibeiro de .' I~l ermamente pelo Sr. 
10-10-1!l47. ' sign.tdo em se!;são de ... 

( • ·) Substituído · . 
último de Carvalho •1 ~~~tcnnamentc, pelo Sr 
24-10-19,1~. . ' t csignado e · . m sessão de 

COMISSÃO DE AGIUCULTURA 
E COM!iRCIO , INDúSTRiA 

Uriel Alvim - Presidente 
Dnar Mendes - Vice-President, 
TJltimo de Carvnlho e 
ArrnandD .Zilcr 
Dilerrnando Cruz ( •) . 

z 

. ( •) Substituído, interinamente pelo Sr 
Bohvat· de Freitas, designado em 'sessão ele·, 
1G-10-1!H7. 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
huauon l'~:eneco --- Viec-Presiclente 
Angusío de Fi;_;ueiredo ( •) 
Arlindo .Zanini. 
.José Carvalheira. 

( •) Substiluí<lo, interinamente, pelo Sr. 
Carlos Pratcs, designado em sessão de 
2U-10-l!H7. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otaeílio Ne3rão - Presidente 
.lo~,{~ i\ur~m:!n - Vice-Presidente 
André de Almeida 
João Cnmilo 
1\<íatem Salomé. 

" COMISSÃO DE TRAllALHO E ORDErd SOCIAL 

Ilacir Lima -- Presidente 
Adolfo Portela ---- Vice-Presidente 
Bolivar de Freitas 
Geral< lo Ata ide 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente 
Antônio Guinwrãc~; - Vice-Presidente 
Ficle!eino Viana ( •) 
.lne<ler Albergaria ( ·) 
Luiz ~Iaranba. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Mourão Guimarães c Moacir Hescndc, res-
pectivamente, designados em sessão de 2'1-!)-
1947, 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente 
Chaves Hibeiro --- Vice-Presidente 
Aluísio Co~;ta 
Antônio Pimenta 
Jason Albergaria 

COMISSÃO DE ASSUi'ITOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Soragi - Presidente 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente 
Carlos Prates 
Guilllcrrnino ele Oliveira 
Manuel Ta v eira. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Al>reu Hezcnde - Presidente ( •) 
Oscar Corrêa - Vicc-Pre~;idente 
Badnró .Júnior 
Xcnol'c:tle I\Icrcadantc (*) 
Simõc:; de Almci da ( •) . 

( •) Substitui dos interinamente, pelos 
Srs. Soares Canedo,' Magalltães ~I. Viana e 
.José Augusto, designados em scssao ele 10-10-
19<! 7. 
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COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇO 
DE JUSTIÇA (*) 

.Jasson Albergaria 
Cé~u· Soragi 
Lima G!!imarães 
Simües de Almeida 
Zenofonte lUetcadnnte 
Boliva;· de Freitas 
Fabricio Soares. 

(*) Nomeada em sessão de 10l!JI1!l4'i', 
c.onfnrme requerimento n." 42, do Sr. Fabri· 
cio Soares. 
COMlSSii.O ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 

AGRíCOLA e) 
Som;n Carmo 
,T oão Camilo 
Ozamm Coelho 
Lourenço Andrade 
J ason Albergaria 
Ci\ndido Ulhôa 
César Soragi . 

• () Nomeada em sessão de 221911947, 
.conforme requerimento n.O '13, do Sr. Sousa 
Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES ("') 

llondon Pacheco 
José Augusto 
flacü· Lima 
Magalhücs l\Ielo Viana 
Aluísio Costa ( •) 
César Soragi 
Armando Ziler. 

(*) Nomeada em sessão de 22l!l!1!l,!7, 
conforme requerimento n." 51, do Sr. Simão 
da Cuulw. 

( ·) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, desirrnado em sessão de 
1-10-1!H7. "' 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O EUSINO 
NO NORTE DE MINAS ('~) 

Chaves Hibeiro 
Castro Pires 
gmíib ck Vasconcelos 
Fidcleino Viana 
Cera;do Ataícle 
Iielit i~1 ne I) e na 
C:'tncliclo U!hôa. 

( •) Nomeacln em sessiío de 2fl I O ll!H 7, 
conforme requerimento n." 57, do Sr. Chaves 
Hib!:!iro. 

67.• SESSiiO ORDINÁRIA, EM 30 DE OUTUBRO DE 1347 

JlHESIDm~CIA DO SH. ALDEHTO TEIXEinA 

SUMAmo: Comparecimento .;___ Ata - Expe-
diente: - Mensagem n.'' 78 com recurso 
do Sr. Durval Braga, de Aimorés - He-
curso elo Sr. Otúvio Fernandes de Moura, 
clí.\ Oliveira - Projeto n.o il28 (subvenção 
a ho:>pital) - Hcqucrimento n." 87 (ur-
gência para o projeto n." 29) - Em tôr-

no do projeto n." 513. Emissão de Apó-
lices: discurso do Sr. Alberto Deodato 
- Vida financeira do Estado - discurso 
do Sr. Lima Guimarães ~ Apresentação 
de redação final do proj_eto n. • 5 - pri-
meira discussão dos proJetos n.Q 325 (re-
vogando o Decreto-lei n." 2. 1<15 (de .... 
10-7-9,17); n.o 326 (concedendo subven-
ção); n.b 327 (inativos da Fôrça Poli-
cial) - segunda discus:>i'io do projeto n.• 
30 (extin~~ão do impôsto de exploração 
~~~l'Ícol.a c industrial) - palavras do Sr. 
c't!Ílherrrw Machado c pedido de preferên-
cia para a emenda ao art. 2.", do Sr. Jú-
lio de Carvalho - Dcclaraçües de voto 
dos Srs. Aníbal Gontijo, Lima Guimarães, 
Armando Zilcr - Emenda n.• 1 do art. 
11 : paiavrns dos Srs. Moacir llcsende e 
Guilherme Machado e Aníbal Gontijo -
Emendas ns. i), '1 (da Comissão) e n." 2 
- votação - Idem do projeto n.o 813: 
falta de (JlZOI'/Wl - Encerramento - Or-
dem do Dia 30-10-9,17. 
As H horas, comparecem os Srs. Alberto 

'I'C'l."ei"1·a - J ima Guimariíes - Castro Pires 
. " • ' ' l lf' '> t I - Emílio Vasconcelos - Ato o l or e a. -

Alberto Deodato -Amadeu Andrat!a :- ~\mhal 
Gontijo -Antônio Caetano - Ant?n.w lunen-
ta _ Armando Ziler - Augusto Cost~t. - Bo-
livar de Freitas - Carlos Prate~ :- Çesar So-
ra"i - Chaves Hiheiro -- Fabncw So~r~s -
Felici'lno Pena - Geraldo Ataide - Gt~Ilher
me l\I~chado - Jason Albergaria :-; Jose Car-
V'tlheira - .Tonhert Guerra - .Tnl.w de Car-
v;llho - Lourenço Andrade - Lmz: M~~ranh~ 
_ l\fagalhãcs de Melo Viana - ~latens Salorne 
_ Maurício Andrade -- l\loac1~ Hezende . -;-
Mourão Gnimrães - Oscar Corrca --;-- <?tacllw 
Negrão- Pedro Braga-- Renó ~ I~I!Jciro Na-
varro - H.ondon Pacheco - S1moes de Al-
meida. 

Deixam de comparecer, com c~msa ju~ti
ficada os Srs. Valdir Lisboa - Lmz Dornm-
gos - Ozanan Coelho - Abreu ~lescnde 
Aluísio Costa - André de Almeida - An-
tônio Guimarães -- Arlindo Zanini - Astolf? 
Dutra - Augu:;to de Figueiredo - Badaro 
Júnior - Cândido Ulhôa - Dilerrnando Cruz 
- Emílio Silveira - Faria Tavares - Fidcl-
cino Viana - Geraldo Ataídc - Guilhermino 
de Oliveira - Ilncir Lima - .Taedcr Alber-
garia - Jofto Camil,J·-- José Augusto -.Tua-
rez de Sousa Carmo - Manüel Taxeira :._ 
Mendes Ferreira - Simfto da Cunhha - Soa-
res Canedo - Sousa Carmo ·- Starling Soa-
res - Tancreclo Neves - 'último de Carva-
lho - Uriel Alvim - Xcnofontc Mcrcadante 
- Wilson Dernldo. 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 38 Srs. Deputados, declaro aberta a 
scssfto. 

ATA 

O SH. ANTôNIO PIMENTA (servindo ele 
~~.o S ' ' ' · .- 'l!llCCCdente, .:. ccretano) lc a ata da se~sao ' 
a qual, sem observações, é aprovada· 

EXPEDIENTE 

O SH. EMíLIO VASCONCELOS (3.• 
Sccret{lrio, servindo de 1.") procede à leitura 
dos seguintes papéis : 
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MENSAGEl\I N.• 78 

Belo Hol'izonte, 28 de outubro de 19·17. 

Sr. Presidente. 

N~s têrmos do § 1." do artigo s.• do Ato 
das Disposições Constitueionais Transitórias 
do Estado, passo às mãos de V. Excia. re-
curso interposto pelo Sr. Dnrval Braga con-
t:a ato do Prefeito Municipal de Aimorés, ~~ 
fun de ser apreciado por essa Assembléia. 
· Aproveito a oportunidade nara renovar 
a V· ~XC ia OS protcstw; de meu alto aprê(;O 
c consrderaçuo. 

. , (a.) MILTON SoAl\ES CAMPos, Governador 
: do Estado de l\Iinas Gerais. 

. :- llecebida com especial agrado. A Co-
nnssao de .Justiça. 

Belo Horizonte, 22 de outubro de 194 7. 
~,enhor Presidente. 

• .t;m resposta ao oficio ele Vossa Excelên-
Cia de n,• 1.03a de Hii10I19•17, tenho a infor-
r~ar que tôda a le;;islação atual sôbre exercí-
Cio da profissfio farmacêutica é federal, ca-
bendo aos serviços sanitários estaduais ape-
nas aplicá-la. 

Para mais completo esclarecimento, sc-
r,t!e~n~ em ane:w, a inforrnaçfío pre~;tada p~la 
~IVIsao de Fiscaliza!~uo do Exercício ProfJs-
SI~nal, exemplar coi~tendo os Decreto:; fedc-
rms ns. 20.862 c 20.877 e cópia do Decreto 
federal n." 23. 5<10. 
, Nesta oportunidade apresento a Vossa 
f~xcelência os protestos de meu mai~ elevado 
nprêço c distinta considera(;ão. 
H ', (a.), Dt·. Armando Hihciro dos Santos -
Gesponnendo pelo expediente da Diretoria 

c:·aJ do DES. 
-ll-- A Cor11is:;ii.o de Saúde Pública. 

elo Horizonte, 21 de out~1hro de 1 !H 7. 
Informa~~fio : 
Senhor Diretor : 

ro/': !egi~;laç.uo vigente si'lbl'e o e}:ercício d~1 
~ . IS:>ao fannacêutica, quer para os dtploma-
j1~~,e~~wr llara ~s r>rúticos, ó tôda f::!dernl, não 

. 1, lo, por nao ser admis::ível, qualquer rc-
gu ,nnent·v•"'t<> 1 · 1 1 . . , . de Púh .' ,'< )~IXa< a pc a Dn·etona de Sau-
Saúde. hcn, hoJe Departamento Estadual de 

' Corn rch .:-baixados .,j Ç<~o, a~ assunto em foco, foram 
tos: 1 p" (~ Governo Federal dois Decre-
de tn:lt < ~ ,~11~mero Hl. UOO, de Hl de janeiro 
uúmero •>o ~l~~ · regulmncntação IJelo Decreto 
ano, arn}~>o·,· ',.er' de 8 de ~;etemhro do mesmo . , • "l"'n te<· I exercício l· f ~ ~, . "• 1 c um modo "cral ao 
lico•; C''"to;c'1'n. ~l'lih<cw no Pais. Pan~ os p' r:J· 

. •• ·>l 1 "ll:.J.ll\1" t l . . ' 
número 2ü "77"' ~n c < 01S Decretos: o de . 
r o ')'~ 1),~ () . ~~ (• !l)OStcriorrncnte, O de númc-

, ·" :' ' ' c '• < e dez<>rnbro <l, 1l''''' lll'lll1CirrJ dêstes rc"tlla ~o - ,c . u.,,,. O . . , "< e'el'CIC! I f macw no lntcrlor do Estad~· nel 0 <.:~ .. ar-
favr:recendo-os, .. , O segundo, lirnil~~d~1 '~\~co3~ 
de _Jt:nho de 1Dv4 os favores contidos 11 ,._ 
ll1Cll'O. o Pll 

, P?lo expo:;to, se verifica que o Senhor 
Anton_10 .Jose de Car_valho não tem razão quan-
do a,flrma que a Diretoria de Saúde Pública 

, do hstado rcgulamcmtou um do~ dispositivos 
·da Lei federal. Tudo o que se faz na Divi-
sflo de Piscalizaçuo elo Exercício Profissio-
nal, do Departamento Esiadual de Saúde está 
contido nos Decretos acima citados. ' 
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E' IJreciso distinguir, para os práticos, 
a sua habilitação ao exercício da profissão· 
farmacêutica (artigo número 9 do Decreto n.o 
20.877), da licença para ter farmácia própria 
(artigo 10, 11, 12 do mesmo Decreto). En-
quanto que a hahilitação é permanente ou vi-
talícia, o licenciamento para ter farmúcia pró-
pria é anual c processada de conformidade 
com os últimos artigos citados, para licenr;a 
inicial, sendo necessário que nüo cxi:;ta na lo-
calidade vrefcrida nem num raio de 1 ~ <;uilô-
mctros em tôrno da mesma, nenhuma fm·rnú-
cia leGalizada. . 

Para melhor esclarecimento, junlo um fo-
lheto contendo o Deereto número 20.877, c 
uma cópia do Decreto número 23. MO. . 

(a.) Otúvio Augusto Gonr.~alve:; ,- As•Jis-
tcn to. 

Visto : Afonso Moreira - Dir. Divisão 
~- 21I10IHH7. 

Departamento Estaual de Saúde. 
Divisão de Fiscalização do Exercício Pro-

fissional. 
Decreto n.• 2:l. 5,10, de •1 de dezembro de 

193:l. 
Limita, até :10 de junho de 1flM, o~; fa-

vores coneedidos pelos Decreto números .. · 
20. SG2 e 20. H77, respectivamente, de :.:;s c êW 
de dezembro de 1U3:l, 21.073, de 2 de feve-
reiro de 1 fl32 c 22.501, de 27 de fevereiro 
de 1\)33. 

O Chefe do Govt~rno Provi:;úrio 11a Rc- , 
pública dos Estados Unidos do Brasil, usan-
do das atrilmi~~ões ~contidas no artigo Lo, do 
Dccrclo número 19. :lHH, de 11 de novembro· 
de 1D:l0, 

Decrc!a : 
ArllGo 1.'' --- Fica limitnda até 30. ele junho 

de 1!J::~t, o Jlrazo dos favores eonecdHlo;; pelos 
Dccre!os ntm\eros 20.liG2 e 20.877, respedJva-
mcntc de ~2:; e :~o de dezembro ele 1H:ll c 
')' 07': ti" ')') rlc fpverciro d<> 1!l32 e 2::1.501, ..:..1. • ... , '"" ......... ,._"" '-' 

de 27 de fevereiro de l!lii:L . . _ 
Arti(clo 2.'' ~ R<:vogum-se a~; <hsposr(:.oes 

em contrúrio. 
Hio de Janeiro, •1 de dezembro de 1033. 
(n.) G·ETÚL!o \T~\HGA~; 
(a.) Ww;lzinuton F. Pires 
Ofício : 
Do Sr. Prcú<lentc da A:;sembléi~ Le_c;isla.-

tl.V'l <1<> I>'\l':t 'l''I"t(lccerl1o a commncnçt~o d.t ( l (. (.' ( .-') t l _, r~ ... de 
po:;se do Sr. Vice-Governador do ,~.,stnuo 
l\Iinas. · 

--- Arquive-se . 
Recurso : 
Do Sr. Otúvio Fernandes de Monra, con-

tra ato do Sr. Prefeito de Oliveira. 

PHOJETO N.'1 32B 

Concede subvençüo ao llospilal Sâ.o José de 
Nova Bra 

A Assembléia Legislativa do Estado de l\li-
nas Gerais decreta: 

Art. 1.'' - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a conceder ao Ilo:;pital São José da 
cida.dc de Nova Era, como auxílio para sua 
manuten(;iío, a subvenção anual de Cr$ · · .'· · 
1 O. OOO,Oü (dez mil cruzeiros), IJela verba piO-

(' 
- .. ' ~ 1 
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pria ·do orçmnento para o ex~rcício de 1Ó48. 
Art. 2.• - Ef;ta Lei entraní em vi"or n. 

1.• (IC janeiro de 19<18, revogadas as di~~osi
ções em contrúrio. 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 194 7. 
(na. ) Cm·lo:; Prate:; - Adolfo Portela --

I}ibeiro Navarro -- César Soragi - .Joubert 
(Jt!Cl'l'U. 

Jllsiificaçi'ío 

Nada mais justo do que esta subvenc~ão 
ao Ho:;pital SJo José de Nova Era. 
, :i'rattH:c de um e~;tabelccimento de assis-

t~I!Cia social, que alcnde a uma grande re-
mao do E~;tado, encontrando-~;e, freqüente· 
tnente, superlotado. · 

Luta com reais dificuldades pnra se man-
ter, de vez que as sua;; pequenas rendas pro· 
vcnicn~es, em quase ~;ua totalidade, <lc con· 
lrihuiçõcs c domüivos de particulares, vão 
'>c diminuindo em eonseqi\t,ncin da .~'rave cl'i-
l;e financeira por quo passamos. ·' · 

Sendo fun~~ão precípua 1los nodcres pú-
blico:; dar ussl:;têneia :1 imtiluiçõcs desta 'na-
turc:m, o Hospital Silo .To:;é de NoYa Era csnc-
1::1 poder contar, no pr{,;:.in:o miO, eom o nnoio 
~mm~cd!'o, por pa!·tc do Estado, a que :;~ re-
lere e~te projeto de J~ei. 

(a) c~'rlo·· Pr·üe··· 
·-- Imy;1:~:,;·:,o, c' pt;Úicado, inclua-:;e em or-

dcln rJo dla. 

PROJETO ~-i." 2!) 

Ach:l-:;c sôhre a mesa sendo lido pelo 
l.'' Seerctúrio o ;;er,clinte ' 

HEQUEHIMENTO N." 87 

E:: mo. Sr. Prc::identc da Assembléia Le, 
r~i:-:Jativa do Eslndo de l\-Iinas Gerai:>. 
, .Nós, os abaixo-assinados, requeremos a V. 

hxcw. a devida urgência para a 2.' discus~;ão 
~~~: projeto de Lei n.O :w, ora na Comis:-:ão de 
li ·n~ll'(H1'' 

• Sl{i~~) orlas Ses:cões, :to t1c outubro de 194 7. 
·--- (aa.) Otncílio Ncgriío de Lima- José Car-
valheira Hamos - Emílio de Vasconcelos Cos-
Ia.- Cm·Jos :Prntes - .Toubert Guerra :.._ Hi-
hclro Navarro - .Tason Albcrrarin - .Júlio 
de Carvalho - Armando Zilcr ' __ Simiies ele 
~lmcich -- Lima Guimnr:íes - Mngalhi'íes de 
dei o Viana --- Anihnl Conti.io. 

~ SH. PHESIDENTE informn ü Casa que, 
t·~lattvnmcnte it ut'!;êncin ~;olicitada no reque-
nmento :mprn, narla poclerú ser re:,olvirlo no 
momento, vi:>to O' Jll'o.icto n." 2!) encontrar-se 
na Cm.nhsiío de Finntv;ns, il qual, portanto, é 
enc:mnnhat!o cU to requerimento. 

Finda a matérb ~\ ser lida na hora tlo ex-
petliente, pn~;sn o ~;r. Presidente a deferir a 
palnvra nos ot·ndores inscritos. 

EM TôHNO DO PROJETO N." ~11a 

EMISSíí.O DE APóLICES 

O SH. PHESlDENTE - Dou a pnlavra ao 
Sr. Alberto Deodato. . 

O SH. ALDEHTO DEODATO - Sr Pre-
sidente, Sn;. Dcnulados. · 

O ilustre Dêrmtado Lima Guimarães, a 
propósito de uma Mensagem do Poder Exe-

clitivo a c1;ta Assembléia pcdin(lo' 0 cmprés-. · 
timo d~ Cr$ DOO.OOO.OOO,OO, cumprindo, in-
eontcst~;veln;entc, seu mandato de Deputado, 
com_o flsc~hz_ador c!o h<?I~ emprêgo dos di-
nhc_Iros J?llbhcos, fez vanas observações ao 
projeto lido c apr?v_ado em . t,a discussão, 
apresentando _re:;tnçoes ao ped1do feito. 

Vou e:cphcar ao nohre Derllltado Lima 
Guimarães c aos membros desta Assemhléi;, 
~lu:~ não, procedem . as rcstri~~ões feitas pelo., 
rlusti:c h de!' tr~l~allnsta. ,Urna das primeiras 
connclcraçocs ler tas por S. Excia. é de que 
t;)ndo ~ldo enviada a Mensagem do Sr. Go: 
vcrnndor, hú pouco meses, êle não vrevin ou 
por oníra, não deixa prever nesta J'v[ensagem 
u neces~;itladc tfio próxima do lançamento 
do empréstimo por pnrle do Govêrno. 

Von ler alguns tr;;dH)S da última Mensa-
gem, em que o Sr. Governador fala sôbre o 
n:':;unlo. O primeiro trecho está a fôlha U7. 
Diz o El:.mo. ~r. Governado;·: "S()u pa;::a-
m.ento dcvc..:;c proccs:mr, normalmente, na-; 
Ú[}')eg~; fix~~cJ~1s no;~ t:ontratos, n1csn1o corn pre .. 
ferência s(ibre a liquj 'lar; fio de outJ:o:·; com-
'l''r:.mis:;os, n rim de pre:·:ervar o crédito do 
E~;bdo iunlo :w:; c:;tnhclecirnentos bancários. · 
A liqui(·lar;iío ~;erú possívd,. enquanto perdu-
t·nr o de:;cquilíbl'io orçamentúrio. Durante 
ê:;sc neriodo, parulclmncnle às medidas que 
cle'!CJil ser aclnladni; pa:·:1 debelar o defieit, 
lcrú o Govêrno de renlizai· oper~~~~õe:> de "Su-
primentos à Tesouraria", com o objetivo de 
ohter recursos indispensáveis parn fazer fa-
ce nos ~cus compromissos. 

'Tais opera~~õcs ~;erJo pleH~arla~,, ,ie:1tn nos 
bancos com que o Estado mantém irun:m(;ões, 
ou em outros institutos rlc e ré di to d0 País." 

O i;cGnwlo tópico da ]Hensagcm <~Xl1l'üS· 
sa··Sc nc~;ics têrrno~; : 

"Ent:.~etnutc, n{1 grande rotaçfto financei .. 
t'a elos negócios púhlieos qu::: neste exercício 
rlcvc ultrapai;sar, em mnito, n um hilhfio de' 
·cruzeiro~;, i.ais cornprornh;sos sfio nutonli.ltica ... 
m·~nte liquidados, mns oniro~; ~;erií.o eon!rni-
dos ho decorrer (lo ano, fato b~e inevitúvcl, 
em virtude ela contingi!neia, em que ~;~ en-
contra o :E.·;tndo, de desequilíbrio or(;:.unen~ 
lúrio. 

O GovGrno tl')Vc ;~clnr p')lo :;cu cródito, 
de HlO(lo a r)()dcr ulilizú-1o rncdirmi:e novas 
composições com o~; estabclecimcntrJ~; hancú-
rjo~·:; e o~; ~1ln!1D:-; pn:r·a nevo;) ajn~:;t~~:; d~.~pcn ... 
rlr•riío <lP t";!ndo'' C'H'' ''P hr=ir) COTI' o l'"C'''' g{{rio eu ... id;~d~;H. ,, l '"' "J < d. • - h. '"'') ... 

. Fnt_o êste \ne·,'ltúvcl, c;n virimle rh crm-
l:_ngei,lCia 2n1 C_!HC ~:c~ t~ne:)ntra o .E~:tndr"). J~s .. 
t~lO m dois lóplc'l:> em qne o :·ir. Governndor 
~·>~ refe~:c ~~1s. ~1c~ce~·:~·:idudc;; do l'!HIH'Ó~~Lir1o. 

(~ ui". [.;znzu i]nin~U!'C~~~.t:; ~-· 1\n i\Ten~:n;~en1, 
lamht;m, o ~;r. ()rjyerna(]q;· nos tli:: em e, den-
tro de ~J cn1 :t uno:~, fHJderú rc~-~~Jlv!!r c~;t~'::: difi .. 
culdacle:: do Tesouro. 

. O SH. ALBEH.TO DEODATO - 1\cs.ol-
verú; nw.:; dentro de hrcve prazo ó r~recisr:J 
faz.e1· supl'imento :w Tc-;~;onro, para cnlrenl:tr 
.a~ dificuldade:; qw~ nfio vêm de ~~gor~l; .i~1 
vem de ano:; anteriores. 

Sr. Pte:;idente: nas :;itunções de 1iüT!Ú-
. l ' c()' . l'Ia (os erarim: públicos, o qtw um J ;u·no 

pode fnzer é, em nrimeiro Jug~lr: mc11.10l' exa-
ção, maior fiseaÜza~~ÜO. C~',SO il 'i o !la:;te, •) 
aumento <le uma pequena taxa nc.~: tributos 
existentes. 
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,Qu~ndo o tributo é elástico, um aumen-
:to, ~w vezes, de 10. réis, concorre com imensa 
soma para o Tesouro. 

_Foi, como todos nós sabemos, esta a sal-
vaçao d? . G~)Vêrno Campos Sales, em que o' 
g~·andc dunstro Martinho, aumentando de 
or.to vara trinta e oito o número de produtos 
t~1butados no impôsto de consumo, salvou as 
Íll?anças brasileiras. Em terceiro lugar, a 

·c!wçao de um tributo noYo, medida antipú-
trca, porque 6 J)referiYcl aumentar a 

·taxa rlc um ~:ntigo tributo, do que a criação. de 
Um novo tnlmto. O tributo é corno vinho· 
quanto mais velho, mais bem aceito pel(; 
Povo, e melhor sabor tem êlc. Em quarto 
lugar, quando o Govêrno não pode aumentar 
. a. taxa, lan(;ar tributos novos, quando tudo 
fez Ptu·a melhor exa(;ão do tributo, como fi-
z~mo~ agora, aumentando os vencimentos da 
f~scal~zaçii.o, para (rue haja mais intcrêssc do 
frscal!zaclor, quando aumentado o tributo, co-
mo a.gora o fizemos, no Impôsto de Vendas c 
Consr;t;nações c a Taxa Hospitalar, quando 
tudo Isso não dú não hú outro recurso· }Jara 

G A ' ' o overno Fcdcl'al, a emissão de papcl-moc-
'da,, (~Uc é um empréstimo ao povo, ou em-
Pl'cstnno pal'a o Govêl'no do Estado ou Fe-
deral. · 

l~sse cmpl'éstimo pode ser externo ou in-
terno. Incontestilvclmcntc, quando a situa-
ç~o internacional não se apresenta com a gra-
_VIdadc com que se apresenta auora, quando 
h15lo estú em paz, em tranqüilidade, e as na-
Ç.oc~ não estão Dgucrridns pelos cxagcl'os na-

. cr~nl~lhtas ou imperialistas, é claro que o crn-
Prestrmo externo é o mais aconselhável. Hc-
cebe-~c o ouro estrangeiro; acautelando-se 
os cap~tais individuais para as iniciativas in-
dust~w~s. Este ouro que vem do estrangeiro 
.~ulti~hcará na terra nova, em seu benefício. 
Com esse ouro que vem do estrangeiro, tudo 
se executa sem se tocar no capital nacio-

fn~I, porque o empréstimo in terno não foi 
crto. 

O Sr. Armando Ziler - E' necessário lc-
tv,nr er:1 co_nta em que condiçõe:> êstc cmprés-
Imo c fcrto. 

' O SR · ALBERTO DEODATO - Perfeita-
, lnente. Quando as condições são hoas, c o 
mundo se encontra em naz , , .... ·de (JU'mdo 11- • t ' ' ., em 'raJHim!Jda-., , ao cxrs em idcolog:..,, ' lt l exageros imperialistas. . . •uS exa a( as, 

. O Sr. Arm((ndo Ziler - Q , -
·.exigem concessões drásticas. uando na o se 

O SR. ALBEHTO DEODATO . 
·mente. V. Ex c ia. sempre cn , .- Pcrfert_a-
. sob o lado político <1 a SU'l 1• (i c,11

1 a . a questao . _ · ' eo O"I'l 
A situaçao do mundo é ver 1 bl '.' 

drmnútica. E o E~; ta do de Minas< a~. ?~~·~mente 
necessidade de numerúrio. P cci:-..a, tem 

Es la tese, de. qt~c é necessário 0 nu , r 
rio nem o propno Ilustre Deputado Sr ~~r<l
Gnimariícs o poderá neuar. ' · .una 

No momcnt~ ~~tual,, não hú outro rccur. 
80 senão 0 crnpre:;tn!w I!lterno; senão 0 a pê-
lo aos capitnis nncwnars; senão a medida 
que o Govêrno pretende tomar, se csia Assern-
hléia Legislativa aprovar a Mensagem gover-
namental. 

A êssc empréstimo pedido de novecentos 
milhões de erm:eiros, o ilustre Deputado Li-
ma Guimarães estranhou que êssc fôssc 0 

maior' empréstimo interno. lançado pelo Go-
vêrno Mineiro. 

Preliminarmente, nunca a receita minei-
ra foi tão gmnde como a receita que acaba-
mos de apt·ovar, anteontem; nem também 
foram tão grandes as despesas do nosso 
or·çamento. As nosssas possibilidade;,, os re-
cursos financeiros siío maiores; :>ão também 
maiores as dívidus; são também maiores as 
dcspc~;as. 

O Sr. Lima Guimarães Felicito V. 
Excia. por ler mudado de opinião a respeito 
do E~; ta do de Minas. 

O SH. ALllEHTO DEODADTO - Sou re-
lator da Comissão c esta medida foi por nós 
estudada . 

O S'r. Lima Guimarâes Na primeira 
apreciação aqui feita, V. Excia. disse que a 
situação do Estado era de miséria. 
. O SR. ALBEHTO DEODATO- Na Men-
sagem do Sr. Governador para o empréstimo, 
vêm discriminadas a:; necessidades do crúrio. 
Pede o empréstimo de novecentos milhões de 
cruzeiros, sendo noventa milhões para as au-
tarquias. llsscs noventa milhões de cruzei-
ros é do. que nós jú estamos devendo à Hêdc 
Mineira de Via~~ão; mais de cinco milhões de 
cruzeiros de passagens à Estrada de Ferro 
Central do Brasil, etc. 

E~;sas dívidas c:-;tão em letras, em pro-
missórias do Tesouro, que estão circulando, 
pagando-se juros a Bancos particulares. 

O Govêrno pede mais duzentos c cin-
qüenta c trê:> milhões de cruzeiros para o pa-
gamento de outras dívidas do Tesouro, de 
despc:;as jú realizadas, principalmente para o 
vagamcnto do pc~;soal, porque, como sabem 
.todos os Srs. Deputados, o segundo semes-
tre é o de menor arrecadação c de mais a mais, 
esta arrccada~~i\o eslú excasseando, até o mês 
de dezembro, término do ano financeiro. 

A ~;ituaçfío elo Tesouro é de não poder 
fazer pagamcn tos, com o que tem arrecadado, 
ao funcionalismo público. O Govêrno tem 
que pagar cs1;as dívidas, salvo se não .que~· 
saldar os seus compromissos. Pede ma1s 5:> 
mil contos, dentro do~ !JOO mil, para a con-
versão de apólices vencidas, que devem s~r 
pagas em dinheiro, caso níto sejam co!lve;~t
das. Não haverá 11 cs~;c caso ônus para o I c-
souro, a n1\o ser proveniente de diferença de 
juros. . . h 01 Trata-se do empréstimo nuncrro de <> ;o. 
Já estão vencidos todos os pagamentos. . 

O govêrno tem que resgatá-lo, ou .em .dt· 
nhciro, ou em apólic2s. Não tem lll~ll.JCH'O 
I)'ll"l l''l'''lr Jorro tem <juc 'H'I"\!1 i ar apohccs · ' "' ·'-V' ' t:l ' ' .: ' ~ fi! Fazer novo empréstimo em apólices de :> t 0 ' 
não seria êstc absorvido pelo mercado hra: 
sileiro, de vez qt:c os _empréstimos cf;tiío. at 
a 7 '/rJ e !) %. Nao ~;cna cmprêgo de capital 
a tomada de títulos com semelhante taxa. 
O f'Ovêrno pediu mais 1. 250 mil contos, den-
tro' dbscs 000 mil, para pagamento ú Caixa 
Econômica: Como sabem os Srs. Deputados 
aprovamos aqui um projeto transformando 
J>or completo as finalidades da Caixa Econô-
mica Estadual, que era um Instituto antiqua-
do, va~ado em velhos moldes, jú ~ondc~wdos 
llor todos Estados do Universo, mclusrvc o 
Próprio Brasil, que transformou as fin~lid~
dcs da Caixa Econômica Federal nas fmal!-
llaclcs que hoje tem. E' irnpossivcl conlt-
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nuarem as Caixas Econômicas tendo o senti-
do apenas de :unealhar pequenas economias, 
fazendo o Estado contrair urna dívida pe-
rigosa. 

O govêrno transformou, conforme a As-
sembléia .~abe, a Caixa Econômica em uma 
autarquia, com tôdas as altas finalidades que 
hoje l0ra n~; Caixas Econô!nicus em tôllas as 
naçõc:;, inclwüve a Caixa Econômica Federal. 
Es~;a:; flnalül:ldes ~;ão 'emprestar dinheiro a 
S0ciedadcs Agrícola~;, custear a lavoura, em-
prestar a wcbcladcs para construção de casas 
pnru o;;crúrlcs, etc. Mas o Govêrno deve ú 
Cnixa Econumica a importil.ncia de 1:.l0 mil 
conto:;. Ora transformada em autarquia, não 
é insto que /) Govêrno retenha ês:;es 120 mil 
conto~; c n.çm pode dcixm· de pagur aquilo 
que dc'lc porque é dinheiro, na maioria, de 
depósitos feitos. E' um pagamento ur-
gente. 

O Govêrno pediu mai:;, dentro dêsses 900 
mil, 150 mil conto:> para o aumento de ca-
pital dos Bancos ou cr.iadío de carteiras (le 
Íllmcnto nos próprios Bi'mcos ou na Caixa 
Eeonômica E:;ladual. Uma das medidm; que 
tem tido aplauso unfmimc nc~;!a Cfnnara é a 
rlo empréstimo feito pelos D~mcos para o fo-
mento li produção. E' o cmpréstirno-nenhor 
agrí~·ola, sob o penhor da ~;nfra, como h vem 
]ln•tleaudo o Banco Mineiro da Produção. E' 
o auxílio ao grande ou no pequeno lavrador, 
J~nra cn<;tear a colheita. Ora, o dinheiro as-
sim cmprc:;tado é um capiial que rende juros, 
qw~ vem diminuir os juros com a emissão de 
npóliee!;. ' 

Afirwl, o Govêrno .pede os 137 mil contos 
rc:it<mtc.s para o:; recursos com o Plano de Rc-
cuveraçiío Econômica. Não precisa ... 

O SH. PTIESIDENTE - Informo ao nobre 
orador que o seu prazo está esgotado c concedo 
a prorroga!;üo rcgirncntal. 

. O SH. ALBEHTO DEODATO -Não pre-
cJ~ê1, Srs. Deputados, que vo:; fale o que seja 
o. 'PhmD d0 Hccuperaçiío Econômica. Todos 
vos o conhecei:;, e sabcis que deve ser feito 
por etnpns. Mas jú para o nno tem que ser 
começado e inlen:3iflcado. E não :;e começa 
o. Plaao de Hccnperação .Econômica sem tÜ-
nhclm. O Tesouro tem que fornecer dinhei-
ro. lJn1~1 dn~; flnali '-Ia eles ÍI!lc(liatns dê;; te enl-
rm:~:;ti :no {; o seu fornecimento imcdnito de 127 
mil coub:;. 

Ei:; aí, portanto, Sr:;. Deputado:;, explica~ 
(~a:; n•; fi:wlidndes tlo cmrm~:·;llmo. E' claro 
que, no ;>rimeiro ano ou no :se{iundo, o Govêr-
no 11úo jrú pn:inl' o:; juro:; tL.! todo emprésti· 
Ino, porque ~~f) ~~llÓlice~-; cn:;l~1rfio a ~;er ab:;orvi-
du:; .. O llWI''~a<lo cslú .~ol;reenrrcgndo por em.-
prc~;tnuo:; de vúrio;.; E~;tados hndlciro:;. Além 
d~~:j~:~ cr:·lrH·{~sthuo, o GovtrJ)O, nn ~Iensar.~ern, 
pede uu.lorizttçüo l.HU'a fnzer Cíllnr{!stinlo~; a 
curto lH'LZ(~, . r~rovi.';ório:·;, ]HJrquê, hú pouco, 
(;uando :;e Jmewvn a trmnn1~ão de um J>eque-
no (~mpi'é:;timo d~ tiO ou 100" mil contos, o Di-
retor do f nstituto de Crédito comunicou ao Sr. 
SccreUu·io da~; Fln~mças que nada podia fazer, 
~;e1:1 nulorl:.ação da As~embléia Legislativa. 
Scrz1 c:;;;a autorização, n administração ficarü 
de i ,6,; e :nCJu~; atadas. Quero felicitar o nobre 
DcJ.>ub;o Lima Guimarães pelo cuidado que 
c:~ta tendo com a!; Finanças públicas. E' pre-
eJ~;o que lo<los paihamos que o ilustre Deputado 
nao negar:'t que são homens honestos os que 

estão na administração da causa pública em' 
Minas. Ainda mais, no regime constitucio-
nal em que estamos, hú dois grandes fi:;cali· 
zauo:·es ~lp. crnprêgo d?s dinheiros do Estado: 
um c o l nlmna! de Contas, que se vai insti-
tuir, o outro é a Assembléia onde hú Deputa-
do~; dignos, ilustres e vigilantes corno o nobre 
Deputado Lima Guimarães que, como líder 
do Partido do Sr. Getúllo Vargas, nunca dor-
miu na scn ti nela aos cofre:; onde está guarda-
do o dinheiro do povo. (Palmas). 

VIDA FINANCEIHA DO ESTADO 

O SR. PHESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Lima Guimarães. 

O SH. LIMA GUil\IA'HÃESE - Sr. Pre-
sidente, Srs. Depuk1dos. 

Quero agradecer as generosas expressões 
com que me .brindou o ilustre 'Deputado Al-
berto Deodato. 

Declaro também que não é intenção mi-
nha opôr qualquc1· resistência aos interês-
ses da administra~~üo pública, vorque esta-
ria contra o r>róprio Estado. A finalidade 
das minhas obscrvaçõe:; é apenas chamar a. 
atenção da ilustre :\.~scmbléia Legislativa 
para uma vultosa opcraçlío ele crédito em que 
iriamos sacrificar por :lO anos os nos:;os or-
çamentos, sem que tivcssemos , uma expl~ca· 
ção necessúrin e o estudo razoavel e medita-
do desta questão, para tomarmos um~1 deli-
beraç-ão acertada. Entretanto, as explicações 
que acabam de ser dadas pelo ilustre líder da 
Colir<ar~ão não me convenccrmn totalmente da 
ncc~~sldadc do montante do empréstimo. 
Acredito e estou certo mc:mw dns ape.-turas 
do Tesouro de Minas, ne~;te momento. Entre-
tanto, acho de vulto muito grande êste em· 
préstimo qne vem onerar profundamente nos-
sas flnunças 110 faturo. 

O Sr. Alberto Deodato - Além disso V. 
Excia. diz coisas csirunlla:;. Que o emprés-
timo ~;cja tão grande e V. Excia. ar;:<nmcn-
ta, então, que mmcn houve empréstimo igual 
a êstc de CrSp !lOü. 000. 000,00. Mas é preciso, 
também, que se saiba qtw nunca foi tiío des-
valorizado o dinheiro hrasil eiro. N oveecn tos 
milhões de eruzdro~;, 'hoje, rcprcs~nlmn a 
mesma coisa qnc repre:·;r:nln'.rnm cento c ein-
uücnla mil eon tos tm ti :'nmcn te. 
- O SH. LIJ\IA GUIM/~H:\E:; - Parcec que 
hú um pouco de cz~;rn~rrJ neste eonf;·müo de 
V. E:~eia. Em to tio·· 0 ca:;o nceitemu;; isto 
npcn.as para argumentar. O que quero :;alien-
Í[l!' c que o:; nr;;wuenio:; (/o noln·c Dc•putallo 
nao me eonveneernm d.a nb;;olula ncct::.:sida-
(le dessa · imporlâneia. 

De ncôrdo com ·1 Ftcl''l'l"''ll.l "'> nLccssi-
l l 

(. ·I. b ... (J'-' .-, Ch 

t m cs do Govêrno :;c !imitam ao~; p:::.;amen-
tos dns autarqnhv; e a:; nult~rcruias vivem das 
rendas do sctÍ capital. • . A 

O Sr. !liberto Deo.r!ulo - l\Ins o (,over-
no já estú devendo a chls. 

O SH. LIMA GUIMARlí.ES - Sei que 
está devendo 

O Sr. Alberto Deodato - Pois então?! 
O SR. LL\IA GUE\IARÃES - M~1~; todos 

êsses institutos de aposentadorias c. l:<msõ~s 
empregam o seu dinheiro em emprcstm10s a 
particulares e ao Govêrno. 
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O Sr. Alberto Deodato - Perfeitamente. 
O SR. Lll\IA GUIMARÃES - Ora, se jú 

; é operação realizada, se o govêrno jú deve 
essa importância, e se a finalidade das autar-
quias é empregar hem c seguramente, o seu 
dinheiro, Ilar.a rendas 'de juros, ao invés de 
fazermos emissão de apólices façamos com 
elas um contrato de rnutuo para que tenham 

·sua renda assegurada nor determinado tempo. 
O Sr. Alberto ÍJeodalo - Mas os em-

préstimos jú estão vencidos. 
. O SH. Lll\IA GUIMAIL\ES - Então re-
formemos êsses empréstimos. As autarquias 

. empregam hem o seu dinheiro emprestando-o 
ao Estado, c, sem dúvida, a sua finalidade é 

. emprcgm· com segurança os seu:; fundos. 
. O Sr. Alberto Deodato - Mas, Sr. De-

. puta do Lima Guimarães, V. Excia. sabe que 

. as autarquias s·ão iguais ao~; Dancos. Pelas 
sucessivas reformas c mudança~; de títulos o 
~redor acaba nB.o aceitando mais qualquer 
movação da dívida. 

O SH. LIMA GU!MAHÃES - Não é ver-
dade. A~; autarqui.as empregam o seu dinhei-
ro a longo prazo para construções de casas, 
etc .. 

O Sr. 11lberto Deodato - Estú dito: pas-
sagens a pagar ú Central do Drasil, seis mil 
c_ tantos contos; Hêde Mineira de Viação, mi-
hoes de cruzeiros. Só ai noventa milhões. 

O SH. LIMA· GUIMAHÃES - Não hú dú-
v!\ta. Estas cifras vão merecer cspeeial eon-
Sl!,era\;ilo de rninhn parte. Por enquanto falo 
<~as autarquias em geral. Com relação ús apó-
hces jú vencidas o Govêrno IJOdia emitir no-

. Vas com ~t\ mc~m1u taxa de juros para faur 
permuta, apenas. 

· _ O Sr. Alberto Deodato - Mas a convcr-
~10 não é isso que V. E;:cia. cstú dizcn<lo. 
.: stan~lo vencidos os empré~;timm;, o Estado 
~r obngndo a pa:~ú-lo~;. Não hú obl'igaçiio dos 
, edores. em f~ceitar apólices de 5'/ó. Apóli-
~c~ vcnctdas tem que ser pagas ém dinheiro. 
l~~~r o qt~e Y. I.~xcia. deseja seria horrível 

I 1 a o r>ropno Estado F nem o particular quereria isto. · " 

me ?a .~n · LIJHA. GUIMAfU.ES - V. Excia. 
. g. 1 -m~c. que esses credores aceitarão as · novas apohccs 'l 
. O Sr · Alberto ]) , l t N-garm1t1·a. 0 . . eoc a o - ao se trata de · · ll'' rncul -maneira ncnl " ar nuo pode receber de 

o E··t.1.1 nuna · Só pode fazer convcr<·~o 
v 'uo que C''t,. ac: 

· cciras e <ruan·;' a ct~l hoas condições finan-
l . ' ' uo esta em rn· 't ~ < evendo a vi·la 1• t ·. a s1 naçao, fica 

u, n ctra os crr1p · t' · · gotados c vencidos rcs unos Ja cs-

~ o_ SR. LIMA cun,fAIFFs 
situaçao financeira é } , " ~· - Quando a 
razoável· porém < , )Q,t, toda transação é 

. . ' ' _ _ ' Jl!,\ndo a pessoa c•;Ft cn 
ma SitU~lÇao, nao hú solução razoável · ' 1 

, O Sr. Alberto Deodato _ Pelo 1~ • 
V I''xci'.., 'IConccll 1 c c VCJO · ~ "· ' ,, la ca o te do Estado 

O SR. LIMA GUHIIAHÃI~s .~.:u ~ 
.. - J." ll'\0 aconselho calote nenhum. Aconselho a ' 

moção da.s dificuldades momentâneas, p~~~ 
que acredito nas palavras do Sr. Governador 
do Estado, constantes ·na Mensagem, que den-
tro de 3 ou 4 anos teremos resolvido as di-
ficuldades do Tesouro. E não há de ser com 
empréstimos de 30 anos, onerando o futuro, 
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· que vamos resolver est.a questão que pode ser 
resolvida em 2 ou 3 anos. 

Também com relação à Caixa Econômi-
ca, sua finalidade precípua é fazer emprésti-
mos. Conforme apreciou o ilustre Deputado, 
êssc dinheiro jú está emprestado ao Estado, 
que é o devedor único. 

O Sr. Alberto Deodato - Mas não é o 
Estado o único devedor. O povo depositou 
os seus dinheiros na Caixa Econômica c esta 
é devedora dêle. O Govêrno já está devendo 
ú Caixa cento c v in te milhões de cruzeiros. 
O que a Caixa recebeu do Ilovo emprestou ao 
E:; ta do. Portanto, o povo é credor da Caixa 
c a Caixa é credora •do Estado. Hcciproca-
mcnte o Estado é devedor da Caixa e esta de-
vedora do povo. E pura que a Caixa pague 
no povo precisa receber o que o Estado lhe 
deve. 

O SR. LIMA GUIMARÃES ~ Hcfiro-mc 
à Caixa nas suas rcla~~ões com o Gqvêrno. 
A Cai:w quer ês:;c dinhelr·o para fazer novos 
empréstimos. 

O Sr. Alberto Deodato - Para p:1g:1r os 
seus credores que ci'io os depositantes parti-
culares·. 

O SR. LIJ\IA GUIMAH.\ES - Sabemos, 
perfeitamente, que os credores da Caixa são 
pouco exigentes. A~; transações de pagamen-
to se cornpc·nsam com as entradas de depó-
sito; dá-se, autornàticamcntc, a compensa-
ção, c esta hasta para satisfazer as necessi-
dades momentâneas da Caixa. As suas rc-
~;ervas se destinam aos empréstimos; ora, se 
jú rt~z empréstimo ao Estado; c se ê~;te pn;;a 
juros estú a Caixa realizando a sua finalida-
de. I~m vez de em]lrestar a dez, vinic, cill-
qi.icnta c cem pessoas, ela o fêz a um único 
devedor: o Estado. 

O Sr. J1lberto Deodalo - V. Ex c ia. lida 
sempre com a matéria financeira estribado 
na transigência c na bondade dos crcdorc:;. 

O SH. LIMA GUEviAHJí.ES - Estou di-
zendo que o Estado é o devedor único da 
Caixa c nüo do povo. A Caixa é que deve ao 
povo. 

0 Sr. illberio Deodato - LUas o Estado 
tem que pagar ú Caixa para que ela ]Jague 
aos seus depositantes. 

O SH. LHIIA GUilVIAIL'iES - Dcmo~strci 
a V. Excia. que os depósito~> supcrvemeutes 
hastam para ]Jagar as retiradas. A Caixa. ':en~ 
v .i vendo assim hú muito tempo. Os <lcposllos 
dão de sobra para pagar as retiradas, d~ mo-
do que não hú de ser uma rn·cocu!w_çao do 
Govêrno rc::olver ele ]Jronto uma d1v1da an-
tiga que a Caixa não está e~dgindo. 

De modo que a questão da Caixa Eco-
nômica é, perfeitamente solúvel e deve co_n-
tinnar no mesmo pé, porque a Caixa satis-
farú os seus comp!·omissos com os depósitos 
a realizar, sendo de~ notar que a Caixa rcccl~c 
depósitos judiciais de menores e só depOIS 
de muitos anos é que podem retirar. 

0 Sr. Alberto Deodato - Quer dizer que 
os menores não têm direito ú educação. f.:Ics 
precisam dêsscs depósitos para a st~a cduca-
C'Üo. Na opinião de V. Excia. é muito intc· 
;cssantc: o dinheiro só pode servir-lhes quan-
do maiores. 
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o sn. LIMA GUil\IATIÃES ~ :tüas êles 
·não podem retirar de uma vez. 

Quanto ú corri<! a de que falou V. Excia. 
:não é de se esperar que .aconte~~a. 

Também não acho rmwúvel que o Esta-
do, que cstú nessa sitw1çáo de premência fi-
nanceira vcnse em aumentar os seus capital!; 
nos Bancos vara operações hancúrias, }>ois, 
se não po:>so IW"ar minhas dívidas, como 
:vou pensar em t;~Tanjar dinheiro para capi-
talizm~ ·negócios meus que, aliás, jú estão em 
ótima :>ituação? 

O Sr. Fabricio Soares I'.;ste aumento 
de c,lpit;ll nos Bancos se destina, cxdusiv<~.
mentc, ~l incentivar a economia. 

O Sr. Alberto Deod'alo - E' uma .das 
finalidades: incentivar a economia e realizar 
aquilo que V. Excia. sempre aprcse.nla em 
forma de projetos: estradas, pontes, ele .. · 
(lUso:;). 

O Sr. LlllíA GUil\IAit\ES -- Está certo, 
não sou contra is~;o; o que <IUCl'o dizer é o 
segui11Le: os Bnncos tlo Estudo jú e;dslem, jú 
têtn cn1>iinl rnzoúvel, jú excre.ein t;uns finali-
dades, que é de Cll']Jrc:;lnr dinheiro. Nestas 
condkõe~; não é nc(:e:;:;úrio nt:c o Estado au-
mente. mnis, que fa~'.a maL; 1!l;W chamada para 
aumen t~;r os !;cus capil:1b; no•; Ihmco:;. Acho 
que o e.<!pilnl no:; Baneos já exi:;tc num limi-
te r:1zoúvel. Com a illOYimentnção com que 
o dinheiro cresce permanentemente realiza-
mos a finalidade vrecipua que é a d~ empre:;-
tar (linhciro para incentivar a economia. 

Basta sirnple:;menle o seguinte: empre-
gar ê:;tc:; I3ancos fielmente o c;eu dinlleiro em 
oper.açõeé; de crédito ú produção. E' o que 
tem ftlltnclo por parte do:; cstnhelecimentos 
de crédito. iclcs realizam negócios, mais com 
a finalidade de ganhar dinheiro do que com 
a de fazer benefício ú coletividade. Esta é 
<rue ri a realidade. Se a~;sirn agirmos, real i-

. znremos a finalidade desejada, pelo ilustre 
Deputado Alberto Deodato, sem onerar os co-
fres I>úhlicos com empréstimo de tamanho 
vulto. 

O Sr Gllilherme Machado - Através dos 
argumentos que V.· Excia. vem ex pendendo, 
chega-se ú seguinte conch1s·ão: V. Excia. 
estú convencido, realmente, de que o Estado 
deve asf>im nos Dancos como ú Caixa. 

O SH. GUJLIIEHi',IE GUil\IAlUES - Não. 
o Estado não pede c~sse dinhc.iro lHlra piJgar 
aos Bancos. Pe(le-o para mmwntar os seus 
capitais c as suas ,tnmsneõe:; nos Bancos. 

O Sr. Alberto" Deodc;to - Tamh6m nes-
te ponto hú alguinas dívidas. 

. O SH. LIMA GUI:i\IAHi\ES - Ainda não 
cheguei ús dívidas. 

O Sr. ,\lberio Deor!alo ~ Dívidas aos 
próprios Bancos, eomo V. Excia. sabe mui-
to bem. Têm sido dcseontadas muitas notas 
promissórias do Estado, nos Bancos . 

. O Sll. UMA GUil\IAIUES - Por en-

O SR .. LIMA Perfeita-
mente .. 

O Sr. Guillzame Maclzadó - Bem. A 
Caixa Econômica se transformou numa au-
tarquia, tem direçuo própria. Assiste ou não 
à Caixa Econômka o direito, de exigi!· vaga-
menta das dívidas do Estado, queira ou não 
qucirn o Estado pagar es~;as dívidas? Qual 
a formula que V. Excia. propõe· para pagar 
essas dívidns? · 
. , '.O SH. LIMA GUIMAH:\.ES - O que acho 

é 0 sw•uinte: a Caixa Econômica não tem 
necessiaadc, dêssc dinheiro. A finalidade do 
dinheiro da Caixa é para emprestar aos outros. 
Não é possível ... 

O Sr. Guilherme Machado - V. Exeia. 
é um ilustre Deputado, mas ·ntio é um dir.:~
tor da Caixa e não pode, portanto decidir das 
neces~;idades dessa Caixa. 

O SH. LIMA GUIMAHÃES - Não há dú-
vida nenhuma. Mas, o destino <lo dinheiro 
da Caixa não é ficar cmpt:cotmlo, dentro do. 
cofre. E' para ser empre~;tado. 

O Sr. illbel'io Deodato - P~lo raciocí-
nio de V. Excia. quando V. Excra. deve ao 
Baneo não paga porque o Banco é rico c não' 
prceisa de dinheiro. ~ , 

O SH. LIMA GUIMAHAES - Mas se o 
Banco quiser. . . , . o Sr. illbel'io Deodato -:- Se qmscr mas 
a Caixa Econômica não quer. 

O SH. LIMA GUIMAHÃES - 1\Ias a ~aixa 
Econômica tem de querer porque ela e do 
E+tdo c ,não podo executar o E:>tado. E de-
~~l~, como todos os sn>. afinm:n~ o Estado 
é um devedor em péssimas eomhçocs, de for-
ma que tôda a acomodação com êle é boa. 

O St. Guilherme Machado - V. Exeia. 
me permite um aparte? 

O Govêrno está convencido de que deve 
pagar ú Caixa Econômica e para êsse fim 
propõe a emissão das apólices, que atende 
também a outras finalidades. 

V. Excia., por conseguinte, nesse par-
ticular, apenas terá que dizer: se con~ém 
ou não convém atendermos a essa necessHln-
de do pagamento da dívida à Caixa Econô· 
mica. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - O que V. 
Excia., ou aliús, o que o Govêrno propõe é 
o que, na linguagem comercial chamamo:; de 
mudar echola: para pugar ü Caixa Eeonômi· . 
c a, tomamos emprestado de outro. 

O Sr. Guilhame Maclll~do - Neste cu:.o 
V. Ex c ia. não acredita no crédito público. 

O SH. Lii\IA GUii\IAHÃES - Acredito· 
V ou chegar lú no crédito público c também 
na Hecuperução Econômi,~a: nós já votaf!1°5 

no orçamento verbà esr>eci;Jl para o Plano 
de HccurJeração Eeonômica. No orça:nenJo 
figuram duas verbas, uma de 108 mill:oes'co~ 
cruzeiros, para o Plano de Hecupcraçao E 
nômica e outra de 00 milhões. . 

quanto e~;tr1u comentmlllo apenas 0 dinheiro 
pedido para <lUil1entar o carJital dos Bancos. 

O Sr. Gllilhcl'mc Machado - V. Excia. 
me permite um aparte? Vamo:; deixar ú mar-
gera os Bancos. Entretanto, V. Excia. estú 
convencido de crue o Estado deve realmente 
.ú Caixa Econôn1ica. 

O Sr. Alberto Deodato - Por lSSO mcs· 
mo precisa-se de dinheiro para pagar essa 
verba que vai ser empenhada. 

Se está escrito no pavel qu~ tem a ver-
ba, é preciso que haja o dinhell'O ·- , , 

O SR. LIMA GUIMAHÃES -: N~w ha ,du· 
vida que isto é verdade, mas nao c poss1vel 
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qu~ fa~amos um empréstimo para pagar da-
qur a 30 anos para ocorrer a uma despesa 
que vai ser ·feita no ano que vem, para voltar 
aos cofres do E:;tado depois da arrecadação. 

O Sr. Alberto Deodato - V. Excia. 
quer um empréstimo para pagar em nm ano? 

O SR. LIMA GU!l\IAIL\ES - Em nWI\:o 
temos a arrecadação dos irnJ10stos, uma par-
te dos quais scrú aplicada no Plano de Rc-

' cnpcr;Jç·ão Econômie:J.. Por conseguinte, unra 
ye~ . que o Estado estú em dificuldades Tlara 
llllCJar de pronto, o Plano de Hccupcrar:ão 
Econômica, que espere 3 rnese~; para cmnc-
çar, ou então vai co!nprando fiado até que 
consiga o clinciro com a arrecadação dos im-
postos. 

O Sr. Alberto Deodato - l\Ias o Estado 
não pode comprar fiado, devido á sua situa-
ção atual. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - O que não 
quero é que façamos um emprl\stimo por 30 
anos, podendo realizar urna operação por 
poucos meses. 

O Sr. Fabricio Soares - Só V. Excia. 
não quer ... 

O SR. Lll\IA GUil\IARÃES - Eu não de. 
scjo. "Não quero" é uma fôrça de expressão. 
A minha opiniiio é esta. 

O Sr. Rondon Pacheco - V. Excia. me 
Permite um aparte? 

O SH. LIMA GUIMARÃES - En ]>reei-
. so terminar, pois o tempo é escasso. V. 
Excia. queira desculpar-me. 

Estou certo de que o Govl~rno precisa de 
nurncrúrio, estou certo de que os Dcputndos 
devem dar oportunidade ao Govêmo para 
re,alizar o ernpróstimo. Não estou nhsoluta-
rnentc contra isso. O que quero é (perdõem-
me o quero, é uma fôrça de cxprcs~;ão). · 
. Um Sr. Deputado - E' ·que V. Ex c ia. 
c do qucrcrnismo. 
. O SR. LIMA GUIMAHÃES- O que dese-
Jo - (jú que esta I>alavra agrada melhor) 
- o rn.eu pensamento é êstc: Vcrifiqtwmos, 
na· rcahdadc, qunis são as necessidades pre-
mentes do Estado, aqudas cme não I>odem 
ter outras soluções c para csÚ1s devemos dar 
ao Est.ado. o~; meios ncecs~;úrios de atingir as 
suas ,fmahdacle!': de hencfíeio público. Acho 
en~rc.anto, que. êssc empróstirno de 000 mi-
lhocs de entzetros é cxcc•·sr'vo , cr ~·r . · '" , e que c um nr>r.cs rmo rmnoso para o Est:\(lo, nüno·;o 
por Isso: Jlorquc vai onerar 0 . 1 , • , • .. :. 
mcntos durante 30 , ,. s u,ssos o. S-.l-
1, .. 1 •1110 ·• · Vmno" J.,.,,,,li' tiJII'' C lVlua neSS'l iPl!lOrtt ··, • •" " ,.,, " 

~ · ,\J1ua. h alc"1 d, . • . · noso por esse lado ·, · , ;·. c s.e1 rm-
1 1)0 ' e mnttl tetto ''<'hrc 't base ( e . , quer dizer que de · · · '' ' ' 

mos 10%. ' ll1H~to verde-
O Sr. Alberto Deodato _ e<, V , . 

me mostrar um crnvréstimo c~~j'0 1·. I~xeu; · 
de 100, comprometo-me a não vot·tr ;~~~ ~;cJa 

O , . .,. · '" c.'),)e ('l"l-J>résUmo. cmrn:c:;mno, ou tem o til>o 1·:._ 
xo c os juros hmxo;;, ou então, tem 

0 
t~at 

alto c os juros alto·,, pc!rquc uma anólkc ~!~~ 
' I E ·t·t•to f)rt'r'J '''l t • · t -. ' '"1 htulo c o ~~. ' c • ··• •H ct a rattvo:; c ,. · 

• ,<.,f'\'()' ]' ••• ' ,() se conhcc:~ esse ,ltt •. l.l · c n:_unmr esse tipo 
para !)0, 85 ou ?O: ou_ entao _aumentar o~; 
juros. Do contrarw, na o :;crao ab;orvido:; 
pelo mercado. 

O sn. Lil\IA GUIMAR,~E.S ~ Exatamente 
por isso acho que o cmprestuno é cxcc:;sivo. 
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O Sr. Alberto Deodato ~ Nunca houve 
empréstimo a nfto ser pelo menos nc:;tas con-
dições, ao tipo 85, 88 ou 90. Quando o tipo 
é de 90 os juros são muis alto:;. I~;;:;~ nosso 
é de' tipo mais alto c juros de 7%. 

O SH. PHESIDENTE - Lembro no no-
bre ora elo r que o sen tempo está esgotado. 
Concedo a prorrogação usual. 

O SR. LIMA GUli\IAHAES - Muito obri-
gado. 

Por isso, Srs. Deputados, acho que de-
vemos dar uma cg;antia razoável ao Govêrno 
J>ara atender as suas imperiosas ncccs:;idadcs • 
. fulgo, porém, muito gr.andc ê:;sc empréstimo. 
Vamos dobrar as nos:;as responsabilidades. 
O Estado deve um bilhão de cruzeiro:; e ago-
ra vamos dever mnis !lOü millriics. Vamos do-
brar as rcc;ponsahilidades do Estac~o. com 
ê~;sc novo empréstimo. 

Vamos clcvcr mais novecentos milhões. 
de cruzeiros, o dobro da dívida do Estado, 
em um só empréstimo. De forma que é um 
empréstimo de vulto, de alto volume, c estou 
de acôrdo com um empréstimo IHlra :::ltisfa-
zcr ús necessidades imperiosas elo E:;tado, 
sem arruinar as nossas finanças futura~;. N:lo 
estamos legislando .apenas para o momc·nto: 
estamo:; sobrecarregando, atirando sóllrc o po· 
vo de Minas uma carga de dívidas, para pa-
gar outras dívidas, o que, absolutamente não 
pode c:;tar de (tcôrdo com a nossa consciêl~
cia defensora do povo . 

O SI'. Guilherme Maclwdo - Vossa 
Ex c ia. cstú certo de quais são as ncces:;ida-
dcs mais imperiosas do Estado no momento? 

O Sil. · Llllt!A GUIMAIL\ES - Afirma o 
ilustre Deputado Alberto Deodato que é o pa-
gamento dos funcinnúrios c dos Dcp~tados. 

O Sr. Alberto Deodato - Por rsso. V. 
Excia. quer diminuí-lo, p.ara que se pague 
esta L" parte. 

O SH. Lll\IA GUIMAHÃES - A operação 
mais .imperiosa, no momento ... 

O Sr. itlbato Dcoâato - Dez mil con-
tos de réis bastam vara isso. 

O SH. LLviA GUIMAHÃES - Na situa-
ção que nós alntvessamos, nfto ó fúcil ao Es-
tado empregar êsscs novccen tos lliÍlhõcs d? 
cntzciros de empréstimo. Ninguém quercra 
rccclier uma apólice de mil cruzeiros, por 
novecentos cruzeirus, me:;mo porque uma 
apólice hoje é díflcil de :;c colocar. . 

. Qud seria o expediente'! O cxpcdwntc 
seria o Estado ve·nd.cr as apólices pelo preço 
<!llC pudcs:;c, fazendo ncgóeios com os Ban-
cos, realizando cmprésiiril 0 nos Bancos, pa-
gando juros sübrc juros pelo crnpréstituo. ~· 
nc:·:tas condições se tomaria muito mais nu-
no;;a a situa~~ão. 

Ora, se mdm ó, vamos diminuir êstc 
mal Tornar o mal na sua necc;;sana pro-
por~:ão. Van:os dar ao Govêrno de c;wttro-
ec·nto:; c quinhentos milhões de cruzeiros. 
Estarei de acôt1lo, a:;;mmo a rc:;pot!:.;ahilida-
üc de jogar sôbrc os ombros de l\Iinas o pe-
so de uma dívida como esta. · 

Mas acho realmente que, novecentos mi-
ll:õcs de cruzeiros, são excessivos vara as 
nossas nccessidnllcs. 

O Sr. Rondon J>acltcco - O Govêrno 
não pensa em fazer o mal. O problema que 

' .I 



\ . ' 
-, debatemos neste instante é complexo e, se 

fôsse possível resolvê-lo da forma simplista 
que V. Ex c ia. aiJOnta, não há dúvida de que 
o Govêrno seguiria o caminho indicado por 
V. Excia. 

O SR. LIJ\1A GUIMAIUES -- Eu não in-
dico caminho simplista, mas cmninho razoá-
vel. · 

Nilo é simplista. E' que nüo podemo:> fa-
zer mais. Fazemos o máximo. Quem não po-
de realizar bons negócios porque não dispõe 
de dinheiro, limite-se a fazer o que está nas 
suas possibilidades. 

O Estado ou e r fazer grandes negócios; 
realizar uma poÍ·çiio de cousas sem estar em 
condições de fazê-lo. 

Não devemos assim proceder. Vamos 
nos limitar a pagar as nossas dívidas e rea-
liz.ar os nossos negócios, dentro das possibili-
dades do Estado. Assim, Minas prosperarú, 
apesar dos Governos. (Palmas) . 

APHESENTAÇ.í'í.O DE P.ARECER 

O SR. OSCAR CORRf<:A, por parte da Co-
missão de Redação apresenta ú l\Iesa o pa-
recer sôhre a redação final do Projeto n.• 
5, cuja leitur.n é dispensada pela Casa, a re-
querimento verhal do Sr. Alberto Deodato. 

O SR. PRE~~IDENTE de ncôrrlo com os 
artigos 180, n.• IV, e 181' do Hcgimento sub-
mete a redtlção final do (lito projeto .! di:-· 
cnssão e, sem debate, a votação, sendo o mes-
mo aprovado; em seguida, recebe êste des-
pacho: 

- A' sanção. 
Estando esgotad.a a hora do expediente, 

, passa-se á 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

1.• DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 325 

Anuncia-se, em seguida, a 1.• discuss·ão 
do Projeto n.• 325, do Sr. Pedro Braga, que 
revoga o Decreto-Lei n.• 2 .145, de 10 de ju-
lho de 1947 

Após su'a leitura pelo Sr. V Secretário 
~ franqueada a palavra, é aprov.ado êssc pro· 
Jeto, sem debate. 

- A Comissão de Assuntos Municipais. 
1." DISCUSS,\0 DO PROJETO N.• 326 

Passa-se à 1.• discussão do projeto n.• 
326, do Sr. Lourenço Andrade, que concede 
subvenção. 

Lido · êssc projeto pelo Sr. 1,0 Secretário 
e livre a palavra, não a solicita nenhum Sr. 
Deputado. Submetido a votos é nprovado. 

- A Comissão de Finanças. 

V DISCUSS,\0 DO PROJETO N.• 327 

Finalmente, anuncia-se a 1.~ discussão 
do Projeto n.• 327, do Sr. Otacílio Negrão, · 
sôhre proventos de inativos da Fôrça Poli-
cial. 

Procedida a leitura dêsse projeto pelo Sr. 
1.• Secretário, é o mesmo nprov.ado, sem de· 
bate. 

As Cornissõe:; de Seguran~,~a Púl>liea e 
I<'inanças. 

A. L. 35 

2.• DISCUSSÃO DO PHOJETO N.• 39 

Segue-se a 2.• discuss·fio do Projeto n.• 39, 
que extingue o impôsto de exploraç:1o agríco· 
Ia c industrial e dispõe quanto no impôsto sô· 
bre vendas e consignações. 

Lido êssc projeto pelo Sr. 1.0 Secretário 
. o Sr. Presidente declara que foram ofereci: 

das diversas emendas ao Projeto n.v 3!J e que 
atendendo à~; normas regimentais, remeterá 
êsse projeto ú Comissão de Finanças, para ofe-
recer parecer sobre referidas emendas. 

O Sr. Guilherme Machado, pedindo a pa· 
lavra pela ordem, em nome da Comissão de 
Finanç.as, pede seja dispensada a remessa do 
Projeto n.Q 39 e das emendas ú Comissão, do 
vez que esta poderá se manifestar sôbre a ma-
téria á medida que forem lidas c anunciadas 
ditas emendas. 

Declara o Sr. Presidente que vai proce- · 
der ú votação do Projeto n. 0 3!l c que na for· 
ma do Regimento a sua discussão e votação 
se processará, ai·tigo por artigo, salvo as 
emendas. 

A seguir o Sr. 1.0 Sccrctúrio procede á 
leitura do ari. 1.•, o qual, sem debate, é apro-
vado. _ 

1 Passa-se ú discussão c votaçao <,o ar~. 
2.o cuja leitura é feita pelo Sr. 1.•. Secrett~
ri~. Declara 0 Sr. Presiden~e. qtH? a esse arh· 
f'O existe uma emenda mod1ficatlva, ap;~sen
t'adn pela Comissão com o ôCU parecer Ja pu-
blicado. , 

O SR. JúLIO DE CA'RVALI-IO !Pc!a or-
dem) _ Pediria a V. Excia. prcfer?n~1a pa-
ra a emenda apresentaria pela Corm_ssao. 

O SR. PRESIDENTE - Perfeltamente, 
já ·nos têrmos regimentais ela goza desta pre-
ferência. 

Submetido a votos, é anrovada a emenda 
modificativa ao art. 2.• c conseqüentemente 
prejudicado o art. 2.• do Proieto n.• 39. 

DECLARAÇõES DE VOTO 

O sn. ANTBAL GONTIJO (pela ordem) 
-Sr. Presidente. Coerente com o meu prin-
cípio, votei contra. 

O SR. LIMA GUil.lAILmS (pela ordem) 
- Sr. Presidente,. também votei contra a 
emenda pelo seguinte: os governos se va· 
lem de várias maneiras para obter numerário: 
um dêsses é o aumento de impo~;tos. ü outro 
é o empréstimo. Não é possívd que esteja-
mos concedendo os dois meios; por is:;o vo-
tei contra a emenda. 

O SR. ARMANDO ZILEH (nela ordem) 
- Sr. PJ·csirlentl~, d~~,:~h tnmhórri' fazer a mi-
nha declaraç-ão de voto. N iío !oi pelos mes-
mos motivos alegudos pelo Deputado Lima 
Guimarães que votei contra essa emenda, e 
sim porque . se trata de um impôs to indireto 
que vai rceair sôbre o Jlovo. 

Segue-se a discussão e votaç5o do ~r~· 
3 Q I · 1 • · 1 (' 1 o Seerctarw • . .H o esse artigo pe o .,r· · . . . . ••. 
e franqueada a palavra, não s~ mamf~sla ne; 
nhum Sr. Deputado; submetido a 'o tos, e 
aprovado. . ~ 

Logo após, anuncia-se ~ d1scw;suo e vo· 
tação do art. 4.• e seus paragrafos · 
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Procedida á leitura dêsse artigo c rcs· 
pectivos parágrafos pelo Sr. V Secretário c 

, considerada livre a palavra, não a solicita nc· 
tnhum' Sr. Deputado, em votaçiio, .~iio apro-
vados. 

DECLAHAÇÃ.O UE VOTO 

O SR. ANIBAL GONTIJO - Sr. Presi-
dente, para dcclaraeão de voto. Votei a fa-
vor d2ss<:~ artigo poi·quc acho que é o única 
maneira de ::mmentar a renda do Estado. 

A seguir, anuncia-se a discw;sfio elos nr-
ti[ros 5.0 c parágrafo único, G. 0, 7.0 c seu pa-
ragrafo, 8.0, 9,9 e 10.0, os quais ~-:ão lidos c 
aprovados, sucessivamente, c,ada uma de sua 
vez, sem <lehatc. 
, ~assa-se á discuss-ão e votação do art. 11, 
que e lido pelo Sr. U Secretúrio. Declara o 
Sr. Presidente que a êsse artigo foi ofereci-
da a seguinte emenda, de autoria do Sr. 
Moacir Hcsende: 

m.mNDA N:] 1 

Ar.rc::cenic-:.;c ~o ar!. 11 : 
"Os produtores rurais relativamente aos 

}lrodutos de sua atividade agrícola". 
Justificação - Não se compreende que 

muna época em que não hú interês[le pela vi-
da rural, dadas as pequenas possibilidades de 

' lucro decorrente da atividade agrícola, pre-
tenda o Govêrno onerar rciterndmnente o 
Produto da lavoura encarecendo-o ainda 

· Hlilis. ' 

O produtor rural pagará impôsto de in-
dústria e profissão, 1,5 de impôsto territo-
rial, o impôsto de rccupcraç~ão 'econômicn c 
ainda por cima o impôsto de vendas c con-
signações, que apresenta um c.nrútcr anti-eco-
-nômico, principalmente no que se refere aos 
cafeicultores. I~stes já pagam, se dermos o 
valor de 500 cruzeiros á saca de café, 28 por 
tnil, representadá pela taxa de 11 cruzciroc: 
t>or saca recentemente criada. E' uma polí-

. tica condenável sob todos os aspectos c apre-
senta uma grande semelhança com o con-
fisco cambial do Estado 'Novo. Ao lavrador 

· sem crédito e sem amparo· não se deve exi-
.gir mais do que êle pode dar devendo ser a 
sua .~ti.vidade considerada co:no de natureza 
patnohca e não especulativa. 

. Não estando nós em um regime estatolú-
tnco, temos o dever de contribuir para que 
corra_m p~ralelas a prosperidade do Estado c 
do cxdaduo. 

Ot~tro g~·ave cguívoco .re.lativo ao produ~ 
to agncola. e .considerar o fisco estadual co-
mo industnah_zado o pr~duto apenas benefi-
ciado c que nao sofr?u. amda nenhuma trans-
formação. E' neccssm:w que se faça rcvigo-

. rar o dispositivo que Isenta o produtor rural 
d~ impôsto de ve?das e consi?nações com 
0 que teremos praticado ato de Justo amparo 
ao agricultor. 
, Sala das Sessões, 30 de outubro de 1 !H 7, 

,! 

Moacir Rezende - Abreu Rezende - Sonsa 
Carmo - Oscar Corrêa. 

MG. 

2.~ DISC:USSXO .DO PROJETO N. 39 

O SR. MOACIR RESENDE - Sr. Pre~ 
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Dou a tpaluvrn 
ao Sr. l\Ic1acir Hescndc . 

O SR. MOACIH HESENDE - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

Apresentei a emenda n. 1 ao arL 11 do 
projeto n. :w, i::cnümclo do impôsto de ven-
das e consignações o produtor rural. 

Outw intuito não tive senão o de prote-
ger a nm~1erosa clnsse dos ;Jrodutorcs rur~lis 
que, até o pre~;enle, só tbn tido contac~o c~ra , 
os poderes públicos, através da~; exatonas fis-
cais, C'U seja, através dos .irnpos.tos. q_uc p:1gam · 
Nenhum favor, por nuns msign1flcant~ que 
:.;eja, lhes bate ils portas, truzitlo !J.clo hstat!o, 
c se, •para prover as suas I.Ie~cssH.l~tdc~, :~
Iem-se o~; agricultores elo credito, IH.tO c r,:Jo 
que Gl financiador Ih_c ;rc!Il!a cxt?rq~I~r ,o I~~ o-
duto por um preço Il':"I~:ono, ;;:11 '.l 1 cvcnrlc lo, 
mais adiante, com lucros fabulo~;os <rue rw!Jre-
pujmn em muitas vôzcs ao :mferido por a,crue-
lcs ClUe labutaram, lavraram a terra e enfren-
taram as intempéries. Em tese, cctnfcs:;amo~; 
o nosso ponto de vista conf.r{,rio DOS impos-
tos indiretos e como tnl, sumo3 contrárío:~ ao 
de vendas e consignaç,ôes. Ct!rvamo-no:; d1~m~ 
te da evidência dos fatos por comprec~Hl~rmos 
a sua necessidade em países econon:Ica c 
financciram~nie fraem:, lul qual se aprc:;enta 
o nosso na quadra angw;ti~sa gnc ~:travc:;sa
mos. j',1as ~1 no<>:;a transigência na o v~I. ao PO!_l-
to de permitir, sem aswmir urna lcgrhma ati.-
tudc de del'cs~, que se onere sc~nprc ,~ ~a1~~ vez nwis c reiteradamente, o produtor I u a 
com impostos. 

Se consider:;rmos particularmente o caso 
rlo tri:;o c11ja produção o Esl:~do procura ~>a
trióticawcnlc incentivar, seuimws ;1ue ? rm-
pô:;to ele vcndns c consignu~~ões ~era m:ns um 

,obstúculo a tran:;por pelo:> denodado:; :;oltJ,:;-
do~; tia batalha do trigo em nos~;a terra. 0 ·:-

hemo:; que a no:;sa dcspc~;a cEúriu com n_ aq~u
siçüo do trigo orça em cêrca de de_z md~wcs 
e quinhentos mil. cruzeiro~ c ~c. cm.tsiderat ~~~~ 
{Iue a noss·1 inércia e chspllcencia tem ·'' · ' · ·1·t cn-vido para enriquecer c cqmpar nu I arm . 
te 't Art'eníiwl com o dinheiro, que par:: Ia 

• -=- ' I"l ·'o tri"O mnndmno~;, em ouro, para a coll'l;,l?, ' u .,,
5 

bd.~ 
concluiremos que esta Asscmblcr.I, .ant~~.·to•' 
gravar os produtores de trigo com nnpo;, :'• 
deverá conceder-lhes prêmios que constitUI-
riam um incentivo ao incremento da pro-
dução. . rçõcs 

Igual raciocínio, guardada~; as P~ opo ,. de 
deveremos fazer relativame:ltc aos C0!1erob n-
1. ~ necessidade, pois só com produça~ a. ~ 

0 dante c a haixo preço poderemos ba_r.tt~a 0 
custo1 de vida, P?is que ~ulga!!I?~ n~:~a s~~n
aumento de salano o mcw cfiC.lZ P• 
scguí-lo. ,:- Fconô-

Aí está o PI~no de Hccupcra~a? n~utc à 
mica c nêlc c:onhamos, quer relal,t v ar resulta-

... ,, ·1 cl'l'l' ' to ·ws seus surí cxequtul 1 ' -c, qt~,m ' n:'ío fazem a 
dos prúticos. Os agncultorcs ' ·>~t"' ,1 su .1 . - · .1 · - 0 que 1 " " • ' menor obJcçao a. contn nuça., tão seguros de 
execução se d~~stm~, porque cs c• crifício há 
que, embora. Isso unpot:tc ~~~~ ..,abem c 1;ros-
um dever mmor a cumpnr p.n a 0 

pcridude ·de Minas Gerais. 

I 

'I 
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Necessitamos urgentemente de .encontrar 
·\.uma fórmula. para tornar aceitável a vida 

.no•.;. campos e· esta na o e, lorçosamentc, au-

.mentando os impostos dos agl'lcunores. Vi-
vemos em uma zona agrária cte tome cninica, 
em (1ue os nossos camponeses sau, uc ordi-
náno, mal al!menwuos c suJmutrluos, tendo 
JJOr base de sua allincntaçüo o mHHo, o tGu-
cinllo c o teij<to, e assou ruesillO c1u quantida-
de Insuflcicruc. A prova patente úe:>!>a a efi-
ciência alimentar nus a cncontnw<o.~ nos in-
corp?J·~ttlos ao serv1ço do Exército, nos q,w.is 
a me ma de engorda 6 de cb·ca üo I) quuu·,. 
}~ ao U(J;j~)O 11lJlJ1CHl UO Cdlll;.rü, CHl Vt!L. <.te ~l.~o~ 
aUHlClH<ll' OS llllJ>U:.>lO:;, UeVC!ll(J:; ll<tf O <litljH\l'O 
técmco c a garaüll<t ac um preço mínimo pa-
ra o seu poduto, JWo no:; e:wucccnuv nunca 

· de que, llierce tte Llen;;, (;fll 1~1mas l,crais, a 
prospeddaue elo útZeHUelro, o,·tiw<uiuwcnte, 
corre paralela com a uo :;eu ellllll'e;plio, jú 
consagraua na flase feita: ''Patrüo ncu, ca-
nwl·.c.ua remediado." 

~e coU: . .lLte'·"''"JOS o caso do eai'é, veriii-
.eanws que esse }H OüLtto ba:;ílar da rw:;~a eco-
~IOHHa, embora :SCJll l'ClallVU!llClltc i)CllllCila a 
arca ocupaüa com a ~;ua cullura, .Jü :,L! acha 
one1aao com 1<1 cruzeiro:; por snca. l';o ~;ur 
de 1\lmas, se dermos o valor mcdio uc 4üü 
<:ruze11 os por sue a ti e cnlé, êssc Iwpo!;to re-
prescma :;5 por mil, que wmauos aoo; () por 
mu tia taxa tle recupcraÇ<tO ccoHonHca, üiio 
41 pot· mii. 

._ ;)0 a csle~; ndicionarraos uinda os 18 por 
lllll ap~·ovauos, cl!egaremo:; a um total Lle 57 
por 1<111. 

E se isto não bastou para os conv.encer, 
:-il'G. UCJHlludo:;, do c1To que cometenarnos 
apn,•vmwo a incidencw uo ünposto wnre o 
pro!iui:o rural, consillci amos, por um momen·· 
to a ~imaçao dos catcrculwres da L:.ona tia i~i:l
ta c uo Norte de l\1inas. Se dernw~; }J<•.ra c~;
sas regiões o valor médio de :olOU cruzeJro:> a 
saca de café, os H cru:lCiros por ~;aca repre-
sentariam 70 por nu!, que somado!; aos li da 
taxa <.ie recuperaçüo e os lü por mil, daria o 
total de 82 P01' miL o que sel'ia uma coisa 
absurda. 

Nem se venha com o r~ciocínio de qnc 
.essas taxas seriam pagas pew comprador, pois 
todc•s sabem que êste, ao efetuar a sua com-
pra, já vem com· a· sua conta bem "ajustada" 
descontando na oferta a taxa a pagar. ~c 
consiltcrannos as cooperativas de produção. 
chegamos aos seguintes resultados: as coopera-
tivas nüo pagarüo o impôsto ao passo que o 
proautor estará suieito ao de vemlas c con-
signações. ' 

Sr. Presidente, Srs. Deputndo•s, Agricul-
tura ni.io é comércio. Agricultura num "pais 
essencialmcnle agricola" como o nosso, cons-
titui um verdadeiro saeriflcio. 

Eu vos peço que meditei~; um pouco nesse 
número incontável de mineiros que abando-
nandu o seu torrão natal, a passo tardo e 
gestos lento!;, ti an~;puscrurn as no:;sas serras, 
embrenharam-se vale do Paraíba ern tora, jú 
na direção de Volta Hcdonda Mo«i das Cruze:;, 
ou do norte do Paranú, cnfre{ltando clima difc-
rcn!c e as endemias, levando na ~;uu alma, não 
apenas a saudade louca do eneantador Esta-
do de 1\'Iinas Gerai~;, m~t:, sobr~~udo a angústia 
da espera infinita do auxilio de seu lioYerno, 
~rue nunca lhe chcg01u e sente murchar em 

seu coração a última flor da espcran~~~ de po-
der vivel' em sua terra. , 

' Enquanto não vem a rcfor:nn ~:gdu·ia que 
é urna a as nossas JHClnC>~: ~" :<c-u;.;:c;waucs, 
ujuuemos ao lavrado1· p;u·c· ....• ·) .... , lllllJoslos 
indiretos não venham inuti:i: ... : ,;_; .\-.:l!s c!;for-
ços. 

E para legislar, nüo {: J!. c(:J:;o súmcn1c, 
pesada soma ú.e con!wcun.:!HL.,; JUrídico:;. E' 
preciso, acima de tU(!O mll d~tallw.:.w cuullc-
cimenlo ue pat llctUarH!:.tue.•; c concti~~ücs que 
rotleiam o ca.-;o concrdo e a :mtevtsa,,• uos 
}Jossíveis dano;; que UHW legislaçüo inadequa-
da possa causar n econOJ;na uc 1~:-:r:wo. 

hu vos peçu·, S1·s. Deputados, em nome 
dos agl'ieultores, que uprov.::1s a emenda por · 
mim apresentada. · 

U Sr. &uill!ermc li achado - Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

O SH. PHESlDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Guilherme Machado. 

O SH. GUILlWHlvll~ MACHADO - Sr. 
Presidente. 

A Comissão de Finanças disco•rcla do 
ihlSb ~ ..... rt.:_,_;Ut. ... tUO 1\.!v ... CH.' 1tL:SCtH1C COHl l'C!U~~aO 
à matéria que versou, com proficiência, na 
sua emenda. Visa c;::;ta estender aos produto-
r.es rmais a isençüo do imrwsto sobre vendas 
c consignações. :::>e nos dermos ao cuidado de 
um retrospecto• verificaremos que, assnn na 
Constimieüo de' 1():.;,1 comc1 na de 1!J:J7, os pro-
prietárioS' rurais esUtvam sujeitos ao I>al?~
mento dêste tributo, que, passando da tJmao 
para a competência pdvntiva dos /Estadc·~;, so-
mente abria cxceçüo para o pequeno produ-
tor, como tal o definido em lei. , . 

u &f'. ,Joucu .. .:.~e1nte - V. Excia. me 
permite um aparte? Pelo, I!lenos em Mi-
nas <IHando houve uma duvida a esse res-

' J • .e • peito entre os produtores. rurms, 101 a. _qucs-
tüo definitivamente resolvida, por ocaswo da' 
intcrvcntoria .!G'ão Heraldo, que decidiu fa-
voràvelrncnte nos Jnodutorcs. 

O SH. GlJILHEHME MACHADO - Che-
garei aí. Em HJ:!:), o Govêrno de Minas, por 
motivos que não vêm a propósito' relembrar, 
b•!au:;<!, }J(;!O uc.::r<.:,u 11.'' U\.JJ, os produtores 
rurais do impôslo de vendas c cc1nsignações 

Em consctrüêncb dL:so, ocorreu verda-
d::iro' c:·;cu,~Jil~:Hw <tu:; Hos:;o.•; produtos, os 
::lJis impori~lntr.:s, co1~1o sejmn: o café, os lac-
tieínios,' para os EstauQ'S limítrofes, dando lu-
gar a uma, cvasfto de rendas ü margem da lei. 

Com efeito, o Govênw Federal, pelo de-
creto u. 915, isentc•u do impôslo de vendas c 
•consignaçõe~; as operaeões entre vários esta-
belecimentos pertencen'tcs a uma mesma pes-
soa. 

Destarte, as filiais podiam enviar seus 
p_rodutos c mercadorias para as matrizes c · 
v1cc-versa, se1~1 que tais operações entrasse~ 
na esfera <.le mcidêncin do imposto, de cuJa 

O Sr. Moacir Resende -Mas isto é uma 
reforma se cogita. . 
coisa pcrtinen te exclusivamente à fbcahza-
~'.ão. 

Os prc1dutores rurais nada têm .que v~r 
com esta evasão de rendas, porque Isto nao 
tlepcndeu deles. · 

O SH. GUTLHEHl\IE MACHADO --:- Ora, 
pelo decreto estadual n. 893, fic[tvam 1scntos 
do impôsto sôbre vendas c consignar;ões, os 
I>roduto,res rurais. Por causa disso, os gran-
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dcs . at~cadista!l dos Estados limtrof'c s;-
Pat!lo R' d J . s • <lO ... ' 10 c anCiro e Espírito Santo com 
filwis e repr.:sentantes em l\1' . ' • p1·a varn . . . . 1 mas, com-aos IH CJdutores rurms, na certeza de 
;u~. es:_as aquisições estavam livres do im-
~t!'0; Judque O:cJ !li odutorcs · ozavam de inm-

c au~, c fraaquia tributária. 
trm ~es_tc modo, u~; JJ• .. ~.., .u:; mineiros eram 

. ISíen.dos pam os Estados d' s:- p 1 Rw c Janci E· . . •. c .10 au o, . . . . . . ro e sp1nto S,mto, sob c1 amparo 
J~JUstlficavcl do regime iscncional, cstahele-
CHW ;; '<' i ·d , · · . - i o Cldd v .. ,cc~ ... . u .. t:U.\;.i.'al u. ~JiJ. 

café Pro (~U~o~~ da maior relevfmcia, como 0 
R. ' Jac hcm~os, etc., escoavam para S. Paulo 
p~o 'te. Janeiro e Espírito Santo, sem que s~ 

rmi Isse a !\'tinas tributá-los uma vez se 
quer Sa1'a I · · · -· ' m < aqm sem nagar 0 im • t 
mas em São Palilct e Rio de· J an · . pos 0

' 
dt~as ~ributações: 1.', quando' d~:I ~e~~[rcrarr: 
ataca <listas aos varejistas a 2 • l ~ t a. dos 
c:onsumidores. ' · • < cs es aos 

Não se compreende, por conseguinte 
os produtos mineir?s, ao invés de ·contrihi~~= 
rem par:"l a m~lhona das condieõcs econômi-
cas c fmnnce1ras do nos•o Esti1rlo rf<•"o 

t 
. d . • .. '. ern 

mfll'Fem,. a raves as valvulas escapatórias, 
qu:us s.eJa!l1 os decretos 893, estn<lual, e 915, 
feder~], r1 f!tle os Estados cc'nfinnntes usu-
fruissem tôdas as vantagens tributárins de-
correntes das operações relalivns a êlcs. 

O Sr. ,Honci1· Resende- Qnflnto ?1 rnl<>S-
bio tributária, penso que hoje não deve ha-
ver m:li-.; despeito, pe<rque é privativa do Es-
l:a(ln ,, tl'ihnhl(';-;0 f),n~1t1·Ó rln 'R<>J''(lO. crn~1nto 

à outra })arte, continuo a afirmar a V. Excia. 
que se trata ele umn questiio de fiscallzação 
porn:ue n minha emenda visa isenhr C'S pro-
dutores rurais, 11ão o produto rurn l. 

O Sn. (!UILIIEHl\IE MACHADO - A 
emcnr1a '~P V. Excia visa rp•;tabr~Jnc•er, nuanto 
aos .produtos rurais, a isenção do impôsto de 
vendas e c~onsigmwões, cousa esta que colide 
em cheio com o Qt!c disnõem a respcitct as 
Consti 111ir.õros r~e HJ:l4. 1 !J:l7 e 1'Mii. nornne 
em todos êsses três regimes cc•nstitucionais 
o~ produtores rurais jamais gC'Zaram da iscn~ 
çao a que V. Excia. se •refere. Por consc-
qnêncin, é bem de ver nue iríamos introduzir 
ern nossa lei, sem que, 'no momento, prcvale-
çnm '}'; motivos detrrminantcs do riecreto 
~f\~ "t"'ln_ fr~)Tltrl.lin frihnf(~rin rT1lP Pl'l T1"d•1 t'e 
~ustifica; tanto· mais quanto a lei recente elo 
l~nposto territorial, a muitos respeitos, foi 
liberal para com os proprietáricts rurais. 
, ,U Sr. Moacir Resende- l,ergunto a V. 

Excw · se acha razoúvcl a tributnção solrida 
pelos produtores do café, jú ê~;ses pngando Cr$ 
14,09 por saca, dado 0 valor dêste produto as-
sumir o nível absolutamente baixo colocnndo-
o:. · ! ;·,,Jlddtie dt: ::iLIU',fío com os demais 
produtores. 

O SH. GUILHEHJ\m MACHADO - Peço 
vcrmissão para lcvrnbrar a V. Excia. que a 
sua tese é tanto mais frá«il quanto vem jus-
tificar urna medida gerai."' mcdiant~ uma . ar-
gumentação particularista. Não c razcm'cl 
que a situação dos produtores do c~'fé, ainrla 
que seja tão democrata como V. Excia. a pin-
tou, justifique uma providência legislativa que 

d
venha isentar tôda uma classe rnais favrA·eci-

a, d.o pontct de vista fiscal, do que a dos co-
mercwntcs e a dos industriais, que, nesta lwra, 

548 

·tên~ sô~rc seus ombros ainda os encargos da 
leg1slaçao trabalhista. , 

.u ~r. Moacir Resende - Pergunto a V. 
Excm., relativamente ao trigo, cuja cultura. 
procuramos incentivar, se alguém se disporá 
a tratar da cultura dêsse cereal que sabemos. 
s~r um produto cujo consumo atinge, no Bra-
sil, a C r :)i 40. 000. 000,00 'l 

O SH.. GUILHEHl\lE MACHADO - ]';;sse 
produto poderá gc•zar de franquias por fôrça 
de l!1sposiLivos ue lei especial. 

O Sr. Moacir Resende Acusado de 
particularizar os fundamentos da minha 
emenda, temos uue raciocinar com dados con-
cretos, cc,mo n~ caso do café, que estú one-
1'<' tiifeJ·entementc dos outro:; produtos, ha-
vendo neste caso uma desigualdade nítida de 
tratamento. 

O SH. GUILHERME MACHADO - Não 
concordo <~nl que ~;e llê assentimento il emen-
da de V. Excia. Estou pronto, todavia, a dar, 
''e:,,·: i··ibul!.l, testemunho do zêlo com que· 
V. Excia. defende os produtores de café. 

U Sr .Moacir Res.wde - Aliás, defendo 
todos o.; pi·oou,ore'; rur<li~. 

. O SR. GUILHEHl\IE MACHADO - Pelos 
rnol,vo~• expc 'sto·;, a Corni!;são deixou bem cla-
ro o ponto de vista em que se colocou .em face 
da emenda em discussão para o, fim de desa-
p.-ov,«-w, na cel'tcza de contar co1n c• apoio 
da Cas<J. 

Submetida a votos, salvo a emenda é 
aprovado o artigo 11 do prc•jeto n. ::l!J. ' 

Logo após, é submetida a votos n emen-
da n. 1, do Sr. Moacir Resende, a qual, é· 
rejeitada. 

DECLAH.AÇÃO DE VOTOS 

O SH.. ANIBAL GONTIJO - (Pela or-
dem) - Sr. Presidente. Votei a favor da 
emenda porque quando foi aprovado o pro-
jeto sôbre o impàsto de Vendas e Consigna-
ções, ho'llve um aumento no im~ôs,to territo-
rial c êstc continua. Portanto, c este o mo-· 
tivo' que me levou a votar a favor da emenda 
oca 1·•jcitada. . . _ 

Imediatamente. anuncw-se a d1scussao e 
votação do art. 12, o qual depois de lido pelo 
Sr. 1.9 Secretário, é aprovado, sem debates. 

Finalmente, anuncia-se a discussão c vc<-
tação do art. 13. lido êsse art. pelo Sr. 1.• 
Secretário, o Sr. Presidente declara que e:ds-
te, a emenda 11. 3, do Sr. Renó, a qual a l\Icsa 
entende cme f;crá prejudicada eorn a 1:prova-
ção do arÍ:. 13, é a scguinté' a emenda: 

EMENDA N. 3 

Acrescente-se onde convier: 
Art. Continuam em vigor os dis-

positivos fiscais c não rcvog_ados, explícita ou 
cxplícitamente, por esta Lei. 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 194 7. 
ali.) H e nó -Valdir ·Lisboa - Moacir 

Resende - Lima Guimarães - Carlos Prates. 
O SH. GUILHERME l\IACHADO - Sr. 

Presidente. A Comissão faz sua a opinião da 
Mesa. O SR. PHESIDENTE - Nessas cc•ntli-
ções, vou submeter à votação o artigo 13 cuja 
aprc,vação prejudicará a emenda do Sr. Depu-
tado Henó. 



_Os Srs_. Deputados que são pela sua apro-
!Vaçao, que.u·am permanecer assentados. (!Jau-
sa) - Fo1 aprovado c conseqüentemente fica 
prejudicada a emenda n. 3 .. · 

Em seguida, anuncia-se a discussão e vo-
t~ção. da •. cmcnda n. 4, oferecida pela Comis-
sao de I• manças, que é a seguinte: 

EMENDA N. 4 

(Emenda da Comissão) 

Onde convier: 
_ Art. - Os livros da escrita fiscal só se-

1'1!0 usados pelos contribuintes depois de re-
gistr?-(!~s e vrsado~ p~la repartiçüo exatora do 
do•mrcrlw do contnbumte, "Registro" c "visto" 
senio gratuitos. 

Parúgrafo único - O "visto" constarú 
de têrrilo de abertma, feito mediante exibi-
ção do livro a ser encerrado. 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 
1947. 

(aa.) Guil!1~rme Machado - Alberto Deo-
~a~o - Mauncw Andrade - Hennó _ F,_ 
hcrano Pena. e 

Justificativa ---: A emenda visa a le 'ali-
zar urna praxe nnuto aniiga no E•·ta(lo t~ t . . . . 

1 
,, , ano 

.que .:1 llllCiatlVa ( C apresentaç·ão dos r · . fi·sca· . t. . . rvr os 1s a exa ona, para sua re"ular·r'z·1ç:-. t' I . t> < dO, sempre par IU <os proprios contribuint ,,. 
<IUe consideram o ."visto" da autoridade f~;~ 
c_al, urna garantia dos lançamentos de se~s 
livros. 

Ademais, uma das leis substmltiv·1s do 
impôsto U:ci fc~lcral n." 87, de 15-1-3t)), ao 
tornar obngatona a manutenção c escritura-
ção dos livros fiscais, vara registros das ven-
das a prazo c a vista (art. 24), autoriz.a 0 
Estado, não só a adota-los, para a arrecada-
ção c fiscalização do impôsto sôbrc vendas c 
consignações (mt. 33), que também a baixar 
disposições sôbrc êles (art. 27). 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 
1947. ' 

(aa.) Guilherme Machado -Alberto Deo-
dato - l\Iaurício Andrade - J. H. R c nó 
- Fcliciano Pena. 

O SH. LIMA GUIMAIUES (Pela ordem) 
---. Desejava, Sr. Presidcúte, que a Comissão 
cxplic.assc melhor seu pensamento, porque 
êssc parúgrafo único csiú realmente incom-
1)recnsi vel. 

O SH. PRESIDENTE - O parúgrafo úni-
co está redigido da seguinte maneira (lê) : 

Dou a palavra ao sr. relator da Comis-
são: 

O SR. GUII~HEHJiviE MACHADO - O dis-
positlvo em tliscussao é a rcprortuçiio ipsis 
iiitcri:; de um texto da lei paui.isla. Quer 
dizer o seguinte: o "visto", que consiste no 
têrmo de abertura somente poderá ser dado 
em face do livro que se encerrou. Em outras 
palavras, há doi~ livro~, um que será objeto 
de "visto" isto c, do tsrmo de abertura e o 
outro é aquêle que esta encerrado. 

Submetida a votos, é aprovada a emenda 
11.9 4. 

Anuncia-se, por último, a discurssão e 
votaç·ão da emenda n.• 2, do Sr. Henó, se-' 
guinlc: , 

EMENDA N.• 2 

Acrescente-se onde convier: 
Art. . . . - Entre 'os documentos e pa-

péis, cuja cx.ibiç·ão é obrigatória á fiscaliza-
ção ,de . rendas do Estado, se incluem os da 
ex.igencra, na forma por ela e.~tabclecida (De-
creto-Lei federal n." 7. 219, de :l0-12-1944 
com ns modificações· introduzidas pelo De~ 
ereto-Lei federal n.• 7 .404, de 22-3-1!H5). 

narúgrafo primeiro - o não cumpri-
mento no clisposto neste arti;(o acarretará ao 
faltoso a cominação da penalidade prevista 
no artiyo vinte (20), do Código Trihutúrio 
do Estado, sem prejuízo dn aplicação das dis-
fJosiçõcs do artigo 8.0 , do Decreto-lei n.'' 1.0GO, 
de 12-1-1947. 

Parúgrafo segundo - Nos casos de apli-
cação do artigo 8.0, do Decreto-Lei n.'' 1. O !i O, 
de 12-1-HH4, estadual, c exigido o impôsto 
de vendas e consignações, sôbre o valor to-
tal do documento omitido a registro, com a 
multa do artigo 23, do Código Tributário do 
Estado. 

Sala das Sessões. 30 de outubro de 1947. 
(a.a.) Renó - Valdir Lisbôa - Moacir 

Hezcnde - Lima Guimarães - Carlos Pratcs. 

Justi{icaçcio - Dois grandes impo8tos, ~o 
sistema fiscal brasileiro, têm prceminêncw 
corno fatores húsicos da Receita: o de consu-
mo, na esfera federal, c o sôhre vendas. c 
consignações, na órbita estadual. São êle~, 
pode-se afirmar, a viga mestra dos rcspech-
vos orçamentos. , . 

Quanto ao modo de ser, grande e a !lfi-
nidade, senão identidade existente entre cl.es 
pois ambos são impostos ,indiretos e de cir-
culação. Daí, é de vêr, como registram ?s tra-
tadistas, serem de fiscaHzaç·ão não so on~
rosa que também e - principalmente - di-
fícil. • 

Com efeito a fiscalização do impôsto so-
bre vendas c 'consignações só é po.ssí:'cl e 
proveitosa, quando feita pela forma md1reta, 
por meio do conhecimento das compras rea-
lizadas pelo contribuinte. E é e:'a.tamente 
disto que cogitam os docm_nentos e_xigrdos pe-
lo fisco federal. N.ecessúno, por rsto, apare-
lhar o ór!:!ão fiscaliza~lor estadual dos ele-
mentos in~ispem;úveis à verificação da exa-
ta incidência c ,apreensão do impôsto, acom-
panhado o Poder Federal. que, quando da 
feitura da lei do impôsto de consumo, (De-
creto-Lei n.0 7. 404, de 22-3-45) se acautelou 
com os meios indi~mcnsúvcis à wa fiscaliza~~ão 
vale dizer, em última análise, assegurando a 
difusiio justa e igual do tributo -- eis que outra 
não é a finalidade da fiscalização, nem sem-
pre comprce·ndida. Ora, como afirmado! os 
dois imposto~ - o de consumo e o sobre 
vendas c consignações, tendo a mesma. natu: 
reza, óbvio é que os elemento~ yrccisos ~ 
fiscalização de um 11i~les ncccssarwment<; ha 
de constituir elemento também indispe~1save_1, 
ú eficiente fiscalização de outro. Os di~; posi-
tivos citados no artigo cuja adição, em for-
ma de emenda, é soliciÍada ao projeto de Lei 
- vem sanar na órbita estadual uma gran-
de lacuna c ~em que tal exigência venJw a 
acarretar para o contribuinte mineiro enc.ar-
go de qualquer .natureza, scn·ão a de simples 
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exibiçã'o de ·documentos c papéis federais à· 
fiscalização esiadual. 

. ·Porque, se não .adotássemos o procedi-
n~cnto ora alvitrado, teria o Estado de criar, 
so para uso fiscal estadual, dcwumen tos iguais 
paralelos aos adotados pelo fiseo fedem!. o 
que seria inconveniente, ccn:mr;\vel c :11!tl· 
econômicó. Assim sem criar novos expedien-
tes, frisamos, terá a fiscalização de rendas 

. mineira rrieios J>rccisos u uma equitativa e 
justa difusilo de ônus fiscal. gsta mcdic!a de 
aproveitamento, em comum, entre as diver-
sas nlçadas fiscais não é sem precedente. Tal 
aproveitamento, com resultad.o satisfatório, se 
verifica existir c em prática na legislação do 
irnpôsto de renda, quer no seu próprio rcgn-
lamento, quer na lei do im]>Ôsto sôhre vcn-
,das c consign,açõcs. - (Lei n.• 187, de 
15-1-1936). 
r Ademais ainda se apoiaria a emenda ho 

'iÍ1ciso constitucional federal (alínea "h", do n.• XV do ~1 rti!'o 5.•) quando a União se re-
servou' de forní'a exclusiva, traçar ns normas 
de di~cito financeiro - dentro da qual os 
Estndos podem buscar acolhida e ó ?sta aco-
lhida que, na forma da emenda, vm-:;c: bus-

car· Sala das Sessões, 30 de outubro de 1!H 7. 
.:...J (a.) Renó. 

O SR. GUILHERME MACI:U,DO - Pela 
ordem, Sr. P~resident~. , 

A Comissao de Fmanças, Sr. Presidente, 
·aprnvnn a erncnd;1 cl~. Sr.~ Henó pelos fun-
damentos de sua JUStlfJcaçao. 

Na verda~c.:. impõe-se um .npcrfeiço:1-
mcnto das co~1d1~~5>es c. dos processos de fis-
calização do ,Imposto sobre venda~; c consig-
nações, que e um terço da receita ordinária 
do Estado. Esta emenda, porém, merece um 
reparo: é lam~nt.úvel que c?ntcnha tantos dis-
positivos rerrussiyos de lci8 federais c esta-
duáis. Apesar disso, achamos que ela deve 
ser aprovada. n ~R. PRESIDENTE - A Comissi\o por 
intermédio do seu relator, dá parecer oral 
favorável :á emenda n. 2 de autoria do Sr. 
Rcnó. Submetida a votos, é aprovada essa 
emcncla. ~ 

Finda a votaç·ao, em 2.• discussiío, do 
Projeto n.Q 39, declara o Sr. Presidente qne 
""; ~i ,;nmi~"fl~' flp rn11anças, n rim rle redi-
gi-!o para 3.• discussão. 

VOTAÇÃO.- EM 2.• DlSC:TTSSÃO, DO 
PROJETO N.• 313 

Finalmente. anunc-ia-se a votncão, em 2.~ 
discussão,. jú enccrrad_a. _elo 1>rojet? n.• 313. 

n1,~"'P1~·''1 P.,."'''' ,...~,,~,.,n rlp ~1fl01J'I'('S t' mw · .. a e 
a. nuan tia de Cr$ 900: 000. 000,00 nm·a rer-m-

1
, ·.,.o;.a:-o de cornnromJs<:ns elo Tesouro e fo-
an''"'" - I I' t d 

t :1 fJrodueao c o •,s a o. 
men o ' • 

FALTA DE QUORUM 

Ao anunciar-se a votn.ção, em 2.~ di<>cus-
são já encerrada, do ProJc~c~ n.• 313, o Sr. 
Li~a Guimarães, reqttcr vc.rrflcnção de munc-
ro. Deferindo êssc rcqu~nrncnto, o ·Sr. Pre-
sidente manda proceder a chamada, pela qual 
se verifica a presença apenas de 24 Srs. De-
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ptltad~s, ficando portanto, .adiada a votação· 
dêssc projeto por falta de qzwmm. 

ENCERRAMENTO 

. Não havendo número para votação em 
virtude da retirada de alguns Srs. Deputados,. 
decl~ra o Sr. Presidente que não pode pros-
segmr nos trabalhos e declara finda a se~;são, 
~onvocando outra, extraordinária, para hoje-
as 20 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 30-10-1947 

(Sessão Extraordinária, às 20 lwras) 
Primeira Parte 

Leitura e aprovação d.a ata. 
Expediente, inclusive leitura e aprcsen-· 

taçã~ de projct?s, pareceres, indieaçõcs, re• 
quernnentos c mterpelações. 

Discussão e votação de requerimentos 
pareceres, indicações c interpelações. , .. 

Leitura c aprovação de redações íinais. 

Segunda Parte 

Votação, em 2.~ discussão, jú encerrada. 
do Projeto n.0 313, que autoriza uma cmissãü· 
de apólices até a quantia de Cr$ ........ . 
!}00, 000.000,00 Jlal'a regularização de com-
promissOS do Tesouro e fomento ú produção. 
do Estado. 

- Levanta-se a sessão. 

REUNIÃO DA ASSEril.BLIÉ1A LEGISLATIVA, m;l 
31l DE OUTUBRO DE l!J4'1 

PHESIDI~NCIA DO SH. ALBETITO 
'fEIXE IHA 

As 20 horas comparcecm os senhores: 
Alberto Teixeira - Lima Guimarães --

Emílio Vasconcelos - Adolfo Portela - Al-. 
hcrto Deodato - Anibal Gontijo - Antônio 
Pimenta - Carlos Prales - Fabrício Soares. 
- Guilherme Machado - Jouhcrt Gue1Ta -
Júlio de Carvalho - Lourenço Andrade -
Matcus Salomé - Oscar Corrêa - Pedro 
Braga - Hondon Pacheco c Simões de Al-
meida. 
. Deixam de comparecer, com eansa justi-

ficada, os senhores: · 
~~astro Pires - Valdir Li;.hôa -- Luiz 

Dommgos -- Ozanan Coelho - Ahrcu Re-
zende - Aluísio Costa ·- Amadeu Andrada 
- André de Almeida - Antônio Caetano 
- Antônio Guimarães - Arlindo Zar:ini -
Armando Zilcr - Astolfo Dutra - August<;> 
Costa - Augusto de · Figueiredo - Dadaro 
.Júnior - Bolivar de Freitas - Cfmdido 
Ulhôoa - César Sora,,i _ Chaves Hibeir.? -:-
Dilermando Cruz - l1mílio Silveira.-- ~.ana 
Tavares - Feliciano Pena _ Fidelcmo \ ~an.a 
- Geraldo Ataídc -- G1iilherrnino de qhvei-
r.a - Ilacir Lima - Jaeder Albcrganp -
.Tason Albergaria - João Camilo - .Tos~ Au-
gusto - .José Carvalhcira - Juarez d: Sousa 
Carmo ---- Luiz Maranha - l\Iagalha~n de 
Melo Viana - Manuel Taveira - Martms da 
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Costa - .Maurício Andrade - il\Iendes Fer· 
reira -Moacir Hesende - l\Iourão Guimarães 
- Otacílio Ncgrão - Henó - Hibeiro Na· 
varro - Simão da Cunha - Soares Canedo 
- Sousa Carmo - Starling Soares -- Tan-
credo Nev:es - último de Carvalho - Uriel 
Alvim - Xenofonte Mercad.ante - Wilson 
Beraldo. 

O SR. PHESIDENTE - Achando~se pre· 
sente3 apenas 18 Srs. Deputados, verifica-se 
não haver número re;.;imental para :J ~•essilo 
extraordinária, hoje, convocada pnra as 20 
horas, c passa a ser lido o exrJCdien!c dcs· 
pachado. 

EXPEDIENTE 

O SI'. Emílio Vasconcelos (3.··· Secrctá· 
rio servindo de 1.•) -- Procede á leitura dos 
seguintes papéis: 

li.l cn;oriui:;: 
Do Clube dos Ferroviúrios enviando sn· 

gestões sôhrc prcstaeão de servir:os pelos 
'funcionários da Rêde 1\íineira de Vi;t~~üo. 

- A Comi;,são de Vü:ção. 
Dos Srs. Ncwlou Fernandes Lima e ou· 

tros pedindo providências a respeito do pro· 
jeto n.O 2!.l. 

~ A Comissfto de Finanças. 

ENCimHAMENTO 

Nada mais havendo, o Sr. Presidente dã 
por terminada a reunião, e designa rwra a 
próxima sessão ordinária a seguinte: 

ORDEM DO DIA 31/10/47 
Primeira Pal'te 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovação da ata. 
Expediente, inclusive leitura e apresen· 

tação de projetos, pareceres, indicações, re· 
. querimentos e interpelações. 

Das 15 às 1G hortlS: 
Dl:>cuss2.o c votação de requerimentos, 

pareceres, indicações e interpelações. 
Leitura c aprovação de redações finais. 

Segunda Pal'ie 

Das 1G à:; 18 horas: 
Votação, em 2." discussü_o, já encer~a~a, 

do Projeto n." 313, que autorna uma cnnssao 
de apólices até a quantia de Cr~;l ....... . 
900.000.000,00 para regulari7.açüo de cor_?· 

•- promil>so;; do Tesouro c fomento á produçao 
do Estado. 

1.• discus:;üo do Projeto n.'' :l28, t~o Sr. 
Carlos Prates, . que concede snbvençao ao 
Hospital S . .r o se de Nova Era. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teix<:ira - Pres.identc . 
Lima Guimaraes - 1." VIce-Presidente 
Castro Pires - 2.0 ':icc·P~·e~idente 
Valdir Lishôa - 1.0 Sccretano 
Luiz Domingos - 2.o S.e~re,túrio .. 
Emílio Vasconcelos -- 3.' Seeretano 
f,~zanan Coelho - 4.• Secretário. 

COMISsÃO DE CONSTITUiÇÃO, :LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA . I 

Pedro Braga - Presidente 
Juarez de Sousa Carmo - Vice-Presidente . 
Cândido Ulrôa 
Fabrício Soares 
Faria Tavares ( •) 
Starling Soares ( • •) 
Hibeiro Navarro 

( •) Suhslituído, interinamente, pelo Sr 
Hondon Pacheco, designado em sessão d~ 
11/10/1017. ' 

( • •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Uriel Alvim, designado em sessão de 113/10/47 
c êste substituído pelo Sr. Carlos Prates, de-
signado em sessão de 21/10/47. 

COMISSlí.O DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Mauricio Andrade - Presidente 
Henó - Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Co~ta ( • ) 
Feliciano Pena 
Guilherme Machado 
Tancrerlo Neves ( • *) 

--(-.) Substituído, ~nterinamente, De!o Sr. 
Chaves Hibeiro, designado em sessao de 
10/10/1!)47. 

( • •) Substituído, interinamente pelo Sr. 
último de Carvalho, designado em sessão de 
24/10/1947. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E 
COMÉRCIO 

Uricl Alvirn - Presidente 
Dnar Mendes - Vice-Presidente 
último de Carvalho 
Armando Ziler 
Dilermando Cruz ( •) 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar ·de Freitas, designado em sessão de 

·tG/10/19,17. 

COMISSÃO DE EOUCAÇJ:.o E CULTURA 

Emílio Silveira -- Presidente 
Hondon Pacheco - Vice·Pre:sidente 
Augusto de Figueiredo ( *) 
Arlindo Znnini 
.r o sé Carvalhcira 

C 
( ·) Substituído, interinamente, pelo Sr. 

arlos Prates, desi!mado em ''Cs";-lo 1.le 
20/10/194 7. " ,, . '" 

COMiSSii.O DE VIAÇíW E OBRAS PúilLiCAS 

Otacílio Negrão - Presidente 
José Augusto - Vice-Presidente 
André de Almeida 
João Carnilo 
~Iateus Salomé 
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COMlSSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Limá - Presidente 
Adolfo Portela - Vice-Presidente 
Bolivm· de Freitas 
Geraldo Ataídc 
Astolfo Dutra 

COl\l!SS};O DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente 
'\~1tônio Guimarf.íes - Vice-Presidente 
I• Hlelcino Viana ( *) 
J a~ der Albergaria ( *) 
Lmz Maranha 

( *) s.uhstitt~ídos, in terinamcnte, pelos 
Srs. ~':Ioacir Gmmarães e Mou.cir Resende 
respectivamente dcsi«nados em se"'':-to <le 
24/9/Hl4 7. ' l' "''' 

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 Soragi - Presidente 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente 

; Carlos Prates 
Guilherme de Oliveira 
Manuel Taveira 

COl\llSSli.O DE P..TIDAÇÃO 

Abreu Rezende ( *) - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Bad.aró .Júnior 
Xenofonte Mercadante ( *) 
Simões de Almeida ( *) 

( *) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Soares Canedo, ·Magalhães M. Viana l' 
José Augusto, designados em •·es~:-o de 10/10/1047. 0 .~d 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (~") 

,lason Albergaria 
César Soragi 
Lima Guimarães 
Simões de Almeida 
Xenofonte Mcrcadante 
Bolivar de Freitas 
Fabrício Soares 

~) Nomead~l em sessão de 16/0/HH? 
conforme requerBnento n.o 42, do Sr. Fa: 
brício Soares. 

COMISSÃO ESPECIAl. DE ESTUDDS Sõll<i.E 
PRODUÇÃO AGlHCOLA (*) 
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Sousa Carmo 
.João Camilo 
Ozanan Coelho 

Lourenço Andrade 
.Tason Albergaria 
Cândido Ulhôa 
Cés.ar Soragi. 

(')Nomeada em ses~;ão de 22/9/1947 
conforme requerimento 11.0 43, do Sr. Sousa 
Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS Sô3RE 
TRANSPORTES (*) 

Hondon Pacheco 
.Tos é Augusto . 
Ilneir Lima 
Magalhães Melo Viana 
Aluísio Co~ta ( * ) 
César Soragi 
Armando Ziler 

(*) Nomeada em sessão de 22/9/1047, 
conforme requerimento n." 51, do Sr. Simão 
da Cunha. 

( ·) Sub".titnído, interinamente pelo Sr. 
Bolivar ele Freitas, designado em sessão de 
1/10/1047. 

COMISS.3;o ESPECIAL DE ESTUDOS SôBR.E O 
ENSINO NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Hibciro 
Castro Pires 
Emílio de Vasconcelos 
Pidcleino Viana 
Geraldo Atni<le 
Felieiano Pena · 
Cândido Ulhôa. 

( *) Nomeada em sessão de 21>/9/1!)4 7 
conforme requerimento n." 57, do Sr. Chaves 
Ribeiro. 

REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISlATIVA, El\1 31 DE 
OUTUBRO DE 19·17 

PRES'IDÊNCIA DO SR. ALBEHTO TEIXEIRA 

Às 14 horas, compareeem os Srs.: Alber-
to Teixeira-· Lima Guimarães- Emílio Vas-
concelos - Adolfo Portela - Alberto Deoda-
to' - Aníbal Gontijo - Antônio Pimenta -
Armando Ziler • - Bolivar de Freitas -
Carlos Prates - Cesar Soragi - Fabrício 
Soares - Jason Albergaria - José Carvalhei-
ra - Jo'uhert Guerra - .iúlio de Carvalho -
Lourenço Andrade - Magalhães de l\lclo 
Viana - Matcus Salomé - Oscar Corrêa ,. 
Hiheiro Navarro - Hon<lon Pacheco - St-
mões de Almeida. 

Deixam de comparecer, com CH~Isa ~~Jsti
ficada os ~)r!>. Castro Pir~s - Valdir Lisboa 
- Luiz Domingos - Ozanan Co1elho - Abreu 
Hesende - Aluisio Costa - Amadeu Andrada 
- André de Almeida - Antônio Ca~tano -
Antônio· Guirrwrães - Arlindo Zanim -- As-
tolfo Dutra - Augusto Costa - Aug~l~<;to .de 
Firmciredol - Badaró Júnio:· - Canl!Hlo 
Ull1ôa - Chaves Ribeiro - ~I.lcrrnando Cl:uz 
_ Emílio Silveira _ Fada . lavares. -:-- l•e-
liciano Pena - Fidclcino Vwna - Geraldo 
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Ataíde - Guilherme Machado _:_ Guilhcrmi-
no de Oliveira - Ilacir Lima - Jaeder Al-
'hergaria - João Camilo - José Augusto -
Juarez de So1uza Carmo - 'Luiz Maranha -
Manuel Tavcira - Martins da Costa - Mau-
rício Andrade -- Mendes Ferreira - Moacir 
Resende - Mourão Giumarf:cs - Otaéílio 
Negrão - Pedro Braga -- Renó - Simão 
da Cunha - Soares Canedo - Sousa Carmo 
- Starling So.ares - Tancredo Neves - Ul-
timo de Carvalho _ Ur!el Alvirn - Xenofon-
te Mercad:mte - Wilson Beraldo. 

O SH. PHESIDENTE - Acusando a lis-
ta de presença o comparecimento apenas de 
28 Sr~. Dr~n11t,,,1ns, de)~(rt dr~ rP~1li~cr1l'-~;c a ses-
são, prevalecendo para segunda-feira dia 3, 
a ordem do dia já designada. 

EXPEDIENTE 

O Sr. Emílio Vasconcelos (8.Q sccretúrio, 
servindo de 1.'') despacha os seguintes papéis: 

Telc!Jrarna: 
Do Sr. Agcnor Mata c outros, auxiliares da 

Coletoria de 2oa Esnen1m;a, solicitando me-
didas relacionadas ao IJrojeto n. 21l. 

- } .. Comis:>ão de Finanças 
Oficios: 

. Da Assemhlóia Legislativa do Estndo d.a 
Paraíba, agradcccndci a comunicação da pos-
se do Vice-Governador do Estado. 

- Arquive-se. 
Da iúspetoria Hegional de Estatística Mu-

nicipal, enviando exemplares do "Anuário dOI 
Estatístico do Brasil" c "Relatório do Insti-
tuto", relativos ao ano de 1946. 

Agradeça-se. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo, o Sr. Presidente en-
cerra a Reunião, prevalecendo para a pró-
xima sessão a seguinte 

ORDEM DO DIA 3-11-1947 I 

Primeira Parte 

Das H its 15 horas: 
Leitura {) aprovação da ata. 
l~xDctticntc, inclusive leitura e apresen-

tação lie projetos, pareceres, indicações, re-
quc;im~ntos c intcqJciaçiies. 

Das 15 às 16 horas: 
Di:;~~u:;são c vota~~r.o de requerimentos, pa-

recerc3, indicn~~õc~; c interpcluçõe:;. 
L c i! ura e aprovação de redações finais. 

Se[Junda Parte 

Das Hi às 18 horns: 
Votação, em 2.• discussão, jú encerrada, 

do projeto n. 313, que autoriza urna cmi<;si\o 
de apóÜces até a quantia de Cr$ 900.000.000,00 
para rcguladzc.ç:i~· de co~1promissos do Te-
souro c fomento a prodq.çuo do Estado. 

1.• diseussiío do projeto n. ;{:~H, do Sr. 
Carlü'.s Pratcs, que concede subvenção ao Hos-
pital S. José, de Nova Era. 

EMENDAS DA COMISSÃO DE FINANÇAS AO 
'PROJETO N. Q 38 

(OllÇAl\IENTO- 2.• DIS~USSAO) 

São as seguintes as emendas ao projeto 
n. 36, aprovadas na 10.• sessão extraordiná-. 
ria, realizada em 27 de outubro último: 

EMENDA N. 1 

Na verba 102. 00:~-01, onde se lê "Cr$ 
tj 000.00", leia-se "Cr~ii 7. 000,00" c onde se lê 
:'Cr$ 4. 320,00", leia-se "Cr$ 6. 048. 000,00"; 

na vedJa 102-002-02, onde se lê "Crfti . . 
5. 000 00", leia-se "Cr$ 7. 000,00" c onde se lê 
~'Cr$ '3GO. 000,00", leia-se "C r~; 540. 000,00"; 

na mc~ann verba, onde se lê "a Cr~ô 150,00 
por sessão" leia-se "a Cr$ 200,00 por sessão" 
c onde se 'lê "Cr:$ 972.000,00, leia-se "Cr$ 
4.298.000,00": A "' '> 

na mesma verha, onde se !c Cr$ 150,00 
por sessão", leia-se Crfp 200,00 por sessão" c 
onc!P c. c 1; "C r:;; 1. 458,00"; 

~~ n;~s~a' verba, onde se lê "Cr$ 150,00 
leia-se "Cr$ 200 00 por sessão c onde se lê 
c~ 1 458 00" l~)ia-se "Cr$ 1.944.000,00"; e 
0~·dc ~c· Ú) "Cr~~ 2. 840. 000,00" leia-se "Cr$ 
3. 7!H. 000,00"; onde ~e lê "Cr$ 7 .172. 000,00" 
leia-se Cr$ "9. 854,00 ; . 

na verba 102-002-03, substitua-se pelo se-
guinte: 

1 Diretor - 72. 000,00 
4 Diretores -: Padrão N - a 61.200,00 

- 244.800,00. . - . 
1 Sec. Presidência - Padrao N a h1.200,00 

- 61.200,00. ' 
1 Chefe de Gabinete - a 43.200,00 

43.200,00. . - . 
1 Taquígrafo Revisor - Padrao L a ... 

43. 200,00 - 43.200,00. -
2 Taquígrafos - Padrao K a 36. 000,00 

- 72. 000,00. 
6 Taquígrafos - Padrão J a 32.400,00 _ 

194.400,00. . 
2 Hcdatores de anais c documentos par-

lamentares -- Padrão K a 3G. 000,00 --
72.000,00. 

2 idem - Padrão .T a 32.400 - G4.800,00 
4 Oficiais Administrativos -- Padrão J 

a 32.400,00- 12!l.GOO,OO. 
:3 - Idem - padrão I a 28,300,00 _ 

86.400,00. 
2 Idem - Padrão H a 25.200 00 __ 

50. 400,00. ' ... 
2 Auxiliares Administrativos - P·Hlr1o G 

a 21. GOO,OO - 43.200,00. ' ' 
2 Idem- Padrão R a 10.440 00 _ 

38. 380,1)0. ' 
1 Datilógrafos - Padrão E a 17 280 00 

G9 .'120,00. . ' 

r. 4 J?~ctilógrafos - Padrão D a 14.400,00 
- D7. <>Oü,OO' 

4 Idem -- Padrão C a 12.2<to 00 -· .. 
48. 9GO,OO. ' .. 

I 

. 1 M?torista - Tief. V a 14.040,00 - .. 
14. 040,0,). 

1 Idem ref. IV a 11.880,00 - 11 "80 00 
1 Porteiro- Ref. V a 14.040 00 ~ ' 

14.040,00. ' ... . 
1 Idc111 - Hcf. IV a 11.880,00 - ..... . 

11. 880,00. 
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3 Serventes Hef. IV a 11. 880,00 -
33.640,00. 
. 6 idem - Ref. III a 11.080,00 - . , . , 
66. 480,00. ' 

1 Ràdiotécnico - Padrão D a 9. 720,00 
- 9. 720,00. 

Onde se lê "Cr$ 1. 1<13. 600,00", leia-se 
"Cr~l 1. 555. 440,00". , 

Sala das Cc,missões, 27 de outubro de 
1947. 

(aa.) Alberto Deodato - Renó - Feli-
ciano Pena - último de Carvalho - Guilher-
me Machado - Maurício Andrade. 

El\IENDA N. 2 

Serviço 66 - Departamento de Impostos 
.e Fiscalizaçcío - (Pessoal efetivo). 

Modifique-se : 
Na verba 115-0GG-03, onde se lê "Cr$ .. 

19. 800,00", leia-se "Cr$38. ,100,00"; 
onde se lê "CrB 1. 069. 200,00", leia-se 

"Cr$ 2. 073. 600,00"; 
onde se lê "Cr$ 1. 299. GOO,OO", lei á-se 

"C r~~ 2. 736. OOú,OO". 
Na mesma vednl 115-0GG-03, no Quadro 

suplementar onde se lê "Cr$ 105 .120,00", 
, leia-se "Cr$' 172. 800,00"; onde se lê Cr$ .. 

158. 400,00", leia-se "Cr$ 307. 200,00". 

Serviço de Fiscalização de Rewlas Industriais 

- (Pessoal efetivo). 
Verba 115-067-03 
Onde se lê "Cr$ 13. 680,00", leia-se "Cr$ 

28. 800,00". 
Serviço de Impostos sôhre Imóveis (Pessoal 

·efetivo). 
Verba 115-0G9-03 
Onde se lê "Cr$ 3!). 600,00", leia-se "Cr$ 

76. 800,00." 
, Na mesma verba, Quadro suplementar. 

onde se lê "Cr$ 28. 800,00", leia-se "Cr$ ... 
. 43. 200,00". 

Serviço de Impostos sôbre V cndas c Consi{]-
nações, !Jzdúsll'ias e Profissões. 

(Pessoal efetivo) 
Verba 115-070-03. 

· Onde se lê "Cr$ 5!). 400,00", leia-se "Cr$ 
115. 200,00". 

Serviços Fiscais de Belo llorizonte 
(Pessoal efetivo) 
Verba 115-072-0:J 
,Onde se lê "Cr:;l 534.600 00" leia-se "Cr$ 

1. 031:l. 3()0,00"; ' ' 
onde se lê "Ct·$ "328. :320 00" leia-se "Cr$ 

'C~l. 200,00". ' ' 
Na rnc1nna verha, "Quatlro Suplementar", 

onde se lê "C r~~ 52. 5GO 00" leia-se "C r:~ .. 
86. 400,00". , ' 
J)eparlamenlo da Fazenda de Minas Gerais, 
no Rio de Janeii·o 

(Quadro Suplementar) 
V erha 115-083-03 

. 1 Onde se lê "Cr$ 28. 800,00", leia-se "Cr$ 
' .(3. 200,00." 
Departamento do Serviço do Café IZO Rio de 

,Junell'o (Quadro Suplementar) 
Verba 115-0S·HJJ 
onde se lê "Cr~3 138. 600,00", leia-se "Cr$ 

268. 800,00"; 
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onde. se lê "Cr;3 28.800,00", leia-se "Cr$ 
43. 200,00". . 
JJeparlamenlo da Pazwda de Minas Gemis em 
Siio Paulo 

(Quadro Suplementar) 
Verba 115-035-03. 
Onde se lê "Cr;ji 19. 800,00", leia-se "Cr$ 

33.400 00"· 
on'de ~e lê "Cr$ 79. 200,00", leia-se "Cr$ 

133. 600,00". a , 
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1!H7. 
(a a.) Alberto Deodaio -- H e nó - Fcli.-

ciano Pena -- último de Carvalho -- Gui-
llwrme Machado - .i\burício Andrade. 

m.IENDA N. :~ 

Na verba HG-127, aerescente-se, depois 
de "aproveitamento do IUo Santo Antônio c 
Centrais Elétricas" c onde se lê "Cr$ ....... . 
12.000. 000,00", leia-se "Cr$ 20.000. 000,00". 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 1947 
(aa.) Alberto Deodato - Renó --- Feli 

ciano Pena --..:. último de Carvalho - Gui--
lherme Illachado - Maurício Andrade. 

EMENDA N. 4 

Na verba 118-117-33 (Material para cons-
trução de pontes). 

Onde se lê "Cr$ 4. 000. 000,00", leia-se 
"Cr$ 15.000. 000,00". 

Verba 118-118-35 (Ma.ferial pam cons-
truçiio de obras diversas). 

Onde se lê "Cr$ 2. 000. 000,00", leia-se 
"Cr$ 3. 500. 000,00" 

Verba 118--117-3,1 (!llalCl'iai para 
consil'llçiío de edifícios públicos). 

Onde se lê "Cr!~ 10.000.000,00", leia-se 
"CrP;l 15.000. 000,00". . 

Verba 118-117-3<! (Material pare. com-
truçã,o deedi{ícios públicos). 

Onde se lê "Cr$ 5. 000. 000,00", leia~se 
"C r~ 6. 500. 000,00" . 

Sala das Combsões, 27 de outubro de 1947 
(~\a.) Alberto Deodato - Hcné -- Feli-

ciano Pena -··- lJlliuw de Carvalho -- Guilher-
me Maclwdo - Muuríelo Andrade. 

EMENDA N. 5 

Na verha 111-050-G9, onde se lê "(;;-$ · · 
500. 000,00", leia-se "Cr$ 1. 000.000,00 . 

Sala das Coml;:;sões, 27 de outubro de 1!H7 
(aa.) Alberto Deodato - Henó - Fel~

ciano Pena -- último de Carvalho - Maun-
cio Andrade - Guilherme Machado. 

EMENDA N. fi 

N 'l verba 104-004-00 onde se lê "Cr$.·· 
' ' " 100. 000,00", leia-se "Cr~\ 50.000,00 · 

Sala das Comissões, 27 de outubro d,e ~9.47 
(aa.) Al!Je~·lo Deodato- Henó ··- ~·e!ICia~ 

no Pena - Ultuno de Cal'valho -- Gmlherm 
Machado. 

EMENDA N. 7 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. -- I) ara a aplicação da~ verbas, 

abaixo designadas, 0 Poder E~eeu~IVO leva-
rá em consideraçiio a discrirrunaçao n ser 
prevista em lei ordinál'ia. 

,. 

't! 



Parágrafo único As verbas, de que 
trata êstc artigo são as seguintes: - 318 -
117-33, 118-117-34, 115-076-60, 1Hi-
119-35, 1Hi--121-:35, 11G--121-21, 1Hi-
124--22, 116-125-35, 116-120-35, 116--
127--35, 116- 128-35, 113--118--35" 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 1!H7 
(aa.) .Maurício Andrade -·Alberto Deo-

dato - .Henó - Feliciano Pena - último de 
Carvalho - Guilherme 1\Iachado. 

EMENDA N. 8 

Na verba 114-039-69: 
No orçamento da Secretaria do Interior 

__ Chefia de Polícia - onde se lê "Eventuais 
para 316 delegados <le polícia, a Cr~l GOO,OO, 
leia-se "246 delegados de políein, a Cr~)i .... 
1. 200,00, Cr~il 2!J5. 200,00." 

Justificaçcio: 
Pelo art. 2.• da lei n. 1 !)!), de lG de ou-

tubro de 1030, foi elevada de Cr!ii 50,00 para 
Cr$ 100,00, a grutificaçflo mensul atribuída 
aos delegadoq municipais, para despesas de 
expediente das delegacias. 

Entretanto, os on;mnentof; não consig-
naram vcrh:l correspondente :l 0sse aumento 
e a propost1 on.~amentúria para HJ48 incide 
na mesma omi~;sflo. 

Para eorrigí-la, vinham as prefeituras 
municipais completando esta pequena graii-
ficm.~ão ~ws delegados, o que agora não mais 
é tolerado, em vista do qtÍc dispõe o art. 18 
do Decreto-lei n. 2 .120, de 16 de julho de 
1947. . 

Necessário se torna, portanto, que o orça-
mento para 1948 consigne a verba de Cr$ .... 
295.200,00, que representa a dotação para tô-
dns as delegacias municipais, excetuadas aque-
las que coincidem com a sede das 70 delega-
das adjuntas, a cujos titulares compete o 
exerci cio das funções policiais. 

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 
1!H7. 

(aa.) Maurício Andrade - Alberto Deo-
dato -- J. H. H c nó - Guilherme Machado -
Felicimio Pena - Ultimo de Carvalho. 

EMENDA N. 9 

Na verba 124-037-0:l: 
No orçamento da Secretaria do Interior 

__ Chefia de Polícia - onde se lê "Departa-
mento de Investigações" - Pessoal efetivo -
80 investigadores de :1.~ classe do Corj)o do!! 
Segurança,· leia-se 120 investigadores de 3.• 
classe do Corpo de Segurança, a Cr$ 11. 520,00 
-- Cr$ 1. 382. ,!00,00". 

Na mesma verba, no mesmo orçamento, 
acrescente-se: 30 escreventes de polícia, a 
9 1')0 00 -- Cr$ 273. 600,00". r 
· · ""',lransponiw-se da ver h a 1 H-037-(J<l "Pes-
soal contra~a~lo" Para pagament? .1~9 r~ess?al 
e"h"'lllUUlerarw do Corpo de VIgilancw, m-
chlsÍve 3 ascenso_ristas", para a vc1:ba 114-037-
03 "Pessoal ef~llVO .<!o !Jepartamenlo de In-
vecti"açõc:;" a unporwncHt de Cr$ 734.400,00. 

" Justificação - ~:?!Yo. é do conhecimento' 
geral, hú grande .defi~Iencia. de pessoal para o 
serviço de investigaç?es policiais. 

A fim de melhora-lo, foi autorizado o con-
tmto de elementos flnr:.t o chamado "Corpo de 
.Vigilância Extraordinário". Ocorre, entretanto, 

que tais elementos, não pertencendo ao quadro·,. 
do pessoal efetivo da polícia civil, ficam impe-
didos para o exercício de determinadas fun-·· 
ções e sem possibilidade de acesso às mesmas. 

Assim, para melhor aproveitar a dota~~ão 
orçamentária destinada a êsse pessoal contra-
tado, dá-se nova destinação à sua verba q~e· 
ficará assim discriminada: ' 

•'Para ,HJ investigadores de 3.• elasse do Cor-
po de Segurança do Dcpartmnen!o de Inves~ 
tigações, a Cr$ 11.520,00- Cr$ 460.800,00· 

"Para 30 escreventes de polícia, a Cr(l)~ 
9.120,00 - Cr$ 273.600,00; ' · ·: 

"Para 51 investigadores do Corpo de Vi~ 
gil:lncia Extraordinário, a Cr$ 9 .120,00 - Cr$ 
4G5.120,00; 

Sala das sessões, em 27-10-<17. 
(aa.) Maurício Andrade - Alberto Deo-

dato -- Renó - Fe.llciano Pena -- Guilherme. 
Machado -- Uliimo de Carvalho. 

EMENDA N. 10 

No orçamen!o da Secretaria do Interior. 
Cllefl:.l de Polícia -- onde se lê "Pessoal' 

contratado - Para rn~gmne~llo de diaristas, 
ajudantes de enfcnnagem, aJudantes de cozi-
nlw, conciros, ~;erventcs c outros servidores 
áo Dep~\rtnrncnto de Pronto Socorro e Medi-
cina Legal - Cr~i 156.000,00, leia-se Cr$ .. 
315. noo.oo. 

Justificação -- O Departam_ci_Ito de Proà-
to Socorro c Medicinal Legal foi mst'Ulado mn 
H de setembro do. c.01:rentc m;o, em mt:t nova 
sede, que é um e_dlfLcJO _de seis _:mdtn'e~;, com 
lotacão de 86 leitos e mstalaçoes modernas 
pan{ um hospital de traumatologiu, com ca. 
pacidade para atender, naualmente, cêrca de 
:30.000 acidentados, no::; seus numerosos am-
bulatórios. o atual Ho~;pit:ll rio Pronto Socorro está 
em situaçfío bem fhvcrsa do anterior, quando 
funCionava em pcq~JCI10 prédio à nua Üio de· 
.Janeiro c desprovHlo dos recursos de que ' 
agora dispõe. 

Tais recursos, para cfieiênci:l de seus ser-
viços, exigem pcsso.al contratado e que é 0 es-
trilament~ ~1ecessáno, nos limites da dotação 
orçamentana m·a proposta. 

C~mpre r_es:;altar: que o pessoal suhalter- · 
no tranalha d.1.:.1 c nmte em turmas que <c r, 
vesam de ü em G ou de 8 em }>' J"J"I"\•,· ,~,:· , c-

··' (_ .. ' '-l. neor 
do com a necessidade do serviço. v •• ' -

<~.ll'l <l·-'<' <..~e··s:"il'" '· ')'"1 
'" ' '··' oJ ·'· <-~·'• Clll '" de Ollltll', <lc HH7. ,lo 
(aa.) Mauricio Andrade __ Alhcri D 

dato -- Henú --·· Fclicia'l<) l)e'''' · U'l .0 ea-
c ll • '"'' -- t "ll o d , arvu w -·- Guilherme l~behnllo. 11 e. 

l'E'l) 1 ('-0 I'Ir'' ~ ' • f., ,d • 'u\f. 1)0 OH(' A 't·F·''•:'l'') _,~ll. ~ .... J. h. '• \. 

E' o seguinte o parecer lillo pe'o ,, . Os 
car Corrê•t n•t 1') ~ '"' ,, .. - · . '. ''1 

• . •· 1''"• , ', , ' ~· ucoS.,.\0 extraor<J.maria, rca-· 
ll . .td<t c:u 2~, de outubro ultimo: 

PAHECEH DE RED{\-Ç;\0 FINAL 

Comisst1o de Redaçü.o 

. . ~ Com~s:üo de _Hedaçflo, cxamiu::núlo o. 
pr OJ~to n. <lb, que frxa a dei;pcsa c lH'~'Vê a 
rcc?~ta pm:a o exereieio de 1(H8, c ve1·irfcan-· 
do Ja ter srdo o mesmo aprovado nas três dis-
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'cussões regimentais, é de parecer lhe seja da-
da, como final, a rcdnçiío que segue, que está 
de acôrdo com o projeto c o vencido. Sob 
esta forma, seja enviado à sançi:io. · 

PROJETO N. 3G 

Fixa a despesa c J!l'CV.ê a rcccila para o 
exercício de 1948 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 
-- A despesa do E!;tado de Minas 

Gerais, .para c1 exercício de 1948 é fixada em 
Cr$ 1.301.8G3.199,20 (um bilhão, trezentos c 
sessenta e quatro milhões, oitocentos c sessen-
ta e três mil, cento c noventa c nove cruzcirm; e 
vinte centavos), classificando-se de acôrdo 
com as normas financeiras de padronização 
orçamentária, devidamente distribuída pelos 
seguintes órgãos executores dos serviços: 
Palácio do Govêrno . . . 2. 5! 6. 2UG,80 
. Assembléia Legislativa . . 1:3. :l28. 'HO,OO 
ConseHw Administrativo 

do Estado ....... . 
Departamento Jurídico do 

Estado ......... . 
Departamento de Infor-

mações ........ · · 
iDepartarnento Estadual de 

Estatística . . . . . . . · 
Departamento Geográfico 
Departamento · Estadual de 

Saúde ......... . 
Departamento de Aguas e 

• Energia Elétrica . . . 
Rede Mineira de Viação . 
Oepartamento de Estradas 

de Hodagem ..... . 
De.partamento de Compras 

e Fiscalização . . . . 
Navegação Fluvial ..... . 
Secretaria do Interior . . 

, ~ecretar~a das Finanças . 
Secretanu da A "Ticulturu 
S . b 

ecretarra da Educação 
Secretaria da Viação . 

792.040,00 

1. 318.520.00 

538.240,00 

3.G75.3GO,OO 
2. 372. !>80,00 

56.160.846,30 

8. 890. 000,00 
217.000.000,00 

90. 000. 000,00 

78.728. 6()0,00 
7. 000.000,00 

1GO. 025.454,00 
338.205. !i02,40 

(j(l. 711 : 25:l,40 
138.7:38.036,80 

(i1. 002. 480.00 

SOMA . . 1. 248.840.710,20 
l>Iano de Fo~ei~to' da 

Produção . . . . . llG. 022.489,00 

Total Geral da Despesa 1. 30-!. 8G:l.l9!l,20 

Art. 2.o - Para o m . . 't CSIUO excrCIClC' a recer a proveniente d· . d -· '' ' é de Cr$ 1 230 817 OaOOarreca açao prevista 
t • t .· · · . .: ,00 (um bilhão du-zen os c rmta nulhocs e 01· toc.e t .1 

t 'l · · ' n os e uezes-se e rnr cruzeiros)' assim discriminada: 

.ifeceita ordinária 
Heceita tributária . . 
Hcceitu patrimonial 
Receita industrial . 
Hec.eitas di versus .. 

Soma . . . . 
Receita cxiraordináda 

Total Geral da Receita . 

880. 290. 000,00 
17.210.000.00 

194.517.000,00 
90. 000. ooo,ou 

1.182.017.000,00 
48. 800. 000,00 

1.230.817.000,00 
Art. 3.0 - Fica o Poder Executivo autowl-

zado a abrir créditos suplementares até o 
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limite de 10% (dez por cento) da d.espesa or-
çada, hem co-mo realizar para cobertura do 
deficit e a título de antecipação de receita, 
operações de crédito até o limite de 1/3 (um 
têrço) da receita prevista. 

_Parágrafo único - As operações poderüf?. 
realizar-se mediante a emissão de letras, tí-
tulos cu bônus do Tesouro. 

Art. 4. - Para a aplicação das v.erbas, 
abaixo designadas, o poder Executivo levará 
em consideração a discriminação a ser pre-
vista em lei ordinária. 

Parágrafo único - As verbas, de que 
trata êste artigo, são1 as seguintes: 
118-117-33, 11G-110--:l5, lHi--121-35. 
ll!i-121-21, llG-124-22. llG-125-35, 
1Hi-12G-35, llG-127-35, 1Hi-128-35, 
118-118-35, 118-117-:l4 e 115-07G-GO. 

Art. 5.0 - A presente Lei vigorará du-
rante o exercício de 19<18, a partir de 1.0 de 
janeiro próximo, revogadas as dispo1sições 
em contrário . 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 194 7 
(a a. ) Oscar Corrêa -- Magalhãe:> de l\le-

lo Viana - Pedro Braga - Simões de Al-
meida. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente 
Lima Guimarães - 1.• Vice-Presidente 
Castro Pires - 2." Vice-Presidente 
Valdir Llsboa - 1. "Secretário 
Luiz Domingos ,.__. 2." Secretário 
Emílio Vasconcelos - 3." Secretário 
Ozanam Coelho -- ,Lo Secretário. 

COMiSSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Pedro Braga - Presidente . . 
.Juarez de Sousa Carmo r-- VIce-Presidente 
Cândido Ulhôa 
Fabrício Soares 
Faria Tavares ( *) 
Starling Soares ( * *) 
Hibeiro Navarro. 

( *) Substituído, interinamente, pe~o Sr. 
Hondon Pacheco, designado em sessao de 
11J10j1\J47. ' 

( * *) Substituído, interiname~1te, pel~ Sr. 
Uriel Alvim, designado em sessao de 13;10-
1!)<17, e êste substiluhlo pelo Sr. Carlos Ira-
les, dedgnudo em sessiio de 21j10j1!H7. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

J.\Iaurício Andrade - Presidente 
R2 nó - Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa ( *) 
Feliciano Pena 
Guilherme Machado 
Tancredo Neves ( * •) • --( *) Substituído in tcrinamentc, _ pcl~ Sr · 
Chaves Hiben·o, dcslgnudo em sessao e .... 
10J10I1M7. 1 s 

( * *) Substituído, interiname:Ite, . ~e~ r· 
último de Carvalho, designado em sessao de 
24110j19,i7. 

(.~ ,. 
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COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA E 
COMÉRCIO 

Uriel Alvim - Presidente 
Dnar I\lendes - Presidente 
último de Carvalho 
Armando Zilcr 
Dilcrmando Cruz ( •). 

( •) Substituído, interínmnentc, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em sessuo de 
1GI10I1ü47. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Vm:concclos - Presidente 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente 
Augusto de Figueiredo ( •) 
Arlindo Zanini 
.Tosé Carvalheira. 

(*) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Carlos Prates, designado em sessuo de 20J1Ui 
19<17 o 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OilRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrão -- Presidente 
Jo:;é Augusto -- Vice-Presidente 
An.dré de Almeida 
João Camllo 
Ma teus Salorné. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima Presidente 
Adolfo Portcla -- Vice-Presidente 
Bolivar de Freitas 
Geraldo Ataidc 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Cáctano - Presidente 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente 
Fidclcino Viana ( •) 
.la e der Albergaria ( ·) 
Luiz l\Iaranha. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. ·1\Tourão Guimarães c Moacir Resende 
respectivamente, designados em sessão de 
24/!.1/1!.)47. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA Púl.ILICA 

Amadeu Andrada - Presidente 
Chaves Hibciro - Vice-Presidente 
Aluísio Costa 
Antônio Pimenta 
Jason Albergaria 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

Cesar Soragi - Prcsidcn~c . 
Lourenço Andrade - VIce-Presidente 
Carlos Pratcs 
Guilhermino de Oliveira 
Manuel Taveira 

COMISSÃO DE REDAÇÃO' 
Abreu Hesende ( •) - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró Júnior 
Xenofontc Mercadante ( •) 
Simões de Almeida ( •) 

( •) Substituídos, interinamente pelos. 
Srs. Soares Canedo, Magalhães M. Viana e 
José Augusto, designados em sessão de 
10/10/1!.147. ! 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 

DE JUSTIÇA (*) 

J ason Albergaria 
Ccs.ar Soragi 
Liwa Guimarães 
Simões de Almeida 
Xenownte Mercadantc 
Bolivar de Freitas 
Fabricio Soares 

(*) Nomeada em sessão de 16/0/1947 
conforme requerimento n.9 42, do Sr. Fabrí~-· 
cio Soares. 

CDr.liSSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
J'ílODl!ÇÃO AGRíCOLA (*) 

Sousa Carmo 
João Camilo 
Ozanan Coelho 
Lourenço Andrade 
Cândido Ulhôa 
J .. sun Albergaria 
Cesar Soragi 

( •) Nomeada <!111 sessão de 22/9/194 7 
conforme requerimento 11.9 43, do Sr. 3ous~ 
Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS Sôl3RE 
TtlA!IlSí'OR'fES (*) / 

Hondon Pacheco 
José Augusto 
Ilacir Lima 
IvLgalhães Melo Viana 
Aluísio Costa ( •) 
Ccsar Soragi 
Armando Ziler 

l") Nomeada em sc:;são de 22/8/1\}47, 
conforme requerimento H.0 51 do Sr. Simão 
da Cunha. ' 

( ) ~)ubstituído, interinamente Jl''lo S. 
B l o l F o o l v< [o o I v ar (e • rmtas, dcs1gnado em ,.c,., .. :; d 
1/1\J/1!.1<17 o " ,,.,,o c 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE ENSINO 
lW NOHTE DZ rllü~AS (*) 

Chaves Hiheiro 
Castro Pires 
L 110 ,,e vnsconcclos 
Fidelcino Viana · 
(": t:clllo Ataíde 
Fc!iciano Pena 
Cândido Ulhôa 

(*) Nomeada em sessão de 29/!l/1!}47, 
conforme requerimento n.• 57, do Sr. Chaves 
Hibeiro. 
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REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA, LEGISLATIVA, 
El\1 3 DE OUTUBRO DE 1947 

".PRESID.ENCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIHA 

As 14 horas, comparecem os Srs : ~ Al-
be!·to Teixeira - Ozanan Coelho - Adolfo 
Portela - Alberto Deodato - Aníbal Gontijo 
- Antônio Pmenta -- Armando Ziler - Car-
los .Prate!; - César Soragí - Fabrício Soares 
-- Feliciano Pena - Guilherme Machado -
Jason Albergaria -- José Carvalheira - Lpu-
renço Andrade - Magalhães de Melo Viana -:-
Mateus Salomé - Maurício Andrade - l\Ioac1r 
ltczende - Oscar Corrêa - Henó - Simões 
de Almeida - Starlin;_; Soares. 

Dei::aram de comparecer, com causa jus-
. · .tificnda, os Srs. : 

Lima Guimarãc,; ·-Castro Pire:;- Valdi;· 
Lisboa - Luiz Domingos -- Emílio Vasconce-
los- Abreu Resende - Aluísio Costa - Ama-
deu Andrada - André de Almeida - An-
tônio Caetano - Antônio Guimarães - Ar· 
lindo Zanini - Astolfo Dutra - Augusto 
C?sta - Augusto de Figueiredo -:- ~adaró J~l
mor - Bolivar de Freitas - Candido Ulhoa 
- Chaves Hibeiro - Dilcrmando Cruz -
Emílio Silveira - Faria Tavares - Fide~
cino Viana - Geraldo Ataíde - Guilhenm-
no de Oliveira - llacir Lima - Jaedcr Al-
bergaria - João Camilo - José Augusto 
Joubert Guerra - .Juarez de Sousa Carmo -
.Júlio de Carvalho - Luiz Maranha - Ma-
nuel Taveira - Martins da Costa - Mcn?~s 

. Peneira - Mourão Guimarães - Otacll10 
Negrão - Pedro Braga - Hibeiro Navarro 
- Rondou Pacheco - Simão da Cunha 
Soares Canedo - Sousá Carmo .:- Tancredo 
Neves - último de Carvalho - Uriel Alvim 
Xenofontc Mercadante - \Vilson Bcraldo. 

O SR. PHESIDENTE -Acusando a lista 
I de Presença o comparecimento apenas de 23 
S_:s · Depu lados, deixa de se realizar a scs-
sao, Prevalecendo para a próxima sessão a 

I ordem do dia designada na última sessão or-
dinária. · 

EXPEDIENTE 

.o SU~ OZANAN COELHO (4." Secretário, 
servmdo de 1.•) -- Despacha o seguinte papel : 

Memorial: 

. A Do Sr;. Francisco Pagundes, pedindo que 
~oliS:i~rbllewr~ ~tro1mova a sua reversão à Fôrça 

C O .s alo 
- À Comissã~ de Segurança Pública. 

Í~N CEHRAMENTO 

Nada ma~~ havendo, 
1 

o Sr. Prcsi(Iente en-
cerra a_ :·eumao,. prevalecendo 'para a próxi-
ma sessao a scgumte : 

OHDEM DO' DIA 4-11-1!H7 
Primeira Parte 

Das 11 :\s 15 horas : 
Leitura e anrova~~ão da ata. 
Expediente,· inclusive leitura c aprcscnta-

((ão de projetos, pareceres, indicações, re-
querimentos c interpelações. 
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Das 15 às iG horas : 
Discussão e votação de requerimentos, 

pareceres, indicações c intcrpelaç<:es. . . 
Leitura c aprovaçüo de redaçoes f mais. 

Segunda Parte 
Das 16 ús 18 horas : 

Votação, em 2." discussã.o, jú cncer~·ad_a, 
do projeto n.' ill3, que autonza uma em1ssao 
de apólices até a quantia de Cr$ ....... · · 
900. 000. 000,00 para regularizaçüo de COI_?-
prornissos do Tesouro e fomento à produçao 
do Estado. .._. 

1." ui~cussao do pro]elo n." :~28, do .:.r. 
Carlos Prates, que concede subvenção ao Hos-
pital São José, de Nova Er.~~. 

- Encerra-se a reumao . 

A TA DA HEUNL\0 DA COMISSÃO ESPECIAL 
•. PAHA EMI'l'IH PAHECEH SúllHE V_ETO 

PAHCIAL DO EXJ.'vlü. SH. GOVEHNADOH 
DO ESTADO. 

Aos vinte c nove· (2D) dias do mês de 
outubro de mil novccenl.os c quarenta c sele 
reuniram-se os Srs. Deputados .Maurício de An-
drade - Fcliciano Pena - Henó e César S<?-
ragi, membros da Comissão E.special para el~ll
tir parecer sôhrc o veto parcwl do Ex mo. Sr. 
Governa<!or do Estado ao projeto u.o ~1 ü;ro-
posi~~ão de Lei número 15), relativo ao Imposto 
territorial. · . 

Procedeu tlo-se eleição, para !)r~sH1e.nlc e 
Vice-Presidente tia referida Conus~;ao, fon~m 
eleitos, respectivamente, os Srs. Deputados l•e-
Iicia na Pu1n c~ I\ e nó. . _ , .. ;-

Ficou marcada nova rcumao da Comiss<~o, 
para 0 dia :l de novembro, às catorze horas. 

Sala da•; Comis:iÕ<!S, :w de on_lubro <~e 19V · 
- (a.) Fcliciano Pena ~ Hcno ~ Ccsar .:>O-
rugi - Maurício de Andrade. 

COMISSÃO l::XECUTIVA 

Alberto Teixeira - Pre~idcnte . 
Lima Guimarães ~ 1.Q VIce-I~rcsulcnte 
Castro Pires - 2.Q Vice-Prcsi?cntc 
Valdir Lisboa - t.o Sccrctú_n.o 
I uiz Domin«os - 2.o SecretariO .. 
Emílio Vasc"'oncclos - 3.o S~c~·ctano 
Ozanan Coelho - 4.• SecretariO. 

COM!SS.:lí.O DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Pedro Braga - Presidente. 'd nte 
.Juarez de Sousa Carmo - V1Cc-Prcsi c 
Cândido Ulhôa 
Fabrício Soares 
Faria Tavares ( *) 
Starling Soares ( * *) 
Ribeiro Navarro. 

·---- -- lo Sr Ron-
Substituído, in!erinamcnte, ~e são de ... 

don Pacheco, designado crn ses 
1111011947 ·s b t't 'd . terinarnente. pelo ( • * ) U S I UI O lll - d 

AI . .' d em scssao c · · · Sr, U ricl VIpl, design.a ? elo S1·. C ar los 
13110\1947, !! este. subslltm~o pde 2111011947. 
Prates, designado ern sess,to 



. 'I* 

COi\USSÃO DE · FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente 
Renó - Vice-Presidente • 
Alberto Deodato 
Augusto Costa ( •) 
Feliciano Pena 
Guilherme Machado 
Tancrcdo Neves (**). 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
,Chaves Ribeiro, designado em sessão de 
1011011947. 

( • •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
último !le Carvalho, designado em sessão de 
.2411011947. 

COII1ISS1i0 DE AGniCULTURA, INDúSTRIA 
E CDr.HiRCIO 

Uriel Alvirn - Presidente 
Dnar Mendes - Vice-Presidente 
último de Carvalho 
Armando Ziler 
Dilermando Cruz ( •) . 

(*) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
, J3olivar de Freilas, designado em sessão de 

16110119117. 

(;O:mSSlí.O !JE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
Uondon Pacheco - Vice-Presidente 
Augusto de Figueiredo ( •) 
Arlindo Zanini 
.i o sé Carvalheiru. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Carlos Prates, designado em sessão de 
.~2011011947. 

COMISS3.0, DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Neg1·ão - Presidente 
José Augusto - Vice-Presidente 
André de Almeida 
João Camilo 
Ma teus Salomé. 

COP!IISSÃO DE TRAl'.lALHO E ORDEM SOCIAL 

IJacir Lima - Presidente 
Adolfo Portela - Vice-Presidente 
Bolivar de Freitas 
Geraldo Ataíde 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúELICA 

Antônio Caetano - Presidente 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente 
Jlidelcino Viana ( •) 
. Jaeder Albergada C) 
Luiz Marnnha. 

( •) Substituídos, interinamente, nelos 
Srs. Mourão Guimarães c l\Ioacir Resende res-
pectivamente, designados em sessão de .... 
241911947. 

I 

'COI\1ISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada -.Presidente 
Chaves Ribeiro - Vice-Presidente 
Aluísio Costa 
Antônio Pimenta 
Jason 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 ( •) 

------
( *) Substituídos, interinamente, pelàii 

Srs. Soares Canedo, Magalhães ~. Viana e 
José Augusto, designados em sessao de ..•• , 
10jl0jl!l<17. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBitE SERVIÇOS 

DE JUSTIÇA (*) 

Jason Albergaria 
César Soragi 
Lima Guimarães 
Simões de Almeida 
Xenofonle Mercadante 
Bolivar de Freitas 
Fabrício Soares. 

(-;)- Nomeada em sessão de 101911!>47, 
conforme requerimento n.• 42, do Sr · Fabri-
cio Soares. 

COMISSií.ü ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
í'RODUÇií.O AGR[COLA (*) 

Sousa Carmo 
João Camilo 
Ozanan Coelho 
Lourenço Andrade 
.Tason Albergaria 
Cândido Ulhôa 
César Soragi. 

··------
(*) Nomeada em sessão de 221911947, 

conforme requerimento n.• ~13, do Sr. Sousa 
Carmo. 

COMISSí\.0 ESPECiAL DE ESTUDOS SôBRE 
TUAHS?ORTES (*) 

Hondon Pacheco 
José Augusto 
Ilacir Lima 
Magalhães Melo Viana 
Aluísio Costa ( *) 
César Soragi 
Armando Ziler . 

~----

(*) Nomeada em sessão de 221911947, 
conforme requerimento n.o 51, do Sr. Simão 
da Cunha. 

( •) Substituído interinamente, pelo Sr. 
nolivar de Freitas 'designado em sessão de 
111011947. ' . 
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COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE ENSINO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

ChÍlVes Ribeiro 
Castro Pires 
Emílio de Vasconcelos 
Fidelcino Viana 
Geraldo Ataíde 
Felícíano Pena 
Cândido Ulhôa. 

(*) Nomeada em sessão de 21i1~9!1H47, 
c~nf?rrne requerimento n." 57, do Sr. Chaves 
lhbmro. 

REUNIÃO DA ASSEMBlÉIA LEGISLATIVA. EM 
4 DE NOVt:MilRO DE 1947 

PRESIDBNCIA DO SR. ALBERTO 
' 'l'EIXE/R;1 

As 14 Úoras, comparecem os Srs.: 

O 
Alberto Teixeira - Lima Guimarães -

zanan Coelho - Adolfo Portela - Alberto 
Deodato - Aníbal Gontijo - Antônio Pi-
mcn!a - Dolivar de Freitas - Carlos Prates 
- Fabrício Soares - Guilherme Machado -
Jason Albergaria - Júlio de Carvalho -~ 
Lourenço Andrade - Magalhães de Melo Via-
na - l\Iateus Salomé - Maul'Ício Andrade 
- Moacir Resende - Oscar Corrêa - Otací-
lio Negrão - Henó - Simões de Almeida -
Starling Soares. 

f
. Deixam de comparecer, com causa justi· 
tcada, os srs.: -

Castro Pires - Valdir Lisboa - Luiz 
Domiugos - Emílio Vasconcelos - Abreu 
llesende - Aluísio Costa - Amadeu Andra-
da - André de Almeida - Antônio Caeta-
no - Antônio Guimarães - Arlindo Zanini 
- ~rmando Ziler - Astolfo Dutra - Augus-
t~ Çosta - Augusto de Figueiredo - Badaró 
Jumor - Cf\ndido Ulhôa - César Soragi --
Çhaves Hiheiro - Dilerrnando Cruz - Emí-
ho Silveira - Faria Tavares - Feliciano 
Pena - Fidelcino Viana - Geraldo Ataíde 
- Guilhermino de Oliveira - Ibcll' Lima 
- Jaeder Albergaria - João Camilo - José 
Aunu·~ J . C . " ~ - · ose arvalherra - Joubcrt Guer-
r~ - Juarez de Sousa Carmo - Luiz l\bra-
~1a~~- l\Ianuel Taveira. - Martins da Cost.a 

I 
cndes Ferreira - ,:viourão Guimarães 

-- >eu•·o B 
d · ruga - Hihciro l'!avano - Hon-

on Pacheco s· -Cane•lo ~· - unao da Cunha - Soares 
últ' - .:;ousa Ct.rmo - Taneredo Neves 

i -f uno de Carv.alho -- Uriel Alvim - Xc-
no onte ?\Icrcadante - Wilson- Deraldo. 

FALTA DE QUORUM 

Achando-se presentes apenas 23 Sr·s. De-
putados, o Sr. Prdidente declnra que por 
:falta de número, deixa de se realizar a :;essão, 
prcvtdeccnd.o para .a próxima a ordem do dia 
unuryciada na última sessão ordinária· 

EXPEDIENTE 

. O Sr. Ozvw1n_ Coelho ( 4.0 Secretário ser-
VIndo de 1.0 ) - Despacha os seguintes papéis: 
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Mensagens: 

MENSAGEM N.0 79 

Delo Horizonte, 31 de outubro de 1947. 
Senhor Presidente. 
Em atenção ao Hequel'ÍP'ento n.0 ,16 en-

caminhado com seu O fi elo n.0 q,H, de 20!9.4 7, 
tenho o prazer de J>assar á~ mão~; de V. 
Excia. a relação dos funcionários da Loteria 
do Estado,· com a discriminação das respecti-
vas funções, vencimentos c vantagens. 

Aproveito o ensêjo para r<::novar a V. 
Excia. os protestos de meu distinto aprêco 
e alta consideração. ~ 

(a.) Milton Soares Campos -- Governa-
dor do Estado. 

-Hecehida com especial ag:·ado. Pu-
blique-se. 

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM 
DISPONIBILIDADE 

Nomes - Ordenados: 
Coronel Osório Dia:> Maciel - Cr$ ...• 

2. 000,00. 
Carlos Mendes Pimentel - Cr$ 2. 500,00. 
Etelberto F. de Lima - Cr$ 1. 000,00. 
Adélio Dias l\Iaciel - Cr$ 3. 000,00: 
Zulmira Alves Pereira ____:_ Cr~i 430,00. · 
Alvaro Pinto Monteiro ~ Cr$ 1. 200,00. 
L e vi Leite - Cr$ 2. 000,00. 
José P. Coutinho Sapucaí - Cr$ ....• 

2.500,00. . 
Diretores sem função 

Nomes - Ordenados - Abono familiar: 
Dr. Vicente Hizola - Cr$ 3. 000,00. 
Dr. Camilo Chaves -- Cr$ 3.150,00 -

Cr$ 220,50. 
Serviços médicos 

Nomes - Ordenado: 
Dr. Nestor Fóscolo - Cr$ 2. 000,00. 

Fiscalização Estadual 

Nomes - 0rdcnado - Abono familiar: 
Cel. Antônio Ataíde Valadares Hiheiro 

Cr$ 2. GG5,00 -- Cr~i 032,80. 
Engenheiro encarregado da constrllção das -

.Praças de Esportes 

Nomes - Gratificaç·ão: 
Dr. Oscar Hicardo - Cr~;; 8. 000,00. 
Loteria do Estado de Minas Gerais 

Diretores: (na.) Cccílio Fagundes - Antô· 
nio Edílio Duarte. 

~OLHA DE PAGA1\IENTO DO PESSOAL DO 
SEHVIÇO DE EXTHAÇõES E LISTAS 

Nomes - Ordenados: 
Haimundo Cabral - Cr$ 300,00 
Júlio Caldeit·a Drant - Cr~ 300,00. 
Hcnato Franco -- Crlji 300,00 · 
:Moacir Andrade - CrS 300,00." 
Eduardo Cosme Menezes - Cr~, 67,50. 
Wnnder Moreira - Cr$ G7.!'i0. . 
Loteria do Estado de Minas Gcrms • 

Diretores: (aa.) Cecílio fagundcs - Anto-
nio Edílio Duarte. 
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LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Fôlha 1 de pagamento 

Nota.- Até dezembro de J!J3!l, o Serviço 
de Lr:tcna d~ E:;iado foi explorado pela Cia. 
Lotcna de lu mas Gerais. 

_Nomes - C::r~;:os - OrdeiMdos Gratifi-
caçuo de função - /:..bo:w l:nn:llar - Tem-
po de serviço - Total a receber: 

· Ari Augusto Vieira - Gnanla-livi:os 1." 
classe -- Cr8 1. 500,00 - Cr~:; G30,0() - 18 
~nos 1 mês c 24 dias - Cr!S 2 .130,00. 

Alaídc Jacob :\Inchado - Guarda-livros 
1.• classe - Cr~g 1. 500,00 - Cr<~ 105,00 - 22 
anos 10 meses c 110 dias - Cr!ii 1.005,00. 

Pcrila Maicr - Fiel do tesoureiro -
Cr$ 1. 500,00 - D anos 5 me:;cs c ·u dias -
Cr$ 1. 500,00. 

Dldia Soare~ - Guarda-livros controla-
dor -- Cr>~ 1. 200,00 - 7 anos 5 meses c l~l 
dias - Cri;l 1. 200,00. 

Maria da Coueeição B. ?vicncles - Guar-
da-livros controlador - c r:;; 1. 200,00 - f> 
anos c 1 mês c 11 dias -- Cr![l 1. 200,00. 

Abigail Valério de Lima - D:üilóaraf·1 
t:orre:;pondcnte --- cr::; l. 000,00 - Criii 1GO,Ol) 
- 4 anos 10 meses c 13 dias - Cri~ 1.150 00. 

Eulália Alípio de Sousa - Datilógrafa'-
Criii 1 . 000,00 -- 4 anos 3 meses c 20 dias -
Cr~ 1 . 000,00. 

Dora He:;ende Sons.a - Datilógrafa -
- C r!~ l . 000,00 - H anos '1 meses e 20 dias 
- Cr$ 1. 000,00. 

Ana de Barros - Datilógrafa - Cr$ .... 
1. 000.00. - 17 anos 1 mês c 21 dias -- Cr$ 
1.000,00. 

~)ílvia Bering Furtado - Esc:rlturúria l.• 
classe - Cr$ 1. 000,00 - 24 anos 2 meses 
c 23 clias - Cr8 1. 000,00. 

Lígia Silva - Arquivista - Cr$ 900,00 
- 21 anos 1 mês e 13 dias - Cr~~ !)00,00. 

Helida M. Andrade Duarte -- Correntis-
ta - Cr~i 900 00 - 1 ano e 8 meses e 3 
dias - Cr8 900,00. 

Maristela :tvlaicr C. Brant - Correntista 
-- Cr$ HOO,OO - 2 anos 2 meses c 21 dias 

Cr$ 900.00. 
. !osé 'l-úrio CDld~'irn Brant - Encarrega-

do do Hcparl o -- Cr$ 2.000,00 - Cr$ 300,00. 
Cr~i 1. 411!1.00 - 24 anos 'i meses c 7 dias 
Cr$ 3. 749,00. 
Napoleão de Sons.:-~ Lriio - Snhcncarregn-

do do I1cparlo - Cr$ 1. 300,00 - Cr$ 150,00 
_ Cr$ 150,00 - Cr$ 200,00 - 22 anos 3 
me•;rs e 21 rlias -· Cr~i 1. G5:~,00. 

Adanto ~ir lo Lima - Escriturário 2. • clas-
se -- Cr$ 000,00 - 5 anos :l meses c '! dias 
- C"$ 900,00. 

Hobcrto l\Ielo Carvalho -- Escriturário 
3.• cla:·;sc -- Cri:; 700.00 - 1 ano 8 meses e 
16 dias - Cr~il 700,00. 

Madu José Guimar-ãe~ Duarte - Escritu-
d.rin 3! clas~oc - Crf)l 700,00 - Cr$ .. 

aOO.OO -- 12 nnos 3 meses c 10 dias - Cr~ 
1. 000 .. 00. ' . 

Iara Vieira - !~scl'!turúria 3." classe 
Crili 700 00 - Crf.) 1:30.00 - 1 ano 8 meses c 
23 ~dias'- Cr~\ 850,00. 

' A'IÍ>n Melo T i· " D:>.ino - Escriturária 3.• 
classe - Cr$ 700,00 - Cr$ 98,00 - 7 anos 
1 mês c 5 dim - Cr$ 798,00. 

A. L.- 36 

GahrleÚ1 P~reii:a Silva _ Escritm"írh 3 • 
classe - Cr~ 700 00 - 23 anos 7 1~1e;es 'e 
12 dias - Cr$ 700,00. 

.Maria José Almeida e Silva - Es .. · · 
ria 3.• classe - CrS 700,00 - 17 ·m~ ::rltur~t
c 21 dias - CrS 700,00. ' s 1 mcs 

Conceição Alves 0!orcira -- Esc1·Hudria 
3.• classe - Cr~l 700,00 - '1 anos !) meses c 
13 dias - CrS 700,00. 

Anésia Martins Ferreira -- E:;criturúria 
3.• classe - Cr$ 700,00 - 7 anos 5 meses c 
13 dias - Cr~i 700,00. · 

lHaria da Concci~~ão Silva - Escriiurárh 
3 '' classe -- Cr~i '700,00 - 1 ano 4 meses ~ 
8 dias - Cr$ 700,00. 

Joana Sousa c Silva -- Esei'iturúria 3 • 
elasse - Cr!il 700,00 - Crlp :lOO,OO - 23 an~s 
10 meses c !J dias - Cr!il 1. 000,00. 

Amélia Lana Ferreir-a ·- Eseritm'ÚJ'ia 3.• 
classe - Cri3 700,00 - Cr$ 150,00 - 17 anos 
2 weses c 1 dia - Cr$ 850,00. 

Maria A. Marques Hodrigucs - E~:critu
rária 3." classe - Cr$ 700,00 - 1 ano 9 me-
ses c J ttías - Cr~$ '700,00. 

Haqnel Cintra Maia - Extranu:ncrúria 
- Cr>;i ,150,00 - 8 meses e 10 dias - CrU 
450,00. 

Mal'in da Conceição S. Pcnido - Escri-
tmúrla 3.• classe - Cr&i 700,00 - Cr::; :300,00 
- Cr:~; 140,00 - 10 anos 11 meses c 2~l dias 
- Cr$ 1.140,00. 

I'darialice Domas - E:;crlturúria 3.• das-
se - Cr$ 700,00 -- Cr~i 150,00 - Cr;;; 19,00 
--- 9 anos 10 meses e 23 dias - Cr$ 89!),00. 

:Maria de Lourdes Va:>concelos - E:;eri-
turúria :l.• clàssc - Cr!3 700,00 - '1 anos 10 
meses c 12 dias - Cr'P 700,00. 

Laudicc C. Pimentel Cnstro - E~:crlturi;
ria :1." classe - Cr~~ 700,00 - 3 anos 7 meses 
c 21 dias - Cr~~ 700,00. 

Zulcica de Ca~;tro Almeida ·- Extranu-
merária -- Cr$ 450,00 - 1 O me se:; c 1:l dias 
~-- Crf,~ 450,00. 
' Francisco Carvalho - Inspetor ·- Cr$ 
1. 000,00 - Cr~i, ~->?..{ 00 - 16 anos :> meses e 
l dia - Cr$ 1. 824,00 . 

P~rlro .! ''rÜi::1 ~.-- Prnel~ra<lor --~ CrH . ... 
1. 500.00 - 24 anos e 29 dw~ - Cr:r; 1. 500,00. 

H·,imnndo /,mhró~;io Almoxarife ---'-
Cr~~ 700.00 -- 3 anos 10 meses c 1:3 dias --
Cr$ 700,00. 
• Cfmr1ido Geralr\o A. Fonseca -- Porteiro 

Cr~i 800,00 -- Cr~i 1G8,00 - 18 anos -11 
mcsc~ e 13 dias - Cr$ !HHl,OO. 

bdson Santos - Servente - Cr:~ 800,ú0 
- Cr$ 5G,OO - 20 aJH's e 7 l'lC''"S _'__ C1·f' 85G,OO. .. ' ~-. •:o •• 

~ Lúcio Cardoso -· Extranumerário -- Cr$ 

44~ 00.00 - 1 ano :1 meses e !) dias - Cr$ .. 
v ,oo. 

VPJ'[1 l\farin Harnos Dbs ·-- Extrannmerúria 
.. _ Cr$ 450,00 - 3 ú1c•·cs e 5 dias - Cr$ 
1150,01\_ ·' 

. l\Taria elo Cnrmo Soares - Extranumerá-' 
na · ·- Cr$ 450 00 - 2 meses c 23 dias - Cr$ 
450.00. ' 

Isa Lúcia No"ueira Penido - Extranu-
merária - Cr$ 4'5o,oo - 2 meses e 1 dia 
- Cr$ 450,00. 
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Helena Pereira da Silva - Extranumeril· 
ria - Cr$ 450,00 - 1 mês e 14 dias - Cr;3 
450,00. 

Maria Viccntina Figueiredo Damásio 
Extranumerária -- Cr~; 450,00 - 18 dias -
Cr$ 450,00. 

Direlores responsáveis pelo "Sel'viço" 
Cecília Fagundes -- C r~; 6. 5;)0,00 - C r!) 

700,00 - 21 anos. 
Antônio Edílio Dunrlc - Cr!jl 4. 500,00 

- Cr~í 1. 890,00 - 18 anos. 

:1\f.ENSAGEM N.o 30 

Belo Horizonte, 30 de outubro d~ 194 7. 
Senhor Presidente da Assembléia Lcgis· 

lativa. 
. Á;CUsando o recebimento de sugestão de 

Amerzco Lima, que acompanhou a parecer 
111.

9 56 <la Comissão de Scl(urança Pública c 
seu ?fício n.0 1. 067, de 25 ;lo co1:rente, apraz-
me mformnr a voss.a excelência que a cita-
da sngestiío mereceu o devido exame. 

Valho-me da oportunidade para reiterar 
11. Vossa Eõcelência os protestos do meu ele· 
V a do aprêço e consideração. 

(a.) JI,Iilton Soares Campos, Governador 
<lo E~;tado de Minas Gerais. 

- Recebida com especial agrado. A Co-
m~ssão de Segurança Pública. 

:MENSAGEM N.9 81 

Belo Horizonte, 3 de novembro de 1!H7. 
Senhor Presidente. 

· Tenho a snti~;facfío de transmitir a Vossa 
Excelência o inclusc; processo que contém os 
documentos relativos à reclnmaç5.o aprcs~n
tada pelo· Sr. Pedro Paulo de Sousn, _fnneJO· 
uário exonerado da Prefeitura 1víunicxpd de 
Nova Resende. 

Entre os documentos que scrfío npreci::t· 
. dos pelos dignos membros dessa egrégia As· 
scmbléia, nos têrrnos do artigo 8.9 parúgl'afo 
.t.o, do Ato das Disposições Constitucionais 
;Transitórias, encontra-se o oficio que cscla-
. rcce os motivos do ato do Prefeito daquele 
lnunicípio, conforme solicitou Vossa Excelên-
cia em seu ofício número 1. 030, de 16 de ou-

. · tubro último. 
. Renovo a Vossa Excelência, nesta opor-

tumdade, os meus protestos de cordial esti-
lllU e elevada consideração. • 

. (a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado de Minas Ger.ais. 

. -:- Rccebid~ com especial agrado. À Co-
tmssao de· Justiça. 

Telegrama: 

Acuso e agradeço a patriótica mcns::wcm 
de solidariedade enviada ao Govêrno da "'ne-
pblica, pelo rompimento nossas relações di-
plomáticas com a União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas. 

Cordiais saudações. - Eurico Gaspar 
Dutra.· 

-- Recebido com especial agrado. 
Da "Casa dos Funcionários de Minas", 

ngr.adeccndo as homenagen~ da Assembléia 
ao ensêjo do "Dia dos Servidores Públicos". 

Arquive-se. 
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Dos :.nmili<trcs da Coletoria de Nova Lima 
con~ I'eferênciu ao Projeto n.9 29. 

--.À Comissüo de Finanças. 
. Do Instituto Histórico enviando agrade-

Cimentos pela nprova~~fío do Projeto de Lei 
n.'' 31, que deelara aquela ins~ituti<'ão de uti-
lidade pública. " 

- Arquivc-~;e. 
Oficios: 
Do Sr. Governador do Ccarú, expressan-

do agradecimento~> pela eomunicação da pos· 
se Jo Vice-Governador do Est~tdo. 

-· Arquive-se. 
Do Sr. Diretor rio Departamento Esta· 

dual de Saúde, enviando c~;elarecimentos re· 
ferentes .ao Projeto de Cei n.'' ~~24. 

- À Conn,s~'o de l'•·"'.anças. 
Cal'ia: 
Da firma J. 'Hahôlo ;., . A., de Divinópo-

Iis, prestan rio informnç.ões. 
- Arquives e. 

Convite: 
Do Sr .• 1osl} Antônio de Carvalho e vu-

tros para as solenidades do centenúrio de Se· 
vcriano Nune1 Cardoso de Hc:;cnde, em São 
.I oão dei Hei. 

·-- Agrade~~a-se. 

ENCERHA!víENTO 

Nada mais havendo, o Sr. Presidente en-
eerra a reunião, prevalecendo para próxima 
.sessão a seguir. 

ORDEM DO DIA 5-11-19-17 

Primeira Parte 

Das 1l às 15 horas: 
Leitura c aprovação da ata. 
Expediente, inclusive leitura c apresen-

tação de projetos, pareceres, indicações, rc· 
querimcntos c interpelações . 

Das 15 às 1 G horas: 
Discussão c votação de requerimentos, 

pareceres, indicações _c in tcrpela~ões.. . 
Leitura c aprovaçno de rcda~~oes fmms . 

Seymula Pal'le 

Das 16 às 18 horas: _ .. 
Votação, em 2.~ discussao,_ Ja cnecrrac~a, 

do Projeto n.Q 343, que aut~n·rza uma cmrs-
~;ão rle apólices até a quant~a d_? Cr$., ... , 
!lOO. OOO. OOO,OO pnra regulanznça~ de CO!~-

. · do Tesouro c fomento a produçao PlOmiSSOS 
do Estado. p · •t Q 3'>8 l c 1 ~ discuss·ão do roJc.o n. . ~ ' c o .:lr. 
(' ~] : 1) tes cruc concede ~;ul>vençao ao I-Ios-,a, os ra · N E ,1 pital São José, de ov.:: r, . , 

Encerra-se a rcumao. 

ATA DA 3 • REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
VIACi\0 E OBHAS PúBLICAS 

p entes os Srs. Deputados Ot.a?ílio Nc-
- res dré de Almeida João Canulo, José 

gA•rao, tAn c ~ilateus Salom6, aos nove dias do 
ugus o d . t · t rnês de outubro e mrl n?v~ccn 

1
os Ac qu.1r1e1~ _a · 

, . t na Sala das Connssocs c a ssern J ew f s~ T: tiva realizou-se mai~ ur~a .l'eunião da 
C~~~s,~ão de Viação c Obras Puhhcas. 

__ __: ______ llltZAJ,__i,_ ____________ ,..iO!IJZill!%$-~:wdldllk14kUXiMJWU!NUtc 
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. Sob a presiuêncià do DeÍmtado Ota~ílio 
Negrilo· iniciaram-se ·os trabalhos, sendo lida 
e posta em discussão a ala da reunião ante-
rior. Aprovada. A seguir, o Sr. Presidente 
passou á distribuição dos projetos que se en-
contravam sôbre a mcs.a, cahcnr.lo, ao Depu-
tado André de Almeida, os Projetos ns. B8, 
103 e 104; do Deputado João Cmnilo, os Pro-
jetos de n"s. %, 99 c 112; ao Deputado José 
Augusto, o;; de n''s. 111, 113 e 12:!.; o:; de n"s. 
110, 73 e H 1, ao Deputado :vratclv; S:1lom{~ e, 
.ao Deputado Otaeílio Ncm:ão, o~; Projetos !1''>:. 
97, 93 e 05. Com a palavra, o Depni.ndo Jo~o 
Camilo 1eu seu:; parceeres ~w~; ProjetDs de n'':;. 
47, GO, UO, 87, 75 c ü7, lendo o Dept:indo Ot:t-
cílio Ne:.;rão pedido vista sôbrc O!; de n"s !);), 
87, 7~} e G7 c o Dc:mtatlo i\btew; S[:Jomé sô-
hre o:; Projetos 47 e GO. A sz;guir, f,:~z mo da 
palavrn o Deputado A:1dré üe 1\~::w\dn, que 
leu ~;cw; parecere~ aor; Projetor; n'':;. lW, G3, 73 
c 70, tendo sic!o P~llidn vi:;in :;ôllrc os dois 
primeiro:; e sôhrc os uoi:; último~;, !'cspecti-
'.ramente, pelos Srs. Deputados MDtcus Salo-
mé c Otaeílio Nc;;,rão. 

E';got.nda a nnti\ria do dia, foi cncerr~Hla 
a scr;sfto, tendo o Sr. Presidente convocado 
.nova reuniiio para o JH'Ó1:imo dia. 

Sala d.ns Comissr3er;, 9 de outubro de 1 !H 7 
(a.) Oiac.ilio Ncg1·ão de Lima. 

CO~iliSS;;D EXEC!JTIVA 

Alberto Tcü:cira - P1·esidcntc 
Lima Guimarücs -- L" Vlee-Presiclcntl' 
Cw;tro Pires - 2." Vice-Presidente 
Valdir Lisboa - 1." Secrdúrio 
Luiíl Domingos -- 2.'' Secretário 
Emílio Vasconcelos -- :l.9 Secretário 
Üílmwu Coelho - 4." SecnM1rio 

· COliliSSÃO DE CD?l3TITUIÇ,\O, l.EG!SLAÇií.O 
I E JUSTIÇA 

Pedro Dn1gr1 -- Presidente 
Juarez de ~J.ousa C:;rmo - Vice-Presidente 
Cilndido lJlliôa 
lhlbrício Soares 
F:1ria Tavares ( •) 
Starling Soare:; ( • *) 
Ribeiro Navarro 

( •) Subs!iiuíclo, interinamente, pelo Sr. 
J1ondon Pacheco, dc:;ignado em sessão de 
1/10/1U,i7. 

( • •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Uricl Alvim, designado em sessão de 13/10/4 7, 
c êstl' substituído pelo Sr. Carlos Pr.utes, dc-
~>ignnào em sessão tle 21/10J.l7. 

cmnssi\.0 DE FINANÇAS, 0:1ÇAr(mmo E 
TOMAHA DE CON1'1d 

Maurício Andrade - Pre:;idente 
Hcnó - Vice-Presidente 
Alberto Dcod at<' 
Augusto Costa ( ·) 

( *) Su.~x~1itl:íc.:J, il~.~~)~·il:antenlê, }>elo Sr. 
Chavcf: Hibeiro, designado em sessão d~ 
10/10/1917. 

Fcliciano ·Pena 
Guilherrüe Ivlachailo 
Tancrcdo Neves ( • •) 

. , .............. 

COTIHSSÃO D!:: AGmCULTUl~A, lHDúSTRIA 
E COMtRC!O 

Urid Alvim - Pre'.:idente 
D!1ar Iilcndc:; - Vicc-Pre:>idcnlc 
ültimo de C:!rvalho · 
Armando ZEcr ' 
Dilcrmando Cruz ( *) 

( •) Suhstituiclo, interinamente, pélo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em sessão de 
16/10/1947. 

COUl!SSÃO DE ~DUCAÇií.O E CULTURA 

Emílio Silveira - Prc~;i.dentc . , 
Rondem Pacheco - VIcc-PrcsHlcnte 
Atwusio de Figueiredo ( *) ,;, .. 
Arlindo Zanmt 
.To sé Carvalheira 

(.) Substituído, interinamente, p_elo 
Carlos Prates, designado em scssao 
20/10/1047. 

c·orlll~S.W DE VIAÇÃO E 03RAS PúllLICAS 

Otacílio Negrão - _Prcsideptc 
J osô Augusto --;- VIce-Presidente 
André ele Al:ne!da 
JoGo Camilo 
l\I.ateus Snlomé. 

Sr. 
de 

COM!SSZí.O Di:: 1'P.ABAU10 E ORDEM. SOCIAL 

Ilacir Lima - Presi.dentc . 
Adolfo Portcla _ VIce-Pre:;tdentc 
Bolivar de Freitas 
Geraldo Ataíde 
Astolfo Dutra. 

COl\'liSSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Guimal'ii.es - Vice-Presidente 
Fideleino Viana ( •) 
.Taeüer Albergaria ( *) 
Luiz J\luranha 

. , l . , ·. ,1mr•nt" pelos ( ') 'tliJsti 1UH 0'' ll1i.Crl[\,, " C·•. " · ' "• · Resende Srs. Mourão Guimarães e Moacir _ d , 
. • l . do. "ITl cc<:~ao C ~~cspectlvanlentc, ( csJgnu !., v • .... _;,. 

24-!1-HW/. 

CO'i\H!IS.1i.O DE SEGUUANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrmln - Prcslden~c 
Chaves Hiheiro __ Vicc-Prc:;Idcnte 
Aluísio Cm;ta 
Antônio Pimenta 
Jason Albergaria. 
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r tuMf:lSÃO 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 ( *) 
lJ:.;car Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró Júnior 
Xcnofonle Mercadante ( *) 
Simões de Almeida ( *) . 

( *) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Soares Canedo, l\Iagalhães l\I. Viana e 
José Augusto, designados em sessão de ... 
10-10-1947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

Jason Albergaria 

Lima Guimarães 
~ _.,,ú:;•; ue Jl.llllei<la 
Xenofonte Mcreadantc 
Dolivar de Freitas 
Fabrício Soares. 

(*) Nomeada em sessão de lG--9-11147, 
. conforme requerimento n.o <!2, do Sr. Fabrí· 

cio Soares. 

COMISS!.O ESPECIAL DE ESTUDOS SõBRE 
PRODUÇÃO AGRfCOLA (*) 

Sou:m Carmo 
.T n:')o (~nrY'I i1o 
Ozanan Coelho 
J . ' 'r<1de 
.T ason Albergaria 
Ctmdido Ulhôa 
César Soragi. 

(*) Nomeada em sessão de 221911947, 
conforme requerimento n.0 ~ta, do Sr. Sousa 
Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôilRE 
TRANSPORTES (*) 

Rondon Pacheco 
José Augusto 
Ilacir Lima 
Magalhães Melo Viana 
Aluísio Costa ( *) 
César Soragi 
Armando Ziler. 

~---

( •) Nomeada em sessão de 221911947, 
conforme requerimento n.o 51, do Cr. Simão 
da Cunha. , 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de 1• reilas designado em sessão de ... 
lll0jl947. ' 
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COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE ENSINO: 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro 
Castro Pire~; 
Emílio de Vasconcelos 
Fidelcino Viana 
Geraldo Ataírle 
Felleiano Pena 
Cflndido Ulhôa. 

(') Nomeada em ~;cssão de 29I91HH7, 
conforme requerimento n." 57, do Sr. Chaves. 
Ribeiro. 

63.• SESSÃO o:mmMUA. EM 5 V.E riOVEil!:í:RO 
DE 19<11 

PHESID:ENCIA DO SI-L ALBEHTO TE1XEIHA 

SUMARIO - Comparecimento - Ata ·--- Ex-
pediente: -· ~.Iensagcns: S:! com o projeto 
n. 329 ( Cr·édito à Secretaria da /-.gricul-
tura); n. 83 com o projeto n. :J30 (Cré-
dito à Secretaria Ja Viaçao), c n. :H com 
o projeto 331 (efetivo do Corpo de Bom-
beiros), do Exmo. Sr. Governador do Es-

tado - Projetos: n. 332 (empregados da 
H.!Vl.V.), do sr. Lima liuimurães; n. 3iH 
(elevação de distritos), e n. 335 (subven-
ções a instituições de beneficência), do Sr. 
H e nó; n. 336 (elevação de distrito), do Sr. 
l\lagalhães de Melo•· Viana; n. 337 (inspe-
tores técnicos do Ensino), do sr. Júlio de 
Carvalho; n. il37-A (constmção de rodo-
via), do Sr. Lourenço Andrade; n. 338 
(Praça da Euc:u istia), do ~r. Starling Soa-
res; n. 33!) (subvenção a institui~:ões de 

bcncflcência), do Sr. J\I:lgalhães de Melo. 
Viana -- Indicaçüo n. 2<! sôhre instalação 
de grupo escolar em Divino, do ~r. Gui-

lherme Machado - Política de Nova Li-
ma: discurso do Sr. Dolivar de Freitas -
Hevidanllo ataque: discursO do Sr. Otací-
lio Negrão - Política de ltuiutaba: dis-
cmso do Sr. Starling Soares -- lJoltica de 
Altc• H i o Doce: discurso do Sr. Hcnó 
Ap1 esenia~~ão de pareceres - Parecer n. 
ü5, da Comissão para emitir parece~· sôbr~ 
o v•do parcial à proposi~~ão de Let .n: 1a 
(impôsto lcnitorial -- tidem, n. 6.h, da. 
Comissão de Viação, sôhre o requcnmen-

to n. 3,! (empregados da H·. 11-L V·) -
- Idem, da Comissão de Ywçao, pa~a 
2.• discussão do prujeto n .. il!~ (nUVC§iHÇ}lO 
'\e>r·e·\) _ Idem da Corrussao de Vwçao, ' ' ' . t ') -1 r ( · ·· ') • discussão do Jll'OJe o n. .,.,OJ mo-
P<~I a w• • l · 1 8"1 l 21 8 dificação do Dec.: ei .? · · ?. ' \ea.; -. 
--Hl4G) - Determmaçao dOI s.r. 1 r-.sid~~ 
te __ 2.• parte da Ordem do Dw - 1.•~ (hs-

- (lO pr·oJ'eto n 328 (subvençao a CUSS'\0 ' 
hosr;ital), do Sr. Cm·Ios Prat~s - Vota: 
.:- em ~-· discussão, dO' projeto n. 313. 

ç(.w,_ - 0 de a}Jóliccs) - Encerramento -emrssa 
Ordem do dia 6-11-1947. 

As H horas, compare~:em ~s Srs. Alber-
to Teixeira -- Lima Gmmaraes - Ozanan 
Coelho - Adolfo Po,rtela - Al!;erto Deodato 
_ Aníbal Gontijo - Antônio Punenta - llo-
livar de Freitas - Carlos Prates - Ce$ar So-
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rugi l~ahricio Soares Guilherme Ma-
-chado - Ilacir Lima - Jason Albergaria -
Júlio de Carvalho - Lourenço Andrade -
Magalhães de Melo Vlúna - Mateus Salomé 
- Moacir Hesende - Oscar Corrêa - Ota-
cíliot Negrão - Henó - Simões de Almeida 
- Starhng Soares. 
. . Deixam de comparecer, com causa jus-

hflcaua, os Srs. Castro Pires - Valdir Lis-
boa - Luiz Domingos - Emílio Vasconcelos 

Abreu Hcscnde - Aluísio Cc•:rta - Ama-
deu Andrada - André de Almeida - Anto-
nio Caetano - Amônio Guimarães -- Arlin-
do Zanini - Armando Zder - r\.~;ioHo Du-
tra - Augusto Cosia - Augusto de Figueire-

-do - Badaró Júnic•r - Cândido Ulllôa -
Chaves Hibeiro - Dilernwndo Cruz - Emí-
lio Silveira - Faria Tav~1res -- Feliciano Pc-
na - Fidelcino Viana -- Geraldo Ataídc -
Guilhermino de ÜlÍ v eira - J a e der AltJerga-
ria - .João Carnilo - José Augusto - Jc'sé 
Carva]heira - Jouhert Guena .::_ Juarez de 
.Sousa Carmo - Luiz Maranha - Manuel Ta-
veira - Martins da Costa -· i\lauricw An-
dra<ie - Mcnt,cs l"crreira - l\lourão L'uima-
rães - Pedro Bi·aga - HiheirQI Navarro -
Rondou Pacheco -. Simão da Cunha -· Soa-
res Canedo - Sousa Canno -- Tüncreúo Ne-
ves - Ultimo de Carvulho - Uriel A1vim -
Xenoflmte Mercadantc -- Wilson Heraldo. 

O SH. PHESIDENTE -Achando-se pre-
sentes ::l-1 Srs. DqJUlados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O SR. HENO' (~;ervlndo de 2.<' ~)ecretúrio) 
Lê a ata da 67 .• sessão ordinária, a qual, 

sem observaç<w, é aprovada, assim como as 
atas das reuniões de 30 c 31 de outubro, 3 
4 de novembro, que súo igualmente aprovadas 

EXPEDIENTE 

O SIL OZANAN COELHO (4.9 Secretário 
servindo de 1.") - Lê os segulr\tes papéis: 

MENSAGEM N. 82 

Em 30 de outubro de l!H7. 
Senhor Presidente, 
'renho a üonru de passar ús mãos de Vos 

sa Excelência o incluso 11rojcto de Lei, desti-
nado à abertura de um crédito especial de 

·Cr$ 764 084,00 (setecentos c sessenta e qua-
tw mil c oitenta c quatrclt cruzei&.;;ls), para 
pt~gamenlo de despesas feitas pela extinta 
Comissão de Obras do Araxú. 

Neste ensejo, apresento a Vossa Excelên-
da os protestos de elevado aprêço1 c consi-
deração. 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado de Minas Gerais. 

Recebida com especial agrado•. 

PROJETO N. 32!! 

.Abi'c um crédito espe?iai de Cr$ 7M. 084,00 
á Secretaria da ;lgncullura, lndúslria, Co-
mércto e Trabalho. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
l\Iinas Gerais decreta e eu sanciono a seguin~ 
te Lei'; r 

' Art. 1.• - Fica aberto um crédito espe-
, cial de Cr~l 764.084,00 (setecentos c sessenta 
e quatro mil c oitenta o• quatro cruzeiros) à 
Secretaria da Agricultura, lndúslria, Comér-
ci? e Trabalh~, par~ ff!ZCE face a despesas 
feitas pela extmta Conussao l!c Obras do 
Araxú. · 

Art. 2.• - Mando, portanto, a tôdas as 
autoridades, a quem o conhecimento e exe-
cução desta Lei pertencer que a cumpram c 
fa~~am cumprir tiío exatamente como nela se 
contém. 

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo 
Horizonle, aos . . . de . . . . . . . . . . de 1!}.17 

Bxposiçao de motivo;; 

Senhor Governador, 
Não constando no Orçamento vigente da 

Secretaria da Agricullma, Indústria, Comér-
cio c Trabalho, verba por onde possam correr 
as despesas feltas pela extinta Comissão de 
Obras de Araxú, suhmeto à apreciação de 
Vossa Excelência o incluw projeto de Lei, o ' 
qual deverá ser encaminhado à Assembléia 
Legislativa do Estadv 

Cumpre salientar a Vossa Excelência que 
o Tesouro conta com os recursos necessários 
à satisfação dêsse crédito. 

Nesta oportunidadü, apresento a Vossa 
Excelência o protestos de elevado aprêço c 
consideração. 

O Secretúrio das Finanças, (a.) José de 
l\lagalhães Pinto. 

MENSAGEM N. 83 

Belo Horizc•ntc, 3 de novembro de 1947. 
Sr. Presidente: 

Os documentos constantes do processo 
junto revelam a necessidade da abertura de 
um crédito especial de Cr~ 1.200.387,70, para 
atender ao pagamento de despesas com a cnn-
cl~r~ãOl de obra? e a~arelh.arnento do Hospital 
lVIIlitar, as qums tenam sido autorizadas an-
teriormente ao atual periodo' governamental 

Elaborado, ~ntão, o incluso anteprojet~ 
de lei que .al~re o rcfe;·id? crédito, tenlw a 
J10n~·a de _solicitar a V. Ex~Ia., se digne de sub-
mete-lo .l! elevada apreciação dessa msinne 
Assemhlew. "' 

Vt!lh~-mc da oportunidade para reit , 
a V Excia c 'lO" d' , · !" cr<1r , d. ' .. l . , .> emc~is ( rgnos membros do 
po er J~egis atlv? ?S protestos de minl' · . 
alta estima .e, drst~nta consideração. .a mau, 

(a.) l\ülton Soares Cami>o" ,, . d 
d E t . l l\1' . , "' uo•vern'l or o 's auo (c 1 r nas Gerais. ' 

-Hecebida com cspccio.l agrado. 

PHOJETO N. 330 

.Abre, 11~11 .c~édi~o CS[Jcc!al de Cr$ 1. 200.387,70, 
a Secreiczl'la da Vwç{io c Obrws Püblicas. 

. .. ~ ~ssc.mhléia Legislativa do Estado de 
l\Im,ls. Gerais decreta c eu sancionCI a s · -te Lei: . egmn 

. Art. 1.• - Fica aberto um crédito _ 
Cial d_e Cr$íl 1.200.387,70 (um milhão, d~~~~
to·s nul, trezentos c oitenta c sete cruzeiros c 
setenta centavos), para atender ao pa!•amento 
de despesas com a conclusão de obra~ e apa-
relhamento do Hospital Militar. 
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Art. 2:0 -- Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo~ 
sições em eontrúrio. 

Mando, portantô, a tôdas as autc,ridades 
a quezu o conüecimcnto e cxci~u~;ão desta Lei 
D_ertenccr, que a cumpram c ra~~am cumprir 
lao (!Xatantealc <.:omo nela se eontém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Bdo 
Hc•rizonte, aos ... de .......... ele 1!H7. 

Exposição de Motivos 

Senhor Governador: 
Necessitando a Secretarla da Viação c 

Obras Públicas, terminar as obras do Hospi-
tal Militar c ao mesrrw tempo completar o 
seu aparelhamento, c, não constanllo no orça-
I~lento vigente verba .por onde pos~;a aquela 
Secretaria fazer face à<; de:;pesas constantes 
d? Pr?cesso anexo, passo às mãos de Vossa 
Excelcncta o incluso projeto de Lei, autori-
~ando a abertura de um crédito especial na 
lrnportilncia de Cr~3 1.200.3!-l7,70 (um milh~io, 
duzentos mil, trezentos e e·ilenla c sete cru-
zeiros c setenta centavos), o qual suhmcto ú 
aprcciaçüo de vossa excelência, solicitando 
seja encaminhado ü. considernçÜQ! da .1\ssern-
hléi::t Legisla ti v a. · 

Cabe-me informar a Vossa Excelência 
que o Tese·m·o do Estado conta <:om os recur-
sos necessádos pará atenuer a essas despesas. 

Nesta oportunidade, apresento a Vossa 
Excelência os protestos de elevado aprê~~{J( c 
• consideraçã<:-1. 

O Sec1·etúrio das Finanças, (a.) José de 
Magalh1iec; Plnto. 

l\iENSAGEM N. tH 

Belo Horizonte, 3 de novembro d'! 19-17. 
Sr. Presidente: 

Tenho a honra de solicitar a Vossa Excia. 
se digne de submeter à elevada aprecia~~ãc~ 
dessa insigne Assembléia o incluso antepro-
jeto de Lei que fixa o efetivo do Corpo de 
Bombeiros para o exercício de 1948. 

Aproveito a oportunidade para reiterar 
a V. Excia c aos demais dignos membros da 
Assembléia Lcgilativu os protestos de minha 
mais alta estima e distinta consideração. 

. (a.) Milton Soares Camnos, Governador 
(lo Estado de Minas Gerais: 

Recebida com especial agrado-. 

. , PHOJETO N. 334 

'Fixa o efetivo do Corpo de !Jombciros para 
Exercício de 1948 

Art. 1." - O efetivo do Corpo de Bom-
beiros do Estado de Minas Gerais para 0 exercício de 1948 é fixado em 24 oficiais, 81 
inferiores c 211 praças, observ::tda a classi-
ficaeiío do quadro anexo. 

'Parágrafo úniCo - 9s oficiais, o1s infe-
riores e as praça~; do ~_,orp.o de Bombeiros 
perceberão vencimentos Iguais ac·s do pessoal 

· da Fôrça Policid da mesma categoria. 
· · Art. 2.? - O Corpo de Bombeiros é su-

bordinado á Secretaria do Interior, podend01 
servir de intermediário entre esta c aquêle o 
Estado Maior da FÇm;a Policial. 
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. Art. 3. - Revogam-se as uispo~içõcs em 
contrário', entrniHlo êste decreto-lei em vigor 
a 1.9 de janeiro de 1948. · 

Palácio da· Liberdade, Belo Horizonte, 
em ... de .................. de 1917. 

QUADRO DEMONSTR/\TIVO DO EFETIVO 
DO PESSOAL DO CORPO DE BOl\iBEIHOS, 

PARA O ANO DE 1948 

Estado Maior 

Dis!:riminar~ão: 
Capilíio-aju(lante -· V Compnnhia, 1 -

Somn, 1. . 
1.0 tenente-sccr·~túrio - 1.• Companlna, 

1 -- Soma, 1 . 
1.9 tenente-nprovisionndor - 1.• compa-

nhia, 1 - Sorna, 1. 
1.9 tcnentc-nln1oxarifc pagador - 1.t .. 

Companhia, 1 -- Soma, 1. . 
2.9 !cncnte-rneci\nico -· 1.• Compnnhw, 

1- Soma, ·1. 

Oficiais 

Capitães -- 1.• Companhia, 1 - 2.• Com-
panhia, 1 - Soma, 2. 

. 1.9 s tenentes - 1.• Companhia, 1 2.•· 
Companhia, 1 - Sorna, 2. 

2.9s tenentes - 1.• Companhia, G - 2.•· 
Companhb, G -· Sorna, 12. , 

Estado lii enor 

Sargento-ajudante - 1.• Companhia, l 
Soma, 1. 

Sargento-ajudante mestre de nn't~:ica -
1.• Cornpanhin, 1 - Sorna, 1. 

1.'' Sargcnlo-aprovislonndor - 1.• Com-
panhia. 1 - Sorm, 1. 

1.0 . sargento-almoxarife pagadC'r -- 1.• 
Companhia, 1 - Soma, 1. 

1.0 sargento-amanuense - 1.~ Companhia,. 
:3 - Sorna. :~. 

1.9 Sargcnlo-mecfulico - 1.• Companhia, 
1- Soma, 1. . 

1.9 sargento-elétriclsta - 1.• companlua. 
1 - Sorna, 1. 

1.9 sargento~molorista - 1.~ Companhia, 
1 - Soma, 1. .. 

1.0 san~ento-eon!ra-mestre de musrca 
1.• Compnnhia, 1 - Soma, 1. 

2.0 s sargentos-amanuenses - 1.• Compa-· 
nhia, 5 - Soma, 5. · 1.• Compa-2.9s sargentos-momtores 
nhia, ;{ - Soma, 3. (' l'l 

2.9s ~;argentos-motoristas 1.• ,omr '-
nhia. 2 - Soma, 2. ~ Com 

3." sargento-cc·rneteiro-mór - 1. 
panllia, '1 - Soma, L h" 

3." Sargr.nlo-mecfmico - 1.• Compan w, 
1 ~- Soma, 1. • anhia 

3.9 snrgento-carpinlciro - 1." CornP ' 
1 - Sorna, 1. 1 · 

3.9 sargento-cnferníeiro - 1.• Comp:m ua, 
1 ·-:J;~Jn~t~;r~c.ntos-motorislas - 1·' Compa-
nhia, a - Sorna, 3. 

3.''s sargentos ene. de hidrante - l.•· 
Companhia, 2 - Soma. 2. . 

Cabos-tamboristas-corncterros 1.' com 
panhia, 2 · - . Soma, 2. 
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Cabo-eletricista 
Soma, 1. · , 1.• Companliia, .1 

Cabos-motoristas - 1.• Companhia, 16 
- Soma, 16. 

Cnbo-enfcrmeiro -- 1. •. Companhia,' 1 
Soma, 1. 

Cabo carpinteiro - 1.• Companhia,· 1 
Soma, 1. 

CfJbo-rnecunice< -- 1.• Companhi:', 1 
Soma, 1. 

Soldados-enfermeiros - 1Y Com]);mhia, 
3 -- Sorna, :l. 

Soldados-eletricistas - 1.• Comrnm!Jia, :l 
-~Sorna, 3. 

Soldado;;-carpinteiros - 1.• Companhia, 
2 -Soma, 2. 

. Art. 2.o -- A 'admissão <le empregado ein 
cargo inicial de cat'reira ou isolado se ·fará . 
meuíant1: cc)ncun;o lie prov.us ou ,de títulos e 
provas, ??.scrvaudo-sc rigc~t·osamentc a ordem 
da classificação dos candidatos. 

9 L" - Em igualaqe ~te conuit;.~õcs, terão 
preferência para a adnHssaQ os que jú forem 
empregados tio Eslado em outro setor de tra~ 
bulbo, os filhos e irmãos de empre;~allos ou 
de ex-empregados aposentados ou falecidos 
(~omo t:Jis . . . , 

l,Ys sargentos-músicos 
V - Soma, 9. 

8 2.0 - Serão adm~tulos ser~ _concurso, 
nO" curtos para os quaw :;e halnhtaram os 
alu~10s llas c~eolas prc.fissionais, mantidas pc-
la Eslrat\;.1 e 0s emprcga,los ([Ue se deslínarcm 
nos servl~~os braçais c que nüo constituem 

1.• Companhia p1·oHs~ão especial. -· 
Art. 3.'' - As norneaçoes para os c:J.rgos 2."s :;ai·gentc•s-músicos 

G- Soma, fi. 
3.9s sargentm-músleos 

10 -· Sorna, 10. 

1.• Companhia, dependentes de cc•ncurso scrüo feitas pelo 
Govecnatio:· do Estado, sendo as demais de 

1Y Companhia, atribuição do Diretor da I~strada. 

lufel'iores 

l,Ys sargento:; -·· 1.'' Cornpan llia 1 ·- 2 • 
Companhia, 1 - Soma, 2. ' · 

. l.Os sa~·gen~os-intcn.llentes - 1.• Compa-
nlna, 1 - 2;' ComrJan!ua, 1 -- Sc·ma, 2. 

2."s sargentos - 1.•• Companhia, 1 ·-- 2." 
Companhia, 1 ·- Soma, 2. 
· 3.0s sargentos -- 1.• Companhia, !J -- 2.'' 
Companhia, 10 - Soma, 19. 

Cabos-de-esquar!ra - 1.• Companhia, 10 
- 2.• Companhia. 15 - Sorna, 25. , 

Soldados - 1. • Companhia, 3 - 2." Com-
panhia, 101 - Sorna, 112. 

Bombeiros de 1." classe-- 1." Cornp:Jnhia, 
10 - Soma, 10. 

Bombeiros de 2." cbsse - 1.• Companhia, 
10 - Soma, 10. 

Bombeiros de 3." classe -· 1." Companhia, 
10 -- Soma, 10. 

Tamboristas-corneleiros 1. • Çompa-
nhia, 7 - 2.• Companhia, 7 - Sem a, H. 

Total -- 1.• Comp:mhí:t, 1115 - :2." Com-
panhia, HS - Soma, 313. 

Oficiais em comis.3t7o 

Tenente-coronel-comandante, 1 --·· Soma, 
1. I 

1\·[ajor-suh-comanuante, 1 -· Soma, 1. 
Capitão-múdieo, 1 - ~omn, 1 .. 
To!al geral - 1.• Comv~1nhia, lfi8 ..... ~~.~ 

Companhia, 148 --· Soma, 31íi. 
_ Public~adas ns 111 en~r.1gens com o-s res-

peetivos projetos, incluam-se êstc<; em ordem 
do dia. 

PHOJETO N. 3:l2 

f (1 11·/''',<Jiat .. :lio de sei'uico.:; dos cm[Jl'c[Ja-R.eau a • ~ • 
dos da R. RI. V. 

Art. 4.1
' - As promoc;ücs do:; emprega-

dos serão feitas uma r>o'r merecimento c ou7 
tra por antigüidade, alternadamente, npurmlos 
na classe . 

. Art" 5.9 - O empregadQI só poderá sçr · 
promovido depois de trezentos e sessenta 
(360) dias de exercício eft'tivo na .classe. , 

Art. 6." - A antigüidade. ~era .. apurada 
pelo número1 de dias de cxerciclO eretivo no 
cargo. . 

Art. 7." - Para todos os efeito:; da pr~-
nte Lei, as licenças para tratam enio <le _ sau-

~l~ ús empregadas ges.tant.es: para prest~çao de 
serviço público obngatono, pc_n·. mo~lVo de 
nojo ou gala e os períod?s. de !e~·Ias sao con-
siderados como de exerc!clO efetivo. do cargo. 

Art. 8.0 _ O mcrecunenteo SCl:a. ~purado 
objetivamente, segundo dados c. cntcnos cer-
tos definidos em rcgularnent<?. 

' Art. 9." - Nos ,casos de Igualdade no di-
reito à promoção entre dois o~ mais empre-
gados, serão observa.dos, su~e~s~vamente, para 
0 desempate os segumtes cntenos: maior an-
tiuüidade na Estrada, maior prole, estado de 
c~i>ado e mnis idade. 

Art. 10 - As prorn01ções se fnrão '!Hl ca-
da caso, mediante proposta de urna comissão 
que se constituir~ pal'il~·iamente, üe repre-
sentantes da aclmuustr~çno e dos empregados, 
com mandato para dois ailQ's. 

Parágrafo único - Os representantes da 
auministra~~ão serão nomeados pelo Diretor 
<la E:;!:·at~:l; os dos ~rnprcgado.s ~;c r [lo eleitos 
p~lo 0mtncnl.o da cws~e ou, CJHgumto êsse 
n,:w se. ~)l·.;~amzar c fun~wnnr pelo Clube dos 
l'errovwnos, em votaçao direta e secreta 

, Art. 11 -- O empregado nmueado deve-
ra toma!' pos:'iC c enü·ar no excn:íc:io do cargo 
dentro lle ~nnta (30) dias, conta<lo:; da data 
da ncmcnçao •. potl:endo êssc vrazo s<.:t' prorro-
!~ado por mms tnnta (3ü) dias, a petlido do mtcrcssatlo. 

A As;cm11léia Legislativa 
l\Iinas Gerai:; decreta: 

" .Art. 12 - Após cinco anos de c:wrcício 
C!Cti:o 1:a classe, não havendo vaga .para pro-
moçaCI a classe superior, por antigüidade, o 

1 crnprcgadc1 lotado em cargo que teulta atingi~ 
do Estado LC do o ápice da mesma, será automúticarncntt} 

. , ,, 1 " __ Esta Lei re~ulará a prestnçiio 
fll • • • 1 1 • ·r · de serviços dos ernpregal os l a . H e de 11 me:-

ra de Vinção, cnqunn~o \~S~~ es.hvcr >ubordl-
nada uo Estudo de ;umas Gl.!rtns · 

promovido, passando a figurar num quadro 
suplementar. 

§ 1." - O empregado transferido pura 
o quadro suplernenl:u· será lotado no quadro 
cfetivo1 tão logo ocorra neste, na classe cor-
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rcsp<?núentc ú do empregado, vaga a ser pre-
enclmla, por antigüidade. 

§ 2.• - 0:> emrJregudos tr:msl'~l·idos JH~l·n 
o quadm suplementar concmTerão ú~-; v::gas 
<I!Ie se derem na cb:;:;c imediatamente ~;u;Jc-. 
rwr do quadru efetivo deniro de ~ua e!J·:·ei-
ra, c que devem ser preenchidas por mercei-
mcnto. 

§ 3.? -- Quando houver transferência pa-
ra o qm~dro suplementar, ficarú aberta vaga 
na can:erra até que possa ser preenchida sem 
que llnJa nurnento do pessoal. 

.Art. .13 - Os empregndos que ocupnn' 
c~r_gos rsolados de 5 em 5 anos de efetivo exet-
""'"' fPriín rliT·eito a adicionais de 10% ~;ôh'"'' 
seus v_encimcntos, adicionais que, para tollc·s 
o~ cfe~~o~,. inclusive para c; dês te artigo, ~:c· 
r>~o <!Cdnllivamcntc ineorpoeados aos mc:;mo~ 
vencrmentos. 

Pnrágrafo único - O aumento de venei-
mento:; yrevistos neste artigo terú por limite 
CJ vencunento máximo existente no quadro 
de empregados efetivos da Estrada. 

Art. 14 - O quadro do pessoal da Estra-
da será organizado de forma que possibilite no 
empregado che;~ar à últimn classe da sua ear~ 

· reira no períc;do de trinta (30) anos de exer-
cício. 

Art. 15 - As transferências ou remoção 
de empregados serão feitas: 

!J) a pedido, atendida a conveniência do 
serviço; . 

_b) ~~x-officio, no interêsse da Estrada 
~evrdarnente justifieada, eom reeurso, para o' 
Governador do Estado. 

Art. 1G - As substiluieües intcrinns o\l 
ocasionuis nos cargc•s de dir·eção caberão ao 
e~npr~g!Hlo de categoria r~rnis elevada e infe 
l'I_Or a tlo substituído em igualdade de eon di-
Çoes ao mais antigo da clnsse; subsistindo o 
empate, ao mais antigo na Estrada, ainda que 
lque.h categoria não seja provida a título' 
efetivo. 

_ Parúgrafo único - Os substitutos percc-
berao os vencimentos e gratificnçõcs do ear-
gp; sernpr~ 9-ue a substituição não fôr decor-
rente de fenas 01 1 • · 1 · · . . · I (a auscncw (o suhstrtmd<' llOl no.w ou gnb 

Art. 17 - Às substituições nos demais 
c~rgos, se necessárias, dar-se-ã~ por designa 
ç.w do ·chefe do ServiçO\, 

' Parágrafo ú · . 
berá metade do mco :- O substituto pcree-
quando tiver dcs vfcncunentos do sul>:;tiluído, 
1 azer os ser·v· 1· l rc•ras extraordinúrias · IÇos ( cs c em 

Art. 18 - A dt~~;<.:-
nos escritórios da E~t~~ol norm.al de trnbalhos 
horas e meia por di~ ex~~t seru d~ cinco {5) 
:será de três (3) hor~s. 0 aos sabados, que 

Art. 19 -:- Nos demais serv' " 
vistos no arhg~ anterior, a <lu:.;~; naf Prc-
balho se regera pelos dispositivo":.ao<l l 0

1 tra-
I f ,, I . ,, a C"Is ação cuera que VIgorar para o serv1· • ; •·1::-· · · ger·nl asse" d ~~c cr-rovwno crn " , · · <>ura o ao pc<·so·'L 1 D · 't v· ·· " ( ··s Oficinas, eposr os c 1:1 Perm~mente 1 ~ I . . l j l . . ' \l,l 10rarw c e '• r oras, no maxunc•, aos sihatlo::;. 

Art. 20 - Fica as;scgurado a todo 0 crn-
pregndo o direito de licença r>nra tratnmento 
de saúde, ccmpr<?vn.da a sua. nccessidal\e por 
a_,testado ele profissional ou JUnta médica da 
Estrada. 
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Art. 21 - A' empregada gestante será 
concedida licença de 90 dias, com vencimen-
tos integrais, na ocasião oportuna. 

Art. 22 ·- Serão lic-cneiadus ex-oft'icio 
c ~ompulsóriarnente os empregado:; que con-
trmrcm moléstia grave ou que otercça Dcri~~o 
de contágio para o público e para Ós demais 
empregados. 

Art. 23 -- As lieenças para tratamento 
de saúde serão concedidas com veneimentos 
integrais nos dois vrimclro:; mc:;es e cor.t 
metade dos vencimentos do terceiro (3.•) ao 
décimo segundo (12.") mês, exceto nos casos 
previstos no artigo anterwr, em que a lrccn-
(.~n será coneedida com todos Ü'S vencimentos 
durante o prazo de um ano. 

Art. 24 - Decorrido um ano a .Estrada 
prmnovcrú a H}Josentndc•ria por invalidez do 
empregado licenciado r>ara tratamento de saú-
de, se o mesmo não tiver reeupcrado a sua 
capacidade de lrabalhD. 

Parúgrafo único Enquanto não fôr 
concedida a nposcntadoria, a Estrada pagará 
ao empregado vencimentos integrais. 

Art. 25 - Os empregados acidentados 
em trabalho perceberão; vencimentos integrais 
durante o tempo do seu tratamento ou até que 
sejam definitivamente aposentados. 

Art. 26 - Em cada ciclo de dois anos 
terá o empregado direito; a uma liecnça para 
tratar de interêsses particuh1rcs, até o máximo 
de seis meses, sem veneimentos, sendo acumu-

. lúveis os ciclos feitos para efeito de urna li-
cen~~a mais longa. 

Art. 27 - As condições de remuneração 
prevista nu artigo 2:! serão observadas dentro 
de cada eielo de quinze (15) meses. 

Art. 21l - As lieeneas ~;c rã o eonceditlas 
pelo Diretor da Estrada.· 

Art. 29 - Sem prejuízo dos seus venei-
mentos, poderá todo empregado faltar ao s~r 
viço pelo prazo de (8) dias quando eontrmr 
,casamento (gala) ou quando se verificar fa-
lecimento de pessc·as da sua família, cor~
preendendo-se aí cônjuge, pais, irmi.ios e fi-
lhos (nojo). 

Art. 30 - Os empregados da Estrada go-
zarão anualmente, de vinte (20) dias úfeis de 
férias remuneradas e deeenalmentc de férias-
prêmio remuneradas. 

Parúgrafo únieo -- As férias-prêmio ser~o 
llc seis meses pnra os empregados CJU,? nao 
tiverem uma só falta durante o deeênw; de 
cinco meses para os que tiverem até dez fal-
tas; de <1 meses para os que tiverem de 11 a 
20 fnll:t::;; c de t1ês meses para o:; que tiverem 
tle 21 a 30 rr.ltas. . . . 

Art. 31 - O empre.·J.ado só ter:': as tcrws 
anuais depois ele 12 mes~s de exercício e ~las 

- . d d eSC'' ''!lDSC-~;crao ~:>cn1prc goza as no;; oze nt· · >J ... ~ se 
q;icnte'> ao período de trabalho a que c!ns ' 
r~fcrcr;l, sendo concedido'; propc·rcionalmen-
te ú freqüência do empregado. 

, 3n () • 1 s (l'l Estrada p .. rt. .::: - s ernprcgtH o. ' · .. 
l'ere<·hcrão além dos seus veneirncn!os f_rxo;;, 
' ' ' L 1 atnlwrr o mesmo abono de família que a c · 

nos funcionúrios do Estado. 
Art. 33 - Os empregados a~lquircrn es-

tabilidnde lc•g0 que atinjam dois anos de 
excreício, quando nomeados por ~oncursos; 
ou logo que atinja cineo nos dcma1s casos. 
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Parúgrafo único - O disposto neste ar-
ligo não se aplica aos empregados nomeados 
]>ara cargo de confianÇa ou que são providos 
~lll comissão. 

,.. Al't. 3,! - O empregado estúvel só po-
_derá. ser demitido em virtude de sentença 
JUeclcl<<l ou nu..:uian te processo regular em que 
lhe seja assegurada a mais ampla po~;sibili
dadc de defesa. 

Art. 35 - A dispensa de eHlJlrcg::Hto não 
estável deverú ser justificada, podendo ser 
fund::tda em mctlit!a geral de economia c na 
falta de eficiência ou assiduidade do elllJH'C"a-
do, além do carútcr de pena que poderá te~. 

Art. 3ü - Para efeito de estabilidade 
será comjmlado o tempo de scrvi~~c• prestado 
anteriormente it Estrada ou a qualquer outra 
cmprêsa que se lhe venha a im:orporar . 

Art. :n - Os empregados ela H.M.V., 
quando aposentados, terão direito ao proven-
to de aposentadoria assegurado aos funcionú-
rios públicos civis do Estado de Minas ',icrais. 

Parúgrafo única - a diferença entre o 
provento a que o servidor tiver direito e o 
pago pela instituição de previdência social, 
a que estiver vinculn(la a H .l\1. V., será in te~ 
graliz~tda por esta e cotTerú por cc•ntn llo Es· 
ta do ele Minas Gerais. 

Art. 38 - Concedida a apo'sentndoria 
J>Cla inslitui(~iio de previdência social ·compe-
tcn~e, na conformidade da legislação próprii,, 
a E~;trada promoverá a imediata revisüo do 
cúlculo do servillur aposentado, operando 
pela citada instituição c estabelecerá a quan-
tia do provento que lhe incumlle pagar na 
forma anterior, em fun~~ilO< do tempo de ser-
viço apurado de acôrdo com o previsto no 
artigo 7.0 • 

Art. 39 - A diferença de provento a que 
se refere o parágrafo único do artir~o ::11 de-
verá se1· paga a contar da data em que o ser-
vidor fôr desligado do serviço ativo. 

Art. 40 - O servidor que contar trinta 
ano:; de efetivo cxcrcíeio e não puder ser 
aposentado pela institui~~ilo de previdência 
social, se o requerer, será aposentado na for-
ma da lcgldaçiiu que regula a aposentadoria 
dos funcionários públicos civis do Estado, 
apurado a tempo de serviço nos têrmos do 
artigo 7.'' e reccbcrú os respectivos proventos 
por conta do Estado de Minas Gerais, alé que 
venha a ser aposentado pela instítuiçüo de 
prevll!Gncia cc·mpetente. 1 

~\ 1.'' - O empregado aposentado na for-
ma !\Gste artigo pugarú em dôbro suas contri-
buições para a instituição de prevlt!êncía so-
cial a que estiver filiada a Hêde Mineira de 
Viaçfto, mediante desconto alé que venha -a· 
ser aposentado pela mesma instituição•. 

!i 2." -- Uma vez nposentatlo pela im;ti-
tuiçüo (!c IJrcvidência wcial, pcrcebcrú a di-
ferença d2 'provento ç.!c que trata o artigo Wi 
e seu parágrafo. 

Art. H - Os empregado:; npo~;entndo~; 
na conformidade desta Lei ter5o ~;eu:; direitos 
assegurados eiHiUanto viverem. 

;\~·L ~!2 - .i\.os cinpregados da i~!Jtrnda ~)Ó 
serão aplicúvcis as seguintes pcnnlida(~es: 
advertência, censura, suspcn~;5o ate lnnta 
dias e demlss5o. 

Art. 43 - Os empregados tcr5o direito 
a passe livre nas linhas <la Estrada quando 

em gôzo de férias tantas vêzes quantos sejan:l 
os períodos destas, e quando viagem por mo-
tivo de tratamento de plúde, para inspeção 
médica, em servi~~o .ou em virtude de nojo ou 
gala. 

Parágrafo único - Quando em gôzo de 
férias o direito a pusc;e livre se estende às 
pessoas da família do empregado, assim com04 
nos demais casos de viagem para tratamento 
de saúde, inspeção méclic:;, nojo ou ~;ala. 

Art. 4t1 - Terüo direito, tambem, a pa~se 
l~wn·e os fili~(;.<; de crnprc;~;ados que tcn11arn de 
viajar para fl·ecJüêncla de escolas. 

Art. 41) - Licenciados para tratar de 
inlerêsses particulares, afastados ou suspen-
sos do serviço nos dws em que não haja tra-
balho e sempre que po:;sam se ausentar terão 
direito a passe com abatimento de setenta c 
cinco por cento (75%). 

Parágrafo único - O abatimento concc-
tlido neste artigo é extensivo ús vessc,oas da 
família em qualque:· oportunidade. 

Art. 4ü - Para efeito dos dois artiaos 
anteriores consideram-se da familia do ~~n
pregado o cônjuge, fiilws c enteados meno-
res ou inválidos, filhas e cntead:1s ~solteiras, 
exceto os que vivam a expensas próprias, pais 
e irmãos que vivam na dependência exclusiva 
(]() c..;Jprcgado. 

Art. 4 7 - Terão dirúito uo passe com 
75% de abatimento em qualquer coportuni<la-
dc também os empregados aposentados e a~ 
pessoas de sua famlia, compreendidas estas 
de acôrdo com o artigo anterior. 

Parúgrafo únic01 - Igual direito terão as 
J)Cnsíonistas da Caixa de Aposentadoria e 
Pensões dos Ferroviários da Hêdc l\Uncira de 
Viaç5o e da extinta Caixa de Pensões dos 
Empregados da Estrada de Ferro Oeste de 
Minas. 

Art. 48 - A Hêde Mineira de Viação 
criará o servi~~o para idenlifieação dos ,seus 
empregados e a êstes fornecerá uma carteira 
de identidade na qual se registrar5o também 
todos os atos e fatos ·da vida funcional de 
cada um. · 

Art. 49 - Nenhum impôsto ou taxa do 
Esta de• gravará os vencimentos da Estrada. 

Art. 50 - A todo empregado será asse-
gurado o livre exercício du direito de recurso, 
de petição ou de rcpresentacão ao Governa-
dor do Estndo com refer[~Hcia ·ao~; a los ou fatos 
que lhe digam respeito ou relativos ao~; inte-
resses da Estrada, desde que o fa(~am eril ter-
mos convenientes. • 

., ~rt · 51- Para os efeitos dos artigos 12 
e 1;:> da presente Lei, o prazo de cinco an0'5 
sera COJ_nputado a partir da viuência do Dc-
creto-lcl n.9 1. 77:1, de ~D de j{{nho de 1 !l46. 

. . lu:t: 52 - Respeitados os princípios e 
<~ISlW:n_tivos da presente 'Lei, fica o Pod~r 
h:xecnt1vo autorizado a re•<ulamcntar supletl-
vamentc a prestação dos s~rviços dos cmpre-
clos da ni\de l\Iineirn de Viação. 

Art. 53 _ Esta Lei cntrarú em vigor na 
d~ta d_a _sua publicnç5o, ficando; revo[ladas as 
d1spos1çoes em contrário. 

Sala da:> Sêssões, 5 de novembro de 1917. 
(a a.) - Lima Gu;marile.s - Antônio Pi-

menta - Joubert Guerra - Jason Albernarta 
- Lourenço And.ra<le - Aníbal Gontijo. 
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PROJETO N. 333 

Autoriza o Govêrno a subvenciouar a cons-
trução d.r; uma eslmda entre Passos e Guia 

Lopes. 
A Assémbléin Legislativa do Eslado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. V - Fica o Govêrno do Estado au-

torizado a dar uma subvenção quilométrica 
de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) às 
Prefeituras de Passos e Guia Lopes para a es-
trada de caminhão Guia Lopes - São João 
do Glória - Passos, jú em grande parte cons-
truída pelas Prefeituras de Passos e Guia 
Lopes. 

Art. 2.9 - Esta subvenção correrá pela 
verba correspondente do orçamento de 1!J·18. 

Art. 3.9 - Revogam-se as disposi~~ões em 
contrário. 

Sala das Sessões, 31 de outubr~ ·ti~· i\),1'7: 
(aa.) Lnurenço Andrade - .lason AI-

. bergaria - Lima Guimm'ães - Antônio Pi-
' menta - Aníbal Gontíjo. 

Jusli{icação 
. Se l1á município do Estado que mais pre-
-cisa de estradas, é o de Guia Lopes. Encrava-
do na Serra da Canastra, tem a sua lavoum, 
a indústria e o seu comércio entorpecidos pc-
la falta de meios de transporte. O que lú se 
chama de estrada, é u negação do transporte, 
Que pràticamente é feito em lombo de 
burros ou em carro de bois. Distante 
da Estação de Dambuí, da Estrada tte Ferro 
Oeste de Minas cêrca de 9•1 quilômetros c da 
E~tação de PassoE, ela Estrada de l"erro l\Ic<-
gwna, cêrca de 120 quilômetros, prceh;a de 
bhoa rodovia que permita o trftnsito tôdas as 

oras do dia c todQs os dias do ano com Pas 
sos, que oferece mercado para a sua produção. 
Atende11do à séria ncccssidut!c da região, as 
Prefeituras de Passos c Guia Lopes mandaram 
fazer o projeto de uma rodovia de Guia Lo-
pes - São João .do Glória - Pa~;sos. Com 
aux.íli~ do povo, na maior dcnwnstração da 
necc.s~ndade de comércio, foram atacados os 
serviços da rodovia pro•jctada, restando ane-
n?s. 12 quilômetros dos 50 dentro do muili-

.. CIPI? d~ Passos. Com a conclusão úef;ta ro-
d~;Ia. Guia Lopes terá a distfuwia d(' iJ'l'~O'' 
l'CuUZl 1 7 . , ' - • u" " · ~a a O qmlornetros abrindo à sua la-
'n'"011f.1.ra, a sua indústria e ao' seu comércio rn"c'-rca ex t t · , ·· "·' re 1' peca lVd de Jli'O''l'(")')O 1•sla e<'fJ''\'h a IZa a ligat'"o lH . ,, .) .. , . • .. , ·'- , l ' 

só llOl' si · ''t'-r· 0 0,1ana-( este de Minas, que 
Junt !.u~ I Ica este empreendimento 

cstl·atla G0 ~G'lis croquis - um do tr·wnd~ cl·t ' UI•\ opes s- , •" < 
Passos e o~tr; d 1-:- !lO João do ülória -

· ·de Minas c um r~la I~~~ao Mo~i~na - Oe;;te 
atravessada llcl~ e•·tt~n1o descntlvo da região 

., '-' " 1 d( 'l 
Sala da;; Scssõe '11, . h } L ·' s. ' ele C·U'Uflro de l!H7. ' . ourenço Andrude. ' .• 

PHOJETO N,9 334 
Ji:leva a distrito os concelos p liOVoados de Alfredo Vas· 

.Mu~zictz.so Ale[Jrc c Paiua, do 
filO .ele Barbacena. 

·u·nu~ G~~~~;nbléia Legislativa • do Estado de 
,.1 • e I .11s decreta: 

so Alegre e Paiva, do município de Barba-
cena. 

Art. 2.9 - Esta lei entrará em vigor na 
oportunidade determinada pela Constituição~ 
Estadual, no que se refere à legislação para; 
a Divisão Administrativa do Estado em 1!J48. 

Art. 3.Q - Hevogam-sc as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1!)4 7. 
(a.a.) Rcnó - :\Iagalhães de :t'I'Ielo Viana 

- Ozanan Coelho - Lima Guimarães c Car-
los Pratcs. 

PROJETO N." 335 

Concede subvenções 

A Assembléia Legislativa do Estudo d11 
Minas Gerais decreta: · 

Art. 1.9 - Ficam conccdidns as ,su?vcn-
ções de Cr$ 50.000,00 à Casa de , Can~adc 
São Vicente de Paulo, de Caxamlm; Cr·~> · · 
20.000,00 à Maternidade Teresinhn de Jesus, 
do mesmo município; Cr:)l 30.000,00 à Santa 
Casa de 1\Hsericórdia de Baepcndi; Cr$· · · · 
20.000,00 ü Santa Casa de Pitangui; CrS · · 
10.000,00 à 'Conferência d.e São Vicente de 
Paulo, de· Pitangui; Cr$ 10.000,00 à Casa de 
Caridade de Martinho Campos; Cr$ 5. oop,o? 
à .Sociedade de São Vicente de P.aulo, de i\es-
saquinha município de Barbacena. . 

Art.' 2,9 - Esta lei entrará em v1~;?r a 
1. de janeiro de 1948 e revogam-se as drspo-
siçõcs em contrário . 

.Sala das Sessões, 5 de novembro de 1?4~. 
(an.) Henó - ,J'Ifagalhucs de :Melo Vwn,\ 

Lima Guimarães - Oznnan Coelho c Car-
lós Pratcs. 

PHO.TETO N.9 336 

Eleva a distrito O' povoado . de Boacllií, 
mzmicíplo de InlwrHm. 

A Asscmhlóia Legislativa do Est~'.io de· 
Minas Gerais decreta: . . t , 1 

Art. 1." -- Fica elevado a dislnto o a.ua 
povoado de Boachã, município, de In~!:pim · 

~rt 2 9 - F">ta lei entrara em V:aor: l!U '· · · · .... . c n ·ti tntiçao 
oportunidade dctcrnunada p~la :?,·. s ;- · para 
FshclU'll ·no ou c se refere a lcgis .. lÇ•to l"~S 
•· ' ' ' ·. · · t' 1 Fstado cru "'" 1 

• a Divisão Adrmmstra xva .l 0 ···d'·,. ,,-·çõcs em 
Art. 3." -- Hevogam-sc as L•P 0 ·'

1 
· 

contrúrio. 1 q4 7 
,, "1'1 <la•· SessÕP" 5 de 1Jovembro de .. . ~o,.)cl (.. . c,) lo. • • n)' v· Jnson 
( '''l) 1\Ia•r.alhiicf; de 11\Iclo talla - '' S' "' · · "' · • l' So'\rcs e I-Albcrgnria - Hcno -- Star mg • ' 

mõcs de Almeida. 

PROJETO N. 337 
técuicos 

Fixa os vencimentos do.~ inspectorcs 
regio11ais do Emino 

. . . . . do Fstado de A Assemblela LegislatiVa • • 
Minas Gcrnis decreta: ·•lusta· 

~ A . f•Jca o rc. , 
Art. 1.9 - . te que se '33 do h. tO da!', 

mcnto .a que se r~fer~ o :lrt ;rransitórias, .;(\"' 
DI' •po•·t' cõcs Constitucwwns ' 1·ros (C'r.. . ,, '" o~ ~ • • cruze · ...~ li\' ·· 
rão de dois mll c duzentos is doe; insp'1· 

Art. 1., - PocaJll elev" tio ]' · t • · d " s a < Jstntos os a U.llS povoa os de Alfredo Vasconcelos, Pou-
2. 200,0D) os vcncimcnt.os mcn~~\;do ' 
tores técnicos regionais do s ' · 
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Art. 2.° Ficmn mantidas as· diária~ 
c ajuda .de custo em vlgoi·. , 

' · Art. 3.0 ~ Revogadas· as disposições em 
~ontrário, entra em vigor .:::sta lei ·a l,o de 
janeiro de 1 !l48. · , 

Sal~ das Sessões, 5 de novembro de 1947. 
(aa.) Júlio de Carvalho - Carlos Pra-

tes Lima Guimarães - Jason Alberuaria 
-- Anibal Gontijo. o 

PHO.JETO N:'' 33õ 

Alltorlza o Govêrno do Estado a fazer doa."ão 
de ternno em JJelo Horizonte à " 

Prefeitura i'r!wzicipal 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. V - Fica o Estado de l\Iinas Ge-
rais autorizado a doar ú Prefeitura !:\Iunicipal 
de l3elo Horizonte a úrea <lo terreno situado 
nesta Capital, no bairro de Santo Antônio, 
entre as ruas Rio· de Janeiro, São Paulo, Fe-
lipe dos Santos e Antônio de Albuquerque. 

Art. 2.0 - O referido terreno destinar· 
sc·ú a construção de uma prar~a nue reeeher:.'1 
o nome de "praça da Eucari;;tia'', a fim de 
perpetuar .a lembrtm\;a do Congresso Euca· 
rístico da Arquidiocese de l3elo Horizonte. 

Art. 3.• · - Hevogam·se as disposições 
em contrário, entrando êste Decreto em vigor 
na data de sua puhlicaç·ão. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 194 7. 
(aa.) Sturling Soares - Cesar Soragi -

Alberto Deodato - Guilherme :Machado -
Carlos Prates - Otacílio Negrão - Bolivar 
de Freitas. 

PROJETO N. • 339 

.1utoriza o Govêrno do Estado á conceder 
Subvenção ás instituições de beneficência 

rme menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estadp de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado de 

}fin.as Gerais autorizado a conceder Cr$ .... 
50.000,00 de subvenções distribuídas ús se· 
guintes instituições de beneficência neste Es-
tado: 

I - A Casa de Caridade, de Mar de 
Espanha -- Cr~i5 20. 000,00; 

H - A Casa de Caridade "Santa Teresa 
de Jesus", do Serro - C r~~ 5. 000,00; 

UI - A Sociedade "S. Vicente de Pau· 
lo", de Esmeraldas - Cr!ii 5.000,00; 

IV - A l\1.aternidatle "Odete Valadares", 
de Sete Lagoas - Cr$ 5. 000,00; 

V - Ao Hospital "Nossa Senhora das Dô· 
rcs", de São Domingos do Prata - Cr$ .... 
5 .000,00; 

VI -·A Sociedade S. Vicente de Paulo, 
de Pompéu - Cr$ 5. 000,00. 

VII -- 1\ Sociedade S. Vicente de Paulo, 
de Maravilha, no munieípio de Pitungui -
Cr$ 5. 000,00. 

Art .2.• - E~;tas subven~~ões serão con-
cedidas· em 19~~8, de acôrdo com a correspon-
dente dotação orçamentária. 

Art. 3.'• - E~;ta lei entrarú em rigor na 
data de sua publicação. 

, I 

· A_rt: 4.• - :Revogarn-sc as, disposições em 
contrano. . , . 

Stda das Sessões, em 5 de noverübro de. 1947. ' . ' 
(aa.) Ma?alhães d?. iMelo Viana - Carlo,~o: 

Prales ----:- An,IlJal GontiJO - Jason Albergaria 
Starhng Soares. 
Justificação - Pelos serviços humani-

t{u·ios que nas respectivas localidades pres~ 
tarn essas instituições a grande núm~ro de· 
pobres e outras pessoas desassistidas mere- _ 
cem o auxílio do Estado, ·na sua ação social.' 

Publicados, incluam-se em ordem do. 
dia. 

INDICAÇÃO N.o 24 

Sôbre instalação de um grupo escolar 
em Divino 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le--
gislativa: 

Hequeiro a V. Excia., ouvida a Casa, se. 
digne de encaminhar ao Sr. Governador do 
Estado a seguinte indicação: 

Indico a conveniência de ser im;talado 
um grupo escolar em Divino~ di;~trito de Yir-
ginópolis, encarecendo a m~~encw .da medula, 
ú vista da elevada populaçao em Idade esco-
lar c considerando que o referido distrito. 
reune as eondir~ões exigidas· 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1947 •. 
(a.) Guilherme Machado. _ 
_ A ComisS'ão de Edncaçno. 
Finda a matérin a ser li.da na hor:1 rlo· 

expediente, pas:;a 0 Sr. preo.I.dente a deferir 
a palavra aos oradores mscntos. 

POLíTICA DE NOVA LIMA 

O SR. P.HESIDENTE -- Dou a palavr~ · 
ao Sr. Boliv.ar de Freitas. 

O SH. BOLIVAR DE GREITAS - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. 

Não se pode negar a um candid::~o o di-
reito de ::recitar o voto dos comun ts.t:JS. O· 
ab'snrdo é que 0 candidato c~e um pnrtrd.o de-
mocrático que dese,ia rcsr~clt~lr os :;.cntJ~1en
tos católicos do povo mrnen·o acerte ~.·sses 
votos em trocr tle compromiss~s que resul· 
tem em prestígio para o corJll;mJsmo,. ou que-
favoreçam a expansão de~;ta Hleolog;a. 

01:a, scnhot-'s, o que se })ns~ou el'!l !·Jova 
LirM> sc!'Undo e~;tou informndo. foi m~:q ver-' ' '. l' . 1 .. ) ,, cladeira aliança entre o~·: mre ono~ Lo ! . ,., .. 
D. e o:; partir.iúrio:; do Sr. Luiz Carlog 
Prestes. 

Isto é tanto mais lamentúvcl qu:mdo se 
trata de um município, onclc o eonnmi:mto jú 
conseguiu conquist::r · nurnero.so.o; dementos 
nos meio~; operúrios menos nv1:;ado::, c c~!?<l~, 
por isso rne~;mo, ns autoridadi~S edc~;tast::.. 
CPt: c elementos de tôdas as ec_rrcn te'; par.tl-
dúrias vêm procurando, por .mcJO ti~ UJ:1y lll· 
tensa campanha (!e eselnreemwnt(~, .comnrür~J· · 
a exnnnsfto do movimento con;umsw. A. re-

, ' 't!)l'l'l ()'' 1''1"'1'''1'' ferida alimwa, se levar a v1 ' ' ·' · · .. ' "'- ". 
to:; comunistas t1.pontndos para. e.~u:g(;;; de 
grande relêvo na direçfto do .umlHnpw,. terá 
como conseqüência anular o (rf:bnlho uh de-
senvolvido, no sentido de conter n expansão. 
comunista, e trará novo alento aos que, em 

571 



Nova Lima, c Hapo~os, r;c colocam a serviço 
de uma causa que contraria os verdadeiros 
intcre:>scs nacioaais c o:; sentimentos religio-
sos do nosso povo. 

Por tudo 1stu aquela aliança revoltou os 
c.atóllco;; de Nova Lww, aos quaü; o rcvmo. 
paure José Tali:;on, v lgúrio da l'ar(HIUía, fez 
um apdo para que coloquem a c;,nsciencla 
cristií acima (la m~ciplÍlla pariidúria e repu-
diem o acônto uue consiucn: lamentúvd e 

' d.esar.tróso. Antes- que aquela aliança .';e per-
fizesse, o revrno. vigúrio daquela varóquia 
c d.a:; outras paróquia:; do mmucip10, apó:; 
ouvirem a ma1s alta autoridade ecleslú:-;tica 
da Arquidiocese, dirigir:lln-sc ao Presidente 
do P,artido Social Dernocrútico nos termo:; 
do telegrama que, por solicitaç-ão de suas 
revmas., passo a ler desJq tribuna: 

"Dr. Benedito Valadttrcs. S2dc do Parti-
do Social Dcmocrúticl,. Av. João Pinhcieo -
.Belo Horizonte. 

".Momento em que o Brasil repele mais 
?;I·os:;eiras injurias govêrno soviético vg com 
as quais se wlidariz.aram impatrióticamentc 
os comunistas nacionais vg cumprimos dever 
levar conhecimento Comissão Executiva Es-
tadual Partido Social Democrático que Dire-
tório Municipal mesmo P. S. D. Nova Lima 
Yg segundo declarncüo [;eu Prer;identc vg aca-
ba de fazer p.acto "uniuo comunistas Municí-
pio rotulado:> partido .ilegal PPP vg visando 
Próximas eleições municipais pt . 

Troca algumas centenas votos prometido 
vg P. S. D. local s:o comprorneie solene do-
cumento vg além outrm; vantagens vg incluir 
quatro comunistas, sua lcgc·nda vereadores c 
apresentar como candidato Partido a Vice-
Prefeito o antigo Sccrctúrio ex-Partido Co-
munista l\Iinas pt 

. Nome nossas paróquias sedcadas municí-
PIO vg associações católicar; e mais sincero~• 
Patriotas vg acima interêsse faccioso vg fora 
qualquer intuito meramente político vg vi-
mos protestar junto Comissão Executiva Es-
tadual contra tal escândalo que repercute do-
lorosamente todo Município pt 

. Dever lealdade queremos prevenir Dire-
ção Estadual que vg uma vez registrada tal 
legcr:da cor~1 vereadores comunistas vg acór·· 
do m~h:uçocs Senhor Arcebispo Capital c 
to.do Ep1~copado Nacional coerente princi-
p~os IgreJa vg referida legenda terá ser proí-
lnda sufrágio cutólicos IJt Isso se fará ''ran-

•Cle constrangimento nosso vg VI. o', t'.,' ct'' •6 _ , . . .,.a a 1,u c r-
g~o~ •. s:lper~ures Partido vg sempre contr:l-
riOs tais ~1hanças com ateus rnil•t t ' .·, 1· ·t· ,. · · ·'" . . . . _. l an cs mate-Ila IS ,\,, InJllll,OS ClVlhza,.ao Cri· ·t• .d 

I t · d I> · · ~ s ,1 c oci en-ta nu ores atna pt Atenciosa• satld· - . 
( · " ) Pc J " ·• C· , . ·• · .1çoes. ""· · ' o ... c ampos 1 a1tson v· : .· de Nova Lima. . ' Ig.n1o 
Pe. Joaquim Soares, vigúrio de na1)0 • 
I) J :\r 1 · . . SOS • c. c~ms: ~ciH r?nç~: VIga1:10. de Hio Acima. 
jions. 1,Mano Silveira, v1gario de Morro 

Velho". 
•Era isso o que tinha a dizer. (Palmr:t~). 

HEVIDANDO ATAQUE 

O SR. PHESIDENTE - ~Tern a palavra 
o Sr Otacílio Ncgrão. , O SH. OTACíÜO NEGHÃO - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 
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Era meu pcns:unento tratar, na sessão de 
hoje, da intervenção no sindicato dos han-
cúrios do Hio de J ancim, a pedido do nobre 
DeputaltO Armando .(~ikr. 

Acontece, porém, que aquêlc ilw;tre De· 
puta do cstú ul!~r·n i c. rrrnnsferireL poi;; ns rn.i· 
nhas ponderações p:n·a otlti'a ocasi-ão. 

Vou, porém, aprovcif.ar esta oportunida· 
tle de cstnr na trihuna, para e~:lraHlJar r1uc a 
U. D. N., Partido que prega n ;·emorlelnçã;; f) 

o uprimoramenlo de costume~;, veicule, na 
vúgina Jl:!ga de "Ii'ôlha de 1\Jinn.~;", urna inver-
dadc contra mim. 

A notícia puhllcada pela "Pôlha de i!\1i-
nas" é a seguinte: 

"l\fcrnórias do l'VIinistro Negruo. 
Na campanha política de 1!>45 a l:iga 

Eleitoral Católica exigiu, corno c.omprorn!sso 
de honra, .a flromessa de o c:mchdalo deiCn-
der, entre outras coism;, o seguinte PONTO 
FUNDA:\IENTAL, plnraliclaclc sindical. . 

O ~;r. O. N. L. ,nr;sinou o compromisso 
com n Liga .Eleitoral Católica. 

Nomeado Ministro do Trnhalho, o tota-
litúrio, o rc:1cionúrio, o ntrabiliúrio min~<;tro 
Ncgriio de Lima revogou a lei Linhares sobre 
pluralidade sindical. Os jornais católicos 
sem exceção c as .autoridades eclesiásticas 
enviaram ao govêrno eentenns de rec.lama; 
~~ões contra o perjúrio elo :Ministro. A lei esta 
de pé. 

Agora, a Liga Eleitoral Católica suhme-
tcrú aos candidatos O.'J mesn:os })~~tos !~m.d~
mcntais que, segundo publicou O J?u~w , 
envolvem 0 prohluna da phJr.níüh.tde sm(llcal. 

' Otacílio Negrão de Lima vai novamente 
assinnr o compromisso?" 

Em poucas lintu1s, tanto veneno! . O .que 
nestas linhas ~;e contóm daria para amqnlln~-, 
se verdadeiro, um santo homem quanto mms 
um polítieo humilde. 

A notíeJa, afirma que eu havia revogado 
a lei Linharcs. . 

Se reVOf'llCi a lei Linnres, como a pro-
, pria notícia 'diz que a lei ESTA' nr:: Pf:? 

Por muito inteligente e por mmto capa~ 
qlle SeJ.'l 'l 'l''tJCrrida bancada da UDN, f\1•1 

· ' '· ''"' · · sta' a Ir-não, terú argumento para destrmr c. • 
mativa. V E ·ia d:\ · O Sr. Fabrício Soares - · 'xc ' · ' 
licença 11ara um aparte? ,. 0 _ Perfeita-

O SH. OTACfLIO NEGRA -
mente. . . Não desejo 

0 Sr Fabrzczo Soares - C'' · . . 1 1:- porque ntw ,,-
cntr.m· no mento r a ques •10• to no que 

1 a O •tr"Ull1CI1 • ' ton a par < n mesm: · ' ·· · • ·tr rle pé é 
me• P'lrccc é o segmnte: o nue cs." 1icn1 
a iei 'm1c 'revogou n phlrPJidndc smSr :l' · V . n-o :u Ja . 

O SR. OTACfLIO NEG A - 'I a lei - . t I . revo"an< o Excin. que nao ex1s c e1 "' 
Linhares. , • . A lei aúc cst:í 

O Sr. [r abrzczo Soare:> ---: Úiacle liindical. 
de pé é a que revogou .a fllUI ai N- . t 

R OTAC!T I0 NEGHÃ0 - ao eXIs e o s . -
tal lei. . . C 0 disse não o Sr. Fabrzczo Soares- om ' 
entrei ~o mérito da ques1\~RÃ0 _ Portanto, 

O SH. · OTACíLIO ~ · , conse•(uc eles-
o argumento de V. Excw. ?'10

, ···te {.i rev _ 
truir 0 meu argumento. Na<> cXJ~·'. ? 0 

gando a lei Linharcs; o que existe c a que 

, 
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suspende a aplicação da lei Linhm·es por t .:; . 
ou, quatro meses c jú não estú de I>c\ 1. h;S e t · · l , wrquc s a vig,orant o a nova Constituição Ferler·ll 

.. o ~ 1' • Fabl'Ício Soares - Não cntt: • · 
n;ento d~ questiío, nws o argumento d~ y0 

Excul. nao procede. · 
O SH. OTACíLIO NEGR,\0 _ O . 

mento t!c V. Excia. é que núo rn·ocecl~trgu-
0 Sr. Fabrício Soares -- V Exc·· · 

encontra em contradi~~ão . . Ia.' se 
o sn. OTACíLIO :r,máruo _ s ... 

co do jornal afirma que foi revo''a:Lo tofi: 
como é Puc o mesmo iÓJJ. ,,. o • a eJ, 
de pé? " JCO ulz que estú 

. Saiba V. Excia., rcrJito I l que não cxi<·te 
ei nen mma revogando a Lei Linharc:-;. "O 

que houve foi o seGuinte: 
Esiá~~~nos, Srs. Deputados, num períod 

tlc transt~~ao; quando assumi 0 l\IinisP .· ú 
'I rabalho, a Constitutin te iniciava ·. e,1.10 do 
da nova Constituiç·ão Federal Ncs~: cst_t.Itl~s 
.,u~ transi~~ão, julgamos que n.ão ,.'.,'r~·~IJ~~>Ioc 0 

mente ao interê•:<;e tl . t. 1 'I''" ·· nvc-modT - l.·" ws Ia>:uwdores uma I Icaçao rat 1ca! 11 •1 su•t n·,·· . _ . 
dica!, abandonando a 'lll;irttd~ ~~,~~~{-açt{o sm-
a . pit:ralidatlc. Suspendeu-;c n. é .~:a.~ para 
ICI Lmharcs para mclhot· coltirloexlccuç..~o da 

Q 1 , . , • " 1 o a~sunto. 

l uant o cst<Jvnmo:; terminando os ·t 
(os o Cc.J•rrre"so d T } I . cs u-de 'po" l·.·~, "'~ os - ra Ja hadores, de Juiz 

I ~l, CVdlltOll, cntao l10V'l tese. a !· r 
~~~Ic>tl~mHl:Hlc ~indicn!, at;·avés • da P;,I;vi\;' d~ 
p I.·., c. Dcrn~t.1:lo, meu prezado amicro Sr. 

' 0 !. m <h I• rcrt:1s. " ' 
t } ~~ta t:se, apro':nda, pelo Congresso dos 
~at Jal adm cs, de .Tmz de Fora, foi novamente 

cs ur a da. 

I 
Nesta altura, a nova Constituiciío Fede-

ra est.ava nn fase final. -
b Ora, seria lr~vi_ano, seria inimigo dos tra-
~l!wd~rcs o }Vllmstro que fizesse urna mo-

dificnçao rnthcnl no si:,tcma sinrHcal no 
apagnr dn Constituiçiío rle 37 ' 

_ Niío fui ncrjúrio, afirmo:o ~;olenement 
Na o tendo sido candidato em 1D45 •t ,.. ~ 11 ~~ al"'Hna - t" t · ' "'1 
• .,, , . _n:1~ . Ivc onor nmdade de responder 
ao q~Jestwnano da Liga Eleitoral Católka sô-
hrc JSSO. ' 

Fui cnndidato, em 1!HG, a Denntado cs-
tarlnnl. Nes:a ocnsiiío, . respondendo ft ner-
t-mnt;1 tla L1rra. aeentnr.~1 nne a Constituição 
Federal Ht hnvin di~cinlinnrlo o assunto O 
que, nor!anto, nos cabia era acatar a C~ns
tituiçi\o Federal. 

Niio hú perjúrio. Há, sim, infi\mia dos 
que me ulacnram! 

Era o que tinha a dLcer. (Palmas). 

POLíTICA DE ITUIUTABA 

O SR. PRESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Starling Soares. 

O ·SH. STARLING SOAHES - Sr. Pre-
sidente c Srs. Deputados. 

E' ainda com a alma empolgada pelo en-
tusiasmo cívico que ~e alastra por tôda esta 
Minas Gerais, com as eleições que se aproxi-
mam por esta terra de liberdade, elevada no 
cume das montanhas pelas mais- ricas tradi-
ções de civismo, amor e veneração ao Bra-
sil, que, mal regressando do interior venho 
dar vida ao meu pensamento e {ts minhas 

palavras, na vibração dos sentimentos de res-
pcílo á coHsciencla do eiuaoao e de lwerúa· 
lle de }Jl"O>tllllCIU!liClllO UC Ulll }JOVO CO!llO 
conrüf;ao preCllJUa ~~ ~ua cxisiencw c ú cx1s· 
tência de Ullla comuuiüaúe livre, cousc10llte. 
e dcmocrútica. 

Parece-me, Sr. Presidente c Srs. Depu-
tados, que as minhas palavras têm mms to-
naliüadc e que ebs brotma aos meus lúüios 
em verdadeiras torrcnic:;, tal a clcvaçao ua 
causa que venho defen<.ter: trata-se de um te-
icgrnuw que recebi de Hu.,iutaba, o qual pas-
so a ler a esta doula Jisscmbléia (lê) : 

"Pedimos providência. sentido fornecer-
nos g.arantw vara eleições livres, honestas. 
m~micípio, atenta forte pressão que faz pre-
feito O mar Diniz conira adversário. Delmen-
do Antônio :Morais, presidente UDN munici-
pal .e1~viou repetidos tclcgrmnas govêrno, Se-
crctano Int.::rior, Hondon Pacheco, sem so-
lução até presente momento. Hogamos levar 
Grave oco1'rt:ncia conhecimento Assembléia, a 
rim govêrno tome I>rovidências, coibindo· 
abuso. Prefeito faz propaganda instalação di-
retórios e ~,;e diz autorizado assun proceder 
dr. Milton Campos. - Saudações :...... Doutor 
Gustavo Dahia Menezes, presidente PSD Huiu-
taba -- Aristides Gomes Junqucira, vice-pre-
sidente". 

Portanto Sr. 'Presidente, e Srs. Depu· 
lados, reponta dêste telegrama, no se~1 tópico. 
final. um ponto mais grave: o que .diz que .o 
Prefeito alardeando sua propaganda partida-
ria, se diz autorizado pelo Sr. Govenwdor · 
Milton Campos. . . , 

Ainda onten1 honr:1do com urna audien·· 
c ia po;· S. Excid. o Sr. Secretário do Inte-
rior, tive a sinceridade, . aquela , qu~ rn_ove os 
meus atos na vida, de dizer a S. .t;,xcw. que 
em Minas, hoje, se respira lllll!l amJ)lente d.c 
tranqüilidade e confiança e so. tcr':mos elci· 
ções tr.annüilas, livres, graças a atitude <Il~e 
o GovêrnÕ vem mantendo, tornando-se cqm-
distanlc dns competições municipais c pro-
curnn do dar gnran tias a todos os. purtidos 
polític0s com vida efetiva no Brasil. . 

E', portanto consign.ado- o prote:;t? parti-
do do longínquo e prospero mtmH~l}HO do 
Triangulo, c lenho a certeza de que e~;tc te-
legr.arna irú cair em mãos de S. Exeia., o 
Sr. Governador do C)UC lhe darú o fim des-
tina do, determinando providências ur;Y,C'Iltcs 
para restituir a Ituiutaba a garantia para o 
pronuncim~JCnto livre c desassombrado de· 
seus eitlnd:flos, o que nndn rnnis é. scn;1p a 
essência de um regime democrático que :;c ins- · 
tanrou para a nossa felicidade em noss~l p,j .. 
tria. (Palma:;). 

POLíTICA DE ALTO RIO DOCE 

O SR. PRESIDENTE - Dou a p.alavra 
ao Sr. R c nó. 

O SR. RENó - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados. 

Volto a esta Tribuna e voltarei tôdns as 
vêzcs que for ncces:;ário, para defender o 
Povo de Alto Rio Doce, perseguido crnel-
mente pelo dr. Miguel Batista, embora saiba 
que êle mandará outra carta par.a ser lida 
protestanclo pela sua inoeência, corno é o seu 
conhecido e sofístico hábito. 
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Na sua última c<Jrta, lida desta Tribuna 

pelo Deputado Simão da Cunha, desafiava-
me o Deputado l\liguel Batista - que trocou 
a sua cadeira de defensor do povo, por uma 
melhor, de banqueiro, para melhor perseguir 
o povo ao invés de defendê-lo - para que 

,cu citasse apenas uma casa comercial invadi-
da pela sua polícia-politica em Alto Hio Doce. 
E, diz ainda que cu tenho coragem, para di-
zer isso! Coragem demais tem S'. Excia., 
não sórnentc para desafiar-me a apontar as 
suas inocentes vítimas, cujo crime é não lhe 
dar apôio e nem ao seu partido, que é o do 
Govêrno, segundo a sua propaganda, como 
larnbém para mandar espancar c prender ho-
mens honrados c dignos, que só o não são 
,no conceito errado de S. Excia. que consi-
dera bon's c dignos, apenas os seus amigos. 
Muito:; dos atuais inimigos do Sr. Miguel Ba-
tista, já foram seus correligionários e perde-
ram, por isso a sua honestidade, a sua pu· 
reza, a própi'ia honra por que tiveram a 

b ' ~· I' . orn ri<l:~dc de voltar ns costas a u. ~xcw · 
. para justmncn te se conservarem mais dignos 

mais honrados c mais puros embora o Sr. 
!',-iignel Batista 'pense ao contrário,. como pen· 
::a serem os alto-rio-doecnses udcmstas ... U dc-
nistas em Alto Rio Doce :;.fio apenas as atuai:; 
autoridades nomeadas .:;r:1ças no grande prc:;-

, tigio do Dr iVIl•<ue1 E:ltistrt cllja convicçfio 
· política foi ~emp';.e inmláue:' c que f?l eleito 

Tlor todos •os dcmai:; municípios de :r,Iuw:; Gc· 
rais, menos por Alto IUo Ooec, onde sofreu 

·.a sua SC''tmda derrota c sofrerá a terceira 
muito br;vc. , 

Disse S. Excia. na sua carta que o Sr · 
,Jovino Heis era elcilor udcnisla c foi preso 
Porque c~;tt;va completamente embriagado. S. 
Excia. faltou ú verdade JlOr que Jovino Heis 
será udenista apenas, na f:mtasia, delirante 
,de S. Excia. e não estava embriagado quan· 
do foi espancado, pois estava njudando a fcr· 
rar um muar, serviço perigoso e que requer 
sangue frio c serenidade. 

Quunto ao desordeiro Lalau, tipo asque-
roso e nojento, como disse o Sr. Dr. :Mi-
,guel Batista c por isso acha que o mesmo 
deva ser espancado, desafio a S. Excia. a 
que ,apresente prova de um processo sequer 
con' ra Geraldo Luiz, vulgo Lalau, ou que o 
~c,,,~o venha se cmbriangando de cinco mc-
·1sesl •t esta data. O Sr. Geraldo Lui::, vulgo 
~a au ''I>C'''lr tl l' . . ' '"' ·" e ser qua 1flcado por S. Exc1a. de dc•o~d 1·1• t é, 1 ~. ' e o, asqueroso no''ento cc. Jastant d' , ' " ' e 1S110 porque embon pre-so c espancado a mand d l' . ' , 

de' Dr. Miguel D t'Ç,t• ~ol a_ po lcta-pohticn a 1 ~ a, ü e nuo se curvou :1s 
suas ordens e tJCrn se curvax·'t J'um . '· 

f . . • a1s o que prova su !Cientemente que êle não ·, 
pensa c julga com facilidade 0 Dr c .,01. que!· 
n t' t 1 • • n 1gue va 1s a, que r:ouera U1>:1r os n~étodos nazistas 

, como vem usando e!n Alto lho Doce COllll" 
0 povo, ccmtra nquclcs que não o acornlla: 
mharúo nunca, pois o povo 'le Alto Rio Doce 
não tem medo de caretas. 

O Sr. G11ilherme Machado - V. Excia. 
me permite um aparte'? - V. Excia. está 
lendo alguma c::rta do Alto Rio Doce? 

O STI. HEN6 - Ah:>olulamcntc. Estou 
defendendo apenas os alto:; intcrêsses dos 
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moradores naquela zon:~, que cs.tiio send~ vil-
mente espancados pelo Dr. :i.\-hgucl Bat1sta. 

O SI'. illberto Deodato - V. Excia. _me 
permite um aparte? - O Dr. ~liguei Batista 
pergunta a V. Fxeia. o scgumt?: quantas 
pcssüas estiveram 1lrcsn:> na ca<~era do Alto 
Hio Doce, onde hú seis m~s~s nao hospedou 
JÜn"uérn a não ser um indlvH!uo c:nbnugado 
que"' lú passou três horas? AI orr~ dess~ a <;a-
doia do Alto IUo Doce não vm mais mn· 
guém. 

O Sll HENO - \lã o viu porque o Dr, 
1\Ii•<uel 'Batista n,ão prende seus inimigos lá; 

· êlc"' os lev:~, nltas horas da noite, para, a c~1-
dcia do distrito, corno V. Excin. ver a mms 
adiante em meu discurso. -

. O SI'. Albel'io Deodato - V· !~xcia · leu 
o relatório do delcnado de Alto Rw Dol~e?l . 

O <'p HENú - Na Deleg-acia de a Ia 
• 

0 
'· , • , D 1 "'" 1 · cu apenas mmtos rclatono:> do Sr. e Eo"c. o, .. , . 

d l D . j\,r1aucl Baltst .. , estou rc~;pon cnc o ao 1. u. "' .. , , 

rlornuc (~I c me <lcsafitu a apon tnr qmn:, ,ls ,, , · N- uc .. o me· I>essoas presas por S. bxcr:~. · no q ' ,1 rccer o conceito de rnen trroso. ~)efen do · 
verdade, que sempre dis~;e c tambclll o JlO;'!.~ 
de Alto Hio Doce, que vem wfrendo n,:,, 
garras de um político truculento como o Dr · 
Miguel Batista. , . 

"Por que tem bastante coragc~n cJviea c 
patriotismo suficiente para .r.epchr e , c~I~i: 
l ater os que niío merecem o ~eu V?to d~ ele. 
tl~rado livre c conr;cientc. S. Excia. m~o, co,~ 
llllece O Povo crue o endeusara ern tcn.po,, 

, . · , Terra nu· 
idos e por i~;so quer torndar a sl~~ntnr·=>o de 
rll 'l D·lchúu num eampo c con I , .,-<· ;n-'· ' ' . . d '''lll 1'11' - • torturn e sofrnncnto, vrsan o ,. , , .-i··wlo elPi· 
fundindo medo c terror, - as pl 0 '' • , '·' , " 

çõc:,; .;..r;- ·onllece o Dr .. Miguel Uatü;tu. o po-:o ,, .to c l \lto Tho 
de Alto Hio Doce, mas o povo r. c 1

1 ~ 
Doce conhece os ciue fizeram parte .< o cn_r,?e 
de H de agôsto ele 193G e outr,as ?o.:;llas l~l.a.:· ... : 

Por ordt'lll da Chefia de Pollcw.~s c.L·?~ 
(lo I lto T{io- Doec estão sendo c]evw~mcntu 
. "·- .. l D ' 'l ·ena apurados, pelo de. legado r. e. ·,ar,~< ·ct, ~r·· De· 

t "0 ''('Jl U!)cll {,, ;:) • E' esta a rcspos a " ú '- l A Iberto 
putn(lo ( dirigmdo-sc ao Deputac o , 
Dcodnto). . n ('(•rtos da 

E, cnqtwnto isso_, contJ~ll·alc,:,.;,: os, ter-. · 1 1 for"1r out1 O'• , .. , ,, 1rnpunH a c c para • J· · • , • ,,do'' nclo Dr. 
rorisla~; de Alto Hio Doce, oncm.. '' • 
:Miguel. . " rn 0 que tem 

Dem, vamos relacwnar aD. t•o , t· lo ~Ii:rucl 
feito a rwlíeia-política do ,cpttl ',1~ c:le', r·;'l'' . 1 C·u· ono · · .. , 
Dati~>ta: Em VIla A )reus, 1?0 • ' , Jrro Catitu, 
o tenente Sebastião de Ohvclrn, ·\~ ,, ll'l cldn· 
foi espancado P.clo. mcsm_o ten.en ~: Juiz de 
de; foi dada cwncw ao mtcgio cll. d:Hrttclc 
Direito da comarca, de que o ca )0 •cnhora 
dest'lC:lmcnto havia 'espancado um~ ·• tcnen· 
11,· c'as',1 comercial de Nenê Barraca 're?, .• :; 0 ao 

" '· ' d lc rcp ·"'" te Sebastião, com esculpas l - •s oos que 
I • O 't 1 do JJCSCOCOC, 

J'ôgo anca a n 1 c, r. an . ;'. nteceu na 
' }Jessecl' stas corno ,te o '' ' · se confessam · · L • ' . Geraldo I err.o-

invasr~o da casa con1C_rcl_nl ~~ invnclidn foi a 
te o que sofreu essa vwlenew' 11 :1 usina pa-
cnsn comercial de João Coel~~o;t.ci~·i>s c ~;~rcr:l 
r a serem amendrotados os . 0 • 0 bar de Ge· 
tomados seus fa:õ~s de. scrv~~r; nrisão c cs-
':nldo Gomes foi mvach<~O I~ntro de urna easn 
l>Uncamcnto do Laluu; fo1 r. . 

"I 

;'!-

• 



:i 

I' 
I' 

·de comér·cio em Cipotâne~1. qüc o tenente Se· 
bastião e seus soldados' espancara'm o Sr. 
• Toão Hdcno; em presença do prestigioGo che-
fe Dr. Miguel o t~:nente Sebastiüo intimou sob 
amenças o fazendeiro Antônio Joaquilil Dias 

a que rnnada~~~~e entregar, na Delegacia, uma 
arma indi~;]Jen:;úvd ú defesa da sua propric· 
dade; no povoado de Valverdc foi esmurrado 
pelo delegado o Sr. Pm;lo Gestcira, porque e::;-
tava comentando o nosw domínio defronte 
da casa de um capanga do Dr. rdiguel; foi 
preso e espancado por tod0 o destacamento 
c seguiu preso par.a Barbacena, o ÜlSJ>ctor de 
Triinsi.to nessa Capital, que estava a ··]lassbo 
c.-n Lilto Iiio Doec, Sr. Jos{~ Ferreira (k ()Ji-
veira; rdnda h:í pouco, fol prc:;o c levado tnl-
ra o distrito de Cipoli\nea, o Sr. Jose Men-
des; os insultos ús r>es~üa.•; que não rezam 
pelo alcorão do Dr. ·:'.Iigncl Batista, que pensa 
que êle é Deus c o éenente Sdi<tstião o 
seu pmfcta em AHo Hio Doce, :;iio collsl:mtc~;, 
sistcmúticos, amcarr.tdorcs c lcrrívcb. De:; dê~ 
que o Prefeito do Dr. :üir;ael Jln!ist~,, v as~; ou 
a dirigit o I!!Wdcípio, foram invndüw:; com 
o fito de rctirm· fregtH:u:; para mrem ".;p:tJ:·· 
cados, .:1s e~lS~ts CO!ü~)f<:Lds ,eguinü•P: 11a ClHl-
<10 au1; <rrTam:os um IJOhre ilomer:1 de cür que 
.<:c n~havn com a sun ·fnquinha na cintura, co-
mo c comum nas roças; na•> )Jroximidndc:; da 
cidade, .n venda ()e Pedro l\ilc::qnita, em quo 
•;c aelwva Olímpio Pedreiro, velho c atw:;e 
paru!itico, que ficou ~;em a sua faca de Úicar 
fumo; na venda de .fuquiia Lourenço, zom-
bou c revistou uma lanterna elétrica, tiran-
do-lhe a f.aca, ao Sr. Teólilo Hoquc que te-
meroso a havia dcbt~\do cair; G(.)raldo Gomes 
Furtado c Moacir de Oliveira Barros, comcr-
.ciantes há muito estabelecido:;, que pagam 
vontualmc:Jtc sew; impostoé:, são diúrlumente 
ameaçados pela polícl.a c o jJl'Írneiro até de 
despêjo por qt1c aluga c vaga até :.:diaJJlndo 
o aluguel do prvdio em rJue negocia e que 
pertence ú Prefeitura; I> o r· intrigas políticas 
foram chamados e ndmdcstadot> na delegacia, 
os Srs . .Sebastiüo Hescndc Franco, José i\1cn-
dos, José Bernardino, Antônio Lui:r. da Silva, 
Herahlo Pirc;;. A torto c a direi lo, são toma-
das armas e f.acas de c.arreiros e tropeiros, 
sem auto de apreensão, sem processo, sem 
nada! 

Os funcionários público:; José Homão Mo-
reira c Alfredo Baronto, u·ão podem sair á 
rua, tant::s as amcara:> c insulto:; que rece-
bem do delegado c do cabo üo ck;t.acamcnto. 
O Sr. Alfredo Bnron!o jú se queixou ao Mi-
nistro da Justi~~n, no Promotor de Jusliç~a da 
comarca, além do ielegrmnas rceehidos pelo 
Depuiado Hibeiro de Navnrro e por mim, 
pedindo providências contra ês~;e estado de 
coisas em AHo 11io Doe e. Tenho em mãos a 
carta do Sr. Joüo Felipe Fcnoira, em que 
me eomunica qnc seu filho, .Tos é Ferreira de 
Oliveira, inspetor do 'l'râu:-;ito uesia Capital, 
foi visitú-lo c pus:;ar a:; fi';rias em Alto Hio 
Doce c no entanto foi vreso e espancado, 
apen;s pol'que sem ' cor partidária, tem seus 
llarentes ligados á cor:entc P?lítica do ho~l
rado, digno c vcrdadc1ro chcíc de Alto Hw 

•Doce ... 
O Sr. Alberto Deodato - Quem foi agre-

dido foi o tenente que apresentou equimose 
enorme; foi agredido pelo inspetor. ' . 

O SH. HEN6 - Só V. Excia. a'lrescn-
tando os proccsws, o que V. Exci:\. terá 
oportunidade. do fazer aqui. 

. . . do honrado, digno o verdadeiro che-
fe de Alto Hio Doce, furmacêutico Lcvindo 
Barbosa, o que hastou par.a ser vítima do 
dolc!rado a mando do Dt·. ii-Iiguel Batista. S. 
Exci~l. diz que eu estou \·eict!lando mentiras: 
porque parece mesmo até mentira se se con-
tar t6da a cslrepolia e arruaça que vem o D':. 
Miguel Batista pwrnovendo em Alto !l~o 
Doce, na guerra de ntrvos preparato:Ia 
de sua terceira derrota, com o que ele 
não pode conformar de forma ~~lguma. 
Parece mentira mas é verdade. JI.Icntu:a tem 
dito ele que quer encampar as trop~l~as > do 
seu delegado com a conivência .elo l\Icriti;;suno 
Dr. .I uiz de Direito: Não trernda _um so mo-
mento em marcar a toga de um Juiz para seu 
P<'Ovcito próprio cnvolvend0-o nas suas lucu-
hra~~ões macabra:'> c ·hedlon das. Em qu? ~>ese 

· 1 l S E• xcia contra os adJetivos o cornp exo < e . · · 
aí v fio novamente. 

Por intermédio desta Casa, l!cço a S. 
I•'. ,·, o spnhor Governador dr~ Estado, <l'!C 
"xc t.l.' . . . ~ . , ,. ccessánas para por adote as provHlcncw., n " I A It H. 
, ]- ··ofrl•nenlo do povo (c · 0 10 

co n·o ao " . , , viveu bem c tranqüilamen· 
Doce, que sernpr_c 1 D. 1\Ii"tiCl Batista ao 
t t · • •1 ~cen("lO < o I • • "' c, a o <~ • ·• . ".< . 1 querer pensar 
Poder, que atortam~nte Jcn Govêrno eom o 
sc<Iller no. compromi~;so 1° .1 c "Ul"\Iltr' '1 do 

A "'l'·!· lc orcon · o< < • •· sossego, tranqUI ~' <i( • ' avi:r.ar a própria cons-
cidadão livre, quer esc r. a~"lS ""Tessões pri-.. . l vo corn mne, ,.. ' ,,,, ' Cl.cHr-la <o po . a ar1lb;,.:to dcsmcdi-.. · · rito•· f"ll"J a 1,u. < _,, soes e !!1St " :' ' . f'., 't de poder c da, incomensuravcl, 111 1!.1 a, 
mando. · 1 Ccvernador piedade para 

Pie<ludc scn 101' .x,:,. Gn·?·Ji·· e flUC crê 
A - 11 ., r'• c~ e 1n1nas ]' .... ..1.,- ·_) 
cs:;e I> OH> q '" - ' , ·, l'l>cniude do 

G •.. <1" V I• )é('lft., na .1 • no ovcr,,r· -~ ·. ~- 1 · 1,;10 livre, na flr-
clclndiío na H<1rantw ( 0 p ~· •. , , Govt•rno 

' \"t f"''l ,.."li'n (jllfl O >JCl .. l ""' mr:za de 1:un a 1 u ~c, 1'' - ,,;, ~ mais digno c 
~<:ia cada vez mm:.; nom ••'-'-0 • 
·uais justo. (Palrtws) . 

APRESENTAÇÃO DE PARECEHES 

O SR CESAR SORAGI, por parte da C:o-
. : l ar exame de veto parcwl 

missão ~si?_eCJ~ I1>,. a ·1 r p e apresenta à 
:\ propOSlÇHO <1C Cl 11 • <>, c 
l\Iesa 0 seguinte parecer: 

PAHECER N. G5 
· ·cr sôbrc Comissiío Especial para cmit~r pal'cc,,., 

o veto parcial ao projclo n. ., .• 

(Propo~;iç~f:o de Lei n · 15) 

l ' J<'•·'ndo U.e Mi-O Senhor Governac.or CIO ,.,t. . f' • , . . 1 CJlte (paragra os nas Gerais vetou, pnrc1a m . '- . 
1 , ) , J .,.,.l<"l(l de LCI 11 • .'' e 2.'1 do art. b.0 , a · p1 Ol,'"·' -:' 
15, r·clativa ao impôslo l.crntonal. 

. • . - 05 c·r>o~;tas p::lo Exanunnndo bem as.\l azo · , ~- •·ornO'' 
Chefe do Poder Execulln:1 do E:,Lad.o, :' ·. " 
pela aprova~~ão rlo veto, por seus propnm; 
fundarncnl.os. 

Sala das Comissões, 3 de novembro de 
1947 •. 
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(a a.) César Soragi, relator - Fclician01 
Pena - Rcnó - Fabricio Soares - Mau-
ricio Andrade. 

- Será discutido c' votado, oportuna-
mente. 

ÇJ ~R. ANTóNlO PIMENTA, por parte da 
Coi,mss~w de Viação, lê c encaminha à Mesa 
o segumte parecer: t 

PAHECEH N. GG 

Comis,~J.o de Viação c Obras Públicas 

,Considerando que existe em andamento 
na Casa um projeto sob n.0 54 de ~mtona rlo 
Deputado AdolfG~ Portcla, que se relere ao 
1,nesn~o assunto tratado no requerimento, 11. 
8'1, sobre s1tuação Jo;; empregados da H. 1\[. 
V·' .de_ acôrdo com o Hegimcntç. Interno, a 
Com1ssao é de parecer, pnra mellwr julga-
ruento da matéria em aprêço que seja anexa-
rio a êste, aquele projeto. · 

Sala das Scs:o.ões, b de novembro de 19,17. 
. (aa.) Antônio Pimenta, relator - ütací-

l,Io Ncgrão -- Lourenço Andrade - Matcus 
Salomé. 

-Será discutido c votado, oportuna-
mente. 

O SR. MATEUS SALOMÉ, por parte da 
Comissão de Viação' lê e envia à Mesa o se-
guinte parecer: ' 

PARECER PAHA 2.• DISCUSSAO DO 
PHOJETO N. 312 

Comissão de Viação e Obn~s Públicas 
. {ndiscutivelrncntc, interessa, ao Eslt!do de 

Mltlas, o desenvolvimento da navegação aérea 
rV~11! 0~ndo as grandes distüncias de seu ter-

I 01'10, 

liytre os empreendimentos comerciais, as 
empresas de tranSI>Ortcs •1éreos firruram cn-tr . ' ' "' e as expostas aos maiores riscos. 

Justo1 é, portanto qualquer amparo que 
0 El!tndo lhes conced~. 

á ~ projetu cun~c .. t as cautelas indispcn-
~ VClS a vcri'fl'naç- d ·1· · 1. cado , v. ~\0 e que O aUXl 1.0 Seja aiJJ-
t' . em ,cmuhçoes correspondentes ac1 efe-
lvo lllteresse público. 

Paro ~P~fsas 0 art. 3.9 merece o seguinte re-
cício pondo que as despesas neste exer-' correroi.O< I . t ' gente r 1 · ' lOI eon a do orçamento vi-
, ' ec uz a C"l.ste'-rJ ·· d I · esle fin 1 d .. . . c1a a .e1, apenas a 

A f~ e exerclcJo financeiro 
un de c1ue 11.- • • outra lpi chc t. ' 10 seJa nceessário votar 

está vot.ado' 1 11 a Jlotwo c, uma vez que já 
mos a segui~te o>rçamento para 19-!~,. sugeri-

EMENDA DA COMISSÃO 
Acrescente-se ao art. 3,o: 
" · · · e, p~n·a o excreício seguinte fi, 

Poder Executivo autorizado a dcspen'u ca ? 
Cr$ GOO. 000,00 (seiscentos mil Cl'~lZeiw~r. ~~ 
verba correspondente do Orçamento p· ' 
1948, na forma do art. 2.9 desta Lei." <lra 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1947 
(aa.) Mateus Salomé, relator - Lourcn~ 

ço Andrade - Otacílio Negriio - Antônio 
Pimenta. 

- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 
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O SH. LOURENÇO ANDRADE, pela Co-
mis~;i\o ue Viaçüc, lê e envia à Mesa o se-
guinte parecer: 

PAHECEH. PARA 2.• DISCUSSÃO DO 
PHO.lETO N. 245 

·,· 
Comissilo de Viação e Obras l'àólica:; 

O projeto n. 2<15 que modifica o· decreto 
n. 1. 831, de 21 de agôsto de 1H4H, visa a ?S-
truturação do Departamento de Estradas de 
Hodagcm, sistematiza o maior serYiço de ad-
ministração pública, que é o de e:;tradas, 
elcmcntu-chave pa•·a o progresso do Estado. 

O plano de Viação do Estado em boa hora 
organizado, precisa antes de tudo vencer a 
burocracia, subordinando o êxito· do plano 
tão sàmentc ils condiçües essenciais de ol·g~•.
nizaçii.o c trabalho du Conselho Hodoviúrio, 
onde elementos da indàstria, comércio c la-
voura, na boa compreensão do desenvolvi-
mento destas atividades, atuariam IK! senti-
do do êxito integral do plano. lncxplieávcl-
mentc hú zonas do Estado que se tornaram 
tributárias de São Paulo, isolandG'-se da Ca-
pital, na falsa comj>reensão da indcpcndên-" 
cia econômica com o resto do Estado. 

O projeto n. 245 é de natureza pura-
monte administrativa, encontrando as razões 
consubstanciadas na exposição de ·motivos do 
Sr. Secretário da Viação. , 

Somos de parecer que o projeto deve ser 
apro'vado em 2. • discussüo como e~;tú redigido. 

Sala das Sessões, 5-11-1!)47. · 
(a a.) Lourenço Andrade, relator - Otn-

cílio Negrão - l\Iateus S<llomé - Antônio Pi-
menta. 

-Publicado, inclua-se em ordem do dia 
O Sr. P1·esidente declara que ficam sôhre 

a mesa, e deixa de submeter à tliscw~~;iio c vota 
ção, sucessivamente, os pareceres htlo:-; pelos. 
respectivos relatores, por falta de (]llOfllfll, 

Nada mais havendo a ser tratadc• na ho-
ra do expediente, passa-se à 

i 

SEGUNDA PARTE DA OHDEM D ODIA 

1.' Discussão do Projeto n. 32U 

Anuncia-se a 1.'1 discussão do projeto n · 
:328, do Sr. Carlos Pratcs, que concetl~ sub-
vençilc' ao Hos}Jital São José, de Nova. Era .• 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1." ~~creta:
rlo c franqueada a palavra, não a solicita ne-
nhum Sr. Deputado. . 

E' encena da a discussão detxa_ndo-sc de 
proceder à votação, por falta de numero· 

VOTAÇ?\.0 Ei\'l 2.• DISCUSSÃO, DO 
PHOJETO N. 313 

- '/, Segue-se a votação, em 2.• discussao, . Ja 
·encerrada, do projeto n. 313, que attt~ondza 

• - d •1. té 11 quan Ia e· uma ermssao e apo ICes a 1, ··zação de 
Cr$ 900. 000. 000.00 para regu ai:' à r 
compromisso do Tesouro c fomen ° P O· 
dução do Estado. 

Declara o Sr. Presidente · que, est?ndo 
presentes apenas 24 Srs. Deputaos, a~h~ a , 
votação do projeto supra, para a proxtma 
sessão. 

.. 
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ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo que tratar, 0 Sr. 
:Presidente declara finda a ~;essão, designan~ 
do para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA ü-11--HH7 

Primeim pai'le 

Da~; 11 ús 15 hora:;: 
Leitura e aprovação da ata. 
Expediente, includve leitura e aprcsen~ 

L ação Li e P• ojeto·;, pw·eceres, indicações, re-
querimentos e iutcrpcla~~ües. 

Das 15 ús lü hora i>: 

Discussão c vola~:ão de requerimentos, 
parec._rcs, indicaçócs e i ntcrpdn~:Des. 

Leitura e aprovaçiío de redaçúe:; filwis. 

::iegunda pal'lc 

Das 1G às 18 horas: 
Vc•tação, em ~." discw;süo, jú encerrada, 

do projeto n. :513, mw autoriza um: ( 1 · i:;sfín 
de apoucc u.é u jUêt;ltla de Cr:3 !lOO.OOO.OOO,OO 
para regularização de compromissos do Te-
souro c Fomento da Produção do Estado. 

Vo~ação em 1." dlscnss;to, jú encern~da, 
do PlOJcto n. 328, do Sr. Carlos Pratcs, que 
conceue subven~:üo au• Hospital ~. .J o;;é, de 
Nov~t-Era. 

. V discussão do projelo u. :l2D, do Go-
v~rnu do Estado, que abre um crédito CSl)C· 
cral de Crl3 7(1<1. 081,00, à Secretaria (ta Agri~ 
cultura, Indúst da, Comércio e 'll!·abalho. 

1.• Discussão do prujclo n.' 3~:(), ,.o Go-
vênw elo E~;tado, que abl ~ um cJ édito especial 
de Crl3 1. 200. 38'1,70, il :Sccrctnria da Viação 
c Obras Públicas. 

1.• discuss"o do projeto n. 331, do Govêr-
no do Estado, que fixa o efetivo do Cm·po de 
Bombeiros p<;~·a o cxc;·cíc.o de HH8. , 

V discussão do projeto n. :l:l2, do Sr. 
Lima Guirnariies, que regula a prestação de 
cervi~:os dos cmpreagdos da Hêde Mineira de 
Viaçüo. 

1.> discussão do projeto n. 33:l, du Sr. 
Lourenço Audrac:c, tjl!e 'uloriza o C1ovêrno a 
subvencionar a coustrução de uma estrada 
entre PassC's c Guia Lopes. 

· 1.• discussão do projeto n. 3311, do Sr. 
Henó, elevando a distrito os povoados de Al-
frcuo Vasconcclc<s, Pouso Alegre e t>aiva, do 
muwcípi .. 1 de B:.rbacena. 

1.'' discus•;fío dô projclo n. 335, do sr. Re-
nó, cOIH~C(lcndo subven~ões. ' 

V discw;s;io do projeto n. :l3G, do Sr. 
Magalhães de Melo Viana, elevando n distrito 
o povc•ado de Boachii, município de lnhapim. 

V discussão do projeto n. 337, do Sr. 
.Júlio de Carvalho, que fixa os vencimentos 
dos inspetores técuicc .. s regionais do Ensino. 

·. 1.• discussão do projeto 11 • 338 do Sr. 
Starling Soares, que autoriza 0 Go~êrno do 
Estadu a fazer doa~~iio de terreno ú Prefeitu-
ra Municipal de Belo Horizonte. 

1.• discussão do projeto n. 339, do Sr. 
ling:1lhiies de Melo Viana, que autoriza o 
Govêrno dL' Estado a concccler subvenção a 
instituições de beneficência. 

A. L.- 37 

2.• discussão do projeto n. 245, que mo-
difica o Decreto-lei n. 1.831, de :H de a!tôsto 
de 1946. "' 

2.• discussão• do projeto n. 312, que con-
cede' subvenção a cmprês:is ou 'companhias 
de transportes aéreos sediadas no Estado. 

- Levanta-se a sessão. 

ATA DA 1ü_. HEUNEO DA COi.\HSS:\0 DE 
FINANÇAS, OHÇAIIIEI'<TC, .E TOr.IADA DE 

' CONTAS 

Com a pi·c~ença dos .Srs. Dcp .1tados 
.Mau!'Ício de Andrade, Alhcrto Deo•dato, Fc~ 
liciano Pena, Hcnó, Augusto Costa, Guílhcr. 
me .Machaüo c Ultimo de CarvalHo, aos vinte 
C quati·o dias do mês liC OUtubro de< al1t) de 
mil noveeerüos c qnc;rcnia c :;ele, na Sala das 
C0missões da Assembléia Legislativa, reuniu-
se, para os ~;cus tranallw:s, a Comrss:H> de 
Finanças, Orçamento e Tornada de Cc•ntas. 

Feita a leitura da ala da reuníão anterior 
c posta em discussão, foi a mesma aprovada. 
A sLguir, os Srs. relatores Mauricio <lc An-
dr au.e, Henó, FelicüttiO .. Pena, Augusto C v•:; ta 
e Guihrerwe l\lachaüO 11zeram a entrega dos 
1·e.,holios ue que foram incumbidos, sobre o 
projetO n. :Jü, tei!OO, na auscHcia LIO ucpula~ 
do i :mcrelio Nel'..;;, s1do dc:;JgrwLo o Ué.!lJU~ 
tado Ultimo de Carvalho para sn!Jstituí-lo, 
cu •. 1o l·,Laor "a ··secrelar-ia l!l: lntenor". 
Foi. ,então, nomeado, pela Sr. Presidente, o 
Dc,,ucauo Alberco .veolWtü p;:ra 'e1alt;l" geral 
do· Orçamento da "Receita" .~ "Despesa" para 
o exe' c1cio u.e 1U4tl, de acordo com o:; pa-
recei cs parciais. 

Gsgotada a matérin a ser tra!ada, foi 
lcvant:.lU<t a se.·;~ão, devendo a proxuna reu-
nião rcalízur-sc em data oportuna, que será 
prevw; .• en,c llctL:rmiiW(ia. 

Sala das CGmLsões, 2,1 de oulutlro dfi'. 
19·t 7. 

(a.) Mau. ídc, de Andrnde. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães - 1." Vice-Presidente 
< .:1:u·o Pi: cs - 2.0 Vice-Presidente 

·Valdir Lisboa - V Secretú1 io 
Luiz Domingos - 2.'' Secretário 
Emílio Vasconcelos - 3. 9 Secretário 
Ozanan Coelho - 4. 9 Secretário. 

Cül\l.SSJ\0 Di~ CO:lSTHU>ÇÃO, LEG!SLAÇJW 
E JUST:ÇA 

Pedro Brnga -- Presidente 
.Juarez de Sousa u.rmo -- Vico-Prcsi-

dcnte. 
Cândido Ulllôa 
f<'allríciu Soares 
I~'nl'ia 'ravt~.rc:; ( ") 
S tm Iing Soares ( • •) 
Hibeiro Na varro 

( ·) Substituído i;-,~erinamente, pelo Sr. 
Honuon Pacheco, 'dcsigaado em sessão de 
11-10-1947. 

(' •) :·)ubstituído. int2rinamente, pclc1 Sr. 
Uriel Alvim, tlesi•1nado em sessão de 1:{-10--
19.{7, c êste sub:7tihddo pelo Sr. Carlos Pra- · 
tes, designado em sessão de 'lt-10-19,17. · 
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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Maurício de Andrade --'- Presidente 
Renó - Vice-Presidente 

'Alberto Deodato 
J\..ugusto Cç·sta (") 
I•'elicíano Pena 
Guilherme l\Iachado 
Tancredo Neves ( • •) --

· ( •) ~)uhstituído interina meu te pelo Sr. 
Chaves I:iheiro, desl ''nado em ' 1;ess<io de 10--10-1947. b 

• ( * ') Substituído, interinamente, pelo Sr. 
2D}t1m10o de Cal'valho, designado em 1;e;;são de. 

. ··- --1947. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uriel Alvim - Presidente 
Dnar Mendes - Vice-Presidente 
Ultimo de· Carvalho 
Armando Ziler 
Dilerrnando Cruz ( *) 

{i 

--. ( *) Sub:>tituído, interinamente, pelo Sr. 
B?hvar de Freitas, designado em sessão de 
16-10-1947. 

COr.t!SSii.O DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
Rondou PachecO' - Vice-Presidente 
Au~usto de Figueiredo ( ·) 
Arlmdo Zanini 
José Carvalheira 

. · ( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
·Carlos Prates, designado em sessão de· :w -
10-1947. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Ota~ílio Negrão - Presidente 
Jose ;\ugusto- Vice-Presidente. 
Andre de Almeida 
João Camilo 

·Ma teus Salomé 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 
Ilacir ·Lima 
Boli v ar de Preitas 
Geraldo de Freitas 
Aloísio Dutra 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente 
Antônio Gui!narães - Vice-Presidente 
Fidelcino Vwna ; (*) 
J aeder Albergaria ( ·) 

( •) Substituídos, interi_namente, pclcts Srs. 
' Mourão Guimarães c Moacir Hesende, respec-
tivamente, designados em sessão de 2-1-9~ 
1947. ' 
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COMISSíiO DE SEGUP.MJÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Prcsiclcn te 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente 
Aluísio Costa 
Antônio Pimenta 
.r ason Albergaria 

COíillSSÃO DE h3SUllTOS MUNIClPldS E ílZ@ClOS 
fWi'Eí!ESTADUAIS 

Cesar Soragl - Prcsith:nte 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente 
Carlos Pratcs 
Guihlcrminu Lic Oliveira 
Manuel Taveira 

COi\HSSÃO DE nEDAÇ1\:0 
Abreu Hcscndc ( *) - Presidente 
Oscar Conêa - Vice-Pre::;lüente 
Ba 1laró .JúniO'r 
Xenofonte Mcrcadantc ( *) 
Simões de Almeida ( *) 

( *) Substituído:;, inierlnarnentc, pelos 
Srs. i) o ares Canedo, Magalhüc;; M. Viana c 
José Augusto, designados em S'~ssão de 10-
10-1!)<17. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTU!::OS SôBRE SERVIÇOS 

DE JUST!Ç/, C') 
Jason Albergaria 
Ccsar Sorngi 
Lima Guimarães 
Simões de Aimelda 
Xenofonte Mcrcadante 
Bolivar de Freitas 
Fabdcio Soare!; 

(*)Nomeada em sessão de lü-9-1!)47. 
conforme requerimento n. 1:>., do ~;r. Fabri-
-Cio Soares . 

cof.HSSÃO ES?EClAL DE ESTUDOS SôRRE 
l'RODUç..;:o AGIHCOL!... (") 

Sousa Curmu 
.João Carnilo 
Ozanam Coelho 
Lourenço Andrade 
Jason Albergaria 
Cândido Ulhôa 
Cesar Soragi 

(*) Nomeada em sessão de 22-!J--1!H7 
ccinforrne requerimento n. <}3, do Sr · ~ousa 
Carmo. 

CünHSSJi.O ESPECIAL DE ESTUDOS SôlJRE 
TRANSPORTES C) 

Rondou Pacheco 
José Augusto 
Ilacir Lima 
l\'iw'alhães de Melo Viana 
Ah;Ísio Costa ( *) 
Cesar Soragi 
Armando Zile1: 

( •) Nmneada em sessão de 22-;:-lU--;·._19;7 
conforme requerimento n. 51, do ;,r· Srm.to 
da Cunha· 1 s 

( •) Substituído interinamente, pe ~ r· 
Bolivar de :Freitas,' designado em sessao de 
1-10-1947. 



.COillSSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôllRE O ENSINO 
NO hO!tTE Di 1\i!NAS (*) 

Chaves Hibciro 
(;astro Pires 
bmílio v a;-,cuacelos 

') bdelcino Viana 
Geraluo Ataíue 
:Feliciano Pena 
Umuiuo Ull!oa 

( ~) Norncaua en1 ~cs:.;üo de 20--U·-lü:t 7, 
conforme I'Cilllu illlemú 11. b7, ·do ~r. Chave.'; 
Hwciro. 

rJmNl.ÃO DA i\SSEr,í&t:iA LriGlSLA'flVA EW 6 D2 
N () •; r.liü.ÍL<Ü 1J i t'.J.i'/ 

PHES1D1mCIA DO SH. ALDEHTO TEIXEinf', 

As 1·1 horas, comparecem o:; ;)r:;.: 
Alberto 'l'cixeira - Lilila lillltaurücs 

Emílio V ascoace.tus - Uzuuan Cc.clüo _ 
Auouo Ponua - JdJX:no .ucuuaw --- iclliDul 
Gouujo - Antómo l'lmcl!ta - tidllvm· uc 
I•~rc .. u.a,':J -- Lu1·1o::; 1-'l'Hic~;:; -·- Ccsat· 0u1·<1Ji -
Guuncrme l'1WC1Wli0 -- Ja:mn üliJl!t;,d·w -
~Julio de Carvalno - Lourenço i'liJu,auc -
Mai~;w; ;)alomé - 1\Ioacir Hesenue -- ulacílió 
Nct;i'uO - Henó - ::J[arling ;:,oares -- 'f.an-
Cl'euo Neves. 

DeÍll:.am de comparecer, com causa justifi-
cn.ua, os Sr~ ; 

Ca:.:tro l'1res --- Valdir Lisboa - Luiz 
Domingos ·- Avreu Hescnuc - 1llmsio co~;- . 
t<l -'- üwadt:u linuradu -·- Andl'é (ie Alweit!a 
- Antomo Caeia110 - Antonio lillllH<tl'«cs 
- Arlmlio LaHíui - Armando Ziler - A:;-
tolfo 1Jutl'.a - Au;;usto Costa - Augusto (ie 
.Figueu·ctto - Bauaró Junior - Landido 
Ul1wa - Chaves HiiJiro - Di1ennanuo Cruz 
- EHlÍlio Silveira - i'abrício Soai ec; - Fa-
ria Tüvares - Fdiciano Pena - Fi<lclcino 

'~ Viana - Geraldo Ataíue - Guilhermino de 
Oliveit·a - Ilacir Lima - .J.acder Albergaria 
- João Canulo - José Augusto - José Car-
valheira -- Joubert Guerra - Juarez de Sou-
sa Carmo - Luiz Zvianwha - "\Iagnllliies de 
Melo Viana -- l'.Ianucl Taveira - r.;mtins dl\ 
Costa - Maurício Andrade "--- Mendes Fer-
reira - ,:l.ionrüo Guimarães -- O:>cm· Corrêa 
- Pedro Bmga --- Hibeiro Navarro - Hon-
don Pacheco - Simão da Cunha - Simões 
de Almeida - Soares Canedo - Sousa Carmo 
--- úliimo de Carvalho - Uriel Alvlm - Xe-
nofonte Mercadantc - Vlilson llcrnltlo. 

FALTA DE QUOJWM 

O SR. PHESIDENTE - Aeusnndo a lista 
de presenea o comparecimento apenas de 21 
Srs. Deputados, deixa de realizar-se a ses-
são, prevalecendo para a próxima a ordem 
.do dia, jú d<'signada. 

EXPEDIENTE 

O Sr. Bmilio Vasconcelos (3. 9 Secretário 
servindo de 1.'') - Despacha os seguintes pa-
péis: 

' Hequerimento: . 
Do , Sr. Vicente Araújo :1íoreii'a, solici-

.tando o apoio da Assembléia a L:m;.; l'Jl'densão, 
que expõe. 

- A Comis:;ão de Jw;::.;, .. · 
Circulm·: 

Do I>rP.sidentc do i\érv-C.1~~~J~ de I..~.avrns, 
soliciwndo auxilio vara a cu;J:;.< u\;úo do llú\'O 
campo de pouso. 

- }l Cornissüo de I~~intU1Ç~JS · 

ENCEHHAl\J:ENTO 

.Nnda mais havendo, o. Sr. Presidente en-
cerra a reunião, prevalecr·.ntlo para a próxi-
Ina se:;0fio a sc:~~uintc 

( 

OHDEi'vl DO DIA 7/11/1!H7 

Primcim Parte 

Das 11 às 15 horas: 
Leitura c aprovat:ão da ata. 
Expediente, inclusive leitura c apresen-

tação de projetos, pareceres, indicaçoes, re-., 
querimcntos c interpelações. 

Das 15 às lG horas: 
I) . - - de rcqttcrimcnto, Iscus:;ao c votaçao _ 

pareceres, indicações c intcrpeh~çoes: , . 
Leitur.a e apr~lVa~~üo de redaçocs fmars · 

Segunda Parte 

Das 1G us 18 horas: 
Votaç;.ão, em 2." discussão, já cuccr~ac!_a, 

do projeto n. 313, que autoriza uma enussao 
de apólice até a <}nantia de Cr$ \JOO.OOü.OOO,OO 
para regularização de com)n·omissas do Tc-
som·o e fomento u produção do Estado. . · 

Votação em 1: t!iscuss-ií.o,. já encerram:., 
do projeto n.'' ;l28, do Sr. Carlos PI·ates, qut-
concede subvenção ao Hospital S. Jose, dt. 
Nova Era. 

1.• di!;cus~:ão do projeto n.? 329, do Go-
vêrno do Estado, nue abre um crédito e~JPe
fid de Cr* 7GL 08tl,GO, ú Seeretaria da Agri-
cultura, Indú!;Iri8, Comércio e TrabaLho. 

V di::eussão do !Jrojcto n." :liW, do Go-
Yêl'llo do Esiad.o, qnc abre nn crbdito espe-
cial de C r~; 1. 200. :~87 ,'70, ú Secretaria da 
Viação c Ohras Pública•: 
, V dis;~ussão do Ill:~:ieto n." 331, do Go· 

yerno do l<,stado, que l'bca o efetivo do Corpo 
de Bombeiros para o CY.crdeio de J!HlL 

. 1.• d!scus~iio <lo projeto 11 ,? 3:!2, do Sr · 
Lim~ Guunaraes, qu:) rc~mla a prcstnçiío ,de 
serviços dos Clllill'e"·ndo~ '·1a l'<~<le• Mineira de 
Via~~ão. ,,_. " u, ·'' · 

1.• discmsüo do projeto n.Q ~33, do Sr. 
~.ourcn~~~) Andrade, que autoriza o Govêrno a 
subvenciOnar n construção de urna estrada 
entre Pas:sos e Guia Lopes. . • Sr 

1.• discuss·üo do projeto n.Q 334, no AI 
Henó, elevnndo a distrito os povoados _de d-
fred? :V ~sconcelos, i> ouso Alegre c Pmvn o 
mumcipio de I3nrha"cn·l S ·t • l' . - ' v ' •• Q 3" r, do r. • < Iscussao do pro1eto n. o.J,>, · 
Henó, concedendo subvenções. 

1.• discussão d~ r>rojéto n.Q :l3G, do. Sr: 
Magalhães de Melo Viana, elevando a dl~tn~ 
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"· 
t'? o povoado de Boachã município de Inha-
pxm. '· 

1:': discussão do projeto, n,o 337, do 
Sr · Julio de C''I'val· < 11 t' , ·u 110, 1 C lXú OS VCUCllllCll 
t?s dos mspetores técnicos re•<ion·1is do En-
Sino. · " • 

~·· d~scussão do projeto n.• 338, do Sr. 
~tarhng Soares, que autoriza 0 Govêrno do 
~stado a fazer doação de terreno à Prefei-

tura ~~t;un~cipal _de Belo Horizonte. 
1. _ discussao do projeto n.• 339, do Sr. 

l\~agalhaes de l'dclo Viana, que autoriza 0 Go-
':er~lü- do Estado a conceder subvenção a ins-
htmçoes de beneficência. 
.. 2.• discussão do projeto n.• 245, que mo-

<hhca o Decreto-Lei n.• 1. 831 de '>1 de 'l"Ôs-
to de 1946. ' '"' '"' · 

2.• discuss-ão do projeto n.• 312 que con-
âcde subvenção a emprêsas ou c~mvanhias 

e transportes aéreos sediadas no Estado. 

PHOJETO N.• 5 

E' o seguinte o varcccr lido pelo Sr. Lou-
ren~o Andrade na 12.• sessão cxtraordin:.'tria, 
realizada em 28 de outubro p. findo. 

PARECER PARA 3.• DISCURSSÃO DO 
PROJETO N.• 5 

(Organização nfunicipal) 

·comz'ssão .de 11ssuntos Mzwicipaz's e Negócios 
lnlerestadzwis 

À Comissão, examinando o Projeto n.• 5, 
·que disvõc sôbrc organização municipal, é de 
pa_rccer que o mesmo seja submetido a ter-
ceira discussão -c ar>rovado com a seguinte 
redação, feita de aeôrdo com o vencido: 
• (Segue-se a redação do projeto n. 9 5 que 
e a mesma adiante vuhlicada c aprovada co-
rno final) . ' 

I 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1947. 
' (aa.) Lourenço Andrade - Carlos Pra-

tcs -- Martins da Costa. 
--; Inclua:sc em ordem do dia . 

.n. re~ 0 segumte o parecer de redação finni. 
P. , entad~ r> elo Sr. Oscar Corrêa na 67. • 

SCSS<!O rc•lhza J• 30 l e a n· ' la em l c outuh;·o p. findo 
I ovado naquela mesma sessão: 

PAllEGER DE HEDAÇÃO FINAL 

Coinissao de Redaçtío 

À Comissão de Rcda -
Projeto n.• 5 que 1· .. -' çu?, examinando 0 
I . . ' < lS{loc sobre Or , · -li< unll'.Ipnl, e verificando J·:1 t . 1 gamznçao 

l • < cr SH o 0 m . nprovac o nas tres discussões rc ,· ~smo 
de parecer que lhe seJa dada c gunenf~:.us, é 

d - • omo Ill'll re nçao que se segue, que está de a,'. ' a 
com o pro .i e to e o vencido. Sob esta f cordo 
seja enviado ú sanção: ' orrna, 

PTIOJETO N.• 5 

Organização Municipal 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 
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TíTULO I 

Do Município 

CAPíTULO I 

Da criaçiío e modificações do Município 

Art. 1.: - O Estado rlc JI:Iinas Gerais 
divide-se administrativamente em :\Iunicípios. 
Os Municípios divldcm-:;e em Distrito:;. 

Art. 2.0 - A diví:;ão atLninistrativa do 
Estado será fixada em lei qüinqiien:ll, nos 
anos de milésimos três c oito, para entrar em 
vigor a primeiro de janeiro do ano seguinte. 

Pará:.:r.afo único - Na fixação d:1s .linha.~ 
divbórias, inienmmieipnis c inicréli~;tritais, 
scruo ob:servadas as ~cguintcs norma:;: 

I - Em nenhuma hipótese se con:;iclcra· 
rflo incorporado:; on a quulqucr título subor· 
dinados a uma circunscri~:üo, território:;, com-
preendidos no perimetro de circun:;eriçõcs 
vizinhas; 

II - As superfícies dágua, fluviaL; ou la-
custres, não quebram a continuidade ter· 
ritorial; 

III - A conflguraçflo dos ;\Iunicipios,. 
tanto quanto po:;sível, dcverú :.tender a uma 
relativa harmonia das suas dimensões, deven-
do ser evitadas as formas anômalas, os cs· 
trangulamcntos e alongamentos exagerados./ 

IV - Dnr-se-i preferência, para a deli-
rnitaçúo, ús linhas naturab;, f.acilmenlc reco-
nhccivcis, como, por e1~cmplo, as linhas de 
relevo <lo :;olo c ao: linhas média1; de super· 
ficics dúgua; · 

V - Na impossil>ili<l:Hle de linb:; na· 
tnrni:;, serú utilizada uma linlw reta cujos ex-
tremos sejam pontos naturais fúcilmenlc re-
conhcciclos (pico~;, dlorw;iíe:;, uascent~s e 
confluências de cursos dún;ua, quedas dagua, 
etc.), e, nn fnlln <l(~)cs. ponto; outros dotados 
das nccesõ;árias con<li~~õcs de fixidez c de 
fácil reconhecimento (rn::reos, edificações, 
molll11'1Cll!os, etc). 

Art. 3.0 - A sede do l\Iunieípio lhe dará 
o nome e tem a categoria de Cidade. O J?is-
trito clcshnnr-se-ú nelo nome rln rc~;!Jcctiva 
sede, ('llc tcrú a eatcgoria de Vila. 

Art. ,Lo - Na toponírnin dos :Municípios 
SC~~nh·-•; _;;n nc: .~:egn~:l!e~; ~)rirH~ipiO~): . .., .. 

I - Não se repetirão topônimos de MtmiCI· 
pios brasileiros já/ existentes; . _ 

II - Niio se e;.:prcga1·0o llc~;lgnar;ocs de 
datas, vocúbulos cstranaciros, no1~1es de pcs· · 
s:1as vivas, c cvit:u·-~;c-fto e):prcssoes compos-
tas de mais de duas I>alavrns, vcdudns as de 
mais de \rt~s. 

Parú«rafo único -·-- Não se comüdcral~ 
palavras,"' parn os efeitos do n. Il, as par l~ 
cuias ~:Tamaticais. . . ra 

A{·t. 5. - São eonclic:õcs essenciaiS pa 
a cria~~ão do Município: • . · . 

I _ populaçüo mínima rlc dez nul haln-
tantcs'; 1 . , , '1 . 

II - renda .anual mínima < c cem 1111 

cruzeiros; 
UI - existência, na sede~ de, pelo me· 

nos, duzentas moradias, cdifí,ciO~ com cap~· 
cidade c concliçõcs r>ara o (xoverno MtllllCI• 
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,pai, instrução . pública, 1iôsto sanitário c ma· 
.tauouro, lJelll Cuü10 tcrr<:~w }Htra cenuterio. 

.t'm agt·aw úuJco - Sa<l~wltas as conui· 
,.;õc~, c om'1gawna a· cl'iuç·ao uo llllllllciJ)lO. 

1\rt. lJ. • - 1 o dos OS !'IÍUllÍClfJlOS li OS ~S· 
taúos sao obdgauos a 1cvantar o mapa do 

. re,p..:c!ivo terr.wno, uc acoruo COJü os rc· 
qlll~ILos Iuin1u10s uxauos, IJelo ConselHo Na· 
cwua1 de licogralia. 

hrt. 7.Y - us Municípios compreende· 
rão llHl OU IH.ais dlS!l'ltOS, lOriHUllUO área 

. continua. Qumwo se iizcr necessú1 i o, os 
'l.llS<l'HOS Se I>U!)UlVÍdÍl'ÜO Clil SUIJUÍSll'ltO!). 

Art. 8." - Sao cond1çoes esseuclais para 
a cnaçáo Jo Distrito: . 

I - populaçüo mínima de três mil ha· 
hitantes; 

H - renda anual mínima de dez mil 
CrUZd!'OS; 

HJ. - existência, na sede, de pelo me· 
nos, cinqücuta rnorauius, elluH.:ios para ins· 
h·uc;<to c teneno }!ara cenutcrio. 

1-'arúgrato ú.Jucv - 1Jara s<!de de Distri· 
tos dcvca1 ser cscoUliuos, uullo qmwto pos· 
:'livcl, os pontos ceulnus, ou de IIWls lácil 
acc,,t;o, em relaçüo ao lCiTilório do Distnto. 

ArL 9. 0 - Nenhum distrito será instala· 
do ;,;ew que lJH~Vl<.<Jaeilte ~e d~Ulllltelll os 
qUUctl'OS Ul'lJUllO C SllJHil'lHlliO ÜU t;eUC. 

lU'L lU -- taieltHulte Jl(;eJJ~:a ua Assem· 
hléia L<;gbJailva, lJUUel ao os l<illllÍt.:IlJios ur· 
lll<tl' Hl.:Ol'UOS !lUra ll!OUHÍCar seu:; !Uililes · 

11rL 11 - ú l~ilHHC11JlO cnado ou au· 
lneiHallo cmn úrea tW:>tHl!lllilra<J.<~ ue outro 
se!'a respoHsave1 lJCia quura-pane uas oiJri· 

· ga.,;ues uu muHJClplü uc:;wlCaUo, quando 
CUJH!)rovallawente Hlllic.aua na úrea dcs-
lllc.m,Jralla. 

!:i V' - Essa quota-parie, será determina· 
da 110r acóruo entre os uoís lllUIÜCllHOS, no 
)lrazo tic l!ll uias, proccocnllo-:;e ao arJJJtra· 
menw. 

~ 2.0 - O arbitramento scrú fcilo por in-
tern,éttio de re}Jrescntaulcs nomcauos pelos 
dois IHUnicipios e que lerão em vista as ren-
das arrecauattus no território dcsmemhraúo 
no último trienio admin.istr.ati v o; 

li 3.'' - Se não houver acordo entre êsses 
'.árbitros, será escolíudo um desempatador 
pelos municípios interessados, no prazo de 
quinze dias. · 

8 '1." - Findo êsse r>rnzo, sem que . te· 
.nha sido escolhido o desempatador, serú 
êste designado pelo 6rgüo Técnico de Assis· 
tência aos Município3, por solicitação de 
qualquer das partes interessadas. 

~ 5.0 - Da decisão tomada, lavrar·se·ú 
têrmos em livro pró1>rio, podendo os credo· 
i·cs que se julgarem vrejudicados interpor rc· 
-curso para o Tribunal de Contas. 

Art. 12 - Quando pertencer ao Muni· 
cípio desfalcado a propriedade dos bens 
imóveis e dos serviços de utilidade pública 
existentes no território desmembrado para 
constituir novo município, ou para se anexar 
u outro passarú a mesma ao domínio do 
outro município, de pleno direito e indepen-
;tlentemente de qualquer indenização. 
- Art. 13 - Não se desmembrarú territó-
rio de um para outro Município, quando se 

verificar preJmzo de qualquer dos requisitos 
exigidos, para criação de .Município . 

CAPJTULO II 

Dá instalação do Mllnicípio 

Art. H - A criação do Município, 
pela Assembléia Legisiativa, serú comunica-
da pelo Governador ao Tribunal Hegional 
Eleitoral, para os fins lesais . 

Art. 15 - O Prefeito, Vice-Prefeito e os 
Vereadores, diplomados, reunir·se-ão para 
instalar o Munieípío c a admin!straçüo mu-
nicipal no dia, hora e local dc:·agnados pelo 
Juiz da Comarca. . 

§ LO - Ao nto presidirá o Juiz da Co-
marca, que tomará compromisso e (brú pos-
se aos V creadores c instalarú :1 Càmar.a Mu-
nicipal. O Prefeito e o Vice-Prefeito toma· 
rão posse na forma estabelecida no Titulo 
lU, artigo 30. . 

§ 2." - A instalação, compromisso e'· 
posse constarão de ata lavrada pelo membro 
eleito rla Administração ·Municipal que o. J~iz 
houver convidado para servir de seeretano. 
Da ata serú cnviadn cópia autenticada ao _Se-
cretário de Estado dos Negócios do Intenor. 
para arquiv:.uncnto. . 

Art. lG - O mandato do Pr~fe1to, do 
Vice-Prefeito e dos Vereadores eleitos. p.~ra 
o Município recém-criado vigo_rarú ate fm-
dar o quatriênio administra.tivo geral, d_e 
maneira que as eleições scgumtcs se. reah· 
zern conjuntamente com as dos dernms Mu-
nicípios. 

CAPíTULO III 

Da extinção do Município 

Art. 17 - E' facultado ao Município, 
pelo v o to de dois terços uos Vereadores, re-
querer á Assembléia Legislativa sua anexa-
ção a outro. 

CAPíTULO IV 

Da União âe Municípios 

Art. 18 - Os Municípios da mesma re-
gião, pelo voto de dois terços dos membros 
componentes das respectivas Cftmaras, pode-
rão agrupar-se, constituindo-se em pessoa ju-
rídica, para instalação, exploração e admi· 
nistração de serviços comuns. 

Parágrafo único - O processo de agru~ 
parncnto será regulado em lei especial. 

TITULO II 

Da competência do Mmzicípio , 

Art. 19 - Ao Município co~petc; pr~~:r 
a tudo que respeite a seu peculiar mLcxc se 
e, especialmente: 

I - Administrar seus bens, qu~r. os ~e 
uso público, quer os de seus dommw pn-
vado. 

11 - Decretar e arrecadar os tributos 
de sua competência, aplicando-lhes as ren-
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da~ em matérias de intcrêsse local, na for· 
, ma dá lei O"Çnmcntúria; arrecáuar as de-
mais rendas oriundas de seus bens ou de 
suas atividades, inclusive a contribuição, de 
melhoria, na forma que a lei regt!lar. • 

IH - Decretar o orçamento ~mual, pre-
vendo a receita e fixando a d~spt):,a, median-
te planejamento adequado, no qual ::;c fir-
mem, em leis espcciaü;, autorizações para 
gastos com serviços e obras novas, bem co-
mo se determine a com:crvaçüo dos existen-

, l 

tcs c se constituaw fun<~o:; para resgate <10 

passivo, nos limites legais. 
IV - Vender, mcdinntc hasta pública, 

os bens de domínio privado do Município, 
~ adqPirir outros bens, por ato 'inter-vivos, 
Inclusive pela dcsapropria~~ão por necessi-
dade ou utilidade pública. 

. .V - Arrendar, ou permutar bens do do-
ffilniO privado, se houver intcrêsse par,a o 
M~nicípio, c doú-los, no c2so de interêssc co-
letivo, observados os preceitos legais. 

VI - Aceitar legados e doações, apl}c~n- , 
do-os em matéria de interêsse do MumciiHO · 

VII - Conceder em concorrência pú-
blica ou administrativa, serviços locais de 
utilidade pública, obedecidos os limites de-
terminados em leis especiais. 

VIII '- Executar, mediante administra-
ção direta ou por concorrência pública ou 
administrativa, obras de utilidade pa~·a o 
Município, nos limites fixados nesta Lc1. 
. . IX - Organizar c regulamentar os se1:· 
VIços administrativos c outros explorados dt· 
, reta mente pelo Município. 
· X - Decretar nos têrmos ela lei, o Es-
ta_tt~to dos Funcio~ários Públicos Civis Mu-
n!cipais, estabelecendo as condições de pro-
VImento, vacància, disciplina, obrigações c 
regalias dos servidores do Município. 
. XI '- Decretar posturas locais, ajuntan-
do~as em Código e fazendo neste comprccn-
d.er .o que se contiver na órbita de compe 
h~,U?Ia da polícia administrativa do Mu, 
ll1C1PJO. 
c . XII ~ Decretar Código de Obras, in-
~lllndo nele a regulamentação das constru-

çoes, reparações, dcmoli,·ões arruamento c Ciuais b ,. , ' di;et quer
1 

o r~s em geral, observado o plano 
Xor < as culades c vilas. , 

lii - Adotar c ' · t' · t' · U.o Estado .. '. • om ass1s cncw ccmca 
cidades ' ~~ sohcitada, urn plano ,diretor das 
ral a ~ VI as, tendo em vista de modo ge-

' ststcrnati"a r l 1 ' tensão · da d "' Ç<1o, ern )C czamcnto c ex· 
tritos. s se es do Município c dos Dis-

XIV - Fixar 1 .: · . 
menta dos e"tah 1 °·. 101 a riO para o func10na-
d t . . . ., e ecunentos comerciais c 1.11-, us r1ms na forma d 1 · 1 · XV ' 'E a eg1s ação do trabalho 

" . :-. 'xccutar obras de intcrês'se : 
o :MumcipiO, phnP-jando as rel~t,·v~ par,, 
"' "lll nt · h" · . " •• s no sa· , .. e" e o e a Jgieile com assistência tí~cni-
ca . d.o Esta~o, cr.ue poderú, também, quando 
sohc1tudo, f1scnhz~r a respectiva execução. 

_ , XVI - 9~g~mza~· o plano geral de via-
çao .. <l? MumcipiO, a.Justando-o ao plano ro-
dovia riO do Estado; estudar, construir, re-
parar c conservar suas cstr.adas sendo, os 
planos respectivos orientados pelo' órgão téc-
nico estadual, se solicitado. 
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XVII - Regulamentar o serviço de trans-
porte do Município inclusive o trünsito e o 
estacionamento de veículos, nos têrmos da le-
gislaçüo estadual, bem como' organizar os ser-
viços de transporte coletivo municipal, c:;ta-
hcleccndo, se necessário, estações rodoviárias. 

XVIII - Estabelecer c organizar, no 
Município, os serviços de utilidade pública. 

XIX - Conceder moratória c penio::r a 
dívida pública ativa, nos casos permitidos 
pela Constituição do Estado. 

XX - Cooperar com o Estado n:J, JHc:;ta-
ção de socorros à saúde da população c a as-
sistência pública aos dcsvalüic·s e :'ts famí-
lias de prole numerosa; promover o combate 
à mortalidade infantil c proteger o trabalho 
intelectual. 

XXI - Cooperar com as autoridades fc'-
derais e estaduais no levantamento de dados 
estatísticos. 

XXI'! - Cooperar com as autoridades fe-
derais c estaduais na aferição de peso;,; c me-
didas d c uso no comércio. 

XXIII - Hegular os serviços funerários· 
c administrar os ccmitéric's; regular c fisca-
lizar, enquanto não regularizados, os da::; as-
sociações religiosas, sendo êstes proibHlos de, 
Tecusar sepultura, onde não hmlVcr cemité-
rio secular; conceder, em concorrência públi-
ca e sem caráter de monopólio se C' intcrêsse 
público o exigir, a exploração dos serviços. 
funerários. 

XXIV - Abrir, dcsohslruir, limpar, pa-
vimentar, alargar, alinhar, irrigar nivelar e 
emplacar as vias públicas, numerar os cdi· 
.fícios, prevenir c ex.linguir incêndios. 

XXV -- Constrmr, reparar c conservar 
cais, muralhas, canais, calçadas, viadutos, pon-
tes, pontilhões, boeiros, fontes, cllnfarize~; e 
lavadouros; construir c cc•nservar jarmns pú-
blicos, pátios de recreio infantil c rmtças de 
esportes; construir campos de pouso, com 
orietaçãc1 técnica da Uniüo c do Estndo; ar-
borizar os logradouros públicos; prover tl. tu-
do que fôr reclamado pela conveniência pú-
blica decôro c ornamento das povoações dos 
l\Iuni~ípios, guardadas as prescrições do plano 
diretor . 

XXVI - Velar pela estética urbana, re-
gulando a afixação de eartazes, anúncios, e 
outros meios de publicidade e propaganda e 
instituindo' a censura arquitetônica dus , fa-
chadas dos edifícios. 

·· XXVTI - Cuidar da coleta, remoção e dcs 
tino do lixo. 

XXVIII - Regulamentar as instn!açõcs 
sanitárias e elétricas domiciliares, elahoranda 
os respectivos rcgularncntos; fazer inpeccio-
ná-las frequentemente, pat·a verificar se obe-
decem às prescrições quanto à segurança t" il: 
higiene das habitações; vistoriar os quintais 
c os terrenos baldios, obrigando os propric-
táric's mantê-los asseados. 

XXXIX - Apreender e depositar mcrca· 
darias, cousas móveis c semoventes, no caso 
de transgressão das posturas municipais. 

XXX ~ Construir matadouros, rcgnlnn-
do-os, fiscalizado-os e explorando; os direta, 
mente, de forma a ser fornecida carne tmdia; 
à população; construir açougues, regulando-os, 
fiscalizando-os c pondo-os em concorrência 

.) .. 
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pública e sem caráter· .de · mcmopút'io, conce· 
dê-los a puriiculares, para cxp)oração. 

· . XXXI - Construir c exp!orar mercados 
públicos, policwlllto-os e nuo permitinüc1 mo-
nopólios c atravessamento de generos de pri-
meira necessidade neles expostos ú venda, 
assim conw fiscallzamto a qualiilade dos gê-
neros, :wb o aspecto sanitúrio. 

XXXII -'Instituir e regulamentar feiras-
livres para a venda de gêneros de primeira ne-
cessidade e protlutos úe pequena wvoura, 
fiscalizando a qualidade dos gênero':; sob o 
aspecto sanitário, c não permitindo monopó-
lio~; e atravessamentos. 

X..UHI - Instituir, quando o impuser o 
interêsse público, armazens de emergência, 
ou postos de abastccuncnio, para torncccr 
gêneros de primeira neccs~idadc ú populaçilo, 
sem intuito de lucro. 

XXXIV - Cooperar com o Estado na fis-
calização do comércio do leite c seus deriva-
dos, instituindo, se preciso, usinas de bene-
ficiamento uo pruduto, ou concedendo-as, 
mediante concorrência pública, u exploraçüo 
de particulares, sem cat·úter de monopólio, 
ficando livre o comércio dGI produto nüo be-
neficiado, se atender aos rcqu;.<Jtc:> ~,an1l:u·ios. 

XXXV - Conceder liccnçn para o fun-
cionamento de casas de diversões, espetáculos, 
jo'go;.; permitidos, cafés e esta!Jelccimentos con 
gêneros, localizando-os e exiginüo que pre-
encham as condições de ordem, segurançn, 
higiene e moralillade; rn o mover, em coo]lcra-
ção com as atltc,ridal!es policiais, a cassação 
da licença dos que forem ltanoso.> à saúde, ao 
sossêgo público ou aos boan costurne:•. 

XXXVI - Velar pela salubridade públi-
ca, pa'ra .,;to cooperando com as autorid.adcs 
sanitárias na prescrição de regras de hlgtcnc, 
lo1calizando os estabelecimentos públicos c 
particulares c obrigando os proprietários a 
esgotar ou aterrar seus terrenos pan lanosos 
ou alagadiços, situados dentro.• das povoaçõe:;. 

XXXVII - Providenciar a cxiinção de 
·formigueiro:> e n climinaç;,o de animais da-
ninhos, bem corno apreender os animais wl-
lo's nas vias públicas. 

XXXVIII - Desenvolver no Município o 
ensino, para isto despendendo, no rmmmo, 
vinte por cento de sua reeeita de impostos. 

XXXIX - Fomentar o comércio, a la-
voura, a pccuúria c as indústrias em geral, lo-
calizadas no lVIunicpio, para isto promoven-
do nlém de outras. medida~. exposições de 
Jlrodutos, com premio·s aos expositores que 
mais se sobressaírem. 

XL - Promover~ no Município, a insta-
lação de hospitais ou postos de saúLle ou sub-
vencionar-lhes as atividades, se atenderem às 
suas finalidades de assistência social. 

XLI - Cobborar, na melliua de suas 
possibilidades, com o Eslado c a União na 
exccuçüo das medidas contidas nos arts. 121, 
12i3, 128, 132, 133, 135 c 13G da ConsUtuiçüo 
Estadual. 

XLII - Healizar serviço~ de interesse co 
mum com outros municípios on com d Esta-
dOI, mediante acordos c convênios com êstes 
firmado:~. 

XLIII - Agrupar-se com outros Muni-
cípios da região, constituindo-se em pessoa 
jurídica para instalação, exploração c admi-
nislração de ~;erviços comuns. 

' ' 

. XLIV Subvcncio~nr os (!stahclccirnen~ 
tos, rissociàções, instituições de utilidade pú-
blica· ou de beneficência. , · ' · 

XLV - Cominnr multas até Cr$ 1.000,00 
(mil cruzeirc•s) por infração de posturas ou 
regulamentos a~lministrativos locais, podendo 
elevá-las ao dôbro, no caso de reincidência. 
XLVI - Instituir a uso dos símbolos do 
Município. 

Art. 20 - E' vedado ao Município, além 
do que dispõe a Constituiçiio Federal : 

I - Desviar qualquer }lartc de suas ren-
das para aplicação que, direta e irnecliatumen-
te, se não refira aos seus :;erviços, salvo acôr-. 
do com o Estado ou com Municípios, em ca-
sos de interêsse comum; 

II - Remunerar, ainda que transitória-
mente, funeionúrio fcdcrul ou esladua!, que 
nele tenha e::crcicio, salvo ncôrüo com a União 
ou o Estado; 

UI - Permitir que oficinas de sua pro-
priedade imprimam jomais ou prospectos <le 
feição partidária; · 

IV - Permitir que estações radioemisso-
ras de sua propriedade fa~~arn propaganda po..: 
lítleo-partidária; 

V -- Contrair empréstimos, cujos .servi~ 
ços de juros e amortizações absorvan~ mais 
da quarta parte da média da arrecall:açac1 nos 
três últimos ano~, levando-se em conta, pa~a 
o cálculo, a renda líquida pmvúvel dos ser':1-. 
ços de caráter produtivo, quando o crnpres-
timo se destinar à exectwão dêsles. 

§ 1,9 - Depende de ai?ro:ra~fio da Asse.ru- • 
bléia Legislativa, quando lllCI~iir em serv1ço 
de caráter permanente, o acordo a que se 
refere o número I. · 

§ 2." - O Município não. p_oderú co.ntra_ir 
~mpréstimo externo sem previa autonzaçao 
do Senado Federal. • 

Art. 21 - O Município r>romoverú o le-
vantamento da planta cadastral da_ sede c a 
elabor~~ção do respectivo plano diretor, re-
3Ulamentando a execução dês te. . 

§ 1.'·' - O plano diretor compreende o 
plano de remodelaçãó e embelezamento c o 
de extensão urbana. 

§ 2.• - Na medida de suas JlO~>sihilidad~s 
financeiras, o Município dc·larú de planos di-
reto,res às sedes distritais e r>ovoados. 

§ 3.• - O Estado, quando solicitado, co-
labolrará com os Municípios no levantamento 
das plantas cadastrais c na elaboração dos 
planos diretores. 

§ 4.• - O Município poderá entregar a 
técnicos de sua confian~~a, a execução dos 
3et'viços a que se refere êste arti~w. 

§ 5.• - O Prefeito, por decreto, ouvindo, 
se julijar conveniente, o órgüo técnico do Es-
tado, apro1varú os planos diretores, tornando 
obrigatória a cxecuçüo dêstes c dos regula-
mentos, para cuja aplicação assentará as me-
didas necessárias. 

§ G O l. t . s 11 :-ao IJorlerão .• - s planos c 1re 01 c , ·i aÍ de-
ser alterados na sua estrutura esscnlc ! . d 
vendCI as modificações de detalhes, 1 epolst' e 

· t · ·· ornpe eu-aprovadas por téchico de uo oiw. c_ . 
. 1 t Ass1stcncw aos. t'Ia ou pe o Dcpartnmen o. e . · · . 

Municípios, como órgão tecntco,. s_cr su~me
tida deliberação du Cürnara Mumcrpal. 
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TITULO lll 

Da Orgauizaçüo Polílica do Município 

.. Art. 22 A adminLtn,ção do Muni-
élPlO compete, em sua funçüo• deliberativa, ú 
Câmara Municipal e, em sua funçáo nxcculiva, 
a.o Prefeito. 

CAPíTULO I 

Da Constituição de Poder•cs 

· Art. 23 - O Prefeito, o Vice-Prefeito c 
os VeJ·cadores serãe• cleiws cento c vinte dias 
ant.es de. terminar o período dós mandatos an-
tenores, segundo o processo estabelecido na 
Lei Eleitoral. 
, . · l~arúgrafo único - O mandato do Pre-
feito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores serú 
de <I~atro anos, observada a coincidência dOl 
seu termino. 
> ~rt.- 24 - O Vice-Prefeito substituirá o 

· 1 rcfmw, nos casos de ausência c de impedi-
me.ntos d&ste, e no ue vaga. 

Art. 25 - Em caso de ausência GU im-
pedimenio simultüneo do l'rcfeito c do Vicc-
~rcfeito e no de vaga, quando esta se veri-
ficar na último ano do mandato, assumirão 

, 0 . c,,erdcio, sucess1vamente, o Presidente e o 
VIce-Presidente da Cümara. 
· · Art. 26 - Quando a vaga, a que se rc-

, fer.e o artigo prcccuentc, se verificar nos três 
Pruneiros unos do manddo, JH occdcr-~;c-ú a 
no.vu. c!eiçao ~c~:scuta dias dcpoi~; de a!Jeria 
a ~Ituna delas, dirigindo-se, nc~;lc caso, o Prc-
feit? .ern exereício c 0 Pre~;illcntc da Cümara 
a~ 1:ri!lunal Hcgional pura que êst" tome as 
P~ ovulcncias necessárias à realização da elci-cao. 

Art. 27 - O numero de vereadores para 
cada l~lumcípio c os de Juiz de Paz c :;uplcn~ 
~~~ Para cada distrito são os fixados, rcspcc-
8 amente, nos arts. 2.• e 5.9 da Lei n. U, de 

UC OlllUÍJl'O de 19•!7 • 
~ . Art · 28 - E' vedada a reeleição do Prc-
~eito. 

. Art. .2!) - O mandato do Prefeito. pror-rogar-se 'l t , t' úovo 'p -·: . . au um~ 1camcntc até a posse do 
dêst . {efeito clclto ou do substituto legal 
carg~. azcndo-sc então a tran~rubsúo do 
, . Art. 3ü - v Prc.f-'• , . tn1sso c toma... " "'--C prc~t::<'<t compro-
sess'iu . l. ~.'1 !lOs se llt:t J.nte a C'ln'" 1 a n 'l ' ~.u Jscquentc ' d· · - ' "· ' ' dentro em trinta . a ,\ m~tala~·ao desta, ou 
ta!ar•·to "' dws a Pat'llr da lhta cl'l ins 

~· . uC a Câma - . ' ' ' -
da, ou se, já instal·ra. nao. h ver sido instala-
motivo, de se r~un(da, deixar, por qualquer 
feito, êste se en 1 p::n:a dar I>osse ao l;rc-
prazo, nos cinco lPJi:~~'\1'<~,, ~ecc•rrido aquêlc 
mais alta autoridade' ·judl;~~~~es, Pe,rantc a 
lavrando-se o têrmo rn·óprio da Comarca, 

r: 19 N . 
• :J • -: o ato da rwssc, o Prefeito ) . . 

tara o segumlc compromisso: "P!·omcio 1 ~ cs~ 
lealdade, dc;.;(!mpenhar as func:õcs de tlr~?~~t 
to, defender as instituições e c~un·p· rir as r"(/\; 

§ 2 Q o v· I> • · < -ls · - Ice- l'cleito tomará posse 110 
~esmo prazo c na forma prescrita neste ar-
tigo. · 

~~t. 31 .._ Se, decorridos trinta dias da' 
u~ta ~1xad.a par~ a posse do Pt·efcito e do 
VICe-I refc1t01, nao prestarem o compromisso, 
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considerar-se-ão renunciados os respectivos 
mandatos, salvo motivo de fôrça maior, re-
coJUtCt:ldu vela .lu ,.te; a Ekíto.-al. · 

Art. 32 - E' ccmsidcrado serviço público 
relevante o exercício das funções de Prefeito, 
de Vice-Prefeito c de Vci·cador, sendo runu-
neradas as do primeiro, c gratuitas as tios dois 
últimos. 

:j l.Q - O subsüUo do Prefeito c a res-· 
pectiva verba de representação serão fix<Hlos 
pela Câmara no último ano do período legis-
lativo, tendo em vista a renda da :Município. 

§ 2.'1 - Substituindo o Prcf<;íto nas ~mas 
ausências ou irnJ>cdimcnios, ou em caso de 
vnga, o Viec-l'rcl'cilo, o J>;·c~:illl:nte ou Vicc-
Prcsidcn te da Câmara perceberão o subsídio 
e a v c. h a de representaçüo corre:;pondcntes ao 
pcrío<lo em que exercerem o cargo, salvo 
quando a ausência ou impedimento se der 
pot· motivo de viagem comprovada. Neste 
uldmo caso. o Pref<;ito podcrú também rece-
ber o ~:nb,;itlio, n juízo da Cftrruu·a l\lunicipal. 

§ 3.9 - Por seu comparecimento ús :;es-
sõcs onlinúrlas da Cftrnara, poderú o Verea-
dor receber njuda de custo a ser fixada pela 
Camara, de modo a não exceder, em cada reu-
nião onlinúri:J, ú verba de rcprcscntaçüo men-
sal do P1·cfeito. 

§ 4.• - O subsídio, verba de repre~lenta
ção c ajuda de custo a que se refere êstc 
artigo, vigorarão para todo o período do man-
dato c não poderão ser modil'icadc1s no cm·so 
do mesmo. 

Art. :;:l - Não ~;cndo fixados, na época 
determinada, o subsídio c a rcpre:;cntw;Cio do• 
Prefeito c a ajuda (ic cu:;to ao Vereador, pre-
valecerão os que hajam vigonHlo:; no qnairiê-
nio anterior. 

Art. 34 - Na eventualidade da cria~~ão 
de novos Municípios, as Cfunaras c~êstes, logo 
que se in::ta!cm. fixarão o subsídio c a repn~
sentaçtío do Prefeito e a ajuda de cu:;tr) aos 
vereadorc:;. 

Art. 35 -- A ;ldmini:;trar;[w dos Mnnici~ 
pios que a Lei federal declarar buse:; milita-
res de excepcional imporlfmcia para a defesa 
externa do País, regcr-se-ú por lei especial. 
sendo 01 Prefeito nomeado pelo liovernaclor 
do Estado e por ele demi:·:~;ívd livremente, 
reservada:; as fun~~õcs deliberativas a uma 
Câmara eleita. 

Parúcirafo único - Os Prefi:ilo:; nom,~a
dos J>ara os municípios a que se refere êste 
artigo prc:;tar:'io ce<mpromis:;o e tomarfio pos-
se perante o ::iccrewrio de Eslacio do:; Ucr~ó
cios do Interior ou perante a mais alta au-
toridade judiciúria da Comarca. 

Art. 36 - O Prefeito, que residirú na 
sede de! Municír>io, nüo poclcrú ausentar-se 
por mais de quinze dias consecutivos cio ter-
ritório do mesmo, sem prévia licença dn Câ-
mara Municipal. 

Art. 37 - Os funcion:\rio:; público;, elei-
to~; Prefeitos ou Vcreado·res serão considera-
dos e1:1 liccn~:a, respectivamente, clurantc o 
exercido do mandato c no período de fun-
-cionamento da Câmara, assegurada ::ws se-
gundos, durante a liccn~:a, a integridade llos 
vencimentos. 1 

l'a úgrafo único O funeionúrio em 
exercício do cargo de Prefeito nãc1 perccbcrú 
o vencimento do cargo efetivo durante o 

~~ •' 



~ 
I 

' i 

·exercício ido m:mdnto, salvo o caso de nomea-
ç.ão, em que caberá opção. 

CAPITULO II 

Da elegibilidade e z'net~aibilidaclc e da 
perda do mandato 

Al't. 38 - Siio coniçÕ!)S de elcgibllidade 
~'ara o Cargo de Prefeito. Vice-Prefeito ou 
Vereador: 

I - ser eleitor; 
JI - estar em "ÔZO dOS direitOIS CiVÍS C 

rpoliticos. <> 

Art. 39 - Siio inelegíveis para o em go 
de Pt"<~fcitOI c Vicc-Prcieito ns pessoas mencio-
nadas nos artigos 139, item IH e 140 item 
UI, da Constituir,!ão Federal e o~ inali'stúveis. 

Art. '10 - São incompatíveis para excr· 
-cer o cargo de Prefcil o, Vice-Prefeito 011 
Vcrcpdor: 

I - Os c•ficiais inferiores da atlva da 
Policia Militar; 

. I.I - Os credores do munieípio. por em-
:!Weé;lmw, e os <10'.'edore:;, a qnalqt!nr titulo, 
e?'eetuat!os os. cm:trilmintcs t!o:; lributr>s que 
anHb na o 1WJUI<l mcorriclo em mora; 

IH -- Os conces:;ionórios c O'> contra-
t~~nte;; de quai:;qnc•' ohr~::; ou ::crvi(~O'> nmn~
Clflt:i:;, rlt:rante a vi;;êr,da das r:cspectivas 
conce:~~;ões ou con lr'l to(·· 

. lV - Os d ircro~:e~;:' proprietúrio:; on só-
ciO:::, ,r:;crentes ou ~:m:lli:11·es ele Banco, Com-
panlntl:; ou Em;n·ê:;as rm:~ !enbmn r'r':ntrato 
com o 1lunicípio on :;e)am favorecidos por 
lei municipal. 
. Parúgr::io único - Estas incorn]Hllihi-

hda(l:\<; tlcsap:u·ceeriio quando, no momen-
to de ser prestado o compromisso. hajam 
cessa de• os motivos que as determinaram. 

Art. H - Não podem servir conjun-
tamente,, como Prefeito e Vice-Prefeito, ou 
come) \ cn~:,dores, os nsecndcntes e dc~;ccn
denlcs, o;, irmão:;, o sôgro o genro, c os 
cunlwdos, durante o cunhadio. 
• Parú_grnfo único -- Se o impedimento 

for. do Prefeito c do Vice-Prefeito, re:;c.lver 
se-a em favor daquele, c a Cflmara ·Munici-
pal, dentro de trinta dias, trrwrcará a data 
da cleit:ío comunicando o fato no Tribunal 
Hegicmal Eleitoral para os fins legais; ~'e !lm 
Vcrcf!dores, resolver-se-á contra o menos 
votado c, em caso de emjlatc, contra o md' 
recentemente eleito e, se forem ela mesma 
clci~!ão, contra o menos idoso. · 

. Art. 42 - N~o podcr~o o Prefeito e o 
VIce-: Prefeito ou o V crcador: 

1 -·- Celebrar ccmtralo com o l\1nnicínio; 
H -- Fazer ?mpréstimo ao l\Iunicípio; 

. . lU. - Patrocmar causas eontrn ~1 Hn-
PICIP~<hclade, ou plcitenr perante a mesma 
mteresses de terceiros, como advo;{ado ou 
procurador; 

IV. --:- Acu.mular o mandato com outro 
de _carater eletivo, não constituindo armnn~ 
ia;;ao, os cns_os. t~e substituiçiíCI legal previs-
to., Il.l ConslJ tmçao c nesta Lei· 

V -: Ser dire~or, ]li'GJ>rietú'rio ou sócio 
de empre:;a hcneflcia!\a com nrivilégio ou 
favores concedidos pelo Municipio. · 

Art. 43 - Perderú o cargo o Prefeito 
que: 

' 'I - Não apresentar contas documentadas· 
ou não obtiver sua aprovas:ão por motivo do 
cmJhêgo ilícito ·dos uinücu·os púiHico:;· 
, li -, Utilizar-se, em proveito própri~ ou 
de [e, eeiros, uos bens públicos; ' 

. JII -:: Atentar eoni. a n probidade na ad-
numslraçao, ou contra a lei orçamentária; ' 

IV -- Atentar contra o livre exercício 
dC's poderes da Câmara Municipal; · 

V - Atentar contra u gozo e o cxci·cício 
dos direitos políticos, individuais c sociais· 

VI - Vier a residir !ora da sede do Mu: 
nieípio, ou dêlc se ausentar, sem llcen~~a d~t 
Câmara; ' 

VII - Deixar de tomar posse, sem caus~ 
justificada, no prazo do artigo :n; 

VIII - infringir qualquer das proii.>I~~ões -
do artigo 42; 

IX - Em qualquer dc·s casos previstos 
no artigo 4G e que lhe fol·em aplicáveis. 

§ 1.Q - A decisão scrú IJI'ú'fcriua pela. 
maio, ia absoluta da Câmara Municipal, asse-
gurada ao Prefeito plena defesa, c com recur-
so dêste, ou de quaiqucr Ycreador, para à 
Tribunal de Contas. nos casos dos itens 1, 'Ir • 
e IH, ou para a Assembléia Lcgi~lativa, no:;. 
demais casos, seiili)l'C com efeito :;u;;pensivo. 

· ~ :.>..v - A perda do cargo não prejudica-
rá o processo c a JH!Iliçi'io, se o ato constituir 
crime de responsabilidade. 

r\ri. 1,1 - u slU>:>llLLHo legal que assun1ir 
o cargo de Prefeito, ou o novo Prefeito eleito, 
promoverá a insinuraçúo do p1 occ:;so a que se 
retere o parúgrufo segundo do' artigo prece-
dente, perante a justiça comum, na iormà da 
lei, se fôr êstc o caso. 

Art. 4f)- Peruerú o cnrgo o Vice-Prefei-
to que infringir as proibições do arUgGI 42 
c nos casos do artigo 43 que lhe forem apli-
cú ve1s, lJ• oicrida a uec1suo na forma do pa-
rúgruro primeiro üo rel'erido artigo 43, com 
recurso para a Assembléia Legislal.iva. 

ArL 46- Pentcrú o mandato o Vereador 
{TUe: 
· I.- Hc,uver perdido os direito~; poüticos; 

II - Transferir residência IJara iora dúl 
território do Município; 

1.11 - tmnng11· qualquer das proibições 
do artigo 4 2; 

IV - Deixar de comparecer us sessões 
durauie seis meses con~,ecuuvos, salvo unpe-
diruento, cornprc•vudo, por motivo de moléstia; 

. _ V - !''alt~r! sem jus.tificaçiio, às duas reu-
nwes ob.nga~onas anua1s ou a três reuniões 
extra?r<.hnúnas consecutivas em cada sessão. 

. § ~·" - A. perda do mandato poderá ser. 
PI.ovoc<~?a medwnte ~·epresentaçãGI do Prc-
~~I,to, ~Ice-Prefeito 0~1 de qualquer· veread01..-;' 
assegmada plena defesa, com recurso para 
a Assembléia Legislativa . 
, .§}·.'' -. E' da competência da Cftma~à 

l\lumcrp,\1 o JUlgamento do caso c a decrctaçaOl 
da JJcrda do mandato. 

§ 3." - A Cürnura poderá mandar arqui-
var, desde logo, a representação. 

Art. 4 7 - Suspende-se 0 exercício do 
mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Verea-
dor. 

I - Por incapacidade civil absoluta, jul-
gada por sentença; . . 

li - Por condenação cnrnmal, enquanto 
durarem seus efeitos; 



III - Em caso de pronúncia, em crime 
:inafiançável . 

1 J\rt. .48 - Pronunciado o Prefeito', o Vice-
I ref~Ito. ou . Vereador em processo de cri-
re m,afwnçavcl, será suspenso do cargo, até 
t ~n~l JUlgamento, realizandc'-se a sua ~->uhs
. Ittuçao nu forma estabelecida nesta lei. 

CAP lTULO III 

Da ins_lalaçtío e funcionamento da Câmara 

Art. 49 - A instalaçuo da Câmara e a P.?sse <~os Vereadores e da Me:;a obcdec2rúo 
a., segumtes formalidades: 
ca I~. Diplomados os Vereadores, o Juiz 
. Comnrc~, e, na sua falta, o da mais próxi-
~~ marc~ra dia e. h?ra ,rwra aqueles se reuni-

. • sob .,ua prestdenciU, na sede do ivlunicí-
DW, em sala destinada ús sessões da Câmara. 
rc /~ -Per~nte a. t?aioria absoluta dos V e-
. ., a. 0\~s, o Jmz vcnhcarú a autenticidade de 
s-..us t Iplomus e lhes deferirá o compromis-
.so regi~ental, convidando um dos eleitos p·a-
.tra. ~uncwnar como secretário, até a consti-
. mçao da Mesa. 

IU- Em seguida, o .Juiz convidará o Vc-
read?r ·nominalmente mais votado a fazer a 
segmnte d.cclurnção: "Prometo cumprir dig-
uamente o mandato a mim confiado, obser-
·T~ndo as leis e trabalhando pelo engrande-
CimentCI dêste Município". Cada um dos V c-
·readorcs confirmará o compromisso dccla-
·~ando : "Assim o prometo". ' 
ta n IV - A ~ssinatura dos Vereadores, apos-V ata c•u. termo, complctnrú o compromisso. 
proced ---:. Am,~a sob a presidência do .Juiz, 
deposit~rdu a Camaru a eleição da l\Iesa. Serão 
])resi.dc~t as na urna três cédulas, uma para 

' tra Para c, outra. P_ara vice-presidente ,e ou-
sendo cha~~cretano. A medida mv fm·em 

VI -'- A~los,. vc<tarão os V creadorcs. 
.de Instalação J~lZ ~Iuc presidir a cerimônia 
da renúncia d da Camaru compele conhecer 
:te a que c~nh~ mandato e convocar o suplen-

VII·-- S r a vaga. 
cargos da r-.ic';, 0 _candidatei a qualquer dos 
·~b:-:oluta dos ''sa fn~10 • houver obtido a maioria se-·1 . · u ra"IO" d (" L. ' • . ' segundo cscrutÍ :" a ~amara, rcahzar-
,thduto clegcr-s mo em que poc!Prá o can-

VIII -- n~;0fs0~ maioria simples. L 

~a, o .Juiz declara 1 J~ haver empossado a l\Ic-
·~mnrlo. com êstc 'a~~ mstalad_a a Cânwra, ces-

IX -- Da 5, - ' a sua mtervenç"'t"' . t ·--SS·\0 d • '"'· 2 ~ em dua·s vias,' ~end~ ~nstalaçã? lavrar-se-á 
"· a o,utra, ern nuvel . ma no hvro próprio, 
~lns (,e arquivamento a~ul~o! e que serú, para 
.i"l. Secretaria de E' t· •1 rnctllatamente reme<i'l'l 
t · s <I( c< dos N , . '· c L cno;·. · egoc10s do In-

Parágrafo (mino Q 
~ Câmara, uprescr~tar:-s Vuando, j:í instalath , .e ereador ·i ' empos:-:ueto, ~;e1·á 0 eornpr . mnc a não ·p . l t I . omrsso l'"ceb. l · rcsH cn c, avrando-se têrt · • ·. I< o Peln1 

. no de i~stalaçiio da Câma~~. especial, rw li-
Art. aO - As sesso-cs l c· 

d - · · c a ·unara só 
J)O e•.·ao realizar-se no cdifici·o' l ,. . mente seu f · t c~,rnado a • .. uncrol,larncnto, sendo nul, . 0 
vertf'r'1l'en1 f l'·l as as que se · ~- ora < e c. 

§ ~·~ - Nos casos de calamidade púhli-
~?b.~'td•e qualqu?r outra ocorrência qué impos-
51 1 1 0 o funcronamento da Cfunara em sua 
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sede pc<derá esta ser provisoriamente transfe-
rida para outro local. 

§ 2.9 - A transferência a uuc se refere 
o parágrafo anterior será deter:minada pela 
Câmara, a requerimento da maioria dos ve-
readores . 

Art. 51 - A Mesa da Càmam r;crú eleita 
anualmente, no início da primeira reunião 
ordinúriarncnte servirú nas seguintes, assim 
como nas cxtnwrdinárias e nas prorrogações. 

§ 1,? - A l\lesa compor-sc-ú, na formn 
do artigo precedente, item V, do presidente, 
do vice-presidente c do secretúrio, nos quais 
se substituirão nesta mesma ordem. 

§ 2.~ -0 mandato da l\Icsa eleita du-
rará até constituir-se a nova, a cuja eleir;ão 
prcsidirú, salvo no primeiro ano da le.gi.~la
tura, quando a posse se dui·á perante o Juiz, 
na forma cstahclecida JHY artigo 4iJ. 

Art. 52 -- A Câmara Municipal reunir-
se-á, pelo menos, duas vêzes por ano . 

Parágrafo único - Na primeira rctmiiío, 
que se realizará até o dia quinze de feverei-
ro, tomará contas ac1 Prefeito, deliberando sô-
bre elas e, na segunda, que se verificará mt 
última quinzena de outubro, votará o orça-
mento. 

Art. 53 ·- A C:imara Municipal reunir-
se-á cxtraordinàriamentc, quamlo c(mvocudu, 
com prévia declaração de motivos: 

I - pelo seu Presidente; 
li - por solicita~~ão do Prefeito; 
III - pc1r iniciativa de um têrço de Ve-

rcadore.~. 
§ 1,? - A reunião extraordinária, no caso 

do item I, será marcada com antecedêncl!t 
de oilo dias, pelo menos, mediante editai afi-
xado ú fJCI!'ta principal do edifício tia Cümara. 
c publicado na imprensa local, se houver, e 
mediante comunicaçüo direta aos V ereadore::.. 

§ 2,? - Hequerida u convocação extraor-
dinária, nc•s casos dos itens li c IH, o Pre-
'>idente da 'Câmara deverá marcar a reunião 
para o prazo máximo de vinte dias, proceden-
do na forma estabelecida no parágrafo pre-
cedente. Se não o fizer, dcconidu êssc prazo, 
presume-se marcada a reunião para o pri-
meiro domingo que se seguir, à hora regi-
mental. 

Art. 54 - Nos cn~;os de vaga ou de irn,. 
pedimenlo do Vereador, serú convocado o 
respectivo suplente, na forma da lei eleitoral. 

Parúgrafo único - Consid.era~se impe-
dimento, para os efeitos dêste artrgo, a au-
sência, mediante licença da Cilinara, pol~ 
prazo não excedente de seis meses, o afasta-
mento do Presidente ou do Vice-Prec:idcnte 
da Cúmara, quando assumirem o cargo de 
Prefeito, como substitutos eventuais dêstc, e 
o caso de suspensão do mandato a que se rc~ 
fere o artigo 4 7. · 

Art. 55 - Se o Vereador, sem motivo-
justo n juíw ~la Câmara Municipal, nüo pres-
tar cornvrorn1sso dentro de trinta dias, li. 
contar da data da instalação ou da sua pro-
clamação corno cleitQI, considerar-se-á rc-
nunciauu o manda to. 

Parúgrafo único - O suplente convocado 
tcrú o prazo ~le trinta dias para tomar pos-
se, podendo esse prazo ser prorrogado por 
igual tempo pela Câmara, a requerimento do. 
interessado. 

r~ 
'I 
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Art. ·56 .:.._ No caso de vaga, que decOl'· 
. rer do falecimento do Vereador, da remin-
cia . ou da perda do mandato, não havendo 
suplente, proccder·se-á à nova eleição, salvo 
se faltar menos de nove meses para o tér-
mino do quatriênio. 

Parágrafo único - Cabe ao Prc8idcntc 
da Cfunara fazer a ncccssúria comunicação ao 
Tribunal Regional Eleitoral, a fim de que êste 
providencie a eleição. 

Art. 57 - Verificada a renúncia de mais 
<la mctnde dos Vereadores c suplentes, o 
Presidente da Câmara ou o Prefeito lcvarú o 
fato ao conhecimento do Tribunal Hegional 
Eleitoral, que providenciará para a nova 
cleiç:ão, designando-lhe a data. 

Art. 58 - Se o Prefeito e o Vice-Pre-
feito renunciarem sirnultâncamcntc com a Câ-
mara, o Governador do Estado nomeará Pre-
feito interino, com aprovação da Assembléia 
·Legislativa do Estudo, dando comunica~:ão do 
fato ao Trilnmal Hcgional Eleitoral, para efei-
to de se proceder a nova eleição. 

Art. 50 - O Prefeito, o Vice-Prefeito c 
os Vereadores eleitos na hipótese dos três ar-
tigos anteriores, exercerão o mandato pelo 
tempo que restava aos substituídos. 

Art. 60 - A renúncia do Prefeito, do 
Vice-Prefeito ou do Vereador far-se-ú por meio 
<lc ofício de próprio punho, com a letra c fir-
~a. reconhecidas por tabelião da comarca, di-
rigido ao Prefeito. 

Parúgrafo único - O Presidente darú à 
Câmara conhecimento do pedido, em sessão, 
dcelarnndo aberta a vaga, que será preenchi-
da na forma desta lei, fazendo-se comunica-
ção à Justiça Eleitoral. 

CAPíTULO IV 

Das atribuições e das delibearções da Câmam 

. Art 61 - Compete à Câmara Municipal 
~Ichbcrar sôbre tudo que I'espcite ao peculiar 
mterêsse do Município c, nomcadmncntc, sô-
hrc as matérias mencionadas no Título li des-
ta lei, elaborando as respectivas leis c reso-
lu~:ões. 

· Art. 62 - As deliberações da Cfnnara 
Municipal, salvo disposição em contrário, se-
rão tomadas por maioria de voto8, presente 
mais de metade de seus membros. 

Art. 63 - O Presidente, nas delibera-
ções da Câmara, somente tcrú o voto de qua-
lidade nos casos de empate, c, em eleições, 
terú, apenas, o direito de voto. 

Art. 64 - Só pelo voto da maioria abso-
luta dos membros da Câmara se aprovarão 
as proposições sôbre: 

I - Perda do mandato do Prefeito, Vice-
Prefeito c V creadorcs, nos casos dos arts. 
43, 45 c <!ô; ' 

11 - Projetos de lei vetados pelo Pre-
feito; 
. , 11!- Venda, doação ou permuta de bens 
Imoveis, c a descaracterização dos bens de 
uso comum do Povo, para efeito de sua alie-
nação. 

IV - Participação da Cümara no grupo 
de Çâmaras Municipais a que se refere o arL 
27, Item III da Constituição do Estado, para 
encaminhar à ·Assembléia Le•rislativa projeto 
de lei; '"' 

V - Representação tt Assembléia Legis-
lativa sôbrc acôrdo com o Estado ou com ou-

tros J\lunicípios, a que se refere. o artigo 2tt •. 
it_em I d~sta l~i, para aplicação de renda qUe. 
direta c Imcdwtamcnte, se não refira aos ser-
viços do Município. 

Art. 05 - Só pelo voto de dois têrços do:'!. ' · 
n;c~bro~ da Cfunara se aprovarão as propo-
siçoes sobre: · 

I - Hcprcsentação do Senado Federal. 
para efeito de empréstimo externo; 

II - Isenções tributárias e concessão de 
subvenções c serviços de in tcrt•sscs públicos· 

III - Perdão de dívida ativa, nos caso; 
ndmitidos pela Constituição do Estado; 

IV - Associação com outras Câmaras Mu-
nicipais, para propor a 1·eforma da ·consti~ 
tuição, nos têrmos do artigo 150, da Consti-
tuição do Estado; 

V - Agrupamento do l\Iunicípio com ou--
t1·os, constituindo-se em pessoa jurídica, para 
a in8labção, cxploraçfto c administra~:ão de· 
serviços comuns; 

VI -- Acôrdo com outros municípios para 
motlificação ele seus limites, e a ncccssúria re-
presentação à Assembléia Legislativa, neste 
sentido; · 

VII - Representação à Assembléia Legis-
lativa para efeito da ane:w~~ão do Município. 
a outro. 

Art. 66 - Compete, ainda, à Càmar:t· 
Municipal: . . . _ . 

I - Eleger a Mesa, na pnme1ra rcumao 
anual, e as comissões permanentes, observa-
da, com relação a estas, tm~to quanto possí-
vel, a representaçiío p_roporcwnn,_l das corren-
tes de opinião, dcfimdas na _Camara: 

li - Elaborar o seu rcmmenlo mtcrno,. 
ou adotar o que tiver vigoradc~ na lcgi~Jhltu-. 
ra anterior, se elaborado de acordo com esta 
lei; . 

III - Dar posse ao Prefeito c ao Vice-
Prefeito conhecer da sua renúncia, c apre-
cim· os 'pedidos de licençn daquele, para au-
sentar-se do território do Município por mais 
de qninze dias. .'. 

IV - .Tuh~m· as contas anuais do Prefei-
to, n~l forma desta lei; 

V - Solicitar ao P:·cfeito, quan,lo jnl-
ftar conveniente, inforrnacõcs sôbrc a mrorchri 
dos negócio<> municipais: 

VI - Votar os crôditos suplementares e 
cspecinis; 

VII - DelilH'rm· st1hre a época e a fort11a 
de arrccadaciío dos lrihnto<; m1micinai•.;. or-
gani:rando o Cúdir:;o Tl"llmbírio do Mnn1<'í"'io, 
segundo o pndriío fixado em lei estndnnl: · · 

VIII - Organizar os códigos de postu. 
r~~; r; \!c obras, bem cumo o cs!at.uto dos fnn-
ci~nnnos público~~ civ.is do Munieípio, de· 

t
nc(

1
lJ"do com os padrões fornecidos 11clo Es-

"C o· 
" IX .-- Deliberar sôbre a clubor:)ção do 

plano diretor da cidade c das vilas, hcr:1 eor..,o 
dos regulamentos para a f:vn n]1lic;1~;ilo, na 
forma do artigo 19, item XIII desta lei; . 

X - Henolver, em grau de recurso, sôhre 
as I:e~lamaçõcs contra atos do Prefeito, em 
mat.CJ:_ra fi~;c:ll, atô a criação de ón~:io de com-, 
POstçao pnritúria com compeWncin c~,m·e~;.,,~ · 
Para a esfera. municipal, a que se refere ü-· 
art. 183 da Constitui<;iio do Estado; 

XI - Hcsolver ~rn !'rnu de recurso, sô· 
1 • ' • ' ' l I) f ., ore as rec!amacõe~ contra atos co . re r~ 1 '0 
que se refiram ·~10 · funeionalisrno rnunicipill, 
reformando os que cslivel·~m _em dc:>aer~rdo. 
com as garantias constitucwnau; as;,eguradas. 



:aos funcionários e com as disposições do res-
pectivo estatuto municipal; 

. XII - Usar, em sua plenitúdc, do direi-
to de rcpresen<ação perante as autoridades es-
taduais c federais; 

XIII - Deliberar sôhre empréstimos c 
operaÇões de crédito que o Município pre-
tenda realizar para a exccuçüo de obras. e 
melhoramentos, suas condi~~õcs, forma c mc~os 
·de pagamento, observado o dbposto no artigo 
20, iiem V, c o seguinte: 

a) para pagamento dos juros c amorti-
zaçüo dos empréstimos serão consigJiados, 
discl"iminadamentc, nos or~~amentos as res-
pectivas verbas; 

h) o produto dos cmpréstimoG niío pode-
rá ter aplicação diferente da estabelecida pela 
:câmara Mmliei pai; . , 

c) nenhum empréstimo que se destmc a 
'C?'ecução de obras poderá ser efdivamcntc 
contratado Gem que tenham sido, antes, apro-
vados os respectivos projetos, orçamentos c 

. planos de financiamento, o8 quah; servirão 
de base para se calcular o quantmn do em· 
}lréstimo. Deiennlnar-se-ão cspccifica<lnmeJ~tc 
as rendas ou bens a serem dados em garanlw, 
:;em prejuízo dos serviços normais da ad-
~ninistração. 
, § 1.o - Para efeito do cálculo ? da ga-
l'antia que se refere o item III, sc~·a a pro-
posta do crnpréstime enviada ao Tnbuna.l ~lc 
Conlas, que sôbrc êle emitirá parecer J~revi?, 
nos tl:nnos do art. H, item VIII, da Consti-
tuição do Estado. . , 

· § 2. 0 - Os crnpréstirhos scrUo rcr.pstr~
dos no Tribunal de Contas, que lhes fisenli-
zarú a aplicação. 

Art. 67 - A Cfnnara marcará em seu re-
Gimento interno o:; período:; c os números de 
suas reuniões ordinárias, observadas as nor-
mas con:;titucionais, c mais as scg~int~:;_: . 

1 l - Para a realização de sessao e mdts· 
vcnsúvel o comparecimento da maioria dos 
membros da Câmara. 

li - As sessües serão públicas, salvo 
quando o contrúrio fôr deliberado, atendendo 
à natureza da matéria a ser debatida. 

III - As scssGes :;crflo realizadas à hora 
c local de costurn0, salvo cxcc!1eionalmcnte, 
por. motivo de fôrça maior, em hora e loeal 
mdtcados no edital de eonvocação. 
tr' ,.IV - Salvo disposiçflo expressa em con-
oiUilO,. as resoluções da Cfnnara obrlgarão 

lo <h as depois de publicadas. 
, .V.- Nenhum Vereador podcr1t vot·1r em negocws de s , . · 1 . .' ' , , , , cu p,u ttcn ar Interesse, ou de 
.,cus ,lscendcnt<'" <lc•·", d t 1 · ., .,··. . .. ,, · ·"-cn en ·cs c co atcrats, 
por cons,l.,mmdadc ou afinid·tdc' 'lte'• o tcrc"l .. " ro (~rau. ' ' · ~ 

, , ,Art. 'G8 - ·Nenhuma delibera Pão da Cft-
mar.l,. que deva set· executada ou ·1·. d ,1 P rcf"Ilo s· 1 l" 1 ap lCa a pc o , ~ ' :a V? .Pcl H.os de inforrnaeõe•· t, ,: 
íor~·u obngatonu, se não revestir " ·r :• edt ,\ 
lei ou rc~olução. ., 01 ma c 

Art. G9 - Salvo quando precedida de 1 
r;agem do Prefeito, qualquer pr~posta, quenh~= 
porte aumento de despesa, tcra o undar11ent 

• o o l" o suspenso apos a pnm.ctra < tscussão, até que 
seja aprovada a receita _correspondente. 

Art. 70 - Corno l~ts <_m rcsf~luçõcs <la 
Câmara rwssarão por trcs <hscussõcs as deli~ 

' I' . bernçõcs que tiverem_ pm· o J]cttvo: matéria 
qrçamcntúria, tribntaçao, posturas municipais, 
contas do Prcfei~o, pcnlao da divida ativa, 
moratória para pa~amcnto das dívidas fis-
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cais, anexação do Município a outro, con~cs
são de favores c privilégios, venda, doação 
ou permuta de imóveis c quaisquer outros 
contratos, hem como acôrdo c convênios. 

Art. 71 - O Prefeito c Vice-Prefeito po-
derão comparecer, sem direito de voto, às 
sessões da Câmara, devendo aquêlc fazê-lo 
obrigalórlamcntc, quando convocado para 
prestar esclarecimentos ou informações. 

Art. 72 - Ao Presidente da Cfunara com-
pele: 

I -Dirigir os trabalhos das sessões, pror-
rogar a:; rcuniõc:; ordinúrias ? _convocar cx-
traordinúrias, no caso de matcna urgente 011 
a requerimento do Prefeito ou de um têrço 
dos Vereadores; . 

II - Distribuir os trabalhos às conus-
sões; . III -Manter a ordem no rccmto das ses-
sões, podendo, para isto, requh;itar o auxílio 
da autoridade policial, ou prender em. fla-
t'rantc qualquer pessoa que desacate a Car!ta· 
i~a ou os seus membros, quando em se~:s~tO . 
O auto de flagrante, lavrado pelo funcw,nú-
rio que fôr designado, scrú assinado pcl~ Pre-
sidente ou seu substituto, c remetido, JUnta-
~ncntc com o preso, à autoridade competente, 
p·1ra o respectivo processo; 

' IV - Dar posse ao Prefeito, ao Vice-Pre-
feito c aos Vereadores, c convocar c dar pos-
se aos suplentes dêstcs, no caso de vaga ou 
impedimento; . 

V - Promover a clahornção do rcguncn-
to interno da Cúmara; 

VI - As~;inar, .luntamentc com a Mesa, as 
rcnre:;cntnr;õcs da Cftmnra a que se rcfcr~ c:::-
pr.cssamcntc esta lei, c corr,csponder-sc, m~t
vi<lualmcntc, por parte da Cam:!ra, eom quais-
c ucr autoridades, ou com parl1cnlarcs; . 1 VII _ Autorizar us dcspc,;as d? ~xpcdtcn-
tc da Cômara c a imp_r~ss~o c pubhcHladc dos 
atos J c~;islativos mnme1pms; . . 

VIII _ Hequisitm· ao Prcfclto as 1mpor-
l 'nc,· 'l'" lJ'li"\ fl'1"all1C'1tO de a]nda de custo dos ~a _(. ~I \. l (. t)(. • • 1 d 
Vereadores, vencimento:> dos ernnrer~:H os a 
''c"'""t'll"I. ,1 <l'l Ci\mnra e outras dcsr1esas que ..._, v .. '-' ( ~ \. 1" 
esteja legalmente autorizado a rca 1zar. 

CAPiTULO V 

Do Prefeito 

Art. 73 - Compete ao Prefeito: 
I - Heprcscnlar o Município perante os 

poderes do Estado c da União,, os outros Mu-
nicípios, os cidadãos, c em .Tmzo · 

II - Sancionar c promulgar dentro de 
oito dias, contados do rccchimento, os, P~?· 
jctos de leis, ou vctú-los, devolvendo-os a Ca-
rnar:' . 

III -.Observar c fazer observar as lcts c 
rcsolu~~ões da Câmara. 

IV - Apresentar à Câmara, projetos de 
leis ou resoluções, hem como, até 30 de se· 
tcmbro de cada ano, a proposta justificad:.t 
do orçamento para o exercício imediato. v - Prestar contas à Câmara, na primei-
ra reunião ele cada ano. 

VI - Apresentar, no último mês de seu 
mandato, relatório geral de sua administra-
ção, prestando as contas relativas ao período 
final desta. 

VII - Publicar por editais c pela impren· 
sa local, onde houver, as leis ou resolu~~õcs, 
orçamentos, tabelas de impostos, lançamentos 
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para cada excrciCIO c, mensalmente, o balan-, 
ccte da receita c da despesa c a relação dis-
criminativa dos pagamentos. 

VIII - Prestar à Cümara, pes:;oalmente 
ou por escrito, quaisquer informaçõe:; ou es-
clarecimento::: CJUC a mesma solicitm·, :-:ôbrc 
atos <la administraçiío ou assuntos de intcrês-
sc desta. 

IX - Fazer arrecadar, com a maior vigi-
lfmcia, as rendas munieipais, zelando pela sua 
gua~·da c e::ata aplicaçi\o. 

X - Promover o processo por infração 
das posturas municipais c impor as multas 
nelas previstas, ou em contratos. 

XI l\Iantc:· em perfeito funciona-
mento: 

a) as repartições da Prefeitura, c:;:pe-
dindo os re:>pcciivos regulamentos; 

h) os re~;islros da contabilidade patrimo-
nial c financeira, de acôrdo com as normas 
tl~cnicas aprovada:> e as instruções dos órgãos 
competentes. 

XII - Propor :\ Ci\mara a criac;ão ou 
extinção de cm·gos, SCflUndo a eonvci1iência 
da ariministrar:ão, cabendo-lhe nomear os fua-
c!<m.úrio~;, proÍnovê-los, aplicar-lhes penas <lis-
crplmares, cxoncrú-los ou demiti-los, conee-
der~ll~cs licença e férias, observadas as dis-
P;xnçocs do Kstaiu!o dos Funcionúrios Muni-
Clpai~ ou de :nws l:3IS complementares. 

. XII! - Promover a convocação extra-
ordmana da Cômara, nos têrmos desta lei. 

XIV - Manler e zelar o patrimônio do 
M~micípio e, quanto uo territorial, fazer tam-
bcm afastar o~; intruso:;. 

XV - Promover a execução da dívida ati-
Ya, sem dependência de resolução da Câmara. 

XVI - Tomar as providências ao seu al-
cance para remediar as calamidades públi-
cas, solieilando aos poderes públicos os so-
COITos que se fizerem nccessúrios. 

XVII - Ordenar o pagamento das des-
pesas que estiver_ legalmente autorizado a efe-
tuar. 
. XVIII -- Promover a elaboração de pro-
Jetos c orçamento· das obras de intcrêssc do 
município. · 

XIX - Con:;crvar desimpedidos os ca-
minlws c demais servidões do Município, fa-
zendo remover os embaraços que se verifica-
rem. 

XX - Promover o tombamento c invcn-
lúrio dos bens municipais, mantendo perfei-
to registro dêles. 

XXI - Hequisitar ao Govêrno do Estado 
o auxílio neccssúrio para o cumprimento de 
suas delcrmina~:õcs legais. 

XXII - Hcwlver sôhre os requerimentos 
e _reclamac.,~õcs que lhe forem diri~{idos, cnca-
nunluuido à Cfunara aquêles cuja aprecla-
~~iío a ch cornvctir . 

. X~III - Determinar sejam expedidas as 
ccrtldocs solicitada·; à Prefeitura por quais-
quer mtcressados, não podendo negú-las, sal-
vo. casos c::ccpcionris, em que o intcrêssc pú-
bhco Impuset· sigilo, ressalvado, nesta hipó-
tese, o direito dos interessados de recorrerem 
para a Cfunara Municipal, que resolverá sô-
brc o deferimento ou não do pedido. 

XXIV - Abrir créditos extraordinários 
exclusivamente na hipótese prevista no art. 
108, parúgrafo único desta lei solicitando à 
C.âmara na primeira sessão ddsta, a necessá-
ria aprovação do ato. 

XXV ....:__ Prorrot_l"ar o m·çamcnto do exer-
cício anterior, quando oniro ni:io tiver a Câ~ 
rnara vptado, até o dia 30 de novembro de 
cada ano. 

XXVI - Pôr em coneorrência públiéa on 
administrativa as concçssGcs de scrvkos pú~ 
hlicos, bem como a execução das obra's cujos 
orçamento;; excederem a dez mil cru:r.ciros· 
se niio as executar por mlministraçiio, e 0~ 
fornecimentos, embora parcelados, observan-
do as :-;cgnintcs norma:>: 

a) a concorrência s~ra anunciada, eorn 
prazo nunea inferior 3 trinta dias, por edi-
tais c na imprcns:t Ioe:1l, onde houver, :wndo 
ohrigntória a puhliea1;i\o no órgi\o ofielal do 
Estado, quando esla se imponha pelo vulto 
da ohra, serviço ou fornecimento; 

h) da concorrência se•·iio e;~elnídos o Pre--
feito, o Vice-Prefeito c os V cTeadores que ha-
jam servido ao tempo em qnc foi ela detcrfYii-
nada ou estejam em exercício do mandato~ 
:;cw; <le~;ceJHlentes c n~;cendentcs, cunhados 
durante o cunhadio, inniio~;. sôgro c r,cm·o: 
bem como p,cus eolaterais, pot· consangüini-
dade ou nfinidadc, ató o terceiro gran, e os 
funcionários ou servidores da municipalida~ 
ele· . 

' c) para o forneeimc!1lo de mnterial de / 
uso corrente, poderú o Prc!'ei~o cstahckccr o · 
regime de concorrência que for adotado, por 
lei, nelo Estado. 

XXVII - Presbr n::; informações que, sô~ 
brc ó senriço público, lhe fo•·e~ solieifndas 
pelo Govêrno do Estad'? c da Umao, a A~;scm~ 
bléia Lc(rislativa, o Trrhunnl de Contas. 

XXVTII - Usar, em ti':da a sua plenitucte, 
do direito de rénre~;cnt~H:f\o perante os po-
dere:; esta<lnai~; c federais. 

Art. 7·1 - Para cfe!to da fiscali·~açfío 
finaneeira a qnc se refere o art. 41, item I, 
da Constituicão do Eslado, o Prefeito enviará 
ao Tribunal "de Conlns: · 

I - Cópia mrtenticnda dos hnlnncctcs 
mensais da reeeiln c de~;pcsr\, aeompanhado11 
de uma via de todos os talões da receita e 
de todos o•; eornprovnntcs dn despesa. 

li - Cópia an.!.entieada das contas anmlis 
apresentadas à Cilmnra, dentro em qt1im:e 
dias após sua aprovar;iio pela mesma, assim 
como do respectivo parecer. 

III - Cópia autentieulla de tôdas as leis 
c resoluções de carútcr financeiro. 

Art. 75 - O Prcí'cito não poderú no-
m9ar para .cargo munielpal o:; seus parentes' 
ate o terceiro grau, coni;an3üíneoi; ou afins, 
s~llvo um, para fun~~u~s lcmporúrias e de con-
fwnça. 

. Art. 7G - A inieiativa doi; fJroie~os de· 
lei cabe a qualquer Vereador c ao Prefeito, 
sendo r~r~vaiiva dêste a do projeto da lei or-
çan;_enta_rra e da~; que aumentem vencimentos 
?.C 1ll.nCJOnúrios ou criem cargos em scrvi~~os 
JH CXIS tcn tcs. 

TiTULO IV 

Das Finanças do Município 

CAPITULO I 

Do Palrimônio f.Izmicipal 

Art. 77 - A Fazenda l\Iunicipal com-
preende o patrimônio do 1\Iunicípio, isto é, 
seus direitos c o!n·igaçõcs, bens móveis, imó-
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'Veis c sémovcntcs c seus rendimentos, impos-
tos, taxas, contdbuiçõcs de melhoria c, em 
geral, qualquer renda municipal. 

Art. 78 - Os funcionários municipais se-
rão solidàriamenlc responsáveis, com a Fa-
zenda Municipal, por prejuízos decorrentes de 
negligência ou abuso no exercício de suas 
funrões. 

Parúgrafo único - Quanto a alcances c 
-extravios de dinheiro:; públicos, são os fun-
cionários sujeitos ú~; mesmas disposições re-
lativas aos exatores do Estado. 

Art. 79 - 0:; serviéJorcs municipais, res-
!Jonsávcis pela nrrecada~~ão ou guarda de ren-
das ou hens, silo obrigados a prestar fiança, 
arbitrada em decreto do Prefeito, em dinhei-
ro ou em apólices da dívida da União, do 
Estado ou elo l\Iunicípio. 

Art. 80 - A obriga~~ão de pagar ou re-
~olhcr rendas do 1\hmicipio niio pode ser ob-
J~to de compensação eom o direito creditó-
riO contra a Fazenda Municipal, salvo os en-
eontros de contas entre o Município c o Es-
tudo, a União ou outros Municípios. 

Art. 81 :._ São ínalicnúvels c impenho-
ráveis os bens c a renda do I\Iunicípio, salvo 
aquêle:; que, em virtmlc de lei c~pccial, se 
destinarem a garantia de obrigação. 

Art. 82 - O produto das multas não po-
derá ser atribuído, no todo ou em parte, nos 
dcnunci:mtcs, nem aos funcionários que au-
-t~tarcm o infrator, que as impuserem ou con-
ftrmarcm. 

. •. Art. 83 - Compete ao 1\-iunicípio, nos 
termos da lei, o processo executivo para .a 
·cobrança das rendas munieipais, do rendi-
mento de seus bens c das mullas, que lhe pcr-
tcncercrn, gozando n Fazenda lHunicipal dos 
mc~n~o~ privilégios da do Estado. 

I arúgrafo único -- As multas fiscais, por 
falta de pagamento de imnostos ou taxas, não 
P?d.erüo exceder de 20% 'da importância em dclnto. · 

Art. 34 - Silo próprios municipais o:; 
bens. I,móvcis incol'porados ao putrimi)nio do Mumcrpio. 
, ; Ar·t. 85 - A concessão de favores fiscais 

· };(~ s~ farú apoiada em fortes razões de ordem 
}mbhca ou de intcrê:;sc do Município; não po-
de o favo1' ser pessoal nem apr:JZado c depen-
de, de rcsoluçiíf~ aprovada vor dl)iS têrços dos membros da Cama r a. 
cais Ar}; Sü - E: urbano, para efeitos fis-
tod~ ~r.;~~~11~0 Peru:lCtro. das ci~ladcs c vila;,, 

· d ' rado de Inats de trmt·t C''S"S "1'-nta as, nlcsino . d . ' " ... " 
de um único p~ua~. ,0 , l?cahzadas em terras 
trate de ca~as dcOPII~tl:~no, salvo quando se 

· ' " · rcsH enchs de c I , propncdadcs agric 1 ' o Ol,lo.s, em 0 as on agro-pecuanas. 
CAP1TULO II 

Da receita ll1llllicipal 

Art. 87 - Cof!1pctc ao Município decre-tar c arrecadar os Impostos: 
I- Predial; 
II - Territorial urbano; 
III - Indústria c Profissões; 
IV - Licenças; · 
V - Diversões pública~;; 
VI - Sôbre atos de sua economia e as-

suntos de sua competência. 
Parúgrafo único - O impôsto de liccn~~a 

somente poderá ser exigido relativamente aos 
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t que dependam de autorização do Poder a os , 
Público Municipal. . . • . 

Art. 88 _ Compete, , mnda, ao Mumcrpto 

cobrltr ~ Contribuição de melhoria, na for-
ma da lei; l t' , ~ . ( sctls ~' . .. II - Taxas re a IV,\,, d JS ' ' .,crviços,. 

III _ Quaisquer. outras rc:rd~~s yrovem-
, t,. lo exercício de suas atr~lm1~~ocs c da 

Cl1 CS ( ] • C Sel'VIÇOS utilizaçilo de seus Jcns , · · · . . . 
A ;t 80 _ Pertencem ~und~l ao Mun~cipio: 
l~ a cmota-partc d~ rr,nr2ost? prcvrsio no 

. .. 1 F n." lii da Constllmçao l•.edcral c q~e 
l,llt: r·~· ·ntrc"{lC na forma c~tattuda no para-

lC o, e "' , r• 'O' , ., f . •nmdo do mesmo .\ ti[, .' . . _ 
f, I a Il se", que lhe tocar na ~hstnbmçao dos 

, . ~nto do que a Uniao arrecadm· do 
~lez }~01 ct renda c proventos de qualquer 
Hnposto (c "l nos têrrnos do art. 15, § 1.o, da 
nalur?za. !~~, I•'ederal, aplicar, pelo menos mc-
Consll~mçi~encÚcios de ordem rural; 
lmle, Icim 1 .- 1,.,1 r>or cento do c;~cesso arre-I - Il _,, I -

l . 1 I~"t .. do <1uando a arrccac açao C••d:H O IJC O -"' ,, ' l . • ' " ', 1 l ·111po'·to·· salvo a (e Impo~;;.os nc cst'l<<tW < c 1 ·' .,, • • · -.: ' ·t· (.:; 0 c:~cedcr, em l\fumcrpw, que. nao 
c.,pm '11~'· ci,1p1·•al o total das rendas locar~; de 
•·ert o < a ' " ' · I' d l t 2(') ~ -•1 • rr·ttt•r·e'''t (Const. 'e era , ar . J ; qua quer ' • '" · . , l , 1 · , , IV _ quarenta po1 cento. lo tola m I. c-
" d· d 110 Município, provem ente de, quais-
c.! a o, 11,0 , imrJOstos cobrados pelo üstudo. quer ou " 21 ). 
(c, ·t Federal, art. • 

OIV ·_ OS impostos C~UC, no todo OU em 
ll tr·m ··ferir o I~stado. 

parte, ··t 10 !lO ':___" o impôs to terrHorial. m:hano 
, A, , ·' ·., ... 1·vo na forma que a lct octcr-scra pi ogl ...,,,s ' 

minar: 91 ~ Provaua a valoriza~~iio. do i mó-
Ar t · • . i'rênci -1 de obras publicas c::c-

vcl, em c?ns~~L 0 ;nunicípio, do proprielá-
e~üadas,,/~~lll contrilmiçiio de melhoria,, n.a 
no bene tc:~tl ~~ndo q<Ie núo podcrú ser CJ~I/rl
forrna da lei, · . , IcsjJcsa r·c"1iz·tll" J1C'11 , 't ,, lf'Ci'IOI' a ü , , ""'" "• • da, em ~un,1 c ,td · v·llor que da obra decorrer ao acrcscmw 0 ' 

pnraA~t .in~'>2ve~ Fica vcdad~l a ~oh rança de 
r . 'jc 'l outros tnlmtos. 

taxas :ll 1 ~f~ 1~" Jií vedado ao l\ümicípio esta. 
Al t.. · . , . - 0 ,. ·w trúfe~o de qualquer na-

helecer lm~lta\~0 "d'. lribut~Js in tcrmunicipais, tureza po1 mer " . 
' l • ]· l"'IH':l de • rcssalval a a co J " •· 

I _ pcdúgios; . . , . , . " . t· .,, s rodovianas, <tcstm.Hi.\., cxclu-
II - :L, ,L ,; , .;- 0 d·t<; despesas de cons-

siva~nente a ml:C~_lZ·l~.t nelli.orar~1cnto de cslra-trnçao, conscrv.tç.to c 1 

das.. .. !l4 - O munlcipio não pode~ú es-
A, t. · ·r t · · 'tll '"'''"'O <l'l I , l'fcr·cn("t tn JU a na, c • "'"" ' l'\ Je!CCCI' ( 1 '' t ' d. . ·ntr~ bens de qualquer na urcza. 

procc .cnc~~· :__ NenÍnun irnpôsto poderá ~cr 
,1 ,.At t. di~~cta ou indiretamente, nlém de vm-
c C\ .ll 

0
• 110 de seu valor, ao tempo do an-te por cc1 

men~1: 1 . OG -:: E', .vedado ao Município lan-
çar impostos sobre. 

I _ bens, rendas c serviço:; da União c 
<lo Estado, sem prcjuíz? da. tributação dos s~r
viços públicos conc9d~dos, _ohscrvt:do o dis-
Posto uo parúgrafo muco deste artigo; 

II _ templos de qualquer cu~to,. ~cns e 
scrvi~·o" de partidos poLíticos, ínstrtmçoes de 
c'dtlc·{ ~:o e de assistência social, desde qqc 
suas' ~~ndas sejam aplic.adas, . in~cgralmentc, , 
no País, para os respectivos fms, . 

III - papel: destinado, ~xclusiv:amcntc, 
à impressão de jornais pcriódtcos c hvros; 
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' ' rv .:._ direitos de autor, a remuneração c 
atividauc de professor ou jornalista; 

V - pequenos estabelecimentos indus-
triais, direta ou indiretamente, desde que, si-
tuados em propriedades agrícolas de seus 
proprietários, se destinem ao beneficiamento 
ou. à indush·ializaçüo da lavoura, em peq_uena 
escala, isento, também, de quaisquer tributos 
o produto, até o limite qnc a lei fi:•ar; 

VI -- alividndcs individuais de pequeno 
rendimento, conforme o fixar a lel c com o 
<}uul a pcs~;oa pi·oveja ao sustento próprio ou 
de :ma faníília. 

Pa;·úgrafo único - Os serviços públicos 
concedidos não gozam àe isençuo tributária, 
:;alvo qmmdo cslabclcci<la pela Cumara, em 
lei especial, ou quando a Unif:o a instituir, 
em lei c:;pecial tamhóm, relativamente aos 
próprios serviços, tendo em vista o iutcrêsse 
comum. 

, Art. 97 - As conferências científicas ou 
Iitcr:írias, os recitais c :.1s e::posições de arte 
são isentos de quaisquer tributos municipais. 

Art. US -- E' defeso ao Município tribu-
tar título:.; da divid:1 pública, cmitülos por ou-
tras pcssouí; jurüllca:; · de direito público in-
terno, em limite :;upc1·!or ao estabelecido para 
os seus próprio;;, 

Art. :J!l - Só é permitido ao Município 
PSrti?ar dívida nltva nos casos de calamidade 
pubhea ou notória pollrcza de contrllminlc, 
t~cvcndo a lei respectiva :;cr aprovada por dois 
tcrçn:> dos Vereadores. 

CAPíTULO III 

Das despesas mwzicipais 

Art. 100 -São despesas municipais, úni-
emnentc, a.<; destinadas a scrvicos da admini~
tração, scrvi~~os que devem ser executados com 
o. objetivo de utilidade, uso c gôzo dos muní-
Cipcs. 

Art. 101 - O :rvíunicipio tcrú somente os 
encargos que lhe compelirem, em virtude de 
sua atividade administrativa c os previstos 
na Constituiçüo Federal, não podendo o Es-
tado atl'ibuir-lhc ouiros, nem obrigá-lo a des-
pesas, sem proporcionar-lhe os meios. 

Art. 102 --- :Nenhuma dc:>pcsa podcrú ser 
efetuada, ~:;em :1 devida autorização legislativa 
c o ncccs~ 1u·io empenho prévio, ficando o in-
frator desta vrcibiçüo ohrif;ado a devolver a 
rcspeetiva imporifmcia ao~} cofrcc. municipais. 

Art. 10:l -- Despcndcrú o l\Iunicípio, no 
mínimo, vinte por cento de sua~; rendas de 
impostos eom a manutenção c desenvolvi- ' 
mcnto do ensino. 

!1rt. lü4 -- O Município proverú as nc-
ccssHladcs do seu govf:mo c da sna adminis-
tração, cabendo ao E~;tudo presíar-lhc wcor-
ros, em ca:;o de calami<lade pública. 
. Art. f05 .-: Os pagamento:> devidos pela 
~~ar:er:~h~ lli~mrcJ.p_al, em viríude de sentença 
JUdiCiarm, ,la_r-sc-ao na ordem de aprcsenl.nt:ão 
~as precatonas c il conta dos créditos respec-
tivos, :;cndo proibida a dc:;ir~nnçiio de casos 
ou. p_eswas nm; dottwücs orçamcntúrias e nos 
~redlt?s extra-orçamentários, abertos para 
esse fun. 
.. Parágl'afo único - As dotações or:~~amen

tarias c os créditos abertos serão consignados 
uo Poder J udieiúrio, recolhendo-se as impor-
tâncias à repartição própria. 

CAPiTULO 'IV 

Do OI'Çamerzlo municipal 
' I 

Art. 10G - O orçamento será uno, incor-
porando-se à receita, ohr~ga~oriamcntc:, tô~as 
as rendas c suprimentos úc fundos, e Incluin-
do-se, discriminadamente, ~w dc:;pcsa, as do- • 
ia{~ões necessúrias ao custew de todos os sct·-
viços públicos. 

fi 1." - A lei de. orçmr1:cnto não cm.Itcrá , 
dispositivo c~;tranllo a prcvr~;ao da. receita e 
à flxaçüo da despes,:: par:: o:; serviços ant~
l'ionnenlc criados. Nao se Incluem nessa prm-
!Jição: 

I - A autoriza~:üo para abertura de cré-
ditos suplcmcnlare:; e operações de crédito por 
:.ullcci,J:wüo de receita; li__:_ A apllcaçüo do saldo c o modo de 
cobrü· o defic!l. 

§ 2,0 _ o orçamento .~la dcspcs~l dividir~ 
se-ú em duas parlcs: uma h:~a, que nao podcra 
:;er alterada, scnüo em virludc t!<t.lcl anterior; 
outra varlúvel, que obedecerá a ngorosa cspc-
ciflcaeão. - t' · 1 A!·t. 107 - Se o or~:amcnto nao 1vcr SH o 
"IlViado à sandío até 30 de novCI.nbro, prot·-
~ogar-sc-ú, par~t o exercício scgumtc, o que 
e<;tlvcr em vigor. ,. d 
• f: "t 10V - <;'}o vedadOS 0 C.'SLOI.'UO C 

H ' " ~< ' 'J' •t d 
Vcl.JJ'l" 'l concessiío de crédllos Ilnll. a os c · · ',,, ' · · I "'lslailva de 't •tbcrlura sem auionzaçao ~"' ' 
~ré,ditos st{plcrncntares c c?p~c~<~;s<l."' . ;d. t 

l><tr:, "l"tfo único - A ancr tm ,l .., CI e 1 ? 
' "t> ' • • 1 · t' d·t por ncccs:n-cxtr·wrdmário so sera al nu 1 ' 

d·td~ ur•'cntc ou imprevista, em. caso d<; gucr-
r~ com~~:ão intestina ou calanndade }JUbilca. 

' Art. 109 _ Somente depois de cnado em 
lei especial, incluir-:w-ú, no or~mncnlo, }Iual-
qucr tributo novo ou agrav:cv,;ao .úo tllr~;llo 
existente, niio se comprecndc:ldO, .c?!n.o a,ra-
vação, a revisüo dos valores Bl,lobll~anos, . co-
mo cadastro para lançamento uc tnbuto:;. 

Art. 110 - Na claboraçüo das proposta.s . 
· · - 1 " ·rvac•as 't'' presen-orçamcnlanas, senw ,o J.,c • ·. • ~ . 

çõcs técnicas c as normas financeiras dita-
das pela lcgislat~ão federal. 

CAPíTULO V 

Da Colliabilidade Mmzicipal 
I 

Art. 111 - Os 1\Iunicipio~:; possuirão ser-
viç'o regular de contabilidade, organizado de 
acordo com as nornws gerais ditadas em lei 
federal, com as instruções c modelos que lhes 
forem fornecidos pelo Departamento de Assis-
tenda aos JHunicípios. 

§ t.o - A contabilidade municipal com-
}H'eendc a inspeção c o t•cglstro da rcceit~1, 
despesas c atos rcwtlvo:; à gestão do patn-
mônio c scrú escriturada pelo método das par~ 
tidas dobradas. 

§ 2.'1 -'- O Prefeito c o fun_c~onário e~l
carrcgado de escriturar a contnbrhdu~e _1;crao. 
solitlitrinmcntc, rcsponsúvcis pela cxatldao das 
conta~; da Municipalidade. 

Art. 112 - O exercício f}nanccir? co-
meça em 1." de janeiro c tcrrmna c~n. 31 de 
dezembro, coincidinJo com o ano CIVil. 

Art. 11:~ -- Fica instituído o empenho 
prévio de tôdas as despesa:; nhmicipais, como 
condição de validade destas. 

Art. 11<1 - Terminado o mandato, o Pre-
feito entregará ao seu substituto, por ocasião 

591 



do início das funções dêste, todos os livros e 
d_ocumen.tos ·da 1\lunicipalidade, lavrando-se 
termo Circunstanctado de entrega. 

CAPíTULO VI 

. Da prestação de contas do Pl'e{ eiio 

.\rt. 115 - Até o dia 15 d~ janeiro de 
cada. ~mo, o Prefeito apresentará, (\ Câmara 
.!Hmucmal, um relatório de sua mlrninistra-
~:ão,. no exercício anterior, acompanhado dos 
segumtes documentos: 

,1) balanço de receita e ltt"i'esa; 
2) quadro comparativo da receita llrçada 

com a .arrecadada, c da despesa autorizada 
com a realizada; 

/ il) dcmou:;tração sintética da execução 
orçamcntúria; 

· 4) dcmonstra~:ão das operações de cré-
dito; 

5). demonstrat,:ão discriminada da despe-sa, r~ahzada pela verba de Serviçof; de Obras 
Publtcas· 

D
. , ~) J;alanço da receita e da despesa, por 
Is,ntos; 

7) balanço do ativo c passivo; 
0) demonstração da dívida fundada· 

, !l) demonstração discriminada da dÍvida 
flULU:.mtc; 
.. 10) demonstração das variac,:õcs patrimo-

niais; 
11) inventário geral. 
1?>. quadro comparativo do balanço do 

cx~rciciO encerrado com o do exercício an-
terior. 

_ § 1.• - Com os quadros c dcmonslra-
çuc~ ~onstantcs <lêstc artigo, o Prefeito cntrc-
~~;·a a Câ!'nara Municipal, em, original ou em 
"~"u~~da vw, o:; rlocumcntos comprovantes da 
rccc1 a,/nTecadada c da despesa realizada . 

. § ~.· - Se o Prefeito deixar de cumprir 
o diSfJo;;to neste artigo, a Cfnnura Municipal 
nor:1~ara. uma comissão pura proceder ex-
o{{lczo, a tomada de contas. ' 

J\rt. 116 - Feita a tomada de contas o 
Pdr.cfcllo mandarú .publicar os balanços ·r;or 
c I tal c pela imprensa, onde houver. 

Tt'l'ULO V 

Da anulação c1 t • · os a 03 da Camam e do Prefeito 
Art. 117 - Dos 'lt d . -mura c do Prcfe't • ' os c cc:socs da Câ-

nanceir·1 cal>et·:
1 

1
1
•

0 sobre a adrmnistraeão fi-, ' · ' e c" rso l IJ f · • dot para 0 T •'] . 1-- · ( 0 re Cito ou Verca-
§ 1 o 11 llln.l de Contas. 

. - · - O recurso ser: · t , tlçao, dentro em vint, r:',.lll,Ciposto por pc-
hltcação, notific-1,.:-10 0~1 l ~~~,, <_:ontados da pu-. ',., • CICI1C!'l d do se !'efira a pessoa deter . : l· o ato, quan-
qucl' tempo, quando dissc~m~~~~l •1. c, em qual-
l•• ...... p n .. •lJ!'co "C' •1! "' .· Cf.pcito ao intc-t ... ).J" • "-·· 

1 {'> (_ • .1.'\CStC C'l~O · t · · ' " • o recurso d vc ser m crposw, por dez cidad:- · , c-mo. .tos, no nnni-
§ 2.9 - Recebido o recurso 0 'l'I·'J 

•· • . · , I mn·ü de 
Con~.J.; nxara prazo unprorrogúvcl d, t •• 
qual o . P?der rcc(~I'I'ido_, Câmara ~u ~~- ~t. no 
prcsial'a mfm:maçoes ~obre o recurso. c N~o, 
prestadas :~s mforma~:oes, scrú julgado 0 /~ 
euc;;o, ~;crvmdo de h.asc para o julgamento c 
documentos _uprcscnwdos pelo recorrente os 
quando possn~.cl, o.s ''.lcmcntos de que dispt~~ 
serem as sccço.cs tccmcas _do Tribunal. o jul-
gamento devera ser profcndo no prazo de scs-
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senta (60) Jias, a contar da data do recebi-
mento do recurso com as necessárias infor--
mações, ou do último dia do prazo fixado pura 
estas, se não forem prestadas. 

Art. 118 - Dos atos c dccisõc~; do Pre-
feito, I;elalivarnente ~w:> funcionário;; muniCi-
pais, caberá rccur:;o do3 inlcrcs:;mlos para a 
Càmara Municipal, no prazo de vinte dias, a: 
contar da publicação, notificação ou ciência 
do ato. A Cfnnara dcchlirú s{)brc o recurso; 
dcnlrn de trinta (ilO) dias. 

Art. Jl!) - Doe> demais atos do Prefeito 
c da Ciunara :Municipal, caherú recur;;o para 
a 1\Sf;cmhlóia Lcgi:;Jntiv:1, prevalecendo o:; pra-· 
zos c a condição relativa ao pedido de iufor-
rnações, cstabclccldo;; no~> pa!·úgrafos 1:} c 2.• 
do art. 117. 

flarúgrnfo único - No intervalo dn~; ses-
sões lcgi:Jativas, scrú o r<:curso interposto pa-
ra a Comissão Permanente da At;~;emblóia Le-
gislativa. 

Art. 120 - 0::: rccurw::; a que se refere 
êstc título serão interpostos diretamente, pe-
rante o poder competente, pelos intcrc:;sados, 
devendo :>CI' acompanhados de cerlid:ío ou 
prova dos atos reco:·ridos c das leis ou re-
soluções a êlc~ relativas. 

Parúgrafo único - Os recursos n:ío terão 
efeito :;uspensivo, salvo a hipótese prevista no 
artigo precedente. 

Art. 1~21 - Qr~nlqucr lei ou ato do Muni-
cípio que fôr julga~lo. J~constituc_ional ou ile-
gal 11clo Poder Jud1cwr~?· devera s~:r. expres-
samente revogado pela Carnara l\hmJe!pal. Se, 
entretanto ocorrerem em favor da lei ou ato 
funtl:\das ;·uzõcs de d.ircito, o l\Iu;1icípio pro-
vocará novo pronuncramcnto da JW>l<ça, adu-
zindo as razõeS que, crn -seu entender, justifi-
quem. 

TíTULO VI 

Do órgão de assistência técnica aos municípios 

Art. 122 - O Departamento da~; l\Iunici-
palidnrles da Secretaria do. Interior pa~sm:á 
a denominar-se Departamento de A~;si:;tencia 
aos I\Iunieínios c, como. órgão técnico, presta-
rá a:;sistêncio à adrrumstração municipal, 
quanuo soliei ta da. 

Art. 123 - Co~P?l? ao Departame:J.to de 
Assistência aos MuniClfHO:;: 

I ___ ncspOIHler. il:> c~mst!llas dos Prefeitos 
c das Cftmar:JS Mumc1paL~ ~obre assun los afe-
tos à administraçüo mumc1pal; 

II _ OrGtmizar a estatística financeira e 
patrimonial ~los l\Iuni_cípio~, sugerindo-lhes. 
medidas gcrlJIS c. prov1dencws para a norma-
lizaeiío de sno.s fmanças; ·ui _ glaborar c expedir aos Prefeitos 
circubrcs contendo sugestões para a padro-
nizar~ão dos o~·ç:unentos, com o fim de :;istc~ 
mau:~al' a adrn.nnstração c facilitar a coleta de 
dados cstatír;tlcos para o Estado c para os 
Municípios; . 

IV - neg1strar, para fins estatísticos, os 
orçamentos promulga<los; v _ prcsl~r o_ devido auxílio i!;, Prcfci-
turm;, na orG'amzaçao de seus serviços admi-
nistrativos, rcmctc~lt~o-lhcs, a título de cola-
boração, os JlCcc~~anos modelos c instruções~ 

VI - or.g~mzar o registro dos Prefeitos, 
dos Vice-Prefeitos c dos V•~rcadorcs coín as 
datas cus re~r>cclivas elciçôcs, perda' de man-· 
dato, etc.; 
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VII - Hcgistrar a divisão administrativa 
do Estado, promovendo a solu~~uo das ques-
tões inlermunicqnus c ,intcr·distritais, hem 
corno .(!e conüi,us riscuis Iws zonas em li-
tígio; 

VIII - Emitir pareceres sôbre os em-
·préstimos que o:., municípios tenham de rcali-

• zar com o Governo do Estado ou com parti-
culares, mediante g:1nmlía dêslc, redigindo c 
registrando os respectivos contratos; -

. l.ll.. - Cvlal.Jvnu l'o•.t '' auuHul~:>truçao lo-
<::!1 no levantamento -!:1 planta iopogrúfica c 
cada~tral dus sedes de municípior;, de distri-
los, bem COl!lO na cl~ü;or:tçâo dos respectivos 
planos dirclore.> c do~ rcgulmncnlos elos ui-
YCrso:> serviços· rclut!.vos a és:;es plano~;; 

X - Proces:Jar a fll estação de contas dos 
iniervcntore:s nos i\Iumcípios, pnovista no ar-
tigo 102, § 2.", . da Constituição do Bstado c 
125, § 2.'', desta lei; 

XI - Informar to encaminll~n· ao Gover-
nador <lo Estado os processos relativos à ad-
rninlslração mudicipal que forem da compe-
tênci 1 daquela autoridade apreciar; 

XII - Estabelecer eursm; de aperfeiçoa-
meu to para os funeionúrio:> municipais; 

. XIII ·- Promover inquéritos penódicos 
a. fuu_ de. i;istcmatizm· conhecimentos gerais 
sobre n V H! a local; 

.XIV.- Anotar e publicar as leis federais 
de mterossc para o !llunicípio, assim corno 
?romovet· a consolidaçüo das estaduais que a 
eles se refiram· 

'"" ' • • "'-v - Publicar, periociicameil'tc, o Dido-
nano Municipai; 

XVI. - Esiabe.lcccr um serviço gratuito 
<~c. ~Istnlmiç~,o aos jornais do Estado de no-
herano rc!at>vo a lHIC:>lôcs da admlnish.'lção 
c de i•,terêssc dos '.Munieipios, entrando em 
~on '':~w direto com a din~ção dos jornais do 
v.,cnor, a fim dl' se dar ao noticiário dôs 
problemas administl'ativon ou técnicos de ca-
~a. rcgiüo a atualidade c a realidade que jus-
hfHrue!P a sua divulgação. 

XVII - PuLJic::,· lllll boletim informativo 
pcri óslico, sôhre assuntos da administração 
munieípal, com o fito de incentivar o estudo 
de problemas do govêmo local; 

.XVIII - Promover a edição de manuais 
dcstmado1> a orientar os funcionários c a sis-
tematizar os eonhecimentos sôbrc cada fun-
çüo ou servieo; 

XIX. - f>romover, em colabroação com as 
aulc.cidadcs estaduais c municipais, corigres-
sos destinados ao exame c discussão dos pro-
blemas gcrab dos ~overnos do~\ ~.lllnicíplos, 
editando os rcspéci ;vos anais e promovendo a 
cxceuçiio de sua;' ,:ondusôcs; 

XX - Prom .... ver, nas mesmas condições 
do i[em anlcriol', reuniões de Prefeitos de 
l'cgiões onde lwja fJl'otJlemas adminístrativos 
de íncerí':,:w rcgion::J a ·l'ewlvcr, cxaminando-
Ov em comum e Procurando fixar a solução 
téenien mais cvns~nli\nca com os elementos 
apresentados. 

TiTULO VII 

Da lnlervençüo nos IIIzmicipios 

Art. 1~1 -- O Estado não intervirá :no 
Município, ~al\'o para lhe regularizar as fi-
nanças, quando. 

I - Vcl'ificar-sc impontualidade no ser-
viço de Clllfll'Óslimo garantido pelo Estado; 

A. L.- 38 

. II - Deixar o. Município de pagar, por 
dOis anos consecullvos, sua dívida fundada. 

:"-rt. · ~25 - A intervenção, que se efe-
tuara :nc(hautc l'C}Jrcscntaçiio do 'l'l'ibunal de 
C~nlas uu de qualquer Vereador, será dcter-
Jmnada em lei, que lhe fixará amplií.ude c con-
dições de execu~~ão. 

§ t.o ,- O Governador cxecntarú a intcr-
ven~~::ío, nomeando o Intc)rvcntor com apro-
vaçüo da AssemlJléia Legislativa . 

§ 2.'' - O IntervcJl"lor, por interrnôdio do 
Govern[ldor, preslarú contas de sua adminis-
tra~:ão à Assembléia Legislativa. 

Art. 1213 -- Cessados os motivos du in-
tcrvcnç::io, as autoridades mmlicipais, afasta-
chw em conseqüência dela, voltarão ao exerci-
cio dos cargos. 

TiTULO VIII 

Das Disposições Gerais 

Art. 127 - As escolas municipais ficarão 
sujeitas ü fiscalização' c aos rcgula.mcnlos d~ 
ensino do E:; ta do. Nas escolas rurms, d_ar-se-a 
especial atenção ao ndequad? . c~:mhccmJCnto 
das atividades rurais do l\lumciplO. 

Art. 128 - As concorrên5?ia~ púh.licas ~c
rão anunciad:1s com prazo ~1ao mfcnor a 30 
dias c nunca superior a IJO dws · . , 

Art. 120 _O Estado dctcrnunarn um:: re-
dução de cinaiicnta por cento das t~lbe!as d.c 
preços para pi1blicaçõcs insc:tas no .or:gao ofi-
cial relativas à administraçao mumc1pal. 

'Art. 130 _ Nas escrituras_ c nas carlas 
' ele adjudicação ou ?c ar~c.rnataçtH?, c~r~, trans-

ferência de imóveis sujeitos a. I~nfHJSLO m~
n.lcipal, é obrigatói'ia a transcnça? da certi-
dão de se acharem os mesmos qmtcs com a 
Fazenda Municipal. . . 

§ 1,0 _ Pela infração dêstc artlf;_o,, mcor~ 
rerão, na multa de Cr$ 500,00,. o oflcwl que 
houver lavrado ou subscrito o mslrurncnto c 
o que o houver registrado. 

§ 2.0 _ Nos inventários, yr:olamentos _e 
execuções, os escrivães não farao conelu~ao 
dos autos para sentença sem prov~l. de qmta-
ção do~> impostos devidos pelo espolio c pelo~ 
executados. _ 

1\rt. l:ll - Os Municípios excc;utarao c 
farão cxc'cutar, na parte que I.hes d~sser res-
peito, as leis c rcgulamcn tos fedcnus c esta-
duais. 

Art. 132 - Os Diretores dos serviços mu-
nicipais, indcpcndcn temente d?. (!ualqucr des-
pacho e sob pena de rcsponsallthdadc, forne-
cerão, mediante o pagamento dos rc:;pcelivos , 
selos c emolumentos, as cr~rUdücs de que cons-
tar no:> serviços a sc:.1 cargo, ressalvado~; os 
casos expressos em que o inlerêsse público 
imponha sigilo. 

Art. 1:33 - Os canlo:> públicos munici· 
pais, salvo os de eonfia'nea, serão preenchi-
dos por concurso de prÓvas c, subsidiária-
mente, de títulos. . . 

Art. 13<! - O l\Iunicípio c.stmmlnr:~ a m;; 
ganização de "Soeicdade de Anugos ~n Ctdnde 
apolílicas, congregando reprcsci1l[~çocs das as-
sociações de élassc c de outros mtcres:;ados, 
para eooperarcm com a PrcfcHt:ra na C:!:Cc.u-
ção do plano diretor c dos serviços de assis-
tência social. 

Art. 135 - A ocorrência de feriados es-
taduais c municipais não obrigará a paralisa-
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ção das atividades privadas, nos têrmos da le-
gislação trabalhista, em vigor. 

TíTULO IX 

Das Disposições Transitórias 

A~t. 136 - Terminará a 31 de .ieneiro 
de ~D<>1 o m::mchw das prirnci!'as Cômarns 
Mumcipais eleitas em 2:l de novembro de 

· 1947, assim como o elos Prefeitos e Vice-Prc-
fcito~1 eleito::;. 

. . J\rL 1:37- A pariir de HH8, a:> taxas adi-
cwnms e outros tributos, atualmente existen-
tes na legidação dos municípios, serão incor-
poradas aos h·ilmtos municipais, aumentando-
lhes, proporcionalmcn te, a taxa de incidência. 

.. § 1.". - I)~l'a efetivar a incorporação dos 
ndrcr.onms~ de que cogita êstc ar!igo, serão 

'rr?VIdcncwdas as necessárias medidas legis-
ah':aS, na forma de instruções, que serão ex-
Pedi~~s pelo Departamento de Assistência aos 
Mumc1pros, se lhe forem solicitadas. 

§ 2." - No exercício de 1!l48, serão as 
taxas adicionais cobradas pela forma 'consa-
g~a?a na vigente legislação fiscal dos Muni-
CIPIOs. 

A1·t. 138 - Os Municípios deverão sutis~ 
fazer o dispostivo no artigo 15, item XIII, den~ 
. ro do prazo de cinco anos, devendo, para 
Jsto, consignar as respectivas dotações nos 
orçamentos anuais. . 

Art. 139 -.Até que se crie o órgão de 11lll3 Posição paritúria, mencionando no artigo 
• da Constituição do Estado, em matéria 

de lançamento de impostos c rclativmncntc a 
~utras questões surgidas entre os contribuiu-
. · cs c o fisco municipal, cabcrú recurso dos 

.Intcre••··td c· l\I · · 1 têr "u' os para a amara 1 ume1pa , nos 
mos do que regula o Título V rlcsta lei. 

. c~ Art. 140 - Na sua primetra reunião, a 
: f'amaya eleita a n de novembro dêstc ano 

f~~ara o subsídio c a rcprcsenta~~ão do Prc-
l to, bern como a ajuda de custo dos Vcrca-

. c 0 \CS, observando-se a condic•1.o c limite do 
artigo 32, §§ V c 3.•. "'' 
O C ~~t. 141 - Enquanto não fôr expedido 

Odl"O 'l' ··1 t · · 0 arti "' 11 Hl arw, padrão, a que se refere 
fcitu ,?'0 114 !la Co_nstituição Estadual, as Prc-
lcgisÍ:\ co~!Inu~r:w a aplicar a sua própria 
Pôs to çi 0 .h Idb.uta~ta, adotando, quanto ao im-
sido rt ~ In ustnas c profissões a que tem 

' a e tl!r.ora SC" 'd l E ' Art 142 ' · ,.,m a_pc o <'stado. 
por lei ~stadu- Os att~ms subdistritos, criados 
gcrão, a 2'3 d~l c devidamente instalados, ele-
dois suplentco; 1~ove~hrç>, ~UI} Juiz de Paz c 
respectivo. · ' com JUnsd1çao no tctTitório 

Art. 143 _ p· f 
contribuir para .1 Ica ~a~u~ta_do ·ao Município 
Segurança c Dcf~<;~~.f~t~tu1 rcao do Fundo de 
vistos em lei ord1-' : ?Cla ' para os fins prc-nana. 

Art. 144 - Tem caráter · 
quanto sua fiel execução cstY~~m~ncn~c, en-
pclo Estado ou pela UnHo os acÔr rssegurada 
vênias inlcradministrativ~s ·P:tl'a caosexou co~l
d · t · · · ' ccuc·w ~ scrvtços c~m1c~s .cs

1
p.ccializados, de inte-

resses comuns as rcs or H tas da administra :-
c devidamente ratificados por leis dos go~~ 
nos compactuantcs. 

A~t. 145 - As disposições desta lei não 
s~ aphemfl aos casos p~ndcntcs, os quais se-
r~w solucwnados de acordo com a legislação 
vigente ao tempo da promulgação desta. 
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Art. HG - Até a im;talação das Câma-
ras, continuam os Mu'nicípios a ser regidos 
pela forma estabeleCida no artigo 8.• c seus 
parágmfos do Ato das Disposições Consíitu-
cionais Transitórias do Estado. 

Art. 147 - A presente lei entrará em vi-
gor na data de sua publicação, continuando_ 
em vi~lor a lei n." O, de B de outubro de 19,17, 
narruilo que com ela não colidir. 

Art. 1,18 - Revogam-se as disposições em 
contrúrio. 

Sala das Comis~;õcs, :lO de outubro de' 
1!H7. 

(a:.~.) Simões de Almeida - Pedro Bra-
ga - Oscar Corrêa, vice-prc::;idcntc, em exer-
cido - Magalhfics de Melo Viana. 

CO!YHSSJ.O EXECUTIVA 

Alberto Teixcirn - Prcsidenie. 
Lima Guimarães - 1.• Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.• Vice-Presidente. 
Valdil· Lisboa - V Sect·etúrio. 
Luiz Domingos - 2.• Secrctúrio. 
Emílio Vasconcelos - a.• Secretário. 
Ozanan Coelho - 4.• Secrctúrio. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGlStAÇÃO 
E JUSTKÇA 

Pedro Braga - Presidente. 
Juarez de Sousa Carmo - Vicc-Prcs! • 

dente. 
Cfmdido Ulhôa. 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. ( •) 
Starling Soares. ( • •) 
nibciro Navarro. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr . 
Rondou Pacheco, designado em Sessão de 
1111011!)47. . 

( • •) Snhsti tuído, in termamcn te, pelo Sr . 
Uriel Alvim, designado em Sessão de lilllOI 
1947 c êstc substituído pelo Sr. Carlos Pra-
tes, designado em Sessão de 2111011947. 
COMISSÃO DE FINA!lÇAS, 0::\ÇAME!ITO E TOMADA 

DE CDilTAS 

Maurício Andrade - P1·esidcntc. 
Henó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( •) 
Feliciano Pena. 
Guilherme Machado. 
Tancrcdo Neves. ( • •) 

( •) Substituído, interinamente, _pelo Sr. 
Chaves Ribeiro, designado em Scssao de 101 
1011947. . . 

( • •) Substitmdo, intermamentc, pelo Sr. 
último de Carvalho, designado em Sessão de' 
2411011947. 

coril!SSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uricl Alvim - Presidente. , 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
'(;ltimo de Carvalho. 
Armando Zilcr. 
Dilcrmando Cruz. ( •) 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em Sessão de 
16J10J1947. 



~OMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Emílio Silveira ,_ Presidente. , 
Rondon Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. ( •) 
Al"lindo Zaninl. • , 
José Cm·valheira. 

\ i 

-/ ( ·) Substituído, interinamente, pelo Sr, 
Carlos Prates, desi~•nado em Sessão de 201101 
1947. ' 

COf;:llSSÃO DE YIAÇAO E OílP.AS PúBLICAS 
Otacílio Negr:ío - Presidente. 
• los é Augusto - Vice-Presidente. 
Andró de Almeida. 
.loão Cmnilo. 
Ma teus Salorné. 

COMISSÃO DE TRABALHO E O~'tDEM SOCIAL 
~Jacir Lima -- Presidente. 
Adolfo Portei a -- Vice-Presidente. 
i:~olivar de Preita5. 
Geraldo Alaíde. 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE ShúDE PúllLICA 
Antônio Caetano - Presidente. 
Fidelcino Viana. ( •) 
Jacdcr Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. 

( •) Sbstitudos ,interinamente, pelos Srs. 
Mouri:io Guimariies e Moacir Hesendc, respec-
tivnmentc, designados em Sscssão de 2•!-9-
19H. 

COMISS.W DE SEGURANÇA PúBLICA 
Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Hibeiro - Vice-Presidente. 
Alníf>io Costa. 
Antônio Pimenta. 
J u:wn Alberga !'ia. 

COM!SS.W DE ASSUNTOS MUrllCIPAIS n NEG'ÓClOS 
INTERESTADUAIS 

César Sor::ígi - Presidente. 
Lourenço Andrade -- Vice-Presidente. 
Carlos Prates. 
Guilhcrmino de Oliveira. 
Manuel Ta v eira. 

COmiSSÃO DE REDAÇÃO 
Abreu Re:;enrle ( •) -- Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Badaró .Júnior. 
Xenofon le Mcrcadante. ( •) 
Simões de Almeida. ( •) 

( •) Suh3tituídos, interinamente, pelos 
Srs. Soares Canedo, Magalhãc5 M. Vi::ma e 
José Augusto, designados em Sessão de 101 
1011947. ' 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBPJ: SERVIÇOS 

DE JUSTIÇA (')) 
Jason Albergaria. 
César Sorági. 
Urna Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte I\Iercadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

(*) Nomeada em , Sessão de 1GI9J1947, 
conforme requerimento n.Q 42 do Sr. Fa-
bricio Soares. ' 

COMISSÃO ESZ'EC!Al. DZ, ESrt:DOS SôERE PiWDUÇÃO 
AGRICOLA ('") 

Sousa Carmo. 
.To rio Ct~.milo. 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andr:u!e . 
.fason Alhc1·gad~. 
Ci\ndldo Ulh:Ja. 
César Sorúgi. 

(•) Nomeada em Sessão de 22IGI1!J4i, 
conforme reqner1rnenlo n.o 43, do Sr. Sousa 
Carmo . 

COMISSÃO ES?EÇ!AL DE ESTUDOS SôBRE 
'l.TU\l'JSPmm:s (*) 

Hondon Pacheco. 
José Augusto. 
Ilacir Lima. 
Magalhães Melo Viana. 
Aluísio Costa. ( •) 
César Sorúgi . 
Armando Ziler. 

(•) Nomeado em Sessão de 22I91Hl47, 
conforme requerimento n.0 51, do Sr. Simão 
da Cunha. , 

( •) Substit~!ído, in~erinamc~ltc, <,Pcl~ Sr. 
Dolivar de Freitas, designado em .,ess.to de 
11101104'1. 
COMISSÃO ESPECIAL DZ ESTUDOS SôBRE O ENSINO 

NO rwrm: DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pires. 
Emílio de 'la~;concelos. 
Fidclcino Viana. 
Geraldo Ataíde. 
Feliciano Pena. 
Cfmdido Ulhôa. 

(*) Nomeadn. em Sessão de 291911947, 
confo!·me requerimento n.o 57, do Sr. Chaves 
Hihciro. 

OEUflVW DA ASSEMBL:Cl.<\ LEGISLATIVA AOS 7 DE 
!lOVEl'i!flRO DE l!H'l 

PHESIDf:NCIA DO SR. LIMA GUI.l\iARÃES. 

À hora regimental comparecem os s;-s:: 
Lima Guimarães - ,'-,lolfo Portela - Antomo 
Pimenta - Bolivar de Fre.ita:- - Carlos I~r~
tcs - César Sorúr.<i - PeHciano Pena - Gm-
lherrn" Machado ·::_ __ João Camilo - Júlio de 
Carvalo - Magalhües de Melo Viana - Ma-
teus Salomé - Henó - Tancredo Neves. 

Deixam de comparecer, com causa jus-
tificada, os Srs. : Alberto Teixeira - Castro 
Pires - Valdir Lisboa - J ,uiz Domingos 
Emílio Vasconcelos - Ozanan Coelho,-:-
Abreu ficsende - Alberto Deodato -- Almsw 
Costu ~ Amadeu Andrada - An<;Iré de Al-
meida - Aníbal Gontijo - Antôm? C~\C!ano 
- Antônio Guimarãef; - Arlindo Zanuu -
Armando Ziler - Astolfo Dutra - August~ 
Costa - Augusto de Figueiredo - ~-ad~ro 
Júnior - Cândido Ulhôa - Chaves hlbciro 
- Dilermamlo Cruz - Emílio Sil~_e!ra . -
Fabrício Soares - Faria Tavares - I• wclcmo 
Viana -- Geraldo Ataíde - Guilhermino de 
Oliveira - Ilacir Lima - Jaedcr Albergaria 
- Jason All>crgaria - José Augusto - José 
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Carvalheira - Joubcrt Guerra - Juarez de 
Sousa Carmo - Lourenço Andrade - Luiz 
Maranha - l\Ianucl Tavcira - Martins da 
Costa - Maurício Andrade - l\Iendcs Fer-
reira - Moacir Hescndc - l\Iourão Guima-
rães - Oscar Corrêa - Otacílio Ncgrão -
Pedro Braga - Ribeiro Navarro - Hondon 
Pacheco - Simão da Cunha - Simões de 
Almeida - Soares Canedo - Sousa Carmo 
- Starling Soares - último de Carvalho -
Uricl Alvim - Xcnofontc Mcrcadantc c Wil-
son Bcraldo. 

FALTA DE QUORUM 

O SR. PRESIDENTE - Acusando a lis-
ta de presença o comparecimento de apenas 
1~ Srs. Deputados, deixa de realizar-se a Scs-
s1!o, prevalecendo para a ordinária, na pró-
:uma segunda-feira, a ordem do dia anterior-
mente designada. 

ENCERRAlHENTO 
Nada mais havcnclo, o Sr. Presidente 

encerra a reunião, mantendo para a próxima 
a seguinte: 

ORDEM DO DIA 10111I1!H7 
Primeira parte 

Da~ 14 às 15 horas: 
Leitura c aprovação da ata .. 

_Expediente, inclusive leitura e aprcscn-
taça~ de pro.ictos, pareceres, indicações, rc-
quenmentos c interpelações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discus~ão c votação de requerimentos, 

Parccc~cs, mdicaçõcs c in tcrpelaçõcs. 
Leitura c aprovação de redações finais. 

Segunda parte 
Das 16 às 18 horas: 

d Vo~ação, em 2.• discussão, já encerrada, si> ProJeto. n.o 313, que autoriza uma cmis-9oo ~c apolicc até a quantia de Crf:; ...... . · .o o· 000,00 vara rc"uhrizaç:'ío de com-
pdronEnssos do Tesouro c "'ror~cnto '·\ r)roduç:'ío o •stado. ' · ' 

Votaç:'ío em 1• d' - .. d do nroj t" · Iscussao, Ja encerra a, 
concede c 0 n." 32~, do Sr. Carlos Pratcs, que 
Nova Eras.ubvcnçao ao Hospital S. José, de 

, 1.• disc " d . V!!rno do E~t~s.to o J)l'OJcto n.• 329, do Go-
cuü de Cr$ 7~~0 • que nl!re um crédito cspc-
cultura lnd,. l : 084,00, a Secretaria da A<<ri-

1 •' . '18 na, Comércio c Trabalho "' 
, · discuss:'ío do . . · 

vcrno do Estudo ProJeto n.o 330, do Go-
c~al de Cr$ 1. 200 ~~te atn:c um CI'éllito cspc-
çao c Ohras Públlca~::70, a Secretaria da Via-

1. • discussão do . 
vêrno do Estado que llf.OJCto n.• 331, do Go-
po de Bombeiro~ I>an I~ac~c cf~t~vo do Cor-

. _ ' rClClO de 1!J4S 
. 1.• d~scussao do projeto n.o 332 . · 

L una Gunnarãcs, que rc"til'l ,1 't d_? Sr. · d "' ' ' prcs aç'to d s~rVlÇOS os empregados da Hêd ' rvi. '~. c V1a.;ao. c meu a de 
1.• discussão do projeto n.o 333 do S 

Lourenço .Andrade, que autoriza o 'Govên~. 
a su!Jvcncwnar a construção de uma cstrad? 
entre Passos e Guia Lopes. a 
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1.• discussão do projeto n.• 33J, do Sr •. 
Rcnó, elevando a distrito, os povoados de· 
Alfredo Vasconcelos, Pouso Alcgl'c c Paiva, 
do município de Barbacena. 

1.• discussão do projeto n.0 335, do Sr., 
Rcnó, C0!1ccdcndo subvcnçiJcs. 

1.'' discussfto do projeto n.? 33G, do Sr ,· 
Magalllãc:; de Melo Viana, elevando a 1listrito 
o povoado de Boachã, município de Inha- {,í 
pirn. 

1." diRcussiío do projeto n.o 337, do Sr. 
Júlio de Carvalho, que i'i;;a o~> vencimentos 
dos inspetores técnicos regionais do Estado. 

1.'' discw.Jsão do projeto n." 338, do Sr. 
Starling Soares, que autoriza o Govêmo do 
Estado a fazer doaçfto de terreno à Prefeitura 
~lunicipal de Del o Horizonte. 

1.'' discussão do IJrojeto n. 0 339, do Sr. 
Magalhães de Melo Viana, que autori,:a o Go~ 
vêrno do Estado a conceder subvcnçi:\o a ins~ 
titukõcs de beneficência. 

2.'' discussão do projeto n.0 245, que mo-
difica o Decreto-lei n.0 1.831, de 21 de agôs~ 
to de 1946. 

2.'' discussão do projeto n.o :312, que con~ 
cede subvenção a crnprêr;as ou companhias de :/ 
transnortes aéreos sediadas no Estado. 

- Encerra-se a reunião. 
COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimal'ãcs - 1.0 Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2. 0 Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa - 1.0 Secretário. , 
Luiz Domingos - 2.o Secretário. . 
Emílio Vasconcelos - 3.0 Sccretúno. 
Ozanan Coelho - ,Lo Secretário. 

COMISSÃO DE COilSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Pedro Braga - Presidente . 
. Juarez de Sousa Carmo - Vice-Presi-

dente. 
Cândido Ulhôa. 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. ( •) 
Starling Soares. ( • •) 
Hibciro Na varro. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Rondon Pacheco, designado em Se'ssão de 111 
1011947. 

( • •) Substituído, intcrin~\mcntc, pelo Sr. 
Uricl Alivm, designado em Sessão de 131101 
19,t7, c êstc substituído pelo Sr. Carlos Pra-
tcs, designado em Scs~;fto de 21110 11!>17. · 
COMISSÃO DE FiNANÇAS, o:~ÇAMENTO E TOMADA 

DE CONTAS 

"Maurício Andr:.üc - Presidente. 
Hcnó - Vicc-l•rcsidcntc. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( •) 
Fcliciano Pena. 
Guilherme Machado. 
Tancrcdo Neve:;. ( • •) 

( ·) ~ub~tituído, interinamente, pelo Sr. 
Chaves Ribeiro, designado em Scssüo de 101 
1011947. . 

( .. ) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
último de Carvalho, designado em Sessão de 
24JlOJl!H7. 
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COMISSÃO llE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uriel Alvim - Presidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
úlUmo de Carvalho. 
Armando Z1lcr. 
Dilermando Cruz. (*) 

( ') Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em Sessão de 
1611011947. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

l~rniiio Silveira - Presidente. 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. ( •) 
Arlindo Zaniní. 
José Carvalheira. 

( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Carlo~ Pratcs, designado em Sessão de 201 
10I1!H7. 

COl\llSSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

OCa cílio Negrão - Presidente. 
• Tosú Augm;to- Vice-Presidente. 
André de Almeida. 
João Camilo. 
Ma teus Salomé. 

C!HiiSSÃO DE TUABALHO E 0!\.DE!\1 SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
Boli v ar de Freitas. 
Geraldo Ataídc. 
Astolfo Dutra. 

COMISS.ií.O DE SAúDE l'(IBLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
l•'idelcino Viana. ( •) 
. Jacdcr Albergaria. ( *) 
Luiz Maranha. 

( •) Substituídos, interinamonte, pelos 
Srs. Ivrourão Guimarães e Moacir Resende, 
respectivamente, design.<dos em Sessão de 241 
91'1947. ' . 

CmillSSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Hibeiro - Vice-Presidente. 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta . 
.Tason Albergaria. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Sorági - Presidente. 
I~ourcnço Andrade -.., Vice-Presidente. 
Carlos Pratcs. · 
Guilhcrmino de Oliveira. 
Manuel Tavcira. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Resende ( *) - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Dadaró Júnior. 

Xenofontc Mercadantc. {*) 
Simões de Almeida. ( •) · 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Soares ·Canedo, Magalhães M. Viana c 
José Augusto, designados em Sessão de 101 
1011947. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôllRE SERVIÇOS 

DE JUSTIÇA (*) 

.T l~son /~lb~n:aria. 
Cesar Sorag1. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte Mereadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

(*) Nomeada em Sessão de 1<>1911947, 
conforme requerimento n.• 42, do Sr. Fabri-
cio Soares. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 

AGRíCOLA (*) 

Sousa Carmo. 
.T oão Camilo . 
Ozanan Coelho 
Lourenço Andrade. 
.J ason Albergaria. 
Cândido Ulhôa. 
Cl-sar Sorági. 

(*) Nomeada em Sessão de 221911947, 
conforme requerimento n.Q 43, do Sr · Sousa 
Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPO:l.TES (*) 

Rondou Pacheco. 
José Augusto. 
Ilacir Lima . 
Maualhãcs Melo Viana. 
Ahilsio Costa. ( •) 
César Sorúgl. 
Armando Ziler. 

(*) Nomeada em Sessão de 221911947, 
conforme requerimento n.O 51, do Sr. Simão 
da Cunha. 

( •) Substituldo, interinamente, pelo Sr. 
Dolivar de Freitas, designado em Sessão de 
111011947. 

Chaves Ribeiro. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pires. 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidclcino Viana. 
Geraldo Ataíde. 
Feliciano Pena. 
Cfmdido Ulhôa. 

(') Nomeada em Sessão de 291911947, 
conforme requerimento n.9 57, do Sr. Chaves 
Ribeiro. 
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69.• SESSÃO ORDINAniA, E:\I 10 DE NO-
VEMBRO DE HJ.17 

Presidência do Sr. Alberto Teixeira. 

SUMARI.O - Comparecimento --- Ala -- Ex-
ped~cntc: mensagem n." il5, sôbre conser· 
vaçao da rodovia .Jequitibú -- Pirapama 
- l\Icnsagern n.• 8(), com Ilrojelo n." 3<Hl, 
cancclan~lo dotações; Mensagem n.0 87, 
com proJeto n.• 3:!1, abrindo crédito su-
plementar de Cr$ 830. 000,00; Mensagem 
n:" 88, com projeto n.• 3<12, abrindo cré-
dito especial de Cri3 401. 551,10; Mensa-
ge~. n.• 89, com projeto n.'' :H:l, abrindo 
c~cdlto especial de Cr$ 7fJ3. 5U2,GO - Ra-
dwgra~la - Telegramas - Ofícios --
Rcquenmentos - Memorial - Projeto:> 
ns. ~44 (cs!rada de rodagem), iH5 (sub-
vençao), 34b (constru~~ão de estrada), 347, 
348, 349 e 350 (concedendo subvenções), 
c 351 (grupo escolar em São .José do 
Bar~oso) - Parecer J)ara :3.~ discussão do 
prolc~o n.• 56 (Caixa Econômica) - Cen· 
tcnano de Sevcriano de Resende: discur-
so do Sr. Taneredo Neves - 2.~ Parte 
da Ordem do Dia - Projetos ns. 313 e 
3~8: votações novamente adiadas - 1.• 
discussão dos projetos ns. 32!) a 339, cujas 
votações ficam adiadas - 2.• discussão 
do pro.ieto n.• 2·Hí (modificandn n De-
creto-lei n.9 l. 831) : votação adiada -
2.• discussão do projeto n.9 312 (sub· 
vcnção a emprêsas de transportes aéreos): 
c~cndas ns. 1 c 2 do Sr. Lima Guirna-
L:cs; palavras do Srs. l\[aurício Andrade, 

1ma Guimarães, Matcus Salomé - En-
cerramento - Ordem do Dia 111111947. 
Às 14 horas, comparecem os Srs. : 

'f ui· ~bcr~o Teixeira - Lima Guimarães -
êos~a ommgos.- Alberto Deodato - Aluísio 
jo :_A 1~,11\lre de Almeida - Aníbal Gontl-
- Bor ~todmo C~ctano - Antônio Pimenta 
~ ... r S IV.ar. c Freitas - Carlos Pratcs - Cé-'"' , oran G 'I Lima _ J - 111 hcrmc Machado - Ilacir 
José Au« a:on Albergaria - João Camlio -
Júlio de "'c; 0 - Juarez de Sousa Carmo -
na _ Mart\~valho ~ Magalhães de Melo Via-
Maurício An l <~ Co~;ta - Matcus Salomé -
Tancredo Nc< ra c - :Mourão Guimarães -
· ves - Xcnofontc Mcrcadantc . 

. . Deixam de 
hflcada, os Srs. ~ompareccr, com causa jus-

V Castro Pires - . . asconcelos _ 0 , Vahhr L1shoa - Emílio 
scndc - Adolfo p"~an Coelho - Abreu Hc-A Antônio Gtlim·\~~ t~la - Ar.nadcu Andrada 

rrnando Ziler ~ Â.e., - Arhndo Zanini _ 
C?s!a - Augusto d~toJ~o ~t~tra - Aur.:usto 
.Tum<?r - Cândido U , ,gucu edo -- Badaró 
- Ddcrmando Cruz lh<Il;l -;--:- Chaves Ribeiro 
brício Soares F.' --:- ~tmho Silvei r·\ 1·' ' · - • a na T ' - • a-Pena - Fidclcino v· avarc~ - Feliciano 
- Guilhcrrnino de o/a~~. - heraldo Ataide 
ria - José Carvall .IVcn,\- Jacdcr Alhcrg·l 
L ' ICira - J onhert (' '' • ourcnço Andrade _ I u· rv• .ucrra -
nucl Tavcira _ M, 1 .: 1

1~ H~ranha - Ma-
R d CIH c., •crreir'l M . 

cscn c - Oscar Corrêa - Ot·' , -:--- oac:r 
- Pedro Brau·l - Hcno· J>·u'\~Iho Negrao R d .,, - '1 Ciro Nwarr 
-:- _ on on Pacheco - Simão <h Cun\1'1 ° 
Stmocs de Almeida - So·•rcs C ,d , -
Carmo - Starling Soar;s - ÚÜ~ o I Scusa 
valho - Uricl Alvi;n '_ Wilson 

1Bc~aÍtlo. ar-
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O .·~~. PRESIDENTE - Achando-se prc-
sen tcs 2G Srs. Deputados, declaro aberta a 
Sessão 

ATA 

q SR. MAGALHAES DE MELO VIANA 
( servmdo de 2.• ;)ecrclúrio) - Lê a ata da 
G~. • ~cssão Ordinúria, a qual, sem ohscrva-
ç~~~· e aprovada, m;sím como as atas das rcu-
mocs de li c 7 de novembro, que são igual-
mente aprovadas. 

EXPEDIENTE 

.o SR. LUIZ DOMINGOS (2. 0 Secretário, 
scrvmdo de L•) - Procede à leitura dos se-
guintes papéis: 

MENSAGEi\I N.9 85 
Em G de novembro de 1!)47. 
Senhor Presidente da Assembléia Legis-

lativa: 
Por intermédio de V. Excia., tenho o 

prazer de informar aos Srs . Deputados auto-
res da indicaç;.ão n.Q 4, encaminhada com seu 
ofício n.O 705, de :lO de agôslo de 194 7, que a 
conservação da rodovia Jcquitibú - Pirapa~ 
ma jú se cncont.ra sob a responsabilidade da 
n.• Hesidência de Estradas c Pontes, com sede 
em Sete Lagoas. 

Reitero a V. Ex c ia. as expressões de meu 
elevado aprêço c distinta consideração. 

Milton Soares Campos - Governador do 
Estado de Minas Gerais. 

- Recebida com especial agrado. Pu-
blique-se. 

MENSAGEM N." 86 

Em 7 de novembro de 1947. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à conside-

ração de V. Excia. o incluso projeto de lei, 
destinado ao cancelamento de diversas dota-
ções do Orçamento do Departamento de Com· 
pras c Fiscalização c ao mesmo tempo auto-
rizando a ahcrtnra de um crédito suplcmcn· 
ta r de Cr$ 4. 435.950,00 (quatro milhi>cs qua· 
troccntos e t1·inta c cinco mil novecentos c 
cinqüenta cruzeiro~;) a diversas verbas do 
mesmo Departamento. 

Nesta . oportunidade, apresento a V· 
Excia. os protestos de elevado aprêço c con~ 
sidcracão. 

Milton Soares Campos - Governador do 
Estado, • 

- Puhlicada com o projeto, inclua-se este 
em ordem do dia. 

PHOJETO N." 340 
Cancela dotações orr.:amenlârias c abre cré~ 

clilo suplementar 
A Assembléia Legislativa do Estado .de 

Minas Gerais decreta c cu sanciono a scgum-
tc Lei: 

Art. 1.9 - Ficam canceladas, no Depar-
tamento de Compras c Fiscalização, as se-
guintes dotações orçamentárias: 

025-20 (8243) .. 
025-51 (8332) .. 
02584 (84!14) .. 
025-4:3 (8573) •. 
025-48 (8573) .. 

Cr$ 
80.000,00 
71.950,00 

4. 119. ono,oo 
45.000,00 

120.000,00 

4. 435. !l50,0() 
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,·, A~t. 2;9 
·- Fie~ aberto um crédito cspc-

. Clal de Cr$ 4. ~35. 9:>0,00 (quatro milhões qua-
t.~oc~.nto~ c trm.ta c c~nco m!l novecentos c 
cmqucnt,l cruzeiros), as segumtcs verl>as d 
Dcparl:uncnto de Compras c Fiscalização: 0 

025-53 
025-47 
025-54 
025-54 
025-21 
025-54 
025-54 

(8072) 
(8273) 
(82<!3) 
(829:3) 
(8323) 
(832:l) 
(8413) 

Cr$ 
71.950,00 
40.000,00 
75.000,00 

Hl.OOO,OO 
:13:3. 000,00 

22.000,00 
3. 70:3. 000,00 

4. 435. 950,00 
A_rt,. 3.o - Hcvogam-sc as disposições em 

contrano, entrando esta Lei em vigor na da-
ta de sua publiea~~ão. 

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, 
a quem o conhecimento c execução desta Lei 
P_Cl'leuccr, que a cumpram e façam cumprir 
tao exatamente como nela se coatém. 

_Dada no Palácio da Liberdade, em Belo 
Honzontc, ao:; , .. de .......... de 1947. 

ExposiçD.o de motivos 
Senhor Govcrnad,or: 
As verbas 025-53-072 - 025-'!7-27:1 025-M-243 - O'J">-54-29'' - O'>" 'l1 3'>'3 02" 54 ' ' ~• '' ~ó.l·w - ~ C a- -•l2.l c 925-54-413, do Departamento de 

r·~~npras c Fwcalização, foram dotadas insu-
, tctcntcmc~tc, c não comportam as despesas 
·l serem fcttas ainda neste exercício por con-
ta das mesmas. 

Acontece, porém, que outras verbas da-
que!~ ~cpartamcnto foram dotadas com im-

PROJI<iTO N.• 341 · 
Abre um crédito suplenwnlar 

830. 000,00, à v aba 062-60 
cretaria das Finanças 

de .Cr$ 
(8984), da Se-

. A ~ssc.mbléia Legislativa <lo Estado · de 
1\Imas. Gcrms decreta c cu sanciono a scrruin-
tc Lc1: . "' · 

Art. 1." - Fica aberto um crédito suple-
mentar de Cr$ 830. 000,00 (oitocentos c trin-
ta mil cruzeiros), à verba 062-GO (8984) -
Auxílios, Subvenções c Contribuições - do 
Orçamento vigente da Secretaria das Finan-
eas. 
• Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo-
çõcs em contrút·io. 

Mando, portanto, a tôdas as autoridades 
a quem o conhecimento c 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. 

Exposição de motivos 
Em 4 de novembro. de 19<17. 
Sr. Governador. 
A verba 062-GO (898<1} - Auxílios, Sub-

vcn~~õcs c Contribuições -. d5l Secretaria das 
Finanças, foi dotada insufiCientemente para 
o corrente exercício, tornando-se ncccssúrio 
seja a mesma suplcmentada, a fim de fazer 
face às despesas que correm por conta da re-
ferida verba. 

Ante o exposto, submeto ú apr_cciação de 
V. Excia. o incluso projeto de Lc1 que trata 
da abertura do crédito süplcrnentar àquela 
verba, na importfmcia de Cr$ 830.000,00 o 
qual deverú correr por conta de recursos jú 
providenciados. 

. port~n.cws .maiores do que as realmente nc-
ccssanas, c poderiam ser transferidas para 
aquelas .• C?mo não é possível, entretanto, a 
transfc_rcncia de dotações orcumcntúrias, tor-
ll!l·sc unprcscindívcl a abertura de um cré-
dito SUJ?lcmcn ta r àquelas verbas. 

Assim sendo, c, no intuito de evitar-se 
aumento de despesa para o Estnclo, junto à 
prcs~nt~ um projeto de lei cancelando a im-
por~l~nct[~ de Cr$ 4. 435. 950,00 nas verbas que 
vcnflqu~t acusarem saldo c, ao mesmo tem-
po, a~lru~do o crédito suplementar de igual • 
quanha, as verbas acima enumeradas, o qual 
subm;to. à aprcc_iaçüo de V. E~ c ia. 

. I cdtndo a fmeza de cncarrunhar o rcfc-
nd~ Pr.ojcto à consideração da Assembléia 
Legislativa do Estado, apresento a V. Excia. 
o~ protestos de elevado aprêço c. considcra-
çao. 

Pedindo a fineza de encaminhar à · As-
sembléia Legislativa o presente projeto, apro-. 
v cito o ensejo para apresentar a V. Excia. 
os protestos de elevado aprêço c conside-
ração. 

O Secrctúrio das Fin:mps, (a.) José de 
Magalhães Plnto. 

MENSAGEM N.o 88 
Em 7 de novembro de 1947. 
Senhor Prcsiden te. 
Tenho a honra de passar às mãos de V. 

O Sccrctúrio das Finanças, (a. ) José de 
Magalhães Pinto. 

MENSAGEM N." 87 
· Em 7 de novembro de 1947. 

~,cnhor Prcsidcnlc. 
, . I cnh~ a honra de passar às mãos de V. 

hxcra · o mel uso projeto de Lei dc~>tinado a 
a!Jertura de ~1m crédito suplcm~ntar de Cr$ 
~130 · ,o.oo,oo ,,~ o~toccntos e trinta mil cruzeiros), 
.tõ;ul~a ,Oo.:l-1!0 _(8984) -- Amdl!os, Suhvcn-
ç cs, e Con~nbll!çõcs, do Orçamento vigente 
da Sccrctana l~as Finanças. 

Neste ensc.]o, apresento a v. Excia. os 
protcs~os de elevado aprêço e considcraçuo. 

E 
l\hlton Soares Campos - Governador do 

stado. • 
- Publicada com o projeto, inclua-se êstc 

em ordem do dia. 

Excia. o incluso projeto de Lei, destinado u. 
abrir um crédito especial da importância de 
Cr$ 4!H. 551,40 (quatrocentos c noventa c um 
mil quinhentos c cinqüenta c um cruzeiros c 
quarenta centavos), para pagamento de di-
versas despesas feitas pela Sccrel nria da Agri-
cultura, Indústria, Comércio c Trabalho, em 
exercícios anteriores. 

Nesta oportunidade, apresento a V. 
~xcia. os protestos de elevado aprêço c con-
sidera\;ão. 

i\li!ton Soares Campos - Governador do 
Estado. 

-·- Puhlicada eom o projeto, inclun-se êstc 
em ordem do dia. 

PHO.TETO N." 342 
Autoriza a abertum de 11m crédito especial de 

Cr$ 491. G51,40, d Secretaria da Aqricultu-
ra, Indústria, Comércio c Trabalho 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta c cu sanciono a se-
guinte Lei: 

599 



Art. 1.• - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a abrir um crédito especial de Cr$ 
491.551,40 (quatrocentos c noventa e um mil 
quinhentos c cinqüenta c um cruzeiros c qua-
re~ta centavos), para pagamento de despesas 
fc~tas Pela Secretaria da Agricultura, Indús-
tn~, Comércio c Trabalho, em exercícios an-tcnorcs, como segue: 

1 

Ahcilard de Carvalho Costa - Cr$ 4.073,40. 
Artur Oscar .de Paiva - Cr8 274,10. 

"' Ast.or Francisco de Castro Junqucira -Cr,~ 37b,.l0. · 
Ant~n!o qornes de Púdua - Cr$ 103,1.0. 
~ntomo Sousa Cahral - Cr$ 2. 568,80. 
~~~los Pan,tcl - C r~; 2. 635,!)0. 
~c: nn~Hlo Soares Caldeira - Cr:p 5,30. 

Cr$ 5;8:2~r~co de Assis Moreira Júnior 

l:rancisco F. Dias - Crs:; 272 ')O 
h·ancisco Noronha - Crf' ') 1'7o io 
Hcr~ulano Mourão -- cr4 2: 16ÚO: 
.JustJno Carlos dn Conceição Júnior Cr$ 311,70. 
Jovclino de Oliveira Ambrósio - Cr$ 1. 6H,so. 
.!os~ dos Santos Saraiva- Cr$ 827,10. 
• Jos<; Fajardo de Campos -- Cr$ 766,40. 
. Jos~ Lino Scnhorini - Cri!\ 893,00. 

1 10Jose Augusto de Castro Júnior - Cr$ . 4,70. 
José Lopes de Ma«alhãcs - Crs:; 1,320,0{), D ' 

.Tosí; Pedro Espeschit - Cr$ 872,10. 
Jo~c Alfrc.do Laendci'- Cr$ 11,80. 
. Jo~o Call!Ilo de Araújo -- Crf:i 446,'10. 

876,lo.ao Bahsta Bretas Mitraud - Cr~~ 
Leonel Sander - Cr~~ 1. 220,00. 
Lc?PO~(yo Pacini --· Cr$ 1. 008,60, 

2 33!~-~~~ I rrncnta de Figueiredo - Cr$ 
" ,,,0\1. 

- Moacir Paleta de Ccrqucira Lrwc - CI·~~ 796,40, ~ e 

Mozart 
626,70 .' 

Miguel 
336,70. 

Santa Luzia da Conceição 

Rodrigues de l\Iorais - Cr$ 

1'-h;Ison Soares de Oliveira - Cr$ !)7,70. 
gsl?J~r Fernandes Lopes Crftl 6 341 ,10 

sono de Sousa - Cr8 2 30'3 "O ' · Paulo n·1 · 1 · · • · ,.) · p \ , .I >e:ro •'ranca - Cr$ 2. 305,20 .. 
e,dro Stlvcira - Cr$ 93,80. 

Renato Barhuto - Cr$ 4!l0,10. 
Dt:SI>rccht. Vou Glchn - CrB 2.G2G,10. 
D~n~o .GJosc d~ Sousa- Cr$ 28.228,90. 

• c. rega h - Cr$ 13.936,20. 
~ntodtuo C::reira Júnior - Cr$ 5.117,20. 
~a cu VIOla - Cr$ 5. 643,30. 

José Augusto de Castro Júnior - Cr$ ..• 
1.209,70. . 

'.José Pedro Espechit - Criil :L 708,40. 
.José Lopes de l\lngalhães - Cr:;\ 208,80. 
.José <los Santos Sa<·aiva - Cr~l 771,:!0. 
.Tosé Fnjardo de Campos -- Cr~3 !W2,20. 
José Lino Scnhorini ~ Cr~ô 1.445,:l0. 
.João Batista Brctas Mitraud - Cr$ ... 

843,30. ' 
.Toão Cmnilo de Araújo - Cr:~ 9:l7,10. 
João Duarte Sobrinho -- C r>; G20,00. 
Luiz Gonzaga Pimenta de Figueiredo -

Cr$ 1. 782,90. 
Leopoldo Pacini - Cr$ 1. D78,20. 
Moacir Paleta de Cerqueira Lagc - Cr$ 

16,1 40 
'M~zart Santa Luzia da Conceição - Cr$ 

2.17H,20. 
1 8 Osmar Fernandes Lopes - Cr!]l 7.1 6, O. 

Osório de Sousa - Cr$ 1. !ll8, 70., 
Paulo Ribeiro França - C riS 3. 466,00. 
Renato Barbuto - C r~\ 3. 086,00. 
Hobcrto Campolina Camargos - Cr$ 

736,20. ' 
Huprccht Von Glchn - Cri3 2. 3:10,60. 
Valdcmnr Antônio de Freitas Cr$ 

553,10 . 
Tcoldocino An lônio Berto - Cr$ 200,50 . 
Aires Tôrrcs - CrS 4. 800,00. 
.João Duarte Sobrinho - C r~\ 2. 400,00. · 
José de Sousa Hcis _: Crf:~ 150,00. 
Armando Grossi - Cr$ 672,00. 
Antônio Marque~> da Costa -- Cr$ 150,00 . 
Deodeciano Alve;; Pinto- Cr9,; Lr.oo,oo. 
.Tos é Antônio Pimenta - Cr~3 <118,!i0 . 
Jeremias Ferreira da Silva - Criil 27,1,00. 
Antôniu Pimenta de Figueiredo - Cr$ .. 

860,00. 
.José Adclino de 1\Icsquita - Cr~i ..... 

24. G1G,70. 
José Olímpio Dias - Cr$ 252,00. 
Lauro Au:~usto Hocdcl -- Cr~i 2. 200,00. 
Joaquim Monteiro Junqucira - Cr$ ... 

757,50. 
Jaci Custódio Fonseca - C r~; aoo,oo. 
José de Almeida c Silva - Cr$ 15,00. 
João Batista Guerra - Cr*\ !l40,00. 
Maximiro Nogueira de Medeiros - Cr$ 

320,00. 
Bríeio José Severo - Cr$ 1.310,00. 
Gcrino de Guimarães Pinto :__ Cri3 

1.132,50. . 
Demancc Soares - Cr$ 280,00. 
.T oão Batista Brclas l\litraml Cr$ .. · 1.500,00. 
Pctrtmio Vivas - Cr$ 1.175,00 . 
Olavo Tornó da Silva - Cr$ 180,00. 
Olímpio de Araújo BI"H'a -- Cr$ !l!l:l,50. 

• Toa~ Dante Gabriel - Cr$ 1. 300,60. 
Abetlurd de Carvalho Costa - Crc. . 5 10') 30 •p ••••• 

. A~tu'r Oscar. d~ Puiva - Cr$ 60,60. 

r- Ataliha Afonso de Al~;{cidn - Cr~ô ... :>60,00. 
Luiz Pimenta de Fi~ucircdo - Cr$ · · · 

Astor Francisco de Castro Junqueira _ Cr$ 1.011,60. 
Antônio de Sousa Cabral- Cr$ 3.032,00. 
Carlos. Pautei - Cr$ 5. 879,30. · 
Francrsco de Assis Moreira Júnior - Cr$ 

17~40. . 
Francisco Ferre r Dias - C r~ 800,60. 
Francisco Noronha -- Cr$ 824,80. 
Francisco Estêvcs Guedes - C r~ 93,30. 
Herculano l:Honrão - C r~ 279,30. 
.Tnvclino de Oliveira Ambrósio - Cr$ 

1. 617,60. 
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1.1GO,OO. ' 
Luiz I\Iairink Neto _ Cr$ 230,00. 
Ciecro Gontijo de Paria _ Cr~B 300,00. 
.José Duarte Costa - CrS 200,00. 
Joiio Claudcrniro dos San'tos - Cr$ · · · 

1. 180,00. • . 
João Carnilo de Araújo _ Cr$ 7. 140,00 · 
.loüo Gonçalves Guirn1\rães _ Cr8 :40,00. 
Glória Guimar~'ícs BcrengtlCr - Cr.~ 

2.4GG,50. , 
Eurico Bueno de Azevedo - Cr$ 

1.100,00. c 
Tenente Mauriti de Oliveira - r$ 

3.483,10. 
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Enrico de Miranda Gomes - Cr$ ..... 
'7 .941,60. 

Orlando Luiz Lúcio - Cr$ 3'>9 00 
Antcnor Silva - Cr$ 325 80 ~.' · 

Compünhia Telefônica Brasileira - Cr~ 13•1,00. ,, 

José Hodrigucs Scln;stião' __: Cr~ 319 '>O 
Dagoberto Nascimento DrasilcirÓ ·'c~ ,~ 

57,00. 1 - r.:p 
Anísio Brancliio Cunha - Cr$ 1.518 ~ 0 L:1ur? l\lulcr de Lima - Cr$ 377,10 ,<> • 

~ Adclmo Montavanc Barbosa - Cr% 
~l10,40. ' 

Guaraci Duque Virlato Catão - CrSi 
535,00. '• 

Carlos Pompeu - Cr~i :i. 900,00. 
Olavo Drumond - C r~~ 588 00. · 
Carlos Espíndola l\Iacicl __: Cr$ 5'0 80 
.José Hicói - Cr$ 451,50. ' · 
Oscar Lamounicr Godofrcdo - Cr~· 

147,00. p 
Irm~os Carneiro - Cr$ 199,00. . 
Mana de Lourdes Cósar - c.-s; '>00 00 
Francisco. Edson Cabral - c;i~ 420,00 .. 
Dr. Evansto Soares de Paula - C r Si 

3.000,00. ' ... 
Companhia Telefônica I3I"1'>ilcir"• c·<~> 33.187,60. <' " - l·p 

' Cmnplmhia Fôrça c Luz de :Minas C c ·. 
- Cr$ 14. :~rl2,20. · '· l rms 

I' . c · . R'l . • -.n.r ~)a1m~$'. l.lcrro - Cr:) G:w,oo. 
Ar:sttdc~ I ClXCira Duarte - Cr>l '\8 '>O 
Ohnt~1 Vieira Pc~·cira - C r~; 1. ~bo.dõ·. · 
lknnqnc de Ass1s Viegas - Crii; 277 '>O 
Monso de Ca:;tro Lim[\ - Cr$ 15l,7Ó~ · 
Hc.rn~an 0ns!l'Vü Lc?nanH - Cr~3 445.20. 
Le,J~rr ~an.<li(IO de ~)ousa - Cr~i 21fJ,[>0 . 
. Tos,e . Cnshano l\Intias - Cri!\ 1. 910,00. 
AcaciO Costa Júnior - Cr~!i 2. 220,00. 
Hugo Gnleti - Cr~i 20,00. 
Bnnco Mineiro da Produção S' A - c;~; 1.550,00. . . ., 
Maria Isabel Santiago - Cr$ 1. 620,00. 
Olg~ AJ,rfm t:u·a Ribeiro - <>~3 1, 800,00. 
l'.tana CandJtla Hihciro - Cr!) (i()() 00 
Dias Garcia c Cia. Ltda. - Cr~~ !lOO ÓO 
Francisco Aleindn Pinto- Cr\1\ :~~l.!lO. · 
Arlnr Oscar de Paiva -- Cr$ 1. 680,20. 
O~;cnr Noronha- Cr~i 44,10. 
;~r~nci~c?_ Pereira de Sousa - Cr$ 31,30. 
.-mz .Tnhao Brar;a -- Cr $71,80. 
.Tosé Tihúrcio de Faria - Cri]\ 92,40. 

. Leontii1a Braz dns Neves, viúva de Ja-
cmto B. Ncv,~s- Cr~;; 05,40. 

Washington Pcluso Albino - Cr:i\ 49 10 
Maria Auxiliadora Antunes - C}·~~ s:4o: 
Miguel Batista - Cr~i :!5,90. 
~ntônio Augusto do Vale - Cr~ 2. 277,80. 
Celso de Castro - Cr~\ 1:l2,10. 
Josó Teodoro da Silva - Cr$ 2. 664,30. 
Ariomedcs Batista - Cr~\ 492,30. 
Ari~lcu de Freitas Caldm; - Cr$ 2!l4 20. 
José dos Santos Saraiva-- Cr$ 1.804:70. 
Alvino A~cvcdo dos Santos - Cr$ 

HiG,90. 
Dirceu Barbosa de Miranda - ·Cr$ ... 

366,10. 
Tcófilo Soares de Sousa - Cr8 1. 856,00 . 
.João Batista Guerra - Cr8 5SO 00. 
D:wid Francisco Mourão ~ Cr$ 675,00. 
José da Silva. Mangualtlc - Cr$ 40,00. 
Guilherme Hcrs - C r(~ 480,00. 
Vilmar da Costa Faro Wirchcr - Cr$ 

300,00. 
· Paulo da Silva Neto - Cr$ 270,00. 

José Amilard de 1\'lcnczc~- Cr$ 1.651,00. 
Luiz Guimarães - Cr$ 60,00. 

~ Amhrosina de Castro Abreu - CrS 
7 .:>00,00. 

Companhia Telefônica Brasileira 
148,70. 

A, mesma - CrS 149,80. 
Cr$ 

hmsto Gonçalves de Oliveira - Cr·$ 660,00. . ... 
Júlia da Silva Duro Valente - Cr$ 49 00 
Edmundo Diniz - Cr~3 1. 250,00. ' ' • 
Sebastião Rodrigues da Silva - Cr$ 

240,00. 
Aristcn de Freitas - Cr$ 400,00. 
Júlio C: Enrich - Cr$ 88,10. 
Companl!ia Telefônica Brasileira 

3.030,GO. 
José Pctroccli - Cr$ 840,00. 
Pedro do Carmo - Cr$ 3GO,OO. 

Cr$ 

Honório Lopes Ribeiro - Cr$ 1 . 850 00. 
Heitor Hcis Fontes - Cr$ 120,00. ' 
Eugénio Pimentel Arantes - Cr$ 

1. 550,00. 
Abílio Derze Correia - Cr$ 20,00. 
.Tosé Júlio Vieira - Cr$ :l89,GO. 
Jcrcmia~; Ferreira da Silva - Cr$ 

440,00. 
Jos6 Duarte - Cr~;\ 3<!,0,00. 
.João Cecília de Carvalho - Cr$ 100,00. 
Francisco de Assis Fonseca Sobrinho 

Cr$ 1. 000,00. 
Fioravanti Lahruna - Cr$ 465,00. 
.Toão Camilo de Araújo -'- CrS 70,00. 
Lai.1ro Au«usto Rocdcl - Cr~3 1.120,00 -
Mário Hul)cns de Melo - Cr~i 140,00. 
Deocleeiano Alves Pinto - C r~\ 2. 308,30. 
Pedro Apolinúrio Carlctc - Crfri 587,10. · 
José Bonini - Cr$ 300,00. 
Airton de :Melo Viana - Cr$ 960,00. 
Carlos Alberto Lo ti - Cr~> 300,00. 
Sétimo Sousa - Cr$ 123,()0. 
Diogo Pereira de Vasconcelos - Cr$ 

288,00. . 
Lcvi Pacheco Vieira - Cr$ 200,00. 
fcnio Lopes da Silva - C1·~r> 10,00. 
Companhia Viçoscnse de Fôrça c Luz -

Cr~> ll. 5G1,00. 
1\!anucl Tavares Abreu - Cr$ 5. 900,00 . 

· Elvésio Pirfo - Cr$ 820,00 . 
Sousa An tuncs c C ia. - Cr!ii 2 .400,00. 
Companhia Telefônica Brasileira - Cr$ 

l. 791.,20. 
Com11anhia Fôrça c Luz - Cr$ ..... . 

125.180,20. 
Companhia Telefônica Brasileira - Cr$ 

1. 598,2(). , I 

Total - Crl)i 4!l1. 551,50. 
Art. 2.0 ...,..... Mando, portanto, a tôdas as 

autoridades, a quem o conhecimento c exe-
cução <lesta Lei pertencer qne a cumpram e 
façam cumprir tão exatamente corno nela se 
contóm. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo 
Horizonte, aos ... de, ............ de 1947. 

Exposição de motivos 

Senhor Governador. 
Não constando no orçamento vigente da 

Secretaria da Agricultura, Indústria, Comér-
cio c Trabalho, verba por onde possa ser pro-
cessado o pagamento de despesas feitas em 
exercícios anteriores, por aquela Repartição, 
passo às mãos de V. Excia. o incluso projeto 
de Lei, autorizando a abertura de um crédito 
especial <lc Cr~ 491.551,40 (quatrocentos c 
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noventa c um mil quinhentos e cinqüenta c 
um cruzeiros c quarenta centavos), o qual 
submeto à vossa apreciação, solicitando seja 

10 mesmo encaminhado à consideração da As-
sembléia Legislativa do Estado. 

Cabe-me informar a V. Excia. que o Tc-
som·o do Estado conta com os recursos neces-
sários para atender a essas despesas. 

, Nesta oportunidade, apresento a Vossa 
Excc.lência os protestos de elevado aprêço c 
consideração. 

(a.) José de Magalhães Pinto, Secretá-
rio das Finanças. 

MENSAGEM N.• 89 
Em 7 de novembro de 1947. 
Senhor Presidente: 
Passo às mãos de V. Excia. o incluso 

.Pr?,i~to de Lei, destinado a abertura de um 
crethto. especial de Cr$ 753.582,50 (setecen-
tos c. emqiienta r) três mil quinhentos c oitenta· 
e dOis cruzeiros c cinqrtcntu centavos), para 
paga~ento de despesas feitas em exercícios 
antenorcs pela Secretaria do Interior. 

.Nesta oportunidade, apresento a V. 
~Xc1a. os protestos de elevado aprêço c con-
Sideração. 

Milton ,Soares Campos - Governador do 
Estado. 

- Publicada com o projeto, inclua-se êstc 
em ordem do dia. 

PROJETO N.o 343 
Abre um crédito especial de Crli\ 753.582,50, 

à Secretaria do Interior 

1 . A Assembléia Legislativa do Esiado de 
t~uL~i :Gerais decreta c cu sanciono a scguin-

. Art. t.o - Fica aberto o crédito csr,c-
Ctal ~lc Cr$ 753.582,50 (setecentos c cinqiienta 
c .h·cs rnil quinhcntm; c oitenta c dois cru-
Zeiros e cinqüenta centavos) para pagamento 
llc1 despesas feitas em exercícios anteriores 
pc a Secretaria do In tcrior. 
na <Art. 2.o - Esta Lei entrará em vigor 
, .l~ta de sua puhlicação, revogadas as dis-

JlOSIÇocs em contrário. 
a u~~ndo, Porta_nto, a tôdas as autoridades 
pei-tencco conhccuncnto c execução desta Lei 

, tão cxat;' ~uc a cumpram c façam cumprir 
D~d~m~n te~ c~m.\0 nela :;c eon tém. 

lioriz~nt 11? 1 aluc10 da Liberdade, em Belo 
· c, aos · · · de ........... de 1947. 

E . -xposzçuo de motivos 
Em .4 de novem! . d 19 Governador. H 0 c ·17 . - Senhor 

Solicitando a fineza de encaminhar o 
presente projeto de Lei à consideração da 
Assembléia Legislativa do Estado, apresento 
a Vossa Excelência os protestos de elevado 
aprê~~o e consideração. 

O Sccretúrio das Finanças, (a.) José de 
Magalhães Pinto. 

Radiograma: 

Do Sr. Adroaldo l\lcsquita da Costa, co-
municando ter assumido o exercício do cargo 
de Ministro da Justiça c Negócios Interio-
res. 

- Recebido com especial agrado. Agra-
deça-se. 

Telegramas: 
Do Sr. Renato Gusman, de Manlmas:i~l, 

com referências a projeto sôhrc os scrvcntua-
rios dq Justiça. 

- À Comissão de .Justiça. . 
' Dó Sr . .José Belisário Viana c outros, de 

Pedro Leopoldo, fazendo uma comunicação. 
- À Comissão de Assuntos MunicipahJ. 
Do Sr. Antônio Pereira de Andrade, de 

João Pinheiro, pedindo uma providência. 
À Comissã? de Assuntos Municipais. 

Ofícios: 
"Do· Sr. Prefeito l\hmicipal de i3ocaiúva, 

comunicando a instalação do segundo sub-
distrito daquele município. 

- Agradeça-se. 
Do Sr . .José Vicente de Aguiar, apresen-

tando sugestões relativas ao impôsto terri-
torial. 

A Comissão de Finmwas. 

Requerimento: 
Do Sr. OHJVio Fernandes de Moura, sô-

hre ato do Prefeito Municipal de Oliveira. 
- À Comissão de Justiça. 
Do Sr. .To sé Pinto dn Silva, ~;ôbrc a si· 

tnação dos l.os cabos da Fôrça Policinl. 
- A Comissão de Finanças. 
Memorial: 
De D. Tarcília da Fonseca Leal e ou-

tros, auxilim·cs de coletorias, pedindo rea-
justamento tle vcneimc11tos. 

- À Comi:;siío de Finanças. _ _ 
Acham-se ainda :;ôhre a mesa . c suo h-

dos pelo Sr. 1.0 Sccrctúrio, os segumtes pro-
jetos que vão a imprimir para constarem de 
ordem do dia: 

PROJETO N." 344 
Tendo em vi•·ta . ccrnmento d ,, ' que somente apó<; o cn-. ' o exercício d 1 !l H' ', na do Intnrior consc 'Ui c ·' J,. a Secreta-

11ulori::a a construçao de eslmda de rodQ[Jem 

A Assembléia Legislativa do Estado de ta~; daquele cxcrci~iJ' Pu ~~l~~~r diversas eon-
gente nflo c:d:;te verba~ 1~·ópria Po~~amcn1 ~o vi-
"a CO''l'C" aC{tlcl· ] • l 0\H C [lOS-
v • ' • a t cspesa. sulnncto : • · 
deraçiío de Vossa Excelênch 0 iriclta consi-. I 1 " . t . ' ISO pro-JC o < c r...ct, au onzando a abertura de 
cródito especial de Cr~ 753.582 50 (sct um 
t · .. , ' · ecen-os e~ cJ~qucnta c trcs mil quinhentos c oiten-
ta e dms cruzeiros c cinqüenta centavos) 
' 1 s t . f' d ~ < • ' aqt~c a , ccre ana, a 1m c tazcr face its rc-
fcndns despesas. 

Cumpre-me informar a Vossa Excelência 
que o cr~dito acima correrá por conta de re-
cursos já providenciados. 
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Mina·; Gerais decreta: 1. t do 
Àrt. 1.'' --- Fie a o Govêrno do , ~s a _ 

autorizado a construir uma est~·ada de t ~o~l:-ao 
gem entre Cm~tpanl~:~ e Lamhnn, na ex cnsa 
üe v in te c dois q_u ~lumctr_?s.. , . d ~pen-

Art. 2.'' -- A nnportancta a. sei . c~ t· 
( ' "' r.() ()()0 ()0 • CI"I por con ,\ dida, de ,r.; ~ · ' • con • 1 1!)48 a 

de verba propna do Orçamento <e. dual' de 
ser distribuída ao Departamento Esta , 
Estradas de Hodagem. . . ·g r • 

Art. 3.o -- Esta Lei entrara em Vl ? a 
t,o de janeiro de 1!)48, revogadas as dispo-
sições em contrário. 
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.Sala das Sessões; 10 'de novembro de 
1947. 

(aa.) Valdir Lisboa - Lima Guimarães 
- André de Almeida - Jason Albergaria .......: 
Magalhães de :Melo Viana - Carlos Prates. 

PHOJETO N.• 3<15 

Concede subvenção 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1." - Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a conceder à Sociedade de São 
Vicente de Paulo, do distrito de J erv:'lnia, uma 
subvenção de Cr$ 5. 000,00. 

Art. 2.• - A despesa decorrente desta 
autorização, correrá por conta de verba pró-
pria do orçamento para l!l4S. 

Art. 3." -- Esta Lei entrarú em vigor a 
1.• de janeiro de Hl-13, revogadas as disposi-
ções em conlrúrio. 

Sala das Ses::;ões, 10 de novembro de 
1947. ' 

(aa.) Valdir Lisboa - Lima Guimarães 
-- André de Almeida - Jason Albergaria -
Magalhães de Melo Viana - Carlos Prates. 

PHOJETO N.o 31G 
Autoriza a 'conslrzzção de estrada 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.'' -- Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender a importância de Cr!i;l 
50.000,00 na construção da e!;Hada de roda-
gem eutre a cidade de Santa Catarina e o dis-
trito de Olímpio Noronha. 

Art. 2.0 -- A despesa correrá por cont:. 
da verba própria destinada a construção de 
estradas, ao Departamento Estadual de Es-
tradas de Hodagem. 

Art. 3.0 - Esta Lei entrarú em vigor a 
Lo de janeiro de HJ48, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 
1947. 

(aa.) Valdir Li:;hoa - Lima Guimarães 
- André de Almeida -- Jason Albergaria -
_Magalhães de 1\-Ielo Viana - Carlos Prates. 

PROJETO N.o 317 
Concede sllbvençrto 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a concede1• uma suhvençiío de Cr8 
5. 000,00 à Sociedade ele S. Viccn le de Paulo, 
de Monsenhor Paulo. 

Art. 2. 0 -- A despesa correrú por conta 
da verba própria con~;ignuda no orçamento 
de 1948. 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor a 
Lo de janeiro :1~ 19,18, revogadas as disposi-
~,~ões em contrariO· 

Sala das Sessões, 1 O \11\4 7. 
(aa.) Valdir Li?boa - Lima Guimarã~s 

André de AlmeHlu -- Jason Albergana 
-- Magalhães de Melo Viana - Carlos Prates. 

PROJETO N.o 348 
Coi~cede sÚbvenções rt diversas insliluições 

de caridade 
. A ~sse~nbléia Legislativa do Estado de 

Mmas berms decreta: 
Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado 

autoriza~lo a conccdeij no exercício de 1948, 
as segumtes subvençocs: 

1) Ao Asilo de São Vlcen te de Paulo de-
Pouso Alegre - Cr$ 5. 000,00; ' 

2) A Sociedade de S. Vicente de Paulo,, 
de Silviano - Cr~l 10.000,00; 

3) À Sociedade de S. Vicente de Paulo,: 
de Pouso Alegre - Cr$ 5. 000,00; 

4) Ao Asilo São Vlcente de Paulo, de-
Catadupas - Cr$ 5. 000,00; 

5) Ao A~;ilo S. Vicente tle Paulo, de Bor-
da da l\lata - Cr!jl 5. 000,00; 

G) Ao Asilo S. Vicente de Paulo, de 
Bambu i -- Crf3 5. 000,00; 

'7) Ao A:;ilo S. Vicente' de Paulo, de Ex-· 
trema -· Cc!3 5. 000,00; 

8) Ao Asilo S. Vicente Paulo, de Caman-
tlucaia - C r~) 5. 000,00. 

Art. 2." - RcYogam-se as disposições 
em contrúrio, entrando a presente Lei em vi-
gor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 10 de novembro' de 
l!H7. ,, .. 

(aa.) ·wilson Beraldo - Cesar Sorag1 -
Emílio Vasconcelos- Alberto Deodato - Ma-
teus Salomé. 

PROJETO N.'' 3-19 
Concede subvençrto a diversas instituições 

sociais 
A Assemhléin Legislativa do Estado de 

l\linas Gerais decreta: 
Art. V - Fiea o Govêrno do EstadO. 

autorizado a conccdei", no exercício de 1!)48, 
as sequintes sullvenciíes: 

Ú Ao Educan(lário No~;so Senhor dos 
Passos, em Passos - C1<$ 18. OOO,OU; 

2) A Sociedade S. Vicente de Paulo, em 
Passos --- Cr$ 5. 000,00; . · 

3) A Associnção das Dmnas de Candadc, 
em Passos - Crf;i 5.000,00; 

4) À Sociedade de S. Vicente de Paulo,. 
do distrito do S. Jouo (lo Glória, municí-
pio de Passos -- Cr~i :i. OOü,O(); · 

5) A Sociedade de S. Vicente de Paulo, 
do município de Delfinópolü; - Cr~i 
5 .000,00; 

G) ,\ Socicr.lnLle de S. Vicente de Paulo,. 
do município de Alpinópolh; - Cr~~ 
5.000,00; 

7) À Fundução de S. Vicente de. Pnulo, 
de Muriné -- Cr~l G. 000,00; 

3) ].. Sociedade <le S. Vicente de Paulo, 
do municipio de Dom Sibél'io -- Cr&l . 
3. 000,00. 

Total: Cr$ 50.000,00. 
Art. 2:' - Hevog~nn-w as dbpo:;1~;õe~; 

em contrário, entrando a presente Lei em vi-
gor na data de sua }mblir:a(.~fto. 

Sala dns Ses3õcs, Hl de novembro de 
1947. 

(aa.) Geraldo Starling Som·es - César 
Sorúgi - Emílio Vnsconcclo~; - Alberto Deo-
dato - Ma teus Snlomé. 
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PROJETO N.• 350 

.,:!tzztoriza a encampaçiio, pelo Estado, da ro-
dovia Vi8conde do Hio Bmnco-S. José do 
Bauoso. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Mina.~ Gerais decreta: 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a encampar a rodovia Visconde 
do Hio Branco-Suo José do Barroso. 

Art. 2.• - Esta Lei entrará em vigor na 
d.at~l de sua publicação, revogadas as dispo-
;o;Içocs em contrário. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de HH 7. 
(aa.) Pedro Braga - Carlos Pratcs -

'Xenofonte Mercndante - 1\•!artins da Costa 
_:_ Anibal Gontijo. 

Jus li fi cativa 

A rodovia Sfw José do Bitrroso-Vbconde 
<lo Hio Branco, que vcnq sendo mantida e 
·c~nscrvada peb Prefeitura de Visconde do 
llro Branco, é um trecho da rodovia que vai 
de .Juiz de Fora a Ponte Nova. Somente o 
'!recho citado não pertence ao Estado, sendo. 
JU~to que, encampado pelo Govêrno Estadual, 
SeJa transformado em estrada idêntica aos 
demais trechos. E' <1e importüncia vital a 
rodovia São .José do Barroso-Visconde do Hi? 
Dranco, pois liga ês!e município ao de VI-
çosa c ao de Ponte Nova muito concorrendo 
Pdan~~ o desenvolvimento ~~c~;sa parte da Zona · a 1t1ata. , 

PHOJETO N.o 351 

1'ÍfnsfC?Nna em Grupo Escolar as Escolas 
·· m~ll!~zl?a~ da Vila de São Jos.ú do Barl'oso, 

uzzczJJZO de Visconde elo Rio JJmnco. 
A Acoemll" I · l · 1\o!' , .,., > cw .egls alrva do Estado de 

mas berais decreta: 
Art 1 o l'' · d · · J Gru )O ·, • - 'Ica c:eva o a catcgona < c 

. l .. r~scolar o cstnhcle"imcnto de cn•·ino Prtm·tno 1 · " ·' 
·cola•: n' ( ~!C atualmente funciona como Es-
roso·: 111~1~r;~~a.s na Vi.Ja de São Jo~é elo Bar-

ICIPlO de VIsconde do Hw Branco. Art 2 o p· 
autorizado · - 'rea o Govêrno do Estado 

'400. oo'õ oo d despender até o total de CrS 
. cria""'lo' . 0 ort:nmcnto ele 1 <"8 p·lr'l 'l • \·< C lllSl'}· - <~'t ' , '· , 
Grupo Escol ·. -1 '1~uo em prédio próprio do 

· at crtado POr csh Lct' Art 3 o ' • 
contrúri'o ~st~- 1 R:cvo~adas as disposições em 
de 1 • de' J·.' , . ·CI entrará em vi«or na dah . .metro de 1948 " ' , 

" I l . . .:.>a a < a:; Sessõco 30 _, l 1 • 
0

' ueOUUlrodc1947. 
(aa.) ~ntônio Pedro 13rag-l - C l 

Pratcs -- Xcnofontc f>.Iercadun( M ar. os 
da Costa - Aníbal Gontij~. c - r artms 

Justificação 

:'-tc~1dendo. à grande população c a un-
portancl~l .d~ distrito. de São .Tosé do Barroso, 
do muruc1p10 de VI.';condc do Rio Bt"mco 
é justo a criação c instalação de um p~édi~ 
próprio de um Grupo Escolar. 

Aeha-se tamhém ~ôhre a mesa, sendo li-
do pelo Sr. V Secretário, o seguinte 
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PARECER PAHA 3." DISCUSSÃO DO 
PHO.TETO N.• 5G 

Comissao de Fim""'"· '' ''nnwnto e Tomada 
de 'Contas 

A Comissão, exm;ânando o projeto n.• 
5G, que reorg~~niza a Cab:a Econômica do Es-
tado uc l\Iinas Gcrab e contém outras pro-
vidências, apiOYado em 2." discus:;ão com ·as 
emendas, é de parecer seja o mesmo subme-
tido a 3.• discu::;são e aprovado, como se se-
glle: 

CAPiTULO I 

Da organi::.açuo, fins e jurisdição 
Art. 1,0 

- A Caixa Econômica. do Esta-
rio de Minas Gerais, criada pela Lei . numero 
21 O, de 29 de se lembro de 1 S!JG, ter a . perso-
nalidade jurídica, fôro e sédc na. Capital do 
E::itado, c regcr-se-ú por esta Lei. 

Art. 2." - Corno estabelecimento públi-
co, gozará a Caixa dos privilégios inerentes 
a essa eondiçi.io. . A • 

Parágrafo único - Ficam o patrnnon~o, 
servi~~os c negócio:; da Caixa isentos de qums-
IJUCr tributos estaduais, inclusive emolumen-
tos, sêlos c custa:;. 

Art. :3." - A Caixa tem por fim: 
a) - receber em depósito, sob a respon-

sabilidade do Govêrno Estadual, ::s . econo-
mias populares ou reservas <~c c:~ptt~u:;; 

b) - propot·eionar aos nm~wnanos ?o 
Estado, dos Município:; e da Caixa, empres-
timos em dinheiro, devidamente garantidos; 

c) - efetuar empréstimo:; sob pc~1hor de 
jóias pedras prccio:>as, metaü> ou co,1sas; ;l) -- realizar empréstimos ao Estado c 
aos Municípios; . , . 

c) - conceder empréstimos lupotcca~·ws; 
f) - conceder empréstimos . a~ so~tcda

des de consiru~:i'ío ele casas opcranas, a~ s~
clcdmles cooperaliv:<s ele c~·édito, uos smdi-
catos agríeola:> c aos Javra!lorcs, soh penhor 
da colheita. 

Parágrafo único - Mcdiant~ proJ!o;>ta d~ 
sua Diretoria c _arH·o~a!ão do Sec~·ctar~o da! 
Finanças, podera a C:uxa ter ou h os fms d 
manifestante utilidade. . d · 

Art. 4." - A Caixa Econômica so po era 
· · I' - ·st·1dtt'1l '1 <rue operar dentro da JUI'lS< ~~~ao c. ' ' ' 

pertence. 
CAPíTULO II 

Dos ól'gcios e operações da Caixa 
SECÇÃO I 

Dirclol'ia 

A ·I r. o - Pica instituída a Diretoria 
l_. :.>. " (tA) mero-da Caixa, que se comporá de ,, rcs Estado 

hros nomeados pelo Governador do 'r~ 
cnt;·~ r)cssoas de sua confiança c vque ;:c~i-
cerfto as funções de P~csidente, Ice-
dente c Diretor, respectivamente· 

. . O I to do<; mem-
Parágr~fot ur~tco --; d m4alH(q auatro) anos, 

bras ela Dtre ~na sera . ,c. Governador 
renovável, porem, a cntct'IO do 
do Estado. · d 

(' o _ F' , l· l aos membros a Art. J, • 'et a c 0 · t ncnte ncgó 
Diretoria ter, direta ou inclire ai ,10 'os re-
cios com a Caixa Econômica, excc 7 -
!acionados com a aquisição .c construç,IO de 
casa para a própria residência· 

I 
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Art. 7 .• '-- A Diretoria compete: 
a) - org•miz:1r os serviços, do estabele-

cimento, fis~.:alizá-lo~, resolver sôbre o pa-
trimi.\n:o, a fo''liWdio c aplicação dos fundos 
de reserva, sôbrc · os negócios, c adotar as 
InchlU .. Li de Ucic.>a c de intcr~s ... :e du Caixa, 
:>em perder de vbta a sua finalidade social 
e cconôrnicn; 

b) fixar fi ancas para os exatores da 
Cab~u.; .. 

c) - anrovar o or~~amento; 
d) - ~:celt~u· ou recusar doa~~ões a lc-

gado3; 
c) - organizar o Hegimento interno. 
Art. 3.• - Ao Presidente da Caixa com-

pele: 
n) - nomenr, promover, pôr em dispo-

nihilidn<lc c tlcmiíir os funcionúrlos da, Cai-
xa, mediante :1prov::t~~ão do Secretário das 
Fi:wneas, c aplicar-lhes penas disciplinaJ,es 
c conc:cdcr licença~;, na conformidade do es-
tabelecido nc:;la Jci e no seu Hegulamcnto; 

b) - nomear n:; cornis:;ões examinadoras 
para o~; coneurwJ c decidir sôbrc a aprova-
~,fto c dassificação do:; candidato.·;, com apro-
va~:ão do Secretário das Finan~~as; 

c) - excctLnr ou fazer cxceutar as dc-
lihera~:ões da Dirctorin, quando esta não 
atribuir tal cucmgo a outro dos seus mem-
bros; 

d) -- as:;inar o CXJ1Cdicntc relativo aos 
atos de sua competência; 

c) - representar a Caixa Econômica nas 
suas relações externas, inclusive em juízo; 

f) - convocar as reuniões da Diretoria 
c dirigir 03 rc:>rJectivos trabalhos; 

g) - tomar quaisquer providências de 
caráter urgente, levando-as depois ao conhe-
cimento da Diretol'in. 

Art. 9." - Aos demais membros da Di-
retoria competirão funções de direção. de ser-
viços, nos têrrnos do regulamento desta lei. 

SECÇÃO li 
Das carteiras 

Art. 10 - Ficam instituídas na Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais as 
cat·tciras de Depósitos, Bancária c Hipote-
cária. 

Art. 11 - Os diretores das carteiras 
perceberão os vcncimcn tos mensais de Cr$ 
4.000,00 (quatro mil cruzeiro~), sendo q~IC ao 
prc~;idcntc scrú abonadl\ mars a ,q1wntw de 
Cr!!i 1.000,00 (mil cruzeiros), a titulo de rc-
prescn tação. 

Art. 12 - A Caixa aplicará pura os 
fundos disponíveis em empréstimos, a curto 
prazo, mediante dcsco~to em f~ll~a, aos .s~us 
funcionúrios, aos do Estado, ctvts e milita-
res, c aos dos Munieípios, nos tênnos c con-
di~:õcs estabelecidas no Hcgulamcnto desta 
lei. 

Parúgrafo único - Outras opcra~~õcs ga-
rnnlidas, tais como caução de títulos da dívi-
da pública federal, c~;tadual c rnm~icipal, dc~
con !o c cohrançn de cu í-ons de jll!'CS .de l ·· 
tulos da União, t~o Estado c das Prcfc;turas, 
poderão s~r rcphzadas, d.csdc que sejam o 
manifesto mtcrcssc, t~a Carxa. 

Art. 13 - A ~l~l:'a empregará u~a .quo-
ta de suas disporuh1hdades em cmprcstunos 
sob penhor de jóias, pedras nrcciosas, metais, 
moedas ou coisas, nas condi~~õcs que o ,nc-
gularnc1~to desta lei estabelecer. 

Art. 14 -A Caixa, cm·cstreita colabora-
ção com os Municípios, poderá autorizada pe-
lo Govêrno, conceder-lhes empréstimos des~ 
tinndos à rcaliza~:ão de intcrt!ssc público me~ 
diante as garantias c condi~;ões constantes 
dos contratos que se celebrarem. 

Art. 15 - A Caixa facilitará aos funcio-
nanos públicos estaduais c municipais, civis 
c militares, bem como aos seus funcionúrios 
empréstimos para aquisição ou consh·u8ão d~ 
cm;a c remissão de hipotecas, na Capitú'l c no 
interior, ao prazo múxlmo de 15 ·anos, me-
diante as condições que o Regimento Inter-
no fixar, não podendo o empréstimo P":ecrlcr 
de 80% (oitenta por ccn to) do valor do imó-
vel, a ser previmncnlc avaliado pela Caixa. 

Parúgrafo único - E' facultado ao fun-
clonúrio realizar um seguro especial desti-
nado à liquidação da dívida, no caso de mor-
te na vigência do contrato, sendo o emprés-
timo, nesta hipótese, de 100% (cem por cen-
to) do valor do imóvel. , 

Art. 10 - Não sendo funcionário públi-
co o muluúrio, a Caixa emprestará , apenas 
60% (sessenta por cento) da avalht~'iio da 
imóvel. 

SECÇÃO III 
Das agências 

Art. 17 - Poderão ser criadas agências, 
no interior do Estado. 

Art. 18 - Na falta de agências, as S!Jas 
atribuições ficarão a cargo das co.lclonas, 
cabendo a administra~:ão a<?s. rcspcctlyos co-
letores, escrivães c aos atlXlhar~cs dcs1g~ados 
pelos primeiros, com aprovaçao da Direto-
ria. 

§ 1.• - A direção dos scrvi~~os ficará a, 
cargo c sob a rcsr)onsabilidadc dos coleto-
res. . • ~ . 

§ 2.• - Ficam estendidos a esses. i.uncw-
núrios do Estado, quando no cxcrciclO das, 
atribuições que lhes silo' eomc~idas po!· esta 
lei, os dispositivos referentes as ycnahdad_?s 
c deveres dos funcionários da Cmxa, que sao 
os previstos nos Estatutos dos Func_io_núrios 
Públicos com recurso para o Sccrctarw das, 

r Finan~~as. ' 
§ 3." - Scrú abonada mcnsalmc_nte aos. 

funcionários referidos no presente artigo uma 
pcrccntan·cm de O 08% (oito centésimos r>or 
cento) sÓbrc os s;ldos 'dos depósitos "Popu-
lares" existentes sob sua guarda no último dia 
de cada mês, c outra de 0,04% (quatro cen-
tésimos por cento) sôbrc o total dos depósi-
tos a "Prazo Fixo", que será apurado no úl-
timo dia de cada mês. 

§ 4.0 
- As percentagens mencionadas, 

<'IUC eonstitucm gratificações pro-labore, sen-. 
do devidas, em conscqü~ncia, sàrncn te nos 
funcionários que efetivamente executarem os 
serviços da Caixa, se di:>trihuem da rormu 
seguinte: 

0,5% para o coletor; 
0,:: (fr, para o escrivão; 
0,2% para o auxiliar. 
§ 5.0 - Tais funcionúrios não tcr·ão di-

reito a percentagens sGbrc as imporiüncias 
superiores a Cr!jl 5. OOü,OO (cinco mil cruzei~ 
ros) que forem retiradas antes de 30 dias, 
a contar da data de seu depósito. 

§ G.o - Se, no fim de cada mês, npós 
o cúlculo da percentagem, verificarem-se re-
tiradas de quantias superiores a Cr$ 5. 000,00 
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(cinco mil cruzeiros), antes de expirado o 
. prazo de que trata o parúgrafo anterior, a 
percentagem correspondente será deduzida do 
n!ontante ~ que tivet·em direito os funcioná-
nos no mes seguinte. 

§ ?·0 
- Em ca.so de sub.stitui~~ito a qual-

,quc.r titulo, de funcionários, a per~enla rrem 
r.?ra Paga proporcionalmente ans dias de ~er
Vl~~o. 

1 . ~ 8." - Verificando-se qualquer irregu-
andade, atraso ou deâdia nos serviços, a 
f,~~c~~lt?gcm e:>tab~le.cida nesta lei poderá :.;er 
. 1 ~ZHla ou S?I~rmuda pelo tempo que fôr 

· .JU gado nccessano, a juí~o da Diretoria. 

SECÇÃO IV 
Dos {lmcioiull'ios 

. cion~~t.. 19 - 9s direitos c deveres dos fun-
tatut n~s da c~u:~a ~3Crão os constantes do Es-
'() d 0 R os Funcwnários 'Públicos do Estado 0 cgularncnto desta lei. 

CAP lTULO III 
Disposições gerais 

' · , Art. 20 - A Secção Jurídica da Caixa fi-
~~~a a cargo do Departamento Jurídico do 
·i ado, devendo o Presidente, de comum acôl'-

, ( 0 com o Advouado Geral do Esl"do definir os d .. 't ~ « ' llad 11 CI os c vantagens dos advogados dcsig-
. os Para os serviços da Caixa. 
E t Art. 21 - Os saldos rcl!do~; em podé do 
8·~ ado. vencerão os juros anuais mínimos de 

0 (olto Por ccJito). 
col tArt. 22 - E' cxrJrcssamcnte vedado aos 
J)ag~~[~s o cmprêgo de fundos da Caixa no 
coleto .nto de despesas comuns a cargo das 

rras estaduais. 
Art 23 'I' d f . , . d C . 

1~conômi - o o uncwnarw a mxa 
llons•tbil'ct~' d que tenha sob sua guarda e rcs-
rá c~ } 1 :t e valor~s de qualquer espécie, sc-

nsl( crado e'"'tlo . 't . sabilid· 1 . "" r, c SUJei os as rcspon-
'1< cs lc·•a1s · t -, o mercn cs a essa funçao. 

Pat"lgraf · · .rcção d' ~ . 0 ~tmco - No caso de ser u di-
) o,, SCrVIÇOS d· C . '} 'd .. ctorcs <'shd . · · a mxa atn nu a a co-
do artig~ :h ua~s _ou a cscl'ivãcs, nos têrmos 
Por aquêlc~' ~s fi~mç?s. Prestadas no Tesouro 
(.liàriatnc•ntn tlmcwnanos respondem subsi--'· · " Pc a •·u·t •:r. - • •><ts obrigaç- ·' '. c .açao no cumpruncnto 

, A ·t ' oes r ela li v as à Caixa. 
.~ . t • 24 - F' , •unctonúrios • expressamente vedado aos 
sentar nartes,c n~~nprcg~tdos da Caixa rcprc-
vc.r o nndamcnt~ serviços destu, ou promo-
PI o cesso no in te ~ <~c qualquc!' negócio ou 

. cc~cr qualquer P~cssc dessas Partes, ou ro-
ceiros ern ncgóci' ga ou remuneração de ter-

• ~rt. 25 _ gs com. a Caixa, 
n!H?IICa fará ao Scc~~~,st~cntc da Caixa Eco-
tono anual sôbre . 1 ;}'~r~o. das Finanças rela-
c~r~cnto, acornpanl;ad~ td~d~~~~~;'l do cstabclc-
CIClO. lu anço do ex c r-

• . Art. 26 - Após a a l . -
ton<? ~~ que se refere 0 a~:.esc~taça~ do rcla-
crctarw ~las Finanças dcsilff0 '~110 f1 o~, o Sc-
Contadona Geral elo Estad;'~ara tccmcos da 
à verificação do halanco conart~ procederem 
tório. , • s ante do relu-

Art. 2? - Para incentivo a h: · . 
. poupança <1c menores ser:• adrn't'd<~hitos de 

· · t · ' ' ' I l o urn de posi o cspeci. ai, nas condi' ,.o-cs c d -
I ,. · sc••un o os P anos que forem estabelecidos pe:Ia" C . · mxa. 
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Art. 28 - Serão admitidos também, me-
diante regulamentação adequada, depósitos 
destinados a assegurar a educação uc meno-
res. 

Art. 29 - O limite do empréstimo ao 
funcionário dependerá da consignação a ser 
estabelecida por êle, tendo em vista a Lei de 
Consignações. 

Art. 30 - A transmissão do imóvel ad-
quirido pelo funcionário, por intermédio da 
Caixa, fica isenta dos tributos que sôhre ela 
incidirem . 

Art. 31 - Os casos omissos serão resol-
vidos pela Diretoria, com a aprovação do Se-
cretário das Finan~~as, tendo em vista a lc-
gidação federal c a estadual aplicáveis. 

CAPíTULO IV 
Disposições transitórias 

Art. 32 - Na o1·ganização do quadl'o de 
tabela dos vencimentos dos funcionúrios da 
Caixa, que sct·ú feita no Hcgirncnto lütcn10, 
atendcr-sc-ão às necessidades reais dos scr-
vi\;os c à possibilidade de aproveitamento 
dos funcionários estaduais atualmente em 
exercício no cstahclccimcnto, indcpcndcnte-
mcn te de concurso. 

Art. 33 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publica~~ão, revogadas as dispo-
sieões em contrário. 

• Art. 34 - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a baixar o regulamento para a execu-
ção da presente lei. 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 
1947. 

(aa.) Alhcl'lo Deodato, relator - Maurí-
cio Andrade, presidente - Guilherme Macha-
tlo - Tanercdo Neves. 

--- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 
Finda a matéria a Bcr lidn na horn <lo 

expediente, passa o Sr. Presidente a deferir 
a palavra ao orador inscrito. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Tancrcdo Neves. 

CENTENAIUO DE SEVEIUANO DE HESENDE 

O SH. TANCREDO NEVES -- Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

Transcorreu a 3 do corrente, o centená-
rio do nascimento de Scveriano Nunes Car-
doso de Hcsendc, que em vida foi eminente 
homem público, com relevantes serviços pres-
tados ao nosso Estado c a sua terra natal, a 
velha c sempre nova S . .João del-Hei, onde a 
sua memória é recordada scmr~rc por entre 
calorosas homenagens de respeito c de gra-
tidão a que faz jus. 

Batalhador intrépido da eausa do 9ovo. 
serviu-o . durante uma longa c afanosa vida 
Jlúhlica, com lealdade c dedicação, mourc-
jando no padame_nt_o, na_ imprensa, no m~~
••istério c na adrmmstraçao pelo seu apcrfCl-
~oamento cívico c moral, pela elevação do 
seu nível cultu_ral e pela melhoria de suas 
condições de VIda. 

Idealista c a!JI~cgado, era daqueles que 
acreditavam nas VIrtudes do regime demo-
crático que êlc apostolava com o ardor dos 
crcntcd sinceros c cuja fé, nos 

1
scus postula-

dos jamais se arrefeceu. 
'No Caraça, essa esplêndida oficina onde 

se têm modelado as inteligências e os carac-
teres de inúmeros brasileiros, que tanto têm 
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servido n Pátl'ia; formou. n sua mentalidade 
·c aprimorou 'a sna cnllura, forrando o seu 
espírito de sólidos conhecimentos humanís-
ticos, que mais tarde haveriam de lhe asse-
~urar uma posiçüo de singular rclêvo crn meio 
aos valores intelectuais do seu tempo. 

À política dedicou os melhores anos de 
sua existência. 

Foi sempre mn político torturado pelos 
prohlemas do seu tempo, de atltudcs 1·etas c 
sempre inspiradas no seu patrioli~;mo, domi-
nado pelo ideal de bem servir ao povo e lu-
tar pela sua gente, ideal que nunca o aban-
donou, nem mesmo nas horus, das injustiças, 
das incompreensões c das vicissitudes, que 
mmca faltam àqueles que se propõem a pug-
nar com ~>inceridade pelo hem coletivo. 

No império, militou nas fileiras do par-
tido conservador c tanto se destacou entre os 
seus corrcligionúrios pela sua fidelidade aos 
seus quadros partidúrios, pela sua combati-
vidade c o descortino de sua visi\o política, 
que a sua agremiação o elegeu Deputado pro-
vincial, em repetidas legislaturus. 

Parlamentar dos mais brilhantes c efi-
cientes, orador ele mérítos excepcionais, no 
plenário ou nas comist;Get; a sua voz era sem-
pre ouvida com acatamento, porque tinha por 
si a dupla autoridade <lo ~;cn notável saber 
c da sua marcante austeridade. 

· Presidente da A:;sembléia Provincial, 
cargo a que foi conduzido pelo reconheci-
mento de seus invulgares atributos, honrou-
o, ~~~ndo-lhe o tulgor que irradiava do seu· 
esp1nto c prestigiando-o com a fôrca moral 
que enobrecia o seu carúter. " 

Constituinte mineiro de 01, deixou em 
nossa primeira constituição republicana as 
marcas. da sua operosidade, da sua experiên-
cia no trato dos negócios públicos c do seu 
vigor intelectual. 

Os anuis do nosso parlamento dão o tes-
temunho da ação fulgurante, digna c dili-
gente de Scveriano de Resende, cuja voz ja-
mais se emudeceu sempre que houve uma 
injustiça a ser reparada, um abuso a ser pro-
fligado c um êrro a ser censurado. 

No magistério, ganhou fama de profes-
sor emérito. Lecionou latim c português no 
"Externato de São João del-Hei" e na Esco-
la Normal. Foi reitor do Instituto de Huma-
nidades S. Francisco de Assis daquela cida-
de, cuja equiparação a ginúsio pleiteou c ob-
teve do Govêrno Federal. , . 

Ainda vivem muitos daqueles que· 'rc'cc-
herum de Scveriano de Hescndc as lições ines-
quecíveis, que o tornavam um dos mais repu-
tados mestres do seu tempo, festejado pela 
sua ilustração c admirado pelo seu talento 
didático. · 

Autor de uma Grnmútica Latina c de um 
Tratado de Metrifica~~ão, ohras que foram re-
cebidas, quando de sua publicação, como duas 
relevantes contribuições ao enriquecimento do 
nosso patrimônio cullural. 

A imprensa mereceu muito de sua ativi-
dade. Polemista ardoroso, defendia com bri-
lho as suas convic~~õcs, não se arrcccando de 
enfrentar adversários, quer no terreno no-
hre c elevado das idéias, quer no terra-a-ter-
ra das agressões, da injúria c dos docstos. 

Scvcriano de Resende foi vulto expressi-
vo de sua geração. Serviu a Pútria com de-
votamento, trabalhou pelo engrandecimento 
do nosso Estado c foi um dos grandes pio-

' ', : '.· ' . . 
neiros do progresso de São '.João del-Rei, que o 
tem na galeria dos seus ·maiores l>cnfcilorcs. 

Recordando a sua memória, ao cn;o;cjo do 
ccntenúrio de sua data natalícia, trago-lhe as 
homenagens de gratidão do povo ~;an.ioancnse, 
que se orgulha de haver dado à r>olítica c às 
letras de Illinas Gerais tão ilustre filho ex-
pressão altíssima da sua dignidade, da' sua 
cultura c do ~cu acrisolado civismo. (Pal- .. 
mas). 

Nada mais havendo no expediente, pas-
sa-se à 

SEGUNDA PAHTE DA OHDEM DO DIA~ 
PHOJETOS NS. 313 E 323 

Figuram em pauta, pala votação, os pro- / 
jclos ns. :113, (emissão de apólices até Cr$ 
!JOO. 000. 000,00) c 328 (subvenção a Hospital 
de Nova Era), respectivamente, em 2.• c 1.~ 
discussiio. 

Declara, entretanto, o Sr. Presidente que, 
estando presentes apenas 2G Srs. Deputados, 
continuam adiadas ditas votações. · 

1.• DISCUSSÃO DOS PH.OJETOS 
NS. 32!l A 339 

Em seguida, anunciam-se . em 1.• d~scus
são, sucessivamente, os scgumtes proJetos~ 
ns. 32\l a 331, do Govêrno do ~s.tado; ,U· 
3'·") (lo Sr Lima Guimarães; n." 333, do Sr . ..,,., . ' 'll 33~ d s Lourcnr;o Andrade; ns. 3,' _c ;), o. r. 
Hcnó; it.• 3Bü, do Sr. Magalhaes }V!,cl? V ta~ a; 
n.o 337 do Sr. Júlio Carvalho; n. .:.38, do ~r. 
Slarling Soares; n.o 33!J, do Sr. Mugalhaes 
Melo Viana. . Depois de lidos êsscs proJetos pelo Sr. 
t.o Secretário, silo encerradas, sem. debate, 
suas discussões c adiadas as respectivas vo-
tações Iior falta de número. 

2." DISCUSSÃO DO PROJETO N." 215 
Passa-se à 2." discussão ~lo proj~~o n.~ 

2·15, que modifica o Decreto-lei n.o 1. 831, de 
21 de agôsto de HHG. . _ 

Sem debate é encerrada a 2." <llscussao 
' t" 1 o 2 Q 3 o c dêssc projeto em seus ar 1gos . , · , · 

4.~, ficando adiada a votação por falta de 
(jl!Ol'HIH. 

2." DISCUSS,\.0 DO PHOJETO N.• 312 

Finalmente, anuncia-se a 2." disct:ssão do 
P''ojeto n." H12, que concede subvenção ~\ crn-
prêsas ou companhias de transportes uercos 
sediadas no Estado. 

Lido o art. L" dêssc projeto c franquea-
da a palavra, não se manifesta nenhum Sr. 
Deputado, ficando encerrada a sua discus-
são. 

Em seguida é pôs to em discussão o art. 
2.0 c seu parúgrafo. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SR. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Lima Guimarães. 

O SH. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-
dente. Quero apresentar emendas a êstc ar-
tigo que oferecerei oportunamente, p~r es- . 
cri to. O projeto determina a suhvcnçao de 
Cr$ 1,50 por quilômetro percorrido para t~s 
cmprêsas de aviação. Entretanto, Sr. Presi-
dente, sab.cmos que há várias emprêsas com 
capacidade diferentes; há crnprêsas que têm 
as suas viagens normais, com aparelhos de 
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r alta capacidade c há emprêsas que se dedi-
cam apenas a taxis aéreos com aparelhos de 
pequena . capacidade. N iío é justo, portanto, 
S1·. Presidente, que a subvenção seja a mes-
ma .. Por isto apresentarei uma emenda no 
s~ntldo de que para estas emprêsas de taxis 
aerco~, cujos aviões não tenham capacidade 
supc~IOI" a 1. 000 quilos mantenha-se a sub-
vençao proposta no projeto. Entretanto, pa-
ra as. emprêsas de grandes aparelhos, com 
capacrdadc de mais <lc 1. 000 quilo~> que vão 
prestar relevantes serviços, 11üo só com o 
transporte pessoal como também com trans-
porte de mercadorias, cu proporia que esta 
subvenção fôssc de Cr~i 4,00 por quilômetro 
c a razão é muito simples. Fazendo-se um pa-
ralelo entre as subvcnçõc~ concedidas por 
outros Estados c a outras crnprêsas que ope-
r;~m ern l\Iinas Gerais c ainda com a subven-
çao qu~ o próprio Estado de Minas Gerais tem 
~onccdr~a ú Panair c a outrns cmprêsas, a 
!!l~~ençao do projeto é ah~;oluíamentc insig-

mfrcante _e temo~; necessidade, Sr. Prcsiden-
~' de cst~mular a avia~~ão em nosso Estado. 
~. UI? mew de transporte necessário, impres-

C!11<!tve;l para nós que temos ú vencer longas 
distnnc~as, que lemos uma população difusa 
e que vem resolver um grave problema de 
tra_nsportc no Estado. E' justo que estas em-
presas tenham melhor amparo por parte dos 

. ~odc_res públicos. Por isso é que minha emen-nf VIsa dar a estas grandes cmprêsas que te-
l 1

0
am ap.arelhos com capacidade superior a 

d . ~ qurlos, uma subvenção melhor, ou sc]·a, 
P. 'rG> 40() "l' · --.,, : por qm o metro percorndo. 

- Vem a Mesa as seguintes emendas: 
EMENDA N.Q 1 

P I Acrescente-se, no arti"o 2 • clepoi·,. ela a avr· " . I " o . ' ,, '-nt , •1 snnp cs para cmprêsas que dispo-
lo I.un ~lc ap~rclhos de capacidade até mil qtli-
q~~e cu~ razao de Cri!~ •!,OU para as cmprêsas 
:m er s:JOnhnm de aparelhos de capacidade 

P 10 ~ a um~ tonelada, não podendo, etc.". 
~ala elas Sessões, 10111119,!7. 

X( a a· ) Lima Guimarães - Luiz Domingos 
enofontc Mercadantc. -

EMENDA N.O 2 
Acresccnte-~e 11 r· d 

as em • ·' o nn o ~, rt 9 Q • "p·1ra , prcs•Js l " . w• • < ' 
ferior .1 "i· 00<0c ap_arclhos de capacidade in-
Para a~ cn;prês qu~os c até Crf:; 500.000,00 
de superior d: as . c aparelhos de capacida-

Sala c!· ~ 11112·1 tonelada". ,---- · 
( , <~s. •>essop~;, 1 O I1111!J.t 7 
ua.) Lltn•t C . - . 

gos - Xcnofon't ~tlllrnaraes - Luiz Domin-
O sn 1 c erca<lante. 

sidcntc, p~~~·;Ullí 1CIO ANDHADE - Sr Prc-
0 "'n Pa avra · ,) · PHESIDFN'fF 

O Sr. l\Iaurício Andt:'ldc • - Tem a palavra 
. O S~. 1\IAUllíCIO A~mn , 

~!dente, •;rs. Deputados. ADh - Sr. Prc-
Descjo opor alguns ,1 ,, • 

aprc;,cntnda pelo noh~e 'b'"'.umt~n1tos t~ emenda 
mariíes. erm ,t<_ o Lnna Gui-

Em primeiro lug1 r, julgo c . ", . . vcnçiío de Cr$ 4 00 . . ::a,.,cr.1da a sub-
I ' . t·· , ' ror qmlqmctro qu, s 
~xc1a,. 1xou em sua emenda ' c · 

hm segundo Jrwar c0 ,,..1·<l<·· 
1. · 1 1 · ,.,. ' ""' .ro nequeno nm te c e . 000 <IUilos para o tJ·· · .1 U 0 
'lcro11a · anspor c. ma ' 've com capneidade para 1 000 quilos 
rcpre~enta, mais ou mcno<;, um an·,1.,.11,0 ,. 0~ 
capacrdadc para S passageiros t · 1' - · , npu açao e 
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carga, Ora, o que interessa exatamente é es-
timular êslc melO de tnmsportc, para que as. 
cmprêsas de que tratamos, sejam organiza-
das em nosso Estado, com maior facilida-
de. 

O ohjclivo qec visa o Estado, ao sub-
vencionar a navcgaçüo aérea, é cstimuhú· a 
criaçüo de um grande número de emprêsas 
que po:;sam percorrer todos os quadranlcs de 
seu va[Jto território. 

Ora, tendo em vi:-;ta a dificuldade com que 
luia o (i-overnador do Estado para enfrentar 
tôdas as despesas ncces:-;úria:; it administra-
ção pública, a subvenção ele Cr$ ·1,00 por qui-
lômetro concedida ús cmprêsas de navegação 
aérea, de acônlo com a emenda proposta pelo 
Deputado Lima Guimarães, deveria, certamen-
te, restringir o núrncco de emprêsas a serem 
auxiliadas pelo Govêrno do Estado. Sendo 
assim, penso que se devia cstahclec~1: uma 
classe, ou melhor, que se devia class1flcar o 
auxílio à medida dos aviões cmprcga<~os c_on-
formc sugere o Deputado Lima Gmmaracs, 
r~ão ,in<~o, porém, ao volume apresentado por 
S. I~xcra. 

A razão é a seguinte: - um aparelho, 
por exemplo, de tnxi-aórco. eom capacidad~
dc 2 passageiros, digamos, realmente, teru 
uma subvenção exagerada, na base de Cr$ 
1,50 por quilômetro a ser percorrido. O mes-
mo porém jú não acontece no caso de um 
ap~rclho d~ grande capacidade, digamos de 
2 ou :.: mil quilos de carga. A suhven~~iio de· 
Cr$ 1,50 me parece razoúvel para os aviões 
de mil quilos, por cxcrnpl~, sendo e~agcrad.a 
para os aviões com capacidade de 220 qm-
los, que cobram geralmente, r~as empresas d.c 
taxi-aéreos, uma base de Cr!~ 2,00 por qm-
lômctro. Neste easo. o p.,+,tdo quase subven-
cionaria a viagem do avião. _ 

Agora, quanto ü s•.l"vençao proposta de 
Cr$ 4,00, reputo-a cxlrem:~J!lente cxngeradt~, 
em 1.• lugar porque um avwo com a c:n:acl-
dadc de mil quilos deve fazer por qwl01;1C· 
tro, no máximo, Cr$ ~,00 de despesa. Assim, 
o Estado subvencionaria, priltieamcn!e, todo 
o custo da viagem no pcreurso. fcJfo pelo 
avião. Penso que a Casa dcvcn~ c:xarmnar 
êsse proictu com mais atenção, b:.mtando a 
subvenção a Cr$ :300.000,00 c rctrrmtrl? do 
auxílio os aviões que realmente se dedicam 
a taxis-aéreos, os pequenos aviões para _trans-
portes de 1passngeiros, que neste caso rwo de-
veriam ter nenhum auxílio. . . 

·:í. ,--;:·· ~ interessante seria limilar~sc o mn;Ilw, 
a sutivcnção, aos apnrclhos que. tivessem ,, ca-
pacidnde mínima di' !íOO qUilos de enrg:~. 
Apenas a partir de !íOO quilos de ~~rga, ~cn.a 
feita a snhvcn~~iío de Cr:;l 1,50. o~ avwe~; ate nnl 
quilos teriam di.rcilo il suhvcnçiío de (.>~~ 1:50 · 
De mil quilos, por e~:cmnlo, n dois nnl <.J;~Ilos, 
poder-se-ia estabelecer Crf' 2,00 por qtu.umc-
tro; acima disso, nenso que se vni oncr:u· de-
masiadamente o Teso11ro do Estado e prote-
ger-se a intcn~sses particulares, qnc, ~10 mo-
mento, niío necessitam de proteção maJOr que-
esta do nrojeto · . · O SH. LIIITA GfTii\fAHXES - Sr. PteSI• 

dente, pe<:.o a pal:wra. 
o ~~H. PPESIDf\l'lTE _ Tem a palavra. 

o Sr. IAh~1:1 Gnin1arf!r~. ) . 
O SH. LIMA GrTJMAn;ms - Sr. I ··cs!-

dcntc, as considc:·ac;ões do Deputado Mnnn-
cio Andrade nos <lernonstr:nn que o ns~1:nto 
merece um estudo mais ncurado. Por esse. 



) 
I 
I 
I 

~nolivo~ h:atando-se de emendas que têm a . 
Impo~·t~ncia revelada pelo ilustre Deputado 
l\Iauncw. Andrade, cu requereria a V. Excia. 
que cnvwssc essas emendas à Comissão res-
pectiva, para. que ela desse parecer e fizesse 
l!m estudo c~rcunstanciado da matéria que 
c de gr~nde rmportfmcia para Minas. ' 

O SH. l\IATEUS SALOMB - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

9 SH. PHESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr · Ma teus Salomé. 

O SH. l\IATEUS SALOl\Il~ - Sr. Presi-
dente, o Deputado Lima Guimarães acaba de 
r?querer ~~ remessa das emendas ú Comissão. 
l em-se f e r to, também, a respeito de projetos 
outros, a mesma remessa às Comissões res-
pect~ v as. De s_ortc que cu pediria que a dls-
cussao do projeto se encaminhasse até o fim 
e que, afinal, fôssem as emendas remetidas 
ú Comissão, a fim de que, voltando novamen-
te a plenúrio, jú não sejam permitidas novas 
emendas. · 
· O SH. LIMA GUII\IAIUES - Sr. Presi-

dente, pc~~o a palavra. 
O SH. PHESIDENTE - Dou a palavra 

ao Sr. Lima Guimarães. 
O SH. LIMA GUil\IAR,\ES - Sr. Presi-

de!ltc, acho que é um processo draconiano não 
derxar que o pro.icto seja discutido conveni-
entemente, devois de convcnienlcmcntc es-
tudado. 

~essas condições, cu pediria o adiamento 
<!a <hsc.ussiio, para ser o projeto discutido 
c?nco!mlantcmentc com o parecer da Comis-
sao sobre as emendas. 

O SH. PHESIDENTE - As emendas aprc-
scntad_as encerram matéria importante, por-
q~e <hscutcm justamente o valor da suhvcn-
~~ao que o Estado deve conceder às emprêsas 
de ~ransportcs aéreos. A :Mesa vai por isso, 
enviar o projeto c as respectivas emendas à 
Comissão. 

.· O SH. MAURíCIO ANDHADE- Sr. Prc-
:adcn te? rcqueir.o a V. Excia. que êsse pro-
jeto seja remclrdo à Comissão de Finanças, 
antes de entrar em 2.'' discussão, para receber 
emendas. 

O SH. PHESIDENTE - O requerimento 
v, <l" V E . v • • xcw. torna-se impossível, porquanto 

i< 
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o projeto .iú entrou em 2.'' discussão c o seu 
artigo 1.'' jú foi discutido. Apenas o arti''O 
')o L' I" - \T "' ~. con mua em < Iscussao. ou portanto, re-
meter o projeto à Comissão de Viação c Ohras 
Públicas, para que emita parecer sôhrc as 
emendas que foram apresentadas, e se a Co-
missão julgar dever ouvir a Comissão de Fi-
nanças, poderú, no seu parecer, fazer êsse 
requerimento. 

O SH. MAUHICIO ANDilADE- Sr. Pre-
sidente, mas sendo um projeto que cria des-
pesas para o Estado, êlc não poderú deixm~ 
de ir à Comissão de Finanças, antes de en-
trar em 2.'' discussão. 

O SR. PRESIDENTE - Competia por-
tanto, ü Comissão de Viação fazer êssc reque-
rimento. Não foi feito. A Comissão ofere-
ceu o seu parecer para 2.• discussão. A Mesa 
está justamente t!ando urna oportunidade à 
Comissão de Viação, para que a mesma soli-
cite audiência da Cm.ni:~~~ão de Finanças, que 
poderá dar a sua op1111ao. 

Entretanto, a Mesa não pode voltar atrás, 
porque o art. 1." jú foi discutido. 

O SH. MAUHfCIO ANDRADE- Sr. Pre-
sidente, quero lembrar a V. Excia. que, de 

A'. L. 39 

~côrdo c~>rn ? Regimento da Casa, todo pro-
jeto. que I.mPl,rq_ue despc~as para o Estado, de-
ve Ir obngatonarnentc, a Comissão de Finan-
ças, an tcs de entrar em 2.• discussão. 

. O SH_. PRESIDENTE - O art. V já dis-
cutido, nao envolve c não implica em despe-
sa pa_ra _o Estado de maneira que a Comissão 
d~ ~raça o J?.Odc solicitar. a audiência da Co-
nussao ~c l•Inanças, relativamente à discussão 
c votaç~w dos arts. 2.0

, ~.0 c 4.0
• E' esta a 

oportunrdade que a Comissão tem para re-
querer a ida do projeto ú Comissão de Fi-
nanças. 

O SH. MATEUS SALOl\m - Sr. Presi-
dente, pc~~o a palavra. , 

O SH. PHESIDENTE -- Dou a palavra 
ao Sr. Ma teus Salomé. 

O SH. l\IATEUS SALOM(.; - Sr. Presi-
dente, data vênia, parece haver equívoco da 
parte do Deputado Maurício Andrade, quando 
alega que todo projeto que contenha cria~~ão 
de despesas, cstú sujeito ao parecer da Comis-
são .de Finanças. 

Se as~;im fôssc, nós idamos chegar ú 
conclusão de que todos êsscs projetos, a me-
nos que se tratasse de homenagens, estariam 
sujeitos ao parceer da Comissão de Finan-
ças. 

Ao que me parece, estão sujeitos ao pa-
recer da Comissfío de Finanças, aquêlcs pro-
jetos que importem em aumento d~ clcspcsas, 
além daquelas já previstas, ou cntao, a~~me!l
to de despesas para um orçamento que Ja nao 
tolera aquelas que se quer criar. Mas, no ~aso 
presente, o orçamento foi votado e dcstmou 
a importância de Cr$ 2. 000.000,00, para sub-
venção ús emprêsas de navegação. 

Nesta hora, a Comissão de Finanças, apr<?-
vando esta destinação no orçamento, autori-
zou o Govêrno a jogar com esta verba c_ o 
Govêrno cstn!Jelccendo uma lei de subvençao 
a esta o{l aquela Companhia, estú, conseqüen-
temente dentro do oremncnto, dentro da ver-
ba vota'da c dentro das condições financei-
ras Ilcccssúrias. 

O SH. PHESIDENTE - Hcsolvcndo tô-
<las as quc~;tões de ordem que foram propos-
tas, a Mesa, conforme já deliberou, rlcvolve o 
projeto n.0 312 ú Comissão de Viaç~ão c Obras 
Públicas, para emitir parecer sôhre as emen-
das que lhe foram apresentadas, c se e~l.a Co-
missão julgar por bem, pedirú audiência da 
Comissão de Finanças. 

Fica, portanto, adiada a 2.• diseussão do 
projeto n.0 312. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre-
sidente ~e~lara finda ~ Sessão, designando pa-
ra a proxuna, a segumte 

ORDElH DO DIA 11111119,17 
Primeim parte 

Das H às 16 horas: 
Expediente, projetos, pareceres, 

conforme o art. 94 do Hcgimento. 

Segllnda parte 

Das 16 üs 18 horas: 

etc., 

Votação, em 2.ª discussão, jú encerrada, 
do projeto 11.0 313, que autoriza uma emissão 
de apólices até a quantia de Crl]l ........ . 
900. 000.000,00 para regularização de com-
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promissos do Tesouro c fomento à produ~~ão 
do Estado. 

Votação, em 1.• discussão, já enccrra(la, 
do projeto n.Q 323, do Sr. Carlos Pratos, que 
concede subvenção ao Hospital S. José, de 
Nova Era. 

• Idem, idem, do projeto n." :l29, do Go· 
v~rno do Estado, que abre um erédito cspe-
cwl de Cr$ 764. 08,!,00, à :5ccretaria da Agri-
cultura, Indústria, Cornéreio c Trabalho. 

• Idem, idem, do projeto n.o :l:lO, do Go-
V?rno do Estado, que abre um crédito espe-
c~al de C r* 1. 200.337,70, ~l Secretaria da Via-
çao e Obras Públicas. 

• Ide,m, idem, do projeto n.9 8:l1, do Go-
verno <to Estado, que fixa o efetivo do Corpo 
de Bombeiros para o exercício de 1948. 
' ; Idem, idem, do projeto n.o :l32, do Sr. 
Lmt~t Guimarães, que regula a prestação de 
servtços dos empregados da Hêde Mineira 
de Viação. 

' Iclem, idem, do projeto n,? 333, do Sr. 
Lourenço Andrade, que autoriza o Govêrno 
n subvencionar a construção de uma estrada 
entre Passos c Guia Lopes. 

,Idem, idem, do pro,icto n." 334, do Sr. 
Reno, elevando a distrito os povoados de Al-
fredo Vasconcelos Pouso Alc.-rre c Paiva do 
município de Ba~haccna. " ' 
R .Idem, idem, do projeto n.o 335, do Sr. 

e no, concedendo subvenções. 
Idem, idem, do projeto n.Q :~3(), do Sr. 

Magalhães de Melo Viana, elevando a distri-
t~ o povoado de Boachá município de Inha-
lllm. ' 

. . Idem, idem, do projeto n.o 837, do Sr . 
• T
1
ttho. de Carvalho, que fixa os vencimc?los 

los Inspetores técnicos regionais do ensmo · 
, ~dem, idem, do projeto n.0 :J:J8, do Sr. 
~.tarhng Soares, que autoriza o Govêrno do 
t'stado a fazer doação de terreno à Prefci-
ura de Belo Horizonte. 

11 . Id,:_m, idem, do projeto n.o 339, do Sr. 
v~tgnlhaes ~c Melo Viana, que autoriza o .Go-
t'ct':l?-0_ do I~stado a conceder subvenção a ms-
1 tllçocs de beneficência 

') '' <i;.. - • • • [ l • I n 9 '>~._ ... cussao, Ja encerrar. a, lo pro.]e.o 
1· -4<>, que modifiea o Decreto-lei n." 1. 831 

t c 21 de agôsto de 1 04() 
• 1.• discussão <lo lll'~idr> n " 340 do Go-verno <lo E t l . " . . . ' mcnF .·. 's Hl o, qu.c eancela dotações or~~a-

t~ las .. e ab:e credito suplementar. 
vêrno' l dts~ussao do projeto n.9 :~41, do Go-
·me t lo hstado, que abre um crédito suplc-

11 ar de Cr"' 330 000 O • • • (8981), da S ·~ . : . , O, a verba 062-bO 
1 ,, I'. ec.:etarw <las Finanças. 

vêrno' d:/W~\ssao do pro.ieto n.o ·:l42, do Go-
um erédit ~ ,ado,. que autoriza a abertura de 
crctarh d~ APe.Cial de Cr~\ 491.551 40 à Se-
c Tral;alh~. gr~eultura,, Indústria, Comércio 

1. • discussão do 11 . · t 9 vêrno do Estad 1 OJC 0 n. 343, do Go-
cial de Cri' 753°58C)}';0 al.!re8• um cr~clito cspe-

, rior. , . -,<> ' .t ccretana do In le-

r ~·· d_iscussão do projeto n.• 344, do Sr 
\ aldtr Ltshoa, que autoriza a constru ,fio' l. 
uma estrada de rodagem. . ç <c 
r ~:' d~~cu~são do projeto ~1." 345, do Sr. 

\ aldn L~sho.~, que concede subvenção. 
~·4 <~Iscussão do projeto n.Q 346, do Sr 

Valchr Ltshoa, que autoriza construção de cs~ 
trada. 
Yaldt;.' discussão do projeto n.o :!4 7, do Sr. 

Lisboa, que concede subvenção. 
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1.• discussão do projeto n,Q 3·18, do Sr. 
Wilson Beraldo, que concede ~ubvcnção a di-
versas instituições de caridade. 

1.• discussão do projeto n.• :l-19, do Sr. 
Starling Soares, que concede subvenção a di-
versas institui~~õcs sociais. 

1.• discussão do projeto n." 350, do Sr. 
Pedro Braga, que autoriza a cncampação, pc-
lo Estado, na rodovia Visconde do Rio Branco 
- São .José do Barroso. 

3.'' discussão do projeto n.o 5G, que reor-
ganiza a Caixa Econômica do Estado de il\H-
nas Gerais c contém outras providências. 

Lcvan ta-se a Sessão. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente. 
Lima Guimarães --- L" Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.0 Viee-Prcsidentc. 
Valdir Li:;boa - 1." Secretário. 
Luiz Domingos - 2.0 Secretário. 
Emílio Vasconcelos - 3." Secretário. 
Ozanan Coelho - 4." Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Pedro Braga -- Presidente. 
Juarez de Sousa Carmo - Vice-Presi-

dente. 
Cândido Ulhôa. 
Cfmdido Ulhôa. 
Fabrício Soares . 
Faria Tavares. ( •) 
Starling Soares. (' ') 
Hihciro Navarro. 

( •) <;uhstituido, interinamente, pelo Sr. 
' S' - d Hondon Pacheco, designado em , cssao c 

1111011947. 
( • •) Suh:;titt~ído, intcrinmnc::.Le, pcl~ Sr. 

Uriel Alvim, <le:>tgn:](]o em Sc:;sao de 13!101 
1!H 7, c êsic :;ubstitnido pelo Sr. Carlos Pra-
tes, designado em Ses:;ão de 21[1011947. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente. 
H-c nó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( •) 
Fcliclano Pena. 
Guilherme Machado. 
Tancrcdo Neves. (" •) 

------- I Sr. 
( • •) Sul.>stituído,, interinamente, pe 0 

d l Crn Sessão de 101 Chaves HihcJro, es1gnat o 
10!HH7. - de 
(Jltimo de Carvalho, designado em Sessao 
24!1011947. 

cOI\iiSSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMtRCIO 

Uricl Alvim - Presidente .. 
Dnar J.ylendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. ·• 

•• 



Armando Zller. 
Dilermando Cruz. (') 

. (*) Substituído, intcrinamenle, pelo Sr. 
Bohvar de Freitas dcsiunado em Sessão de 
16ll01Hl47. ' "' 

CO~IISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente. 
Hontlon Pacheco - Vice-Presidente. 
Au~usto de Figueiredo. (') 
Al'lmdo Zanini. 
.r o sé Carvalheira. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Carlo;; Prates, designado em Sessão de 201 
1011917. 

COl\liSSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrão - Presidente. 
J osó Augusto -- Vice-Presidente. 
André de Almeida. 
João Camilo. 
Ma teus Salomé. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilaeir Lima -- Presiuente. 
Adolfo Portcla - Vice-Presidente. 
Bolivar de Freitas. 
(~l'raldo Ataíde. 
Astolfo Dutra. 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Pre~identc. 
Fidclcino Viana. ( •) 
.T aeder Albergaria. ( •) 
Luiz l\Iaranha. 

. ( ·) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Mourão Guimarães c Moacir Resende, res-
pectivamente, designados em Sessão de 241 
9I1!H7. 

Comissüo de Segurança Pública 
Amadeu Andrada - Presidente. 
Chave;, Hiheiro - Vice-Presidente. 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta. 
Jason Albergaria. 

Comissiio de Assuntos Municipais e Negócios 
Interestaduais 

César Sorúgi - Presidente. 
Lourenço Andrade '- Vice-Presidente. 
Carlos Prates. 
Guilherrnino de Oliveira. 
Manuel Tavcira. 

Comissão de Redação 
Abreu Hesende (*) - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Ballaró Júnior. 
Xcnofonte 1\Iercadante. ( •) 
Simões de Almeida. ( •) 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
St·s. Soares Canedo, Magalhães M. Viana e 
.José Augusto, designados em Sessão de 101 
10IHH7. 

Comissão Especial de Estudos Sôbre Serviços. 
de Justiça ( •) 

J~son Alh~rgaria. / 
Cesar Soragi. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte Mercadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

(') Nomeada em Sessão de 161911947, 
conforme requerimento n.0 42, do Sr. Fabrí-
cio Soares . 
Comissüo Especial de Estudos Sôbre Prodll-

çlio Agrícola ( •) 

Sousa Carmo. 
João Camilo. 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andrade. 
J ason Albergaria. 
Cfmdido Ulhôa. 
César Sorúgi. 
(') Nomeada em Sessão de 221911947, 

conforme requerimento n.o 43, do Sr. Sou:>a 
Carmo. 
Comisslio Especial de Estudos Sôbre Tmns-

porles ( •) 

Rondou Pacheco. 
José Augusto. 
Ilaclr Lima. 
Magalhães Melo Viana. 
Aluísio Costa. ( •) 
César Sorági. 
Armando Ziler. 
(*) Nomeada em Sessão de 221911947, 

conforme requerimento n.o 51, do Sr. Simão· 
da Cunha. s ( •) Substituído, interinamente, pel? r. 
Bolivar de Freitas, designado em Sessao de 
111011947. 
Comissão Especial de Estudos Sôbrc o Ensino 

no Norte de Minas (') 

Chaves Hibelro. 
Castro Pires. 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidelcino Viana. 
Geraldo Ataíde. 
Feliciano Pena. 
Cündido Ulhôa. 

(') Nomeada em Sessão de 29\911947, 
conforme requerimento n.0 57, do Sr. Cha-
ves Hibeiro. • • 

REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISI;ATIVA, AOS 11 DE 
NOVEMBRO DE 1947 

PRESIDf.:NCIA DO SR. ALBERTO TEIXEIRA 
Às 1·1 horas, comparecem os Srs. : 
Alberto Teixeira - Lima Guimarães -

Luiz Domingos - Emílio Vasconcelos - Al-
berto Deodato - André de Almeida - Ani-
hal Gontijo - Antônio Caetano - Antônio 
Pimenta - Armando Ziler - Carlos Prates 
- Jason Albergaria - João Camilo - José 
Augusto - Juarez de Sousa Carmo - Júlio 
de Carvalho - Magalhães de Melo Viana -
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:Mateus Salomé - Mourão Guimarães - Otn-
cílio Negrão - Xenofonte l\Icrcadante. 

Deixam de comparecer, com causa jus-
tificada, os Srs. : 

Castro Pires -- Valdir Lisboa - Ozanan 
'Coelho - Abreu Hesende - Adolfo Porlela 
- Aluísio Costa - Amadeu Andrada - An-
tônio Guimarães - Arlindo Zanini - Astolfo 
Dutra - Augusto Costa - Augusto de Fi-
gueiredo - Badaró (mior --- Bolivar de Frei-
tas -- Cândido Ulhôa - Césm· Sorúgi - Cha-
ves Ribeiro - Dilcrmando Cruz - Emílio 
Silveira - Fabrício Soares - Faria Tavares 
- Feliciano Pena - Fidclcino Viana - Ge-
raldo Ataide - Guilherme Machado - Gui-
lhermino de Oliveira - Ilacir Lima - Jae-
der Albergaria -- José Carvalheira - .Jou-
lJert Guerra -- Lourenço Andrade - Luiz 
Maranha - Manuel Tavcira - Martins da 
Costn - Maurício Andrade - l\Icndes Fer-
reira - Moacir Hescndc - Oscar Corrêa -
Pedro Braga -- Hcnó - H.ibciro Navarro -
Uondon Pacheco - Simão da Cunha - Si-
mões de Almeida - Soares Canedo - Sousa 
Carmo - Starling Soares - Tanercclo Neves 
- último r.lc Carvalho - Uriel Alvim -
Wilson Bcraldo. 

FALTA DE QUORUM 

Acusando a lista de presença, o com-
parecimento apenas de 21 Srs. Deputados, 
deixa de realizar-se a Sessão. 

EXPEDIENTE 
. O SH. LUIZ DOMINGOS (2. o Sccre.tá-

rlü, servindo de 1.") - Despacha os scgum-
tcs Papéis: 

Telegrama: 
Do Sr. Geraldo Linhares, pedindo a 

atenção da Assembléia para as emendas H 
e 26 do projeto 2!). 

- À Comissão de Finanças. 
Oficios: 
D? Presidente da "Associação Brasileira 

~c ~nadares de Jumento da Haça Pêga", co-
~Ul1Icando a aprovação dos estatutos c elci-

çuo da nova diretoria. 
Agradeça-se. 

a r DJ ~r· Orlando Lodovici comunicando 
A ~11 açuo, em São Paulo, da :'Sociedade dos 

migos de Arccburgo". 
Agradeça-se .• 

Convite: 
Do Clube R •cr t' 1 de Ouro p \t c ea lVO 5 de Novembro, 

.ção do ani~~l~~' ~~ara as festas_ de comemora-
a 15 dêste. . ano da fundaçao a realizar-se 

- Agradeça-se. 

ENCERRAMENTO 
Nada mais __ havendo, 0 Sr. Presidente 

el!cerra a _reumao, prevalecendo para a pró-
xuna Sessao a scgumtc 

OHDEM DO DIA 12 - 11 - 1947 

Primeira Parte 
Das 14 às 1G horas: 

Expedicn te, projetos, Pareceres, etc., 
confprme q art. 9·1 do Regimento. 

I 
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Segiznda Parte 
Das 1G às 18 horas: 
Vota~~ão, em 2.• discussão, já encerrada. 

do projeto n.• 313, que autoriza uma emissão 
de apólices até a quantia de Cr$ . . . . 
!)00. 000. 000,00 para regularização de com-
promissos do Tesouro c fomento à produção 
do Estado. 

Votação, em 1.• discussão, já encerrada, 
do projeto n." 328, do Sr. Carlos Prates, que 
concede subvcnd'ío ao Hospital S. José, de 
Nova Era. · 

Idem, idem, do projeto 11.0 32!), do Go-
vêrno do Estado, que abre um crédito espe-
cial de Cr$ 7G4. 08,1,00, ú Secretaria da .Agri-
cultura, Indústria, Comércio c Trabalho. 

Idem, idem, do projeto n.0 3~0,_ do Go-
vêrno do Estado, que ahre um crcthto espe-
cial de Cr$ 1. 200. :l87 ,70, it Secretaria da 
Viação e Obras Públicas: . , , 

Idem, idem, do pro]clo n.• ~31, do ~,o
vêrno do Estado, que fixa o cfe~tvo do Cor-
IlO de Bombeiros para o exercíciO de 1 !H8. 

Idem, idem, do projeto !1.0 ilil2, elo Sr. 
Lima Guimarães, que regula a prestação ·de 
serviços dos empregados da Hêdc Mineira de 
Viac~ão. 

·Idem, idem, do projeto n." 33:!, do Sr. 
Lourenço Andrade, que autoriza o Govêrno 
a subvencionar a construção de uma estra-
da entre Passos c Guia Lopes. 

' Idem, idem, do projeto n." 334, do Sr. 
Hcnó elevando a distrito os povoados de Al-
fredo' Vasconcelos, Pouso Alegre e Paiva, do 
município de Barbacena. 

Idem, idem, do projeto n.o 335, do Sr. 
Hcnó concedendo suhvcnrões. 

Úlcm, idem, do projeto n.o :l3G, elo. Sr.-
:\lagalhães de Melo Viana, ele':a~1~0 a th:;tn-
to, o povoado de lJoachã, munlCIJHO de lnha-
pim. '37 1 S Idem, idem, do proj~to n.• 3 , .lo r. 
.Julio de Carvalho, que flx~t os. vcncll~lCJ?los 
dos inspetores téenicos regwnms do hnsmo. 

Idem idem do projeto n. • :!38, do Sr. 
Starling Soares,' que autoriza o Go~êrno d.o 
Estado a fazer doa~~ão de tcrre1:o a PrefCl-
tura de l\Iunicipal de Belo Honzontc. , 

Idem, idem, do projeto n.o 33!)_, do ~r. 
Magalhães de :Melo Viana, que auton?-a o Go-
vf~rno do Estado a conceder suhvençao a ins-
litui~~õcs de beneficência. . . 

2.'' discussão, jú encerrada, .do o Pl OJCto 
n." 245, que modifica o Decreto-lei n. 1. 831, 
de 21 de agôsto de 194G. 

1. • discussão do projeto n." 340, 51 o Go-
vêrno do Estado, que cancela dotaçoes or-
c~amcntúrias c abre crédito suplsmcntar · , 
" 1.~ discussão do projeto n.• ~4~, do Go-
vêrno do Estado, que abre um credito s~J:fl6eÕ rnentar de Cr$ 830.000,00, à verba 06 -
(8!)84) da Secretaria 'das Finanças.• , 

1 0: discussão do projeto n." 342, do Gd-
vêrno' do Estado, que autoriza a abcrtm:a ee 
um crédito especial de Cr$ 191. 551,C40, \ s. ~ 
crctaria da Agricultura, Indústria, omc ci 
c Trabalho· _ . o 343 do Go-

t.• discussao do proJeto n. • -~•d'to es-
vêrno do Estado, que abre :ursece:ecta!·ia do 
pecial de Cr$ 738. 582,50, a 
Interior· . o 344 tlo Sr 1.• discussão do pro~cto n. . ' ;; ·, 
Valdir Lisboa, que autonza a construç,.o de 
uma estrada de rodagem· 
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r ~! d!scussão do projeto n,• 345, do Sr. 
\ ulchr L~s1Joü, que concede subvençiio. 

r. ~·'' d~~cussão do proje~o n.• :l4G, do Sr. 
\ ,1ld1r L1shoa, que autonza construção de 
estrada. 

~·'' d!scussão do projeto n.• 347, do Sr. 
Val<hr L~sboa, que concede subvenção. 

. 1.• discussão do projeto n.• 348, do Sr. 
v-y!lson 1~cra!do, que concede subvenção a 
thvcrsas mshluições de caridade. 
, ~·' d!scussão do projeto n.• :340, do Sr. 
Starhn~r Soares, que concede subn~ncão a di-
versa~ instituições sociais. " 

1.'' discussão dq projeto n.'' 350, do Sr. 
Pedro Braga, que autoriza a encampação, pe-
lo Estudo, rla rodovia Visconde do ·lHo Bran-
co-São .J o só do Barroso. 

1.• discussão do projeto n.• :351, do Sr. 
Pedro Braga, que transforma em Grupo Esco-
lah as Escolas Reunidas da Vila de São Josó 
do Barroso, município de Visconde do Hio 
Branco. 

. :l:' discussão do projeto n.• 5G, que rcor-
gamz;,t H .Caixa Econômica do Estado de Mi-
nas (,erms c contóm outras providências. 

- Encerra-se a reunião. 

ATA DA 5.'' HEUNUO DA COMISSÃO DE 
VIAÇAO E OBRAS PúBLICAS 

_ Presentes os srs. Deputados O la cílio Ne-
gra o, .l\Intens Salomé, Lourenço de Andrade 
e Antonio Pimenta, aos cinco dias do mês de 
novembro do ano de mil novecentos e qua-
renta <.~ sete, na Sala das Comissões da As-
seml!lt•ia Legislativa, pm·a mais uma llc ~mas 
scssocs, reuniu-se a Comissão de Via~~iio c 
Obras Públicas. 

Sob a presidência do Deputado Otací-
l!o Negrão, iniciaram-se os trabalhos, sendo 
ltda c po~;ta em discussão a ata rla reunião 
anterior. Aprovada. i\ seguir, pedindo a pn-
lavra, o Deputado Mateus Salomé lêu o seu 
parecer sôhrc o projeto n.• :H2, o qual, em 
discussão, foi aprovado. Com a palavra, o 
Deputado Lourenço de Andrade lên o seu pa-
recer sôbre o projeto n." 245, o mc!;mo fazen-
do o Deputado Antônio Pimenta sôbrc o re-
querimento n." 8-t.. Submetidos à aprccia~~iío 
dos Srs. membros. foram os referidos pare-
ceres aprovados. Passando à distrihui~~ão da 
matéria do expediente, qnc se achava sôbrc 
a mc:;n, constante de projetos, indicações c 
requerimentos, o Sr. Presidente cncmninhon, 
ao Deputado l\Iatcus Salomó, os projetos de 
ns.O 51 --- GS - 72 - f)() -- 112 - 125 -
144 145 - Hll - 158 - 15fl - 1GO -
200 -·- 218 - 215 -- 241 --·- 2,12 - 25G -
258 - 270 - 28S - 308 - :!10 - 313 
c as indica~~õcs de ns.'' 10 c 2:l; ao De-
pntatlo Antônio Pimenta, os projetos de ns.• 
tnr> tn:l 1lHl 172 - 11a - 174 
l7fi -- 178 - 205 -- 212 -- 221 - 225 -
•J')!) -- 248 - 2fl2 -- 2()3 - 2fl5 -- 2GG -272 ---· 278 - 27!) - 287 --- 2!)3 - :H 1 c as 
indic~wõcs de ns.• l:l - 1G c lfl; cabendo, 
no Dcrmtado Otacílio Ncgrão, os J>rojctos de 
ns• Gi --15G -113-111- 170-171-

· lllfl -- 20:i -- 227 --; ,231 - 2:l:l - 2G~t -:-
:n7 _ 88 - nn - 2bl - 275 c 228; mdi-
ea~·ões ns.• 11 - 15 c 22 c os requerimentos 

'de ns.• 8:3 c 84. 
. Es«otado o assunto, o Sr. Presidente en-
cerrou "'a sessão, ficando a próxima reunião 

para data oportuna, que ~;i;r:'t r>ri·viamentc 
determinada. · 

Sala das Comissões, ri de novembro de 
1()47. 

(a.) Otacílio Ncgrão. 

ATA DA <L• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
VIAÇ;í.Q E OBRAS PúBLICAS 

' Presentes os Srs. Deputados Otacílio Nc-
griio, l\Iateus Salomé, Lourenço de Andrade c 
~'\ntônio Pimenta,. aos quatro dias do mês de 
novembro do ano de mil novecentos c qua-
renta c sele, na Sala das Comissões da As-
semblóia Legislativa, reuniu-se, para mais 
urna de was sessões, a Comissão de Viação 
c Obras Públicas. 

Soh a presidência do Deputado Otacilio 
N cgrão, iniciaram-se os trabalhos, scn do li-
da · e posta em discussão a atü da reunião 
anterior. Por unanimidade, foi aprovada. 

A seguir, o Sr. Presidente notificou, aos 
]Jrcsentcs, que, devido ü ausência .de alguns 
membros da Comissão, solicitou ao Sr. Pre-
sidente da Assembléia que designasse novos 
elementos para substitui rem. os mcml~ros efe-
tivos, tendo a escolha rccmdo nos Srs. De-
pulados Antônio Pimenta, Lourenço de An-
drade c Hibeiro de Navarro. 

Passando à distribuição dos pr?.ictos qu.c 
se encoútravam sôbre a mesa, o Sr. Presi-
dente encaminhou, ao Deputado Mateus Sa-
lomé 0 projeto de n." 812, c, ao Deputado 
Lour~nr~o de Andrade, o d_c n." 245, cabcnd?, 
no Dcp'utado Antônio Pnnenta, o requen-
mento de n." 84. 

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente encerrou a sessão, tendo, ante~. 
marcado uma outra reunião para amanha, 
<lia 5, hs quatorze horas. 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 
1!)47. 

(a.) Otaeílio Ncgrão. 

Comísscío Executiva 

Alberto Teixeira - Pre:>idcntc. 
Lima Guimarães - 1.• Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2.0 Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa -- 1." Secretário. 
Luiz Domingos - 2." Secretário.. . 
Emílio Vasconcelos - 3." Sccrctano. 
Ozanan Coelho -- 4." Sccrctúrio. 

Comissão de Constituição, Legislar;li.o e 
.Justiça 

Pedro Braga -- Presidente. 
.Tunrcz de Sousa Carmo - Vice-Presi· 

dente. 
Cândido Ulhôn. 
Fabrício Soares. 
Faria Tavares. ( •) 
Starling Soares. ( • •) 
Hihciro Navarro. 

(*) Substituído, in terinnmen te, pelo Sr. 
Hondon Pacheco, <lcsignado em Sessão -de 
llltOJ1n·i7. 

(' *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Uriel Alvim, designado em Sessão de 131101 
1947, c êstc substituído pelo Sr. Carlos Pra-
tcs, designado em Sessão de 21110)1947. 
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Comissão de Finruzças, Orçamento e Tomada 
de Cdnlas 

Maurício Andrade - Presidente. 
Renó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( *) 
Feliciano Pena. 
Guiiherme Machado. 
Tancredo Neves. ( * •) 

( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Chaves Hibeiro, designado em Sessão de 101 
1011947. . 

( * *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
último de Carvalho, designado em Sessfto de 
2411011947. 

Comissão de Agricultura, Indústria e 
Comércio 

Uriel Alvim - Presidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. 
Armando Ziler. 
Dilermando Cruz. ( *) 

( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em Sessão de 
1611011947. 

Comissao de Educaçü.o e Cultura 

Emílio Silveira - Presidente. 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. ( *) 
Arlindo Zanini. 
José Carvalheira. 

( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Carlos Prates, designado em Sessão de 201 
1011947. 

Comisséio de Viaçiio e Obras Públicas 

Otaeílio Negrão - Presidente. 
José Augusto - Vice-Presidente. 
'André de Almeida. 
João Camilo. 
Mateus Salomé. 

Comissao de Traballw e Ordem Social 

Ilacir Lima - Presidente. 
Ad~lfo Portela - Vice-Presidente. 
Bohvar de Freitas. 
Geraldo Ataíde. 
Astolfo Dutra. 

Comissão de Saúde Pública 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidelcino Viana. ( *) 
J aeder Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. 

( •) Substitüidos, interinamente, pelos 
Srs. ?-.Iourão Guimarães e Moacir Hcsende, 
respectivamente designadolf em Sessão de 
241911947. ' 
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Comissão de Segumnça Pública 
Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Hibeiro - Vice-Presidente. 
Aluísio Costn. 
Antônio Pimenta. 
.J ason Albergaria. 

Comissao de ;lsswzlos Municipais e Negócios 
I nl er·es twlzwis 

César Sorá!!,i - Presidente. 
Lourenço ~\.ndradc - Vice-Prc~;idcnte. 
Carlos Prates. 
Guilhermino de Oliveira. 
l\Iannel Ta v eira. 

Comissão de Redação 
Abreu Hescnde ( •) - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente. 
Bndaró .Júnior. 
Xcnofonte Mercadante. ( *) 
Simões de Almeida. ( *) 

( *) Substituídos, interinamente .. )Jelos 
Srs. Soares Canedo, l'rlagalhães 1\I. Vwna e 
.José Augusto, designados em Sessão de 101 
1011947. 
Comissão Especial de Estudos Sôbre Serviços 

de Jrzsliça ( •) 
.T ason Albergaria. 
César Sorági. 
Lima Guimarães. 
Simões de Almeida. 
Xenofonte l\Iercadante. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

----
(*) Nomeada em Sessão de 1GI911947, 

conforme requerimento n.O 42, do Sr. Fabrí-
cio Sonres. 
Comissã~ Especial de Estudos Sôbre Produ-

ção Agrícola ( •) 

Sousa Carmo. 
.João Camilo. 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andrade. 
.Tason Albergaria. 
Cândido Ulhôa. 
César Sorági. 

( *) Nomeada em Sessão de 2?1!JI1947, 
" 43 do S1· Sou-conforme requerimento n. ' ' · 

sa Carmo. 
Comissrio Especial de Estudos Sôbre 

Transportes ( *) 

Rondon Pacheco; 
.José Auf?usto .. 
Jlacir Lima. 
Magalhães Melo Viana. 
Aluísio Costa. ( *) 
César Sorági. 
Armando Ziler. 

S ·o de 221911947, 
( *) Nomeada em essa s s· :-. • 51 do r .• Irnao conforme requenmento n. • 

da Cunha. t l S ( •) Substituído interinamen e, pc ? r *1 

Bolivar de Freitas,' designado em Sessao de 
111011947. 
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Coinissão Especial de. Estudos Sôbre o Em(no 
· .120 Noi"te de Minas ( *) 

Chaves Hibeiro. 
Castro Pires. 
Emílio de Vaseoncelos. 
Fidelcino Viana. 
Gernldo Ataíde. 
Fe:liehmo Pena. 
Cfmditlo Ulhôa. 

(*) Nomeada em Sessüo de 2üi!JI19-17, 
conforme rcqucdmento n." 57, do Sr. Cha-
ves Hibeiro. 

REUNIÃO DA ASSEfllrlUI ALEGISLATIVA, AOS 12 DE 
NOVEMBRO DE HH7 

PHESIDI~NCIA DO SIL ALI3EH'f0 'niiXEJnA 
As 14 horas, compareeem os Srs. : 
Alberto Teixeira -- Lima Guimarães ---

Emílio Vasconcelos - Alberto Dcodaio ----
Aluisio Costa -- André de Almeida - Gui-
lherme Machado --- Jnson Albergaria - João 
Camilo - José Augusto - Juarez de Sousa 
Carmo - Júlio de Carvalho --- Oscar Corrêa 
- Tancrcdo Neves - Xcnofontc i\rcrcadante. 

Deixam de comparecer, com causa jus-
tific:nla, os Srs. : 

Castro Pires - Valdir Lisboa - Luiz 
Domingos - Ozanan Coelho - Abreu He-
sendc -- Adolfo Portcla -- Amadeu Andrada 
- Anibal Gonlljo -- Antônio Caetano ·-
Antônio Guimarães - Antônio Pimenta --
Arlindo Zanini --- Armando Zilcr - Astolfo 
Dutra -- Anguslo Costa - Augusto de Fi-
gueiredo - Badaró .Túnior -- Bolivar de 
Freitas - Cfmdido Ulhôa --- Carlos Prates 
- César Sorúgi -- Chaves Hiheiro -- Dilcr-
mando Cruz -- Emílio Silveira - Fabrício 
Soares - Faria Tavares - Feliciano Pena 
~ Fidelcino Viana Geraldo Ataíde -
Guilhcrmino de Oliveira - Ilacir Lima -
.Tacdcr Albergaria - José Carvalbeira -
Joubcrt Guerra - Lourenço Andrade _:__ Luiz 
Maranha - Magalhães de Melo Viana - .Ma-
nuel Taveira - l\Iarlins -da Costa - Mateus 
Salorné - Mauricio Andrade - :Mendes Fer-
reira - Moacir Resende - Mourão Guima-
rães - Otacílio Negrão - Pedro Braga -
H.enó - Hibeiro Navarro - Rondou Pacheco 
- Simão da Cunha - Simões de Almeida -
Soares Cancelo - Sousa Carmo - Slarling 
Soares - último de Carvalho - Uriel Alvim 
- Wilson Bcraldo. 

FALTA DE QUORUM 

Acusando a Ji:;ta de presença o compare-
cimento apenas de 15 Srs. Deputados, deixa 
de realizar-se a sessão. 

EXPEDIENTE 

O SH. EMíLIO VASCONCELOS (3.• Se-
cretário, servindo de 1.•) - Despacha o se-
guinte: 

Memorial: 
Do Presidente da Associação Ordem c 

Progresso dos Guardus Civís e Fiscais do 
Trtmsito, solicitando medidas a favor da 
classe. 

- A Comissão de Segurança Pública. 

ENCERRAMENTO 
l·~;.~d~l 1ilais húvendo, o Sr. Prm;idente en-

cerra a reunião, prevalecendo ·para a próxi-
ma sessão a seguinte 

OHDEl\I DO DIA 13 - 11 - HH7 
Pl'imcim Parle 

Das H ils 1G hora';: 
E;{.petlienlc, projeto~, pareceres, etc., 

conforwc o arl. !H do Hcgimento. 
Segunda Pw·le 

Das lG ús 18 horas: 
Vota{~iio, em 2.'' di:;cus:;fío, .iú encerrada, 

do projeto n." 313, <~ne autoriza uma emissão 
de apólices até a quantia de Cr:;; . . . . . 
900.000.000,00, para regulariza~~ão de com-
promissos do Tesouro c fomento à produção 
do Estado. 

Votação, em 1." discussão, já encerrada, 
do projeto n.o :l23, do Sr. ~arlos,_Pnltes,, que 
concede subvenção ao Hospital ~ao Joco:, de 
Nova Era. 

Idem, idem, do projeto n.• 3~!l,, do Go~ 
v~rno do Estacto, que abre um cr_cdtto esp~
eial de 'Cr:3 7!H. 08,!,00, ú Secreta na ela Agn· 
cultura, Indústria, Comércio e 'l~r.abalho. 

Idem, idem, elo projeto n.o 3.!0,, do Go-
vôrno do Estado, que abre um crc~hto eSJ?C-
ciul de Cr~i' 1.200.387,70, à Secretana ela V1a~ 
~~ão c Oh r as Públicas. . " , , 

idem, idem, do pr<,>Jeto n. ~31, ·do Go~
vôrno do Estado, que fixa o e[e.tlvo do C<?r--
po de Bombeiros para o exerci elO de 1 !J48 •. 

Id(;rn, idem, do projeto n.o 332, d_? Sr. 
Lima Guimarães, que regula a pres.ta~~f.lO de 
serviços dos empregados da Rêde Mmc1ra de 
Viação. 333 d S Idem idem do projeto n.• · · ,. o r., 

' ' · G ' o Louren~~o Andrade, que antonza o ovcrn 
a subvencionar a eon:;trução de uma estrada 
entre Passos e Guia Lopes. 

Idem, idem, do projeto n.• 334, do Sr . 
Henó, elevando a distrito os povoad~s. de Al-
fredo Vasconcelos, Pouso Alegre c I mva, do 
município de Barbacena. 

Idem, idem, do projeto n.• 335, · do Sr •I 
flenó concedcn do subvcnr"~ões. . , 

J'dcm, idem, do projeto n.o 33G, do. Sr: 
Magalhães de Melo Viana, elevando a distn-
to o povoado de Boaehfi, município de Inhu-
IJim. 

Idem, idem, do projeto n.• 337, do Sr. 
.Júlio de Carvalho, que fixa os vencimentos 
dos inspetores 'técnicos regionais do ensino. 

Idem, i-dem, do projeto n.o 338, do Sr. 
Starling Soares, que autoriza o Govêrno d? 
Estndo a fazer doa~~ão de terreno à Prefei-
tura Municipal de Belo Horizonte. 

Idem, idem, do projeto n.o 339, do ~r· 
Magalhães de Melo Viann, que autoriza ~ Go-
Yêmo do Estado a conceúer subvençoes a 
instituições de beneficência. • 

2.o discussão, jú encerrada, do pro,1eto 
n.o 215, que modifica o Decreto-lei n.• 1. 831 
de 21 de agôslo de 194G. . 

V discussão do projeto n.• 340, do Go~ 
vêrno do Estado, que cancela dotações orça-
mentárias e abre crédito suplementar. 

V discussão do projeto n.o 341, do Go-
vêrno do Estado, que abre urn crédito suple-
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mentar de Cr$ s:w. 000,00, :'t verba 062-60 
(8981), da Secretaria das Finanças. 

V discussão do projeto 11.0 342, do Go- · 
vêrno do Estado, que autoriza a abertura de 
um crédito especial de Cr$ 491.551,40, à 
Secretaria da Agricultura, Indústria, Comér-
cio e Trabalho. 

1." discussão elo projeto n." 3113, do Go-
Yêl'llo do E~;tado, une abre um crédito espe-
cial de Cr~ 753.582,50, à Secretaria do In-
terior. 

1.• discussão do projeto n." 344, do Sr. 
Valdir Lisboa, que autoriza a construção de 
uma estrada de rodagem.· 

l." (!iscussão do projeto n." 345, do Sr. 
Valdir Lisboa, que concede subvenção. 

V discussão <lo projeto n." 346, do Sr. 
Valdir Lisboa, cmc autoriza construção de 
estrada. -
r ~." discussãp do projeto n." 3117, do Sr. 

\ aldu· Lisboa, que concede subvenção. 
l.• discussão do projeto 11. 0 848, do Sr. 

'':ilson Bcraldo, que concede· subvenção a 
<hver:;as instiluirões de caridade. 

1.• discussão do projeto 11.0 34!J, do Sr. 
Starling Soares, que concede subvenção a di-
Yersas instituições sociais. 

1.• discussão do projeto n." 350, do Sr. 
Pedro Braga, que autoriza a encampl~ção( pc-
lo Estado, da rodovia Visconde do Hw bran-
co-Suo .r os é do Barroso. 

1." diseussão do projeto n.o iJ51, do Sr. 
Pedro Braga, que transforma. em gr,t~po es~ 
colar as escolas reunidas da vila de Sao Jose 
do Barroso, município de Visconde do Hio 
Branco. 

. 3.• di~cussão do projeto n. 0
. 50, que reOI:-

gamza a Caixa Econômica do Estado de l\h-
nas. Gerais e contém outnts providências. 

-- Levanta-se a Hcunião. 

Comissão Executiva 

Alberto Teixeira - Presidente . 
.Lima Guimarães - 1." Vice-Presidente. 
Castro Pires - 2. 0 Vice-Presidente. 
Valdir Lisboa - 1." Secretário. 
I~ ui~. Domingos - 2.0 Secretário. 
l~rmho Vasconcelos - :l." Secretúrio. 
Ozanan Coelho -- 4.0 Secretário. 

Comissão de Constituição, Leyislarão e 
Justiça " 

Pe.d:o Braga - Presidente. 
Ju.ncz de Sousa C·1rmo _ 

dente. ' 
Cftndido Ulhôa; 
Fabricio Soares. 
F~!ria Tavares. ( •) 
Starli.ng Soares. ( .. ) 
Hibeiro Navarro. 

Vice-Presi-

· ( •) Substituído; interinamente pelo Sr 
Hondon Pacheco, designado em Se~s~o de 11'1 
!0119<17. ' 
. ·. (* •) .Substilt~í<lo, interin~mente, pelo Sr. 
Ul'lel Alvun, designado em Sessão de 13ll0j 
l947, c. êste substituído pelo Sr. Carlos Pra-
~es,, designado em Sessão de 2111011947. 
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Comisscío de Finanças, 0l'çamenlo e Tomada 
de Contas 

Muurício An dradc - Presidente. 
H e nó --:- Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. (*) 
Felieiano Pena. 
Gu ilhcrme Machado. 
Tancredo Neves. (**) 

( ·) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Chaves Ribeiro, designado em Sessão de 101 
10J 1947. 

( • •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
ültimo de Carvalho, designado em Sessão de 
2·li10il9117. 

Comisslio de ,\gricultum, Indústria e 
Comércio 

Uriel Alvim - Presidente. 
Dnar Mend{!s - Vice-Presidente. 
l)Itimo de Carvalho. 
Armando Zilcr. 
Dilerrnando Cruz. ( •) 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em Sessão de 
1GilOJ1947. 

Comisscío de Bducaçcío e Cultura 

Emílio Silveira - Presidente. 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. ( •) 
Arlindo Zanini . 
.f o sé Carvalheira. 

( •) Suhstituído, interinamente, pelo Sr. 
Carlos Prates, designado em Sessão de 201 
10l1!J47. 

Comissão de Viaçüo e Obras Públicas 

Otacílio Negrão - Presidente. 
.José Augusto - Vice-Presidente. 
André de Almeida. 
.T oão Carnilo. 
Ma teus Salomé. 

Comissão de Traballzo e Ordem Social 

llacir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
Bolivar de Freitas. 
Geraldo A taíde. 
Astolfo Dutra. 

Comisstw de Saúde Pública 

Antônio Caetano -- Presidente· . 
Antônio Guimarães - Vice-Prestdente. 
Fidelcino Viar.a. ( •) 
.J aeder Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. 

(.) Suhstituítlos interinam~nte, pelos 
Srs. Mourão Guima~ães e Moacir He~endc, 
r·cspcctivamcnte, designados em Ses~ao de 
2-tl!li10i7. 
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Comissao de Scgur~l!Ca. Pública 
Am~deu Andrada - Presidente 
Clu~v?s Hiheiro - Vice-Preside~te. 

, Almsw Costa. 
·Antônio Pimenta. 
J ason Albergaria. 

Comissíío de Assuntos Municipais c Ncuócios 
lntercsladnais 

César Sorúgi -- Presidente. 
J~ourcnço Andrade -- Vice-Presidente 
Carlos Pratcs. · 
Guilllerrnino de Oliveira. 
Manuel Taveira. 

Comz'ssilo de Rcdaçlio 
Abreu Hese!lllc ( •) - Presidente. 
Oscnr Correa -- Vice-Presit1ente 
Ba(Jaró ,Júnior. · 
Xenofonle l\lercadante. ( •) 
Simões de Almeida. ( •) 

( *) Substituídos, interinmnente pelos 
Srs; .So~1res Canedo, l\Ingalll:íes l\I. Viana c 
io!f!H~t~gnsto, designados em Sessão de 10I 

Comis.wio Bspccial de Estudos Sôbtc 
Serviço$ dé .Justz'ça ( •) 

J,~:son Alberga ri a. 
Cesar Sorúgi. 
Lima Guimarãe:;. 
Simões de Almeida 
:;{enofonte Merend~;t~tc. 
Bolivar de Freitas. 
Fabrício Soares. 

(*) Nomeada em Sessão de 1GI911!l47, 
e~mf~rmc requerimento n.o 42, do Sr. Fabrí-
CIO Soares. 

Comiss{ío Especial de Estudos Sôbrc Produ-
!~ão Agrícola ( •) 

Sousa Carmo. 
.T oão Cnm i! o. 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andrade. 
Jason Albergaria. 
Ci!ndido Ulhôa. 
César Sorúgi. 

(') Nomeada em Sessão de 19'911947 -·l· . ' 
conforme requerimento 11.0 'i:l, do Sr. Sousa 
Carmo. 

Comz'ssrio Especial de Estudos Sól>re 
Transportes ( ·) 

Hondon Pacheco. 
. José Augusto. 
Ilacir Limn. 
l\lagalhi:ie:; Melo Viana. 
Aluísio Costa. (•) 
Cé:wr Sorúr,i. 
Armando Ziler. 

Sessão de 22]911947, 
n.o 51, do Sr. Simão 

( ·) Nomeada em 
conforme requerimento 
da Cunha . 

. ( •) Subslil~tído int_erinamcntc, pelo Sr. 
Dohvar de Freitas, designado em Sessão de 
111011947. 

Comissilo · Bspecz'al de Estudos Sôbre o Bnsirzo 
1zo Norte de Minas (*) 

Chaves Hibciro. 
Castro Pires. 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidclcino Viana. 
Geraldo Ataídc. 
Felieiano Pena. 
·Cflnclido Ulhôa. 

( ·) Nomeada em Sessão de 291911947, 
conforn1c requcrirncnto n. 0 57, do Sr. Cha ... 
ves Hiuciro. 

REUNIÃO DA ASSEM!lLÉIA LEGISLATIVA, AOS 13 DE 
NOVEMBRO DE. 1947 

PHESIDf:NCIA DO SH. ALBEHTO TEIXEIRA 
As 14 horas, comparecem os Srs. : 
Alberto Teixeira - Lima Guimarães -, 

Adolfo Portela - André de Almeida - Aní-
bal Gontijo - Antônio Pimenta - Armando 
Ziler - ç;ésar Sorúgi - Feliciano Pena -
Guilherme l\i[achado - llacir Lima - Jason 
Albergaria - Juarez de Sousa Carmo - Jú-
lio de Carvalho - Mourão Guimarães - Os-
car Corrêa -· H e nó. 

Deixam de comparecer, com causa jus-
tificada, os Srs. : 

Castro Pires - Valdir Lisboa - Luiz' 
Domingos -- Emílio Vasconcelos - Ozunan 
Coelho - Abreu Hcscnde - Alberto Deodato 
- Aluísio Costa - Amadeu Andrada - An-
tônio Caetano - Antônio Guimarães - Ar-
lindo Zanini - Astolfo Dutra - Augusto 
Costa - Augusto de Figueiredo - Badaró 
Júnior- l3olivar de Freitas - Cândido 
Ulhôa - Carlos Pratcs - Chaves Ribeiro -
Dilcrmando Cruz - Emílio Silveira - Fabt·í-
cio Soares - Faria Tavares Fidelcino 
Viana - Geraldo Ataíde - Guilherme Ma-
chado -- .r a<! der Albergaria -- .T oão Camilo 
- .José Augnsto - José Carvalheira - .Tou-
hert Guerra - Lourenço Andrade - Luiz 
Maranha -- Magalhães de Melo Viana - Ma-
nuel Taveira -· l\Iartins da Costa - Mateus 
Salomé -- Maurício Andrade - Mendes Fer-
reira - Moacir Hesende - Otacílio Negrão 
- Pedro Braga - Hibeiro Navarro - lton-
don Pacheco - Simão ·da Cunha - Simões 
de Almeida -- Soares Canedo -- Sousa Car-
mo - Starling Soares - Tancredo Neves -
último de Carvalho - Uriel Alvim - Xe-
nofonte Mereadante - Wilson Heraldo. 

FALTA DE QUORUM 

. Acusando a lista de prcsen~~a o compare-
ctment~ apenas de ~7 Srs. Deputados, deixa 
de realizar-se a sessao . 

- Não hú expediente a ser despachado. 

ENCEHHAMENTO 
Nada mais ":"wvendo a considerar, o Sr. 

P1·esidente encerra a rcunH\o, prevalecendo 
para a próxima sessão, a seguinte 

OHDEM DO DIA 14 - 11 - 1947 
Primeira Parte 

Das 14 às 1G horas: 

f
Expediente, projetos, pareceres, etc., 

con orme o art. 9·1 do Regimento. 
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Segunda Parte 
Das 16 às 18 horas: 

Votação, em 2.• discussão, Jtl encerrada, 
do projeto n.0 313, que nu1oriza uma emissão 
de apólices até a quantia ele Cr$ . . . . . 
900. 000. 000,00, para regnlariz~wão de com-
promissos do Tc~om·o e fomento ú produção 
-do Estado. 

Votação, em 2.• discussão, jú encerrada, 
do projeto n." :J2(;, do Sr. c~n·Io~; Prates, que 
concede subveHção ao Hospiial São .José, de 
Nova Era. 

Idem, idem, do projeto n.o 32:!, do Go-
vêrno do Estado, que abre um crédito es-
pecií:tl de Cr~i 7G1.1l84,00, ú Seerdaria da 
Agrieultura, Indústria, Coméreio e Trabalho. 

Idem, idem, do projeto n." 330, do Go-
vêrno do E:;tado, que ubre um créclilo espe-
cial de Cr3 1. 200. ;:87 ,70, il Secretar.ia da Via-
ção c Obras Públicas. 

Idem, idem, do projeto n." :l:l1, do Go-
vêrno do Estado, que fixa o efetivo do Corpo 
de Bombeiros para o exercício de 1!118. 

Idem, idem, do projeto n." 332, elo Sr. 
Lima Guimarães, que regula a prestação de 
serviços dos empregados da Rêcle Mineira de 
Viação. 

Idem, idem, elo projeto n." :J:{:J, rto Sr. 
Lourenço Andrade, crue autoriza o Govêrno 
a subvencionar a construção de uma estra-
da entre Passos c Guia Lopes. 

Idem, idem, do projeto n." 3:l,!, do Sr. 
Rcrió, elevando a distrito os povoados de 

1 Alfredo Vasconeclos, Pouso Alegre e Paiva, do 
. município de Barbacena. 

~dem, idem, uo projeto n." 335, do Sr. 
Reno, concedendo subvenções. 
, I dern, idem, do projeto n." a:Hl, do Sr. 
Ma,~alhãcs de l\Ielo Viana, elevando a distrito 
o. povoado de Boachã, município de Inha-
pun. 

, . Idem, idem, do projeto n." 337, do Sr. 
Juho. de Carvalho, que fixa os vencimentos 
dos mspetorcs técnicos regionais do ensino. 

Idem, idem, do projeto n." 33a, do Sr. 
Starl\ng Soares, que autoriza o Govêrno do 
Estado a fazer doarão de terreno ú Prefei-
tura Municipal de Úclo Horizonte. 

Ide_m, idem, do projeto n.• 339, do Sr. 
l'v~agalhaes de Melo Viana que autoriza o Go-
yer~o . c~o Estado n co~cedcr subvenção a 
lllshtmçocs de henefieência. 
21 ~ 2.• discussão, já encerrada, do projeto n.• 
21 u,d que .modifica o Decreto-lei n. 1. 831, de 

c agosto de 194G 
• 1.• discussão do ·proJ"eto no 340 do Go-

verno do I' t d · ' n ~ . . "5 a o, que cancela dotações o rea-
l en\a;Ias. e abre erédito suplementar. • 

•. . · chsc~Issão do projeto n." 341, do Go-
ve1 no do Estado, que abre um crédilo su-
plementar de Cr$ 830.000,00, à verba OG2-GO 
(8981)•, l~a Secretaria das Finanças. · 

• 1. ths~ussão do projeto n.• 342, elo Go-
verno .d~ Estado,. que autoriza a abertura de 
um cr.edito especial de Cr$ 491.551,40, à Se-
cretaria da Agrieultura, Indústria, Comércio 
c Trabalho. 

• 1.• discussão do projeto n.O 343, do Go. 
v~rno do Estado, que ab~·e ~un crédito espe-
cwl de Cr$ 7 53. 582,50, a Secretaria do In-
terior. 

1.• discussão do projeto n.• 344, do Sr. 
Valdir Lisboa, que autoriza a construção de 
uma estrada de rodagem. 
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1.• âlscuss:}o (lo projeto n." 345, do Sr. 
Valdir Li,;!Joa, que concede subvenção. 

1.'' discussão do projeto !1.0 :J.iü, do Sr. 
Valrlh· Lisbou, que auloriza eonstrução de es-
trada. 

1.' clhcussão do projeto n." z,! 7, l:o Sr. 
Valdir Lii;Jwa, que concede ~ubvcnção. 

1.' d~~;cw;:;i'to <lo projeto n." il'!H, do Sr.' 
\Vl!!;on lJcnJJdo, q:1e coneerlc subvcnç:f10 a 
diversas 1n~:;tit:-Jit3~Õe:~ de earldndc. . 

1.1
:- d!~;eu~~~;Uo do lH'Ojeto n:, 349, t1o Sr. 

Si"nrlin~~ 0o~!res, qne concede subve!~~~i:o a 
divc1·sas instituições ~:or~j~d:;;. 

1:' discussão do Jll'üjc1o n." :l50, do Sr. 
Pedro Draga, que ~~utoriza a cncuinp~H.:~'o, pc-· 
lo Estado, da rodovia Visconde do l:Uo Bran-
co-Siío .J o:;6 do Barro ;;o. 

1.• diseussão do vrojelo n." 351, do Sr. 
Pedro Hragu, que lr:m~;fonna em Grupo c~co~ 
lar as escolas reunida'; da vila de São Jose 
<lo Barroso, municlpio d(• Visconde do Hio 
Branco. 

:t• cli!;cussão elo vrojeto 11.0 5!3, que reo~
ganiza a Caixa Eeonomica do Estmlo de MI-
íw~; Gcrah c eonlém outras providências. 

- Levanta-se a He:mião. 
Cowis.<;lío Executiva 

Alberto Teixeira -- Presidente. 
Lima Guimnrãc~; --- 1.0 Vice-Presidente. 
Custn> Pire:; - 2.0 Vice-Presidente. 
V nldir Lisboa --- 1." Sccreiúrio. 
Luiz Domin::;os -·- 2." Secretário. . 
Emílio Vasconcelos - 3.• Seeretúno. 
Ozanan Coelho -- ,L• Secretário . 

Comissao de Constiluição, Legislaçao e 
Justiça 

Pedro IJraga - Presidente . 
. Juarez de Sousa C:-~rmo - Vice-Presi-

dente. 
Cfmdido Ulhôa. 
Fabrício Soares. 
Faria Ta vare~. ( •) 
Starling Soares. ( • •) 
Hibciro Na varro. 
Heunc-se às têrças e ~cxtas-feiras, as 15 

horas, na Sala das Comissões. 

( *) Suhslituido, interinamente, pcl_? Sd .: 
Hondon Pacheco, designado em Sessao c 
ll\10\1947. ' 

( • ·) Substituído, interiname~tc, pelo 1o't' 
Uriel Alvim designado em Sessao de 13

1
L 

1917, e êste' substituído pelo Sr. Carlos 1 a-
te!;, designado em Sessão de 21\10\1947 · 
Comissão de Fiiumças, Orçamento e Tomada 

de Cautas 
l\[auricio Andrade --. Prcsiclente · 
Henó - Vice-Presidente. 
Alberto Deodato. 
Augusto Costa. ( *) 
Feliciano Pena. 
Guilherme Maehado. 
Tancredo Neves. ( * •) 

Sr.· 
lOl ( •) Substituído, interinamente, :-be~oe 

Chaves Hibciro, designado em Scss<~ 

10119(~~·) Sll t"t , l . t . amcnte, pel? Sr. 1 JS 1 UH o, 111 cnn Sessao de 
último de Carvalho, designado em · 
24\10\l!H7. 
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, Comissiío de Agricultura, Indústria e 
Comércio 

Uriel Alvim - Presidente. 
Dnar Mendes - Vice-Presidente. 
último de Carvalho. 
Arrnnndo Ziler. 
Dilermando Cruz. (') 
Heune-:;e às qtiintas-feiras. 

(') Substituído, interinamente, pelo Sr. 
llolivar de Freitas, designado em Sessão de 
10I101Hl47. 

Comissiío de Educação e Cultura 

Emílio Silveira - Presidente. 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente. 
Augusto de Figueiredo. ( •) 
Arlindo Zaníni. 
. José Carvalheira. 

(') Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Carlos Prates, .. ~esignado em Sessão de 201 
10\1947. 

Comis1;üo de Viaçao e Obras Públicas 

Otacílio Negrão - Presidente. 
.José Augusto - Vice-Presidente. 
André de Almeida. 
João Camilo. 
Mateus Salomé. 

Comissão de TI'aballzo e OI'dem Social 

llaeir Lima - Presidente. 
Adolfo Portela - Vice-Presidente. 
llolivar de Freitas. 
Geraldo Ataíde. 
Astolfo Dutra. 

Comissao de Saúde Pública 

Antônio Caetano - Presidente. 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente. 
Fidclcino Viana. (*) 
.T aeder Albergaria. ( •) 
Luiz Maranha. 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Mourão Guimarães c Moacir Resende, 
respectivamcnlc, designados em Sessão de 241 
911947. 

Comissão de Segurança Pública 

Amadeu Andrada - Presidente. 
Chaves Hibeiro - Vice-Presidente. 
Aluísio Costa. 
Antônio Pimenta. 
• T nson Albergaria. 

Comissao ele Assuntos Municipais e Negócios 
Interestaduais 

César Sorági - Presidente. . 
Lourenço Andrade - Vice-Prestdente. 
Carlos Prates · 
Guilherrnino de Oliveira. 
Manuel Taveirn. 

ComÚsiio ele Redaçiio 

Abreu Resende . (") - Presidente. 
Oscar Corri:~ a -,- Vice-Presidente. 
Badaró Júnior. 
Xcnofontc Men~adante. ( •) 
Sin1ões de Almeicht. ( •) 

( •) Substituídos, interinamente, pelos· 
Srs. Soares Canedo, i\Iagalhães 1\I. Viana e 
José Augtnto, desi;;nado:; em Sessão de 10\ 
101Hl47. 
Comis.w1o Especial de Estudos Sôbre Serviços. 

de Justiça (*) 

.T ason Albergaria. 
Césnr Sorclgj. 
Lima Guimari\es. 
Simões de Alr:~eida. 
Xenofonte Mercadanic. 
Bolivar de Freitas . 
Fabrí.cio Soares. 

(*) Nomeada em Sessão de 161911947,.' · 
conforme requcrime;1to n.• 42, do Sr. Fabrí-
cio Soares. 
Comissiío Especial de Estudos Sôbre Produção. 

Aorícola ( •) 

Sow;a· Carmo . 
.T oão Camilo. 
Ozanan Coelho. 
Lourenço Andrade. 
.T ason Albergaria. 
Cândido Ulhôa. 
César Soragi. 

(') Nomeada em Sessão de 221911947,. 
conforme requerimento n." 43, do Sr. Sousa 
Carmo. 

Comis.são Especial de Bstudós Sôbre 
Transportes ( •) 

Rondon Pacheco . 
.Tos é Augusto. 
Ilacir Lima. 
.Magalhães Melo Viana. 
Aluísio Costa. ( ·} 
César Sorági: 
Armando Zilcr. 

(') Nomeada em Sessão de 22!9\1947, 
conforme requerimento n." 51, do Sr. Simão 
da Cunha. 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr.~ 
llolivar de Freitas, designado em Sessão de 
111011947. ' 
Comissão Especial de Estudos Sôb1·e o Ensino 

no Norte de Minas (*) 

Chaves Ribeiro. 
Castro Pires . 
Emílio de Vasconcelos. 
Fidelcino Viana. 
Geraldo Ataíde. 
Feliciano Pena. 
Cândido Ulhôa. 

(*) Nomeada em Sessão de 29\9\1947, 
conforme requerimento n." 57, do Sr. Chaves 
Ribeiro. 
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ERRATA 
Por um lápso, as sessões que se seguem deixaram de enlrar no ln::ar devido 

45.' SESSÃO ORDINÁRIA, EM 30 DE SETEMBRO DE 1!147 

PRESIDf;NCIA DO SH. ALBEHTO TEIXEIHA 

t A~ 1_4 horas, comparecem os Srs. : Albcr-
0 Tctxctra - Lima Guimarães - Castro Pi-

res -Valdir Lisboa -- Emílio Vasconcelos -
Ozanan Coelho - Abreu Hesende - Adolfo 

.Jlortcla - Alberto Deodato - Arnadeu An-
~~ada - André de Almeida - Aníbal Gon-
ÍlJO - Antônio Caetano - Antônio Pimen-
ta - Armando Zilcr - Augusto Costa - Au-
f!.l!sto. de Figueiredo - Uolivar de Freitas -
C.ar~(hdo Ulhôa - Carlos Pnttes - César So-
ragt. - Chaves Hibciro - Fabrício Soares -
Far~a Tavares - Fcliciano Pena - Geraldo 
At~tdc - Ilacir Lima - .Jason Albergaria -
Joao Camilo --- .Jouhcrt Guerra -- Júlio de 
farvalho -:- Lourcn~~o Andrade - Magalhães J?1 Me~o Vwna - Martins da Costa - l\Iatcus 
. ~- .ome - Maurício Andrade - Mendes Fer-

I etra - l~lot - (' . - O C • _ p, . n trao xmmm:acs - ~car orrea 
H edro Draga - Heno - Hibc1ro Navarro 

~d~ndon Pacheco - Starling Soares - Tan-
ÁI · Neves - ültimo de Carvalho - Uricl 
rald~~ - Xenofontc l\Iercadantc - Wilson Uc-

Dcix·urt (I, . tific·Hh ' , c comparecer, .com causa JUS-
r . .' '' os Sr:;. : Luiz Domingos - Da·'·tt•o' • Untor _ (' · 1 • u, 
bcrrr·1r·· xtHI.1~rmc Machado - .Tacdcr AI-
r" "' I:11 - Jose Augusto - José Carvalhci-' " - "' anue! 'I' · - So·u·cs ave1ra - Simões de Almeida 

· 0' ~, 1, Canedo - Sousa Carmo. 
,, '· PHESIDI'N'J'I' A sentes 40 <'., :. · " - Í,chando-sc prc-

sessão. " 1 s · Deputados, declaro aberta a 

ATA 

no) o_sih ~z;rAN_ C?EI~HO (2." Secretú· 
qual, sem obsc. :\ ~1.\ ~essao antecedente, a 1 vaçao, c aprovada. 

EXPEDIENTE 
O SH. VALDIH I ISP 

rio) - Procede ·\ Icit >OA1 -- (V Sccrctú-
péis: ' ura (os seguintes pa-

Ofícios: 

. Do Sr. ,::~ccrctúrio das Fi!l'm ·as c . 
d? mformaçocs solicitadas pela' Cç .... ';vian-
1.-Inartças s·J .1· 1 1 ormss,to de · ' • 0 Jrc }JCuH o (c cre~d't 1 
t r 'l (Jll ' f . 1 o sup cmcu-a , ' c se rc crcm o proJeto 11 • '>8 • rcccr n.o 9; · · - c o pa-

do Col~tot· de Simonésia, sugerindo emen-
das ao proJeto n." :l9; de professôrcs da Es-
cola Normal Oficial de S. Gonçalo do Sa-

ü20 

pucaí, solicitando aumento de vencimentos; 
do Presidente da Cruz Vermelha Brasileira, 
Filial de Minas Gerais, pedindo subvenção es-
tadual, através do orçamento; da União Na-
cional dos Estudantes, pedindo seja conce-
dido suhvcnç~ão àquela Associação no orça-
mento de 1948; de Geraldo Lucas Gomes, so-
licitando subvenção para associações de ca-
ridade de Esmeraldas, Lajinha, Contagem c 
Dctim; de auxiliares das Coletorias de Ca-
rangola c Mutum; pleiteando medidas a fa-
vor da classe; de Hilda Teotoni de Oliveira 

c outras, reclamando con.tra atraso de paga-
mento. 

- A Comissão de Finanças. 
Do Secretário da Sociedade l\Icllwramcn-

los Bairro Passos, de Juiz de Fora, pedindo 
providências no sentido de se~· c~igida .a 
apresentação de p;ovas de '::acmaçao anh-
diftérica para matncula nas hseolas . 

- A Comissão de Saúde Pública. 
Do Sr .. Jaime .funqneira Aires, Governa~ 

dor substituto do Estado da Bahia, c do Sr. 
Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assem-
bléia Lc•'islativa do Estado de Goiaz, agrade-
cendo a "'comunicarão de posse do Sr. Hihci-
ro Pena ncrantc esta Assembléia, no cargo 
de Vicc-CiÕvcrnador do Estado. 

- Recebido com agrado. Arquive-se. 
Hccurso de D. Davi Stoclcr Portugal, pro-

fcssôra no curso normal da Escola N?rn~al 
Oficial de Passos, alegando que tem dirctto 
à aposentadoria c pedindo providências para 
o seu caso. 

A Comissão de Educa~~ão. 

Tcle{]mmas: 

De Oto Pereira Coelho, protcslan~o .c?n-
tra atos do Coletor Federal de D. S!lveno; 
do Sr. Newton D' A vila c outros, mamfcstan-
do a opinião dos signatários sôhrc o projeto 
de cassação dos mandatos dos Deputados ?O-
munistas; de Heitor Mcnin, agrad9cc!Hlo o m-
tcrêssc dos Deputados pela Assocwçao de Ce-
gos "Luiz Braille". 

_ Arquivem-se. 
Dos funcionúrios tias circunsel'içõ?s de 

Três Ilhas, Paraíba c Itamogi, de apoiO ao 
memorial enviado à Assembléia pelos exatores . 
de fronteira; de Genésio Amarante. c outros 
funcionários fiscais de Ubcraha, _apotando em 
todos os seus têrrnos um mcmonal aprcssnt~
do ~ Assembléia pelo agente fiscal de l•arw 
Lemos. 

- À Comissão de Finanças· 
Acham-se ainda sôbrc a ~lesa os seguin-

tes projetos, parecer c rcqucnmcnlos: 

1 
I 

' 
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PROJETO N.• 77 
r1u(oriza a encampaçtí.o da rodovia que liga 

Ponte Nova a Viçosa 

. A ~sse!nbléia Legislativa do Estado de 
Mmas Germs decreta: 

Art. 1.~ - Fica cncampada pelo Esta-
do a Hodovw qne liga Ponte Nova a Vi~:osa. 

J\rt. 2.• - Fica o Govêrno do Estado 
auto!·1~ado a despender a import:lncia nc-
ccssarw, para esta encampa!.:Üo, pela verba 
orçada para o exercício de 1948, pelo Dcpar-
tamcn to de Estradas de Rodngem. 

Art. :l.•.- Fica ? .Ef;tado autorizado a 
gastar ({Uantw necessana para reforma e 
conscrvacão da referida estrada, pela mesma 
verba. · 

Art. 4.'' -- Esta Lei entrarú em vi"or 'l 
1.0 de janeiro de 1048, revogadas as di;posi'-
t:ões em contrúrio. 

Sala das Sessões, :lO de selcmhro de 
1947. 

(aa.) Andn) de Almeida -- Antônio C·lC-
tano -- ,Jouhcrt Guerra - Aníbal Gontijo"-
Dnar Mendes - Joiio Camilo. 

.Juslificadio 
. A rodovia que liga r>onte Nova a Viçosa 
f,?~ • parte ~~? plano r<~doviúrio Or(,~tH\0 ])elO 
Lst,~do, POIS c parte m tegran te da estrada 
P~'OJctada (~C Mariana n Ponte Nov[l li!'~nulo 

J':1 ç1_~~sa a P1ranga e Cara1~gola rumo 'a Ifio -
>!l na. 

E' urna cs.lrada em certos trechos mistos 
? que v,cm cnando sérios cmbaracos ao trá~ 
fcg,o,. mormente no tempo das clni'vas, sendo 
a .muca estrada que liga a Zona da Mata ao 
lho de ,Janeiro. 

Corno se vê, é plenamente justificado o 
prcsu1tc projeto. 

. Sala das Sessões, :w de setembro de 
1!H7. 

(a a.) André de Almeida - A;1 tônio Cae-
tano - Jonbert Guerra - Aníbal Gonlijo -
Dnar l\Icndes - João Camilo. · 

- Imp1:csso c publicado, inclua-se em 
ordem do tha. 

PHOJETO N.• 78 

Equipara vencimentos de [zmcionários da Se-
cretaria do Tribmwl de J11stiça 

do Estado 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 -- Ficam os vencimentos dos fun-
cionários da Secretaria do Tribunal de J usti-
ça de Minas Gerais, a partir de 1.• de janei-
ro de 1048, equiparados aos do pessoal da Se-
cretaria da Agricultura, Indústria c Comércio, 
do Estado de Minas Gerais na seguinte ordem: 
- Sccretúrio do Tribunal, cargo eorrespon-
dcntc ao de Superintendente da Seerctaria da 
Agricultura, Indústria c Comércio, Cr~\ ..... 
5.100,00. Chefe de Secção c Bibliotccúrio do 
Tribunal, cargos corrcsponden tcs ao de Chefe 
de Divisão <la Secretaria da Agricultura, In-
dústria c Comércio, passam a vencer o or-
denado mensal de Cri); 4. 050,00 '(quatro mil 
c cinqüenta cruzeiros). Primeiro Oficial do 

Tribunal cargo correspondente ao de oficial 
a(Iministrativo padrão "L" da Secretaria da 
Agricultura, Indústria e Comércio, passará a 
vencer o ordenado mensal de Cr$ 3. GOO,OO 
(três mil c seiscentos cruzeiros), 

Segundo Oficial do Tribunal, cargo cor-
rc~pol~,tl~!ltc ao, de ofi~ial admin~strativo pa-
drao E , da Sccrctana da Agricultura In-
dústria e Comércio, passará a vencer ~ or-
denado mensal de Cr$ 3. 000,00 (três mil cru-
zeiros). 

Terceiro Oficial do Tribunal, cargo eoi·-
rcspondcntc ao de oficial administrativo pa-
di·iio "I" da Secretaria da Agricultura, In-
dústria e Comércio, passará a vencer o or-
denado mensal de Cr $2.700,00 (dois mil c. 
setecentos cruzeiros) . 

Quarto Oficial do Tribunal, cargo cor-
respondente ao de oficial adrninistmtivo IH1-· 
drão "I", da Secretaria da Agricultura, In-
dústria c Comércio, passará a vencer o or-
denado mensal de Cr~ 2.400,00 (dois mil c 
quatrocentos cruzeiros). 

Praticante do Tribunal, cargo correspon-
dente ao de auxiliar administrativo padrão 
"H" da Secretaria da Agricultura, Indústria c 
Comércio, passará a vencer o onlenado men-
sal de Cr$ 2 .1 00,00 (dois mil c cem cruzei-
ros). 

Ol'icial de Justiça do Tribunal, cargo cor-
respondente ao de oficial administrativo pa-
drão "I", da Secretaria da Agricultura, In-· 
dústria e Cornéreio, passará a vencei' o or-
denado mensal de Cr$ 2. ·100,00 (dois e mit 
c quatrocentos cruzeiros). 

Porteiro de L'' clas:ie do Tribunal, car-
go correspondente ao <lc porteiro padrão "V", 
nassarú a vencer o ordenado rnen~al de Cr$.-
990,00 (novecentos c noventa cruzeu·os) .. 

Contínuo do Tribunal, cargo correspon-
dente ao de porteiro padrão "V" da Secreta-
ria da Agrkultura, Indústria e Comércio, pas-
sará a vencer o onknttdo mensal <le Ct·l3 ... 
1.170,00 (mil cento c setenta cruzeiros) . 

Servente de 1.'' classe, cargo correspon-
dente ao de servente, padrão "IX" da Secrc-
tm·ia da Agricultnrn, Indústria e Comércio, 
nassarú a vencer o onlcnal!o mensal de Cr$ 
CJ!lO,OO (novecentos c noventa eruzeíros). 

Motorista de 1.'' elassc do Trihunnl, car-
~~o corrcspon(lentc ao de motorista padrão 
"VII" da Secretaria da Agricultura, Indústria 
Comércio, passarú a vencer o ordenado mcn-. 
sal de Crl3 1. 5aO,OO (mil qucnhcn tos c trinta 
cruzei r os) . 

Ajudante d.c motorista do Tribunal, car-
go correspondente ao de motorista padrão 
"V" da Secretaria da Agrícullura, Indústria c 
Comércio, passará a vencer o ordenado men· 
sal de C r~ 1.170,00 (mil cento c sden ta cru-
zeiros) . 

Eletricista do Tribunal, eargo eorrcspon-
dcnte ao de artífice padrão "C" da Seereta:·ia 
da Agricultura, Indústria e Coméreio, pasGará 
a vencer o ordenndo mensal de Cr$ 1. 020,00 
(mil c vinle cruzeiros). 

Art. a.• - Fica o Govêrno do E~; ta do au-
torizado a despender a quantia lWCC'f;súria 
para essas despesas, pela verba da Sc>crelnria 
do Interior or~~ada pnra o cxereíeio ele 1 H·1S. 

Art. :l.• - A presente Lei, entrará em 
vigor no dia 1.0 de janeiro de 1948, revoga-
das as disposições em contrúrio. 

Sala das sessões, ao de setemhro tle 
l!J.17. 

(na.) André de Almeida - Linw (~ui-
marãcs - ültimo de Carvalho Stnrling 
Soares - Pedro Braga c César Sorúgi. 

()21 



Justificaçao 

A Secretaria do Trilmnal de Justiça do 
Estado não teve em tôdas as reformas ha-

\ vidas últimamente no Trilmnal, aumento no 
seu pessoal que continua o mesmo, c com ser-
viço aumentado c percebendo os vencimentos 
antigos. . 

Prevendo a Constituição Estadual nas 
Disposições Tran,sitórias a cquiparuçiío dos 
vencimentos dos funcionários estaduais, justo 
é que êstcs funcionários da Secretaria do Tri-
bunal de .Justiça, vejam desde logo o:> seus 

' vencimentos equiparados aos da Secretaria 
da Agricultura, Indústria c Comércio. 

- Impresso c publicado, inclua-se em or-
·dem do dia. 

PROJETO N." 7!) 
Autor_iza ~ construção ele uma ponte sôbrc o 

Rzo Alegre, no município de Pedmlva 

· u- A Assembléia Legislativa do Estado de 
... 111as Gerais decreta: 

. Art. 1.• - Fica o Podct· Executivo auto-
riZado a fazer construir no distl'ito de São 
José do Alegre, do município de Pedralva, 
uma ponte de concreto armado sôhrc o rio 
Alegre. 

. Art. 2.• - Fica o Poder Executivo amu 
nzado a despender a importância de Cr$ ... 
70 · 000,00, para a construeão dessa ponte. 

Art. 3.0 - A presente .Lei entrará em vi-
·!01' em 1.• de janeiro de 1948. 

194 
Sala das sessões, :lO de setembro de 
7. 

. _ (aa.) Abreu Hescndc - Mourüo Guima-
r,aes - Magalhães de Melo Viana -- Starling 
~g~rcs -- Adolfo Portela - Hiheiro t·lavar-

d -- Impresso c publicado, inclua-se em 
or em do dia. 

PHO.TETO N." 80 
Autoriz(1 n. t " com r!lção ele lllll prédio escolar 

em São José do Me[JI'e 
u· .~ ~\ssc!nbléia Legislativa do Estado de 

lll.ls (,erms decreta:· 
Art. 1 • r· , , :mtoriz•tdo ·. ~- 'lCa o Governo do r~stado 

José ·1"0' Al '1 fazer construir, na .Vila de São , cgre cl(l It . • . l I> . Pt'édio ll'H"t' f' . mmctpw ( c cdralva, um 
nid·ts d ' ' 1 uncJOJJamcnto das Fscol·ts I>ctl-,. a que c di ·t . t . ~. '. ' 

Art •> o ~~ n ° · 
torizado. ·td;;- hca 0 Govl-rno do Est:ulo au-
a irnportÔnc1·•1' PdCIHC!e~, na referida constrw~ão 

' c r:? 80 000 00 ' ' Art 3 • A " · , . 
"'Ol' ('m '1 ~ · 1-: \1rcsrntc Lei entrará em vi-., -,' · c e Janmro de 1948 

Sala das Scssõco 30 d. 
194 7. · 0

' c setembro de 
(a a. ) Abreu Resende l\I 

rãcs - Magalhães de l\Icl-v= Ot~rão Guima-
Portela - Starling Soare~ ..:'nn,.-1 . Adolfo 
varro. 1 >Ciro Na-

-ImJ!rcsso c publicado, inclua-"c em dcm do dta. ,, or-

PHOJETO N.• 81 

.Aulori::a a construção de nm prédio pam 
(Jrupo escolar na cidade elo Pomba 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 
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Art. 1,0 - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a fazer construir um prédio para 
grupo escolar, na cidodc do Pomba, com ca-
pacidade para mais de oitoccn tos nlunos. 

Art. 2." - Fica o Govêrno do· Estado au-
torizado a despender até a importflncia de Cr!ii 
350.000,00 (trezentos c cinqüenta mil cruzei-
ros) na aludida constru(;fío vela verba compe-
tente da Secretaria da Viação c Obras Públi-
cas). 

Art. :!." - Esta Lei entrará em Yigor em 
1." de janeiro de 19·18, revogada:; as disposi-
ções em con trúrio. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 
1947. 

(aa.) Dnar Mendes Ferreira- Abreu Re-
sende -- Emílio de Vasconcelos Gosta - Ma-
galhães de l\Iclo Viana - Antônio Caetano -
Castro Pires. 

J11sli(icaçao - O município do Pomba 
necessita de um segundo grupo escolar, por-
que o atual é um prédio antigo, velho, c não 
é suficiente para abrigar as crian~~as em ida-
de escolar. Com a construção das Escolas 
Hcuniclas, de Silvcirtmia, ordenada pelo ope-
roso e dinâmico Sr. Sccrclúrio da Viação c 
com o projetado segundo grupo cscolm· da 
cidade, o município do Pomba ficará apar·c-
lhado em matéria de instrução c prédios es-
colares. E' um anseio do município que dc-
vcrú mcrccct· o apoio não só da Assembléia 
como do próprio Govêrno, por intermédio d~ 
seu digno Secretário da Viação, que tem com 
grande hoa vontade procurado atender às rci-
vindicnçõcs de minha terra, expressa pela mi-
nha humilde pessoa. . 

- Impresso c publicado, inelua-sc em or..: 
dcm do dia. 

PHOJETO N." 82 

Concede subvenção à Santa Casa de Cal'idade 
de Bom Despacho 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Mina~; Gerais decreta: 

Art. 1." -- Fiea concedida, a partir de 
mil novecentos c quorcnta c oito, a subvenção 
anual de vinte mil cruzeiros ( Cr~l 20. 000,00) 
à Santa Casa de Caridade, da cidade de Dom 
Despacho. 

Art. 2.• - Esta Lei cntrarú em vigor a 
primeiro de janeiro de 1948, revogadas as dis-
posições em con trúrio. 

Sala das sessões, :lO de setembro de 
1947. 

(aa.) Fcliciano Pena -- André de Almei-
da - Lourenço Andrade - llolivar de Frei-
tas - Dnar Mendes. 

.Justificação - A instituição de carida-
de em aprêço é de construção moderna, dis-
põe de aparelhagcn; adequada c pres!a ~cle
vantcs serviços a toda zona onde esta .s.tt~a
da zona que se ressente da falta de hospttms. 

' _ Impresso c publicado, inclua-se c mor-
dem do dia. 

PROJETO N.9 83 
Reverte à Fôrça Policial oficiais r~for

mados pelo decreto n.0 11.261, ~rza o 
Quadro Suplementar Extra e contem ou-
tras disposições. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 



i 

j 

.... ,, 

Art. 1.• - Ficam revertidos ao serviço 
. .aúvo da, Fôrça Policial todos os oficiais re-

formados nos têrmos do decreto n.• 11.261, 
de 13 de março de 193-i, e que ·na data das 
respectivas reformas não se enquadravam 
num dos seguintes dispositivos legais: 

a) Idade limite para a reforma compul-
sória estabelecida no artigo '170 da Hegula-
mento da Fôrça Policial, baixado com o de-
creto H.'' 7. 712, de 1G de junho de 1927; c 

h) incapacidade física comprovada pe-
Ja Junta de Inspeção de Saúde, estabelecida 
também para reforma no artigo 172 do mes-
mo Hegulamento. 

Art. ~.· - Far-sc-á reYcrsão sem nenhu-
ma vantagem anterior á data da publicação 
desta lei. 

Art. 3.• - Os oficiais que na data da re-
versão já se achavam com1n'cendidos num?-
das alíneas '"'a c "h" do Art. 1.'' desta lc1, 
serão reformados imediatamente, com as van-
tagens, atuais de seu pôsto. 

Art. 1.• - Os oficiais que não se acha-
rem compreendidos nas alíneas "a" c "h" ci-
tadas, permanecerão nas fileiras da Fôrça Po-
licial até se enquadrarem nos dispositivos le-
gais para a reforma. · 

Art. 5.• - Fica criado o Quadro Supl~" 
menta r Extra. 

Art. (i.O - No Quadro Suplementar Extra 
deverão ser incluídos os oficiais referidos no 
art. 4.•. 

Art. 7 .• - Serão transferidos para o Qua-
dro Suplementar Extra, na conformidade do 
art. 4." - os oficiais efetivos da Corporação 
que contarem mais de trinta anos de servi-
ço a não estiverem enquadrados nos disposi-
tivos das alíneas "a" c "h" do artigo l.Q. 

Art. 8.'' - Os oficiais pertencentes at' 
Quaclro . Suplementar Extra concorrerão ás 
promo~~ões futuras, dentro, porém, das vagas 
do próprio Quadro, cujo efetivo e critério pa-
ra promoções serão afixados pelo Govêrno, 
sem entretanto, prejudicar o acesso dos ofi-
ciais das outras unidades e serviços da Fôrça 
Polida!, respeitadas, em tudo, para êsse fim, 
as disposições da Lei de Promoções atualmen-
te em vigor. l 

Art. !J.• -- Os serviços dos oficiais do 
Quadro Suplementar Extra serão aproveita-
dos, a juízo do Govêrno, nos Corpos de Tropa, 
no Corpo de Bombeiros, na 'Polícia Civil ou 
noutros fora da Corpora~~ão. 

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor no 
dia 1.• de janeiro de 1948, revogadas as dis-
J!Osiçõcs em contrário. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1947. 
(na.) ültimo de Carvalho -- Lima Gui-

mar::ic:; - .João Camilo -- Augusto Costa .,-
Adolfo Portela - .Touhert Guerra. 

Jllsti[icação -- O Dccrcló n.Q 11.261, de 13 
de março de 1!134, em virtmle do qual foram 
reformados muitos oficiais, nunca foi obser-
vado em sua plcn~ude c, em · cons?q~iência, 
muitas foram as açocs propostas em JlllZO por 
oficiais que se ju!garam prejudicados c que, 
por isso mesmo t~veram ganho de causa nos 
Tribunais de Justiça· 

Três foram naturalmente os motivos in-
vocados em favor dos ~eclamantcs c que. P~· 
dem e devem ser consHlcrados como prmc1-

vais, para. a annlaçiío ·das 'reformas detcrmi· 
nadas em face daquele decreto, ' 

1) InobServância úo · artigo 170 do R e· 
gulamcnto n.• 7. 712, da Fôrça Policial, em 
vigor, que estabelece o limite· de idade para 
a reforma compulsória; 

2) Inobservância do art. 172 do mesmo 
Hcgulamcnto que exige exame médico pela 
Junta de Inspeção 'ele Saúde, para compro-
var a incapacidade física; e 

3) Encontrar-se o oficial em pleno excr· 
cicio de sua~; funções ao ser reformado, quan-
do é certo que, pelo preâmbulo do citado de-
creto o ato da reforma se subordina justa-
mente a uma das seguintes exigências, além 
de contar o oficial mais de trinta anos de 
serviço: 

a) encontrar-se o oficial sem função; 
h) ter idade avançada; e 
c) estar inválido por abalo de saúde. 

Ora, se essas exigências, consideradas es-
senciais, tivessem sido observadas, por certo 
as ações propostas contra o Estado não te-
riam tido curso nem logrado ganho de c.ausa 
os seus autores e, à exceção d_os. ~rue cshyes~. 
sem sem função, os demais ofi.cw1s estariam 
pertencendo à legítima cat~gorw de reforma-. 
dos, segundo as leis federais ,clue re~gc~n. a es-

. . e n:-10 ,10 Q 0 R da I•orça I ohcwl. J>CClC • < • • • 

Outra circunstância que deve. também ter 
concorrido para essa situação fo1 a falta de 
certidão de liquidação de tempo proccssad~ 
pelo órgão oficial ?ompetente que no caso c 
a Secretaria das Fmanças. 

Tôtlas essas irregularidades _trouxeram 
despesas ao Estado com a anulac;:.ao das re-
formas - aumento de vcncimcn!os, P~tgamen
tos de atras~Hlos, custas, etc., c nao .tc_rwm por 
certo, se' verificado se a I:ôr~a Pohcw_l, como 
auxiliar do Exército, que c, tlvcssc ~ seu qua-
dro de oficiais de reserva orgamzado n~s 
moldes que prescreve a lcgisla~~ão federal so-
lH·e o assunto. 

Daí a justificativa do presente projeto de 
'!ei criando 0 Quadro Suplementar Extra da 
Fôr~~a Policial que: . 

a)' reparará um mal p:at1cado contr2 
servidores do Estado, os qums, durmü? lon-
gos anos trabalharam nas fileiras (~a Corpo 
rac;ão, alheios ús vicissitude~ da v1da tendo 
diante de si apenas o cumpnmento do dever 
em razão do qual muitos tiveram a reforma 
intempestiva, senão ilegal por inohscrvfmcia 
de exigências prescritas pelo citado decreto, 
em seu preâmbulo; 

h) aliviará o Estado de um pêso morto 
para restituir-lhe elementos na sua maioria 
em condições de prestar serviços, a critério 
do Govêrno. 

A Constituição Federal de 1G de jullw 
<lc 1934 em seu artigo 170, determinando à. 
vota~~ão 'do Estatuto dos Funcionários Públi-
cos fixas normas, consideradas, desde logo em 
vigor. 

Considera funcionúrios públicos todos os 
que exercem cargos públicos seja qual fôr a 
forma de pagamento; estabelece o critério pa. 
ra a primeira investidura nos postos de car-
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rcira das repartições administrativas c nos 
ucmais que a lei determinar. 

Fixa a idade de 68 anos para aposentado-
ria compulsória c declara que a invalidez pa-
ra o serviço do cargo ou pôsto determinará a 
aposentadoria ou J'e{orma c regula a conces-
são dêsses favores no tocante ao tempo de 
serviço. 

A Constitutição promulgada em 10 de no-
vembro de 1937, em seu artirro 15G refere-se 

t ' b ' novamcn c a organização do Estatuto dos 
Funcionários Públicos, pelo poder legislativo, 
ll!antendo sempre os mesmos dispositivos já 
citados. 

Conclui-se, pois, que o mencionado De-
creto n.• 11. 2G1, de 13 de marco de 1934, te-
ve duração efêmera. •. 

Entretanto contràriamentc ú finalidade 
d.e sua institutição, segundo os próprios con-
side~andos que a justificaram - ser elevado 
o numero de oficiais contando mais de trin-
ta m~os de serviço permanecerem alguns sem 
funçao, por se acharem providos os lugares 
em que poderiam ser aproveitados, c encon-
trarem-se outros em situa~~ão de não poderem 
prestar serviços com eficiência, devido ao es-
tado de saúde de uns e a idade avançada de 
outros, o aludido Decreto n.• 11. 2G1, servia 
a~~nas, para afastar antigos e eficientes ser-
~~ ore.s do Estado, retirando-os das funções 
I e VInham exercendo, com dedicação c vau 
ta~e!ls Para a Corporação, reformando-os clis-
c:I:IOnàriarncntc em dcsacôrdo com dispo-
SIÇoes expressas do Regulamento n.• 7. 712, 
.e1m 1relação :'t inspeção médica c ao limite de 
H a! e. 

:- ~ criação do Quadro Suplementar Extra 
ncto c lima 1'n - · · · t 1 . ' ova<;ao e sim o cumpnmen o < c 
~~ F<!Ispositiv~ ~.ia Constitui~~ão Federal, pois 

orças. Policiais ou Polícias Militares, co-
~~C:U as dcfi_~c a Constituição da Hcpúhlica, de-

I orgamzar-sc tanto qu·mto possível nos mo des em , 1 ' · ·. · 
llegularncJlto':.uell se Ip t~sn:am Ne s~ defmcm nos 

_ . ·: o ~xercito acwnal. 
rcn" Nao vn·w estabelecer condicõcs de dife-

,.a entre os of' · · f ~ considera ·1 • ICims rc ormados em geral, 
'11< o-sp que o t' . I I to n.• 11 ')Gl -_ s a mgH os pelo l ecrc- . 

.ção de s~Ítdd ~ao foram submetidos à inspc-
Julgaüos · ' • 0 passo que os dcrn·Jis foram · mcapazes 1 ,1 J ' · que os e~amino~t. >c a unta de Inspc~~ão 
. ' No Exército 0 r· .. Idade limite ' s o lciars ao atinrircm a 
feridos l>'lra aotRI que 0 requeiram, sü~ trans-' ' eserva d · a reforma <ttte , d. • on c permanecem até 
I se ·t p · 1. < a ?u em virtude 'I or mva I dez comprova-

metida. l c sentença por falta co-
I~ o que se deve ol 

licias Militares dos E t>se1rvar também nas Po-A I . . . s a< os . 
CI ~hJetiva para tod. . .. 

compreendidos os mesm os fs of~c~ms nela 
vêm de alcançar na ó~bit~s >e.ncficios que 
nários civis c militares com noac_wnal, funcio-
t f I 1 • I ccentc decre o C! era que mandou rcvert 'r . -
ativo todos aquêlcs !{Ue foranl cat· ao. lservrço 

· 17 · ' mgH os pelo nrhgo 7 da Constilui,·ão de 10 ll · 
J d 1!)37 , '! . _ c novem-
>l'O c · Constitmçao 1 d 

todos . os decretos do País ex-vz~ Ilc crrogo~I 
t 183 · ' · c c seu arh 

b 0 , •. , que. apc~a:c; conservot~ as leis < ue ex= 
~~lei~~ 0 ~~ !mr>hcttamcnte nao c'ontrat.iassem 
as disposiçocs daquela Carta. 

Com a criação do Quadro Suplementar 
Extra, muitas serão as van~agens que advirão 
para os próprios elementos da ativa, por isso 
que, não só os oficiais que revertem ficarão 
n~le incluídos como também os efetivos que 
VIerem a completar 30 anos de serviço c não 
se encontrarem enquadrados nos dispositivos 
das alíneas "a" c «h", do art. 1.0 ocorrendo 

ainda em favor dos mesmos os dispositivos 
constantes dos arts. 8.0 c 9.'' do mencionado 
Quadro, quanto a promoções. 

O acréscimo de despesa decorrente da 
ação desta medida não serú tão apreciável, le-
vando-se em conta que a maioria percebe 
vencimentos. melhorados e que diversos ofi-
ciais foram revertidos jú à atividade por fôr~ 
ça de um dispositivo das Disposições Tran~ 
sitórias da Constituição Estadual recentemen-
te promulgada. E êsse acréscimo que pode-
rú ser coberto pela conservação temporúria 
de determinado número de claros de solda~ 
dos no efetivo da Fôrça será compensado pe-
lo novo critério adotado em relação ús refor-
mas, pela circunstfmcia especial de jamais se 
reformarem, a pedido ou não, elementos que 
estejam efetivamente compreendidos em dis-
positivos regulamentares c porque, os elemen-
tos revertidos, comprovada a sua eficiência, 
seriam aproveitados a juízo do Govêrno, nos 
Corpos de Tropa, no Corpo de Bombeiros na 
Polícia Civil ou em comissões não mais' pe-
sando no orçamento, como ora acontcee sem 
nenhum serviço it Corporação ou ao Estado. 

A reversão segundo dispositivo expresso 
no art. 2. • se fará sem nenhuma vantagem 
anterior. 

Belo Horizonte, 30 de setembro ele HH 7. 
- Impresso c publicado, inclua-se em or· 

dem do dia. 

l'AHECER PAHA 3! Dl:SCUSSJ\0 St)BHE u 
SUBSTITUTIVO AO . PHO.JETO N.'' 11 

Comissão de Segurança Páblica 

A Comissão, examinando o Substitutivo 
ao Projeto de n.Q 11, que modifica o Regula-
mento de <Promoções de oficiais da Fôrça Po-
licial aprovado em 2.• discussão, sem emenda, 
é de parecer seja o mesmo submetido a 3.• 
discussão e aprovado, com a seguinte reda-
ção da Comissão: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO N.o 11 
A Assembléia I.,cgislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: . 
Art. 1.• - Ficam assim redigidas as se~ 

guintcs disposições do Hcgulamento de Pro-
moções de Oficiais da Fôr~~a Policial do Es-
tado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto-
lei n.Q 1. 061, de 29 de dezembro de 1945: 

"Art. 49 - De posse da documentação 
a que se refere o § 1.•, do artigo 48 c depois 
de obtidos os resultados das inspeções de 
saúde solicitadas, a Comissão de }Jromoções 
fará organizar os respectivos Quadros, com 
os nomes dos candidatos que os Comandan-
tes de Unidades c Chefes de Serviços tenham 
julgados aptos para inclusão nos mesmos· 

·§ V - ?-'anto para êssc julgament~ corno 
Para a orgamzação dêsses Quadros. serao ~xa~ 
lllinados, sempre com 0 máximo rigor c JUS· 

'.I 

.. ··~ 
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tiça, todos os documentos referentes a cada ' 
·candidato. 

·§ 2.• - A organização dos Qu.adros obe-
decerá à seguinte norma: • 

a) Será feita uma relação para cada 
pôsto; 

b) os nomes, em cada relação, serão 
colocados em ordem alfabética, seguidos dos 
juízos c dados referentes a cada candidato 
atribuídos pela Comissão de Promoções; ' 

c) qualquer observação particular de 
uma autoridade, sôbre um candidato deverá 
ser escrita pelo próprio punho dessa autori-
dade c anexada a relação respectiva: 

d) cada relação deve àcompanhar tôda 
documentação referente aos oficiais dela cons-
tantes". 

"Art. 52 - Os Quadros de acesso são 
anuais c compreendem: 

a) o relativo à promoção por mereci-
mento; 

h) o relativo a promoção por antigüi-
dade. 

·§ 1.• - No quadro de acesso por mere-
cimento,' os oficiais serão grupados em listas, 
segundo os seus postos c em número nunca 
inferior ao triplo das vagas prováveis, poden-
do o Govêrno escolher livremente dentre os 
iÍ1dicados. 

·§ 2.• - No quadro de acesso por anti-
güidade os oficiais serão grupados em listas, 
segundo os seus postos, c classificados rw. or-
dem de antigüidade, de conformidade com o 
art. !).•". 

Art. 53 - No quadro de acesso, pelo 
eritério de antigüidade, a Comissão ineluirú 
o número de oficiais que julgar suficiente pa-
ra o preenchimento das vagas prováveis no 
:mo; c no de merecimento, um número nunca 
inferior ao triplo das vagas prováveis, salvo 

, se não houver em número suficiente, oficiais 
eom . requisitos regulamentares, ficando as 
vagas excedentes para preenchimento na épo-
ca seguinte das promoções. 

·§ 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 mais, ocasionada ou verificada ul-
teriormente à sua inclusão naquele quadro; 
finalmente se tiver atingido o limite de ida-
de para p~rmaneccr no serviço ativo. Findo 
êsse prazo, sua permanência no quadro de 
aecsso para promoção por merecimento, fi. 
c ará dependendo de, novo estudo da Comis-
são de Promoções, em confronto com os no· 
yos oficiais qualificados. 

§ 2.0 -·- A incapacidade física será eom-
provada e declarada em inspeção de saúde, 
exigida pelo atual regulamento de promoções 
ou evidenciada em provas previamente esta-
belecidas. 

·§ 3.• - A ineapacidadc moral será decla-
rada pelo Comandante-geral da Fôrça Poli-
cial a Comissão d~ Promoções em eon.s~-, 
qüência de irrcgulan da de da eonduta venfl-
cada depois da inclusão do oficial no quadro 
de acesso. Essa exclusão será comunicada, em 
ofício, pelo Comandante-geral, ao oficial, por 
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intermédio do Comandante da Unidade, sem 
publi.cação cn1 Boletim. 

•§ 1.• - As autoridades 'conhecedoras do 
~to ou atos que inabilitem o oficial, ou que 
Importem em prejuízo para o seu merecimen-
to à pro.moção, deverão, po_: via hierárquica,· 
sem carater reservado ou nao, c eom as com-
petentes provas, fazer as devidas comunica-
ções ao Comandante-geral da Fôrça Policial. 
O oficial será eientificado, imediatamente, da 
acusação, sendo-lhe permitidos todos os meios 
legais de defesa. Se, deeorrido quinze dias 
da data em que o oficial tiver sido cientifica-
do da acusação, não apresentar defesa, ou se 
esta fôr julgada deficiente, o Comandante-ge-
ral da Fôr~~a Policial providenciará junto à 
Comissão de Promoções, para a sua exclusão 
do quadro de acesso". 

"Art. 54 - No easo 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 data:;; ' 
seguintes das previstas na atual lei de promo-
~~ões, a Comissão de Promo~~ões apresentará 
alé dez dia:; antes da data da:; promoções a ser 
realizada, um quadro de acesso complementar. 
or~~anizado de acôrdo com o processo normal. 
Nesse quadro, figurarão os n_omes dos ofi-
ciais já julgados :ll)tos, qualif1eados c relaJ 
cionados pelas autoridades referidas no art. 
')3" 
~ · "Art 55 - As promoções só poderão re-
cair em oficiais incluídos nos quadros de aces-
so, obdecendo as de antigüidade, a ordem da 
lista respectiva, de acôrdo com aplieação su-
cessiva dos 'princípios de promoção, em re-
lação as vagas que se derem". 

"Art. 56 - Para melhores csclarccimen. 
tos, (ille possam ser solicitados pelo Govêrno 
do Estado, ao que eonecrnc as promoções po1· 
merecimento, a Comü;siio de Promoções deve 
~slar em condições de a qualquc1· momento, 
fornecer os documentos referentes aos juízos 
emitidos nos quadros de aecsso respeetivos". 

Art. 2.• - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua puhlica~~ão, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 
1947. 

(aa) Antônio Pimenta - Amadeu Andra-
da - Chaves Hiheiro- .Jason Albergaria. 

Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

REQUERHt'lENTO N.• GO 
Sôbre publicação de informações do Govênzo 

relativas a hospedagens 
Ex mo. Sr. Dr. Presidente da Assembléb 

Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
Os abaixo assinados, Deputados a esta 

Assembléia, requeremos n V. Exein., ouvida 
n Casa, se digne de deferir-lhes a publicação 
das informações prestadas a esta Câmara, pelo 
Gov,~rno do Estado, eom a mensagem n.• 55, 
relativas às hospedagens g1·atuitas e oficiais 

nas cstâneias hidrorninerais do Er.tado, no 
"Diúrio da Assembléia". Hequercm ainda ur-
gêneia para votação dês te. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1947. 
(aa) Oscar Corrêa -- Hondon Paeheco -

Faria Tavares - Lourenço Andrade - Alber. 
to Deodato - Feliciano Pena. · • 
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-c-· Aprovada, preliminarmente, a tirgên-
cia solicitada no final do requerimento supra, 
é o mesmo em seguida aprovado pela Casa. · 

COl\IISS,\0 DE SAúDE PúBLICA 

I:Iú sôhre a mesa 0 scr:uintc requerimento 
que c lido pelo Sr. v· Sc~crctúrio: 

l~xmo. Sr. Presidente da Assembléia. Es-
tando ausente o Deputado Jaeder Albergaria. 
peço. a fineza de designar oulro membro para 
Cormssi"io de Saúde Pública, na ausência do 
mesmo. 

Snla das sessões, :lO de setembro de 1D4 7. 
(a) Antônio Caetano. 

. - Deferindo êssc rcquerimen to o Sr. Pl·e-
Sidente nomeia para substituir o Sr. .Tacdcr 
Albergaria o Sr. Antônio Pimenta. 

SÉHVIÇO DE ASSISTÊNCIA .JUDICIAHIA 

O Sr. Presidentc.comunica à Casa que cs-
l~vc ho,ie no gabinete de S. Excia. uma comis-
sao, a fim de convidá-lo e os Srs. Deputados 
Para as solenidades de instalação do Serviço 
de Assistência .Tudiciúria, marcadas para 1.o 
de outubro, à rua do Espírito Santo, n." G04, 
5,.o andar, às 15,30 horas. · 

Finda a matéria a ser lida na hora do ex-
pediente, o Sr. Presidente dú a palavra ao Sr. 
~milio de Vasconcelo:;, orador previamente 
Inscrito. 

HODOVIA DO SUL DE :MINAS 

p 9 SR. EMILJO DE VASCONCELOS ·-- Sr. 
~CSH!entc, Srs. lkimfados. 

~e Ve,nho a esta tl'ibuna apenas para apre-
;~~~1tm·, a consideração de V. Excin. para cnca-

nlwr ao Exmo. Sr. Governador do E~;tado, c 
ao Ex. mo. Sr. 'Sccretúdo <la Agricultura. 

. cst Esta indicação visa à constru~~ão de uma 
' 11 !'~da entre _os Y!'Ósperos municípios sul-mi. 

. cu os de Vu·gmw e Itauhandu (lê): 

lNDICAÇl\.0 N.o. õ 
( 

Sôbl'c I' t econs I'llçiio c cncampaçli.o de estmda 
de I'Odaem 

: . ·gi~lai~~~n.o · Sr · Presidente da Assembléia Le-
, Hcqncrcmo . V r · . que se di~,1 , d s. ''. · ~xcw., ouvida a Cas:1, 

Governad ' 10 e, cncannuhar ao Exmo. Sr. 
tário d. v· d~ I~stado c. ao Ex mo. Sr. Sccre-

Heca ~açao_, a scgmntc iudicaf'ão: onstruçPo c e , _ • rodagem Vir"ínl·l nc,\mpaç;.to da cstraJa de 
dei 2G quilôn{~tr~s-~tanhandn numa c:;:tcn:;ão 

Jusli{icaÇã0 _ Vir,.· . . .; . , 
mente um dos rn· ·. >;>llll.t e, mcontestavel-
sul de' Mill'ls 'o sacis Inl·ospf eros municípios do 
· . · ' · · · u so o ccund . 1 . • vanedade .de cereais e frutoo Noel llHoc uzltoda · I "G 1 " · ,, · ngar < e no nnna< o on a está localiz·1d .1 • 

·fábrica de massas de frut·" • u' u~ut f~rande 
d S . i 1 I' . ,~;,, e PI opne ·hulc 

' a OClC( U( c. • ruttcultura e Industrial r:td·l 
tendo produzrdo o ano pas~ado 105.000 ~ · 
los de massas. . . qUI-
. ~) Sr. Geraldo Gonçalves Hiheiro tem um 
J~lanho de GO.OOO pés de marmelo cuja safr"t 
c calculada em 300.000 quilos. O~ Irmãos IÚ-
cardo,. e Marques produziram 55. 000 c!uilos 
anums de massa c esta é transportada até 'a 
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sede do mmucnHo em lombo de burros, de-
vido à ausêneia de· eBtradas. Em Marques, 

Gorda, Jacu, Hctiro, l\Iingu, 1\Iorangal, perde-
ram-se 1 O. 000 arrobas de pêssegos por falta 

de transporte. Entre Delfim Moreira e Virgí-
nia, no lugar denominado Queimaria, estão lo-
calizadas a Fúbriea Colombo c a Fábrica Peixe, 
com uma }1!'odu~:ão supcrim' a 2. 000. 000 de 
quilos de massa. Tal proJulo, para chegar ao 
seu destino ~· Hio de Janeiro ---- tem oue ir 
de Queimada a Delfim l\·Iorcira, daí a Picíuete, 
de Piquete a Lorena c daí à estrada IUo-São 
Paulo. Entretanto, de Queimada il estrada 
Arcia-Caxambu, a distância é apenas de 50 
quilômetros. 

A produção de batatas é calculada em 
iW.OOO arrôhas. O afamado fumo de Virgínia, 
cuja produ(;ão ultrapassa a 150.000 quilos 
anuais, ~;erve para a confecção dos cigarros 
"Virgínia", da Sonsa Cruz, cujo preço de ma· 
(~o é de 2 eruzeiros. A firma "Viger'', de Ila-
J;handu, recebe diúrinmentc 2.000 litros de lei-
te do próspero município de Virgínia. Os srs. 
Antônio Varcla, Carlos Carvalho Drito, Gentil 
Hibeiro da Costa, José Gonçalves Filho, José 
João da Silva, Manuel Tertuliano Pinto c a So-
ciedade Cooperativa de Laticínios de Virgínia 
produzem anualmente 135.000 quilos de quei-
jo parmezon, G. 040 de ricota H. 000 de provo-

lcni 25. G07 de creme de sôro. Extensos mi-
lharais e arrozais aumentam a riqueza dêssc 
município. 

Virgínia só tem ec;colunenlo por uma es-
trada em péssimo estado de conservação, ter-

reno aeidentaclíssimo, largura, mínima, ligan-
do-a ao muuieípio de ltanhandu. Sem estrada 
de ferro, o prósw;ro município aguarda .que o 
Govêrno do E~;tado lhe dê o que de rruus ne-
cessita neste momento a estrada. V~rginia-I~a
nhandu, em hoas corHli~~õcs de transito. <;ls vir-
r'incnses hú anos acalent:m1 a espectatrva da 
r~alização rla obra .iú citada e, c~tre Ocs, o pr. 
José Eurico Dia~; Martins, que nao tem medido 
esforços no sentido de ver eoron(~O ~lc. êxito o 
justo sonbo do nobre povo de Vu·guua. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1!)17 · 
(aa.) Emílio de Vasconcelos Co::ta -- Ma-

galhães de Melo Viana - Augus~o . Co~:~n -:-
.José André de Almeida - Antonw I ediO 
Braga. 

A Comissão de Viação. 

VOTAÇí\.0 DE PARECERES 

Tendo ficado encerradas as discussõc~ 
dos pareceres ns. 17, 18, c 1 !), conforme cons-
ta da ala da 4A.'' sessão ordinária, sem que se 
snhmc!cssem a voto~;, por falta de quorum, 
o Sr. Presidente põe em vota~~ão ditos parece-
res cada um ele sua vez, sendo os mesmos su· 
cessivamcnte aprovados. 

Ditos pareecres recebem os seguintes des-
pachos: · 

Parecer n.• 17: - Oficie-se ao Sr · Gover-
nador do Estado, enviando cópia dos recursos. 

Parecer n,0 18: _ Solicitem-se as infor-
mações. 

Parecer n.• 19: Oficie-se. 
Esgotada a hora do expediente, passa-se à 
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I' 
.2.~ PAH.TE DA OHDEM DO DIA 

Projetos üü, G7, GS, G9 e 70 

. . Anuncia-se a votaç'ão, em 1.• discussão 
~Ja cncerr~ada), dos projetos nrs. Gil, 67, GS, 

. ~ G9 <-~ 70, respectivamente dos Srs. Antônio 
Caetano, Rcnó, Joubert Guerra, Augusto Costa 
c_ Oscar Corrêa, publicados na ata da 43.• ses· 
sao, os quais tiveram ontem essa vota~~ão adia-
da, IJOr falta de quorum. 

Postos a votos, são sucessivamente apro-
vados, sem debates, os referidos projetos, que 
rccchcm os seguintes despachos: 

Projetos nrs. G6, G7, GS c 69: - À Comis-
são de Viação. 

Projeto n." 70: - Á Comissão de Educa. 
ção. 

Projetos ns. 21, 24, c 26 

Passn-sc à votaç:ão, em 3.'' discussão (jú 
encerrada), dos projetos ns. 21, 24, e 2G, 
conforme pareceres publicados na atn da 43.'' 
sessão, os quais também tiveram votaçiio cn-
ccn·ada na sessão de ontem, por falta de nú-
mero legal. 

Sulnnctidos a votos são igualmente apro-
vados, sucessivamente e sem debate os aludi-
dos projetos, que recebem êste comum des-
pacho: 
. ~ A Comissão de Redução. 

L' DISCUSS,\0 DO PHOJETO N. 0 71 

A seguir, tmuncia-sc a 1:' discussão do 
pró.ieto n.0 71, do Sr. André de Almeida, que 
autorizou a construção de urna ponte sôhrc 
o Rio Sant' Ana, no município de Abre Campo. 

Lido pelo Sr. 1:' Secretário, dito proje-
to é vos lo pelo Sr. Presidente em discussão 
e esta "'ncerrada sem debate.' 

Submetido a vota~:ão, é aprovado. 
--· À Comissão de Viação. 
1.' DISCUSS:\.0 DO PHOJETO N.• 72 

-Depois, anuncia-se a 1.'' discussão do 
projeto n." 72, do ~r. An<lré de Almeida, que 

·~ autoriza a construçiio de uma ponte sôhre o 
Hio :~ant'Ana, na estrada de Abre Campo c 
Scrieita. 

Lido êsse projeto, ó o mesmo pôsto em 
discussão, c, depois, aprovado sem debate. 

- À Comissão de Viação. 
1.• DISCUSSÃO DO PHOJETO N.9 73 

Em ~;cguida, anuncia-se a 1.~ discussão do 
projeto n.0 73, do Sr. Dnar Mendes, que auto-
riza a construção ·de uma ponte sôhre o Hio 
Pomha, no munieípio de Guarani. 

Lido e pôsto em discussão ês:;c projeto, 
é ·aprovado sem debate. 

-- À Comissão de Viação. 

1.~ DISCUSS:\0 DO PHOJETO N.• 74 

Em seguida, anuncia-se a 1.~ discussão do 
projeto n.0 7 4 do Sr. Cândido U~hôa, que au-
toriza. 0 dispêndio de Cr~p 5. 000.000,00 para 
execuÇão do plano rodoviário do Noroeste do 
Estado. 
· Após a leitura dêssc projeto, é o mesmo 
pôsto em discussão, sendo aprovado sem de-
bate·. 

A Comissão, de Finanças. 

1.~ DISCUSSÃO DO PROJETO N.• 75 

Logo depois, m1uncia-se ··~ 1.~ discussão 
do p~ojcto n.• 75, d9 Sr. Cândido Ulhôa, que 
autonza a construçao de uma ponte sôhre 0 
Ribeirão Escuro, no município de Paracatu . 

Feita a leitura dêsse projeto, é o mesmo 
posto em discussão, sendo aprovado sem de: 
halc. 

- A Comissão de Viação. 
A seguir, anuncia-se a 1.• discussão do 

projeto n." 7!i, do Sr. Hcnó, criando a taxa do 
extensão imobiliúria. 

Lido esse projeto, é o mesmo posto em 
discussão. 

O SH. DNAR MENDES - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Dual' Mcnrlc:>. 

O SH. DNAH. l\IENDES - Sr. Presidente 
c Srs. Deputados. 

O ilustre Deputado Rennó apresentou o , 
projeto n." 7() que cria, Srs. Deputados, a 
taxa de Extensão Imobiliúrla, que incidirá 
st>hre úrens de imóveis rurais superiores a 
200 hectares, variáveis segundo a zona de 
situat~ão do imóvel. 

Quando 0 ilustre Deputado Armamlo Ziler 
propôs nesta Assembléia o am~1ento d? ~axa 
sôbre os imóveis rurais, declarei, em rap1das 
palavras; que era contra êssc _amr:cnto, porque 
os w<ricultores de Minas Ger~rs _nao po~em su-
port~r mais aumentos que Incrdam sobre as 
suas propriedades. . 

O Sr. 1trmando Zilcr· --V. Excia. dá li-
cença para um aparte? Eu propus o aumento 
do iúmôsto territorial apcna~; para terras cul-
tiváveis que não são aproveitadas pelos seus 
proprietários. 

O SR. DNAH MENDES - Perfeitamente 
V. Exc:ia. nro;Jin o :111mcnlo cln impôslo ter-
ritorial pm;a terras não cultivadas. Entretan-
to, êssc muncnto viria prejudicar os lavrado-
res e ilão podemos em hipótese alguma con-
correr para :1sfi:dar a lavoura, que luta com 

grande dificuldade, prineipalmeri te flOrque lhe 
falta assistência do poder público. 

O Sr. Ilacir Uma ~- V. Ex c ia. dú licença 
para um aparte? Segundo o meu vonto (~e 
vista êssc aumento não vem prejudicar ao agn-
cultor, ao pecrucno colono, c sim aos latifun-
diários. · 

O SR. DNAR MENDES- Respondendo ao, 
aparte do nobre colega, tenho a dizer que 
200 hectares de terra não significam latifun-
clio, porque sabemos que 200 hec:tarcs corres-
pondem, mais ou menos, na minha zona, a 
quase '70 alqueires de terra. · 

O Sr. llacir Lima - V. Excia. me permi-
te mais um aparte? 11 lógico, V. Excia. tem 
raziío, em princípio, eu também quando disse 
latifundiário evidentemente não me referi ao 
agricultor e sim no possuidor de mais de 200 
hectares não cultivados. 

O SH. DNAR MENDES- Essa questão de 
latifundiários é uma questão muito complexa. 
Chegaremos a um ponto em que a divisão da 
propriedade seja encarada do ponto de vistn 
sociológico. A divisão da propriedade pela· 
nhcrtura da sucessão dos grandes latifundiá, 
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impostos. O que sou é eontra o aumento de 
impostos que vei1ham onerar aquêles que vi-

, vem completamente abandonados dos pode-
res públicos: os lavradores não têm estradas, 
não têm escolas, não têm assistência dos po-
deres publicos e nós, como representantes 
dêsses lavradores na Assembléia, não pode-
mo~; em hipótese alguma concordar com êsse 
aumento. 

O Sr. llacir Lima - V. Ex c ia. dá licença 
para um aparte? Estou com V. Exeia. Vamos 
criar o impôsto c vamos fazer que o govêrno 
aplique êssc impôsto na abertura de estradas 
e de escolas e na assistência aos pequenos la-
vradores. 

O SR. DNAR l\IENDES -l\Ien curo colega, 
tudo depende do ponto de vista em que se 
coloque, sabemos qtw existe a taxa de recu-
pera~~ão econômica, que vai onerar o produ-
t~r c a propricdmle. Es!;a taxa de rccupcra-
çao econômica visa justamente ao que quer 
V. Excia., i!;to é, procurar convergir para 
o~ lavradores a assistência, não só no que 
diz respcUo ao fomeclmento de fertilizan-
tes, mas de meios meefmicos, ahri'ndo 

est:adas, prestando assistência tccnieo-finan-
' cexru c assistêneia médica aos lavradores. O 

projeto representa uma duplicidadc de impos-
tos para o ano de 1948. Eu, Srs. Deputados, 
não sei se laboro em f:rro, entretanto, acom-

panho u lição daqueles homens públicos acos-
tumados a examinar os mais complexos pro-
blemas da agricultura. 

Flanklin Dclano Roosevelt, em seu tra-
h?-lho sôbre "Protc~ão à Agricultura", preco-
niza as seguintes vrovidêneias: 

· "a) Hcorganização do l\Iinistério da Agri-
, c~Itu.r~ a fim de e'labornr um programa de 

I> anifiea(;ão agrícola nacional. 
, h). Executar uma política definida de 
aproveitamento mais científico da terra. 

t .1 ~) Hedu~ir os impostos agl'Ícolas e dis-
i~r U.I-los maxs equitativamcnte. Para reali-
poiscstes pontps do programa é preciso tempo, 
1 t seu desenvolvimento é evidentemente 
c,n .0 • mas constitue urna semeadura ncccs~ 
sana para o futuro 
çã~ ~~dução dos ju~os das 'hipotecas, amplia-
vogaçfro P:;az~ ?os débitos dos lavradores, rc-
intervir n~ el~ • que permitam o Govêrno a 
cspccul · mct cado para comprar, vender c ar com produt . I , 
'CUa tentativa I o~ agnco as, numa ino-
quando exista'~ e reduzir o supcravit agrário, 

Portanto ~o 1 te~útico do i;np, ~ Jatcndo êssc aumento sis-
ensmamcnto .1, os 0 • eu estou me apoiando 110 
t 'l l u.tqueles ho · 1 • elll: so J a sua rt>s · , ~r~ens pu Jhcos que 
mmt? mais compÍe~o~sabihdadc,, prolJlcmas 
Gerais ou no i>ruo·1''

0 ·' do que nos em Minas o s ü < ''1 • 
I'. Armando· Zz'ler V I 't • - ~X ' perrm c um aparte? Eu c 't ,1 •• • .cw. me 

do com êsscs 3 p t s ou uc mtc1ro acôr-on os do vrandc H A emenda que apresentei ~is· , . ooscvelt. 
a isso: o agricultor que cultiva a;1 :

1 Jt~s~amentc 
t • . , t l' , , s su,ls terras .era o uypos o < Iminuido provorcio ·I , ' 
a extcnsao da terra cultivada 0 imr I!·~ mente 

I nas cxerec a .'fun<,~ão social de obri~a~·o 0a)~vrador a cullivar pelo menos a qua'rta >artl-
dc suas terras. Nesse sentido 0 1· • t It e uma f - . 1 • mvos o em . unçao socxa . I~stou de acôrdo com V 
~XCI~. em P~lrte na questão do latifúndio. 0 
Imposto terntórial não irá extinguir 0 latifún-
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dio, mas uma medida tendente a isso. Tanto 
o latifúndio como o minifúndio, se são im-
produ~ivos, são anti-sociais. Devemos forçar 
o cultivo das grandes e das pequenas proprie-
dades. Esta é a intenção da emenda que pro-
pus. 

O SH. DNAR MENDES - Exatamente. 
Respondendo ao aparte do nobre colega, que-
ro dizer, Srs. Deputados, que isto se resume no 
SCéWintc: uns defendem o aumento do impôs-
to territorial, como meio para extinguir os la-
tifúndios conforme a opinião do nobre Depu-
tado do Partido Trabalhista; outros defendem 
o aumento do impôsto sôbre as áreas não eul-
tivadas, como meio de limitar o latifúndio, c 
é a opinião defendida pelo nobre Deputado 
Armando Ziler. Entretanio, Srs. Deputados, o 
problema da agricultura, não só em Minas, 
como no Brasil é muito mais complexo. 

A situação do cultivo ou não do terreno 
não depende do lavrador; são outros proble-
mas de ordem econômica, de ordem social, que 
impedem que o lavrador execute aquilo que 
executaria, se as terras lhes permitissem, se 
houvesse hra(;os suficientes para o fazer. 

Nós sabemos, c todos aquêles que labutam 
na lavoura, como a maioria dos Srs. Deputa-
dos o sabem, pois são homens que conhecem 
a vida do interior c conhecem, portanto, a gra-
ve situarão que atravessa a agricultura, c que 
não é risonha como é encarada nos centros ur-
banos c o nobre Deputado do Partido Trabalhis-
ta talvez se impressione pela descrição feita 
no asfalto da situa~~ão ngríeola da zona rural. 

Nós que somos do inlcrior, que conhece-
mos ús grundes dificuldades do homem do 
campo, que vivemos no ,meio dêles e conhcce-
mos a triste situação a que estão reduzidos, 
não só em virtude da m{t orientilção do Poder 
Público, naquele ponto que Hoosevelt salienta 
a respeito da agricultura, como devido ao em-
pobrecimento natural de suas terras, as quei-
madas, as derrubadas de suas matas, que em-
pobrecem cada vez mais o nosso solo, não po-
dem concordar com aumenlo de impostos. 
Esses problemas, Senhores representantes do 
povo... , 
· () Sr. /lacir Lima - V. Excia. me per-

mite outro aparte? , 
V. Excia. talvc;r, tenha razão. Eu também 

sou do interior c posso dizer de cadeira, por-
que aos 8 anos de idad<>, me achava na lavou-
ra a semear ... 

O SR. DNAR :MENDES - E agora V. 
Excia. quer semear impostos. 

O S1·. Jlacir Lima - Acontece que Vossa 
Excelência labora em equívoco, porque a mor-
te do agricultor não vem • da possibilidade 
dêsses impostos, a morte do agricultor pro-
vém justamente do triste clima que temos no 
interior, onde o colono é obrigado a cultivar 
terras c entregar 50 'lo de seus produtos, :\que-
les que possuem grandes hectares de terras c 
V. Excia. cs~á defendendo. êsscs que possue!n 
m·ande quantidade de alqueires, V. Excia. nao 
está defendendo os colonos que estão morren-
do de fome na lavoura. 

O SR. DNAH MENDES- Hcspondcndo ao 
nobre Deputado do Partido Trabalhista, tenho 
a dizer que o seu aparte nada mais represen-
ta do que uma trivial e banal demagogia. 

O Sr. llacir Lima - Não tenho essa in-
tenção, os bons julgadores por si, julgam. 



_., 

. ,9 ~R. DNAR MENDES - Demagogia de 
V: ExciU. P<;>rque V. Excia. nunca se lembrou 
desses .Inmuldes lavradores, nunca se Icm-
.tJ:?u._desses col.onos, e só se lembra dêlcs na 
o..,aswo das eleições. · 

Porta~to, meu caro colega, eu defendo a 
lavou~a, na o p_orque sou latifundiário; a minha 
prop~tedade c menor do que o mínimo esta-
belecido pelo nobre Deputado Henó; cu de-
fendo a lavoura porque sinto nas minhas Yeias 
o sangue do agricultor, que sofreu na lavou-
r~, que labutou e que morreu pobre ao invés 
desses que vivem nos asfaltos aproveitando 
~os lavradores, semeando impostos contra 
esses ln~mild~s ·construtores da nacionalidade. 
. O Sr. Lzma. Guimarães -- V. Excia. dá 

hccnça para um aparte 'l 
O Partido Trabalhista também é contrá-

rio ao aumento de quaisquer impostos anti-
sociais, de modo que não respondo pelo au-
mento de impôsto solicitado aqui. 

. O SR. DNAH MENDES- Eu folgo em re-
gr:o;trar o aparte de V. Excia., que pertence 
ao Partido Trabalhista c uue está em contn-
diçiio c~m o aparte do seu- colega de hancad~. 

O Sr. llacir Lima - Eu respondo por 
q'!alqu~r. dive!gênc~a. O Sr. Deputado João 
L una bmmaracs. disse: os impostos :mti-so-
cr:us. :Est~ . irr11~ôsto não é anti-social, mas, 
pelo .con~rano, e fundamentalmente social e 
constituciOnal. 

. O SH. DNAH MENDES-- Meu caro colega, 
e;aslc a taxa de recuperação econômica que 
VlSU levar a assistência aos homens do cam-
p_o sob seus múltiplos aspectos. Por que, en-
tao, lan~~ar uma nova taxa sôbrc os lavrado-
res ? Nós devemos procurar é livrar ês~;es 
homens, é aliviar êsses homens do carniJO, é 
~eva~-lhes um pouco de entusiasmo e energia, 
msp1rar-lhes um pouco de fé em nossos :ho-
mens públicos e V. Excia., ao invcs de aten-
der a êstc amparo de que necessitam os bo-
n;cns ~o campo na situação em que vivem, na 
sttu:wao que o mundo atravessa, em que os 
l'.hdes dos govôrnos da Europa procuram, 
apelam para a lavoura, a fim de saciar a fome 
daqueles que estão morrendo de fome na Eu-
ropa, à vista da situação em que vivem os 
agricultores completamente desfalcados em 

:suas propriedades agrícolas, prclenda onernr-
lhcs as propriedades rurais. 

Nesta hora nós devemos, levar aos ho-
men:> do campo a nossa assistência, o nosso 
:~mparo, o nosso entusiasmo, a nossa fé' con-
jugando todos os esforços para que promo-
vam, vitoriosamente, a batalha da produção, 
a fim de que o Brasil possa ajudar nossos ir-
Inãos de além-mar, que estão morrendo de 
fome. 

Não é com o sistema de aumento de im-
postos que iremos auxiliar esta campanha, 
para o aumento da produção. n contra isto 
que protesto, corno lavrador como filho de 
lavrador, consciente de minlw~ responsabili-
dades, neste momento em que devemos traba-
lhar com entusiasmo em benefício do homem 
do campo, pela recuperação de suas ener-
gias, despertando-lhes o amor à gleba ·C ao 
trabalho. (Palmas) . 

O SH. PHESIDENTE - Continua em pri-
meira discussão o projeto n.o 7G. 

Os Srs. Deputados que aprovam, em [pri-
meira discussão o projeto 11.0 76. 

manecer em seus lugares. (Prmsa). Foi apro-. 
vmlo. 

. -A Conlissão de Finanças . 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

. O SH. BOLIVAR DE FHEITAS- Sr. 
1
Prc-

stdente, peço a palavra pela ordem. 
O SH. PRESIDENTE - Tem a rwlavra o 

Sr. Bolivar de Freitas. 
f? SR. BOLIV,AR DE FREITAS --:-- Sr. 

Presidente. É apenas para fazer uma dccla-
nwfió de voto. A Bancada do Partido Rcpu-
blícnno votou contra o projeto, porque cntcn. , 

de que aumento de impôsto é medida de · 
earáter negativo não é que se impõe para 
resolver os problemas aqui levantados. O 
que importa, antes de tudo, é a protcçúo c 
amparo ao pequeno lavrador, a facilitação da 
aquisição da pequena propriedade c a assis-
tência técnica e financeira ao pequeno pro-
prietário rural. 

2'' DICUSSJí.O DO PHO.JETO W 7 

Depois, anuncia-se a 2'' discussão do pro-
jeto n." 7, que altera o Decreto-lei n,• 2 .101, 
de :!1 de março de 1\H 7. 

O Sr. 1:' Secretário lê as emendas n•s. 
1 c 2 . 

EMENDA N'' 1 

Art. 1 • -.- É fixado em Cr$ 7. 000,00 (sete 
mil cruzeiros) o subsídio mensal dos Depu-
tados :'1 Assembléia Legislativa do Estado e em 
Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) a gratifica-
ção por sessão a que comparecerem. 

Art. 2.• - Anualmente terão os Deputados 
uma ajuda de custo igual ao subsídio mensaL 

Art. 3• -- 1~ fixada em Cr~il 1. 000,00 
(mil cruzeiros) a verba mensal de represen-
tação do Presidente da Assembléia. 

Art. 4• - Hevogam-sc as disposiçõe:~ em 
eontrúrio. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1B4 7. 
(aa.) (Tllimo de Carvalho - Mauricio 

Andrade - .losé Hcmuzadt Rcnó - .José An-
dré de Almeida-- 'Lourenço Andrade --- Aluí-
sio Costa Augusto Figueiredo --· Chaves 
Hibeiro. 

EMENDA N" 2 

Acrescente-se onde convier. 
Art. - O m·çamento a ser votado para 

o exercício de 1\l48 consignarú verba para 
ocorrer :\s despesas criadas por esta rcsolu· 
ção. · , · 

Art. -- A ]Jrcsentc resolução entrarú em 
vigor a partir de 1• de janeiro de: 1918. 

Art. - Revogam-se ,as (liSP(\<>i~·ões . em 
eontrúrio . · 

Sala das Comissões, ao de setembro de 
1B'17. 

(aa.) Lima Guimarães -- André de Al-
meida. 

Nos tennos do Hegulamen!o, o Sr. Presi-
dente põe em discussão o substitutivo do Sr. 
.Jason Albergaria, adotado pela Comissiío. 

O SR. PHESlDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Alberto Deodato. 
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O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, nobres colegas. 

/. O substitutivo do Sr. Deputado Jason Al-
herg!lria foi o mesmo adotado pela Comissiío 
de Finanças c de que fui o relator. Por êstc 
substitutivo o suhúdio dos membros desta 
Casa continuarão em 1!H8, 49 e 50 como siío 
atualmente, isto é, Cr~i 5. 000,00 fixos e C r~ 

150,00 como jeton de presença. 
Os argumentos expcndi<los pelo ilustre 

. Deputado Jason Albergaria, cu os faço meus, 
eu os faço da Comissão de Finanças, <rue 

aprovou êste substitutivo por unanimidade. 
Hazõcs de várias ordens fazem com que 

nós, ao iniciarmos êste período constitucio-
nal, êste período, de recuperação cconô-
mico-financclrn, êstc período, · principal-
n~ente, de recuperação moral,' não ini-
Ciernos o labor legislativo com êstc ato: 
aumentando os nossos subsídios. Ao lado de 

·tudo isto, principalmente a situação econômi-
co-financeira de Minas não nos permite tirar, 
pa~a nós, legislüdores, a melhor parte, que 
de~Ia caber nos funcionários. O Poder Legis-
lahvo, ·eomo sabem todos aquêles que me es-
cutam, tem sido o mais visado através da 
campanha que lhe tem movido os totalitários. 
o. Poder Legislativo tem sido visado nas crô-
nicas, nos artigos c nas pilhérias, c desde 
menino, tenho ouvido, entre estas I>ilhéria,s 
que os membros do Legislativo não passam 
de "papagaios que vêm buscar o milho do tc-
sour9". O totalitário, que ni\o admite a dis- 1 
cussao livre, 0 ditatorial, para quem a im-

. Prensa c o parlamento devem ser fechados só 
concebem a imprensa a seu scrviç:o, têm sido 
os campeões dessa desmoralização. E isso 
~orquc .somos o poder onde se ngitarn c se de-
h e.m, agitar, todos os problemas, c exige a pu-
}Icidade de todos os negócios públicos c que 
eles sejam debatidos pelos representantes do 
Povo. 

. 
1 

Nãd. é possível, que nesse eornêço de lc-â1s. atura, . quando iniciamos urna nova vida 
t~d trabalho para tôdas as recuperações, para 

· .0 • que Perdemos durante 15 anos, não é 
-E?SSivcl que comecemos ·com êstc exemplo. 
l iantc do panorama de miséria ch terra c do 
10mcrn r · · · ' ' tralnU .' 1 llls_ena d<? trabalhador agrícola, do 

f•tn '. l.t_t <;>r Industnal, de misérh do IH'ÓJll'io • ClOilal'lo ll ']· l' ' ' mos , u J 1co, não é possível qac tire-
um,\ boa ll'lr • l 1 · · . subsídios. ' cc a lo era no para os nossos 

D Deixo, Port· t cputados . an °·. a cada um <los nobres 
n · 0 nnperahvo tl· · • · IOmento ,1 CO!lSCICI1Cl'l IJPS[C ' nurn ap 'l d ' " mo de todo Te 0 e cc?ração ao pairiotis-
de Finanç·1s s ·1 e mos deixado na Comissão 

'·' < c atender 'l v· · . aumento Para , f ;· ' . ~1nos pedidos de 
que ganham un~~ ~lllCIO~larws, funcionúrios 
crise que att.,1~ .,~~;n h a na, num rnomc11lo de 
t .1 • ' e.,· .. nnos V•uno · i · Uuo Isto de lado vam · : . ,· ,'. s < CIXando 
emendas c·o!· '• . O~ I ejCitando tôdas 'lS · no c PO''S1Vcl 1 · · ' · remos um projeto de a~;m , 't Jo1Is, que claho-
prios subsídios? '(Palmas)n ~ l c nossos Pró-

Todos nós sabemos qu~ a crise é . ·. , 
!adora. Mas não se cortilJ'lle . . avass,l-' a Cl'J''C • aumento de vencimentos nem , ~ ·' com o 

to de s l '.1' D ' com o anmen-u >Sluio. cvemos comlntcr a ' . 
p~or outr~ r:wdo. Combiltê-la pc,la recucr;~.c: 
~ao econonnca, pelo trabalho, I>elo eslí:;n~l~ 
a lavoura, pelo prestígio ú indústria. Bsscs <é 
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que são os melo.<; pelos quais Jlodcmo:~ ter 
melhor vidn,. melhor slawlal'd de vida. 

Chegaremos, com o aumento de YCIH"imcn-
tos c com o aumento de subsídios a um cír-

culo vicioso, porque a vida aumenta, porque 
aumenta o subsídio; porque aumentamos o 
subsídio, a vida encarece. Chcgarcmm; a um 
ponto em que o Tesouro núo lerú dinheiro 
para pagar Hem a Dcpu~ndos, nela a fun-
cionários púbíicos, nem a operários. Faço 
um apêlo à eon:;ciência de cada um p;n·a com-
Jll'eender a :üluaç:;o a llllC :;ele mo,; arn;~;tados. 

l\üo acho injw;lo o aumenlo; <l('lw-o, 
princlpalmenlc, inovorluno. Não aclw mjns-
to o pedido de aumerüo do'; funcionúnos pú-
hlieo;,; c das p: ofessôrm;, ma:; se ~Jedin.os a 
todo:::, iüncionúrios, proiessôras c tralJalhatlo-
re:> um sacrifieio, UJll<l re,lúncia ú cê:pera de 
dias melhores, estamos no dever cíYko de 
não admitirmos o aumento de nossos s::bsí-
dios. 

1~ êstc o meu ponto <!e vrsta. 
O SH. FELICIANO PK'IA - ;')r. Plcsi. 

<lente, pç~~o a pal:~vra. 
O SR. PHESIDENTE - Tem a r)alavra o 

sr. Fclieiano .Pena. r 

O SH. FELICIANO PENA -- Sr. ;>;·esi-
den te, Srs. Deputados. 

Depois do brilh~mte yarcccr do Sr. Depu-
tado .Jason Albcrgana, sobre a questão do au-
mento de subsídio, e das brilhantes palavras 
hú ]Jouco proferidas desta Tribuna pelo líder 
da Coligação Democrática, proí'. Alberto Deo~ 
<lato, pouco tenho a acrescentar a respeito 
dês te assunto . 

Quero, antes de tudo, declarar que, se 
não assinei o parecer da Comissão de Ftn:m-
ças, aprovando o subsídio ora em dü:ew;são, 
é porque me achava au:;cnle ú reunião daquela 
Comissfto, em que o caso foi debatido. 

.As <lil'ieuldadcs financeiras que o E~ta<lo 
atravessa no momento suo do conhecimento de 
todos nós, porque todos nós estamos ressen-
tindo de seus efeitos. Mc:m10 esta preiensão 
do aumento do subsídio, levantada nesta Casa, 
é muna repercussão da cr·isc finaneeira que 
atravessamos. 

Nenhum de nós duvida das dificuldades 
passadas por colegas do interior que transfe-
riram suas residências p,'\I'a esta Capital, no 
exercício de ·seu mandato. 

l\·Ias, corno acnba de se fazer, desla tribu-
na, mais uma vez anelo para que esta Casa 
di! exemplo do sacrifício que o Estado <lc Mi-
nas está a exigir dos seus filhos. Sem dúvida, 
atravessamos uma éj>oca <lc sacrifícios, e, evi-
dentemente os poderes públicos, os que mais 
alto cst:lo colocados na eseala dêstcs poderes, 
como é o caso da Assembléia Legislativa de 
Minas -· <levem dar o exemplo dêssc sacri-
fício. Se votarmos o aumento pleitcad\}, per-
<! cremos uma grande parcela de nossa :íntori-
da<le, p~ra. exig.ir economia do povo mineiro, 
c .não ha dmhe1ro que pague o sacrifício <!es-
ta autoridade que, nesse caso, a Assembléia 
irá alienar. 

E, a fim d~ evitar uma situação como cst.a, 
é que o constituinte mineiro, assim como Já 
fizera o con:-;tituintc federal, estabeleceu, no 
art. 18 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais,, que os subsídios, serão fixados no fim 
de cada legislatura. I~ssc dispositivo. consti~ 
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tucionnl.vlsa, evidentemente, evitar que os De-
' pulados de uma legislatm;a fixem seu próprio 
subsídio para não incorrerem ua pecha de es-
tar trab:1lhando Jll'O domo sua. 

Assim, se adotarmos o subslilnti v o elo Sr. 
Deputado .fason AllJel·garin, iremos fi~nr. n~ss.o 
subsídio apoiado, não na nossa propna uu-
ciativa, mas sim na de um poder estranho 
que já o fix~u·a para a A:-;semhléia Con~tiiuin
tc Mineira. 

Todos nós· que viajamos pelo interior, 
todos nós que conhecemos o interior <lo Es-
tatlo de 1\Iiuas, vemos a verdadeira mil;éría fí-
sica em que jaz o povo mineiro. 

Em determinadas zonas de nosso Estado, 
os pequenos agrieultores não têm mesmo re-
cursos para vcstircin os seus filhos, c o vian-
~lante muitas vêzes vê o espetáculo triste de 
fumllias inlL~íra~,, nté wcniuo:; de idade bem 
avmwada, complcl:uncnte uw;, porque seus 
pais nfio tên1 rccurso0 para lh~s coinin·ar as 
veste~;. 

O orçamento do Estado, que no:; foi en-
viado pelo Executivo, acusa a provi!>ão de um 

gJ"[llldc <h•flcit que ~;~~l'Ú aumentado na exe-
cução prúlica do orçamento no próximo ano 
administrativo. 

E a~:sim :;endo, apelo para os Sr~;. Depu-
tados no ~;enlido de que votem o su!Jstitulivo 
do Sr. Deputado Ja:wn Albergaria, repudiando 
o aunwmo de :mh:>ídio, a fim de (;ue esta As-
semhlei:.t não concorT~l .para o :.,umenlo do 

deficit orçamentúrio. 
gra o que eu linha a dizer. 
O SH. Lii\lA GUIMAIUES profere um. w.; .. 

cur:;o, cujos originais. não foram devolvidos. 

O SH . .JúLIO DE CAHVALHO- Sr. Pre-
sidente e Srs. Deputados. 

O povo eslú sofrendo as maiores privu-
~~ões c nós somos os representantes do povo; 
portanto, devemos, também sofrer privações. 
Com estas palavras, quero dizer que estou de 
pleno acôrdo com o substiluti v o J a,mn Alber· 

gari a, que conserva o subsídio dos Srs. Depu-
tados. E comigo estão alguns dos meus com-
pauheiros da Ala Dissidente do P. S. D., em 
cujo nome também falo. Não faço considera-
rações, Sr. Presidente, por impossibilitado, 
<.~Iantc de meu estado de saúde, com a gaq,;a .. -
ta um pouco a laca da. Faço, entretanto, 
com a devida vênia, minhas as palavras <.lo 

ilustre li der Deputado Alberto Deodato. 
(Palmas) . , 

O SH. PHESIDENTE - Continua a dis-
cussão do artigo 1°. 

O SH. AHMANDO ZILEH - Sr. Presi-
dente, peço a pnlavrn. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr, Armando Zilcr. 

O SH. ARMANDO ZILEH - Sr. Presi-
dente, da primei1·a vez que tive oportunidade 

de falar a respeito do assunto, <JUando da 
apresentação do Projeto que ora se discute, 
fi2i um apêlo para que os seus autores o re-
tirassem da pauta, tendo em vista, não o 
absurdo do projeto,. mas a sua inoportunida-
de. Essa inoportunidade perdura c ainda 

ontem Sr. Presidente, quando um grupo de 
Dcput:ufos conversav:t com os funcionário~ 
públicos, em debate franco e amplo, a respei-
to do Projeto do abono-família que transita 

. ' 
pela Casa, . pudemos verificar: a grande, difi-' 
culd:l:!c em· que nos encontramos para solú-
ciomu· a questão do abono, sóh forma l)Crccn-
tual, sem. cometer injustiças, limitados, como · · 
estamos, · tão estreitamente; pela situação 
atual do Erário. 

Depois do que vimos ontem mais se for- · 
talecen a nossa opinião de que não é possívél; 
no momento, pleitearmos anmento dos nossos· 
sulx:ídios. , 

Po1· isto, mantenho a minha poJiç:ão ini-
cial, apelando para os meus nobres pares no 
sentido de que votem pela manuten~~úo dos 
atuais subsídios. 

O SH. PHESIDENTE ·- Continua ern 
di~;cus~üo 0 artigo 1.0 do substitutivo. (Pausa). · 

Encerrada esta discuss:io, vou submetê-
lo a votos. Os Srs. Deputados favol~úvci:·; ao, 
lu't. 1'' do :mllstitutivo .Tason Albergaria quci-
r:un permanecer ~;cnlado~;. (Pausu). 

Foi rejeitado. 

QUEST.\0 DE OHDEl\1 

O SH. OSCAH COHHÉA (pela ordem) --
Sr. Presidente. O projeto, se ni:io me cnga. 
no propunila Cr$ 9. 000,00. O. !>ltbstitutivo. 
m;{ntinha Cr$ 5. 000,00. Se o substitutivo foi 
rejeitado nesta parte, que é c:;sencinl,· cu de-. 

sejava ::aber de V. Exeia. se o ~·c:;tante do 
substitutivo ao projeto deve contmuar a ser 
volaclo. 

U SR. PHESIDENTE -- Se o substitutivo. 
fôr rejeitado, scrú submetido ft _apreciação da 
Casa o projeto com as respectivas ·emendas·· 
apresentadas, sendo que estas têm . preferên-
cia, na forma do art. J-00, § 2.o do Hcgimcnto 
Int2rno. 

A seguir, é lido o art. 2.o do sub~titutivo, 
e o Sr. Presidente nõe-no em discussão. 

Encerrada esta: submetido a votos é 
rejeitado. 

Depois, é lido o art. :3. 0 do substitutivo, 
sendo a segui f· pôs to em discussão. 

Encerrada essa discussão e submetido a 
votos é rejeitado. 

'EXPLICAÇ.\.0 PESSOAL 

O S. OSCAH. CORHí~A - Sr. : Presiden-
te, pc~:o a palavra para uma explicação pes- · 
soai. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Oscar Corrêa. 

O SH. OSCAH COIUH".~A - Sr. Presidente; 
Era minha inlcn~~ão não voltar mais ú 

esta. tribuna para tr:.tar do palpitante tema, 
do Importante tema, do avassalantc tema do 

aumento dos subsídios dos Srs. Deputados da 
~ssci?hléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais ... 

Desejo, entretanto, Sr. Presidente, conste 
dos "Anais" desta Assembléia, c falo em meu , 
nome pnrtieular, embora tôcla a bancada da 
U. D. N., tenha votado no mesmo sentido --. 
clescjo que conste dos "Anais" desta As. 

sembléia que votei a favor do substitutivo do 
Sr. Deputado Jason Albergaria, que fixava os 
vencimentos c subsídios dos Srs. Deputados 
em Cr$ 5. 000,000 e votei a favor dêle contra 
o projeto, pelos mesmos motivos alegados 
logo em seguida à apresentação do projeto. 

631 



Desta mesma tribuna, fundamentei o nosso 
voto contrario àquêle projeto. · 

Nada devo acrescentar, Sr. Presidente. O 
que tenho visto em l\Iinas Gerais, depois da-
<Iucla época, é o mesmo espetáculo de miséria 
que havia visto antes, é o mesmo espetáculo 
de degradat~ão física. Na da tenho a acres-

centar, Sr. Presidente, a não ser que sinto pro-
fundamente que tudo tenha corrido como 
COITCU. 

O SR. PHESIDENTE -- Está em discw;-
são o Art. ,Lo. (Pausa). Encerrada a discus-
são, vou submetê-lo a votos. Os Srs. Depu-
tados favoráveis ao Art. 'L", ·do substitutivo 
queiram permanecer assentados. (Pausa). 

Foi aprovado. 

QUEST,\0 DE OHDEM 

O SH. ALBEHTO DEODATO Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

Tendo sido aprovado o art. 4." do orça-
mento só consturú dêste artigo o que consta 
~do 'SUl;stitntivo. Eu peço a V. Excia. ~epetir 
a leitura do artigo. Pediria a V. Excw. ler 
novamente o art. que foi aprovado. 
tutivo. 

O Sr. ·Presidente lê o art. 4.o do snbst_i-
0 SR. ALBEHTO DEODATO -- Quer di-

zer que, aprovado, só <\onsignará verba para 
os Cr$ 5. 000,00 mensais. (Palmas nas (fale-
rias). 

O SR. ANDHE' DE ALMEIDA - Sr. PI:e-
sidente, pela ordem. _ Requeiro a V. Excw. 
verificação da votação. . 

'O SH. AL,DEHTO DEODATO- Sr. Presl.· 
dente, pela ordem. _ Já foi proclamado o 
resultado c apenas dois Srs. Deputados vota· 

· taram a favor. . 
O SR. TANCHEDO NEVES - Sr. Presi-

dente, pela ordem. 
O SR. PHESIDENTE -'Tem a palavra o 

Sr. Tancredo Neves. 
O SH. TANCREDO NEVES - Eu desejo 

esclarecer à Casa que ·os Srs. Deputados não 
· )Od~m. votnr em contradição com sum 
· propnas deliberações. Não deve haver con-
h·adiç~o nas suas decisões, verificado _u~ 
co_nfhto de deliberações este deve ser dum-
nmdo · No caso a Assembléia rejeitou os arts 
1.• .2.• e 3." do substitutivo da Comissão 
Por conseguinte, a prevalecer a interpretação 
dada Pelo _eminente professor Alberto Dcoda-
~01{0 chegar~amos à conclusão ilógica de que 

• havena vcrhu no orçamento, para aten-
der •18 despesas com o subsídio dos Deputados 
e e~t rreprese~lt?ção do Presidente desta Casa, 
d a t.e sohcltamos a V. Excia que ·ltend•1 
ao pc_d~do de v_erificação, porque ~e me ~figur~l 
a umc,l, ma~eira de sairmos da dificuldade 
que a ~asa Inadvertidamente se criou. 

O ~H. PRESIDENTE - Informo os S 
D t l l , rs. 

crm ac r~; c~ue, c c acôrdo com o Hegimcnto 
só pO(~cr:íO ~alar lll'!l,a vez. Entretanto, a J\tcs; 
por hbcrahdade, Ja tem permitido que os 

Srs. Deputados falassem duas vêzes. De ma-
h eira que continuará a Mesa concedendo que 

os Srs. Deputados falem duas vêzes sôhrc 
'questão de ordem. 

O SR. UniEL ALV!M - Sr. Presidente, 
pela ordem, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Uricl Alvim. 
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O SR. UHIEL AL VIM - Sr. JJresidcnte. 
A Casa votou pela rejeição dos arts. l.o, 

2.: e_ 3.o do substitutivo apre1lentado pela Ço-
nussao de Finanças. Votando desta maneira 

n. Casa votou pela aprova~~~w do projeto in: 
c1al, que fixa os subsídios dos Srs. Deputados, 
salvo emendas. Quer isto dizer, sr. Prcsi-
d~nte, que as verbas a que alude o artigo _4_., 
sao exatamente as verbas fixadas no proJeto 
inicial, salvo emendas apres~ntadas .que deve-
riam ser submetidas ú consideração dos Srs · 
Deputados. 

Por isso deixa de ter razão fundamental-
mente o nobre Deputado Alberto Deodato, 
~eria urna incongruênda da M;sembléia fi~~ 
J!ustrc líder da~. bancadas coli;;adas. Alia 
o subsídio em X e destinar verbas orçamen-
tárias inferiores a X. 

Sou de opinião }JOrtanto que as verbas 
a serem consignada~ no orç;1mento t~c. ~8 
são exatamente as referidas no projeto uuc1al 

ele fixação do subsídio dos Srs. Deputados· 
O SH. PRESIDENTE-- Atendendo a que 

os Srs. Deputados votam eonscicntcmcnte .c 
considerando que aquêlcs que quiserem rr~odi
ficar os seus votos têm a liberdade de assim ~ · 
fazer c, considerando mais que os pedido~ ,de 
verificação de votaçito Wm sido deferw~s 
pela l\Iesa, resolve a questão da on!e~n S';:1SCI; 
tada, deferindo o 11edido de venficaçao a 
qual vamos proceder. . . 

Os Srs. Deputados que forem favoravets 
ao Art. 4.0 do substitutivo do Sr. Jason Alber-
garia, queiram permanecer assentados· -
(Pausa). 

Foi rejeitado. 
O SH. LIMA GUIMAHÃES - profer,? pa-

lavras cujos originais não foram. devolvidos. os artigos 5.? c u:" são ~ons1dera~1os vre: 
judica1los ficando assim recitado o substitu 
tivo do Sr . .Tason Albergaria, que fôra adotado 

pela Comissão. . 
O SH. PHESIDENTE - Havend? sido ~~--

jeitado o substitutivo .Tn~on Al~crgnr~a, J1• ~!cs·as 
vai submeter à comaderaçao . d.l d.7a ·;. 
emendas apresentada~ ao_ JH'OJct1? ,!~· : 1~ a 
form'l do § 2.o do nrltgo l!J do ,e,.,uncn . 

Emenda n." 1, do Sr. último de Carvalho, 
devidamente apoiada (lê): 

A t 1 " __ r.: fixado em Cr$ 7 · OOO,O~. 0 

Slll)s]'cli_ro · rnc.•nsal ·dos Deputados à As
0
ser

1
nhlem 

• · • ·· <JOO O c c gra-Lcgislativa do Esta~ o c de C r~ w ;.1recercrn. 
tificaçüo por scssa? .a que. _c.~~n! 're<liuido: 

() ''J't 1 " do JlrOJcto e~;ta .!SSlii 'd' v " • · OO ·ubsi 10 men--- "(~ fixado em Cr$. 9 · OOO, ~/ i ><islativa 
r;al dos Deputados a Al'scmblc~a 'f'.e~ .;-o por 
do Estado e em Cr$ 150,00 :~ gitlli Icaç,l 
sessão a que comparecerem 

. - 1. 1 o da emenda Está em d1scussao o ar Igo · 

aoOpS~oi}et~r l'fEUS SALOJ.\IE' profere palavr:dlSo, 
' '. . f l. l . los tcn cujos originais _não oram ! ~vo ;H · ' 

lido c enviado a Mesa a segmnte · 

EMENDA N. 3 
/ 

Inclua-se onde convier: • . somente 
I~ . . le auscncw, . Art. . · · - .m cus~ ,l bsídw por 

scr:l devida a parte vanavel do. st~o cxtern•J • t' · - omissa • · motivo de par ICI}laçao em c . J>ro de 1947 
S·1Ia das Sessões, :w de setem • 

(a.) J\.rateus Salomé. 
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Ncnh~Im outro Sr. Deputado pedindo 'a 
palavra, c encerrada a discussão do art. 1.•, da 
cm

1
cln,da apresentada .IJelo Sr. último de Gar-

va 10. 
. Submetido a votos, é aprovado. 

DECLAHAÇõES DE VOTO 

q SR. JúLIO DE CARVALHO - S · 
Pr

1
csulente, peço a pulavra para declaração t{~ 

vo o. ' 
, T<?

1
.SH. P~mSIDENTE --Tem a valavra 0 

sr .. u .IO de Carvalho. 
. O SH. JúLIO DE CAHVALHO -- Sr p , 

sa!enle! votei o substitutivo .J ason Alhcrgmi~l
que cam; se agora, votasse contra o artigo 1.~ 

da emenda do.· nobre Deputado último de 
Carv?lho, esta_rw ipso-faclo, aprovando 0 

proJeto, que fixa e:m CriP 9. 000,00 o subsídio 
do, Deputado. Asstm, dei o meu voto favo-
ravel ao art. 1.• da emenda. 

O :SH. CESAH SOH.AGI - Peço a pala-
vra para urna declara<'ão de voto 
, O SH .• PHI~SlDEN+E ---Tem ·a :palavra o 

Sr. Cesar Sorag1. 
· ~ SH. C,ESAH. SOHAGI- Sr. Presidente. 
Votei fayoravclrncnte ao substitutivo J ason 
Albe~gana; votei agora pela emenda último 
de Carvalho, pelos mesmos motivos aqui ex-

posto,:; pelo Sr. Dcrmtado Júlio de Carvalho~ 
Aqueles que votaram contra a emenda último 
de Carv:;Iho naturalmente, ou se enganaram, 
ou cstanar?- _votando pelo projeto que fixa o 
nosso su~suho em C r~ 9. 000,00. De maneira 
que votei pela emenda último de· Carvalho. 

. O SH. ALBEHTO DEODATO- Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma declaração de 
voto. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Alberto Deodato. 

O SR. ALBEHTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 
. _, Ven!1o dar uma explicação a V. Excia. e 
a t;asa sobre a atitude de minha bancada, a 
bane:; da. da U. D. N. Nós votamos a favor do 
s?hstltuhvo .T ason Albergaria, isto c, no sen-
~tdo de conservar o nosso subsídio de Cr$ .. 
a. 000,00. Corno votaremos a favor de qual-
q~cr emen!ta que aumente o nosso subsídio 
seJa para h, 7, 8, ou 9 mil cruzeiros? Vota~ 
J~emi!s, scmpr,e contra qualquer aumento, su-
gest::o,_ cmenua ou o que fôr que aumente 0 
subsuho dos Deputados o Por isto é que vo-

tamos contra a elevação do subsídio para Cr8 
7,0· 000,00. o 

O SH. BOLIVAH DE FHEITAS- Sr. Pre-
sidente, pe~~o a palavra para declarat~ão de 
voto. 

O SH o PHESIDENTE -- Tem a palavra o 
Sr. Boli v ar de Freitas. 

Sr. O SH. BOLIV AR DE FHEITAS 
Presidente. 

Em nome' dos Deputados do P. n. que 
são contra qualquer aumenio de subsídios, 
venho declarar que votamos a favor do suhs-

t:itutivo .Jason Albergaria, ao invés de deter 
minar os nossos subsídio~-;, aumentando-os. 
Inoportunamente, _antes deve fixar os atuais 
que foram deternunados por um poder estra-
nho a ela. 

Lido a seguir, o art. 2.• da emenda n. 1, 
~ aprovado sem debate. 

' Dcr>ois, lido o àrt. 3.• d ' d · ' 1 a emen a n. , 
c pôsto em discussão, ·é o mesmo também 
aprovado sem debate. ' 

Por fim, é lido o art. 4.• <la mesma emen· 
da n.• 1 a dito projeto n.• 7 c posto em dis-
cussão. 

Encerrada esta e submetida a votos é . 
aprovado. 

VOTAÇi\.0 DA EMENDA N. 3 

O ·sH.. ALBERTO DEODATO -·Quero fa '· 
zer notar que somos contra até o art. que dis-
põe que "revogam-se as disposições em con-
trário". 

O SH. PHESIDENTE - A Mesa entende 
que a emenda n. 3., do Sr. Ma teus Salomé, 
nos têrmos em que está redigida, é uma 
emenda aditiva, c por isso vai submetê-la a 
discussão c vota~~ão. 

Estú dita emenda em discussão. 
O SR. LIMA GUIMARÃES pronuncia pa· 

lavras, cujos originais não foram devolvidos. 
O S. MATEUS SALOM!~ pronuncia um 

discurso, cujos originais não foram devolvi-
dos. . 

O SH. PH.ESIDENTE - Continua em clis· 
cussão a emenda n. 3, do Sr. Ma teus Salomé. 

O .SR. AHMANDO ZILER - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SR. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Armando Ziler. O SR. AHMANDO ZILER - Sr. Presi-
dente. Pedi a palavra para dar o meu in~ 

teiro apoio à emenda do no?rc 'Deputado 
Mateus Salomé, que realmente c moralizadora e virú em parte neutralizar O aumento VO• , 
tado forçando rr:aior assiduidade às sessões, 
por 'outro lado. Queria, ainda discorda~ do 

opinião exarada pelo nobre Deputado L1ma 
Guimarães, quando afirma que "fim de di- . 

relto" é receber. o jelton. 
O SR. LIMA GUIMARÃES- Um dos fins. 
O SH. FABRíCIO SOARES - Talvez o 

principal pm·a muitos. 
O SH. PHESIDENTE - Continua em dis-

cussão a emenda n. 3 (Pausa) . 
Encerrada esta discussão, vou submeter a 

emenda à aprovação da Casa. 
Os Srs. Deputados favoráveis â mesma , 

queiram permanecer ~entados (Pausa). 
Foi aprovada. 

DECLAHAÇÃO DE VOTO 

O SH. CESAR SOHAGI -- Sr. Presidente 
yJeço a palavra. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Cesar Soragi. 

O SH. CESAH SOHAGI -- Sr. Presidente, 
Reconhecendo o sentido moralizador da 
emenda Mateus Salomé, votei contra ela, por-
que diz o Hcgimento Interno, em seu art. 68, 
que não perceberá subsídio, na parte variá-
vel, o Deputado que faltar a sessão sem mo-
tivo justificado. O meu voto teve apenas o 
intuito de ser um voto de confiança na Co~ 
missão Executiva desta Casa. 

O SR. LIMA GUIMAHÃES (Para explica-
ção pessoal) - Sr. Presidente, dedaro que 
era a favor da medida, se bem que discordasse 
da forma pela qual ela foi proposta. Ela en-

volve, sem dúvida, uma reforma do nosso Re· 
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gimcnto Int~rno, c o próprio Hcgirncnto prevê 
a màncira pela qual êle possa ser reformado. 

Ora nós estamos, por conseguinte, vo-
tando es~a emenda éontrária a dispositivo ex-
presso do nosso. Regimento, c nestas condi-
ções, votei contra a emenda, embora julgas-
se, corno julgo, ser uma emenda nccessúria, 
imprescindível c moralizadora. .· 

O SH. ·PRESIDENTE - Vai ser subme-
tida a discussão c votação a emenda n." 2 dos 

Srs. Lima Guimarães c André de Almeida 
ainda ao proJeto n. 7. · 

O SH. PHESIDENTE - Está em discus-
são o art. 1.9 da referida emenda. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO (Pela or-
dem) - Sr. Presidente, tenho a honra de in-
formar ú Casa que jú apresentei uma emenda 
ao or~~nmento, reservando os necessários cré-
ditos para pagamentos dos subsídios constan-
tes da emenda que cu apresentei. E esta emen-
da foi apresentada, oportunmnentc, ao orça-
mento do Estado. 

O SH. PHESIDENTE - Continua em dis-
. cussão o art. 1.0 ela emenda do Sr. Lima Gui-

marães. (Pausa). 
· Encenada a discussão, vou suhmclê-la a 

votos. 
Os Srs. Deputados favoráveis ao art. 1.0 

' da emenda Lima Guimarftes, do Projeto n. 7, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Poi aprovado o nrt. 1.9 • (Pausa) . 
Segue-se o art. 2.•, que é lido pelo Sr. 

Presidente. 
Encerrada a discussão, é submetido a 

votos. 
O SH. PHESIDENTE - Os Srs. Deputa-

dos favorúvcis ao art 2. 9 da emenda Lima Gui-
marães, ao projeto n. 7, queiram permanecer 
sentados. (Pausa) . 

Foi aprovado o art. 2.•. 
. Estú em discussão o art. 3.0 (é lido êsse artigo·). 
Encerrada a discussão vou submetê-lo a votos. 

. Os Srs. Deputados favorúveis no art. 3.• 
da emenda n." 3 do Projeto n. 7, queiram 
permnncccr sentmlos. (Pausa). 

Foi aprovado o art. 3. •. 
·. En~errada a discussão c votação, em 2.• 

d1scussao, do projeto n. 7, vou submetê-lo a 
~~~~s, hem c_orno as emendas, a fim de que a 

, . · a d~termme se o mesmo deve passar à 3.• . !hscussao. 
·' Os Srs D t l Projeto 11'; e pu Hl os, que aprovam, deva o 

p'enna•tccc .. 7 Passar a 3.• discussão, queiram 
Foi aprov~d~r~ seus lugares.. (Pausa). 

-A Con · - .• -HcJ'eit"·' 1lsaAo ue. Finanças. .. ,uo · rqu1ve-se. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N. 27 

. . A seguir, anuncia-se a 2.• discussão do 
ptOJeto n. 27, que transfere a sede d· 

, marca de Pouso Alto. , .. 1 co-
Info:~a ~ . Sr. P_residcnte que o parecer 

da Con~1sao, Ja ,Puhhcado, é pela inoportun·-
dade desse proJeto. 1 
.. O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

O STI. PHESTDENTE - Tem a valavra o 
Sr. Alberto Deodato. 

O SH. ALBERTO DEODATO-- Pediria a 

·v. Excia~ para lJÔr· o parecer ao projeto em 
votação. 

O SH. PHESIDENTE - Está em volação 
o. projeto n. 27 "que transfere ~~ s~de da C_?-
marea de Pouso Alto para o thstnto de Sao 
Lourenço. A Comissfio é de parecer que a 
or!!·miÚtç;'(o judiciária é irrevogável, ~;(~ndo 
coi~~tituei~n~ll, portanto, o projeto, o qual é, 

porém, inoportuno". . S_c os Srs. Dcputado;S 
julgam que o projeto c moportnno, .1u:(la mms 
têm a fazer do <rue negar o seu apmo ao pro-
jeto. No entanto, va.i ser submetido, a ':Ot<?s 
artigo por artigo, CUJO pareeer da Connssao 
o julga inoportuno. 

Art. 1." - Fica lrandcrida a se<le da Co-
marea de Pouso Alto para o distrito de São 
Louren(~O da lll esma Com are a. . 

EsÚ1 'em discussão IJ artigo 1.0 ,do pr'2_JCtO 
n. 27, sendo que o Jlarceer da Co:ms:;ao o 
juh:a inoportuno. . 

' Estú em d isew;~;iio o :<rligo 1.'' c L, proJe-
to n." 27. , , 

Encerrada esta d isen~:si\o, vou Slll)!lletc-lo a 
votos. . 

Os Srs. Dermtados fayorúveis no ;1rllgo 
1.'' do projeto n. ~n, queiram permanecer em 
seus lugares. (Pausa). 

Foi rejeitado. 
Estiío prejudicados em conseqüência, os 

artigos 2.", 3." c ,L•. 
Hcjeitado. Arquive-se. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

O SH. OSCAH CORHI~A (Pela ordem) 
Sr. Presidente. Desejava apenas dccl:lr:1r 1111C 
concordo com os votos vencidos dos Depu-
tados Faria Tavares e Fabrício Soares, no 
~:cntido de qne é também inconstitucional o 
projeto. 

O SR. PHESIDENTE - A declnração de 
voto de V. Excia. eonstarú em ata. 

2.'' DISCUSSÃO DO PHO.JETO N. 50 

Em seguida anuncia-se a .2.• c~iscussão. dp 
projeto n. 50, que dú denommaçao ao edih-
cio da Assembléia. . 

Depois de lido, o art. t.• dêsse projeto, 
é o mesmo nflslo em disc~ussiio. , 

O SH. BOLIVAH DE FREITAS - Sr. 
Presidente peco a palavra. 

. O sn.' PHES!DENTE -- Tem a palavra o 
Sr. Bolivar de Fz·citas. , . , S . 

O SR. BOLIVAH DE l•lmiTAS - 1 ' 
Presidente, Srs. Deputados. • . 

0 Não estava presente, qt!ando _este pr~Jet · 
foi submetido ü primeira chscussao< Se ~q~u 

. 1. · . decl·11·o · I· ste predw estivesse < In a o que 01 a • · •·. , 
oncle fu;Ieionn a As:wmhléia pertencw a um<~ 
soeiedade hencfieentc, 'de quem' o Estad~ d 0 

adquiriu ou cstú ntlquirindo. O C~ns~ a ~ 
Italiano jú tem seus apartamentos ,tln

1
gado; 

110 edifício Sul Amériea, para on~e < e~:fs~ 
mudar-se brevemente. Portanto, na.o sul E 
tem as razões alegadas contra o ProJeto. ra 
0 que tinha de dizer. 

1
. 

O SH. PRESIDENTE - Encerrada a ! Is-
cuss;'(o vou submetê-la a votos. 

Os Srs 1 Deputados favoráveis ao mesmo, 
'queiram permanecer assentados· (Pausa)· 

Foi aprovado. 
Art. 2.Q - Esta 

vigor na data de sua 
re~olução entrará em 

publieação. · 
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Sem 'debate, é aprovado .êsse artigo. 
. . Concordando a Casa ·em que êsse pro-
Je~o passe à 3.~ discussão, vai 'o mesmo à Co-
rmssflo de .Justiça para interpor parecer. 

3.• DISCUSSÃO DO PHOJETO N. 2 

. Anuncia-se, finalmente, a 3.'' disct;ssão do 
projeto n. 2 qlw fixa o número de vereadores 
nas cor!Iarcas municipais, de juizes de P'IZ ~ 
reSJ?e~trvos suplentes, contendo outras \iis-
posiçoes. 

. Lit~o í':!;se projeto, é o mesmo pôsto em 
d1seussao. 

O SH. HONDON PACHECO -- Peh . 
dcm, Sr. Presidente. ' or-

O ,SH. RONDON PACHECO - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. 

í~ do m[~xim~ intcrêsse desta Casa que 0 
presente proJeto tenha uma soluçfio imediata, 
I~orque dele depende a organização democr: _ 
tiCa de. ny~;sos comuns. ·Sem prejuízo p· ~ 

. a sua rap1da aprovnFíio, tomamos a iniciati'~raa 
JUntamente eom o hnllwnte Deputado Antônio' 
pe~~·o n.rag.a,, ~~.~ .. l!~H·es~~r~tar uma. emenda que 
JUlg,u~os necess,n u e utll ao IH'OJcto em tela. 

Diz o parúgrafo único do 'll't'r'go 9 Q 1 . . t l.' ' ~. lo pr O]e. o ora em l 1seussão: "A determin .1 :-
do numero de vereadores ll'll'a C''ll'l n·ll '?a.o • tA A ' " • . lillCl-
lH~ n~s ~rm:ls d.e~t~ artigo, se fará com base 
nos dados de:nogr:aflcos do último rcseensea-
rnento ou estimatrva oficial fornecido . 1 
Departamento Estadual de' Estatís~i ~~' 0 

qtscfrva:nos que.<~ ~~ritério adotallo neste c~a: 
ragra o e um cn~e~IO muito amplo tomando· 
se por base. o ~ltnno recenseamento; o de 
1940, e a estunativa oficial. 

Em í~ltima análise, a matéri.a contida 
neste paragrafo, pre~alec:c somente na parte 
que se refere a estnnatrva oficial. Assim 
sendo, apresentamos esta emenda que não 
contendo matéria nova, condiz com a 'natu-
reza das emendas próprias à :l.• discussão. 

A emenda é a seguinte (Lê). 

E.MEND A N. 1 

(;1o Projeto 1!. 2, em 3.'' cliscl!ssão) 

Ao parágrafo único do art. 2. 0 • 

Hcdija-se: 
A fixação do número de vereadores para 

cada município, nos têrmos dêste artigo, se 
farú com base na informaçfio oficial tle 1.0 de 
janeiro d.o corrente ano, no Departamento 
Estadual tle Estatística. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 19,17. 
(aa.) Hondon Pacheco - Pedro Braga. 

, .Jusli{icaç{ío -- É de tôlla convcmencia 
adotar-se um eritério único e atual para a fi. 
xação do número de vereadores, nos têrmos 
da lei, pois, várias dezenas de municípios, 

foram criados posteriormente ao recensea-
mento de 19•10 c a e:;tatística demogrltfica mo-
difieou-sc sensivelmente a partir daquela data. 

Por conseguinte a emenda ora proposta 
visa tiío somente fixar um critério único para 
determinação do número de vereadores das 
comarcas mineiras. 

Em nditamento à mesma, apresentamos 
ainda, à l\Icsa o seguinte requerimento (lê). 

REQUEHI:\lENTO 

·sôbrc dados demográficos dos mcwicípio 

. ~xmo: sr. Pn~sidcnte da Assembléia Le-
gtslahva. . · 

Os signatários <lêstc requerem a V. E};.cia .. 
seja wlicitaclo eom a possível urgê:Jeia; ao· 
Departamento Estadual de Estatísticn, o bole-
tim oficial sôbre os dados demogrúficos de to- . 
dos o municípios mineiros, de acôrdo com as 
notas existentes até· L'' de janeirG <lo corrente· 
ano. 

Nestes têrrnos, petlem deferimento. 
Sala tlas Sessõc;;, :>O de setembro de 19-!7: 

Hondon Pacheco. Oficie-se. 
~ Deferido. ()i'icie-se. 
Assim, Sr. Pre~:identc c Srs. Deputndos. 

estaremos estabelecendo um critério único 
atual e pacífico para determinar o aumento 
de vereadores. 1 

Ao contrário, obser~·amos clcsde o início,· 
o tumulto provocado pela disposição do Pro-
jeto. Temos em mãos n:n ea~;o concreto que 
suscitou ,motivo a dúvidas. Trata-se do easo 
de Aragtiari. O Sr. Superintent~ent~ do De-
partamento Estadual de Estatística mformou 
ú Prefeitura daquele município que a esta-
tística demográfica atual exis.tente. naquele 
Departamento, é de ,!0. 28,! halnf:'lntes, no pus~ 
so que pelo boletim de 1!HO, nao (:ontana o 
municívio em apreço com numero l~e verea-
dores correspondente ú sllé1 populnç;,o. , 

A emenda proposta . niio vem er:1 nad~ 
modificar a matéria eonttda neste proJeto, '.'I· 
sando tiio sórnénte fncilitm· ns trabalhos e re-
gular os processos da fi:wçiio do número de 
vereadores. 

Aprovando esta emenda estará a Casa, .por 
certo, estabelecendo um critério pacífico e 
justo, que em muito fncili~arú o prc.wesso das 
eleições municipais. Por estes motivos .a .sua 
aprovação se impõe. l~ o que esperamos do 
plenário. 

SR. PHESIDENTE ~ De acônlo com 
o art 138, do nosso Her;imento dabater-sc-â 
na 3,; discussão o proje-to em globo, conjun-
tamente com as emendas oferecidas. 

Continua em 3.Q discussão o projeto., 
(Pausa). 

Encerrada a :L~ cliseussão do ]Jrojeto n.• 
2, vou submetê-lo a votos, a fim de que a Casa 
decida se o mesmo deve ser úprovado salvo 
as emendas que lhe foram apresentadas. Se 
a decisüo fôr negativa c rejeitado o projeto, 
ficarão as emendas, que lhe forem ofcrceidas, 
prejudicadas. Se, ao contrúrio, a decisüo fôr 
afirmativa, 11assar-se-ú ü discussão das emcn~ 
da~;, tendo preferência as supressivas sôbrc a_s 
outras, c, das ampliativas, será votada em Pl'l· 
mciro lugar a que fôr mais lata. 

Os Srs. Deputados que apronnn o projc- . 
to n.0 2. 'Snlvo as emendas, queiram permane-
cer sentados. (Pausa). 

Foi aprovado. 
Por último, lida a emenda n.? 1, do Sr. 

Hondon Pacheco, é a mesma posta em lli:-;cus-
são, c a seguir aprovada sem debate. 
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f~NCEHRAiMBNTO 

Nada mais havendo que tratar, o Sr. Pre-
~>idente declara finda a sessão, designando 
,para a próxima a seguinte 

ORDE::'vr DO DIA V/10/1947 

Primeira parte 
Das 1<1 às 15 horas: 
Leitura c aprova~~ão da ata. 
Expediente, inclusive lettura c aprcscnta-

,ção de projetos, pareceres, indicações, reque-
rimentos c interpelações. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão c votação dos rcquerimcn tos, 

_pareceres, indicações c interpelações. 
Leitura e aprovação de redações finais. 

Segunda parte 

Das 16 ús 18 ·horas: 
1." discussão do projeto n.0 77 do Sr. 

André de Almeida, que autoriza a cncampa-
~~ão da rodovia que liga Ponte Nova. a Viçosa. 

1.• discussão do projeto n.9 78,. do sr. 
André de Almeida, que equipara ve~c1mentos 
de funcionários da Secretaria do Tnbunal de 
Justiça de Minas. , 

1.• discussão do projeto n.• 79, d~ Sr · 
. Abreu Resende, que autoriza a construç~o. t~e 
uma ponte sôbre 0 rio Alegre, no mumc1p10 
de Pcdralva. 

1." discussão do projeto n.• 80, d9 Sr · 
Abreu Hesende, que autoriza construçao de 
mn prédio escolar em São José do Aicgrc · 

V discussão do projeto n.0 lil, do ~r· 
Dnar ~endcs, que autoriza a construção de 
1I1_)m , Ib>rt•dio para gru)>O escolar na cidade de 

om a. . ' 
. ~·· discussão do projeto n.o 32, do Sr. 

.Feh~lano Pena, concedendo subvenção ú San-
ta c:~a :].c Caridade de Bom Despacho. 
Ultin.;o 1

1 sc~::;são do projeto n.• 83, do Sr. 
licial o~i~· ~'.'trvalho, que reverte à Força Po-
11. 261 cLa_~s reformados pelo Decreto n.• 
contém 'out~~'1 0

1. ~llUH~r~ suplementar extra c 
3 • cJ" dS ! lSPOSlÇOCS. 

. Iscussão do I . t 1 difiea 0 Regul· >I"OJe o n.Q 1. que mo-
. ciais da Fôr"a,ui~cJ~t<? de Promoções de Ofi-
('er·lis , ,. ohcwl do Eshdo de l\Iin·1s ·x , ' .tprovado Pelo D t 'I . o ,'. de 29 de dczeJnl>. 1 ccre o- er n. 1. 061, 

- I • ' lO (c 1945. 
.evanta-se a sessão. 

ATA DA 7.• RFUNI-
FINANCAS OH~' " I'~ O DA ,COMISSÃO DE 

" ' ~~AMr~NTO E TOMADA DE 
CONTAS 

"•1- ..... / ,., 

Presentes os Srs. Deputados H . · , ·:·; 
lhcrmc ::\tachado, Fcliciano Pena,' Alb~~~~ tm-
dato, ,Augusto Costa e Tancredo Neves lco-. l" · 1 · . , • so > a p;csH cncr~ to pnrncrro, aos vinte c cinco 

: <lws do mcs de setembro do ano de mil novc-
c~n~os c (!uaren!~.t e sc~c, n.a Sala das Comis. 
soes .. da As~er,nblera Leg!sla~xv~, reuniu-se para 
os seus trabalhos, a Conussao de Finanças 
Orçamento c Tornada de ~Contas. ' 

Feita a .!eitura· c posta em discussão a 
a.ta da rcumao anterior, foi a mesma aprova-

636 

da. A seguir, por deliberação da Comissão, fo-
ram aprovados os seguintes projetos: 14, 17, 
18, 19, 21, 25, 2G c 24, a fim de serem submeti-
dos a 3.• discussão. Com referência aos re-
querimentos de n.Os 4 G, 4 7, 48 c 53, resolveu a 
Comis!;ão que fossem os mesmos, de acôrdo 
com o pedido de cada um, encaminhados ao 
seu destino depois de aprovados. Com a pa-
lavra, o Deputado Fcliciano Pena, apresentou 
pareceres aos projetos de n.•s 4, (i c n tendo 
o Deputado Augw;to Costa, pedido vista dos 
mesmos, no que foi atendido pelo Sr. Pre-
sidente. Passando à ordem do dia, o sr. Pre-

sidente fêz a distribuição dos projetos que se 
encontravam sôbrc a mesa, cabendo, ao Depu-
do Alberto Deodato o projeto n. 5!i, ao Deputa-
do Tancrcdo Neves, o de n.O 58; ao Deputado 
Augusto Costa, o projeto de n.o 54 e o reque-
rimento de n.0 55; ao Deputado Fcliciano Pena, 
o projeto de n." 55; ao Deputado Guilherme 
Machado o requerimento de n.O 38 c o pro-
jeto de n.O 53, ao Deputado Hcnó. Lendo o seu 
parecer ao requerimento n 9 :l8 o Deputado 
Guilherme Machado fêz ver aos Srs. mcmlJros 
que, para ser objeto de estudo, deveria o re-
ferido requerimento ser anexado ao projeto de 
lei n.0 29, tendo o Sr. Presidente mandado que 
assim se procedesse, por estar de acordo com 

o parecer. Em seguida, o Deputado Tancredo 
Neves fêz a leitura de seu parecer sôbrc o pro-
jeto n.9 23. o qual, posto em discussão c vota-
~~ão, mereceu aprova~~ão unânime. A seguir, 
mereceu a atenção dos Srs. membros a corres-
pondência constante do. e~J)Cdiente: ficando, 
por deliberação da C~rmssao, resolvido <JllC a 
mesma tivesse o devHlo dcstmo. Da Citada 
correspondência, fnziam pa;te: telegrama~ ~las 
Circunscrições de Muzambmho, Manlnumrun, 
Guardinhu, Paraisópolis c Patr~ci;ni.o do Mu-
riaé no qual se manif~~s~am s~h<!anos com o 
memorial do Sr. Antomo Hc1mao de Melo; 
um telegrama do Sr. José Rcn~ud Lagc Pess(~a, 

' pelo qual hipoteca seu apoiO ao mcmonal 
da Fiscalização de Hcn da de Ul~craha; ~em o-
ria} dos Auxiliares das Colelonas de Caran-
gola c Manhumirim ~ôbrc o ,rcaju~~~!nento de 
vencimentos; um pcdrdo do Sr. Pr esnlcntc da 
Conferência de São Vicente .<le ]~:mio, de Co-
dishurgo, no sentido de ser mclunl?•. na. dotn-
eão orçamcntúria de 1!).18 um auxiliO aquela 
fnstituieão de earidadc. 

Na(Ia mais havendo a tratar, o Sr. Presi-
dente levantou os trabalhos, tendo, antes •. con-
vocado nova reunião para o próximo cha 30, 
terça-feira, às catorze horas. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1!H7. 

ATA DA 2.• HEUNUO DA CiOMISSÃO DE 
SAúDE PúBLICA 

Com a presença uos Srs. Deputados Antô-
nio Caetano, .Jaedcr Albergaria, Mourão Gui-
marães c Moacir Hcsendc, sob a presidência 
do primeiro, aos vinte e cinco dias do mês 
de setembro do m.w de .mil novecentos e qua-· 
renia c sete, reunm-se, na Sala das Comissões 
da Assembléia Legislativa, a Comissão de Saú-
de Pública. 

Achando-se sôhrc a mesa o expediente 
constante de vários "processos, o Sr. Presiden-
te fêz a sua distribuição aos seguintes Deputa-
dos, para emissão de parecer: ao Deputado 



l\.fôurão Guimarães, coube o relatório sôbre a 
concessão de águas de Cnmbuquirn; no Depu-
tado Jacder Albergaria, um recurso, de auto-
ria do farmacêutico Antônio José de · Carva-
lho, de Bom Hepouso do Cambuí e, ao Depu-
tado Moacir Hcsende, 0 requerimento de nü-
mer·o 40. 

Esgotada a matéria do dia, o Sr: Presi-
dente levantou os trabnllws da sessão, tendo, 
antes, convocado os Srs. membros para urna 
nova reunião, no próximo dia vinte c nove, 
às catorze horas. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1947. (a.) Antônio Caet:mo,. 

ATA DA 2.• HEUNIÃO DA COMISSÃO DE 
HEDAÇÃO 

Aos dez dias do mês de setembro do ano 
de mil novecentos c quarenta e sete, presen-
tes os Srs. Deputados Abreu Hcsendc, Oscar 
Corrêa, Badnró Júnior, Xcnofontc .Mcrcadan-
le e Simões de Almeida, sob a presidência do 
primeiro, reunirarrH::e os membros da Comis-
são de Hedação para os seus trabalhos. 

Lida a ata da rcunifto anterior, 'foi a mes-
ma aprovada. 

Em seguida, o Sr. Presidente distribuiu 
ao Deputado Oscar Corrêa, a fim de emitir 
parecer ~ôhrc o mesmo, o projeto de número 
l:J, o que foi feito imediatnmente, sendo, logo 
após, lido c aprovudo. · 

Narla mais havendo a tratar, o Sr. Presi-
dente encerrou a sessão, devendo a próxima 
rcunHio realizar-se em data oportuna. 

Sala d~:s Comissões, 10 de setembro de 
1947. (a.) Ahreu Hesende. 

ATA Di\ 4.'' HEUNIÃO DA COl\HSSÃO DE 
StiGUHANÇA PúDLICA 

Aos vinte c eiúco dias do mês de setem-
bro do ano de mil novecentos e quarenta e 
sete, na Saln das Comissões da i\ssembléia 
Legislativa, reuniram-se os Srs. membros da 
Comissão de Scgurmwa Pública, para os seus 
trabalhos. 

Achavam-se presentes os Sr~. Deput~d?s 
Chaves Hibeiro, J·ason Albergaria c Antomo 
Pimenta, deixando de comparecer, com cau-
sa justificada, os Srs. Deputados Amadeu An-
;lrada c Aloisio Costa. 

Sob a prcsidf:ncia do Deputado Chaycs 
Hibciro, iniciaram-se os trabalhos, sendo hda 
c posta em discussão a ata da reunião ante-
rior, a qual foi aprovada. 

Franqueada a palavra, dela se serviu o 
Deputado J ason Albergaria que leu seu pa-
recer sôhre uma represcnh;ção do SI'. Artur, 
Eutrópio, o qqal mereceu a aprova~:ão dos 
Srs. membros da Comissão, sem discussão. 

Passando-se à ordem do dia constante do 
projeto n." 11 e de mna rcpreser~tação, do Sr. 
José Pedro de Alcftntara, o Sr. Presidente 
fêz a sua distribuição, respectivamente, aos 
Deputados Antônio Pimenta c J ason Alberga-
ria, para emissão de parecer. 

A seguir, o Sr .. Pre.~idente levantou ·a 
sessão, convocando nova reunião para o pró-, 
ximo dia trinta, às quinze horas c· trinta mi-
nutos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1!H7. -- Amadeu i\ndrada. 

COI\USSÃO ESPECIAL DE THANSPORTES 
El\I BELO HOHIZONTE 

Convocam-se os Sr:;. Depu lados compo--. 
nentes da Comissão supra para uma reunião 
hoje, 1." de outubro, ús 1:l,30 horas, na Saln 
das Comissões. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira -- Presidente 
Lima Guimarães -- L" Vice-presidente 
Castro Pires - 2.• Vice-presidente 
Valdir Lisboa - 1." ~)ecretário 
Luiz Domiw'OS - 2.0 Secretário 
EmÚio Vasc~ncclos - :!." Secretário 
Ozanan Coelho - 4." Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Antônio .Pedro Braga - ~rcsidc~!c 
Juarez de Sousa Carmo ( ) - \ ICC-prt~ 

si dente 
Cftndido Ulhôa ( •) 
Fabrício Soares 
Faria Tavares 
Starling Soares 
Ribeiro Na varro. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA · 
DE CONTAS 

Maurício Andrade --- Presidente 
Henó --- Vice-presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa ( *) 
Feliciano Pena 
Guilherme Machado 
Tancrcdo Neves (*). 

( *) Substituídos, interinamente, p~loc 
Senhores Henó c Aluísio Costa, respcchvl'.-· 
mente, designado~: em scssiío de 17-9-HH7 · 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uriel Alvim -- Presidente 
Dnar r.Icnde:> ---- Vice-presidente 
ülti mo de Carvn lho 
ll.rmando Ziler 
Dllerrnaudo Cruz 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira ( •) - Presidente 
Hondon Pacheco -- Vice-presidente 
Augusto de Figueiredo 
Arlindo Zanini 
José Carvalhcira ( *) · 
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----- --~--- ---·-· ---~-.--.---- ---

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrão - Presidente . 
.José: Augusto - Vice-presidente 
André de Almeida 
• Toão Camilo 
Ma teus Salomé. 

( ·) Substituídos, interinamente, pelos Se-
nhores Joubert Guerra e Bolivm· de Freitas, 
respectivamente, designados em sessão de 
2~-9-1947. 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente 
Adolfo Portelu --· Vice-presidente 
Bolivar de Freitas 
Geraldo Ataíde 
'Asto!fo Dutra 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

' Antônio Caetano --- Presidente 
Antônio Guimarães - Vice-presidente 
Fidelcino Viana ( •) 
Jaeder Albergaria ( ·) 
Luiz Maranha ( •) 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúnLICA 

Amadeu Andrada --- Presidente 
Chaves Ribeiro -- Vice-presidente 
Aluísio Costa 
Antônio Pimenta 
Jason Albergaria 

--~ 
( *) Substituídos, interim!meJJ!.e, pelos Se-

nhores l\Iourão Guimarães c Moacir Resende, 
rcspectivmnente, designado:> em sessão de 

-' 2(-9-1947. • -
( *) Substituído, interinamente, pelo Sr · 

. Ap.tônio Pimenta, desianado em sessão de 
30-9-HJ47. . " 

- COMISSÃO ESPEClt.L DE ESTUDOS SôBRE PRODl!ÇÃO 
', 1 . AGniCOLA (*) 

Sousa Carmo 
.Toão Camilo ' 
Ozanmn Coelho 
Lourenço Andrade 
.T~~son. Alber~aria 
C~:;.ndJdo Ulhôa 
Ccsar Soragi 

~OMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES (*) 

HmÍdon Pacheco 
.Tosé Augusto 1 

Ilacir, Lima 
Magalhães Melo Viana 
Aluísio Cosla 
Cúsar Sora~;i 
Armando Zilcr 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS Süi:1RE O ENSINO 
NO NORTE DE MINAS ('~) 
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Chaves Ribeiro 
Castro Pires 
l~rnilio de Vasconcelos 

-

Fidelcino Viana 
Geraldo Ataíde 
Fcliciano Pena 
Cândido Ulhôa 

( •) Nomeada em sessão de 22~9-94,7 . 
conforme requerimento n.o 43, do Sr. Sousa 
Carmo. 

( *) Nomeada em sessão de 22-9-9"{ 7, con-
forme requerimento n.'' 51, do Sr. Sirr1ão da 
Cunha. 

( •) Nomeada em sessão de 2!'J-9-!H 7, con-
forme requerimento n." 57 do Sr. Chaves 
Hibeiro. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Soragi - Presidente . 
Lourenço Andrade - Vice-presHlcnte 
Carlos Prates 
Guilhcrmino de Oli~'eira ( *) 
Manuel Taveira 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Hescnde - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice·-prcsidente 
Badaró· Júnior , 
Xenofonte Mercadante 
Simões de Almeida 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRE 
SERVIÇO DE JUSTIÇA ( *) 

.T ason Mbergaria 
César Soragi 
Lima Guimarães 
Simões de Almeida 
Xenofontc Il.fereadante 
Bolivar de Freitas 
Fabrício Soares 

--M--Substituído, interinamente, pel_? Sr · 
l\Iartins da Costa, designado em scssao de 
22-D-1947. " '7 

(*) Nomeada em sessão de 16-9-!h , <:O?-
forrne r:.)querimento n.o <12, do Sr. Fnhncw 
Soares. 

<17." SESSÃO ORDINÃrt!A, EM 2 DE OUTUl3n0 DE 1M7 
PHESIDf<:NCIA DOS SHS. A~,BERTO TEI: 

' XEIHA, CASTHO PIHES h LIMA GUI · 
l\IAH:\ES. 

Às H horas, comparecer:~rn o~ Senhoé~s.~ 
Alberto Teixeira - Lima Gunnuraes C };

1
s
0 tro Pires - Valdir Lisboa -- ~zana~ oe AI-

- Abreu Resende - Adolfo I ortela -
1 

., 
herto Deodato - Amadeu Andrada -A A1~H •1r0c 

· A t • · C 'ta o - 11 011 de Almeida - n omo ae n d Fi-
Pimenta --- Amu!lHlo Ziler,---: Auguslcr edido 
r,<ueiredo -· Dohvar de I•reltas -S. ,n!i 
Ulhôa __ C:!rlos Pra~es - César. . or_:: Fa-
Chaves Hiheiro ---, D_llc~·mando CI ui; liciano 
hricio Soares - I·a~·w favare~ -im; _ Ja-
Pena _ Gen~ldo Atm~e ----; Il~tcir L J~arez de 
son Alber~ana --- Joao Canulo -11 Luiz • ' T 'I' .1 Curva 10 -Sousa Carmo - · ~ IO ue v·· nu - Mar-
Maranha - Magalhacs de ~'leio . 1.:__ Maurício 
tins da Costa - Mateus Salom~ Oscar 

1\11' - G · ai"tes - ' Andrade - ~~urao _ mm Pedro Braga -
Corrêa -- _Ot:~ciho Ncgrao - 1 n Pacheco 
Henó _ HihCiro Navarro - Rom 0 



Sousa Carmo Starling Soares - Tan-
credo Neves "'- (Jitimo de Carvalho - Uriel 
Alvim -- Xenofonte 1\:Iercadante - Wilson 
lleraldo. 

Deixam de cornp~n·ece1·, com causa ·jus-
tificada, os Senhores: Lu ir. Domingos - Erní- ' 
lio Vasconcelos -- Aluísio Costa - ·Aníbal 
Gonlijo --- Antônio Guimarães - Arlindo Za-
nani -·- Astolfo Dutra - Augusto Costa -
Badarú .Júnior - Emílio Silveira - Fidelcino 
Viana --· Guilherme Machado - Guilhermino 
de Oli·;cira --- Jacder Albergaria - .José Au-
gusto --- José CürYalheira -- .Touberl Guerra 
- Lourenço Andrade -- Manuel Taveira -
l\Iendcs Ferreira - l\Ióacir Resende - Simão 
da Cunha - Simões de Almeida - Soares 
Canedo. 

O SH. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 48 Senhores Deputados, declaro aber-
ta a ~e:;süo. 

ATA 

O SH. OZANAN COELHO (<!." Secretário, 
servindo de 2.") lê a ata da sessão anteceden-
te, a qual, sem oh~;en·n~·fío, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SH. VALDIH LISBOA (1." Secrctúrio 
proecde :\ leitura dos seguintes papéis: 

Hadio{]ramas: 
Do Sr. Govemador do Estado do Mara-

nhão, ·l'Dlllllllic~mdo ter reassumido o cargo. 
Hccehido com agrado. Agradeça-se. 

'l'ele{Jl'llllll!S: 
Do Presidente <la Sociedade Rural do 

Triângulo l\Iinciro, manifestando a opinião 
, da clnssc sôbre o projeto fixando o impôsto 
territori~ll ? o. d~ vend~~~ e consignações. 

--· A Conussao de I• man~~as. 
Do Sr .. José Francisco de Andrade, pe-

llindo providências no sentido de serem re-
colhidos doentes do distrito de Piedade dos 
Gerai~-:. 

--·· A Comissão de Saúde Pública. 
Do padre .José Elias de Negreiros c ou-

tros, pedindo subvenção a favor da Socieda-
lle de São Vicente de Paulo c Santa Casa de 
JI.Hi-:cricórdia, da ei<lacle de Boa Esperança. 

A Comi:;são de Finan~~as. 

Ofício: 
Do Sr. Ataliba .Tosé de Paula, cncami-

nhanch documentos para juntada ao recurso 
que o :;ignntúrio interpôs, contra alo do Pre-
feito de .luir. de Fora. 

-- ;\ Comissão de A~.:mntos Municipais. 

PHOJETO N:) 91 

JJispõc :;ôbre a criaçiío llo distrito de São .José 
do Carmpicho 

A Assembléia Le;~islativa do Estado de 
l\Iinas <ler ais, decrett:: . 

Art. t.• - Ser a cw~<lo e. dc_vidame~!c 
instalado na forma da Ler, o drstnto de Suo 
.José do Carrapicho,. cujo ter~itório será ~e~
membratlo do distnlo de Catrara, do mmucr-

. '. 
pio de Conselheiro ,Lafaicte, ··com as divisas 
que forem oportunamente fixadas pelo De-
partamento Geográfico do Estado. , 

Art. 2.• - Hevogum-sc as disposições em 
contrúrio, entrando esta lei em vigor por oca-
sião da reforma administrativa do Estado. 

Sala das Sessões, 2 de ouluhro de 1947. 
- Ahren Hcscnde - Valdir Lisboa - Júlio 
de Carvalho -- Luiz Maranha - .i.\Iourão Gui-
mari'ícs. 

PROJETO N." 02 

Disp{Se sôbre a cr·iaçao do distrito de 
IJuarque de Macedo 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1." - Serú criado c devidamente 
instalado, n'a forma da Lei o distrito de Buar-
que de Macedo, cujo tert'Ítório será desmem-
brado do distrito da Cidade de Conselheiro 
Lafaiete, município !lêsse mesmo nome! com , 
as divisas que forem oportunamente fixadas 
velo Departamento Geogrúl'ico do !i:stad.o:. 

Art. 2.0 -- Hevogarn-se as drsposrçoes 
em contrário entrando esta lei em vigor na 
oca~;ião da re~isiio mlrninistrativa do Estado. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de ~9~7 -
Abreu Heseride - Valdir Lisboa - .~ulw d.c 
Carvalho Luir. l\Iaranha - Mourao Gm-
rnurãcs . . 

PROJETO N.Q 93 

Manda co;zstnzir ponte sôbre o rio I~iranga, 
rzo distrito de Pôrto Firme, mzmicípzo de 

Pimnga 

A Assembléia Legislativa do Estado de · 
l\Iinas Gerais decreta: 

Art. 1.0 
-- Fica o Govêrno do Estado au-

torizado a fazer construir sôbrc o rio Plrall:g~, 
na sede do distrito de Pôrto Firme, mumcr-
pio de Piranga, uma ponte de cimento arma-
do, no mesmo local onde se encontra atual-
mente ponte de madeira arruinada. 

Art. 2,0 - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a dispender nessa obra a quantia em 
que a mesma fôr orçada, pela verba de co~s
trnçCíes de pontes, no orçamento para a Se-
cretaria de Viação e Obras Públicas. 
· Art. 3.0 

-- Esta lei entrarú em vigor no 
dia 1." de .inneiro de 1!148, revogadas as dis-
posições em eontrúrio. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 194 7. -
.Tum·e~ de Sousa Carmo - André de Almeida 

Drlcrmando Cruz - Uricl Alvim - Au-
gusto Figueiredo - César Soragi - Otacílio 
Negrão. 

Jllslificação - i~ pela estação de estrada 
de ferro Leopoldina, em Viçosa, que se .e~c?a 
a quase totalidade da produção llo mum~IP10 

de Piranga. Pela ponte em questão, pors, s.e 
faz tôda a comunicação do município de PI-
ranga com a Leopoldina Railway. I'' obru 
inadiúvcl c de importância vital para a econo-
mia do Estado, eis que, sem dúvida, o muni-
cípio de Piranga é dos que se encontram à 
frente da produção de cereais em Minas. 

Acresce que, segundo plano rodoviário 
estadual, será construída estrada tronco li-
gando Ponte Nova-Viçosa. Piranga-Carango-
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la, e tal ponte seria, sem dúvida parte desta 
obra., 

Impressos e publicados, incluam-se em or-
dem do dia. 

PROJETO N." 94 

Concede a;1xílio à Casa de Cal'idade (Hospital 
São Sebastião) de Viçosa 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
l\Iinas Gerais decreta: 

Art. V - Fica concedido ú Casa de Ca-
ridade de Viçosa (Hospital São Sebastião) o. 
auxílio de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cru-
zeiros). 

Art. 2." - l~sse auxílio corrcrú por conta 
da V5Jrba 123-ü-15-0 do orç;unento de 1948. 

Art. 3.• - Hevogam-sc as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 2 de ou luhro de 194 7. 
Juarez de Sousa Carmo - Dilermando 

Cruz - André de Almeida -- Uricl AI-
vim - Augusto de Figueiredo - Dnar Men-
des - Otacílio Negrão. 

Justificação - Vi(,~osa possuit~ ~ Hos~ital 
Regional. da Zona da Mata com prcdws e ms-
talações próprias, tendo por finalida,de r_e-
colher os doentes pobres da zona. A.tc cnta.o 
a função da Casa de Caridade de VIçosa 1~
mitava-se em acolher os enfermos do rm~m
eípio; Foi, porém, fechado aquêle hospltaJ 
c, desde então, a quase totalidade dos enfcr- , 
mos pobres da zorw passou a sup:Jrlolar a 

Casa de Caridade de Viçosa. Esta, apesar das 
dificuldades c da quase impossibilidade ma-
terial, jamais se recusou a receber um neces-
sitado, ainda que tenha de colocá-lo !!m . s~us 
corredores. Mantida à custa de contnbmçoes 
populares presta imenso auxílio a tôda a 
zona e é, pois de elementar justiça seja am· 
parada Pelos poderes público:;. 

(aa.) Juarez de Sousa Carmo Diler-
Aa'!-do Cruz - André de Almeida Uricl 

lvtm - Augusto de Fhmciretlo - Dnnr Mendes. ~ 

PHO.JETO N.• !!5 

Autoriza a construção de um prédio para 
Grupo Escolar em Tombos 

Min~ ~:.e!nhl1éia LegislaÚva do Estado de 
, À . <~!s c e~~ctu : . 

• 1 t. 1. - f<lca o Govêrno do Estado au-
tonz.;:tdo a fazer construir um P ', 1' , G po E<· colar n . 1 ret IO para ru-
. ~ ' a CH adc de Tombos com capa-

euladc para mais de seiscento~ . i' . ' Art •>. r· . ., a unos. . · ~. - 'Ica o Govêrno do Estado au-
' t?rizndo a despenllcr até a importância de 

1 Cr$ ~50. 000,00 ( ~rezcntos c cinqiienta mil 
1 cruzeiros) na aludida construção. 

Art. a.? A presente lei entrará em vigor 
em 1." de janeiro de 1948. , 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1947 
(aa.) Xenofontc Mcrcadante -- Uricl Alvim _:_ 

Augusto de Figt~ciredo - Hiheiro Navarro _ 
Pedro Braga. 

.Juslificaçi1o - O mau estado em que se 
encontra o edifício onde funciona o Grupo 
Escolar de Tombos não condiz com o vulto de 
que o Estado arrecada na referida localida- ' 
de. É um prédio antigo, muito mal adapta-
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do à sua finalidade, sem as condições para 
abrigar as crian~~as crn idade · escolar .. Pro-
vendo-se com um prédio com os requisitos ne-
cessários para ser ministrada a instrução pri-
mária, fm·-se-á obra de caráter social, aten-
dendo-se ao anseio da popula~~ão de um cenlro 

que, pela sua operosidade tanto enaltece o Es-
tado. A representação que juntamos, consti-
tuída de quase mil assinaturas, fala hem sig-
nificativamente ao Govêrno. 

(Está anexa uma representação dos ha-
bitantes de Tombos, com 853 assinaturas). 

- Impressos e publicados, incluam-se 
em ordem do dia. 

PARECEH N.• 96 

Autoriza a construçiio de uma ponte sôbre o 
rio .TelJZZilaí, rzo município ele Coração de Jesus 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minm; Gerais decreta: 

Art. t.• - Fica o Govêrno do Estudo au-
torizado a mandar construir sôbre o rio Je-
quitaí no distrito de Jcquitaí, município de 
Coração de Jesus, uma ponte de concreto ar-
mado, que servirá a futura rodovia de Delo 
Horizon te-lVIontcs Claros. 

Art. 2." - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a despender a quantia de oitocentos 
mil cruzeiros (Cr$ 800. 000,00) na construção 
dessa ponte, que eorrerá pela Verba orçada 
para o Departamento de Estradas de Rodagem 
no exercício de 1948. 

Art. ;{." - Esta lei entrará em vigor CI!l 
1.9 de .ianeiro de 1948, revogadas as disposi-
eões em contrário. 
• Sala das· Sessões, 2 de outubro de 19~7 

Antônio Pimenta - Castro Pires - Joa~) 
Camilo - Adolfo Portcla -- Augusto de F1-
gueircclo. 

.Justificação - A ponte a que se refere o 
presente projeto jú se nclla estudada, cr.om 
planta c orçamento eoncluído.s, ~lesde 194., c 
estú incluída no plano rodovwrw do Depar-
tamento Estadual Estradas de Rodagem, na 
linha tronco que ligará Belo Horizo_nte a 
Montes Claros. Trata-se de cons~ru9ao de 
inadiável necessidade que virá servir a grau-
ele população daquele município, que busca 
a estação ele Varzea da Palma, na Central_ do 
Brasil, para escoamento de sua produçao · 
Bsse transporte que já se faz por e.stra~la ~ar· 
roçúvel c mesmo por caminhões, fica m!etra~ 
mente impedido pelo rio .Jequitaí, que nao da 
vao durante tôdas as estn~~ões chuvo.sas · •> , 

Êssc rio tem um percurso de mms de ... 00 
quilômetros c não conta com nenhuma ponte, 
o que tem determinado o sacrifíci~ de. de~~= 
nas de pessoas afogadas nas su:ts aguas, fo! 
cadas nor necessidade::; urgentes a ntt:avpss,t-
lo principalmente no distrito de .Tcqmtal. -
ü;.) Antônio Pimenta. 

PHO.JETO N.• 97 
, t 1 sôbl't o 

,tutoriza a construção de wwt pon ~ Nova 
rio Piranfla, no rmwicípio de Pon e 

li ,. . . elo Estado de A Ass~!n l eia Legislativa 
Minas Germs decreta: E t d 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do '~ a ? nu-
torizado a fazer construir sôbrc 0 1:10 Pn·an· 
ga, próxim? do povoado de Chopoto, no mu-

' I 
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DICIPIO de Ponte Nova, uma ponte de madci-
' ra, no lugar onde existem ainda os pegões da 
antiga ponte que ali havia. 

Art. 2.0 
-- Fica o Govêrno do Estado au-

to~izado a despender a importância de Cr$ ... 
100.000,00 (cem mil cruzeiros), para a cons-
trução dessa ponte, que correrá pela verba 
orçada para o Departamento de Estradas de 
Hodagem no exercício de 1!H3. 

Art. :L" -· Esta lei entrará em vigor em 
1.0 de janeiro de 19,18, revogadas as disposi. 
~:ôes em con tr;trio. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 19·!7, 
mo -··- Di!ermando Cmz ~ Antônio Cadnno 
--· And1·é de Almeida ~ Juarez de Sousa Car- · 
- S !arling Soares. · 

Jusfi{icação - Existiu sõbrc o rio Piran-
ga, JH'Ó):Íll!O ao Povoado de Chopotó, uma 
ponte de rnudeira que foi destrufda pelas en-
chentes daquele rio, ficando ainda no lugar 
os pcgões da poníc destruída. A ponte é de 
grande utilidade pois vai servir uma rica zona, 
ligando-a à cstaçiio da c.strnda de ferro Leo-
poldina que fica no povoado referido. 

Irá dar escoamento de grande parte da 
produção de café e cereais da margem direi-
ta do rio lJiranga, pela cslrada de ferro Leo-
Jloldina, solucionando, assim, em boa parte, 
o transporte daquela rcgiiío. A margem di-
reita do rio Piranga está situada a Usina de 
Pontal que passará a receber tôda cana de 
açúcar plantada à margem do rio, c que para 
ir àquela usina terá de dar uma grande volta, 
tornando muito caro o lr!lnsporte e sobre-
carregando as despesas do lavrador sôbre 
êssc produto. 

A construção dessa ponte a pouca dis-
tância da usina, aproxima o Povoado de 
Chopotú à sede da cidade de Ponte Nova. 
.Exigindo o problema do transporte urgente 
solução, principalmente para a agricultura, a 
constl'llção dessa ponte vem resolver êsse 
problema naquela rica região. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 194 7. 
(aa.) André de Almeida - Juarez de 

Sousa Carmo - Dilcrmando Cruz - Antônio 
Cu etano -- Starling Soares. 

Impressos c publicados, incluam-se em 
ordem do dia. 

REQUEIUMENTO N" 61 

SôbNJ lmnscâção de documento nos ;lnais 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Havendo o Congresso dos Varejistas de 
Ubcrlftndi n, por intermédio dos Srs. Alcides 
Helon .Juvenil Alves da Silva c ccl. Vitalino 
Hcsende do Carmo, ofercci<lo :\ Assembléia a 
"Carta Econôrnic_a do Tr_idfmgulo IVIineiro", re-
queiro a v. exci.a . .! ouv1 a ú Casa c col_lcor-
dando a transençao da mesma nos Anais. 

S~la das Sessões, 2 <lc outuhrv d.J3 1,947 · 
(aa.) Júlio d.c Car_v~lliO :::-- 1\Iagalh~es de 

Melo Viana - Luna Gmmaraes - Lmz. Ma-
ranha - Abreu Hcsende - Mourão Gunna-
rãcs - Hondon Pacheco. 

- Será considerado oportunamente. 

A. L.- 41 

REQUERIMENTO w 62 ' 
Sôbrc nomeaçtío de Comisscio l~s[Jccial 
Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Lc~ 

gislativa. 
Considerando que a distribuição das par- . 

celas que constituem o fundo de assistência 
social de acôrdo com requerimentos e Jll'O~ 
jetos apresentados a esta Assembléia, sem obe-
decer a um esquema jw;to decalcado sôbrc 
]Jases técnicas aceitáveis, podem no,; ('ondu-
zir a uma verdadeira balbúrdia. 

Considerando que a aludida distl'l.huição · ·· 
pode conduzir esta Assembléia a pratie:'t-lns 
injustas c iníqiias, requeiro a v. excia., ou-

vida à Casa, que seja nomeada urna Comissi:ío 
de 7 membros, que estudará a situ:wão, valen-
do-se de técnicos de comprovada l'01llpci:ên-
cia, a fim de ser encontrada a solução que 
mais convenha ao intcrêssc público. 

Requeiro mais que seja sustado o anda-
mento de todos os projetos em andmncnto 
nesta Casa relativamente ao assunto, até que 
a Comissão apresente o seu parecer. 

Sala das Sessões, 2 de outubm de 19·i7. 
. (a.) l\!oaeir Hesendc. 

_ Será considerado oportunamente. 
Finda a matéria a ser lida na hora. do 

expediente, o sr. President~ passa a. delc~u· a 
palavra aos oradores previamente mscntos. 

HEVISÃO DE REGULAMENTO 
O SH. PRESIDENTE- Tem a palavra o 

sr. Valdir Lisbo;l. 
O SH. VALDIH LISBOA - Sr. Presiclen-

tc. Srs. Deputados. 
Ocupo e-sta tribuna na quaUdadc de "1 o 

secretário, representando a Comissão Execu-
tiva. 

De acôrdo com art. 235 do Regimcnt_? 
Interno em vigor, ficoü a Comissão Exccuh~ 
va autorizada a elaborar, dentro de 30 dias, 
um projeto de revisão do Hcgulamento da 
Secretaria, submetendo-o à aprova~~ão da As-
sembléia. 

O art. 35 do mesmo Hegimento, n'' -!, · 
estabelece: 

"A Comissão Executiva compete, além de 
outras atribuições: 

49 - Organiz:ar o Hegularnento da Seerc-
taÍ'ia, fixando o número, os vencimentos, as 
condições de investidura, acesso c as obriga-
ções dos funcionários, sujeitando o dito Hc-
gulamcnto à aprovação da Assembléia". 

Cumprindo tais dispositivos do Hcgímen-
to, venho, em nome da Comissão Executiva, 
submeter à aprovação da Assembléia, o H~
gulamento · da Secretaria e tabela de venci-
mentos de seus funcionários. 

A majoração de vencimentos foi fe~ta f:1!1 

observância ao art. 31 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias". 

O Regulamento levado a efeito foi. hasc?-
do na organização dada à Secretaria oa 
Agricultura· antes de estabelecer novos p:~
drões de ~cncimcntos, a Comissão Executi-
va, por meu intermédio, procuro.u conheeer 
a orientação que ~i Comissão designada pelo 
Govêrno do Estado vem imprimindo aos 
seus trabalhos, com' relação aos funcionários 
em geral. 
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Entrego à M 
taria. da Assembl~.~~~ o Hegulamcuto da Secre· 
Pechvos ftt . cta, com o cruadro dos ···•s· · ncwn: · · ·~ 
~eus vencimentos ,u·ws, sua classifica~~ão e 
Srs. Deputad • Para conhecimento dos 
mas) . ' os e delibernçiio dn Casn. (Pal~ 

Vem à M 1 csa o seguinte 
HEGULAMENT 

ASSEMBLÉI~ DA S~~CHETAniA DA 
ES1'ADO D LEGISLATIVA DO 

E MINAS GERAIS 
CAPITULO I 

Da Secreta · rza e sua organização 
Art. 19 _ A S . 

Pelo lQ Secrctári ecretana, superintcndida 
nec.cssút·ios ao f 0 • ~e v c executar os serviços 

Legislativa l d uncwnamento da Assembléia 
. Art. 2: o ~~c ec~1:do a. êstc Hegularnento. 

gallzação: . · A sccretana tem a seguinte or· 

li - ~Iretoria Geral • 
li I te.crcta~ia da Presidência. 
IV ~reto na das Comissões. 
V ~~retor~a dos Serviços Legislativos. 

VI ~retor~a do Expediente. 
Dtretona da Contabilidade. 

CAPíTULO li 

Da Diz,eloria Geral 
Art. 39 T d subordinad -;- o . os os funcionários estão 

curnbe. 08 ao Dtrctor Geral e a êstc in· 
I . 

si - - observar c f 1 · ·,Coes dês te He" 1, azer o >servar as dispo-
Secretário •1 ,.,u amcuto c representar ao 1• 
re so lrc as 1 l'f" -· ccrcm co . no< 1 I caçoes que lhe pu-
li ~n:ci?-ICntes; 

• - dtngu· c r· 1. toda a Secret· . . Isca Izar os trabalhos em 
mino dos una, estabelecer o início c o tér· 

mesmos ·p d d . rogação dos 1 .. : •. o cn o autonzar a pror-
de modo a' a/ordanos em qualquer Diretoria, 
niências do· s en. c r às necessidades c couve· 
III - .. e~vlço; 
. . dtslnbuir . lias c dcsi"nar· .. os serviços pelas Direto-
del "' OS fu11 ,· · · IVas; cwnanos para cada uma 

1 .- mandar f· . lOndcncia da n· a~cr c assinar a corres-. .v _ d, lretona; 
a.s . - cspachar 1 · ' 
0~ Pehçoes que lhe f c cpo1~ .d~ informadas, 
'v documentos ex lc m:em dtngtdas e rubricar 

t I - abrir 1 dtdos pela Secrctarh· 
o dos 0 • 1· ' numerar b · ' ' VI s Ivros nece . .' ru. rtcar c encerrar 
· I - dar Po ssurws a escritura"1.o · 

próprio ssc Jl t• "' ' aos funciot ~ . or ermo em livro 
mandar anotar· lanos da Secret . 

d ' as oc • . ana c ca a um, Para cfcit orre~ciUs referentes • 
VIII - concc l o de f e de ofício. a 

vinte (20) dias de ccr f. ~os funcionÓrios ate'• 
· · enas po · ' JlllZO para o servi"o 'd · r ano, sem 111-e 
IX ,. • OUVI OS D' " - admoestar · os rrctores · 

S t • · ' e, cmn recurso ' , ecre ~riO, repreender o r . . . I> ara o 1• 
der ate quinze (15) di;s oi~1 tm ~a ~ ~uspen
faltarem ao cumprimento d duncwnanos que X . , o evcr· 

. - cnvwr a Contabilidade 'até 0 . 
vmte_ (20) de cada mês a list 'l, dw 
dos fun · · · ' a c e presença cwnarws para a organização da f" 
lha de pagamento _que virá à sua assinatu~~ 
fa,zcndo ·constar daquela as anotações sôh . 
afastamentos, licenças ou férias; 

1 
e 
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XI - informar os pedidos de licença e 
de prorrogações, feitos ao 19 Secretário; .. 
XII - comunicar à Mêsa as vagas venh· 
cadas no quadro de funcionários i?dicando 
aquêlcs que mais se recomendarem a promo· 
ção por merecimento, quando fôr o caso; 
XIII - providenciar o recebimento n_a. ~e
cretaria das Finan~~as, mediante rcqUisiÇ~~o 
do t• Secretário, das quantias destinadas as 
despesas da Secretaria e ordenar os gastos 
ordinários do serviço; 
XIV -- recolher ao cofre a importância 
necessária ús despesas ordinárias. Deposita~· 
em estabelecimento bancário c em conta da 
Secretaria da Assembléia importâncias _supe· 
riores a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), 
cujo levantamento será feito por cheque tam-
bém assinado pelo 1 • Secretário; 

XV _:_ submeter ao exame c aprovação do 
1.• Secretário, na primeira quinzena ~e cada 
mês, as contas da Secretaria, relat~v_as ao 
mês anterior, organizadas pela Contahthdade, 
à vista de comprovantes; 

XVI -- apresentar, igualmente, ao 1: Se-
cretário, até quinze dias depois da abertura 
dos trabalhos legislativos, o balmwo geral da 
receita e despesa da Secretaria, durante o 
ano anterior; 

XVII -- fazer com autorização do 1.9 Se-
crctúrio, as aquislçõcs de neccssida.de inadiá-
vel. Quaisquer compras inclusive :1. de 
móveis, material de expediente, utensllws, 
fardamentos e oulr<~s serão processadas por 
concorrência administrativa; 

XVIII - mandar proceder ao inventário 
dos móveis c utensílios ,da Casa registrando-
os em livro especial. Cada Diretoria respon· 
derú pela guarda e conservação dos móveis .e 
utensílios retirados do almoxarifado, medi-
ante carga. 

XIX - dcsiFnar os funcionários que 
devam secreta ri~~- as Comissões. 

Da Secretaria da Presidência 

Art. 4.'' - A Secretaria da Presidência 
terá a seguinte organiz~wão: 

I - Secretário <la Presidência. 
Il -- Gabinete do Presidente. . • . 
Art. 5.• -- Ao Secretário da Prestdencut 

incumbe: 
I - promover o andamento das delibe-

rações da Comissão Executiva; . 
li - auxiliar o Presidente na orgamza· 

ção da ordem do dia e no exame do expc· 
diente; . 

III - fazer a correspondência especial da 
presidência; . 

IV - extyatar as peças destinadas à lCI· 
tu r a no expediente· 

V - entregar 'ao 1." Secretúrio1. ante:~ do 
início das sessões, os projetos e papers em an-
damento na Casa e que dependam de despacho 
da .Mesa. 

Art. 6.0 - O Gabinete do Presidente, sob 
imediata direção dêste compõe-se de um 
Chefe de Gabinete c urr{ auxiliar de Gabinete. 
O primeiro é de livre nomeação, o segundo 
também em comissão serú escolhido dentr~ 
os funcio11úrios da C~sa. 
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Da Diretoria das Comissões 

Àrt. 7.• - São atribui~~ões do Diretor: 
~ :::- conduzir o serviço de assistência às 

Comisocs e encaminhar aos secretários a cor-
rcs~ondêncía c a matéria que deva ser sub-
mchdll ao exame das mesmas; 

H - dar andamento a tempo de serem 
apresentados ú hora regimental, aos pareceres 
dos r·elatores das· diferentes Comissões; 
· IH - organizar os autos suplementares 
?as proposições por meio de cópias dos pro-
Jetos •. substitutivos, emendas, que deverão ser 
coleciOnados em pastas próprias, juntamente 
com os documentos que os instruem e os atos 
praticados durante o andamento; 

IV - organizar de acôrdo com o Secre-
tário da Presidência, o fichário de tôdas as 
proposições apresentadas ú Assembléia c 
anotar, diàriamente, o andamento das mesmas 

t • ' - D ! f" I ' a .c a sançao. c c a< a · I c 1a constará: a) o 
numero c data da proposição; h) indicação 
do ar!rcsentante; c) o assunto; d) as datas 
~las (h~eussões c vota~~ões; c) data da remessa 
a sançao; f) , data da sanção, promulgação ou 
veto; g). o J~umero c a data da lei; h) a data 
(,!a puhhca~~ao; 

V - convocar, por edital ou pessoalmen-
te, os m.cmhros das Comissões c providenciar 
o_ que for ncccssúrio à regularidade das scs-
socs. e de outros trabalhos marcados pelo 
Presidente. 

Ar~. S.o -- Os funcionúrios designados 
pel~ Diretor para secretariar as Comissões fi-
cara? st~b~)l"dina<!os. ~ esta Diretoria. Aquêlcs 
funcwnanos asststirao a tôdas as reuniões 
com o encargo de lavrar as respectivas ata~ 
c o de <leserr~pcnhar outras funções que lhes 
forem confcndas pelos presidentes. 

DA POHTAIUA 

J1tribuições 

. A~·L_ 9. o Ao porteiro, além de outras 
atn!Jmçoes que possa ter, incumbe: 

, I -- re~eb_er, cumprir e fazer cumprir as 
~ri'lens elo Gah~nete do Presidente, do Diretor 
(xeral c dos Diretores, distribuindo os servi-
ços pelos seus subordinados; 
, H.-- providenciar sôbre a abertura da 

Casa. as Oito horas e fcchamcn lo depois de 
tcrmmados os trabalhos; 

UI - providenciar, do mesmo modo 
quando r·ccehcr ordens para abrí-la a qualquc1; 
dill c hora; 

IV - zelar pelo rigoroso asseio do cdifí-
ci? d!t Assembléia, guarda e conservação dos 
moveis que guarnecem a Casa; 

'r.-- hastear c recolher, di:\riamentc, as 
bandeiras; 

VI - diri~ir c auxiliar os serventes c 
c~mtínuos na hmr.cza diária das dependên-
cias da Asscmbleia c nos trabalhos neces-
sários ú boa conservação dos móveis; 

VII -·-· fazer o recolhimento alll.río â Bl· 
blioteca dos. jornais! revistas e demais publi~ 
cacõcs do d1a antcnor; 

VIII - providenciar a distribuição da 
-correspondência recebida e a entrega da ex-
pedida; 

IX :- prestar co~tas das pequenas des-
pesas fettas com autonzação do Diretor Geral· 

' 

X - não permitir que pessoas estranhas 
permaneçam na· portaria, evitando, também, 
o agrupamento de serventes e contínuos 

Art. 10 - Os motoristns respondem pel; 
conservação do carro e pela guarda das peça~ 
sobressalentes. Ficam ú disposição ·do Ga-· 
hinete do Presidente c, quando não se encon-
trarem _no exc_rcício efetivo . de suas funções, 
prestar:ao serviços na portana. 

Art. 11 - O pessoal da portaria deve 
comparecer ao serviço decentemente. trajado 
com o uniforme completo que é forneci<}~ 
anualmente. 

CAPíTULO III 

Da Diretoria dos Serviços Legislativos 

Art. 12 - Ao pessoal dos Serviços Le-
gislativos, orientado pelo Diretor, e na forma 
dêste Hegulamento, cumpre apanhar os de- ' 
bates, redigi-los e praticar os demais atos 
necessários à completa publicidade dos tra-
balhos parlamentares c perfeito andamento 
dos mesmos. 

Das atribuições 

Art. 13 - Além de outras, que a neces~ 
sidade do serviço possa determinar, são atri-
buições do Diretor: 

I - distribuir, dirigir c fiscalizar os 
serviços de tal modo que êles se façam com 
regularidade e presteza; 

II - fazer a inscrição, em livro próprio, 
do Deputado que pretende ocupar a tribuna; 

IH - providenciar sôhrc a impressão, 
na Imprensa Oficial ou na Casa de avulsos 
em número suficiente à distribuição pelos De-
putados na véspera de cada sessão; 

IV - prover a respeito da nova publi-
cação das atas, quando hajam saldos com 
erros tipogrúficos que lhes alterem o sentido; 

V - em caso de servi~~o urgente ou de 
falta dos dactilógrafos, requisitar ao Diretor 
Geral os funcionários necessários. 

Art. 14 - Ao Taquígrafo Hevisor, padrã'O 
L, incumbe: . 

I - distribuir os taquígrafos c orgam·-
zar a escala móvel para o plantão do recinto; 

Il - coordenar o apanhamcnto c tradu-
ç~o dos debates e zelar pela perfeita conclu-
sao dos mesmos; 

III - encaminhar aos oradores os dis-
cursos _traduzidos para o fim de revisão c, 
posterwrmcnte, passá-los à redacão de deba-
tes para a publicação. , 
. , Art. 15 - Os taquígrafos padrão K, 
.llcm do encargo de 1cr c corrigir os trechos 

1~It·IC· ac.o!llpanharcm no recinto, devem. pres-
<ll auxtho aos taquígrafos com os qums es-
creverem. 

Art. 1G - Aos taquígrafos, padrão J, 
<:;ahe o apanhamento dos debates e a respcc-
h v a lradu~~ão que lhes forem determinados. 

Art. 17 - Aos redatores de anais c do- ~ 
cumcntos parlamentares c respectivos auxi-
~iares, na forma recomendada pelo Diretor, 
Incumbem os serviços de redação das atas 
dos debates c resumo das sessões da As~ 
scmbléia, para o que deverão acompanhá-las 
do recinto de modo a registrarem tôdas as 
ocorrências. 
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Art. 18 - A redação de anais e documen· 
tos parlamentares receberá da Mesa os pro· 
jetos, indicações, noções . emendas, requeri. 
mentos c demais papeis. Depois de num crú· 
los, deverá providenciar sóbre a remessa 
imediata dos mesmos ú Diretoria das Comis· 
sões, para o serviço de cópias c de fichário. 

Dos Serviços da Taqui(Jmfia 

.Art. 19 - As notas taquigrúficas serão 
trazidas e entregues no mesmo dia ao orador 
para a revisão. Se esta fôr dispensada, o dis· 
cur.so será incluído em ata com a nota "sem 
revisão do orador". 

· .Art 20 -- Caso o Deputado não devolva 
o di~eurso a tempo de ser publicado, ficarú 
consignada a seguinte nota no lugar compe-
te_nte da ata: --- "O sr. F. pronunciou um 
discurso que será publicado depois". 

. Art. 21 - Se o orador não quiser publi-
Cidade para O seu discurso, constará da ata, 
onde couper, o seguinte, - O sr F, não de-
volveu o seu discurso". 

Art. 22 - Quando, pelo adiantado da 
hora, ou pela extensão dos discursos, não fôr 
Possivel a tradução das notas taquigráficas e 
a. sua revisão pelos oradores, ou caso se veri-
fique a impossibilidade da ata ser concluída 
a tempo, será enviado à imprensa um resumo 
do ocorrido na sessão. 

Parágrafo único - Nesse caso, a ata 
completa, com os discursos c demais peças 
qu~ dela devam fazer parte, logo no dia sc-
gumte será encaminhada à Imprensa para a 
completa publica~~ão . 
f Art. 23 - Cada discurso será dactilogra-
ada em duas vias c a primeira se destina 
~~ ~rador. Somente por determinaçüo da 
cóe~~ ou do orador podcrú ser fornceida 

Pia a outra qualquer pessoa. 
d"f Art. 24 - Nos lugares destinados aos 
q~ie~cn!es , tr~balhos dos funcionários da ta-

g aha e ngorosamentc proibido o ingres-
so de pessoas estranha~;. 

Da ata impl'essa c _clactilografada 

dF 1Art. 25 - A Imprensa Oficial public~rá ar amentc a '\t I - . . os funcion: . ' a c~~ sessao do dw antenor; 
verão vcrif~no.s designados pelo Diretor de-
omissões c l~~~ se, ~ publicação foi feita sem 
no H.e"intent oÍreçoes, obedecendo o disposto 

. A~'t. 26 ~ nterno.. , . 
Duetor • confe~. func~onano designado pelo 
mento Intern ctonara, na forma do Hcgi-
ser lida 11 ., ?• a_ ata dactilo«rafada par·t " sessao se · t "' ' 0 nome dos ·de gum c. Dela constará 
ausentes. PUlados presentes c dos 

Dos Avulsos 

Art. 27 -- Para di t ·"} · -
tados na véspera de catl~ 11 l~u~ao 9-os. Dcpu-
sos, na Casa ou na I . sess,w, sao Irnprcs-
fcrentes a matéria d~nJ~r ~nsa, 3s avulsos re-

!':'}Ualquer outra por desi:n:~~o tia tr~sa~u de 

Dos Anais 

A~t.. 28 - O Diretor indicará o pessoal 
necessariO . para,_ no interregno das sessões 
sob sua oriCntaçao, organizar c rever os Anais 
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da Assembléia c os respectivos índices. A 
. remessa dos originais, à Imprensa, ~leve .ser 
feita a tempo de modo que os Anms scJ~~n 
confeccionado~ até o início da sessão legiS· 
lati v a seguinte. 

CAPiTULO IV 

Da Dil'eloria do Expediwte 

Art. 29 - O Expediente, orientado pelo 
Diretor c da forma dêslc Hegulamcnto, abran-
ge os serviços de: · 

I - Biblioteca; 
II - recebimento e protocolo da cor-

respondência enviada à Assembléia; . 
III -- confecção c remessa da correspon-

dência oficial; 
IV --- confecção de autógrafos dos pro-

jetos de lei destinados à sanção; . 
V - registro dos fatos relativos ~o 

exercício de mandato dos Deputado:;, ~om I c~ 
ferêncin it data da eleição, posse e todas as 
ocorrências verificadas no desempenho do 
mandato; . . 

VI - registro do pessoal da Secrcturw, 
com referência a data da nmhcação, poses, 
exercício, licença, situação milita~ e. encar-
gos dJ família, tudo em livro proprw e de 
tal modo que as ocorrências posteriores pos-
sam ser averbadas; 

VII - expediente relativo à escritu-
ração do títulos de nomeação, têrmos de posse, 
c ·demais atos sôbrc licença, férias, ::~fasta- • 
mentos e aposentadorias elos funcionários; 

VIII --- arquivo dos papéis, documentos, 
prpc(•ssos c livros findos; 

IX - organização do catúlog<? <l? _nomes 
e endereços dos Dcputa<los, func!Olltll'H?S e: 
autoridades, hem corno de pessoas ou firmas 
com as quais a Secretaria mantenha cor-
respondência freqiiêntc. 

[las atribuições 

Art. 30 - São atribuições do Diretor;• 
além de outras porventura exigidas pelas ne-
cessidades r! o serviço: . 

I - distribuir o serviço pelo pessoal. 
H - dirigir c fiscalizar a execução con-

veniente do serviço; _ 
UI - fiscalizar a confecçao díl cf;-

respondência oficial e redigir a_ que lhe ot· 
entremw desacom panhalla de nunuta; . 

IV - conferir e visar os alestado3, <;CI-
tidões e demais papéis expedidos pela Dne-
toria. 

Da Biblioteca 

Art. 31 - Ao Chefe da Bilbioteca in-
cumbe : , · todos I - inventariar, em livro propno, 1 Bi-
os livros c documentos pertencentes ~ 
hloteea, trazend?·os em pe~feita ordbeif;ccndo 

II - orgamznr a Ihbhoteca, o. e 
aos métodos e processos modernostenrHmcnto 

III - esta em constante ~n s editôras 
com 0 Instituto do Livro, emJ?drcsnc.I""ndo 110' · - de ll" · 1 d ' provi en " c orgaos pu l ICH a c, · . as coleções· 

'' sentido de enriquecer e atualizai ·• D ' 
IV - fornecer mediante carga, ~0•5 e-

pulados e à Secrct~tria, as obras rcqmsitndas 
para estudos e consultas; 

-' t. 
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· V - não • permitir qtie a Bihlioteca, que , 
é destinada ao uso dos ·Deputados, perma-
.neçam pessoas estranhas à Assembléia; · 

VI - providenciar de tal modo que o 
leitor, além da ordem, asseio c comodidade, 
encontre um ambiente de silêncio na sala de 
leitura; 

VII trazer sempre encadernados, 
os Anais da Assembléia, urna coleçuo ao 
"Minas Gerais" e outra do "Diúrio Ofiehl". 

Art. :32 - A Biblioteca pcrmanecerú ahe:·-
tn durante o tempo do expcdienlc. 

CAPíTULO V 

Da Dil'eiorh~ da Contabilidade 

Art. 3:3 - A Contabilidade, orientada 
pelo Diretor e nn forma dêste Hegulamcnto, 
compreende os serviços de: 

I - contabilidade em geral; 
II - registro em livro próprio das do-

tnçõcs oq;amentúrias, com averbação das 
contas e despesas da Secretaria. 

III -- organização de balancetes mensais 
e do balanço geral de contas da Secretaria, 
para ser submetida à aprovação no início dos 
trabalhos legislativos; 

IV -- conferência das c01Itas levadas 
pelos Diretores à aprovação do Diretor-geral; 

V - requisições de pagamentos de ma-
terial; 

VI- confecção de fô!lws de pngamcnlo, 
de ajuda de custo c subsídio, dos Deputados 
e representação do presidente; 

VII - confecçiio da fôlha de pagamento 
do pessoal da Secretaria; 

VIII - almoxarifado c classificação do 
material em depósito; 

IX - inventário, registro e avaliação de 
todos os móveis o utensílios da Casa; 

X - organização do proce~so de con-
corrência determinado pelo 1.0 Secretário 
para a aquisição do material, móveis e uten-
sílios; 

XI - registro dos contratos de forneci-
mento de material c fiscalização relativamente 
i.t perfeita execução dos mesmos. 

Das atribuiç{ics Q 

Art. 3•1 --- Além de outras atribuições 
que a conveniência do serviço possa deter-
minar, ao Diretor incumbe: 

I - distribuir os serviços pelo pessoal; 
JI - dirigir c fiscalizar a execu{::lo con-

veniente do serviço; 
III _ aeompanhar os processos de c:o!l-

1:orrência e dar informações ao l.o Secretano 
sôbre a idoneidade dos proponentes; 

IV - conferir c visar todos os papéis 
expedidos pela Diretoria. 

QUADHO DOS FUNCIONARIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE MINAS GEHAIS 

.Número Carreira ou cargo Classe Vencimentos Observações 

de ou 
cargo padrão 

1 Diretor Geral 6. 000,00 Em comissão, quando vagar 
4 Diretor . . .. . . . . . . N 5.100,00 Idem 
4 Diretores . . .. . . N 5.100,00 Idem 
1 Chefe de Gabinete :3.600,00 Em comissão 
1 Taquígrafo-revisor L 3:600,00 
2 Taquígrafos . . .. K 3. 000,00 
í) Taquígrafos .. . . J '2. 700,00 
2 Redatores de anais c do-

.cumcntos parlamentares K 3.000,00 
2 Idem . . . . .. . ...... J 2. 700,00 
4 Oficiais Administrativos . .J 2. 700,00 
2 Idem . . .. . . . . . . . . I 2. 400.00 
2 Idem . . . . .. . . . . . . . . H 2.100,00 
2 Auxiliares Adrninistrati-

vos . . . . .. . . . . . . . . G 1.800,00 
2 Idem .. .. F 1.620,00 
4 Datilógrafo ... E 1.440,00 
4 Idem . . . . .. . . . . . . D 1. 200,00 
4 Idem . . . . .. . . . . . . G 1. 020,00 

Motorista .. . . . . v 1.170,00 1 
1 Idem IV 990,00 11:,:} . . .. . . .. ·., 
1 Porteiro .. . . . . . . v 1.170.00 
1 Idem . . .. . . . . IV 990,00 
3 Serventes . . .. . . . . . . IV 990,00 
6 Idem . . . . . . .. . . III 840,00 
1 Iládio-técnico .. . . . . . . 13 810,00 
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- CAPITULO VI -

Das Disposições Gerais 

. Art. 35 - Não poderão ser cedidas a par-
h.cularcs ou Associações as salas c dcpendên-
eias ~a. Assembléia; também é proibido o 
empreshmo de móveis e utensílios que guar-
necem o edifício. 

A_rt. :!6 7 Cada órgão de publicidade 
podera ter um representante na tribun<I 
reservada à imprensa onde só terão ingresso 
0~ portadores de cart~ira de identidade forne-
Cida pelo 1.0 Secretário. 

~arágrafo primeiro - Todos os anos no 
come~o da sessão legislativa, o gerente de ~ada 
empresa deverá comunicar à Mesa, o nome do 
r~u r~presentante, bem assim qualquer modi-
lcaç~\~ que ocorrer, posteriormente. 

~ ~·· -- Somente com autorização prévia 
~~t::~ Secretário poderá o jornalista copiar ou 

al;: qualquer documento da Assembléia, 
~ena de l~w serem cassadas as prerrogativas. 
A Art.. :~7 .- O pessoal da Secretaria da 
. s~cmhlcm c o que consta do quadro anexo 
a este Hcgulamcnto, com os vencimentos ali 
declarados, a partir de 1.• de janeiro de 1948. 

. .Art. 38 - O provimento dos cargos nos 
'!.Irei.to.s, deveres e responsabilidades dos fun-
cwn.anos, no silêncio do Hcgimento Interno 
e deste Hegulamcnto são rc"ulados pelas leis 
em vigor. ' o 

Art. 39 - São considerados de início d'• 
carreira e <lc provimento por concurso de 
P~ovas. os cargos de Taquigráfo, Oficial Admi-
nistratiVo, H.edator de Anais e Documentos 
~rlan;entarcs c Dactilógrafos; para ingresso 
i~s diferentes carreiras é exigida prova de 
dade entre 18 a 40 anos. 
n· Art. 40 - Os cargos de Diretor-geral, 
mtretores e Se~retúrio da. Presid~ncia, at.ual-

ente de provunento efetivo serao exercidos 
em c · - ' o c onussao, ~ruando se vagarem; os atuais 
naupantcs_ conhnuam com os mesmos direitos, 
t 

8 funçoes que lhes são atribuídas presen-
ementc. 

Art. 41 - A Mesa resolverá as dúvidas 
~~e ã P05;<>nrn ocorrer na inteligência ou exe-

ç o deste Hcgulamento que entrará em vi"or 
na dab de . ' o dis . '_ sua promulgação, revogando as 

'posrçocs em contrário .• 
(aa.) Alberto T . . I . G . , rães c t 1 . erxcrra - .una mma-

rães _ aC r~ )lr~s - Valdir Lisboa- Ozanan 
nan Coellas ro Pues - Valdir Lisboa - Oza-

. lO. 

llOSPEDAGEN · S EM ESTÂNCIAS HIDRO . 
MINERAIS 

O SR. PRESIDENTE " · o Sr. Oscar Corrêa · - I em a palavra 
O SH. OSCAR 'c 

te, Srs. Deputado ORHf.:A - Sr. Prcsiden-
u . s. 

m motlvo só 0 r' . 
me conduzem a cs't~ 1 ~. 1

1mmro d?s dois que 
I " ll lUlla SCI'l'l , f' · c wnroso para que • 1.' · ' su rcrcntc 

transcurso do ccntcn~~i~ ~le<l c~~e !elevasse: o 
A d . - ar os de La t _ . a miraçao que seu nome n , e · 

nao e de agora· vem d · 1 os evoca, . · e mais unge, dos han 
. co~ e~colares, quando lhe conhece , • 

1 primeua vez, a rija têmpera de ;~l~mll~la 
fmy,_ arguto, ferino e duro e constatamos c: a, 
fei~~o ,r>redominante de seu espírito com s~ 
P~ciencw e a sabedoria que nos revelara antes 
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o ·· antologista, em· cujo ·-traballlO ·traváramos 
conhecimento com algumas das· para nós, fe-
lizes descobertas literárias do país. 

Sua vida, entre os dois extremos, do que 
ensina e do que discute, e um paradoxo digno 
das coisas humanas: por que tão grande foi 

'o polemista como o é mestre ... 
Ambos, porém, tiveram uma úniea fina-

lidade: ensinar. 
E Laet, que prelccionou inúmeras gera-

ções, de viva voz, continua, nos seus escritos, 
a nos ministrar o ensino pelo exemplo. 

Católico, proprugnou incansâvelmenie em 
defesa de seus ideais, que propagou em es-
critos vários, com acentos de apostolado. 

Cem anos não lhe apagaram o nome na 
memória dos homens, os séculos vindouros 
hão de fazê-la resplandecer mais, na pureza 
de sua consciência reta c indeclinúvel, na fir-
firmeza de suas convicções, honestas c pro-
fundas. 

A Assembléia l\lincira, rendendo-lhe, na 
data de hoje, esta homenagem, honra-se a si 
mesma e ao povo que representa. 

O segundo motivo, Sr. Presidente, nos 
leva a meditações, se bem diversm;, nfío me-
nos importan tcs e oportunas. 

Logo no início de nossos trahalho:l nesta 
Assembléia tive cu oportunidade de requerer 
ao Govêrno informações com respeito às des-
pesas pagas pelos cofres públicos nas 'estüncias 
hidrominerais do Estado. 

Contamos, para aprovação daqueles re-
querimentos com o apoio dos nobres depu-
tados do P. S. D. c do P. T. D., desejosos, por 
certo, de colaborar na efetiva responsabHi-
zação dos que malbarataram o tesouro Jlúbli-
co, quando o deviam zelar c acrescer. . . 

Não negaremos nunca üs fôrças oposiclO• 
nistas, nesta Assembléia, os aplausos por essa 
atitude franca, que as enobrece e marca; 
como nunca lhes temos deixado de criticar, 
com liberdade, franqueza c probidade, aque-
las atitudes de que totalmente discordamos., 

,_. 
~\t 

Essas ,críticas, que fazemos e que nos 
fazem, são. induhitàvclrrHJntc, o melhor ele-
mento esclarecedor do povo, que, na pugna (.. 
dos argumentos, pode pesar também o certo 
e o verdadeiro, concluindo, livremente, quem 
tem razão. , 

Nada mais essencial à democracia ~o 
que o binônimo - govêrno-oposição. HoJe 
somos govêrno, mas cOI1heccmos bem . as be-
lezas da oposição, nós mesmos que a f1~er~os 
num período de agruras, <lc pcrsegm~~ocs, 
de ameaças, de sacrifícios. 

Por isso, assim como não regatean:os 
aplausos ús boas iniciativas do govêrno, nao 
ternos fugido 'ao dever de o criticar c aconse-
lhar, honesta c objetivamente. 

Ser bom govêrno é tão digno quanto ~er 
boa oposição; ambas as situações são de m-
terêsse do Estado, e delas é que, únicamcnte,, 
nasce o feliZ/ meneio da coisa pública· 

Não compreendemos, por isso. algumas 
manobras que, últimamente, surgem nos ba~
tidores políticos, c que visam ~m. nossa opi-
nião particular, a fazer crer ao ele!lorado q~e 
não hú senão uma posição única: . de ·u_po10 
ao govêrno. É preciso qitc os partldO& _poli. 

ticos reconheçam a i1eccssidadc de luta de-
'i. 
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de que nasce a síntese favorável ao hem t~o· 
mum. ' , : 
• O que acontece, porém, é que o costume 
c velho c revclho: no Dràsil, teme-se ser 
contra o govêrno c os partidos, ainda quando 
o combatem, desejam dar impressão ao clci· 
torado de que lhe merecem o apolo, ou, 
quando nada. não lhe sofrem o desar1oio 

Em [\Iinas, desde que terminou o ~iclo 
oportunista (segundo querem alguns), inicia-
do er_n 1937, e que instaurou fase nova na vida 
politlca, temos notado essa tendência acen-
tuada pelo achêgo ao govêrno. Nós, que 
até hoje, nunca o suportamos, não lhes senti-
mos falta nem lhe gozamos a pretensa realida-
de. Mas, os que se acostumaram à ~;omhra 
dos beirais do Palúcio da Liberdade - c não 
vai· nisso nenhuma eríticn, é óbvio - n~io se 
compenetraram ainda da mudança de situa-
ção c têm em mira, exclusivamente, fazer 
crer que ainda se abrigam à sua sombnt. 

Essa é a minha interpretação dos atuais 
acontceimentos polílieos; julgam tais cie-
n~ent~>s que, em Minas, só se faz cmnpanha 
VItoriOsa com o govêrno. Aliús, êlcs o pre-
gar~m ~auto, c tão duramente às v[~zcs, que 
l~OJC nao se sentem com fôrça para <lesmen-
11-lo, agora que estão na oposi\;ão, c tcn-
ta~n, desesperadamente, aquele objetivo. 
~ao Il!t;s ncg~~mos a sabedoria maquiavéli-
~~l. Nos, porem, que nunca fizemos ques-
tao rl~ e:;tar eom o govêrno c que até fizemos 
qucstao de estar contra o govêrno, mau e 
ímprobo, também agora não nos vangloria-
mos de o ter conosco. Apenas, politica-
mente, desejamos que o rcconhe~~am. 

Aliús, Sr. Presidente, nada mais intc-
rc..:~santc Jnu·~~ o observador, do qtie a posi-
çao que nnutos assmr;;:;m: fazem juras de 
amor político ao governante, elogiam-no e 
endeusam; mas, no momento das medidas 
administrativas de interêssc público, das 
providências imediatas, ou mcdiatas, de vasto 
:;Icancc c benefício, são críticos mordazes e 
Inconseqüentes, balem-se contra, lutam, vo-
tam, cabalam c ... , em seguida novas juras 
de arnot· político. . . ' . 
. Por isso vão mal. as coisas públicas; por 
Isso n?ssa ~cmocracra, nova c promissora, 
anda tao vacilante _c tã? fraca; por isso, tão 
dcsercntc o povo, tao tnstc c tão miserável. 

Mns não n?s cscJueçarnos de que olhos vo-
razes, entre nos mesmos, nos espreitam c, a 
cad_a queda nossa,_ se rcjuhilam, c avançam 
mars um passo; suo os dos que, não se con-
f<?rn~a~n com a perda do mando que para êles 
sigmfiCava o gozo c hoje significa a vindicta. 

. Ess~ls considerações, Sr·. Presidente, à pri-
meira vista, pode parecer que não tenham na-
.da de com~un, com a~ informações do govêrno, 
prestadas a Casa, sobre as hospedagens gra-
tuitas c o fi dais, .e ~ulras despesas, pagas pelo 
Estado, nas cstancras hidrominerais. 

Têm-no, contudo, c muito: em sua quase 
cxclusivi<ladc, em seu montflntc quase total, 

os gastos extraordinúrios de que elas são ape-
nas ainostras, amostra púlida, desde que não 
se referem ao pcriodo mais agudo do discri-
cionarismo político a que estivemos sujeitos, 
desde que são ainda incompletas, c llcsdc que, 

ttberrava de modo mais clamoroso, c isso não 
se ccmprova em documentos, aquêlcs gastos 
inexplicáveis se devem a muitos dos que hoje 
apregoam democracia, liberdade, honestidade, 
c clama justiça c sinceridade; isto quando 
não nos acusam de faltas que são mais dêles 
que nossas, ou quando não nos julgara com 
o espírito de mú fé com que agiam. 

Os dados dos gastos, iornccidos pelo go-
vêrno, são, em alguma parle, explicáveis: não 
vamos ao extremo de exigir dos homens pú-
blicos que vivam fora do ümhito da represen-
tação que o Estado lhes oferece. Hú comodi-
dades sociais a que ninguém se furta, porque 
integram o próprio conceito do cargo ocupa-
do c que visam a dar maior rendimento ao 
afanoso trabalho dos homens públicos. 

J.\ía~;, o que demonstram os quadros numé-
ricos rcmcliclos, 6 que, naquele curto período, 
tle Lri:;lc memórin, os homens viviam para a 
ostentação, pam o gôzo, e os dinheiros públi-
cos nüo tinham outra finalidade que a de pa-
gar aquela oslcnla~·.üo c de sustentar aquele 
gôzo. 

E ntío é só: não apenas os responsáveis 
pela coisa pública, mas tôda uma imensa côr~
te de fârnulos c eomen~;ais, .tôda uma hoste .. 
cnonne de cortczrws, se valeu das arcas do te-
souro público Jútra o abuso inexplicável, para 
o gôzo ilimitado, para o enriquecimento ilíci- , 
to c imoral. 

Vemos hospeda"ens de chefes de Estado,. 
que lembram bem"' os contos fantásticos do. 
Oriente no seu colorido {;Stravagante, na smt. 
riqueza' nahabcsca. . 

Apontemos algumas. 
Comitiva Presidente Getúlio Vargas - em 

Araxá- 16 a a 30 de abril de 1!J44 -- Cr$ .. 
21!). OGU,50, incluindo não apenas a hospeda-
gem, o que, ainda que em condições inexpli-
cáveis, se admitiria, mas também extraordiná-
rias de restaurante, despesas de bar, e despe-
sas de Portaria ... 

Damas eminentes, em poueos dias, custn-
ram ao Estado mais de Cr$ 50.000,00; ilustres 
desconhecidos, sem qualquer autorização, sem 
qualquer ordem·, em poucos dias, custaram-lhe 
dezenas de mil cruZ!eiros; famílias sem vin-
culo jurídico ou moral, famílias sem assento 
nos registros de matrimônio, não ficaram ba-
ratas para os cofres públicos que as sustentou 
de mão aberta; é verdade que honestos fun-
cionários públicos, em servi~~o. ou em rcpou-· 
so forçado, lú se hospedaram; mas êsscs são 
sóbrios, medidos são honestos funcioná-
rios; é verdade que ílustrcs personagens lú 
se rcternpcraram dos insanos trabalhos; mas, 
essas, se honestas, não faziam do repouso ba-
canal, nem do descanso, orgia. 

O que espanta é que tão poucos pudessem 
gastm· tanto em tão pouco .tempo. 

As contas do Grande Hotel de Araxú, em 
dois anos c pouco, montaram a Cr$ . . • • ., 
1. 472. 5:r;,,10. Só, apenas. 

As de Poços de Caldas, no Púlacc Hotel, 
não são mais animadoras para quem, como o 
povo, as pagou em impostos recolhidos no te-
souro para cfetivaçfto de serviços públieos: 
outubro de 40 a março de '17 - Cr$ . . • • 
866.581,10. Só, apenas. 
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lVlas, o piOr naÔ e7'<ÍnÍ!Ôspcdtt-gem. São 
a~ o.utras despesas. E não aquelas dos scr-
VI,Co,s termais, mas as dos serviços não-ter-
mais· · · (1(1•·os) • COJlt'l f -· 

• ú • 's (e LllnllcH'O 1oruc-
~-Ido, de vales de dinheiro, contas de porta-
lia, de bar de •'ti . plo; • ' uu roow, ecc. Por exem-

. 
0 

~)spesas extraordinúrias. (não se sabe 
q~e da portaria do Púlace Hotel: 

18.4ü'r. Dr. Benedito Valadares Cr$ 
. 3,20. 

Mais ail .. ia : 
Divãs de veludo,· coJJei·fot·cs· l 

C 1 1 • f c lã para 
asa • amJ·Idas i t · t • 1 ' , n etrup ores etc hidê estran 

gerro, etc c ·" 1 ' : -
N : maL> . ampadas e Interruptores. 

as rnforwa - ! 'f'l . · . ., çoes los processos ur•rc às ezes um gnto d .. o Est· .1 · c conscwncia, em defesa do 
• ll. 0 • Mas um · - Liquidar , . .? c::cw; qualquer despacha 

· D c ,tssma Ilegtvel. 
espesas feitas pel· s D . comitiva no . .11 a ra. at'Cl Vargas e 

!JI'l rom do Jl 1 · C - Ct·fji lu 1r7 0 a ace assino 
I-Jt · 0 ' O· Sem comentários a outns t • · · • materiais ' . 110 ICI~S smtéticas. Assim: 

aliment:. (que matenais) (Risos), gêneros 
tas de te~~s,, esta.da ele investigadores, artis-
ficaçõ 1 adw, VIagem de automóvel, grati-

es, apenas Crijl 159.589,00. 
Sr ~e~I?e1'~as de hospedagem - mas outra do 
' · eu lO Vargas - Cr$ 45.000,50. 

Mas outra conta - Cr$ 248,773,90. 
viageJI.~as outra: Cr$ 203. 360,90, da mesma 
a 1• em contas diversas, talvez pagando 

mesma despesa r 
· Mas ·1s t' · · r· d • es ancws Icaram hem aparelha-

e as, e fo~?ntou-se a produção - agricultura 
P cuana. A prova? 

Aqui está: 

SVerba ele aparellzamento ele estânciat 
-·ra D ·v ·' 
P. Sr · arc1 argas, Sr. Fernando Falciío 
" aV. · · · ele. - Cr$ 43 999 00 

erba Fom L • 1 ·. ' dor K . . en o a i gnczzlium - Embai-
ses a ~w~guna ~ Cr$ 8.847,50. (Os japone-
/ctc. P ecram mtnto a agricultura •.. ) (Risos) 

· Fomento • • • , Junior C ~ pecuana- Sr. Francisco Silva 
- r.p 385 50 

Alguns vales d' d. . I . - . e demonstra ' e m 1e1ro sao sugestivos; 
cobrar ;1 ~ rr~ ~ue as estâncias, além de não 
pela ho~poesl wspedes, ainda lhes pa'!avam , c agem: ~ ' 

' Vale - assinad 1 -;-- 'Cr$ 2.000,00. 0 PC o Sr. Israel Pinheiro 
. Vale assinado I 

(Importância forn pc 0 Sr · Antônio Lobo 
Iadares) _ 500,00e.cida ao Sr. Benedito Va-

Vale -.;., assinad 
(importância forn ? 1Pelo Sr · Antônio Lobo 
ladares para paga~~~a ao Sr. Benedito Va-
veira) -- Cr$ 500 00 to ao Sr · Vicente Sil-

Vale - assina,do. pelo SI: I . 
ro (importância fornecida a :s srJa,el, Pm!lei-
to) - Cr$ 500,00. 0 r· o se Pelxo-

Vale - assinado pelo Sr Vicente 8 .1 . 
d , I · 1 ve1ra para cspesas c e sua est:.•da c.rn 1~ ' 

Cr$ 700,00. uços 
Vale -.assinado pelo cel. Câncio de Al-

buquerque (Importância fomecida . s 13 
d't v 1 ao . r. e-nc 1 o a a dares) - Cr$ 3. úOO,OO. 
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Vale - assinado pelo Sr. Israel Pinheiro 
Cr$ 3.000,00. 
,Vale - assinado pelo Sr. Vicente Silvei-

ra (lmportància fornecida ao Sr. Benedito Va-
la dare~;) -- Cr$ 5.000,00. 

Vale - do Dr. Israel Pinheiro - Cr$ 
1.500,00. . 

Entregue em 21/2/41 --Vale do Dr Israel 
Pinheiro - Cr$ 1.000,00. . 

- Vale do Dr. Israel Pinheiro - Cr$ 
1.650,00, etc. etc .. 

Mas, como em tôdas as boas festas sociais, 
não faltavam os presentes; 

Dinheiro entregue ao prefeito Joaquim Jus-
tino Hiheiro, para compra de um presente 
de aniversário do Sr. Getúlio Vargas, por 
ordem do Dr. Israel, Pinheiro da Silva -
Cr$ 5.000,00 . 

Fazer festa c'orn a mão alheia! ... 
Dar presentes . com o dinheiro dos outros! ... 

Outra conta sugestiva: 
Aluguel de animais c despesas com ôstes 

- Cr$ 808,00. 
Mais ainda: estada de investigadores c 

inspetores de veículos -- Cr~l 4. 3!}7 ,20. 
Como o transito devia ser intenso, Sr. 

Presidente, naquêles dias tranqüilos! 
Mais uns ofícios de hospedagem do Sr. 

Gelúlio Vargas - de uma vez Cr$ 38.557,(i0 
mais Cr$ 15.!}25,40, mais Cr$ 15.426,50 mais 
Cr$ 37.600,00 mais Cr$ 45. 606,50, mais Cr$ 
13.487,50 (esta para Fomento à Pecuária), etc. 

Mas, Sr. Presidente, nosso tempo nesta 
Assembléia é precioso demais para que fale-
mos tudo, enumeremos tudo e tudo comente-
mos. 

O que nos move, nessa glosa ligeira, é 
apenas lembrar ao povo que não lhe menti-
mos quando, em pnwa pública, denuncia-
mos os abusos do poder, o descalabro moral 
c administrativo. 

Estamos cumprindo nossas promessas de-
monstrando ao povo que lhe falávamos a ver-
dade, em contrúrio do que lhe diziam seus 
pretensos defensores, seus pais de pobres e 
mães de ricos! 

.Para esclarece-lo fizemo5 o requeri-
mento. Para esclarecê-lo solicitamos a pu-
hlicaçiío das informações. 

Ao menos assim lhe prestaremos as contas 
que não lhe prestaram os que primaram em 
subtrair-lhe até o direito de exigi-las, porque 
honestamente não o podiam fazer! 

Mais ainda: . agorn requeremos a V. 
Excia., qüe, ouvida a C:.t!>a, sejam elas envia-
das ao sr. dr. Advogado-geral do Estado 
para que sôhre elas cmila parecer, se alguma 
providência civil ou penal, pode :;er tomada, 
requisitando, se fôr o cnso, à Secretaria, os 
comprovantes das despesas efetuadas. 

f~ natural por is:;o, a irritação, a intran-
qiiilidade, a sofreguidão com que, defenden~o
se, nos atacam c nos julgam. f~ a ira da mt-
potênc.ia, da incompreensão a ira da fera en-
jaulada irrcmediàvelmentc 'ou do réptil gol-
peado corno diria Rui "na~ vértebras e chum--
bado do solo na paraÚsia' da sua raiva"· d 

. Os juizes videntr.s que fazem, olha~ o 
mms para dentro de si do que para .0~ ou h os, 
as profecias _que indicam êsses prest1gitadores, 
não impressiOnam mais: já lhes conhecemos 
as bolas de cristal, jú lhes sabemos os segredos 
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das cartas, <;, n1ais,, já os temos presos, nos 
elos, d~ cadei.a das falcatruas que cometeram. 

Mmas ha de progredir. Não queremos 
arma~enar ouro, mas não podemos , pcnnitir 

' --: e Js~o lhes dói - que o dissolvam, corno 
dtssolvwr!I, no calor das orgias. O ouro de 
que precis_amos é o que acabe com a miséria 
(lUC .eles unplantar::un, que êlcs exploram c 
q~~?. é1cs muncntarn, porque vivem tla inl:ran-
qmhdadc do povo. , , 

De qualquer modo, sr. Presidente, e srs. 
de1mtados, cumprimos já uma tarefa impor-
•iantc: a de lembrar, aos homens vúbhcos 
<r.ue as faltas cometidas contra o povo c ~ 
~,stado niio ficam impunes à opinião pública. 
Se _om:ros meios não houver de responsabili-
zaç~o dos abusos, haverá, contudo, um que 
f ara tremer os culpados: o clamor público 
que os acusa, incrimina c condena; a voz 
dos homens honestos que bradará sempre 
c?ntra a improbidade. E a justiça do tempo 
ha de lhes guardar do nome triste memória! 
(Pa.lmc:.s) . 

O SH. PHESIDENTE -- O requerimento 
forr!lulado. pelo sr. Oscar Corrêa, da tribuna, , 
sera P~Ibhc~tdo no "Diúrio da Assembléia" 
amanha e !ncluído na Ordem do Dia dl~ 
sessão segumte. 

PHOPOSTA OHÇAMENTAIUA 
· f.! SH., P.HES~DENTE - Tem a palavra o 

sr. I. una Guunaraes. 
O SH. LllVIA GUIMAHAES - Sr. Presi-

dente, srs. Deputados. , 
.. Com a mais sã das intenções subi a esta 

tnbuna pm:a avivar a atenção dos Srs. Depu-
t~do~ em torno do assunto da mais alta impor-
tancia para Minas, qual seja o cumprimento 
de disposições constitucionais. Para isto 
t~v~ que referir à proposta orçamentária, so-
hcttando a sua remessa à Comissão de Cons-
tituição, Legislação e Justi~:a, para dar o seu 
parecer sôbr.e a relevante questão que levantei. 

Bastou Isto para que o zeloso líder da 
C.oligação Democrática se melindrasse e sur-
gisse nesta , tribuna como um leão raivoso 
procurando defender o Govêrno que não foi 
atacado. 

Conhc~:o estas dedicações e alil certo 
ponto as justifico como as justificarão os 
qUl~ conhe<;cn~, em todos os tempos, a dedi-
caçao dos auhcos. 

O que se não compreende vorém é que 
o ilustre parlamentar com aquêlc se~l feitio 
autoritário, c~m t~rc~; rebarbativos de mestre 
escola d~ aldei~~. sobre o meu modesto pedido, 
venha g~·llar: "I a errado". Por maior que seja 
a autondade do mestre, quero advertir ao 
douto professor que, para nós mineiros o 
magisler d!;rit. não tem significa'çãó. Os rdon~ 
tanhescs sao lidos eomo teimosos c costumam 
refutar as expressões, mesmo dogmáticas, 
com aq\1cla por~d~ra~~ão que nos caracteriza, 
nii.o aeellando hçoes que não venham acorn-
panlwdns de l!r~v~s e argumentos~ O nobre 

.Deputado, de uuew, salientou três erros na 
minha modesta exposição. 

Sou capaz ·de cometê-lo em muito maior 
número, cntreta!1to, naquele parlieular não 
consetluiu o ~otttv~l pcdafiOgo convencer-me 
de que incorn em erro. 

Eis os erros que S. Excia. denunciou na 
justificação do meu requerimento: 

t,o - Exigir que figurassem no orça-

mcnto' ~~rbas' pt;;a ·.despesas, ,sem que hou-
vesse leis ,:mtcnorcs que as autorizassem· 
2.• - Ignod\.Í1cia da' cústência de um decret~ 

·que autoriza a despesa com o plano de recu-
peração econômica; 3.0 

- Não poderia rc-
quer~r a remessa de proposta orçamentária à 
Comissão de Constitul~~ão, Legislação c Jus-
tiça, por ser isto privativo da Comissão de 
Finanças. 
, Quanto ao pnrneiro, e urna supertetaçao 

do mestre. l~le con<;ebcu um feto quando o ri- , 
tro jú estava em gestação. Quando ~ua exce-
lência expôs com brilho a maestria o rudi-
mentaríssirno conceito de que as despesas or-
çamentárias decorrem de leis anterwres que 
as autorizam, já cu, modesto lidcr de assun-
tos financeiros c que não sou professor da 
cadeira, já o havia emitido com simplicidade, 
mas com clareza. 

Reconhecendo, embora, a exigência do 
princípio, notei que no orçamento havia des-
pesas não autorizadas por leis anteriores. Em-
hora não tenha trazido para a discussão ne-
nhuma novidade, colheu s. excia. com a lição 
que pretendeu dar, repetindo conceitos já emi-
tidos por mim, os frutos de fascinante dcma~ 
gogia, nas palmas de sua claque cmbevecida. 

E se aventei a idéia de, seguido o exem-
plo, da proposta orçamentária, incluir tam-
bém verba para despesas reclamadas na 
Constituição, é que me lembrava de uma afir-
mativa, em aparte que tive a honra de receber 
de sua excelência, em que declarou que numa 
reunião de secretários de finanças ficou esta~ 
belecido que cada Estado adotaria para' seus 
orçamentos uma técnica especial. . . 

Como cu ignorasse a cspccwhdade da 
técnica orçamentária do atual titular da pasta, 
e tendo notado no orçamento, com a despesa 
do plano de recuperação, um desmentido ao 
princípio clássico, entendi de pedir a opinião 
da Comissão de Constituição, Legislação e 
Justiça, sôbre a possibilidade de inclusão de 
outras verbas nas mesmas condi~~ões. Assirn 
levanto o primeiro êrro que me foi atribuído 
generosamente pelo mestre. Quanto ao se-
gundo é mais lastimável ainda a argumentação ,' 
do nobre Deputado. 

Não ignoro a existência do decreto que 
criou a taxa de recupera~~ão econômica. O 
que eu realmente ignorava era a confusão que 
o douto parlamentar pudesse fazer entre urna 
lei que cria uma nova receita, c as leis que 
autorizam despesas. Querer basear no decreto 
que instituiu a taxa de rccupera~~ão econômi-
ca uma despesa vultosa sem uma lei anterior 
que determinasse o modo de execução de pla-
no c a criação dos seus órgãos de execução ê 
ridicularizar os que o ouvem. E cu poderia, a 
exemplo do mestre, perguntar-lhe quantos e 
quais são o5 funcionários, os técnicos, os ope-
rários necessários à execução do plano, se ne· 
nenhuma lei os previu'] Quanto ganharia cada 
um dos incumbidos de realizá-lo se lei ante· 
rior não o fixou? Qual o material necessário 
à sua execução, se nada disso existe ampa. 
rado por lei? Diante disso, em face dês te 
exemplo, sugestivo, recorri-me aos conheci. 
mentos dos membros da douta Comissão do 
Constituição, Legislação e Justiça, para que, 
com suas luz:es, se resolvesse um problema 
constitucional. 
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!'WU Ignoro ta!UbCIU a CXISfenéiU do decre• 
to n9 2.153 de 12 de julho do corrente ano, 
nas vésperas da promulgação da Constituição, 
e datado de Aimorés, às pressas, decreto que 
~utoriza o Poder Executivo a "regulamentar, 
contratanüo o pessoal necessário, vários ór· 
·~~os c serviços" ali enumerados c que se rela-
CIOnam com o plano de fomento de produção. 

Não tendo sido, porém, formulados os re-
~ulamen'tos c nem publicados, não era possí-
vel, sem êstc regulamento fazer-se a cstimati· 
va das despesas. E apesar de tudo, as verbas 
apareceram no orçamento. 

. Lisongeado, embora, com as virtudes do 
P1toniza que me atribuiu para advinhar as dcs· 
pesas com os reclames constitucionais, ,devo 
declinar-me desta honra. 

Na verdade existe um advinho que não 
sou cu. num oráculo sedutor. Í~ a piloniza 
mestra do Palácio da Liberdade. Foi sua ex• 
celência o sr. Governador do Estado que na 
:ma brilhante Mensagem enviada à Assembléia 
quem, a fls. 95 do precioso documento, pro· 
fe!izou: "A situação ainda mais se agravou 
ú vista ele algumas cxigêncius da Constituição 
Estadual, das quais resultarú um enorme 
dcficlt or~:mncntúrio para o próximo exer-
cício, calculado em' cêrca de Sl milhões dl' 
cruzeiros, conforme se vê da documentação 
~baixo: 

Transformaçi\o de cargos na Chefia tll' 
Polícia (art. 1S das Disposições Transitórías, 
- Cr$ 82. 000,00. 
Criação do Departamento da Criança art. 
19, idem) -..: Cr$ 2. 000.000.00. 

Transformação de terras em Comarcas 
· (art. 25, idem) - Crijl 1. 998.000,00. 

Vencimentos de magistratura (art. 28 c 
29, idem) - Cr$ 3. 002.683,00. 

Aposentadoria de Profcssôrcs (art. 142, 
§ 29

) - Cr$ 8. 000. 000,00. 
1 Ileajustamcnto de vencimentos (art. 146 

da Const. Estadual) - Cr$ 11.000.000,00. 
Soma - Cr$ 26. 082. 683,00. 

S. Excia. previu um dcficit de 81 mi-
lhões de cruzeiros, incluindo-se as despesas 
com as disposições transitórias. Esta a infor-
mação oficial. Eis que, nos surge um orça-
mento em que não se incluem as despesas com 
as normas constitucionais e em que o defi-
. cit se multiplica, atingindo a cifra de 14 7 
mil contos. Estú evidente que a intenção do 
ilustre c preclaro Governador era incluir no 
orçamento as despesas que êlc sàbiamcnte pre-
viu na Mensagem. Nós sabemos, porém, a 
aversão que têm os srs. da U. D. N. pelo des-
prestigiado Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, 'que não mereceu a assina-
tura de nenhum de seus representantes nesta 
Assembléia. 

E o líder de sua bancada, com a autorida-
. de de mestre, quer afastar tôd~s. as hipóteses 
de se cumprirem os seus dispositivos. 

Justificada fica a inexistência dp meu se. 
gundo êrro. Quanto ao terceiro, o c<iuívoco 
é do ilustre professor. 

Quando S. Ex c ia. afirmou que só as Co.-
!llissões poderiam requer'er a re~ness~a de pro-
Jetos a outras comissões, esforcei-me por 
achar no Regimento o dispositivo em contrú-
rio, dando esta faculdade a qualquer Deputado. 
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Com a agitação c pressa do moment<?, não 
encontrei a norma regimental c conce,dJ, por 
não poder provar no ato, que o nobre. Depu-
tado detivesse a vitória. 

Com vagar,. porém, pude descobrir o in-
ciso que fig'ura no Regimento como ar!. 61, 
que assim reza: "Quando un_1 peputa~lo pre-
tender seja, sôbre certa ma,ten~, ouvula ~e
terminada Comissão, requere-lo-~~ por _cscntc;> 
até a 2• discussão c a Assemblew deliberara 
por maioria absoluta". 

Amparado neste dispositivo tinha inteiro 
cabimento a minha solicitação, pcl? que tepho 
a honra de devolver ao fogoso hder o erro 
com que me mimoseou. 

Ao terminar, quero disfarçar a rmlcza 
das minha.s palavras com velha anedota que 
há tempos ouvi: 

Um provinciano pernóstico p~·etendia 
confessar-se. Perguntaram-lhe se sabw o ca-
tecismo. Naturalmente, respondeu. Sei-o de 
có1~ c salteado. 

-Dize-me então: quantos são os 4: eTan-
gelistas? 

- São 3, retrucou prontamente. 
- Quais são 'l 
E o nosso herói. compenetrado, afirmou 

solenemente: 
- Isaó e Jacu. , 
Lembrei-me ela anedota, ~o apurar os 

meus êrros de ontem, e posso afl~mar: ó 
Os meus três êrros são dois: Isa e 

Jacu. (Palmas). 

SESSüES EXTHAOHDINAHIAS 

'f a I>alavra O SH. PHESIDENTE - · em 
0 sr último de Carvalho. S . O SH. úLTIMO DE CAHVAIJHO - r. 
Presidente, srs. Deputados· 

Pedi a palavra, para apresentar o seguin-
te requerimento (lê): 

Atendendo à necessidade de serem V?13Í 
das no mais breve espaço de tempo posswe, 
diversas leis essenciais, de .cm·útcr u:~en:c 
como a lei orçamentária, a de orgamznçao 
municipal, etc., atendendo a que, com a pro-
ximidade das eleições municipais, os senho-
res Deputados, de fins de outubro em diante ~e
rão ncccssüriamente de se ausentar desta Ca-
pital, o Deputado abaixo-ass,ina?o vem requc· 
rcr ouvida a Casa, sejam realizadas no cor-
ren'te mês de 10 a 31, sessões extraordinárias, 
diàriamci{te, inclusive aos súbados, dispelisan· 
do o jcton às mesmas referentes. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 194_7 · 
(a.a.) último de Carvalho- .João Carml.o 

- Adolfo Portela - Alberto Deodato - DI-
lermando Cruz - Mourão Guimarães - JaNn 
Albergaria :__ Armando Zilcr - Tancredo e-
vcs __:_ César Soragi - Valdir Lisboa· 

0 SR PHESIDENTE O rcquerini~nto 
<IUC 'lCt;ba · de ser formulado pelo sDr:. 'l!1

0
ilmdoa • , . b . " 1ar1 de Carvalho, sera pu hcado no . Ordem 

Assembléia" ~le amanhã, e_ cnt:a~·a ~~ stibme-
do Dia tambcm de amanha, para s . 
tido à decisão da Casa. 

J' 



========.·ua·-vvrun:tr.n<ürr=.u:rr-rtfoo.:n:J i'l'"C.-.t..,.o..--------,.v-...crcnuennunin'mr:>tgêiHemctnc -·a penn:.~- . 

O SR. PHESIDENTE :_ Tem ü palav~a 
o. Sr. Hcnó. 

O SH. HENú -Sr. Presidente, srs. De-
putados. 

Nada mais eloqüente c digno de aplausos 
do que a vibrante demonstração de amor à 
sua comarca, dada pelo povo de Pouso Alto; 
por ocasião da discussão do meu projeto de lei 
que a transferia para São Lourenço. 

A dedicação, o zêlo c o patriotismo com 
que souberam defender a sua velha comarca é, 
evidentemente, urna grande prova de pujança 
de um povo varonil, sentinela avançada e aler-
menie .. Revelou-se, pelo movimento de ener-
gica resistência um povo forte c de entranha-
do amor à sua terra c; portanto, merecedor 
da sua antiga c velha c'omarca! 
ta ao primeiro grito de defesa. 

À velha comarca de Pouso Alto cu quis 
dar uma outra nova, confortável com todos 
os requisitos de urna cidade moderna que pu-
desse oferecer ·ao Fôro o confôrto, o trato c 
a acolhida que lhe sfto devidos. Ao povo de 
Pouso Alto nada me movia contra êle, direta-
mente. Hcvclou-sc, pelo movimento de cncr-
dica resistência um povo forte e de entranha-
do amor à sua terra c, portanto, merecedor 
da sua antiga c velha comarca! 

Não perderiam os sinos de São João del-
Hei a sua plangência, nem um centímetro de 
altitude as Agulhas N cgras, nem desaparece-
riam os diamantes no Tejuco, nem as estre-
las perderiam seu brilho, nem o sol o seu 
calor, nem a lua a sua poesia c nem a terra 
seu movimento rotativo se tirássemos a co-
marca de Pouso Alto. Tudo permaneceria 
como dantes se houvéssemos votado à favor 
do projeto. Mas, no entanto, revelou-se um 
gigante de civismo, demonstrou uma fôrça in-
vencível, apresentou-se um lutador digno da 
sua valorosa tradição o povo altivo e nobre 
de Pouso Alto, cada vez mais honrado c capaz 
dos maiores sacrifícios para a conservação da 

·sua tradicional comarca. 
Hosana ao povo de Pouso Alto pela in-

transigência da sua defesa. Sirva, porém, o 
projeto n9 27, de advertência aos seus dirigcn-

1 tes, mais políticos do que administradores, 
que deixam em decadência uma das mais ve-
lhas c queridas cidades do Estado, que dei-
xam ao abandono um município rico c futu-
roso, por falta de ação, porque energia c âni-
mo não lhe faltam. Que os dirigentes de 
Pouso Alto compreendam o valor das minhas 
palavras c reconquistem para sua terra aben-
çoada a posição que sempre ocupou na van-
guarda dos municípios mineiros, para orgulho 
do seu povo e admiração de todos os mi-
neiros! 

Minha veneração à fôrça, ao vigor c for-
taleza do entusiasmo do povo de Pouso Alto 
pela sua comarca. Merece-a c muito, c não 
serei cu jamais quem a tire. Que os Guima-
rães, os Junqucira, os Ribeiro da Luz, os De 
Lucca, os Vasconcelos, se empenhem ardoro-
samente para o progresso c prosperidade de 
Pouso Alto. Quero também render a minha 
homenagem aos brilhantes tribunos que nesta 
Casa combateram o meu projeto, na defesa do 
povo de Pouso Alto. 

nência da comarca· na· vetusta c patriarcal 
Pouso Alto c o conseguiram com inexcedível 
bravura. 

São dignos, pois. da gratidi'io do povo de 
Pouso Alto êsscs nossos nobres c dignos cole-
gas, Deputados Emíllo de Vasconcelos Costa 
c Alberto Deodato. Com a mesma sincerida-
de que os reverencio digo-lhes também que 
detestei os seus discursos, porque neles havia 
plctora de pieguice c abundância de penicili-
na. (Palmas) . 

O SH. MAUIUCIO ANDRADE Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra, c. 
Maurício Andrade. 

O SH. !IIAUHICW ANDHADE - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deput~Hlos. 

Considero como um dos deveres daquê-
les que se assentam nesta Casa, como repre-
sentantes do povo mineiro c especialmente 
corno representantes das populações das re-
giões a que pertencemos, expor à Assembléia 
Legislativa os problemas que preocupam ~ • 
nossas zonas, a flm de que apresentemos ao 
Govêrno elo Estado as soluções que julgamos 
convenientes. . . _ 

É neste sentido que trago a aprecwçao 
desta Casa, três projetos de lei, e.m que. pr?-
ponho medidas que considero ele unportanci=. 
para 0 trabalho que ~C fa;- ~!U,alruentc de SOCr• 
guimento da econonua mmcir,t · . o primeiro projeto, srs. deputado.s, 1 efe-
re-se ao aproveitamento de um dcsmvcl do 
rio Sant' Ana, no rnunicípi? de . A~cos, para 
nele ser construída uma Usma ~lctriCa. 

Assim está redigido o. proJ<:to que trago 
à consideração da Asscmbleut (le) · · · 

PROJETO W 99 
.1uloriza 0 Gouêrno do Estado a co!zstruir 

uma usina Jzidro-elétrica, no desmuel do 
rio Sani' Ana, no município de Arc.os. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerai~, 
decreta : . G • 

Art. 1• - Fica autonzado ? ovc.;rn~ 
do Estado a construir urna usina lndro-cle~r~- . 
ca no desnível do Rio Sant' Ana, no mumci-
pio de Arcos. . . 

Art. 2Q - Esta usina se dest~n?r:-t ao 
abastecimento de fôrça c lu7i no nmmCI~H.o .de 
Arcos, podendo estender-se aos mumclpiói'l 
vizinhos. 

Art. 39 - Para atender às dc~pe~as. ne-
cessárias üs respectivas obras, maqm~1as fi 
instalações o Govêrno do Estado po~lc1~a ?es-
pcndcr importüncia até quatro rmlho~s de 
cruzeiros (Cr$ 4. 000. 000,0), que correra o Pe-
la verba orçada para o Plano de Fomento da 
Produção no exercício de 1948. . 

Art. 4Q - A presente lei entrara eiU 
vigor a varlir de lQ de janeiro. ~c 1948, revo. 
gadas as disposições em contrariO. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1!H,7 ., 
(n.a.) Maurício Andrade - Armando Zi-. 

ler - Chaves Hibciro - Abreu Hcscnde 
Augusto de Figueiredo. . , . 

Justificaçüo - O' mumr;1p10 ,de. Arcos pos-
sui uma pequena usina lndrelc~nca, que se 
encarrega do abastecimento de força e luz do 
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município· e aimla dos municípios· tle Pains c· 
Iguatama. Essa usina, no entretanto, é antiga 
c está muito aquem de corresponder às ne-
cessidades da zona, que dispondo de conve-
niente abastecimento de energia elétrica, po-

. derú aumentar muito a sua produção, contri-
·buindo de maneira eficaz para o desenvolvi-
'mento econômico de Minas Gerai~. 

O Plano de Fomento da Produção, para 
·o qual se voltam nêste momento as esperan-
ças das fôrças produtoras mineiras prevê a 
execução dessas obras, reservando para elas 

'boa parte de suas dotações orçament!lrins .. 
A' região é densamente demográfica, nca, 

grande produtora de cercais c gado, com enor-
mes reservas ainda para aumentar a sua pro-
dução. 

Justifica-se, portanto, plenamente, o obje-
tivo da presente lei. 

· Sala das Sessões, 2 de outubro de 1947 · 
(a.) Maurício Andrade. 
O segundo projeto refere-se a uma auto-

• rização para que o Govêrno do Estado con-
·ceda à Prefeitura Municipal de Bambuí um 
empréstimo, que se destinará à criação da 
Usina elétrica daquêle município (lê) : 

PROJETO N. 100 

Autoriza o Govêrno do Estado a conceder 
um empréstimo à Prefeitura Municipal de 
Bambuí, pam ampltaçiio da Usi!la Jlidrelé-
~rica daqzzêle município. 

1 A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1• - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a conceder um empréstimo até a im-
portància de um milhão de cruzeiros (Cr$ 
1.000.000,00) à Prefeitura Muicipal de Bam-
lmí para a ampliação da usina hidrclétdca 
daquêlc município. 

'Art. 2• - A ampliação a que se refere a 
présentc lei eonstarú da aquisição e instala-
ção de mais 3 (três) unidades totalizando sete-
' centos e cinqucnta (750) HP. 
, Art. 3• - Para atender a êsse emprésti-

'· _mo o Govêrno fica autorizado a recorrer à 
verba orçada para o Plano de Fomento da 

·' •. Pródução no exercício de 1948. 
· . Art. 4• - A presente lei entrará em vigor 

. a partir de 1• de janeiro de 19,18, revogadas 
as disposições em contrário. 

Sala das S~s~ões, 2 1de outuilro de 1 H4 7. 
(a.a.) Mauncw Andrade - Armando Zilcr 

Chaves Hiheiro - Abreu Resende - Au-
.gusto de Figueiredo. . · 

Juslificaçiio - O municípL> de Bam-
buí, situado na região do Oeste Miileiro, na 
margem esquerda do rio S. Francise0 , 
abran"c uma parte da chamada Mata dos o . • . . ·- . ' JJains, nqmss1ma 1 egwo agro-pastonl de 
Minas Gerais. No entretanto, essa região, 
como outras em nosso Estado, sofre de abso-

·luta carência no que se refere ao abastcci-
:mento de energia hidrelétrica, o que a vcrn 
impedindo de desenvolver o seu potencial 
·industrial. Grimdes riquezas minerais per-
manecem 'inexplorúveis por êssc motivo. A 

'indústria de transformação de produtos agro-
pastoris, que ali poderia desenvolver-se c~tra~ 
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ordinàriamente, permanece ainda no seu es~ 
tágio inicial, por falta exatamente do fator 
indispensável que é a energia. 

Por iniciativa do ex-prefeito Sinfrônio 
Tôrres, foi hú cêrca de 10 anos construída 
pela Prefeitura daquêle município no ri~ . 
S h . . ' am ura, .uma usma com capaculac.Ie ]Mra Jliil 
duzentos c cinquenta (1.250) HP. Todos os 
serviços, corno a barragem, canal, etc. foram 
terminados, para preencher aquehn quota de 
fôrça. l\Ias a prefeitura apenas pode instalar 
uma unidade de 250 HP, pois não conseguiu 
financiamento para completar a instalação das 
unidades restantes. No entanto a atual 
quota de fôrça acha-se completamente es-
gotada, prejudicando profundamente o desen-
volvimento da cidade e do município. 

Ora, o plano de fomento da produção, 
que é a base de polílic'l ce0nômiea go\'(:r-
narnental, prevê, exatamente, como um dos 
pontos principais de seu programa, o auxilio 
para a amplia~~ão das min'l'i híd1·eletrkas 
dos municípios que estejam em condições de 
recebê-lo. Estamos convencidos de que é jus-
tamente o desenvolvimento de nosso potencial 
hidrelétric, conjugado à expansão de nosso 
sistema de transporte a chave, já não dize-
mos pnra a recuperação de nossas fôrças eco-
nômicas, mas pura a abertura de nossa eco-
nomia a um novo desenvolvimento. Tudo 
portanto, que se fizer nessa direção, por certo 
que não serú perdido, representando, pelo con- , 
trário a verdadeira diretriz para a solução 
do grande problema que é a transformação 
de nossa economia. 

Acontecendo que a usina do rio Sam-
hurú, em Dambuí, está em condiç~ões exce-
lentes de ser agora ampliada no total de 
sua capacidade, com economia e rapidez, que 
é o principal, c acontecendo ainda que dela 
poderá, sem dúvida, ser proporcionado o-
abastecimento também dos municípios de 
Iguatama, Pains, Luz c Lagoa da Prata, ricas 
regiões do oeste mineiro pois o rio Samhurú 
conta com mais dois desníveis, logo em 
seguida, com capacidade para mais 4. 000 ca-
valos. .Justifica-se, perfeitamente, o objetivo 
da presente lei. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1947. 
(a) Maurício Andrade. 
O 3• projeto, Srs. Deputados, refere-se 

a uma autorização para que o govêrno do Es-
tado encampe a estrada de automóvel que liga 
Morr? t!o Ferro, Passa Tempo e Hio do I:eixe. 

l~sta vasa do nos seguintes têrmos. (le) 

PROJETO N. 98 
D~sptie .sôb!·e a encampaccío, pelo Estado de 
~~znas (,erazs, da estrada de automóvel que liga 
· orro do Peno Passa Tempo e Rio do Peixe. 

. A Assc~nhléia Legislativa do Estado de 
Mmas Germs decreta: 

Art. 1 ~ - Fica cncampada, pelo Es-
ta~lo de l\hna.s Gerais, a estrada de ~uto
movcl que hga Morro do Ferro, I assa 
~empo e Hio do Peixe numa extensão de 
Cinqúcnta (50) quilômet~os. 

Art. 2q - Para atender às despesas com 
a encampação e reconstrução, fica o Govêr-
no do Estado autorizado a despender a im-



•:.,. 
l.i' 

portância .de. Cr$ 300.000,00 ( · trezentos mil 
cruzeiros), que correrão pela verba orçada 
pelo Departa!l~~nto de Estradas de Rodagem 
para O exerelClO de 1948. 

Art. 3'' - \ presente lei entrará em vigor 
em to de janeiro ele 1948, revogadas as dispo-
sições em con:rúrio. 

S:1la elas Sessões, 2 de outubro de 194 7. 
_ (aa) Maurício Andrade - Armando Ziler 
- Chaves Hibciro - Ahren Hesen<le - Au-
gusto de Figueiredo. 

JUSTIFICJÍ(;ii.O 

A est1·ada de automóvel que liga Morro 
do :Ferro a Hio do Peixe,_ pas~;ando ll~~ ~assa 
Tempo é um twelw do sistema rodoviano do 
munielpio, que foi constrnü:a. c é conservado 
pela Prefeitura dêssc rnmli~l!HO, faz parte _de 
sua lir.'açüo co:~l Belo Honzonte, pro~;segmn
'do do"' Hio do Pei::c até Crucilândia, onde se 
entrosa na rodovia estadual Belo Horizonte 
-Oliveira. Dando prosseguimento ao J)]nno rodoviú-
rio c~;tadual, o Govêrno jú cn(;ampou c cstú 
reconstruin<io üS trechos de cstradns munici-
IJais ligando S:ío J o1\o-del-Rei-São Tlago-Mor-
ro do Ferro c o trecho de IUo do Peixc~-Cruci
lândia, ê.slc pertencente il Prefeitura de Passa 
Tempo c consc:·vmlo por ela. H o entretanto, 
ficou o trcdJO intcrmcdlúrlo Morro do Ferro-
Pas~;a Tempo, de 50 quilômetros <lc extensão, 
sem 0 qu:tl aqllcla ligação São João del-Rci-
l'clo Horizonk ficará prejudicada. 
' A Prdellura Municipal de 1Pa~;~;a Tempo, 

apesar de sua renda pcq:u.m;l, construiu e 
vem conservando esta esrnwa, hem como 
outras, numa e:dcnsão de ,côr~a de 200 ~Iuilô
mctros. Ora, tendo o_ (,ovcrno do :~stado 
promovido a encan~r:a~:ao daqueles dOis tre-
chos, já citaclo~l, e. Ja. ~.slandü promovendo a 
sua rccon!;truç:,o, JW>liilcn-sc IJlcnamcutc q:1c 
também encampe c 1:cconstrua o tr~cho oh~c
tivado na prcse~llc lei, uma. vez ~rue c p:;rtc, m-
tcrrnediúria dos outros dors c 1mpresemdrvcl 
•
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desenvolvimento da ligação São João del-Hei 
'nelo Horizonte. 
- Salu das S~ssõcs, 2 de outubro de 1!l4 7. 

(a') Maurício Andrade .(Palmas). 
- Declara o Sr, Presidente que, depois de 
. re•·sos c publicados os projetos, aprcsen-
1mlp,. "r

1
,,J 0 Sr. Maurício Andrade, ~~ntrariío 

ta< o.-. ~ r 
em ordem do l Ia. 

A.P!-lESENTAÇÃO DE PAHECElmS 

.Adwrn-sc sôbre a mesa os seguintes pa-
receres: 

pARECER PAHA 2• DISCUSSAO , 

SôBRE O PROJETO N. 28 

Coll'issli.o de Finanças 
}J. vista das informações fornecidas pelo 

, . cccretário das Finanças, de 2ü do mes 
Sr ; ~ 

10 
passado, somos pela aprovação do 

proxlli 28 . 
projet~1 , n~las 'sessões, 2 de outubro de 194 7. 

S,l '1 • · IJ lVI S l ' (aa) Fcllclano ena -- ateus a orne 
M~lurício Artdrade - Alberto Deodato --

R. Henó. -, }>ublica1lo, inclua-se em ordem do dia. 

PARECEH ·P.AHA 2• DISCUSSÃO SOBHE O 
PROJETO . W 33 

Comissiio de FiJuwças, Ul'çamenlo •C JL:sliça 

O projeto n• 38, que o Govêrno do Estado 
submete il apreciação da Assembléia Legisla-
tiva para ser transformado em lei, dispõe sô-
bre a ineidência de Taxa de Assistência Hos_; 
pitalar. · 

Inidalmenlc, podemos afirmar que ,não 
se trata de urna trihutaçi:ío nova. Essa taxa 
foi criada, em 31 de agüsto de 1935, pelo de~ 
ereto n• 430, c incidia sôbre o valor dos co-
nhecimentos do imposto de indústrias· e pro-
fissões, na razão de 0,5%. 

No entretanto, tendo sido êstc imposto 
transferido para os municípios, viu-se o erá-
rio estadual privado de meios para arrecadar 
êsse tributo, que todavia, é imprescindível para· 
ocorrer ús despesas com a Assh;tência Hospi-
talar, tão necessária, porém, tüo sacrificada 
em matéria dos recursos financeiros de que 
carece para preencher hem as suas finalida-. 
des. 

Na iminência de perdê-la o Govôrno pro~ 
põe nova incidência e _sugere n~-t~ção de 
aguardente c outras bebidas aleoolicas de. 
qualquer procedência negociadas no ~s.!ado; 
propondo que seja cobrada na base de Cr~ . . . 
0,50 por litro c, proporcionalmente, no ·caso 
de fração de litro. , . . _ . · 

Somos de parecer que a Cormssno de 
Finanças aprove o projeto integralmente,. jú 
que não vem criar imposto no\~o c.' S<;Jh_rctudo, 
incide sôbre um produto que na o e has1co. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 
194 7. - (a. a.) Maurício Andrade - Tancre~ 
do Neves- Fcliciano Pena- Hcnó- blateu5 
Salomé - Alberto Deodato. 

- Publicado, inclua-:;e em ordem do dia.· 
O sr. Alberto Deodato, por parlc da Co-

missão de Finanças, lê e~rcruetc ú ~lôsa o.> se· 
guintes pareceres: 

PAHECEH PAHA 2' DISCUSSÃO SOBHE O 
PHO.JETO W ,11 

Comissiio de Finallças, Orçamento .e 
Tomada de Contas 

O Govêrno em mensagem à Assemhlúin, · 
remete o antcp~·ojcto n• 41, que dislJÕe sôbr~ 
o imposto de transmissão de propriedade 
causa-morti:;. 

Estou com o objetivo que presidiu a .ela-
boração do anteprojeto: lmsenr no imposto 
de sucessão as receitas que estão <lirninnidas 
nos outros tributos principalmente no terri-
tório rural. 

O imposto sôbrc as sucessões é o raeio, 
por cx,cclência, para se obter o niveh:mento 
das condições econômicas individuais, pan1 
diminuir o desequilíbrio das grandes fortunas. 

t~ um imposto que se justifica pcb; ra-
.zões financeiras, econômicas e sociais. 

A propriedade, hoje, não pode mais ser 
um direito individual absoluto: esta tem unw 
destinação social. 

A autoridade pública organiza a propric- · 
dade e a sucessão da maneira mais vantajosa 
para os interêsses sociais. ' 
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Preceitua a Cohstituição Federal. 
"o uso da propriedade será condicio-
nado ao JJem estar social". 

B o mesmo artigo 14 7 termina 
"a lei poderá promover a justa distri· 
buição da propriedade, com igual opor-
tunidade para todos". 

•crescentando "com obscrv:lncia do disposto 
110 art. 141, § 16", isto é, sem violar o capí-
tulo das garantias e direitos individuais. 

Aliás, a luta doutrinária sôhrc o direito 
à herança ab-inieslato é antiga. 
. Bentham c Stuart Mill são autores dn 
'eoria d.e deslzerdação: não h{t direito natu-
ral de herança. Se o de-cujos não dispôs da 
herança por testamento, o hem deve ser de-
volvido ao Estado. 

Depois, com a teoria da col!eJ'Wiça, de 
Ulem·tschli e Wagner, reconheceu-se o direito 
de sucessão ab-iniestalo, mas o Estado com o 
coherdeiro. 

E William Harcout, citado por .Jésc, re-
petia "o princípio diretor é êste: sôbrc tôdas 
as devoluções de propriedade, o Estado deve 
tirar antecipadamente a sua parte antes de 
qualquer .herdeiro em título, antes de todo 
beneficiário. O título que o ·Estado possue 
4:Ôbre a propriedade acumulada do defunto é 
anterior de qualquer outro. 
. O direito de um morto de dispor de seus 
bens não deriva senão da lei, e o Estado tem 
a faculdade de estipular as •COIH!içõcs c as re-
iervas sob as quai:-~ o direito pode ser exer-
cido". 

De qualquer maneira, em lodos os Parla-
JD:lentos modernos, as leis sôbre imposto de 
~ucessão tem a finalidade de fazer do tributo 
uma fonte segura c abastada do erário. 
• Em 1919, nos Estados Unidos, $C propôs 
:a. absorção, pelo imposto, de tudo o que pas-
sasse de cinco milhões de dólares. 

1 - I'Hra eonrranaJ~uu_;ar t1 alt:r. tnlt:~<
eíio, o anteprojeto leva em considcnt(:üo, cn!!'e 
outros fatores, a idade dos bencficiúrios c o 
grau de parentesco. 
. Adota, assim, para a prrsonali.dade do 
Imposto a forma que os americanos ~·.hnmam 
d_e slzare-tox ou inlzerilance-Lox ou imposto 
:oobre a parte sucessora tendo em conta: 

a) a idade do beneficiário. Não é )>os-
~vel desatender it idade do hcncficiúrio, sem 
~rav~ _inj_ustiça, de vez que, quan!o mais ve-
HlO lic.Ja ele, menos vai gozar o ht•neflcio da bcrança. 

p . ,,. 
or lsso, u1z Lcroy-Bcaulieu: 

"não diminuir a ta:•a fora a:; sucessões 
de I_lC~soas idosas, como sexagenários, scptua-
gcnanos, etc., ·Chega-se a uma sorte da confis-
cação da maior parte de uma fortuna que 
passa, em poucos anos por mortes sucessi-
vas, de vúrias mãos"; ' 

h) o grau de Parentesco. Entre os ar-
~urncntos. p~ra. a vm·iação da taxa de acô~·do 
com a dislanera do parentesco do doe-Cil)lls, 
o de ordem psicológica é o mais vivo: para 
os Parentes próximos, a morte do chefe da 
f~mília é um pesar. Não é possível aumen-
ta-lo por um desconto fiscal considerável. 
Para os parentes remotos c fora os estranhos, 
a sucessão é urna fonte de alegria. O fisco 
pode trazer um desconto importante, porque 
o que restar é ainda benv'indo ... 
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Juntem-se a êsse os outros argumentos: 
I --· de que a secessão é um direito 

natural de famílias; 
II - de que para os herdeiros próxi-

mos, a herança é uma renda esperada; para 
os estranhos ou parentes remotos é uma sur-
presa da fortuna; 

III - de que IJarn filhos c cônjuge, 
a morte do chefe da família lhes rouba a pi-
lastra econômica - o que não acontece para 
com parentes remotos e estranhos; 

IV - acrcsccnlcm-sc ús considerações 
de idade e grau de parentesco ús justas isen-
ções constitucionais, it diminuição da taxa em 
consideração ao número de filhos c outras me-
didas de inteira jusLI~~a. , . 

Sou, por isso, de IJarcccr que scJ~ apr'?-
vado o anteprojeto, onde não encontrei d?fci_-
to de técnica financeira e que vem serva· a 
colcii v idade. · 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 
19,17. - Alberto Deodato - Henó - Matcus 
Salomé - Tancrcdo Neves. 

VOTO Ei.\1 SEPAHADO 

É ,assunto controvertido a conveniência 
de impostos altos para a transmissão de pro-
priedade cmzsa-mol'lis. 

Um grande número de ant~res acha que 
impostos excessivos trazem evasao de rendas, 
porque gera a sonega~~ão e as 'manobras. do_s 
senhores de grandes fortunas, que as dlstn-
lJucrn e1ü vida aos seus herdeiros ?u pessoas 
que desejem beneficiar. O~Ilro~sim, acha_m 
que a herança é um incentivo a ee?nomw, 
porque todo homem, com ranv; _cxc;;~:oos,. tcr!l 
a preocupação de deixa~· garantida sua l:anu-
lia contra os azares da iorl.nna, sendo co~um 
ou~ir-sc de pessoas, que não têm herdeiros 
próximos, dizer que não se matam, e_m _ tr~ba: 
lho, nem se preocupam em amcalh,u' po1 que 
não têm filhos ou mulher a quem deixar o 
que possuem . 1 

Assim um imposto, exageradamente c e-
vado, scri~1 incentivo it remissão no trabalho 
c na prcocupa~~ão de economizar, com pre-
juízo 11ara a sociedade... . 

· 1 ·· l lei cv•1«crada nas Entretan o, IWO a c w a ""o . 
1 
.. 

, 1 • merece mod1 I-suas taxas, salvo o n' , que 
cação, a ser a seguinte: . . 

Grau de parentesco: 1 - Aos pms,. h-
l · dot1'v<JS c ao•> con-Jhos, includvc na urms e a . 

0 
• b) 

jugcs - a) Até 50.000,00 cruzc1ros 4 !o -
De 1~wis de 50.000,00 até 100.000, c!·uzeiros: 5.~ 
_ c) De mais de 100.000 ate 200.000 cru 
zciros: 8% -· d) De mais de 200. 000 cru-
zeiros: 11%. 

Grau de parentesco: 2 - Aos a?cend8mi 
tcs c demais descendentes - a) . Ate ~g · OOO 
cruzeiros: 4,5% .- h), De rnars <~e <>. • de 
'lté 100 000 cruzeiros: 6% - c) De mms d1 
ioo.ooo · até 200.000 cruz.ciros: , ~,5% -
De mais de 200.000 cruzeiros: 12/'o • 

0 restante, como e:>tú na ta bel::· _ 
A~ . . r>rorJOnho <rue a Connssao aprc-.,sun, ·>t • 

sente a seguinte emenda ao proJo..:'.0 •
1 

. , 
" \.rt 9Q - Para a cobrança c o Impos-

to, ol:ser~ar-sc-ú a seguinte t;JIJcla:. ~cvand~
sc em conta, para aplicação das taxas, o qm-
nhão de cada beneficiário, isoladamente con-
siderado: 

:'j 



,--
1 

li " Grau de parentesco: 1 - Aos pais, filhos, 
inclusive nalurüs c adotivos e aos cônjuges 
_ a3 Até 50.000 cruzeiros_: 4% - b) mais de 
50 000 até 100.000 cruzeiros: 5% - c) de 
rn;is de 100.00ü até 200.000_cruzeiros: 8% _ 
d) de mais de 200.000 cruzeiros: 11%. 
(irau de parcntc:o;co: :! Aos asccnacn, es e de-
mais dcsccndenl~s -----: a) Até 50.000 ?mzciros: 
-!59'# --· h) De mms de 50_.000 ate 100.000 
c~uzciros: O% - c) De mais de 100.000 até 
200.000 cruze~rDs: !),5% -- d) De mars de 
:WO. 000 crt!Zeir:>s: ~2'0'. , 

Grau de pnrentesco: •l - Aos. colaterais 
de 2.• grau ----: l) ~!é 50. 00~ cruzeiros: 12~ 

b) I)e maiS de :>(l. 000 ate 100.000 cruzei-
- . 14% c) De mais de 100.000 até 200.000 
ros. •iros 18% ~ d) De mais de 200.000 cru-
cruze · t 
;r,eiros: 24 ~o • • • Grau de pnrcnlcseo: '~ --- Aos colat?rms 

1 
·~ • c ,1 '' !'r:nt:; --- n) Ate !i O. 000 cruzeiros: 1:%·- b.) 'bc mais de [JO.~OO até 100.00~ 

. zciros. 24'/n - e) De ma1s <le 100.00 ate 
cru, . ''f)U l) D · • 200. Q(} cruzei ~-~s _:. ·:, . ~~J - ( e lllUlS (!C 
•JOO. 000 cruzell os. ,,(J ;::, • 
- Grau de parentêseo: 5 - .Aos demais .,:o-
laterais c a est·anhos -- a) Ati~ 50.000 cru-
zeiros; 2,1% ~ b) p_c ma i:; de 50. oo_o até 
100. 000 crnzc1 ms: ,,(J 'lo -- c) De mms de 
100.000 até 200.000 erU7:eiros: 4:lo/o - d) 
:De nwis de 200 OüO cruzeiros: ()()'i<·. 

Este é o meu parecer. 
Saia das Comi~:sões. 2 de setembro de 

1947. - Feliciano Pena -- Maurício Andrade. 

PAHECEH SüBllE AS EMENDAS APHESEN-
1'ADAS AO PROJETO N.• 44 EM 2." 

DISCUSSÃO 

Conlissilo de Finanças 
Sornos favoráveis ús emendas de nrs. 1, 

2 c '10. ' . 1 Sornos conll'anos a tôt as as outras emen-
das <ItlC niío tr:tze

1
1
1
n ncnhu1 n~ benefício à co-

lctivírladc c tunu uam a c1. 
s~da das Sessões, 2 de outuhro de 1947. 
(:Hl) Albc~~1o Deodato - Hcnó --- Fcli-

. ''"n't- Hmcrcrlo Neves ----- Hatcus Salo-
ciano t ~ ' • -, ·orn rcstrl~~w. 
JllC, L ~ publicados, incluam-se em ordem do 

di~. 

por parte <~ C~n~issr\o de Cop~;tilntiç_ão .e 

t
. 

0 
sr. r ahncw Soares lc c cnvw a 

Jus 11;:~(,• .. sc1ruin:cs pareceres: 
1r{cr.a ·' • '"' 

nr··r•>7Jl pAHA 2." DISCUSSÃO SõDHE O 
1> A•" . t•~" "'- JlHOJETO N.'' 57 

~ ze Constillliçüo, Le,qislru;ão e Jus-
comiss!IO ( . tiça 

1 
~- 0 projeto de lei n.? 57 vi:;a a revogar, 

. , simPlesmente, os decretos-leis es-
pora c. ("'0 tle 1 r. l · · . , . · . .n."s t. P ' ,J (C Janeiro de 1!l4G -
;a~o7:sdc v de rnnrço de l!l46 c 2 .14G, de 10 
d~ junho de 1947. . 

. Pr~tende-se, com o· mcsnl.o revog r t • d 
legislaçao que disciplina ·1 cli'vi-'s:-10 c a 

0 
a .a. 

- •• • • < ' a organi-
zaçao JUdiCiária do Estado sem , 1 • ' • · se propor 
·nen uuna outra que a substitua. 
.... 9ucr. d!z?r: votado c aprovado 0 projeto, 

ficar ao p,1r,11Isados todos os <·erviços d · · 
liça em 1M i nas Gerais. · '' e JUS-

Somos, pois, pela sua não aceitaç·ão. 
Sala das Comissões, 1. • de outubro de 

1947. . 
- ,(aa) Fabricio Soares, relator - Pedro 
Braga :- Starling Soares - Ribeiro Navarrl) 
~ Fan~t Tavares - Cfmdido Ulhôa Juarez de ' 
Sousa Carmo. 

Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

PAHACEH N.• 27 

Comissüo de Constit11ição, Legislação e 

lllsliça . . 
A Comissão, examinando o requerimento 

de n'' 54, sôhre contrato com a Cia. Força e 
Luz de ·Minas Gerais, é do parecer seja o mes-
mo submetido ú consideração da Casa. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 
l!l-17. . 

(aa.) Fahrieio Soares, relator - Antonio 
Pedro Braga - Starling Soares - Hihciro 
Navarro - Faria Tavares - Cfmdido Ulhôa 

Juarez de Souza Carmo. 
- Será considerado ainda nesta sessão. 

O sr. Maurieio Andrade, por parte da Co-
missão de Finant;as, Orçamento e' Tomadas de 
Contas, lê c remete á Mesa os seguintes pare-
l~crcs: 

Acham-se sôbre a mesa c são lidos pelo· 
Sr. 1.0 Secretário os seguintes pareceres: 

PAHACER N." 24 

Comissão de Assuntos Mwzicipais 
A Comissão de Assuntos Munieipais e 

Negócios Interestaduais, c=:aminando o in-
cluso recurso de Pedro Paulo de Souza, de 1~ 
nl47, entende que o assunto scjn de eornpclên-
eia da Comissão de Justiça, a qual requer o 
seu encaminhamento. Nota, l!orérn, a neces-
sidade de um inquérito sôhrc .. os motivos qÚc 
levaram o Prefeito de Nova Hcsendc a de-
mitir o recorrente. 

Salas das Sessões, 2 <le outubro de 1947. 
(a) Geraldo Ataide, rclntor 

PARECEH N. 25 

. Comissão de Assuntos Mllnicipais 
A ·Comissão; examinando o recurso anexo, 

do sr. Geraldo Mosqucira Machado, é de opi-
nião deva o mesmo ser remetido à Comissão de 
Justiça à qual compete o conhecimento do 
assunto. Nota, porém, que a documentação 
oferecida pelo recorrente é unilateral ou por 
isso mesmo insuficiente para a aprecia~~ão do 
caso. 

Sala das -Comissões, 2 de outubro de 194 7. 
(a) Geraldo Ataidc, relator. 
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PARECER N. 26 

Comissão de Assuntos Mmzicipais 

Recorre o sr. Sebasti-ão Machado contra 
ato do sr. Prefeito de Tanunirim que o sus-
pendeu de suas funções. De acôrdo com o 
Regimento Interno deve o assunto, a nosso ver 
~er examinado pela Comissão de Constituição 
e Justiça. Requeremos porém se oficie pre-
liminarmente ao referido prefeito por intermé-
dio do Sr. Governador do Estado, solicitando 
a remessa a esta Assembléia do inquerito ad-· 

ministrativo instaurado contra o aludido fun-
cionário, sem o que torna-se impossível a apre-
cionário, sem o que se torna impossível a 
apreciação do recurso de que se trata. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1947. 
(a) Geraldo Ataide, !'elator. 

PARECER N. 28 

Comissão de Constituição, Legislação 
c Justiça 

Tendo a Comissão examinado o referido 
requerimento n9. 59, solicitando informa~~õcs 
ao Sr. Chefe de Polícia, é de parecer ) se~ a. o 
mesmo encaminhado ao Sr. ~hcfe de I ohcw, 
conforme seu conteúdo, depois de aprovado. 

Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1947. 
(a) Pedro Braga - Fabrício Soares 

Ribeiro Navarro - Cândido Ulhoa. 

PARECER N. 29 

Comissão de Finanças 

Sou por que se atenda ao requerimento n.? 
55, do :;r. Armando í:iler, nnex~mdo depois o 
processo ao projeto n?. 31, cujo· mérito serú 
eportunarnentc examinado pela Comissão. 

Sala das Sessões, 213/D/17. 
(a) Augusto Costa -· .Mnmíeio Andrade 

- Mateus Salomé ·- J'Jherto Deodato ·--··· Henó 
- Feliciano Pena - Taneredo Neves. 

PAHECEH. N. 30 

Comissão de Comiiluiçüo, Leuislaçlio 
e Jllstiça 

_ Pelo requerimento n9, 44, pedindo ,informa 
çocs ao Govêrno, o:; interessados solicitam cs-
clal"~cimento sôbre a vigencia a!nal do art. 51 
do I~statu,to ~]os _Funcionários Públicos c co-
mo oeorrer:ew disso, sôhrc se 0 cargo de che-
fe de Scssa~ de Secretaria pode ser provitlo 
p~r _11ro~noçao, em face do art. 152, da Consti-
tmç~o Esta<~ual, hem, como se as últimas pro-
rnoçoes, h:.tvJdas _na Secretaria <la Viação c 0-
]Jras publicas. na~ afr_ontam dispositivos esta-
tutários constitucionais. 

1 Deduz-se, cla:a;ncntc, dos têrmos do . pe-
tlido, que o propostto que o inspirou não foi 
propriamente o de c?nsulta sôbre a vigência 
atual ou não do artigo 51 do estatuto dos 
Funcion:írios Públicos, pois que a formulação 
dêsse informe de todo Improcedcria se afigu-
raria a qualquer um, absurdo contudo, bem 
apreendida a intenção dos requerentes que é 
a de saber qual o critério, no momento, se-
guido pelo Govêrno na aplicação do referido 
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artigo, propomos seja o requerimento enca-
minhado, mas com o seu primeiro item re-
digido, nos seguintes termos: 

"V) Se tem havido dúvida, por parte do 
Govêrno, na compreensão do art. 51 do Esta-
tuto dos Funcionários Públicos e, haja ou não, 
qual o critério adotado na sua aplicação". 

Os demais itens podem ser formulados 
como se acham. 

r: o meu parecer. 
Sala das Comissões, 2:l de setembro de 

19·17. 
(aa) Pedro Braga - Fabrício &~:lrcs 

- Hihciro Navarro -·- Faria Tavares. 

DISCUSSÃO DE PAimcmms 

De acôrdo eorn o art . 1Gl parúgra!o 3.•· 
elo Regimento, o sr. Prcsiden te submete :i dis-
cussão c votaç·ão os pareceres n.?s 24, 25, 21), 
27, 28, 29 c 30 c' o requerimento n.9 01, do sr. 
Julio de Carvalho, os quais são cada nm de 
sua vez aprovados, sem debate, recebendo os 
seguintes despachos: 

Parecer n.9 24 A Comissão de Ju:~l.lça. 
Parecer n.' 25 - Idem. 
Parecer n,? 2G - Oficie-se ao sr. Gover-

nador~ do Estado. 
I5arcccr n.? 27 - A Comissão J~~pecial 

Sôbre Transportes. 
Parecer n." 28 ,....._ Oficie-se ao sr. Chefe 

de Polícia. 
Parecer n.9 29 - Oficie-se ao sr. Se<:rc-

lário das Finanças. 
Parecer n .9 :30 - Ofieic-sc. noUficnndo-

~e o priruciro item do rcuuerimcnto. 
Requerimento n.') Íll - Púbiqne-1;e o 

docmnen to. 
Nota: - A "Carta Econômica do Triân-

gulo lÜinciro", a que se refere o requerimento 
n.o 61, acima :1provado, scrú publicada, :una-
nhã. 

O SH. PRESIDENTE - A Mesa aprovei-
ta a oportunidade para fazer um apêlo aos 
Srs. relatores das· diversas Comissões, no sen-
tido de oferecerem os seus pareceres dactilo-
grúfados a fim ele que se possa ter o parecer 
e ràpidamcnte tomar conhecimento do mes-
mo porquanto os pareceres que estão ~endo 
apresentados são quase ilegíveis. 

SEGUNDA PAHTE DA ORDEM DO DIA 

1.• diseussão do projeto n.9 81: 
Anuncia-se a 1.• discussão do projeto n.t 

81, de autoria do sr. Lourenço Andrade, que 
coneedc auxílio ao Orfanato Senhor Bom Jesus 
de Passos. . S 

Procedida a sua leitura pelo Sr. 1.". • c-
crctúrio, sem debate, é aprovado êsse proJeto. 

- A Comissão de Finanças. 
1.~ discussão do projeto n.9 65: 

Segue-se a V discussão do projeto n.• 85, 
de autoria do sr. Lot!renço Andrade que con-
cede auxílio ao Instituto São Vicente de Paulo, 
de Cássia. I c:! 1 • 

Após a leitura dêsse projct_o pe 0 .::~r· · 
Secretário, é o mesmo submetido a votos e 
aprovado sem debate. 

A Comissão de Fananças. 

·.) 



1.• discussão do projeto n,Q 86": 
A seguir, anuncia-se ·a 1.• discussão do 

projeto n.• 86, de autoria do Sr. Lourenço 
A_ndr~de, _que concede subvenção á Conferên-
Cia Sao VIcente de Paulo, de Passos. 

Lido êssc projeto delo Sr. 1.• Secretário 
~ franqueada a palavra não a solicita nenhum 
Sr. Deputado. Sulnnctido a votos, é apro-
vado. 

À Comissão de Finanças. 
1.• discussão do projeto n.• 87: 

Logo após, anuncia-se a 1.' discussão do 
projeto n." 87, de autoria do Sr. Augusto de 
Figueiredo, que autoriza a construção de um 
edifício para forurn em São Sebastião do Pa-
raíso. 

Procedida a sua leitura pelo Sr. 1.0 Se-
cretário, sem debate, é aprovado êssc proje-
to. 

,_ À Comissão de Via~~ão. 

1.• discussão do projeto n.• 88: 
Em ~Seguida, anuncia-se a 1.• discussão do 

p~ojcl~ n.O 88, de autoria do Sr. Augusto de 
Figueiredo, que autoriza a construção, na ci-
dade de São Sebastião do Paraíso, de uma 
Praça de Esportes. 

. Lido êssc projeto pelo Sr. V Secretário 
c hvrc a palavra, niio se manifesta nenhum 

Sr. Deputado. Submetido a votos, é aprova-
do. 

. ·- ,\. Comissão de Viação. 

1" discussão do projeto n.• 89: 
Entra a seguir, em 1.• discussão o projeto 

n.• 89, de autoria do Sr. Feliciano Pena, que 
autoriza a construção de uma ponte sôbre o 
rio do Peixe, na VÜa de Santa Rita. 

Procedida a sua leitura pelo Sr. 1.0 Se-
cretário, c franqueada a palavra, não a solici-
ta nenhum Sr. Deputado. Posto a votos, 6 
aprovado êsse projeto. 

- À Comissão de Viação. 
1.• discussão do projeto n.• 90. 
Anuncia-se a 1.• discussão do projeto n.O 

90, de au!oria do Sr. Fcliciano Pena, que au-
toriza a construção de uma ponte sôbrc o rio 
Santo Antônio, de Ferros. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1. 9 Secretário 
é o mesmo aprovado, sem debate. ' 

- A. Comissão de Viação. 

2.• discussão do projeto n,9 42: 
Passa-se à 2.• discussão do projeto n." 42 

que dispõe sôbre o impôsto de exportação. ' 
São lidos sucessivamente os artigos 1.•, 2.•, 

3.0 e seus parágrafos 1.0, 2.• c 3.", c artigos 4." 
- 5.9 6.9 - 7.0 - 8.• ,_,_ 9." c 10.•, os quais 
são cada um por sua vez aprovados, sem de-
bate, salvo emendas. 

Segue-se a discussão do art. 11 do pro-
jeto supra. 

O SH. UHIEL AL VIiM - Sr. Presidente, 
Jleço a palavra. · 

O SR. PHES'IDENTE - Tem a palavra o 
'Sr. Uricl' Alvim, 

O SH UIUEL AL VIM - Sr. Prcsi-
den.te, eu queria apresentar urna emenda ao 
ProJeto ora em discussão, a qual está assim 
redigida (lê) : 

A. L.- 42 

.EMENDA N,' 1 

,-1o Projeto n.' 12: 
Acrescente-se onde convier: 

"Art. ........ Será descontada para efeito de 
cobrança do irnpôsto a importância correspon-
dente a selos de consumo c despesa de em-
balagem". 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 194 7. 
(a.) Unel Alvim. 
O SR. PRESIDENTE, o Munietplo de 

Parreiras é grande produtor de vinhos, e 
pude verificar considerável parte do valor da 
nossa exportação é representada por despesas 

provenientes do pagamento do impôsto do 
sê lo de consumo e despesas de embalagem. 
Pormenorizando, sr. Presidente, informo à 
Casa que um barril de vinho é vendido à 
base de Cr$ 250,00, estando incluídos nesta 
importància Cr$ 40,00 de sêlo de consumo e 
Cr$ 50,00 do valor da embalagem que é o 
tonel. ' 

Assim, sr. Presidente quase a metade do 
valor cobrado pela venda do vinho é repre-
sentado por selos do consumo e despesas de 
embalagem. ' 

Por isso, sr. Presidente, deixo ao julga-
mento da Casa a emenda que venho de apre-
sentar, e peço que os nobres colegas façam 
um exame, consciencioso do que nela se 
contém. . . 

O SR. PRESIDENTE- Contmua em dis-
cussão o art. 11." do projeto n.o 42 . 

Sem mais debate, é aprovado o art. 11 
do projeto n.o 42, salvo emendas. 

A seguir são lidos os !lrts. 12 e 13 dês_::;e 
projeto os quais, submetidos a votosn sao 
aprovados, sem debate. 

O SH.. PRESIDENTE - A Mesa vai, agora, 
submeter à consideração da Casa a discussão c votação da emenda apresentada pelo Sr. 
Uriel Alvim. 

O SH. ALBEHTO DEODATO -Sr. IJre-
siden te, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Deputado Alberto Deodato. 

O SH. ALUEHTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente. Acho que a· emenda do sr. Uriel 
Alvim não tem razão de ser, pelo seguinte: o 
impôsto sôbrc bebidas alcóolicas é um dos 
tributos resistentes, principalmente o impôsto 
sôbrc o vinho. . 

Por isso mesmo, na técnica do impôsto 
de consumo, o impôsto sôbrc bebidas alcoólicas 
é considerudo como impôsto sôbre gêneros 

supérfluos. 
Sendo assim, pode ser hem tributado, 

porque êle vai compensar a diminuição do 
impôsto sôbrc gêneros de primeira neces-
sidade c de utilidade. 

Não acho motivo para que logo no im-
pôsto de exportação se faça um abatimento 
de taxa. 

Quando se discute a taxa hospitalar que 
é justamente o argumento do nobre Deputado 
Uriel Alvim taxa que não está sendo ainda 
discutida, poderemos na Comissão de Finan-
ças, examinar a suge~tão do nobre Deputado. 

O SH.. UHIEL ALVIM- Sr. Presidente, 
Peço a palavra. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. Uriel Alvim. 

O SR. UHIEL AL VIM - Sr. Pres~
dente. Quando trouxe ao conhecimento da 
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Casa a necessidade de tomar-se uma provi· 
d_ência jtl'sta para .defender os produtores de 
vmho. do Estado de l\linas, fi-lo na certeza 
de ~JUC a Asi;embléia, na sua elevada cúmprc-
ensao dos problemas financeiros c econô-
II,licos do Estado, busca sempre amparar a 
I•az_enda Estadual sem onerar com gravames 
pengoso:> c absorventes, os pequenos produ-
tores, principalmente aquélcs atw se dedicam 
a indú~;trias ainda em est~:do rÍ.ascentc. 

Sabemos que o Govêmo do Estado tem 
se esforçado por equipar os nossos produtores 
com aparelhamento necessário a sua indús-
tria; Seria injusto e odioso descuidar agora 
n'!m!t questão fundamcn tal para a vida eco-
n?nuca de municípios que explorem a indús-
tria v.inicula. Trouxe ao conhecimento da 
Casa .o fato caraclerí1;tico do munieípio de 
Parreu·as, onde se vende 100 litros por du-
zentos e cinqüenta cruzeiros upcnas cento e 
d,cz eruzciros ficarilo em puder do produtor, 
P{~rque, do restante, quan::nta cruzeiros serão 
para pagamento do sêlo federal de consumo 
e cinqüenta pm· cento para despesas de vasi-
lhpmes, de toneis, de que não temos uma in-
dustria própria c que ,;ão na maioria impor-
tados d~ São Paulo, Hio Grande do Sul c do 
estrangeiro. 

Agora, Sr. Presidente, trnnsita pela Casa 
o projeto referente à taxa 'hospitalar que irá 
onerar em mais cinqüenta cruzeiros cada vo-

. lume de cem litros de vinho. Por si só, Sr. 
Presidente, essa taxa serú o' ha~;tan te para 
matar no naseedouro essa indústria florcsecn-

," ' te que 1-:c vem desenvolvendo lentamente no 
nosso Estado. 

. Sei o quanto luta o produtor de vinho em 
~mas Gerais, porque o rnaior munidilÍO pro-
lllltor de vinho do Estatlo é o de Parreiras ao 
qual pertenço. Apesar de' totlo o apôio que 

, o. Estado tem· proporcionado úqucle rnunicí-
lHO, po.sso afirmar que Iú não existe nem 

. um produtor que, com a produ~~ão secular 
daquele município, na indústria do vinho 
tenha .se . enriquecido, tenha con~;eguido sua 
emancipação econômica c finauce!.ra no la-

. lmtnr diúrio de sua profissão exclusiva. 
· í~ por isso, Sr. Presidente, que faç.o um 

Vj!ementc apêlo à Casa no sentido de apro-
vm· a .emenda, porque o que se busca é pro-
t1cger uma classe que vem trabalhando dcno-
( adamc>nte' par·n 0 · • · 
l , . - .... · soerguunento eeonorruco 
(o E~tado. 

~bho que a inciclênc1~ do 1mpôsto deve 
ser so

1 
l'c o valor real à exnortm· e x·:>o S(~J])rC 

os v a ores art'f' .·. · .. d !' '" · a contribui ·'i~ l~t.n.,. o PI odutor nem sôbrc 
cstadnnis. ç, l ara outras fazendas públicas 

' Grande parte do valor da . _ 
Parreiras é devolvida para 0 fi•·cg1 oduçao de 
a forma de sêlo do consumo. " federal soh 

Se a Casa rejeitar a minha emenda c•;t· .: 
decretando a morte dessa indústria n:1s · mt,l 
em :Min:!:> Gerais. . '· cen e 
. ~O SR. PHESID~NTE - Encerrada a dis-

cussao, vou submetei a votos a emenda do Sr 
Uricl Alvirn. · 

Submetida a votos, é anunciada a rejei-
ção da dita emenda por 21 votos contra 19 
votos. 

O SR. URIEL ALVll\1 (Pela ordem) - Sr 
Presidente, peço a V. E1:cia. conceder a vcri~ 
ficação de votação. 
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O SR. PRESIDENTE - Convido os Srs. 
Deputados, que votaram a favor da emenda, a 
se levantarem e os que votaram contra, a per-
manecerem sentados. (Pausa). 

Foi aprovada a emenda por 23 votos 
contra 21. 

- A' Comissão de Finanças. ~~: 

:l.~ DISCUSSEO DO PHOJETO N. 2:J 

Por último anuncia-se a 3.'' discussão do 
projeto n. 23, que autoriza a abertura de um 
crédito especial de Cr~ 20. 42G,40 ú Secretaria 
das Finanças. 

Lido pelo sr. 1." Secretário, c conside-
rada livre a palavra, não se manifesta nenhum 

Sr. Deputado. Em votação é aprovado êsse 
projeto. 

- A' Comissão de Hedaçüo. 

OHDEM DO DIA 

Primeim parle 

Das H its 15 horas: 
Leitura c aprovação da ata. 
Expediente, inclusive leitura c apresen-

tação de projetos, pareceres, indicações, re-
querimentos c interpelações. 

Das 15 às 1 G horas: 
Discussão c votaç:ío de requerimentos, pa-

receres, indic~:ções c interpclnções, inclusive 
o requerimento n G:l, <lo Sr. último de Car-
valho, sôbre sessões extraordinárias. 

Leitura c aprovariío de redações finais. 

Segunda parte 

Das 1G its 18 horas: 
1.'' discussão do projeto n. 91, do Sr. Abreu 

Hezendc,, disponclo sôlJl:c a criação do distrito 
de São .To sé do Carrapicho. 

1." discussão do projeto n. 92, do Sr. Abreu 
Hesendc, disvondo sôbre a cria~~ão do distrito 
de Buarque de Macedo. 

V diseussiio do projeto n. 93, do Sr. 
.Juarez de Sousa Carmo, que rüanda con:itruir 
ponte sôbrc o rio Piranga, no distrito de Pôrto 
Firme, munieipio de Piranga. 

1.~ discussuo r lo projeto n. 94, do Sr. 
.Juarez de Sou:;a Carmo, eonccdendo auxílio 
à Casa de Caridade (Hospital São Sebastião) 
de Vieosa. 

1:" discussiío do projeto n. 95, do Sr. X:-
nofonte Mercadanle, autorizando a constr,uçao 
de um prédio para grupo escolar em Tombos. 

1.~ discussão do projeto n. 96, do Sr. 
Antônio Pimenta, autorizando a construção ~e 
uma ponte sôbrc o rio .Tcqultai., no municípiO 
de Coração de Jesus. · v discussiío do projeto n. 97, do s~ .. 
André de Almeida, autorizando a cônstruça_o 
de uma ponte sôhrc 0 rio Piranga, no mum-
eipio de Ponte Nova. 

1.' discussão do projeto n. j)S, do Sr · 
Maurício Andrade, dispondo sôbrc :X cncam-
p·w'io pelo Estado de Minas Germs, da cs-
ti~a~la 'de automóvel que liga Morro do Ferro, 
P·1ssa Tempo e Hio do Peixe. , 

' 1.' discussão do projeto n. 99, .~o Sr. ·,t 
Maurício Andrade, autorizand? o G_over~JO. do 
Estado a construir urna usma lu<l.r~Ie.tnca 
110 desnível do rio Sant'Ana, no 111UillCIP10 de 
Arcos. ' 



1 .. ~. disctissão do p~ojcto n. 100, do Sr. 
Maunew Andrade autorizando o Govêrno do 
Estado n conceder um empréstimo à Prefei-
tura ~unici~al de, D~m1bui, para Úmpliação 
da Usm~ fhdrocletnca daquele município. 

2.' discussão do projeto n. 28, do Govêrno 
d<? ~~slado, autorizando a ahertura de um 

credito suplementar para refôrço de verbas 
destinadas a despesas do Palácio do Govêrnd. 

2.• discussão do projeto n. :l8 do Go-
vêrno do Estado, dispondo sôbre a i~cidência 

' da Taxa de Assistência Hospitalar. 
2.• discussão do projeto n. 41 do Go-

vêrno do Estado, dispondo sôbre o' impôsl.o 
de tr.:m:~missão de propriedade causa-mortis. 

Votação em. 2.• discussão, do projeto n. 
1.4 c emendas, chspondo sôbrc o impôsto ter-
ritoriaL 

2.• discussão do projeto n. 57, revogando 
os decretos-leis ns. 1. G:IO, 1. G!J7 c 2.146. 

-- l.cvantn-sc a scs~;ã<, 

ATA DA :!.• HEUNIXO DA COMISSÃO DE 
THABALHO E OIU)mvi SOCIAL 

Heuniram-sc, nos vinte c cinco dias do 
mês de setembro do ano de mil novecentos e 
quarenta e sete, na Sala das Comissões da 
Assemhl.í.:ia Legislativa, Of. membros da Co-
missflo de Trabalho e Ordem Social, para os 
st~tw i rabalhos. ' 

Achavmn-se prescn tcs os Srs. Deputados 
Adolfo Porlcla,- Geraldo Ataíde, Bolivar de 
Frcita~. Astolfo Dutra. 

Soh a presidência do Deputado Adolfo 
Portel:1, foi inicüllmcnte, lida c posta em dis-
cussão a ata da reunião anterior, sendo a megma 
aprovada. A seguir, o sr. Presidente apre-
sentou seu parecer ao requerimento de n. 5(), 

o qual mereceu a nprova~~ão unânime dos Srs. 
membros da Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, o sr. Presi-
dente kvantou os trabalhos da sessão, tendo, 
antes, convocado nova reunião para o pró-
~imo . dia primeiro de outubro, quarta-feira, 
as qumze horas. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 
1!J47. 

(a.) Adolfo Portcla. 

ATA DA a.• REUNIÃO DA Cüi'.USSÃO DE 
.AGlUCULTUHA INDúSTHIA E CO.MÉHCIO 

: Com a presença dos Srs. Deputados Uricl 
Alvim, Mendes Ferreira, Armando Ziler c úl-
timo !Íe Carvalho, aos vinte c seis dias do mês 
de setembro do ano de mil novecentos e qua-
renta c sete, nu Sala das Comissões da As-
sembléia Legislativa, reuniu-se a Comissão de 
Agricultura, Indústria e Comórclo, para os 
seus trabalhos. 

Sob n presidência do Deputado Uriel 
Alvim, foi lida c posta em discussão a ata da 
reunião anterior, sendo aprm a da. Com a 

palav1·a, o Deputado Mc1~dcs Ferreira, deu seu 
parecer sôbre o l\Iei~IOria~ dos Agricultores, o 
qual pôsto em vota~~ao, fo1 aprovado, por um~
nimidadc. Achm,Ido-sc sobre a rnesa d01s 

projetos o Sr. Presidente, a seguir, fêz a sua 
distribuição, cabendo, ao Deputado último de 
Carvalho o projeto de n. 45 e o de n. 46, ao 

Deputado' Mendes Ferreira. 

',, 

Esgotrtda a matéria do ·dia,' o Sr. Presi-
dente levantou os trabalhos da sessão, dando 
por encerrada a reuniüo. 

Sala das Comissões, 2G de setembro de 
1947. 

(a.) Uriel AI vim. 

ATA DA 8." HEUNL\0 DA COJI.USSÃO DE 
FINANÇAS, OHÇAl\IENTO E TOMADA DE 

CONTAS 

Com a presença dos Srs. Deputados Mau-
rício Andrade, Alberto Deodato, ~,e,nó Ma-
teus Salomé, Augusto Co~ta e I ancredo 
Neves, aos trinta dias do mes de setembro do 
ano de mil novecentos e quarenta e .sete, sob 
a presidência do primcuo, r?~mm-sc,. na 
Sala das Comissões da Assemblcw Legisla-
tiva, a Comissão de Finan~~as, Orçamento e 
Tomada de Contas. . . . 

In ieiados os trabalhos, foi. _h da e -P<!Sta 
em discussão a ata da re~mwo anterwr, 
sendo a mesma aprovada. Com a palavra, o 

. Deputado Augusto Costa. apresentou seu Pa-
recer aos projetos ns. 4, G c !J, _tendo. o Depu-
tado Alberto Deodato . pedido V,Ista ,d?s 

S no (!UC foi atendido pelo Sr .. Prcsi-
mesmoc' "b ·eqnei'IIUCnt 

1 t Lido 0 parecer so re o, I o 
l e~ r, e· 1 ual foi relator o Deputado Augusto 

1 (~ :>~~ {e o J;)sto em votação, foi aprovado por 
,os '. . 1 1· F·Jzendo uso da palavra, o unammH ac e. ' · "b De ut·ldo Hcnó leu seu parecer ~o re o J?FO-

. •t P 
11

' 40 sôhre 0 qual pediu v1sta. o Dcpu-
J~. ~ ·\li ' to Deodato, sendo aicndulo pelo 
S e~ op: ,:elrnte Ao proJ'eto n. 5:!, o Deputado , r 1 c',H c · · I c · -
I > • • c , ,111011 l}'!I'Ccer Lenl o a orrussao ,cno aprese ' ' 1 t· .:- . 
d 1.1 .. lo qtie se aC'uardasse a to a{:c~o orç.l-erleicll ~!.· ,.·,;- A·«·· 

t , .1.,1 r>at"\ a dl'funllva decisao. se . .,un, menai., ·' ·- ,.,, •.. pro'eto foi pôsto em votaçao o p.n cccr .no. J n. 
42 d·I ·mtoria do Deputado neno, sendo, por 

' i. idade' a•)rovado. Tendo o Deputado nnnn_ m • · ' • ·1 p·1rccr•r ao Alberto Deodato apresenta( o seu ' D 
.. t Il 41 pediu vista do mesmo o cpu-p!o]e o · ' · • t foi dcfe ta cio Fclicinno Pen ~ pedtdo cs e q:Ie -

··d· lo Sr Presidente. Ao apresentar Pa-
11 o pc • · . 20 D putado Mau-
rccer sôhrc o proJeto n. ' 0 e 'd • -, . An{lrade fêz al ''umas consl er_açocs, 
r1e10 "' · 1 •nd·1" 'HJUelc em tôrno do mesmo, sugcnnl o crrclC :c':; . 
ProJ'eto ficando deliberado pela. omlssao dque-

' · 1 • reccr procc er-a vot·1~·=io do mcncwn:H o pd , 1 ;_ , 
se-ia 'e~ próxima reunião. COI;n . .re a~~ao as 
emendm; apresentadas, em Plenari~,d aN pro~ 
jeto n. 36, propos o deputado Tancre o evcs 
que a sua classifica~~ão, pelo. assunto que ~.n~ 
cerram se fizesse na Sccrctann da Asse_mblet~, 
tendo :~stu sugcstüo merecido apr~>Vaçao una-

nimc dos Srs. membros. Ao cxarmnar o pro-
jeto de n. ai! foi a Comis~;ão de parecer q~IC 
o mesmo nã~ acarretará dc~·pcsa pura o Es-
tado, motivo pelo qual o nprovot! para S~· 
gunda discussão. Quanto ao pro)e~o n. 23, 
a Comissão foi unânime em aprova-lo . para 
terceira discussão. Passando ao expe~wntc, 

constante de vários projetos, o Sr. Presidente 
fêz a sua distribuição, cahcndo, ao Deputado 
Muteus Salomé, o projeto n.9 43, hem como as 
emendas ao projeto n. 16; e, ao Deputado AI~ 
herto Deodato, o projeto d.c n. 44. Cor;n re-
ferência aos projetos d~ lCI de ns. 37, ~2, 53 

c 49, nos quais são desrgn_ados suhvcnçoes a 
diversas instituições hospitalares, r~solvcu a 
Comissão que se aguardasse a votaçao do or~ 
çamcnto para 1948, ~fim de que, ,v?rifica._das 
as respectivas dotaçoes orçamentanas, fosse 
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apresentada uma umca emenda, reunindo 
todos aquêles projetos. Sôbre a mesa en-
cont;ava-se uma petição das Révrnas. irmãs 
CI~r~ssa~ Francisc~r~as Mission~rias, na qual 

soitcitavam um auxilio, tendo a Comissão deci-
dido que por se tratar de um pedido scrne-
ll~~nte. aos ant~ri~nrnente apresentados e já 
resolvidos, tena este o mesmo pronuncia-

. ~ento da Comissão, em relação àqueles, isto 
e, que ~e. aguardasse a respectiva dotadío or-
çamentana. ~ 
. . Esgotada a matéria do dia, o Sr. Presi-
. dente levantou a sessão, tendo, antes, convo-
cado os Srs. membros para uma nova reunião 
no próximo dia dois, quinta-feira às quinz~ 
horas. ' 

1947 
~ala, das Comissões, 30 de setembro de 

(a) Maurício Andrade. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, OHÇAMENTO E 
TOMADA DE CONTAS 

De ordem do Sr. Vresidente, ficam os Srs. 
. : Membros da Comissão de· Finanças, Orça-

mento e Tornada de Contas convocados para 
' uma reunião, hoje, três de outubro, às ca-

torze horas, na Sala das Comissões ·da As-
. sembléia. 

. COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

··-1' 

De ordem do Sr. Presidente, ficam con-
vocados os Srs. ' Membros da Comissão de 
Vi~ção .e Obras Públicas para uma reunião, 
ho]e, tres de outubro, às H horas, na Sala das 
Comissões. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente 
Lima Guimarães - 1.• Vice" Presidente 
Castro Pires - 2.• Vice-Presidente 
Valdir Lisboa - 1.• Secretúrio 
Luiz Domingos - 2.9 Secretário 
Emílio Vasconcelos - :l! Secretário 
Ozanam Coelho - 4.• Secretário 

/ 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - Presidente 
JCuarel~dde Sousa Carmo - Vice-Presidente 
. On(l o Ulhôa · 
Fabrício Soares 
Faria Tavares 
Starling Soares 
Ribeiro Navarro 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade.- Presidente 
Renó - Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa 
Feliciano Pena 
Guilherme Machado ( *) 
Tancredo Neves 
( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 

Mateus Salomé, designado em sessão de 
1l10j1947. 
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COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uriel Alvim - Presidente 
Dnar Mendes - Vice-presidente 
último de Carvalho 
Armando Ziler 
Dilermando Cruz 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira ( *) - Presidente 
Rondou Pacheco - Vice-presidente 
Augusto de Figueiredo 
Arlindo Zanini 
José Cavalheira ( •) 
( *) Substituídos, interinamente, pelos. 

Srs . .Joubert Guerra e Bolivar de Freitas, res-
pectivamente, designados em sessão de· 
22\9\1947. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Ncgrão - Presidente 
José Augusto - Vice-presidente 
André de Almeida 
.José Camilo 
Mateus Salomé 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente 
Adolfo Portela - Vice-presidente 
Bolivar de Freitas 
Geraldo Ataide 
Astolfo Dutra ( *) 
( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 

Starling Soares, de~ignado em sessão de 
1\10\1947. l 

COMISSÃO DE SAúDE púBLICA 

Antônio Caetano - Presidente , 
Antônio Guimarães - Vice-presidente 
Fidelcino Viana ( *) 
J aeder Albergaria ( *) 
Luiz Maranha 
( •) Substituídos, interinamente, pelos 

Srs. Mourão Guimarães c Moacir Hesendc, res-
pectivamente, designados em sessão de 
24\9\1948. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente 
' Chaves Hihciro - Vice-presidente 

Aluísio Costa 
Antônio Pimenta 
.J ason Albergaria 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGOCIOS. 
INTERESTADUAiS 

Cesar Soragi - Presi~ente . 
Lourenço Andrade - Vice-presidente 
Carlos Prates 
Guilhermino de Oliveira ( *) 
Manuel Taveira 
( •) Substituído, interinamente, :pelos 

Srs. Martins da Costa, designado em sessão de 
22\9\1947. 
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Abreu Resende - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-presidente 
Dadaró Junior 
Xenofonte l\Icrcndante 
Simões de Almeida 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

.Tason Albergaria 
Ccsar Soragi 
Lima Guimarães 
Simões de Almeida 
Xenofonte Mercadantc 
Bolivar de Freitas 
Fabrício Soares 
(*) Nomeada em sessão de 1ül9l47 con-

forme requerimento n. 42, do Sr. Fabrício 
Soares. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 
AGRlCOLA (*) 

Sousa Carmo 
João Camilo 
Ozanam Coelho 
Lourenço Andrade 
.J ason Albergaria 
Candido Ulhôa 
Cesar Soragi 
(*) Nomeada em sessão de 2219147, con-

forme, requerimento n. 43, do Sr. Sousa 
Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES (*) 

Rondon Pacheco 
José Augusto 
Ilaeir Lima 
Magalhães Melo Viana 
Aluisio Costa ( *) 
Cesar Soragi 
Armando Ziler 
(*) Nomeada em sessão de 22191947, con-

forme requerimento n. 51 do Sr. Simão da 
Cunha. 

( *) Substituído, interinamente pelo sr. 
Bolivar de Frei-tas, designado em sessão de 
1]10j!H7. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Hibeiro 
Castro Pires 
Emílio de Vasconcelos 
Fidelcino Viana. 
Geraldo Ataidc 
Feliciano Pena 
Candido Ulhôa 
(*) Nomeada em sessão de 2919!1947, 

(~onformc requerimento n. 57, do Sr. Chaves 
Ribeiro. 

49.') SESSÃO ORDINÁRIA, EM 6 DE OUTUBRO DE 1!>47 

PHESIDENCIA DO SR. ALBEHTO 
TEIXEIHA 

SUMARIO: - Comparecimento - At~ - Ex..: 
pediente: Mensagem n. GO, contendo mforma-

ção dos funcionários in . 
Indicação n. · 7, sôhrc s~hvos do .Estudo -; 
do crime, do Sr. Fab;.1 ~~Inç·,-~O.· <los escrivães 
Srs .. Deputados _ Ht~ n~c~o . Snat·;::; e ou!ros 
hos~cdagens oficiais ~tu r~~~~,nto. n. ·Gil, sobr:e 
nerms, do Sr. Oscar Corrê e.,t<~nctas hidro-nH-
putados - Projetos: n i" ,c outros Srs., De-
prédio escolar em Ituiutt~ba~!} (construção de 
ção de ponte no municípi 'n. 110 (constru-
11.1 (encampação da rodo 0. de Ituiutaba), n. 
de S. Simão), n. 112 (. VIa Ituiutaha- Canal.· 

. . . I I construça- ' te no mumcipw c e tuiutaba) 1 o l•e pon . 
Sousa Carmo: n. 11 3 (enl ~ Sr. Juarez de 
doviu de São Domin"os ·d c,nr;pação ~la ro-
leza), n. 1 H (constr'~1~:'io 0 I ra~a. ate Rea-
no município de lHo c'·' .. de [lrcdw c~colar · 
'd, ) I S J - , asca) : n. 115 (Idem, 
1 em, co r .. oao Carnilo· . ·1· · 
a institUiÇÕes de hcn f' '\ '. ll · 11 b ( UUXl I? 

117 . . e Icenc1a em Leopoldi-na), n. (auxiho a Conf. "> • d S'o Vicente de Paulo em R •.. erencw e .t 
. · · ) 1 , cc1 Cio c outros mu-mcipiOs :_ c o Sr. Luiz Mara 1 . 118 

(construçao de Escola Elemen~a~~ · d~ · Agri-
cultura, em Andrclândia) n 119 ('d de 

I 1 I t . · · • · 1 em Esco a <c ~a ICinio, em S Go 1 do Sa· . 1':>() ( 'd ' · x nça o pucm, . n · ~ 1 em de Escola de Produtos 
de Ongcm Vegetal, em Ouro Fino), n. 121 
(idem de Escola Elementar de Agricultura, 
em Monte San,to, .n. 122 (idem, idem, em Cam-
panha), n. 123 (Idem de Escola Industrial e 
Vocacional, em Itajubá), n. 124 (idem de ' 
Subestação Experimental de Café em Ma-
chado), do Sr. Valdir Lishôa; n. i25 (idem 
de ponte na cidade de Raul Soares), do Sr. · 
Luiz Domingos ·- Requerimento n. 66, sôbre 
prorrogação de licença a Deputado; prorroga· 
da a licença ao Sr. Oscar Botelho· Lançamento 
de impôsto; discurso c rcquerim~nto n. 69, do ' 
Sr. André de Almeida - Melhoramento para 
a cidade de· Ferros: disc•1rso do Sr. Augusto 
Costa - Crise de habitnç:io na Capital: dis-
curso do sr. Armando Zilcr - 2.• parte da 
Ordem do Dia : 1• discussão dos projetos: n. 
101 (crédito à Secretaria da Agricultura), n •. 
102 (subvenção beneficente), n. 103 (cons-
trução de ponte), n. 104 (idem de rodovia, 
n. 105 (idem de prédio escolar), n. 106 
(subvenção a sociedade beneficente). n. 

107 (criação de Escola Médica de Agncul; 
tura, n. 108 (subvenção a Clube Atlético): 
aprovados ----'- 2• discussão do projeto n · 44 
(imposto territorial) - Idem do projeto n · . 
57 (revogação dos decretos-leis ns. 1.630, 
1 G97 c 2.14ü) - Questão de ordem: pala-
v~as do Sr. Alberto Deodato c solução, do 
Sr. Presidente - Idem do projeto nu 45 
(Estação Experimental de Cana) : discurso.s 
dos Srs. Alberto Deodato, André de Almei-
da. Maurício Andrade, palavras de outros 
Srs. Deputados z solução do Sr. Presidente 
-- Idem do projeto n. G1 (Escola Ele.men-
tar de Agricultura) : à Comissão de Fman-
ças - Plano de Fomento da Produção . : pa-
lavras do Sr. Fabrício Soares c requ~nmci?:
to 11 • 70 sôbre convocação do Sr. Secreta-
rio da Agricultura - Discurso do Sr .. Mau-
ríeio Andrade e solução do Sr. Presidente 
_ Encerramento. 

OHDEM DO DIA 7\10\1H47 

Às 14 horas, coitJ.parcceram os Srs. Alber-
to Teixeira - Lima Guimarães - Castro Pires 
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Ozahan Coelho - Adolfo Portela - Alberto 
Deodato - André de Almeida - Aníbal Gon-
tijo - Antfmio Caetano - Antônio Pimen-
ta - Armando Zilcr - Augusto Costa - Au-
gusto Figueiredo - Bolivar de Freitas -· 
Candido Ulhôa - Carlos Prates - Emílio Sil-
vieira - Fabrício Soares -- Faria Tavares 
-Geraldo Ataíde - Ilacir Lima - Jason 

Albergaria - João Camilo -- José Augusto 
- Jouhert Guerra - Juarez de Sousa Car-
mo - Júlio de Carvalho - Luiz Maranha 
Magalhães de Melo Viana - Manuel Tavei-
ra - Martins da Costa - Maurício Andra-
de - Mourão Guimarães - Oscar Corrêa 
- Rondou Pacheco - Tancredo Neves -
último de Carvalho - Uriel Alvim - Valdir 

, 1Lisboa - Luiz Domingos. 
, Deixam de comparecer com causa jus-

tificada, os Srs. : Emílio Vasconcelos -
Abreu Hesende - Aluisio Costa - Amadeu 

, Andrada - Antônió Quirnarães - Arlindo 
'Zanini - Astolfo Dutra - Badaró Junior -
César Soragi - Chaves Hibeiro - Fidelcino 
Viana - Guilherme Machado - Guilhcrmino 
. de Oliveira - .Taedcr Albergaria - José Car-

, , :valheira - Lourenço Andrade - Ma teus Sa-
, · , lomé - Mendes Ferreira - Moacir Resende 
', , I - Otacílio Negrão - Pedro Braga - lcnó 

- Ribeiro Navarro - Simão da, Cunha -
Simões de Almeida - Soares Canedo - Sousa 

· Carmo - Starling Soares - Xeriofonte Mer-
cadante - Wilson Beraldo. 

O SR. PRESIDENTE -Achando-se pre-
sentes 40 Srs. Deputados, declaro aberta a 

·sessão. 

ATA 
. .; O Sr. Lui:: Domingos - 2.Q secrctúrio, lê 
a ata da sessão antecedente, a qual sem obser-
vação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

· , O Sr. Valdir Lisbôa (1 Q secretário) pro-
,. ·.cede à leitura dos seguintes papéis: 

MENSAGEM N. 60 
Belo Horizonte, 2 de outubro de 19,17. 

- N. 925. 

Sr. Presidente da Assembléia Legisla ti-
,'va.' 

.Tenho o prazer de passar às mãos de V. 
~xc~a · · a relação nominal dos funcionários 
mahvos do Estado, com discriminação dos 
cargos. e proventos respectivos, atendendo ao 
reqnenmen.to n. 4, apresentado, em sessão 
de 28 de JUlho último . 

. Aproveito o ensejo para renovar a V. 
Ex~IU .. os protestos . do meu distinto aprêço 

· c consideração. 
f 1

1 ' 

· · · (a) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado. 
·~. -:- Recebida com especial agrado. Enca-

minhe-se ao requerente', 

INDICAÇÃO N. 7 
Sôbre situação de escrivães do crime 

. 
1
· E.xmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gis ahva. 
f 
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Os Deputados, abaixo assinados, re<}Ue-
rem a V. Excia., ouvido o plenário nos têrmos 
do Regimento Interno, . seja encaminhada ao 
Chefe do Poder Executivo a in di cação seguinte: 

'É do conhecimento geral a :mgusliosa 
situação em que se acham os Srs. e~~crivães 
do crime, do Estado, os quais têm diri-
gido reiteradamente a membros desta As-
sembléia, expondo as SlWS pretensÕes C reivin-
dicando o que entendem de seu direito. 

Existindo atualmente urna comi1;são no-
meada por ato do Sr. Governador, com a fi-
nalidade de proceder a estudos para o rea~ 
justamcnto dos quadros e vencimentos do 
funcionalismo público, y>edern os signatários 
seja a situação dos escrivães do criwe devi-
damente considerada pela mesma comissão, a 
qual proporá ainda à apreciação do:o; po-
deres competentes as medidas julgadas ne-
cessárias à soluç~ão do caso em aprê~;o. 

Sala das Ses:>ões, () de outubro de '194 7. 
(aa.) Fabrício Soares - Alberto ~co

dato - Rondou Pacheco - Armando Zder 
Manuel Tavcira . 
- A Comissão de Finanças. 

HEQUEIUMENTO N. 68 

Sôbre hospedagens oficiais em e.:~
tâncias lzidrominerais 

Ex mo. Sr. Dr. Presidente da Assembléia 
Legislativa. . 

Os abaixo assinados, Deputados a esta As-
~embléia, requerem a V. Excia. ::.e d!gne de, 
ouvida a Casa, remeter ao Exmo. Sr. Dr. 
Advogado Geral do Estado, as contas referen-
tes às hospedagens ofici:lis e gratuitas pagas 
pelo Estado, conforme informações prc;<;tadas 
pelo Govêrno, a fim de qu~ sôbre elas ermta pa-
recer e proponha as medulas de ordem ye,?al 
ou civil, que julgue oportunas e . de (hrelio, 
requisitando à Secretaria da Agncultu~a, se 
fôr o caso os comprovantes c o que JUlgar 

' l 0 l A 

0 

necessário, requerida a c evté a urgencm. 
Sala das Sessões, G de outubro de .1947 · 
(aa.) Oscar Corrêa - Manuel Taveu~ -;-

Fabrício Soares - Hondon Pacheco -- I•ana 
Tavares. , "d 

O SR. PRESIDENTE submete a cons1. e-
ração da Casa o pedido de urgência eonb?o 
no requerimento n. ()8, do Sr. Oscar Corre a, 
sendo aprovada a urgência. • 

Em seguida, submete a votos o eonteudo 
principal do requerimento supra que também 
é aprovado. 

PROJETO N. 109 

Autoriza a comlrução de u.m prédio 
para grupo escolar na czdadc de 

Ituiutaba 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: · _ 
Art. 1• - Fica o Govêrno do Estado ~~

torizado a fazer construir na cidade de Itu 
. taba, m~ prédio. para grupo escolar, com ca-

pacidade para o~t.occntos alunos· .. do a 
Art. 2Q - hca o Govêrno autor!za 

despender até a importância de se~sccn~os 
mil cruzeiros ·(Cr$ 600.000,00) na alud1da 
con:>trução. 

;) 
.l 
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'; 

Art. 3• ·- A · preseúte lei entrará em . 
vigor em' 1.• de janeiro de 1948/revogadas ·. · 
ás disposições em corltrário. , · . · 
' · Sala des Sessões, 6 de outubro d~ '194 7. 

- (aa.) - Juarez de Sousa Carmo .:_ Rondou 
Pacheco - Bolivar Freitns - André de Al-
meida - Luiz· Marnnha. 

.lr!sti{ícação - O município de Ituiutahn, 
uma das comunas mais ricas de Minas Gerais, 
possui uma população de cêrca de 55.000 almas 
e a cidade conta com uma populúção de '10.000 
a 12.000 habitantes. A arrecadação da Cole-
toria Estadual em 1940 atingiu a Crij; .... 
3.600.DOO,OO (três milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) c êssc ano de 1!H7, ultrapassará 
tal cifra. O atual grupo escolar ".Toão Pinhei-
ro" além de não comportar o elevado número · 
de alunos, necessita de grandes c urgentes re-
parre. A populaçüo estudantil da cidade ele-
va-se a quase 3.000 alunos. O grupo escolar 
"Jo.'l'o Pinheiro", possui uma matrícula de 700 
alunos c funciona em dois turnos (ecdo c à 
tmuc) com 1G classes. Existe, outro grupo 
escolar denominado "Ildcfonso fvbscarcnbas da 
Silra" inaugurado êste ano, mas, funciona em 
prldio alugado e tendo sido adaptado pela 
Prefeitura Municipal. Esse estabelecimento 
cs'á com uma matrícula de 1Hl0 alunos, fun-
cima também em dois turnos c eom 9 classes. 
O lito prédio, além de não estar à altura da 
ciilldc, não preenche os requisitos da lei e da 
higcne escolares, e também não eomporta o 
clerado número de alunos que po'ssui a cidade. 
Acresce ainda, que ltuiutaha está atravessan-
dc uma fase de grande progresso, sendo a 
m.dia de suas construções de umn cnsa e meia 
pa dia. 

Provendo-se eom mais um prédio para o 
Gnpo Escolar, o Estado nada mais cstwá fa-
zeJdo que, devolver um pouco do muito que 
ter recebido daquela rica c progressista co-
mHa mineira. I-lá r. · " que êssc mnnicí-
pi( não recebe um úni'('ú favor do Govêrno 
Ils11dual e no entanto, nesses últimos quinze 
alls, foram arrecadados' pela Coletoria Esta-
aul, cêrca de trinta milhões de cruzeiros.' 

É ,iustíssimo, pois, que o Govêrno mande 
onstruir um prédio para o Grupo Escolar, evi-
ando-se assim, que centenas de crianças fi-
iUem sem receber instrução, e mais tarde, ve-
iham a culpar a atual geração que dirige os 
lestinos daquele município. 

Com a construção, evitar-se-á, também o 
1agamento de aluguéis do prédio ontle está 
nncionando o Grupo Escolar "Ildcfonso Mas-
:arenhas da Silva". 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1947 •. 
(a.) .Juarez de Sousa Carmo - Luiz Mara-

tha. 

rPHO.TETO N. 110 

Jfanda construir ponte sôbre o Rio da 
Prata IW município de Ituizzlaba 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
~li nas Gerais decreta: 

Art. 1• - Fica o Govêrno do Estado 
iutorizado a fazer construir ,sôbre o rio da 
Prata, perto do lugar denominado Va·U do 
Barreirão, na fazenda do Campo Alegre, dis-

trito c num o de 
eimenlo' armado. 

~rt. · 2• ..:__ Fica · o Govêrno do Estado · 
autonzado a de~pcnder nessa obra a quan-
tia em que a mesma fôr orçada, pch verba 
de, cons,tn:ção de pontes, no orçamento para 
a Secre.ana de Viação e Obras Públicas. 

Ar~. 3: - Esta lei entrará em vigor em 
1.• de Janeiro de 1948, revogadas as disposi-
çfícs em contrário. 

Sala das Sessões, G de outubro de 1947~. 
(a.) Juarez de Sousa Carmo _ _: .Hondon 

Pacheeo - Bolivar de Freitas - André de 
Almeida -- Luiz Maranha. 

Juslificaçc1o - O local indicado para cons-
trução dessa ponte é o melhor posi;ível. J~\ 
existe uma estrada de automóvel que chega 
à margem esquerda do IUo ela Prata, na fa-
zenda do Campo Alegre. Existe, tamh!Srti; do 
ouiro lado, uma outra cstrmln. Falta, somen-
te .• a ponte, para uni-las. E, com isso, a ci-
dade de Ituiutaba fiearú ligada com o longín-
quo Canal de São Simiío, passando pela Vila 
de Santa Vitória, cncurtando-8c uma distância 
de :10 (trinta) quilômetros. Acresce ainda, 
que é plano do atual Govêrno, encampar a ro-
dovia que liga Ituiutaha ao Canal de São Simão,. 
e tem, portanto, necessidade uc mandar cons-
truir uma ponte no tlito rio da Prata, c, o 
local indicado é êsse do projeto acima, confor-
me estudos já procedidos. . ' 

Sala das Sessões, G de outubro de 1947 ·- , 
- (a) .Juarez de Sousa Carmo. 

PROJETO N. 111 ) 

Dispõe sôbre a encampaçúo, pelo Estaàtl 
de j!,Jinas Gerais, ela estrada de auto-
móvel que li{fa ltuiutaba ao Canal 
de São Simão. 

A Assembléia Legislativa do Estado de· 
Minas Gerais decreta: · 

Art. 1,0 - Fica cncampada pelo Estado 
de Minas Gcrals a estrada de automóvel, que 
liga Ituiutaba ao Canal de ·São Simão.! pas-
sando por Santa Vitória, numa extensao de 
cento e setenta (170) quilômetros. 

Art. 2:• - Para atender às despesas com . 
a eneampaçiío c a reconstrução, fica o Go-
vêrno do Estado autorizado a despender a 
importfmcia de quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 
500. 000,00), que correrá pela verba orçada 
pelo Departamento de Estradas de Hodagcm . 
para o exercício de 1948. 

Art. 3.0 ~ A presente lei enlrará em vigor. 
em 1.• de janeiro de 1948, revogadas as dis-
posições em contrário. ' 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1947.: 
- (aa.) Juarez de Sousa Carmo - Rondon 
Pacheco - I3olivar de Freitas - André de 
Almeida --- Luiz Maranha. 

Juslificaçlio - A estrada de automóvel 
que liga Ituiutaha ao Canal de São Simão~ 
JHlssamlo por Santa Vitória, pertence ao plano 
rodoviário do Estado. Trata-se da rodovia 
estadual que parte de Uberlândia e demanda 
ao Canal de São Simão, passando, por Tori-
haté, Avatinguara, Ituiutaba e Santa Vitória. 
Acontece, porém, que o Govêrno pelo seu De~ 
parlamento de Estradas de Hodagem, só tem 
conservado o lreeho de Uberlândia a Ituiu· 
taba, porque o outro de fato não lhe pertence. 
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A Prefeitura de Ituiutaba tem conservado, 
· mais ou menos, o trecho que dista dessa cida.de 

ao Canal e é com sacrifício que ela tem ass1rn 
procedido. Há poucos dias o Departamento 
de Estradas de Rodagem publicou no "0 
Diário", desta Capital, dados estatísticos sôbr? 
estradas. E o município de Ituiutaba foi 
_classificado em primeiro lugar, em extensflo 
quilométrica mantida pela Prefeitura, com 
cêrca de 700 quilômetros. Ora, é sabido que 
a Prefeitura de Ituiutaba arrecada, somente, 
cêrca de um milhão e quinhentos mil cruzei-
ros c não é possível que um or~~amenlo dêssc 
montante, possa manter em bom estado de 
conservação tão elevado número de quilô-
metros sem estradas. Será exigir o impos-
síveL Já existe no Departamento de Estra-
das de Rodagem c na Secretaria da Viação 
um parecer sôhre o pedido de auxllio finan-
ccjro feito pelo atual Prefeito Dr. Ornar de 
Oliveira Diniz declarando ser de necessidade 
a encarnpação pelo Estado, da mencionada 
estrada. 

A encarnpação dessa estrada deve ser de 
ca~áter urgentíssimo, pois, a rodovia S. Paulo-
Cmabá, já está pronta até Campina Verde, c, 
agora foi iniciada a segunda fase de seu 
prosseguimento. Essa rodovia também atin-
girá o Canal de São Simão, c, com isso ligará 
quase que diretamente todo o Sudoeste Goiano 
tom o .gstado de São Paulo. 

Concluída essa rodovia federal, podemos 
dizer que, todo o movimento comercial do 
S~l de Goiaz passará para São Paulo, preju-
dica.nJ)D .enormemente o nosso Estado, cspc-r''lf6 · ; ~ ..ru; cidades de Ituiutaba, Toribaté, 

. i·. r\. Aciguara, Araguari, Uberlândia e Ubera~a. 
' • assunto de caráter urgente essa encarnpaçao. 

Sala das Sessões, 6 dé outubro de 1947. 
(a) Juarez de Sousa Carmo. 

PROJETO N. 112 

Manda construir ponte sôbre o Rio Te-
jzzco no município de lluiutaba 

M
. A Assembléia Legislativa .do Estado de 

1 mas Gerais decreta : 
-'!rt. 1.o - Fica o Govêrno do Estado 

:J.Utol'lzado a fazer construir sôbre o rio Te-
wco.: perto do córrego da Divisa, na fazenda 
t \ Água Amarela", no município de Ituiu-
a a, uma po1~te de cimento armado. 

riza/rt. 2d· Fica o Govêrno do Estado auto-
q 

0 a espcnder nessa obra a quantia em 
ue a mcsm·1 f' d lrução de ~ or orça a, pela verba de cons-

taria d ..J? n~es, no orçamento para a Secre-
' Art 3 !açao ,e Obr.as Públicas. 

1.o de j~n~ir;;d~syg lei entrarà em vigor em 
çõcs em contrário .• 48, revogadas as disposi-

Sala das Sessões, (j de outubro d 
- (aa.) Juarez de Sous·l C· c 1947 
Pacheco -··- Bolivar de Fr .~rmo - Rondou 
Almeida - Luiz Maranha.et as - André de 

Justificação - O local indicado 
. construção dpssa ponte é de urna im o:>~ra 

cia capital. Construindo-se a ponte gac ;~n-
local, encurtará cêrc·t de 15 a 20 'l' 1 le de dist' · ' d qm ornetros It . . ancw a estrada e auto_móvel que Iig~ 
.mutab~ ~o povoado de Fundao a zona mais 

drtcaEe ferhl do município de Itufutaba (qui,..â 
o • stado). ..-

664 

Produz em quantH1aúc arroz, muno fel· 
Jao e algodão. É tarnbcm a zona do. E~tado 
que mais exporta suínos. Acresce ainda que 
essa ponte depois de construída irá benefi-
eiar enormemente os distritos de Santa Vi-
tória c Capinópolis, ligando entre si, evitan-
do-se dêsse modo dar uma volta de cêrca de 
25 quilômetros, pois não passará mais pela 
eidade de Ituiutaba. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1947. 
- (a) Juarez de Sousa Carmo. 
- Impressos c publicados, incluam-se 

em ordem do dia. 

PHOJETO N. 113 

Dispõe sôbre a encampação da estrada de au-
. tomóvel que liga São Domingos do Prata 

Santa Isabel, Goiaba/, São Sebastião d~ 
Jurumil'im, Rio Casca, Abre Campo São 
João do Matipó, até o lugar denomlr.ado 
Realeza, da Estrada Rio-Bal1ia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1.• - Fica encampada pelo Estalo 

de Minas Gerais, a estrada de a'utornóvel Q.le 
liga São Domingos do Prata Santa lsarel 
Goiaba!, São Sebastião do iururnirim fi~ 
Casca, Abre C~rnpo, São_ João do Matipó, ~té 
o lu%ar denommado Healcza, da Estrada Rh-
Balua. 

Art 2. • ::- Para atender às despesas com a 
enca~paçao e r~construção, fica o GovêriO 
-~o ~stado a~lton.za~o a despender a imper-
tan~Ia de d01s rmlhoes de cruzeiros, que cer-
rerao pela verba orçada pelo Departament> 
de Estradas de Rodagem, para o exercício {C 
1948. 

. Art. 3.•. - .A ~resentc lei entrará en 
v~gor ?n~ 1. ~e JHncH;o. de 1948, revogadas ls 
dlsposiçoes em contrano. 

Sala da~ Sessõ~s, 6 de outubro de 194'. 
.<a.a) Joao Cami!_9,-;- Luiz Domingos ~ 

Antomo Caetano 0 ·,'lrwadre de Almeida _ 
Adolfo ortcla. "?. ·"· · 

Justificação 
Essa, estrada é de máxima irnportfmcia 

P?r.a .o hstad~. Liga Belo Horizonte aos mu-
niclplOs, de Sabará, Cacté, Darão de Cocais 
Santa ll?rbara, Monlevadc, São Domingos d~ 
Prat.a, , lho C?sca, Abre Campo, São João do 
Mahpo, c vm encontrar a estrada lHo-Baia. 
Atravessa em parte a zona do centro c depois 
~ntra na zo~a, d_a mata, concorrendo para 
l~gar os rnunlClplOs da mata com a Capital do 
l>st~Hlo, c h.cm assim a exportação de cercais, 
cafe, madeira, açucar, etc., para Belo Hori-
zonte. 

É de inteira justiça e de grande intcrêsse 
ec.;onôrnico ,c financeiro para o Estado de 
Mmas Gcrms, 

PllOJETO N. 114 
Autoriza a construção de um prédio para 

grupo escolm· na Vila de Santo Antônio 
do Grama, !f!Unicípio de Rio Casca. 
A Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: · 
Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a fazer construir um prédio para 
grupo escolar, na Vila Santo Antônio do 
Grama, município de IUo Casca, com capa-
cidade para mais de 600 alunos. 
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Art. 2.• "'- Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender até a importância de 
Cr$ 500.000,00 (quinhentos 'mil cruzeiros) 
na aludida '.construt;ão. 

Art. 3.• - A presente lei entrarú em 
vigor em t,o de janeiro de 1948. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 19<17. 
(Assinaturas abaixo). , 

· Justificação 
O mau estado em que se encontra o edifí-

cio onde funciona o grupo escolar de Santo 
Antônio do Grama, não condiz com o vulto 
de que o Estado arrecada na referida locali-
dade. I~ um .prédio em ruínas e não eslú de 
acôrdo com as necessidades do momento 
presente. 

PROJETO N. 115 

Autoriza a construt~ão de um prédio para 
grupo escolar na vila de São Sebastião do 
.Jurumirim, município de Rio Casca. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a fazer construir um prédio para 
grupo escolar na Vila de São Sebastião do Ju-
r~unirim, munic~pio de Hio Casca, com capa-
cidade para ma1s de 600 alunos. 

Art. 2.o - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a despender até a importância de 
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) na 
aludida construção. 

Art. 3.•- A presente lei entrará em vigor 
em 1.• de janeiro de 1948. 1 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1947. 
(aa) João Camilo - Luiz Domingos -

Antônio Caetano - André de Almeida e 
Adolfo Portela. 

Juslifz'cação 
O mau estado em que se encontra o edi-

fício onde funcion:J. o grupo escolar de São 
Sebastião do Jururnirim não condiz com o 
vulto de que o Estado arrecada na referida 
localidade. i~ um prédio em ruínas e não 
está de acôrdo com as necessidades do mo-
mento presente. 

(a.) João Camilo. , 
- Impressos e publicados, incluam-se em 

ordem do dia. 

PROJETO N. 116 
Concede auxílio á Casa de Caridade de Leo-

poldina, Asilo Santo Antônio c Orfanato 
D. Lenita Jwzquez'm, em Leopoldina 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. V - Fica concedido à Casa dqe Cari-
dade Lcopoldinense o auxílio de Cr$ ..... 
:~0. 000,00 (trinta mil cruzeiros), ao Asilo 
Santo Antônio, o auxílio de Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros) c ao Orfanato D. Lenita 
Junqueira, o auxílio de Cr$ 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros). 

Ar!. 2.o - f.;ste auxílio correrá por Cflnta 
·da verba 123-ü-15-0 do Orçamento de 1948. 

Art 3." - Revogam-se as disposi~~ões em 
:''J contrário. 

·sala das Sessões, 6 de outubro de 1947. 
(Assinaturas abaixo). 

I PROJETO N. 117 

Conçede auxílio à Conferência de São Vicente 
de Paulo, dos municípios de· Recreio, 
Laranjal, Palma, Silo .João Nepomuceno, 
Além Paraiba, Volta Grande e Pirapetil)ga. 

A Assembléia Legislativa do Estado ·de 
Minas Gerais decreta: 

ArL 1.• - Fica concedido à Conferência 
de São Vicente de Paulo, o· auxílio de Cr$ 
70.000,00 (setenta mil cruzeiros), distribuídos, 
equitativamente, para os municípios de 
H.ecreio, Laran,ial, Palma, São João Nepomu-
ceno, Além Paraíba, Volta Grande e 
Pirapitinga. 

Art. 2.• - f:ste auxílio correrá por conta 
da verba 128-(i-15-0 do Orçamento de 1948. 

Art. 3.• - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 194 7. 
(a.a.) Luiz Maranha -Júlio de Carvalho 

Mourão Guimarães - Juarez de Sousa 
Carmo - Adolfo Portela. 

PROJETO N. 118 

Autoriza a constrzzção de uma Es~ol<;_ Elemen-
tar de Agricultura em Andrelanaza, Sul de 
Minas. 
A Assembléia L'egislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta : 
Art. 1• _ Fica o 'Govêrno do Estado au-. 

rizado a construir urna Escola E~em~ntar de 
Agricultura na cidade de Andrelandw · 

Art. 2.o _ A despesa par!l construção e 
manutenção da escola correra por c~mta da 
verba de Cr$ 133. 455. 000,00, destmada a 
construção de Escolas, do Plano de Recupe-
ração Econômica e do Fomento da Produ9ao •. 

Art. 3." - Esta lei entrará em ':igor .a _1." 
de janeiro de 1948, revogadas as d1spos1çoes 
em contrário. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1947 • 
(a.a.) Valdir Lisboa - Tancredo Neves 

- Uriel Alvim - Ilacir Lima - Augusto .de 
Figueiredo - Maurício de Andrade. 

PROJETO N. 119 

llutoriza a constrzzção de uma Escola d~ La- · 
ticínios em São Gonçalo do Sapucaz, no 
Sul de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta : 

Art. 1.• - Fica o Govêrno do Estado a:r-
vcrha destinada do Plano de Recuperaçao 

Art. 2.0 - A despesa para construção e 
manuten(:.ãO da escola correrá por conta ?a 
verba dcslfnada ao Plano de Recuperaçao 
Econômica e Fomento da Produção. 

Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor a 
l.o de janeiro de 1948, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1947. 
(Assinaturas abaixo). 
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PHOJETO N. 120 

Autoriza a comtl'llcão de uma Escola de Pro-
dutos de Ol'igem Vegetal em Ouro Fino, 
Sul de Minas. 

\ 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

}finas Gerais, decreta: 
Art. V - Fica o Govêrno autorizado a 

construir uma Escola de Produtos de Origem 
Vegetal na cidade de Ouro Fino. 

. Art. 2. 0 
- A despesa para construção c 

manutenção da Escola, correrá por conta da 
verba de Cr* 13:~. 455.000,00, destinada à 
constr:1ção de Escolas do Plano de Hccupc-
ração Econômica c uo Fomento da Produção. 

Art. ,3,0 - Ef;ta lei entrará em vigor a 
1.9 de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
ções ·em contrário. 

Sala das Sessões, G de outubro de 1947. 
- (aa) Valdir Lisboa - Uriel Alvirn ··-

llacir Lima ~- Augusto de Figueiredo - Mau-
. rício Andrade. 

PROJETO N.) 121 

Auto~iza a construção de uma Escola Elemen-
tar de Agricullum, em ,Uonsaato, Sul de 
Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
•}finas Gerais decreta: 

. Art. 1,9 - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a construir uma Escola Elementar 
de AgrJcultura na cidade de Monsanto. 

Art. 2.• - A despesa para construção c 
manutenção da escola correrá por conta da 
verba de Cr$ 133.455.000.00. destinada à 
construç·ão de escolas, ao Plano de necupera-

.. ção Econômica e do Fomento da Produção. 
Art. 3.9 --- Esta lei entrará em vigor a 

1.9 de janeiro de 1!H8, revogadas as disposi-
cões em contrário . 

. s·ala das Sessões, 6 de outubro de 194 7. 
· (aa) Valdir Lisboa - Uriel .Alvim -
I~a~ir Lima -- Augusto de Figueiredo - Mau-
riciO Andrade. 

PROJETO N.). 122 

· ·' :Aut?riza a ?onstrução de uma Escola Elemen-
, tar de Agl'lcullm·a, em Campanha, no Sul de 

Minas 

·• . A Ass~mbléia Legislativa do Estado de 
Mmas Germs decreta: · 

Art. 1.• - Fica o Govêrn~ do. Est ,, 
t · 1 • t · ~ auo au-onzat o a cons ~mr uma Escola Elementar d. 
.Agricultura na Cidade de Campanha. c 

.Art. 2.• -:- A despesa para construção· 
manutenção da escola correrá por conta d~ 
ver h a de Cr$ 133.455.000,00 destinada a cons~ 

. trução ele escolas, do Plano de Hecuperação 
Econômica c do Fomento da Produção. 

Art. 3.• r- Esta lei entrará em vigor a 
1.• de janeiro de 1048, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

. Sala das Sessões, 6 de outubro de 104 7. 
(Assinat~1ras abaixo). 
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PROJETO N.~ 123 

Autoriza a constmçiio de uma Esc·ola Indus-
trial e Vocacional em ltajubá, no Sul de Minas 
· A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: . 

Art. U -- Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a construir uma Escola Industrial c 
Vocacional. na Cidade de Ilajuhú. 

Art. 2.? - A despesa para construção c 
manutenção da Escola correrá por conta da 
verba de Cr$ 138.455.000,00 do Plano de lle-
euperação Econômica c Fomento da Produ-
ção. 

Art. a.• - Esta lei entrarú em vigor a 
1.? de janeiro de 1\H8. revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Sala das Sessões. (i de oulubro de 1947. 
(Assinaturas abaixo). 

PHOJETO N.'' 12,1 

1iutoi·iza a consll'w~ao de uma :mbeslação Ex-
petimeulal de ·caj'é, em Macllado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, decreta: 
Art. 1.Q - Fiea o Govt~rno do Estado au-

torizado a construir uma subestação Experi-
mental de Café, na eidade de Machado. · 

Art. 2.Q - A despesa para construção· e 
manutenção da Escola,· orçada em Çr$ . . · .. 
350.000,00, correrú por conta da verba desti-
nada ao Plano de Heeuper:aç·ão Econômica e 
Fomento da Produção. 

Art. 3.• - Esta lei entrará em vigor a 
1,9 de janeiro de 1948, revogadas· as disposi-
ções em contrúrio. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1947. 
(a) Valdir Lisboa - Uriel Alvim. llacir 

Lima - Augusto Figueiredo - MauríciO An-
drade. 

PROJETO N.' 125 

Autoriza a conslmçilo de uma ponte sôbre o 
Rio Jlfalipó, na cidade de Raul Soares 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

i\rinas Gerais, decreta: 
Art. 1.? ...:.. Fica o Govêrno do Estado au-

torizado a fazer construir uma ponte de con-
creto armado, na cidade de Haul Soares, sô: 
hre o rio Matipó. ligando os bairros de Uba 
c Bom Jesus. E d Art. 2.Q -- Fica o Govêrno d~ < sta o 
autorizado a despender na construp~o da re-
ferida ponte a importância de Cr$ .~:JO. 000,00, 
que correrá pela verba orçada para o Dspa;t~- , 
mento de Estradas de Hodagem. no exerciClO 
de 1948. . . 

Art. 3.? - Esta lei entrará em vtg.or c~ 
1,9 de janeiro, d.e 1948, revogadas as <hsposi-
ções em eontrarw. 947 

Sala das Sess~cs, G de outubro ,de~ ___: 
(a) Luiz Dormng~s .- 9z.anan Coe A~olfO-

.Tosé Augusto - Antomo Caetano - . 
Portela. 

Jzzstificaçilo: - í~ de imediata .ur~~nâ~~t? 
imprescindível necessidade a constiuç p .6 p a 
ponte que vem ligar, dois populosos c • I s e~ 
ros bairros de Ubú c Bom Jesus. Ppr ele scru 
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feito ainda , o csé'oamento d~s .. produtos de 
extensa e fértil zona rural. Com sua constru-
ção ficará resolvido um sério problema de 
transporte com oue vem lutando ·os habitan-
tes rurais que, até então, se serviam da velha · 
ponte de madeira ali existente, e que, hú tem~ 
pos, foi destruída pelas enchentes do aludido 
rio. A execu~~ão das obras de construr.ão da 
mencionada ponte, jú projetada c orçada, re-
presenta fator decisivo para a economia do 
município de Raul Soares. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 19-18. 
(a) Luiz Domingos. 
-:.. Impressos c ·publicados, incluam-se em 

ordem do dia. 

REQUEHIMENTO N.• 60 

Sôbre proi'I'Ogação de licença a Deputado 
Declara o Sr. Presidente que está sôhre 

a mesa um requerimento de autoria do Sr. 
Oscar Botelho. Deputado eleito sob a legenda 
da União Dcmoerútica Nacional, requerendo. 
em prorrogação, licença até o dia 30 de )lo-
vembro do corrente ano. 

Declara ainda o Sr. Presidente que a 
Comissão Executiva opinou favorúvelmcnte ao 
requerido.· . 

O Sr. 1.• Secretário procede a leitura 
dêsse requerimento, que, submetido a votos, é 
aprovado, sendo concedidü a licença pedida, 
em prorrogação. 

·Finda a matéria a ser lida na hora do 
expediente, o Sr. Presidente passa ,a deferir a 
Palavra aos oradon:s inscritos. 

LANÇAMENTO DE IMPôSTO 

o sn. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
sr. André de Almeida. · 

O SR. ANDRÉ DE ALMEIDA- Sr. Pre-
sidente. Srs. Deputados. 

. Q~w~do defendimnos, na sessão de sexta-
feira Ultima, nossa emenda referente ao im-
pôsto territorial, tivemos oportunidade de afir-
mar ser perigoso confiar no arbítrio do fiscal 
para a avaliação das propriedades agrícolas 
para se saber o valor venal das mesmas. 

P:, assim pensamos, diante do que pre-
sencmmos no interior do nosso Estado, onde 
os lançamentos são arbitr:\riamente feitos com 
evidentes prejuízos para os proprietários. 

Particularizei o caso das Usinas de Açú-
'?ar ?c Ponte ~ov!l, quando do lançammlto do 
1mpos!o . terntonal em 1944, que aumentou 
astronormcamente os impostos em relação aos 
cxcreícios an teriorcs. 

E o motivo dêste aumento foi a circuns-
t.ânci~ de que o Fisco Estadual, com relaç,ão 
as usinas Situadas em zonas rurais, computa-
ram na tributação do impôslo territorial, 
além dos terrenos, também 0 valor atribuído 
às .i~stalações açucareiras maquinismos irzdus-
trwzs, pr~lendcndo ter, para tal, apoio na le-

gislação fiscal estadual. 
O Sindic~to da Indústria do Açúcar no 

Estado de ·Mmas Gerais, em abril de 1944, 
apresentou ao Sr. Secretário das Finanças de 
então, um memórial. ern que, a par de con-
sideraçqcs de ordem geral, em tôrno do assun-

to, demonstrou, estatisticam(n;te, que a tri-
butação foi elevada numa pércentagern, va-
dando de 20 a 1. 000%. 

Em agôsto de 194-1, mandou o Sr. Sccre~ 
tário fazer urna verificação neste lançamento, 
levado a efeito por altos funcionário[; da Se- · 
cretaria, que para êsse fim foram designados, 
e :se dírigiram à cidade de Ponte Nova, e 
ali foi feita uma redu(;i\o de !,!0%, com a con~ 
fissão expressa elo próprio Estado. de qne os 
maquinismos das Usinas estavam computados 
no lançamento, o que influía, de maneira im-
pressionante no aumento da tributação. 

Em 23 de setembro de 10-14, as Usinas 
de Ponte Nova, interpuseram recurso para o 
Sr. Secretário das Finançns, pedindo fôsse 
exeluído do valor de suas JH'O!Jl'iedades rurais, 
o valor das respectivas usinas, com os maqui-
nismos e acessórios. 

Nesse recurso, alegaram c justamente que· 
o impôslo territorial nunca p~rdeu em Minas 
o carúter do tributo que recm, scgunelo a sua 
própria denominaçfto sf>hre propried,mle ter-
ritorial rural sôhl'e os terrenos rurazs, como 
está expresso' no Código Tributúrio. 

Ora, desde a lei 271. de 18!)9, até ,a le.gis;. 
hwão atunl sempre eneontram.os .o ~m~o,~to 
t"I'riiorial corn a sua feição propna. lllCithn-
tlo ''Ôhrc terrenos rurais, ou sôhre terrenos 

~ · ricdade ce"HllUO O urbanos, gravando a p1 op · ·' to 
valor reai de suas terras, scn~lo estas cla.s-
sificadas c avaliadas pela qualldadc de suas 
•<lebas. • 1 I '" R . l impôsto sobre o va ?r ( os 

ccamt o o . l ,,.o.J::wúo anteriOr aQ terrenos, mandava ,_l . C :c,;" • : . . . , e~dsten-
Código Tributário que. as ~·cnleltonas 
tes nos imóveis rurms fossem d i • · ' · ·o se a rz-avaliadas em separado, exo,wna -(R e r 
bulaclio o valor das mesmas· g • ~· 
~ 2G8 de 191() •trt. 4.o ti 3.0); quando nao 
:> • ' • • ' • • . t · d- o valor fôsse possível apurar-se com cxa I ao d . . l t' a percentagem e das bcnfeitonas aJa w-se . · · lindo 
20% no valor total da propi'!edadc, mcH 
o impôsto sôhrc 80% restantes· 

Como benf cito rias de~ um imóvel rural 
'd d os c"fczaJ's as casas, c eram consi era os . '"' ·• · • ' _ . • 

maquinismos aplicados à cxpl~raçao docl~J~ 
vcl· o valor de tais bens devena ser .ex 
da 'trihu,tação, sempre que fôsse pto~si:el si:?:; 
rá-lo com exatidão; em caso con ran 20 d' do 
estimado, segundo o critério legal, em '~0 

valor venal da propriedade· _ d d 1 O Códirro Tributúrio do Esta o, · e<;
1
a-

" ' t " ·n1pc'Jsto terrz o-rando expressamen e que o z • • • 97 ) 
rial incide sôbre os terrenos rurazs (art. 1 d ' 
mandou cobrá-lo sôhre 80% do valor re? . . 0 

imóvel (art. 98), fixando, assim, o cr1teno 
legal de descontar sempre 20 o/o, a tit~lo ~e 
benfeitorias, conforrn(~ dispunha a legislaçao 
anterior. 

Mantido e rcspeitr lo o impôsto com o 
seu carúter tradicional, recainelo sôhrc o 
valor das terras, deduzida a parcela de ~O~ 
a título de benfeitorias, foi feita a rev1s~~ 
em 1914 dos ·lançamentos anteriores· 

E nesta revisão, as usinas de açú~ar,. s!- · 
tnadas em terrenos rurais, dentro qc unoyc1s 
rurais, sujeitos a irnpôsto territonal, foram 
pelos funcionários do fisco c.omputado seu 
valor de usina como part.c u;_tegran.tc . d<?s 
imóveis rurais, fazendo o Imposto mcmd1r 
sôbre o valor total, deduzidos apenas 20%. 
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Ora, em parte alguma pode a usina de 
.açúcar ser considerada como benfeitoria de 
um imóvel rural e isto nem no direito fiscal, 
nem no direito comum. 

A usina não é um simples engenho de 
cana em qlle o proprietário da fazenda fabrica 
açúcar e rapadura para o seu consumo, dentro 
de sua própria atividade de fazendeiro e 
nem está ligada ao destino do imóvel. 

A indústria de açúcar e álcool é urna in-
dústria autônoma, que tanto pode ser situ~da 
em zona rural como pode estar estabelecida 
no perímetro urbano, o que se dú em várias ' 
. cidades do nosso Estado. 

O valor de uma usina que é geralmente 
muito superior ao valor do terreno rural e_m 
<IUC a mesma foi construída e instalada, nao 

1 , cabe, de modo algum, dentro do desconto. de 
20% que a lei fixou· a título de henfeitonas; 
assim, mesmo que por nbsurdo, se conside-
rasse a usina como simples benfeitoria da 
fazenda, teríamos a anomalia de ver o seu 
impôsto tributado pelo impôsto territorial. 

Com tal critério adotado pelo fisco mi-
neiro, chegamos ao seguinte e absurdo resul-
tado: Uma usina de 2. 000 cruzeiros insta-
lada em uma área de 10 alqueires de terras 
no valor de 200 cruzeiros (20 cruzeiros por 
alqueire), ,faria com que dez (10) alqueires 

' ficassem valendo para efeito de impôsto ter-
ritorial, 86 cruzeiros cada alqueire ao passo 
que uma usina de igual valor, situada na 
mesma zona, numa área maior, teria um preço 
menor para cada unidade do terreno: ou 
então, com um único alqueire de terras, uma 
usina de 5. 000 cruzeiros elevará para 
4'. 000, o valor do terreno. 

O. Código Tributário determina que os 
pr?Pnetários fizessem a sua declaração dando 
·a area, em hectares, a quantidade, por glebas, 
ó valor real das terras para ser feito o novo 
lança~ento (art. 130); confirmando-se assim, 
o carater do impôsto incidindo sôbre o valor 
dos .terrenos, tendo-se em vista a sua área e 
qualidade. 
· Ora, o Cúd. Tributário do Estado dispõe 
ll_?bseu art. 97. "O impôsto territorial incide 
so r~ os terrenos rurais. 
't §d 1.o - Consideram-se rrzrzis os terrenos 

.dst ula os fora do perímetro urbano das ci-al es vil d. · . ·~ • as, 1stntos e povoados que tenham 
ma.I, de 20 casas agrupadas ... , 

Diante da cl'lt'ez d' d. · · clui-s • . • • ,a esse Ispositivo, con-
terre;0~1ure111? .Imposto territorial recai sôbre . · azs e n;;fl s'l 1 . existentes no imóv~l · o >re >~;;ns e ~01sas 
parte acessória dê e que nao constituem 
outros bens outro sse,. I>orque para aquêles 
rando-os. ' s Impostos existem, one-

0 Estado já 'mfe ' 
tria pela eobr~nç:, d re. var:tagens da indús-
c Profissões, e pela v~I 11:tPo~to de Indústria 
rurais circunvizinhos d onzUç~w dos terrenos 

, _e ainda quer contra' a~~~ SI~as de Açúcar; 
mdustria aos terrenos par s1rnar o valor dessa 
pôsto 'territorial. · • a ançarnento de im-

. E o que de m:.:is grave exi~le em t 
t~1~ do Açucnr em 18 de agôsto ác' 1Ó44 ud~ 
tarw o considerando do Sindicato da I~lm~: 
çn_s, quando leva ao conhecimento do Scer~
afirma: "Quanto aos la!lçamentos nos rurais 
c~n. que se acham localizados demais muni-
C!JliOs, . de pr?priedades de usinas de açúcar, 
nao fo1 possiVcl qualquer modificação, uma 
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.vez que foram nas menores bases possíveis, 
não se tendo levado em conta propriamente, o 
m~quinismo empregado na indzíslria açllca-
rezra. 

Diante dêsses fatos, senhor Presidente en-
. caminho a Mesa o seguinte requerimento (lê) : 

REQUERIMENTO N. 69 

Sôbre o impôsto de usinas de aç11car 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Os abaixos assinados requerem a V. Excia . 
que, depois de ouvida a Casa, se peça ao Sr. 
Secretário das Finanças informar: 

1.~ - Qual o cri~ério seguido pela Se-
cretana para deterrmnar se fizessem em 
1944 os _l~n9arnentos das usinas de açúcar 
do I!iUI11Clpio de Ponte · Nova, em terrenos 
rurms, computando o maquinismo das 
mesmas? 1 

2.• - Sendo ilegal êste lançamento feito, 
por que motivo não foram as usinas ainda 
atendidas nas reclamações e recursos inter-
postos daquele exorbitante lançamento? 

3.o - Qual foi o aumento verificado na 
tributação das referidas usinas em 1944 e 
por que se fizera!ll verificações nos lançam'en-
tos, fazendo abatimento de 20% e depois. mais 
10%, sendo que êste não foi pedido? 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1947. 
- (a.a.) André de ,Almeida - Antônio Cae-
tano - Luiz Domingos - João Canlilo -
Martins da Costa . (Palmas). 

- À Comissão de Finanças. 

MELHORAMENTOS PARA A CIDADE DE 
FERROS 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Augusto Costa. 

O SH.' AUGUSTO COSTA - Sr. Presi-
dente. 

Venho a esta tribuna püra dcsincumbir-
me de uma missão que me foi conferida por 
um dos meus grandes amigos, residente em 
Ferros. 

É ainda Sr. Presidente, com nítida lem-
brança e sincera saudade dos dias da minha 
adolescência, quando do contacto com o 
nobre povo da velha Santana de Ferros, que 
passo em revista os dias vividos naquela 
cidade onde, em cada casa, ainda hoje re-
constituo as figuras envolventes de seus ha-
bitantes, sentindo na influência de meu tem-
peramento a afinidade natural dos que nas· 
ceram na mesma zona, filhos que somos das 
montanhas. E se temos o olhar sempre vol-
tado para o alto, única direção em que . os 
limites se alongam e a vista se pode espra-
iar, para o alto também temos voltados .o~ 
nossos corações. Congregados nas .bacws 
das serranias, como que tornamos mms ~en· 
timentais, mais contemplativos, mais afetivos 
e parece que nossas vibrações, esbarrando 
nos paredões abruptos dos montes, resso?-m, 
ecoam e mais tempo se conservam: E disso 
talvez se possa explicar essa ann~ade es-
treita, essa confian(;a larga q~te rema .~ntre 
nós outros, ,nordestinos c nortistas de 1\lmas, 
que vivemos nas cidades vizinhas. , 

Como que amamos uns aos outros, alem 
das pessoas, os tratos de terr.a onde nasce-
mos. E' foi por isso, Sr. Presidente, que re· 



ccbi, com abundância de coração, a incum-
bência de subir à tribuna desta Casa para ler 
o memorial que me foi dirigido por um 
ilustre ferrense, descendente da família de 
grande niineiro, professor e político de larga 
visão, o dr. Albertina Ferreira Drurnmond, a 
cuja memória, nesta oportunidade, rendo o 
meu preito de profunda veneração. 

O memorial em aprêço encerra um calo-
roso avêlo de Ferros à pessoa do nobre 
Governador l\Iilton Campos c está concebido 
nêstcs têrmos (lê): 

"Ferros, 21 de agosto de . 194 7. 
Exmo. ~;r. Augu~to Costa, d.d. Deputado 

à Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais - I3elo Horizonte. 

Saudações. 
Há poucc/ tempo, por feliz iniciativa a 

Assembléia Legislativa aprovou um requeri-
mento dirigido ao sr. Governador do Estado 
sôbre construção de nova ponte nesta Cidade. 

Mas, apesar do pedido, vai sendo pro-
crastinada a ordem de execução dos serviços, 
sendo certo que se trata de uma providência 
inadiável, urg<'ntissima. 

Peço-lhe, então, a fineza de solicitar o 
apôio da Ilustre Assembléia, por sinal, inte-

grada de 3 ilustres Deputados que conhecem 
Ferros, no sentido de ser levada a conheci-
mento do sr. Governador, com a seriedade 
que merece, a verdadeira situação de perigo 
em que se acha a ponte referida, sendo su-
pérfLuo frisar que urge seja tomada imc-
d!ata providência tendente, não à constru-
çao de nova ponte - o que seria o ideal, 

J>Ois a situação financeira do Estado talvez 
não o permitisse - porém, a urna recons-
trução com madeiras de lei, bem orientadu 
para ser duradoura, e, portanto, econômica. 

É oportuno assinalar, data verzia, que a 
construção de urna provisória chamada 
ponte branca - a fim de não prejudicar o 
trânsito, sabido que uma ponte que mede 
mais de 100 metros de comprimento demanda 
bastante tempo para ser construída. 

Em rápidos traços, devo pintar, ao vivo, 
a real situação de perigo iminente e de pers-
pectiva de graves prejuízos para a popn· 
lação, seja sob o aspecto econômico, seja sob 
o que diz respeito à instrução pública. 

Como V. Ex c ia. sabe, Ferros se compõe 
de 2 compridas ruas principais, uma do lado 
direito, outra do lado esquerdo do rio Santo 
Antônio, ligadas pela ponte em tela. Pois 
hem. Se a ponte já constitue, nesta é110ca 
das secas, sério perigo aos transeuntes, im-
previsível se nos depara ·o que poderú acon-
tecer na cstaçuo chuvosa. No mínimo -
ruindo a ponte com as grandes enchentes, o 
que não seria nenhuma ·surprêsa para nós 
(e a estaçiio chuvosa não vem longe), a popu-
lação do lado direito da cidade ficaria, assim 
como tôda a populaçuo da vasta zona rural 
do mesmo lado, privada de receber os gêneros, 
e os demais produtos originários do lado es· 
querdo que, sem dúvidas é o maior celeiro 
abastecedor da cidade, resultando de tamanha 
anormalidade vultosos prejuízos para os produ-

,tores, comerciantes e consumidores. Do mes-
mo passo, mais de 100 crianças e 7 professô-
ras do Grupo Escolar, além do diretor e pro-

. fessôres da Escola Normal, de vários funcioná-
rios e cêrca de 10% da população da cidade, 

ficariam imobilizados do ·lado esquerdo, onde 
I moram, porque o Forum, Grupo, Escola 

Normal, Escola Noturna para Adultos, Co!e-' 
torias Federal e Estadual, Corrêios e Tele-
gráfos, l\Iatriz, etc., se localizam do lado di-
reito. Os caminhões de hú muito não trafe-
gam pela ponte, que, com peças podres, em 
parte sem guarda-mãos, com táboas do as-
soalho completamente soltas, constitue, como 
já ficou acentuado, grave perigo para os cava· 
leiros e pedestres, especialmente para· as 
crianças. Nem se diga que o trânsito PO· 
dcria ser feitos por botes, quando a ponte 
caísse, pois, na estação chuvosa, com as 
cheias, os botes não transitam. E os lotes 
do gado, tropas, etc., etc.? 

Nuo tenho, é certo, procuração para falar 
em nome do povo ele Perros, como, igualmente, 
aqui ninguém o tem. Mas, na qualidade de 
representante de parte da população e direta-
mente interessado pela segurança da ponte, 
pois por ela precisamos passar, diàriamente~ 
cu minha mulher (ambos funcionários), meus 
filÍlos e muitas pessoas pelas quais me interesso 
de perto, não pude sopita~ minh~ pronta _.de-
cisão de levar o assunto a supenor comade-
ração do Sr. Governador, q~e,. pelos seus 
nobres atributos de homem publico, bem me-
rece nossa confiança. 

Assim, agindo, cu o faço com aque~a ho-
nestidade de propósitos que sempre fo1 um~ 
constante de minha vida de. homem de ati-
tudes claras c definitivas, dc1xandc? de 1a~o, 
em oportunidades corno esta, qu~~tsq_uer In-
tuitos particularistas ou inconfcssave1s, para 
só visar ao bem comum. 

Eis, Sr. Deputado c digno ~-er~rescntante 
do povo mineiro, a situação senssuna a que 
acabo de me referir, situação que, cst?u 
certo, merecera a honrosa atenção de V. Excw. 
c dos nobres senhores Deputados, para se_r 
levado, com as eôrcs reais com a que na_r:ct, 
ao alto conhecimento do eminente dr. ?lhhon 
Soares Campos. 

Pela aicnção que dispensar ao assunto, 
hipoteco-lhe, de antemão, meu l)rofundo agr~
dccimcnto c de vúrios fcrrcnscs, agradeci-
mento extensivo aos ilustres Deputados que 
se dignarem apoiar a iniciativa. 

Deus guarde a V. Excia. 
(a.) José Drummond de Camargo, escrivão 

do 3.0 Oficio. (Palmas), 

CHISE DE HABITAÇÃO NA CAPITAL 

O SR. PHESIDENTE --- Tem a palavra o 
sr. Armando Ziler. 

, O SH. ARMANDO ZILER -- Sr. Presiden.te, 
Srs. Deputados. Palestrando hú poucos. dws 
com o Sr. Prefeito da Capital, na quahdade 
de membros da Comissuo Especial de Truns-

portcs, desta Cümara, tivemos oportunidade de 
ouvir de S. Ex c ia: esta expressão: "eu vi a 
fome em Belo Horizonte". . 

H.ealmente, quase nuo precisamos smr d_o 
asfalto da Avenida Afonso Pena, para vcn-
ficarmos que cxi~te fome em nossa bela Ca-
pital, c, não é mais scgrcào, nem se pocle es-
conder mais que êste fenômeno vem tomando 
um aspecto verdadeirarncn te alarmante. 

Com efeito, a situação piora no Bra~il, 
dia a dia, e infelizmente niio vemos da parte 
das autoridades federais, da parte do Govêrno 
da H.epública, chefiado pelo Sr. General Eurico 
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>Gnspai' Dutra; medidas que venlwm realmente 
resolver nossos problemas, que são mais dei-
xados ao abandono, como se não existissem. 

O que vemos da parte do Govêrno Central, 
é a preocupação de criar novos problemas e 
dificuldades que êle não rcsólverú c que virão 
agravar mais e mais essa siluaeão econômica, 
trazendo-lhe ainda o contra-pêsÕ de problemas 
políticos ilwentados pelos inimigos íntimos 

'(lo Sr. Presidente da República, cada vez mais 
empenhados em malquistú-lo com o povo. 

Um Govêrno tornado pela Idéia fixa do 
anti-comunismo extremado, não tem, evidente-
mente, tempo para estudar c resolver os pro-
blemas do povo, preocupando-se mais e mais 
em fechar partldós, cassar mandatos, fazer 

leis de segurança, etc., em demitir àqueles ci-
dadãos probos que ocupam cargos de certa 
relevância, eomo é o caw do nosso ilustre 
conterranco, o Sr. Temístocles Cavalcanti, que 
vem de ser demitido do cargo de Procurador 
Geral da H.epública, porque quis agir de acôrdo 
,com a sua consciência, de acôrdo com a 
Constitui~~ão Federal c contra a vontade fér-
rea de inimigos da democracia que cercam o 
General Dutra. 

, · , Nestas condições, não temos perspectivas 
!!cnão sombrias do nosso futuro, a menos que 
o Govêrno Federal mude de rumo e retome 
o caminho da democracia, para o que fa-
zeníos sinceros votos c apelos. 

l'Jão se atacam os problemas reais do 
nosso povo, não ;,e ataca por exemplo o da 
terra, que é o múximo problema nacional, c 
daí o agravmncnto da situação no campo e 

·na cidade. No campo, pcltt baixa da pro-
clu(;ilo, pelo abandono da terra, ainda explo-
rada pelo anacrônico sislemu de meias c 
tcr~:;.\s, pelo ê:~odo. Na cidade, pelo aumento 
suhr.to. da densidade da fJOpuJa(;:lo até o con-
,Hcstwnnrncnto, pelo aumento da mi~;6ria, da 
carestia da vida, pelo agrm·amcnto ela crise 
de transporte c de huhitarões. 

. I~ é sôbre a crise de IiabHnção que desejo 
prme1palrnente cham.m· a atend'ío desta Caf;a. 

, Acontece, Sr. Presidente c 'srs. Deputados, 
que, vor fnlta de habilita~~iio c pelos altos 
Preço;, do~ aluguéis de casa em nossa Capital, 

-7a popula~ao pobre, a classe opel'Úria, niio pode 
t~._manmra alguma conseguir um te'o em que 

, ~IJ<l um, pouco sequer de confôrto um mí-
mmo de higiene. E neshs condi~·õc~ jl1 
vdemd. os 1~esta Cnpital, con;o' 'nas t'nl·l·l!lc.:s' c·I-~ a e•· ,i S'- l) , ., . 

1 . ,,, o, • uo aulo e Hceifc ·1 c·z"fJlll··,-'·> !l'l C rlS',C O})" , . , . ' , " .. ~hh '" 
du' ''.·1 deranu,, que é a mais pobre do ce:1tro 

Clt a e e ·lte !lo, l .. , . ·qtl" • ' S J,Ull OS par··t 0'' lllOITO" · " crrcundam .1 C· 'L· I ' · ' ·' ·' do Hibe' ~ · 1 ' apl •1 c pura as margens 
. . ~ • 1:·•o lo Arruda. . 

· L ah, nas horas d' foi"· , · _ luar, c aos dom in, ,. -,e . ,.l, n.1s no~tes de 
sacrifício, com al~~~~··~·~·~csopn.ese<lfl,uem eom Imenso. 

.1 • , ' ' '• . 'Hfl, l111! llOl'C) } nwuc.Ira velha, alguma;.; telhas ~ 'l'lt 1 · ( ll c • t 1 · · · · "' ' H on 'H as 1cvan ~r os seu.s numldes barracões de d 1 ·: 
que, amda assnn, não ficam eS'"'s C<lll ta 0 .!0

• 
, . , •• " ''U· s ruçoes em menos de Cr~ 800,00 che"ando :15 •• · 

a Cr:S 3. 000,00. ' " ' · vezes 

t 
~3or via l~lisso, s~. l~residcntc, diversos 

ou euos c co il_l~l~, an es ucs~udos, hoje estão 
semeados de rustieos hanacocs onrl~ se uqlo-
merarn os pobres de Belo ,Hor·izonte. Nestes 
lugares não c::istc úgua, rede de esgotos, não 
existe luz e nem mesmo caminhos não 
há coisa alguma senão quatro parede;, de 
ndohe e algumas latas cobrindo êsscs caixões 
de terra ou, quando mais afortunados algumas 
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telhas abandonadas, de alguma construção an-
tiga. Um ou outro adquire pedra~> para os 
alicerces e telhas novas, c, às vêzcs esquadt'ias. 

Assim conseguem casa os operários que 
ganham em Belo Horizonte, às vf::zcs a n11sél'ia 
de Cr$ 15,00 e Cr~i 20,00, como é o caso tios 
próprios operários da Prefeitura Municlpal, 
que percebem a irrisorla quaniia de Cr!~ 1'1,70 
- que inspirou por certo, aquêle c<:lebre 
samba popular. Vivem amontoados nos 
morros, não lendo outra solução para os seus 
casos. 

De algum ternp"' .:1 esta parte, prepostos 
da Prefeitura têm corrido êsses morros em 
missão de limpeza e por duas ou três vêzes 
já derrubaram barracões que vinham servin-
do, de qualquer maneira, de abrigo pura seme-
lhantes nossos. Sim, queiram ou não, são 
nossos semelhantes!. . . E se são anti-higiê-
nicos, eomo são de fato, a solução n:io é deixar 
cxpo~>los no relento c às intempéries, homens 
mulheres e crianças, pela derrubada. 

Sábado passado, Senhores Deputados, deu-
se isto na Vila Santo André: dois fiscais da 
Pr·efeitura, com uma turma de oito trabalha-
dores, e acompanhados por um elemento da 
polícia, tomaram de assalto o outeiro que fica 
no fim de linha de bondes Santo André e ali 
fizeram uma devastação em regra. Vinte e 
nove harracõe~; foram destruidos, ~.cndo que, 
dêles, dezesseis jú estavam acabados ou em vias 
de acabamento. E se bem que a ordem fôssc 
a de destruir barracões ainda não habitados, o 
fato é que, com a fúria com que SP lançaram a 

. essa obra "construtiva", aquêlcs seH!lüres des-
.ruiram tambórn barracões habitndos. E pro-
rneterani que, segunda-feira, hcJje, iriam lá ter.' 
minar o "~;ervi~:o", arrasando o resto dos 
harraeõcs. No morro deve haver uns 80 
barracões: 2!) jú foram destruídos. Quase 
a metade. A população do morro está em 
pfmico; procurou o Sr. Governadot· do Es-
tado, procurou o Sr. Prefeito c obteve dê-. 
lcs a promessa de c~>tudar o caso. E nc-
ccssúrlo, eom a crise atual de habitação, 
certa tolerância com a classe .mais pobre, 
que do contrário, não terá meios llc se abri-
gar nem mesmá da chuva c do sol. Não 
discuto se os terrenos pertencem à Prefei-
tura ou se não pertencem. No caso da Vila 
Santo André, parece que pertencem. Mas 
que não fôssc. Nem isso justificaria que os po-
deres públicos permitam que se faça o que 
se cstú fazendo. Não culpo o Ex mo. Sr. 
Prefeito da Capital que sei ser um homem 
íntcrrro e honesto. Pelo contrário, apelo 
par; S. Excia. para a sua fonnação • cristã 
~ c não vejam nisso ironia, mas toda a 
sinceridade, porque tenho a certeza de que 
S. Excia. não concordará em tamanho desca-
labro , perpetrado por prepostos seus. 

Entre as pessoas que encontrei lá, desa-
brigadas, vi um pai de nove filhos, . Ulll: ~os 
quais na J\larinha, servindo, portanto a ~atna; 
um expedicionário, 0 Sr. .João dos Reis, q~e 
com muito sacrifício, abandonados cor_no estao 
os expedicionários, não é de se admrrar que 
um dêles que escapou à morte, sob. as balas 
nazistas na Itália venha morrer a mingua 
no recesso da Pi;tria, em pleno regime da 
ordem c de legalidade, gozando a vitória 

- ' 



.das nossas armas, - um expedicio'nário, o 
sr. João dos Heis, que havia acabado de 
levantar o seu barracão c para lá mudar-se-ia 
ontem com a sua família, · para aqnilo que 
seria o lar de um expedicionário - urna 
casinha tosca, levantada por suas próprias 
mãos ... 

Mas; sábado, a casa foi derrubada; uma 
pobre viuva, com 5 filhos, um dos quais doen-
te, também ficou sem o seu barracão; urna 
outra, com duas crimwas, uma das quais 
aleijada, da mesma forma perdeu o teto que 
abrigava o seu casal de filhos. São cata-
·dorcs de papel que conhecemos aí pelas ruas 
numa luta tremenda para nfío morrer de fome; 
outros são mendigos, vivem de caridade pú-
l>lica; outros são operários que ganham mi-
séria. Alguns dêlcs ~;iio opcrúrios da Pre-
feitura <", portanto, colegas daqueles que foram 
ao morro destruir os seus barracões ... 

0:; homens estavam ausellles, no trabalho; 
:1s mulheres choravam, ns crianças atiravam pe-
dras nos demolidores. i<:stes pralicarmn gran-
des façanhas, verdadeiros· atos de banditismo 
em plena Capital, chegando mesmo a ameaçar 
aquela pobre gente com arma de fogo. 

Essa situação promete agravar-se diante 
da ameaça que pe~;a sôllre a gente do morro, 
de que o rc:;to dos barracões será destruído 
hoje Ot! amanhã. Sr. Presidente, a crise de ha-
hitaçi:o é grave. Os salários miseráveis que 
ganham os opcrúrios em nossa Capital, não 
1hes permite :1lugur qualquer casa por mais 
lmmildc que seja. Snhcmos que um barracão, 
mesmo na zona suburbana, não se encontra 
hoje por It1enos de Cr* ilüO,OO, Cr$ 400,00 ou 
Cr$ 500,00; ora, os operários que não ganham 
·nem me:mw ,êsses Cr$ 500,00, onde iriam mo-
rar senão no morro, em casas feitas com latas 
de querosene ou adobe, resolvendo, por si mes-
mos, o problema, de maneira que podem, por-
que, não encontram, infelizmente, ainda, da 
parte uns po(~eres competentes, auxílio efieat 
nesse sentido?. 

. Soli~itamos, assim num apêlo muito sin-
cero e sentido, que a Mesa se dirija ús auton-
desgraças à gente pobre de Belo Horizonte, por-
que o r.tue ela vem sofrendo já é bastante para 
Jcval' ao desespero qualquer cristão. 

Em o que tinha a dizer (Palmas). 
Finda a matéria a ser tratada na hora do 

expediente, c nada mais havendo que ser tra-
tado na primeira parte da Ordem do Dia, pas-
sa-se à 

2' PAHTE DA OIWEM DO DIA 

1' discussilo do projeto Il. 101 

Anuncia-se a 1~ discussão do projeto n. 
101, do Govêrno do Estado, que nutori:~,a a 
abertura de um crédito especial de Cr$ .. 
2.0ü0.000,00, à Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho, a cuja leitura 
procede o Sr. 1° Scerelúrio. Livre a pala-
vra, não a solicita nenhum Sr. Deputado, 
sendo, pois, encerrada a discussão. 

- Fica sôbre a ·mesa para votação logo 
que se verifique número. 

1~ discussão do projeto n. 102 
' ' ' I 

, Segue-se a 1.í diseussão do projeto n. 
102, do Sr. Candido Ulhôa, concedendo au-
xílio à Sociedade Nossa Senhora· do Carino 
da Conferência de São Vicente de Paulo, de 
Monte Carmelo. Lido êsse projeto' pelo Sr~, 
1° Secretário, c franqueada a palavra, não se 
manifesta nenhum Sr. Deputado. É por-" 
ta li to, encerrada a discussão, para ser.· vota-
do logo que se verifique número. · 

1• discussão do projeto 1z. 103 
!Passa-se à 1• discussão do projeto n. 103 

do Sr. Candido Ulhôa, autorizando a· cons-
trução de urna ponte sôbre o rio Paranaíba, no 
município de Coromandel, cujo contexto ú 
lido pelo Sr. 1° Secretário, sendo, a seguir. 
franqueada a palavra. Não a solicitando ne-
nhum Sr. Deputado, enceúa-se a discussão. 

- Sôbre a mesa para votação logo que 
haja número. 

1• discussão do projeto ll. 104 
Em seguida, anuncia-se a 1~ discussão do · 

projeto n. 104, do Sr. Candido Ul~1ôa, auto-
rizando a construção de uma rodovia no mu-
mcípio de Unaí. Lido êsse projeto pel~ Sr .. 
1 ,, Secretário, e franqueada a palavra, na o se 
manifesta nenhum Sr. Deputado,' sendo, PO!s, 
cneerrada a discussão. 

- Serú votado logo que haja quorum. 
1• discussão do projeto 11. 105 

Entra, a seguir, em 1" discu:>são, o pr?jeto . 
11. 105, do Sr. André de Almeida, autonzan~ 
cto a eonstrucãu de um predio escuiar, no sub-
·listrito de Vau-Açu, no município de Ponte · 
Nova. Lido êsse projeto pelo Sr. 1° Secretário, 
e declarada livre a palavra, dela não faz uso 
nenhum Sr. Deputado. 

- Passa-se, pois, à votação, que se fará 
Jogo· haja número. 

1' discus.w1o do projeto n. 106 
Em seguida, anuncia-se a 1• discussão do 

projeto n. 1 OG, do Sr. .Julio de Carvalho? con-
cedendo subvenções a instiiuições de caridade, 
cujo contexto é lido pelo Sr. 1 '' Secretário 
Livre a palavra, nãú a solicita nenhum Sr. 
J)eputado. B portanto, encerrada a discussão. 

. devendo-se proceder à votação logo que se 
verifique número. 

1• discussão do projeto n. 107 
A seguir, anuncia-se a 1 '' discussão do :pro-

jeto n. 107, do Sr. Uriel Alvim criando uma 
Escola Média de Agricultura no município de 
Parreiras. Lido êssc projeto pelo Sr. 19 Se~ 
eretúrio, é franqueada a palavra, não se ma-
nifesta nenhum Sr. Deputado. í~, portanto, 
eneerrada a discussão, devendo-se passar it 
vota~~ão. 

1~ discussão do projeto 11. 108 
Passa-se à 1 ~ discussão do projeto n. 

108, do Sr. Oscar Corrêa, concedendo subven-
ção ao Vila Nova Atlético Clube, cuja leitura 
procede o Sr. 1 o Secretário. Livre a palavra . 
não a solicita nenhum Sr. Deputado, sendo• 
pois, encerrada a discussão. ' 

- Fica sóbre il mesa para votação logo 
se verifique número. 
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VOTAÇÃO DA .MATf~RIA DISCUTIDA 

Declara o Sr. Presidente que já existe 
número regimental, na Casa, para que se vote 
a matéria há pouco discutida, a saber: 

Projeto n. 101 (em 1" discussão):- apro-
vado. A Comissão de Finanças. 

Projeto n. 102 (em 1~ discussão):- apro-
vado. A Comissão de Finanças. 

Projetou. 103 (em 1• discussão):- apro-
vado. As Comissões de Viação e Finanças. 

Projeto n. 104 (em 1• discussão):- apro-
vado. As Comissões de Viação c Finanças. 

Projeto n. 105 (em 1• discussão):- apro-
vado. As Comissões 'de Viação e Finanças. 

Pró,ieto n. 106 (em 1• discussão):- apro-
/ vado. A Comissão de Finanças. 

Projeto n. 107 (em 1• discussão):- apro-
vado.· As Comissões de Agricultura c Finan-
ças. 
·~ 

VOTAÇÃO EM 2~ DISCUSSÃO, DO PRO-
JETO N. 44 

' Logo após, anuncia-se a votação, em 2• 
discussilo, do projeto n. 44 e emendas (art. 5• 
em diante), dispondo sôbrc o irnpôsto territo-
. rial. 

Pôsto em discussão c encerrada esta, fica 
adiada a votação por falta de número. 

2.i DISCUSSÃO DO PROJETO N. 57 

Segue-se a 2• discussão do projeto n. 57, 
revogando os decreto-leis ns. 1.630, 1.697 c 2.146. . 

Lidos sucessivamente, cada um de sua 
'V~~· Pelo Sr. 1• Secretário, os artigos 1 • e 2• 
desse projeto, têm as suas discussões encerra-
das. Passa-se, pois, à votação, que se fará 
logo haja número. 

QUESTÃO DE ORDEM 

} · O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Prc-
Sldcntc, pela ordem. 

. Eu perguntaria a V. Excia. se na votação, 
n~s J?Oderíarnos usar da palavra para enca-
~tnha-la. Por ocasião da votação pode-se pe-
d~? a palavra? E a discussão fica encerra-

h ·O St R.d PRESIDENTE - Para encarni-n amen o a votação P d . . 
cussão ficar cnce d ' 0 c, Porem a <hs-rra a c com ela o p · a apr?scntaçãó de erndndas. ' razo para 

L~do o a_rt: 3• do projeto n. 57. pelo 
Sr. 1 Secrctano, tem a sua d' _ 

d . 1scussao en-cerra a, para ser votado· logo que se v. ·r· 
número. cn 1que 

2.4 DISCUSS,\0 DO PROJETO N. 45 

. Entra~ a ~cguir, em 2.• di~cus~ão 0 . pro-
Jeto n. 4.>, cnando urna Estaçuo Experimen-
tal de Cana, que será localizada no município 
de Ponte Nova. 

·Lido o art. 1.• dêsse projeto é franqueada i 
a palavra. 

Os Srs. Alberto Deodato, André de Almei-
da, Mauricio Andrade, proferem discurso 
cujos originais não. foram devolvidos. ' 
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QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre~ 

sidcnte, pela ordem, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o 

Sr. Alberto Deodato. 
O SH. ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-

sidente, pediria 'a V. Excia. submeter à Casa 
o seguinte: a necessidade da ida do presente 
projeto, que cria despesas, à Comissão de Fi-
nanças. 

Declara o Sr. Presidente que a Mesa já 
leu o parecer da Comissão de Agricultura, pela 
aprovação do projeto; entretanto, a pedido do 
Sr. Alberto Deodato, vai consultar à Casa se 
concorda com a ida do dito projeto à Comissão 
de Finanças. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

De acÔrdo com a opinião do Sr. Depu-
tado Alberto Deodato, um projeto só deve ir 
à Comissão, quando essa o requeira. Assim 
determina o art. 61 do Regimento. 

O Sr. Alberto Deodato - Salvo quan-
do implica em despesa é que tem que passar 
pela Comissão. . · 

O SR. LIMA GUIMARÃES- Êste rcqucn-
mento só pode ser feito por escrito, c apoia-
do por maioria absoluta . 

O Sr. Alberto Deodato - Eu o farei por 
escrito. 

O SR. BOLIVAR DE FREITAS- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

O requerimento do Sr. Deputad? Alberto 
Deodato foi feito para que a Casa fosse ~on
sultada se o projeto deve ou não s~r enviado 
à Comissão de Finanç:as. Se o proJet_? env~l
ve ou não aumento de despesas, para ~sso nao 
há necessidade de requerimento cscrlto. Re-
queiro a V. Excia. oralmente, pa~a que a 
Casa seja consultada sôbre se o prOJ<:to deve 
ou não ser enviado à Comissão de Fmanças, 
isto é, se a Casa julga ou não que êle envol-
ve aumento de despesas. 

O SR. PRESIDENTE- O art. 61 do He-
girnento, no caso, preceitua: "Quand<_> ~nn D?-
putado pretender seja sôbre certa !nateriU ouvi-
da determinada Comissão, requer~~lo-a J?Or ~s~ 
crito, até 2• discussão c a Asscmbleia dehherar.t 
por maioria absoluta". J 

O SH. BOLIVAR DE FREITAS - I ela 
ordem Sr. }>residente. · 

O SH. PRESIDENTE - Teu~ a p~lavra 
o Sr. Bolivâr de Freitas, por liberalidade, 
pela segunda vez. · , 

O SH. BOLIVAH DE FREITAS - Agra~ 
deço à Mesa essa liberalidade. O meu requ? 
rirnento oral não é para que o projeto seJa, 
enviado à Comissão de Finanças, é para d <JUC. 
a Casa seja consultada se êssc proJeto eve 
ou não em virtude do requerimento Inte~snso~ 

' , C . - I F' ~"aS por I ser enviado a onussao l c •1nan,. • as 
mesmo que êle envolve aumento de despes 

0
;. 

É um ponto diferente do caso proposto P 
V. Excia. 'mento 

O SR PRESIDENTE - O requen
1
. • · · np 1cara de V. Excia., deferido pela Ca~a, J1 Finan-

na remessa do projeto à Comissao d e 
ças, isso se a Casa assim o c!lten er • 

Nessas condições, contrana formalmente 
o art. 61. 



O SR .. JUAREZ DE SOUSA CARMO - Sr. 
Presidente, pela ordem. · · 

O SIL PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. .J uarcz d c Sousa Curmu. 

O SR. .JUAREZ DE SOUSA CARMO -
Sr. Presidente. Na questão de ordem levan-
tada, consulto a V. Excia. se êssc projeto au-
menta ou não as despesas. 
. O SH. PH.ESIDENTE - Lê o projeto em 
referência. 

O SH . .JUAilEZ DE SOUSA CARMO- Le-
vantei esta questão de ordem, porque o Hegi-
mesmo Interno diz que, no caso, .do projeto que, 
direta ou indiretamente, concorra para amnen-
tar a despesa pública, à Comissão de Finan-
ças compete manifestar-se. 

O SR. PHESIDENTE - l\Ias a l\Iesa, en-
tende que êlc não aumenta a despesa. 

O SH. úLTil\IO DE CAHVALHO - Sr. 
Presidente. Fui relator dêsse projeto; para 
dm· o parecer que aí está, consultei o Plano 
de Recuperação Econômica c tive o cuidado 

-de verificar verba por vcrha, parcela por par-
cela do projeto com as parcelas citadas no 
I)lnno de Hecuperação Econômica, a sorna 
dessas parcelas, bem como cada parcela. A 
soma corrcspontlc justamente a um milhão e 
trezentos mil c0ntos. Portanto, a questão do 
Plano determina que esta Estação Expcri· 
mental deveria ser localizada em Rio Branco 
ou Ponte Nova c, havendo um requerimento 
para que fôssc em Ponte Nova, fomos de 
acôrdo, portanto, eom que a verba pura estas 
depesas ~;cja estipulada no Plano de Recupera-
ção Econômica, c não se enquadra no Regi-
mento Interno. O art. que acaba de ser lido 
não aumenta nem diminui a despesa; é urna 
despesa jú estipulada nesse Plano c que está 
no orçamento. 

Foi êstc o motivo do voto que dei favorúvel 
ao projeto. 

O SR. ALBERTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, pela ordem - Não hú dúvida ncnlm-
ma. Mesmo que não aumente a despesa, é pre-
ciso que o orçamento da despesa seja modifi-
cado. Para isso vai haver urna modificação da 
consigna~~ã0 do orçamento de despesa. 

me prccü;a ir à Comissão de Finanças, 
mesmo porque êlc tem que entrar no or~~a
mcnto da despesa. De maneira que isto 
afeta diretamente :'t Comissão de Finanças. 

O Sn. URIEL AL VIM - Pela ordem, 
Sr. Presidente. 

Sr. Presidente. Esta Casa tem se mani-
festado, reiteradas vêzes, dentro do princí-
pio de liberalidade, c é justamente dentro 
dêsse princípio que venho usar da palavra 
pela segunda vez, na discussão do presente 
projeto. 

Tenho que dizer a V. Excia., Sr. Presiden-
te ou e o Sr. Deputado André de Almeida, 
a~to; do projeto que ora se discute, resolveu, 
por liberalidade, concord::~r em que o proje-
to em aprêço fôsse encaminhado· à Comissão 
de Finanças c também à: Comissão de Agri-
cultura em cujo nome neste momento ouso 
fazer u'so da palavra, também por liberalida-
de, pois concorda ? indica que o projeto em 
aprêço seja encammhado à Comissão de Fi-
nanças. 

A. L.- 43 

O SR. PHESIDENTE - Atendendo ao re·-
qucrido pela Comissão de Agricultur:i e ao pe-
dido do próprio autor do projeto, . de que 
seja o mesmo encaminhado à Comissão de 
Finanças, a Mesa assim o defere. Entre-
tanto, a atitude da Mesa seria de submeter 
à deliberação da Casa o requerimento do Sr: 
Alberto Deodato, e só iria o projeto à Comis" 
são de Finan~~as, caso a Assembléia assim o 
deliberasse pela maioria absoluta de seus 
membros. 

2í DISCUSSXO DO PROJETO N. 61 
Finalmente, anuncia-se a 2' discussão do 

projeto n. 61, criando uma Escola Elementar 
de Agricultura no distrito de Santa Cruz da 
Escalvado. 

A pedido tlo Sr. Uriel Alvim, também de-
ferido, o Sr. Presidente determina o encami-
nhamento dêste projeto à Comissão de Finan-
ças. 

PLANO DE FOMENTO DA PHODUÇJí.O 

O SR. PAUHíCIO SOAHES - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Fahrício Soares. .-

0 SH. FAUHíCIO SOARES 1 Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados. . _ 

Tomando na devida consHlcrap~o as graves 
acusaeões feitas pelo Sr. Manncio Andrade 
ao m(Jdo pelo qual foi clabor~do o PlmH? de 
Fomento da Produção, considerall:do _muda 
as restrições à fórma de sua aplu:;açuo, _a-
prescn to a êste plcnúrio, para dellberaç~~o, 
o seguinte requerimento (lê) : ,, 

HEQUEHll\1ENTO N.? 70 

Sôbre conuocacilo do Sr. Secretário da 
·~1 g ri c ullu m 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 1 Os Deputados ahab:o assinados, ten1 o .~m 
vista o discurso pronunciado nesta Assembl;I~l, 
no dia de hoje, pelo Sr. Deput~do M:~unciO 
Andrade, em que se fazem considernl;oc~ ao 
Plano de Fomento da Produção do Goyerno . 
do Estado, requerem a V. Excia., nos term?s 
do nrtigo 11 da Constituição Estadt~nl, seJa 
convocado o Sr. 'Secretário da Agncultura, 
para, pc~;soalrnentc prestar à Ca~;a. informa-
~~õcs sôbre o referido Plano, dc~ngnan.do-sc 
previamente hora c dia para o comparecimen-
to do mesmo titular. . . , 

Sala das Sessões, G de outubro de 1917 · 
(a.) FaJJrício Soare~; - Rondon Pacheco 

._ Antônio Caetano - Geraldo Ataíde - An-
tônio Pimenta - Oscar Corrêa - Manuel Ta-
veirn - Alberto Deodato - Faria Tavares -
Bolivar de Freitas - .Juarez de Sousa Carmo 
- Armando Zilcr - J nlio de Carvnlho -
Tancredo Neves - Maurício A"Mlrade - M?u-
rão Guimarães - Candido Ulhôa - Martms 
da Costa - Carlos Pratcs - Adolfo Portcla -
Augusto Fi"ueiredo - Joubcrt Guerra - A,. 
Costa- Ja~on Albergaria- Luiz Maranha-
Magalhães de l\lclo Viana. " 

O SH. MAURíCIO ANDRADE, profere um 
discurso, cujos originais não foram devolvi-
dos. 
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O SR. PRESIDENTE- De acôrdo com o 
art. 11 da Constitutição Estadual, dos arts. 160, 
parúgrafo-1,0 e 155, parúgrafo 2• do Regimento 
Interno, o requerimento do Sr. Deputado Fa-
brício Soares, devidamente apoiado por 113 
dos Srs. membros da Assembléia, irú à Comis-
:oão respectiva, que dará parecer sôbre o mesmo 
dentro do prazo de dez dias. 

ENCERRAMENTO 

Na da mais havendo que tratar, o Sr. Presi-
dente declara finda a sessão, designando para 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 7/10/194 7 

Primeim parte 

Das 14 às 15 horas: 
Leitura e aprovac;ão da ata. 

Expediente, inclusive leitura e aprovação 
·de projetos, indicações, requerimentos c inter-

~ \ pelaçõcs. 

Das 15 às 16 horas: 
Discussão e votaç:ão de requerimentos, in-

dicações c interpelações, inclusive requerimen-
to n. 62, do Sr. Moacir Hcsende, sôhre no-
meação de uma comissão especial, publicado 
na ata da 4 7~ srws'io 

Leitura c a~~:~~a~:üo de relações finais. 

Segunda parte 

Das 1H às 18 horas: 
' . .Votação, em 2• discus~;ão, do projeto n. 44 
(art~go .8• cru diante), dispondo sôbre impôs to 
terntonal. 

Votação, em 2' discussão do projeto n.57, 
·~~rzu~rrdo os Decretos-leis ns. 1. 630, 1. 697 c 

. 1" discussão cJo projeto n. 109, do Sr. 
:Tuar.:z de Sousa Carmo, autorizando a cons-
t~uçao de um prédio para grupo esco:ar na 
ctdadc de Ituiutaha. 

1' discussão do projeto n. 110 do Sr. Juart'z I s ' ' - · ~e • ousa Carmo, mandando construir 
po~te sobre o llio da Prata no municí•Ho de Itmutaba. ' • · 

J · · 1• discussão do projeto n 111 do Sr 1 

uarcz cJe S · ' · , _ ousa Carmo, que dispõe sôbrc a encampaçao da c•·tt" d I , . It · t l . < ., <1 a t c automovel que hga 
mu1! lU. a? C~nal de São Simão. 

dlscussao do projeto n 112 l S. Juarez de Sous·1 C· · , < o 1 • 
i>onte sôbrc 0 riio T '1;mo, 1!1anda~1~o. constuir 
iutaba. CJUeo, no rnuniclplO de Itu~ 

1• cJiscussão do projeto n 113 l 
João Carnilo, que uispõe sôhr~ ,1 'c'

1 
< 0 s; · 

- d est , d· 1 ' Icampa-~ao . a r a a te automóvel que ligo s:-
Uonnngos do Prata, Santa Isabel (:u., 't'10

1 S- S l t' ;- c] J . . • • xOI,\ lU ao c la~ I,to _ o urum~nm, IUo Casca, Abre 
C~mpo Sao .Toao do l\Iahpó, até o lugar dcno-
mmado ~ealez~, da estrada Hio-Bahia. 

_ 1'' ths~ussao do. projeto n. 114. do Sr. 
Joao Çm;mlo, autonzando a construção de 
um predw para grupo escolar na Vila do 
Santo Antônio do Grama, município de Rio 

. Casca. 
1 ~ discussão do projeto n. 115, do Sr. 

João Camilo, autorizando a construção de 
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um prédio para grupo escolar na Vila de 
São Sebastião do .Turumirim, municípí J de 
Rio Casca. 

1• discussão do projeto n. 116, dÓ Sr. 
Luiz Maranha, concedendo auxílio à Casa 
de Caridade Lcopoldinensc, Asilo Santo An-
tônio c Orfanato D. Lenita Junqucira, em 
Leopoldina. 

1• discussão do proj c to n. 117, do Sr. 
Luiz l\Iaranha, concedendo auxilio à Confe-
rência de São Vicente de Paulo, dos niuni-
cípios cJc Hecrcio, Laranjal, Palma, São João 
Ncpomuccno, Além Paraíba, Volta Grande e 
Pirapetinga. 

1• discussão do projeto n. 118, do Sr. 
ValcJir Lisboa, autorizando a construção de 
uma Escola Elementar de Agricultura cru 
Andrelfmdia, Sul de l\Hnas. 

1• cJiscussão do projeto n. 1Hl, do Sr. 
Valdir Lisboa, autorizando a construção de 
uma Escola de Laticínios, em São Gonçalo 
do Sapucaí, no Sul de Minas. 

1• discussão do projeto n. '120, do Sr. 
Valdir Lisboa, autorizando a construção de 
urna Escola de Produtos de Origem Vegetal 
em Ouro Fino, Sul de Minas. 

1• discussão do projeto n. 121, do Sr .. 
Valdir Lisboa, autorizando a construção de 
uma Escola Elementar de Agricultura, em 
1\fonsanto, Sul de Minas. 

1" discussão do proj<)LO n. 122, do Sr. 
Valdir Lisboa, autorizando a construção cJc 
urna Escola Elementar de Agricultura, em 
Campanha, Sul de Minas. 

1 ~ discussão do projeto n. 128, do Sr. 
Valdir Lisboa, autorizando a construção de 
uma Escola Industrial c VocaCional em lta-

,jubú, no Sul de Minas. 
1 ~ cJiscussão do projeto 11. 124, ·do Sr. 

Valdir Lisboa, autorizando a construção de 
uma subestação Experimental de Café, em 
Machado . 

1 ~ discussão do projeto 11. 125, tlo Sr. 
Luiz Domingos, autorizando a construção de 
uma I>onte sôbrc 0 Hio Matipó, na cidade de 
Haul Soares. 

Levanta-se a sessão. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente 
Lima Guimarães - 1.• Vice-Presidente 
Castro Pires - 2." Vice-Presidente 
Valdir Lisboa - 1:' Sccrclúrio 
Luiz Domingos - 2,? Secretúrio 
Emílio Vasconcelos - 3.0 Secretário 
Ozanam Coelho -;- 1." Sccrctúrio 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇlí.O, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - Prdidente 
.Juarez de Sousa Carmo- Vicc-President~ 
Fabrício Soares 
Faria Tavares 
Starling Soares 
Hibciro Navarro 



I . 

.-Ir· 

COlUSS.i\0 DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E T0r.1ADA 
DE CONTAS 

~1aurício Andrade - Presidente 
Renó - Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa 
Feliciano Pena 
Guilherme Maclwdo ( *) 
Tancredo Neves 
( *) Substituído, interinamente, pelo sr. 

Mateu.s Salomé designado em sessão de 
lj10j1947. 

COMISSÃO DE AGRI(ULTURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uricl Alvim - Presidente 
Dnar l\Iendes ~ Vice-Presidente 
último de Carvalho 
Annando Ziler 
Dilermaudo Cruz 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

I:i:mílio Silveira ( *) - Presidente 
Hondon Pacheco -- Vice-Presidente 
Augusto de Fi"ueircdo 
Arlindo Zaninl 
José Carvalheira ( •) 
( •) Suhsliluídos, interinamente, pelos 

srs. _Jouher Guerra c Bolivar de Freitas, res-
~;c1~ll v;l~l:ente, dcsigna<los em ses.~ão ·de 
~~ ., 10 .• 7. 

COJ!11lSSi\O DE VIAÇÃO E mmAS PúBLICAS 

Otacílio Ncgrão - Presidente 
José Augusto - Vice-Presidente 
Andr6 de Almeida 
Jofio Cmnilo 

· Mateus Salomé 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

llacir Lima - Presidente 
Adolfo Portela - Vice-Prcsiuentc 
Bolivar de Freitas 
(ieraldo Ataíde 
Astolfo Dutra ( •) 
( *) Substituído, interinamente, pelo sr. 

St~rling Soares designado em sessão de 
1110!1!H7. ' 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Cnetano --- Presidente 
Antônio Guimarães --- Vice-Presidente 
Fiueleino Viana ( ·) 
J a~cler Albergaria ( *) 
Lmz Maranhu 
( *) _Suhst~tuíllos, interinamente, pelos 

srs. !Jourao Gmmarães c Moacir Hezcndc, res-
pectivamente, designados em sessão de 
~4f211047. . . 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amaueu Andrada - Presidente 
Chaves IUbeiro - Vice-Presidente 
Aluisio Costa 
Antônio Pimenta 
Jason Albergaria 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS' E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

Cesar Soragi ~ Presidente 
Lourenço Aúdrade - Vice-Presidente 
Carlos Prates 
Guilhermino de Oliveira ( •) 
Manuel Tuveira ( •) 
( •) Substituído, interinamente, pelo 

Sr. Martins dá Costa, designado em sessão de 
22J9J1!l47. 

( *) Substituído, interinamente pelo Sr. 
Geraldo Ataide, designado em sessão de 
3J10J1!l·17. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Resende -- Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró Júnior 
Xcnofonte Mcr·cadantc 
Simões de Almeida 

COMlSSli.O ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (!') 

J ason Albergaria 
Cesar Soragi 
Lima Guimarães 
Simões de Almeida 
Xenofonte Mcrcadantc 
Bolivar de Freitas 
Fabrício Soares 
(*) Nomeada em sessão de lü\9!<17, ~o!l~ 

forme requerimento n. 42, do Sr. Fabncw 
Soares. 
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRE PRODUÇÃO 

AGRíCOLA (*) 

Sousa Carmo 
.João Cmnilo 
Ozanan Coelho 
Lonnmço Andrade 
.T ason Albergaria 
Candido Ulhôa 
Ccsar Soragi 
(') Nomeada em sessão de 2219!1947, 

conforme requerimento n. '13 do Sr · Sousa 
Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES C') 

Rondon Pacheco 
José Augusto 
Ilacir Lima 
Magalhães :Melo Viana 
Aluisio Costa ( *) 
Cesar Soragi 
Armando Ziler 
(*) Nomeada em sessão de 2219!1947, 

conforme requerimento n. 51, do Sr. Simão 
da Cunha. 

( •) Substituído, interinamente pelo sr. 
Bolivar de Freitas, designado em sessão de 
111011947. 

COMISSiiO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro 
Castro Pires 
Emílio de Vasconcelos 
Fidelcino Viana 
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Geraldo Ataide 
· Feliciuno Pena 
· Canclido Ulhôa 
(*) Nomeada em ses:;:io de 29j9\Hl47, 

conforme requerimento n. 57, do sr. Chaves 
Ribeiro. 

'so.• SESSÃO ORDINARIA, EM 7 DE OUTUimO D}: lfi·;'l 

PRESIDr';;NCIA DO SR. ALBERTO TEI::EIHA 

J:·· 

I. 

SUMAHIO: -- Comparecimento --,Aia --· 
Expediente: mensagem 11. 01 s~lm:.> , a 
Caixa de Apo:;entadoria e Pensocs o_a 
H.M. V. -- Ibdiograma do Juiz Mum-
cipal de .Toão Pinheiro SollcUando pr~

vi·'cA•nci· '\ _ Telc"rnmas dos Srs. Presl-u " o , ,_, 
dente da A:·;sociueiio Comercial, Schastwo 
Geraldo 1\Ielo c o"türo:,, d. Ana l!ern.urdes 
Maciel c outra fnncionúrio:; fu;ealS de 
Ubcraba c funcÍonúríos da Circunser_i~~ão 
de Miracema - Oficios do Sr. J.\limstro 
da Viação, sôhrc prolongan~Cl!io <ie fios 

telegráficos; do Sr. Secrelano do Inte-
rior, contendo info,rmações l;úbr~ acot;-
tecimentos em Ouro Fino; dos Srs. MI-
nistro do Trabalho, Presidentes das As-
sembléias de Hio Grande do Norte, Per-
nambueo c Bahia agradecendo; dos Srs · 

· Cônsul de Portugal, Superintendente do 
Touring Clube do Brasil, Co:n~mdante 
do n.• B. C. :M. da Fôrça Pohcwl .de 

· ' Minas fazendo comunieaçõe~; -- Heque-
rirnento do Sr. Firmo Tomaz de Sousa -
Indicação n. 8 sôhrc instalaçfto de c:;c~J~~ 
públiea em Burarama - Projeto~;: n. Lb 
Unstabção da Fazenda em Passa Quatro)' 

' ll. 127 (construção de Escola Elcment~\~· 
de Agricultura em Três Pontas) e n. 1-:o 
(Sub-Pôsto de Scricicullura em Baepend1) 
do Sr. Valdir Lisboa; n. 12\J (cinco mo-
inhos de trigo), n. l:lO ( Circnn:;crição 
Agro-pecuária, em Parreira:;), n. D1 
(Escola Industrial Vocacioaal em Poço~; 
de Caldas), n. 132 (Fazenda de Mudas e 
Sementes, em Santa lUta de Caldas), n. 
133 (Escola Elementar de Agricultura, 
em Bueno Brandão), n. 1:H (Sub-Pôsto 
de ?ericicullura, no município de Par-
. retras n. 135 (subestação Exepcrimcn-
tu~ de Café, em Camanducaia), n. 136 
(;Escola Industrial Vocacional, em l\la-
nana c 137 (Escola Elcmenh\r de Agrí-
cultur.a em Lajinha), do Sr. Uriel Alvim, 
n. 138 (Escola Elemenbr de A«ri-cultura e p • .., UH • ' m aracutu), do Sr. Ci'mdido 
S 10AJ i}· 139 do Frigorífico em Ihiá), do 
~; • 0 0 Portcla, n .. 140 (criação do 

dl:,tnt? de .João Monlcvude), do Sr. Val-
dir Lisboa - At>l'e•seJ1ta .:- l _ p , • . .. · ,< Ç.to < e pareceres 

. arecci I;at a 3.~ <hscuss1ío sôhrc 0 proJeto . n. 28 - Idem de redaç:-10 1·1• • 1 
P · t '>3 n· · - ' na · l'OJC _o n .. ~ - 1~cussao <lo parecer de 
redaçao fmal ao projeto n. 2:l - Poli 
tica de Monte Sião. Hospedagens c~ 
estâncias hidro-rnincr;ds: discurso do 
Sr. Oscar Corrêa e requerimentos n. 71, 
sôbre despesas do P. S. D. ; n. 72, sôbrc 

, hospeslagens e outras A despesas pagas 
pelo Estado, e n. 7 3, sobre despesas em 
carros-restaurantes da H.. M. V. - Ainda 
hospedagens em estâncias hidro-mincrais: 
discurso do Sr. Lima Guimarães - Apro-
veitamento de energia elétrica: discurso 
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e projeto n. H1 do Sr. Tancrcdo Neve;> 
- .Justificativa de hospedagens em es-
tâncias hidro-minerais: discurso <lo Sr. 
l\Iourão Guimarf:es - Associação dos Ex-
combatentes de Minas; discurso c proje-
tos ns. H2 e H3, do Sr. Armando Ziler 
--· Vota~ão do requerimento n. 62 (no-
mearão ·de Comissão Especial), do Sr. 
}Joaci r Hcsendc: palavras do Sr. Alberto 
Deodato - 2.'' parte da Ordem do Dia: 
- Apoiamento ao {lrojeto 11. H3, do Sr. 
Arman<lo Ziler - Votação em 2.• dis-
cussão <lo IJro.icto n. 44 (impôsto territo-
rial) -- Pedido de destaque para a 
emenda 1 n. D: <lbcnrso do Sr. Albe1·to 
Deodato -- Idem do p:·ojclo n. 57 (revo-
gação de decretos-leis) : emenda n. 1, do 

Sr. Lima Guimnrfit~:; c requerimento do 
Sr. .Juarez de Sousa Carmo - 1.• dis-
cussão dos pro.ici.os: n. 109 (em~trução 
de prédio escolar), 11. 110 (j(\cm de 
ponte), n. 111 (cnenmjJ!ll;fio (h~ rodovia), 
n. 112 (eonstmção de ponte), n. 118 
(cneampação de rodovia), n. lH (cons-
tnwão de prédio escolar), n. 115 (idem), 
n. 116 (auxílio a instituições de bene-
ficência), n. 117 (idem), n. 118 (Escola 
Elementar de Agricultura), n. 1HJ Es-
eola de Latieínios), n. 120 (Escola de 
Pl'Odutos de Origem Vegetal) n. 121 
(Escola Elcmenlnr <lc Agricultura), n .. 
122 (i(lcrn), n. 12:~ (Eseola Industrial e 

Vocacional), n. 12,1 (Subestação cxpc-
riment:ü de Café), n. 125 (construção de 
ponte) -- Encerramento. 

OH.DEM DO DIA 8\10IHJ.17 

As H horas, comparceeram os Srs. : 
Alberto Telx.eirn ---· Lima Cuira~mies --

Castro Pires- Valdir Lisboa- Luiz Domin-
gos -- Fmílio Vasconeclos - Oza;wn ()Jclho 
-~- · Adolf~ Portela - Alllcrlo Deodato ---· Aadré 
de Almeida - Aníbal Gontijo - l .. ntô!1io 
Caetano -· Antônio Pimenta -- Armando Z1Ier 
- Augusto Cm;ta --· Augnslo de Figueiredo -
Dadaró .Júnior - Bolivar de Freitas - Cân-
dido Ulhôa - Carlos Pratcs -- César Soragi -
Emílio Silveira -Fabrício Soares- Faria Ta-
ares- Fcliciano Pena- Fidclcino Viana -:-
Geraldo Ataidc- Guilherme M:achatlo ·--- Hacu· 
Lima- .T ason Alheraaria -- .T oão Camilll -
José Augusto - Jouhert Guerra - Juarez <!e 
~()liSa Carmo -- Júlio de Carvalho - Lm.r 
Maranha - Magalhães de Melo Viana - ~I~
nuel Taveira - Martins <la Costa -- Maunc10 
<lC 1\11UriH1C - 1\'l.ourüo Guimarães -· oscai' 
Corrêa - Otacilio Negrão - Henó - Hon-
don1 Paclleco - Soares Canedo - Starllng 
Soares - Tancredo Neves -- último de t:ar-
valho - Uriel Alvim. 

Deixam de eomparccer, com causas justi-
ficada, os Srs. : 

Abreu Resende - Aluisio Costa - Ama-
deu Andrada - Antônio Guimarães - A~
lindo Zanini - Astosfo Dutra - Chaves RI-
beiro - Dilcrmando Crnz - Guilhermino de 
Oliveira - Jueder Albergaria - José Car~a
lheira - Lourenço A,ndrade - Mateus Sa- · 
lomé - Mendes Ferreira - Moac\r Hesendc 
- Pedro Braga - Hibciro N avarro - Simão 
da Cunha -- Simões de Almeida - Sousa 
Carmo - Xenofontc Mcreaduntc .,- Vvilson 
Heraldo. 

' ... 
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O SR. PRESIDENTE '-'- Achando-se pre-
sentes 50 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O SH. LUIZ DOMINGOS (:~.• Secretário) 
Lê a ata da sessão antecedente, a qual, 

sem observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SH. VALDI.H LISUOA (1." Secrelúl'io) 
Pl'Occde :\ lcltnra dos ~;é2Uiutes papei:·;: 

MENSAGEM N: Gl 

Belo Horizonte, 4 de oulubro de l!J.17 . 
. "Senhor Presidente da Asse:-nlJléia Legis-

laltva. 
Em atcnçiío no requerimento número 30, 

~1presentado em :;esr;ão de 28 de agôsto de 
1947, tenho a honra de informar a V. Excia. 
que, como a Cnb:a de Aposentadoria c Pensões 
rla ~{ê<l_? Mineira de Viaçr>o estú subordinada 
ao {,ovcrno Feden!l, encmninhei o as:mnto ao 
e~mn~ do Senhor Ministro do Trnbalho In-
dustna e Comércio. ' 
, Aguardo, poh>, a o;lürtunidade de voltar 
~~ P~~~;~~~a de Vossa r{xcelêneia, a fim de 
t ~an.,üutn a esta Ca~;a a solução c1ue o cnso 
tvm·. • 

. Reit~ro a Vossa Excelência o protesto de 
meu subido ~nrf!~~o c consideração. 

. ~<a.) Milton Soares Campos, Governador 
do hstado. 

-- Hecebida com especial agrado. 
Iladiogmnw: 

.. Do Juiz Municipal de João Pinheiro, so-
hGlí_:mdo providência que facilitem a exe-
cuç<w de suas ordens. 

--- Responda-se. 
Teleoramas: 

• Do Presidente da As~;ociação Comercial, 
sobre um projeto de lei aumentando as 
rlcspcsas. 

-- A Comisão de Finanças. 
. D0 Sr. Scbnsliiío Geraldo Melo c outros 

llC<lmd~ ap?io da A~;semhléia parn o projeto 
<l~lC ':'ISa a melhoria dos funciÕnários da 
ftonten·a. 

-- A Comi~>sfio de Finan~as. 
. De d. Ana Bernardcs l\Ia~iel e outra, pc-

dmdo a atenção da Assembléia vara a situaeão 
das nrofessorns npo~entndas. ' 

-- A Comis~·:iío de Educação. 
. Dos funcionúrios fiseni~; rle Uheraha, agra-
decendo as emendas à favor da classe e 
apr~:;entudas no projeto de lei que reorganiza 
aqueles servit~o·;. 

--- A Cornis:;ão de Fin:mçm;. 
Dos funcionúrio:; da Clrcunscrieão ·de Mi· 

n:cem:}~ de apoio no memorial cnvÚHlo à As· 

J
semblcia pelos funcionário:> fiscais de Faria 

... crnos. 
À Comissão de Finanças. 
Ofício:;: 
Hio, a-10-4 7. 
Senhor Presidente . 
.Tc~h? u honr~ de anexar ao presente, por 

CÓIHa .t lllformuçao. prestnda pelo Diretor 

I I 
·---~-·· -·-·---

Geral dos' Corrci6s' c Tclégrafn's, sôhrc a· pos·~ 
1 sn>iJid:Hle ;rJ.c f;cl: fc~to O prolonnamento 'de 
fiOs te~cgmfleos as cidadd <ie Dom Silvé:·io, 
J cquer1 e Barra J.,onga, IH ... \~'se l~:;b~.do. · 
• Dita in~ormnç~:io prct'(}e-f:e ao ~cqueri-
mento encammht:do por V. hxc1a. com o ofi- , 
do n. 30(), de ~fi de maio do corrente ano, 
que ora tenho o prazer de responder·. , 

Heitcro a V. EJ~cia. os meus protestos de 
c]eymla c~tima c distinta consi(lcras:ão. 

(a.) ' Clovis Pcstaila. 

Ii1INlSTí,!UO DA VIACi\0 E OBRAS POBLICAS 

Hio tlc .Jnneiro, D. F. - Em 12 de julho . 
de HH7. 

Do Dh:etm· Geral dos Correios e Tele-
gráfos. 

Ao execleniíssimo senhor 11inistro <lu 
Viação e Ohrus Pública!;. 

~)cnhor Ministro. 
Hestituindo n es~>a Secretaria de Estado 

o proce:;so p1·oêocolado :;oh o n. 11.29!)147, 
em que a A~sernhl6ia Constituinte de Minas 
Gerais pede a cria~;ão de serviço telegráfico 
nas cidades de Dom Silvério, .Jequeri c Barra 
Longa, naquele Estado, tenho a honra de in-
formar a V. Excia. que, em face das reco-
mendações e:qwes!>:IS da Presidênc~a _da Re-
pública no scni.ido de s·erem _restrmg1das as 
desp(~sas, bem cmno por nao constar do 
Orçamento Geral verba destinada à execução 
dêsse trabalho não pode êste Departamento, 
presentemente,' atender il. solicit~~~ão. . 1 

Contudo fiea o pedido devH.lamente es-
tudado e an~tado, para atendimento logo que 
as dotações orçamentárias o permitam. 

Heilero a V. Excia. os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. 

(a.) l\h<jor Huhens Hosado Teixeira -
Diretor Geral, interino. 

- Hecebitlo com especial agrado. En-
caminhe-se ao requerente. 

"Em a de outubro de 1!H7 .. 

Senhor Presidente, 
Tenho o grato pr~1;r,cr de transcrever o . 

radlogra:na <IUC me foi enviado pel? . doutor 
João de Almeida Hossi, prefeito mmuc1pal de 
Ouro .Fino, sôbrc o assunto constante do 
oficio de V. Ex c ia., número ül7, de 1 O de se-
lembro próximo passado: 

"Ouro Fino, 20\0147 - Dr. Pedro Aleh~o 
- Secretário do Interior - Be:;pondcndo sen 
rúdio sôbre eo;clarccimentos a l'Gc:;)eito tele..:. 
grama lido A,;,:cmbléia Estadual Deputado 
Uriel Alvim vu enviado desta cidade pelo dr. 
Franeisco Bu~·;1o Brandiio vg Presidente Di-
retório P. S. D. l~ professor Escola · Normal 
Ofieial devo informar ~;cgt:intc': Cw;o resu-
me-se ocorrência policial comum em que se 
envolveu .loüo BaHsl.a Vilela vg int~mado 
prestar declarações em virtude ugrcssao a 
ehicote peé;soa Francisco i:odriguc" vg con- , 
forme consta auto corpo delito e declarações 
proecsso em andamento acompanhado e as-
sistido aquela oporlunidade ~;cu advogado vg 
dr. Otávio Tenório .Tunqueira vg :-:ecretário 
diretório P. ~;. D. v,:; em conwnhia própno <lr . 
Franeisco Bueno Brandão vg eom tolerância 
e permissão autoridade pt Autoridade agiu 
em virtude queixa apresentada pessoalmente 
própria vítima sem indagar condição política 
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denunciado pt Coincidência ser mesmo ele-
. mento ligado P. S. D. vg não poderia impedir 
nem impossibilitar ação autoridade agindo 
exclusivamente em função seu cargo pt Dele-
gado Adjunto Pouso Alegre vg vessoalmente 

. mandado esta cidade em relatório apresen-
tado Chefia Polícia já eselareceu devidamente 
caso vg com pormenores necessários pt Houve 
no presente caso intuítos evidentes com no-
tório intcrêsse partidúrio vg de difamação 
atuais autoridades vg que podemos assegurar 
vg vem sabendo se manter dentro absoluto 
espírito equlíbrio e ponderação ciosas res-
ponsabilidades momento vg o que vem tor-
nando impróprio ambiente phra aquêles que 
pret.endem restaurar com métodos condenáveis 
do passado vg atuação política peculbr sua 
gente já conhecida através velha crônica vg 
dcs~idos inteiramente autoridade moral nara 
denuncias tal natureza pt Melhor desmentido 
sôbrc fatos apontados está próprio telcgruma 
vg confirmando ação autoridade policiai ao 
fazer alega~~ão "embora não tenha sido prêso 
em flugruntc" vg positivando ação policial 
~aso sua alçada pt Sobreleva ainda notar ser 
~ste único acontecimento apontado para <li~cr 

nossos correligionários estão sendo vítimas 
neste· município mais vil compreensão polí-
ti~a após cinco meses novas autoridades" pt 
Ha ~lesproporção flagrante entre estado de 

· ambiente apontado e fato tratado para docu-
~cntá-lo pt Verifica-se claramente intensão 
d1fam,ur autoridades c impressionar poderes · 
supenore~ a opinião pública nosso Estado pt 
Hevoltas c queixas cilado chefe político de· 
correm repercussão natural c desprestígio 
causa núcleos rurais intimações indivíduos li-
gados sua corrente política por confirmação 
~e~ante opinião pública vg cessação privi-
legws passud . . t ·'. . t · os que esrnn o pesseuwta rem-
r~f~~.tra!1sparece pt informu~~ão telegrama com 

. cncw mtervenção Juiz de Direito está pro-
POSl~adamente com redação capciosa {lt Aquêlc 
rya1lstrado foi procurado patronos réus dois 
~ Ie d~d pesscdistas ~itados, com alegação in-
x~~~ u f'~l vg premeditada mesmo vg havia dci-
t 0 

.: 10. gravemente doente vg pedindo in-
erccssao Jtlnto attlor·I·d· I l' · 1 I' · l at C PO lCl'l { lSpellS'l-0 Vg COnl • ' ' ' ment d · c?.mpronusso. mesmo ficar inteira-

família 18fnOslçao pt J mz penalizado situação 
junto dei. volada. procurou cientificar-se 
cxigên · egat 0 sobre caso sem <IU'lhiucr 

• . CU\ ou detcrrn1' · ;- ' sario naçL\0 vg por desneces-s vg mas . I 
log? que Pos~ív~~I~ ~un.~l e.s I>cdiuo. dispensar 
mctras medidas te cessad,, regulan~ação pri-
aquêles Polítr'co P .Nta yerdade havia por parte · 'd s In mto se d' . rapi a caso llar ,, · ctu1 ano solução , 1. . ·, . L a 1azer demo ·t - · cone IgiOnartos I'r . t ns ra~~ao perante 

f . . · 1qme os c lt. l que or evitado hàhihnentc , ex~ a< os vg c 
pera mais momentos pt D.mtondadc com es-
tem agido absoluta ~alma elegado município 
pírito tolerância rnuit'o cotnc t1lcdmon:;tra<lo cs-
d • . en 'l o r>t s · uas vezes ate o momento .1 •i ' ~ omcnte 
~? prender flagrante contr;~e~~t~1~1.(~r, cnc.rgia 
JU condenado e presente process~ ~~!go Incho 
me1~te encaminhado justiça pt · Co~~ rc~~ular
Excw. trata-se caso banalíssi 1110 uç:-10° vc1. Y · 
d I , . L , po IClal o qua _ somente freou hem intcirad· 
populaçao pela publicação telcgram·1 a 11?sJa 
Assembléia. Continua reinando no,'. enyw 0 

a mais absoluta calma pt Atencios·'sssa cdid~de 
t D J - 1 AI 'd n "· sau açocs p r. oao te mer a ossi vg Prcfc't 

nicipal de Ouro Fino pt". 1 0 mu-
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Aproveito o ensejo para apresentar a V • 
Excia. meus protestos de estima e conside-
ração. 

O Secretúrio do Interior, (a.) l}edro 
Aleixo . 

-- Recebido com agrado. Encaminhe-se 
ao interessudo. . 

Do, s~·· l\Enistro <lo Trabalho, Indústria 
e Comcrc10, agradecendo a comunicação da 
posse, perante esta Assembléia, do st'. José 
Hibeiro Pena, no cargo de Vice-Governador 
do Estado. 

- Hccehido com L1graclo. Arquive-se. 
Do sr. Presidente (la Asscmhl(!ia do Es-

tado do Hio Grande do Norte, faz:~ndo idên-
tico agradecimento. 

- Heccbido com agrado. Arquive-se 
Do sr. Presidente da Assembléia do Es-

tado <le Pernambuco, expressando idêntico 
agradccimcn lo. 

- Hecehiclo com ugrmlo. Arquivc-:;e. 
Do sr. Presidente da Assembléia do Es-

tado da Bahia, agradecendo a connmlcação 
da eleiçfio, composição c posse da Mesa desta 
Assembléia c hem assim a promuh•:wão da 
Constitui~~ão do Estado. "' "' 

- He.cebido com agrado. Arquive-se. 
Do Consul de Portugal comunicando a 

sua recente t~omcat~ão para Belo Horh:onte. 
- Rccel.ndo com agrado .. Anttlivc-se. 
Do T~unng Clube do Brasil, comunicando 

ter assumido o cargo de Supcritcndente o sr. 
.Tonas Barcelos. 

- Agradeça-se. 
Do Comandante do 9.0 B. C. M. da Fórca 

Policial de Minas, sediado em Barbacena co-
municando a instalação do lactário a c'argo 
do 1." tentcntc Paulo Emílio Gonçalv~:;, 

- Heccbido com agrado. Agrade~~ a-se. 
Requerimento: 
Do sr. Firmo 'l'omaz de Sousa pedindo 

seja melhorada a sua reforma com~ oficial da 
Fôrça Policial. 

-- A Cornisão de Scgurmwa Pública. 

· INDICAÇXO N. S 

Sôbre instalaçlio de escola pública em 
Barbacena 

Exmo. sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Os Deputados que esta suhserevem, vêm 
requerer a V. Excia., que, ouvida a Casa, se 
digne encaminhar ao Sr. Governador do Es-
tado, por intermédio da Secretaria da Edu· 
cação, a scquintc indicadio: 

Seja criada c instalada uma escola púhlica 
primária no distrito de Burararna, município 
de Francisco de Sá. 

Sala das Scssõc!;, 7 de outuhro de 1!)47 
-- (aa.) Antônio Pimenta -- .Toão Camilo -
Candido Ulhôa - Lima Guimarães -- Emílio 
Silveira. 

.Justi{icaçlio -- O distrito de Durarama, 
no mmlicíi?~o de Francisco Sá, é núcleo de 
~opulação Ja hastm;tc apreciúvel, servido pela 
Estrada .de Fcr~o Ce!ltral do Drasil, eontando 
com ,mm~ de. 1<JO. cnanças com idade escolar 
c ate hoJe, mfehzmcntc, ainda não possui 
nenhuma escola Pública estadual. 

Os scu.s habi!antcs que dispõem de algum 
recurso fmanccrro, pagam dez cruzeiros 
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mensais a um professor particular, ·para mi~ 
nistrar o ensino primário aos seus filhos, en-
quanto os pobres or)crários c trabalhadores 
rurais se vêem forçados a abandonar os seus 
filhos - em absoluto analfabetismo. 

__!._ À Comissão de Educação. 

PROJETO N. 12G 

·· Autoriza a inslaladio de zmw fazenda zw 
Inlll!ÍCÍ[Jio orle Passa Qualz·o 

A A.L.E.J\LG. decreta: 
Art. 1." - Fica o Govêrno do Estado au-

torizado a adquü·ii· c instalar uma fazenda 
para produr;ão de sementes c mndas no mu-
nicípio de Passa Quatro. 
. Art. 2." -- A despesa pu;·a aquisição c 
Instalação da fazenda, orçada em Cr$ ..... 
1. 500. OOO,Oü, corrcrú por conta da verba 
destinada ao Plano de Hccupcração e Fo-
mento da Produ cão. 

Art. 3." - Ústa lei cntrarú em vigor a 
1.• de janeiro de l!HH, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Sala das Sessões, 7 de outn!Jro ele 1 (H 7. 
(aa.) Waldir Lisbôa --· Can<lido Ulhôa 

~ima Guimarf;cs - André de Almeida -
H c no 

PHO.TETO N. 127 

Autoriza a co:zslnwilo de uma Escola 
Blemenlar de ;\u;·icnlltli'il em Tres 

Pontus, S11l de Minas 

. A Assembléia LC!'islativa do Estado de 
Mmas Gerais decreta:"' 

~rt. 1." - Fica o Govêrno do Estado 
nutonzado a construir uma Escola Elementar 
de Agricultura na cidade de Três Pontas. 

Art. 2.'' - A despesa para construção, c 
manutenção da Escola correrá por conta da 
verba d<::_ Cr!)l 133.455.000,00 destinada à 
con_:;truçao de escolas no Plano de Hccupe-
raçao Econômica c Fomento ela Produção. 

Art. 3." - Esta lei entrará em vigor em 
1:• _de janeiro de 1048, revogadas as dispo-
Siçocs em contrário. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1947. 
(aa.) Waldir Lisbôa - Candido Ulhôa 

Lima Guimarães - André de Almeida -
Renó. 

PilOJETO N. 123 

Autoriza a montaoem de um Sub-Pôslo ele 
Sericicllllllra 

. A ~ssemhléia Legislativa do Estado de 
Mmas Gerais decreta: 

. Art. 1." - Fica o Govêrno do Estado au-
tom~ado u montar um Suh-Pôsto de Serici-
cultura no .município de Daependi. 

Art. 2.Q - A despesa, orçada em Cr$ 
1.00. 00~,00, corrcrú por conta da verba des-
tinada a m_ontageru dos subpostos do Plano de 
R_ccuperaçao Econ<Y-'lica e Forne1;to da Produ-
çao. 

Art. 3." - E:,;ta lei entrarú em vigor a 
1:' _de janeiro de 1!)48, revogadas as dispo-
stçocs em con trúrio. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1947;. 
(aa.) Waldir Lishta - Candido Ulhôa 

Lima Guimar~tes - José de Almeida -
Rcnó. 

PHOJETO N. 129 

Cl'irn e localiza cinco moinlzos de trigo no 
Estado 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerai:; decreta: 

Art. 1." - Ficam criados no Estudo. eincci 
moinhos de trigo, que terão a seguinte loca-
lização: 

1 em Uheraha - Cr~; 400.000,00. 
l em Passos - Cr:~ '100. 000,00. 
1 em Belo Horizonte - Cr$ 400.000,00 ., 
1 em j\Iontes Claros -- Cr~í 400.000,00. 
l em 1\Tachado - Cr$ 400. 000,00. 
Art. 2." - Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a despender quantia necessária 
a mmmtencão tlêsscs moinho~, correndo ,. · 
despesa por conta <la verha orçamentária 
prÓ]Jria, votada conjuntamente com o Plano 
de Recuperarão Econômica do Es~~:do. . _ , 

Art. 3." - Hevogam-se as drspvs1çoes 
em contrúrlo, entrando esta lei em vigor a 
partir de 1.'' de janeiro de 1()48. 

Sala das Scss<Jes, 7 de outubro (~C 194 7. 
(an.) Urid Alvim - Dada~.ó .Tt.mior -

Starling Som·es - Anguslo de Figuerredo -
Adolfo Por tela. . ~ 

Justi{ica!~ão: - Tant.o o Serviço J.< ederaJ, 
como o Estadual, estão fazendo grr:1~des c.u~
turas de trigo em tôdas essas regwes tnti-
colas, cujos centros escolhemos para a loca-
lização dêsscs moinhos, ~>endo que as culturas 
até aqui feitas· têm dado os mel~wrcs, resu~~ . 
tados sendo que Montes Claros e"ccnn·o b~- ,, 
centenário dessa cuHura. O Tnangulo M1~ 
nciro estú soh o mesmo paralelo terrestre 
onde estú situado o Município de Patos, onde 
se formou a variedade (kenia 153),, trabalho 
êssc levado a cfello pelos técnicos da Se-
cretaria da Agricultura. 

PH.O.IETO N. 130 

Cricn uma Circzmscriçiio Agro-Pecuária em 
·Parreiras 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1." - É criada em Parreiras uma 
Circunscrição A pro-Pecuária. 

Art. 2.0 - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender a quantia ~eeessúri.a 
à manutenção c instalação dessa Circunscri~ 
ção, correndo a mesma por verba or~~amcn
túria própria, votada conjuntamente ~om o 
Plano de Hccupernção Econômica do Estado. 

Art. 3." - He.vogam-se as disposiçô~s 
em contrário, entrando esta lei em cxecuçao 
a partir de V de janeiro de 1948. 

Sala das Sessões, 7 de oulubro de 1947 •. 
(aa.) Uricl Alvim - Dadaró Júnior 

Starling Soares - Augusto de Figueiredo -
Adolfo Portela. 

Jzzsti{icaliua: Hú 29 Circunscrições 
Agro-Pecuúrias no Estado (fls. 49, linha 22 do 
Volume 1." do Plano de Hecuperação Econô~ 
mica do Estado). Sendo projeto .do Govêrno 
do Estado elevar êsse número para 30, con- . 
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forme Volume, aludido, fls. 46 n. 3, lembra-
mós a conveniência de sua instalação no i\In-
nicípio de Parreiras, como eentro que é de 
uma zona essencialmente agro-pastoril. 

PROJETO N. 131 

Cria uma Escola Industrial Vocacional em 
Poços de Caldas 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
decreta: 

Art. t.o - Fiea criada uma Escola In-
dustrial Vocacional no município de Po~~os 
de Caldas. · 

Art. 2.? - Fica o Govf;rno flo Estado au-
torizado a despender n quantia· nece~;súria à 
manutenção c instalação dcs~;u Eocola, cor-
rcn.do. a mesma flOr verba orçamentária, 
~ropnu, votada para a crinçúo de dez (10) 
Esco~as Industriais V ocacionnis no Estado, 
pr_evistas no Plano de Hecupcraetio Econô-
mica. • 

Art. 3.0 
- Revogam-se as disposições 

em contrário, entrando e:;~a lei em vigor na 
•lata de sua publicaçuo. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1!)47. 
(aa.) Uricl Alvim - Dadaró .Túnior --

Starling Soares - Augusto de Figueiredo -
Adolfo Portela. 
· Justificativa: --- O Estado já possue um 
terreno com 12 alqueires, ocupado atual· 
mente com a chácara do Palace Hotel, a ser 
arre~dado. O terreno já conta com vários 
~alpoes, bôa casa de residência c múltiplas 
.mstalações. í~ relativamente próximo da ci-
dade, dando frenle de 800 metros para o 
futu_ro prolongamento da Avenida .João Pi-

,·1lherro. 

PH.O.TETO N. 132 

Cria uma Fazenda para' Produçtio de Mlldas 
e Sementes em Santa Rita de Caldas 

l A Assembléia Legislativa de Minas Gerais ( ecreta: · · ' ' 
'· C 11Art. 1.• - f~ criada em Sunta Hita de 

. aSt ~s uma Fazenda, para Produçúo de Mudas c emcntes. 
Art. 2 o - Fica o G '. d E d autorizado • d ' overno o ~sta o 

,1 500 'ooo O~ espender a quantia de Cr~\ .. 
r~nt. c~ d·' para atender às despesas dccor-

. d presente lei ·: t d · ,mente com 0 Pl· • l·', voa a con]tmta-
mica. ano de I.ecuperação Econô-
. Art. 3.• -- Psta 1 · partir de 1 o de :; ' . CI entrará em vigor a 

Sala l · ; J<lnerro de 1048 ' ( as Sess- . 7 · (aa.) Ur·r"el .. oAels'. de outubro de 1!J.17 
· A r · vnn J - · n omo Pimenta C d"d O;fO Camilo -

Iing Soares. 1' -- an 1 0 Ulhôa - Star-

PROJETO N. 133 

C1·ia · e1!1 Bueno Brandão uma E 1 Elementar de Agricultura sco a 

,· A Assembléia Legislativa do E ·t ·' ereta: s au.o de-
, Art. V - 1~ criada em Bueno B. d:-

uma Escola Elementar de Agricultura 1 an ao 
. ~rt. 2.• . - Fica o Govêrno do. Estado 

autonzado a despender a quantia necessária 
para atender as despesas decorrentes, da pre-
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sente lei, dentro da verba já aprovado con-
juntamente com o .Plano de H.ecuperação 
Econômica do Estado. , 

Art. 3." -- Hcvogadas as disposições em 
contrário, esta lei entrará em vigor a partir de 
1." de jrlmeiro de 1948. 

Sala das Sessões, 7 de outuhro de 1947. 
(aa.) Uriel Alvim -- João Camilo -

Antônio Pimenta- Candido Ulhôa- Starling 
Soares. 

PHOJETO N. 1:H 

Cria um Sllb-Pôsto de Sericicullzzra na Vila de 
Ibiliura, nmrzicípio de Pal'I'eiras 

A Assembléia Legislativa do Estado 
decreta: 

Art. V - Fica criado, na Vila de Ibiti· 
ura, município de Parreiras, um Sub-Pôsto de 
Sericicultura. 

Art. 2,0 
- Fica o Govêrno do Estado 

.autorizado a desJ>ender a quantia neccssúria 
para atender ils despesas decorrentes da .ins-
talação e fúncionamento do Sub-Pôsto de Se-
ricicultura, correndo as mesmas por verba 
própria orçamentúria, votada conjuntamente 
com o decreto que aprovou o Plano de Hecu-
peração Econômica do Estado. 

Art. 3.• - Esta lei cnti~ará em vigor a 
partir de 1." de janeiro de 1048, r.evogadas as 
disposi~~õcs em contrário. ' 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1947. 
(aa.) Uriel Alvim - .João Camilo -

Antônio Pimenta- Candido Ulhôa- Starling 
Soares. 

PHO.TETO N. 135 

Cria em Camand11caia uma Sub-Esla~ão 
Experimental de Café 

A Assemblóia Legislativa do Estado 
decreta: 

Art. 1.• -· I~ criada em Carnanduca1a uma 
Suh-Esta1;ão Experimental de Café. 

Art. 2.• -- Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender a quantia de Cr$ ... 
350.000,00 necessária para atender às despesas 
decorrentes da presente lei, dentro das dota-
ções orçamentúrias, jú HJ>rovadas conjunta-
mente com o Plano de Hecuperação Econô-
mica do Estado. 

Art. 3.? -- Esta lei entrará em vigor no 
dia V de janeiro de l!HH. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1947. 
(aa.) Uricl Alvim - Adolfo Porteln -

Augusto Figueiredo - Joubcrt Guerra - A. 
Costa. 

PHOJETO N. 136 

Cria ·em li! ariana, zzma Escola Indusfl•ial 
' Vocacional 

A Assembléia Legblativa do ·Estarlo de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.9 
.- I'.; criada ern :tvlariana uma Es· 

cola I ndustnal Vocaeional. 
Art. 2." - Fica o Govêrno do Estado 

autorizado a ~espender a quantia necessária 
para ate!tder as despesas decorrentes da pre-
sente lei, dentro de dotação orçamentária 
própria, jú aprovada conjuntamente com' o 

l>lano de Hecuperação Econômica. 

.I 
' 

,, 
'· 
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. · · . Art. 3.~ i-- Esta :lei entrará em vigor a 
· pnrtir de V de janeiro de 1948 . 
. , , · Sala ·das Sessões, 7 de outubro de 1947. 

(aa.) Uriel Alvim - Adolfo Portela 
Augusto de Figueiredo -- .Joubert Guerra -
Au;;w;to Cosia. 

PHO.JETO N. 137 

Cria mna Escola Elementar de Agricultum 
no Município de Lajiuha 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
.Minas Gerais decreta : , 

Art. 1." - É criada uma Escola Elementar 
;_le Agricultura no Município de Lajinha. 

Art. 2.0 - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a despender a quantia necessária 
para atender· its despesas decorrentes da pre-
~;cnte lei, dentro de dotações orçamcn tárias 
própri:ls, jú aprovadas eonjuntnmcnlc com o 
Plano de Recupcradio Econômica. 

Art. 3." --- Esttl lei entrará em vigor a 
Partir de V de janeiro de 1!HS. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1!H7. 
(aa.) Uricl Alvim - Adolfo Portcla -

Augusto Figueiredo -- Jonbert Guerra -
Augusto Costa. 

Impressos c publicados, incluam-se em 
ordem do dia. 

PilOJETO N. 138 

~11loriza a constmção de uma Escola 
l'.lementar de Agricultura em Paracalzí, 

noroeste de Minas 

1\t'' A Ass,embléia Legislativa do Estado de 
;.mas Gerais decreta: 

J\rt. 1,o - Fica o Govêrno do Estado 
.;mtonz~\do a construir urna Escola Elementar 
de Agncultura no município de Paracatú. 

Art. ~,o -- A despesa para construção c 
manutençao dessa escola corrcrú por conta da 
vcrh~l de Cri;\ 1:lH. 455.000,00, destinada à cons-
i~uça~l t~e escolas, no Plano de Recuperação 
~cononnc,u e do Fomento da Produção . 

Art. <l." - E•;h lei cnlrar·í em VI"'Ol' a 1 • d . . I ,1 < , < < " .:. e Janeiro t c 948, revogadas as disposi-
t_.ocs em contrúrio. 

Sala das Sessões, 7 rlc outubro de 1047. 
, _(aa.) Candido Ulhôa - Ilacir Lima -
I~eno. ----- Antônio Pimenta -- Castro Pires -
V:T;;Jda· Lisbôa. 

.Justificação 
A única mer1idn contida no Plano de Hc-

eup~ra~~ão Econômica c de Fomento da Pro-
cluç~·.o que heneficin a l'Cr'I.:-10 l''or·oc··tc (1 0 l's-l'Hl ' · .... n '" ' .J ·

1 ... 
< ~· c u cnneuo de uma E~;cola Elementar de 

Agncullura. 
É n região do Noroeste a rrwis ahando-

;;::dn ° ~~>qt~~e!~l.a do Estado, apesar rlc sua 
,.,r,mdc ,,upct fielC, de sua ponulaçi:ío nume-
ro_sa e de ~ua~: grandes possibilidades econô-
rmc:w. N~~o c demais que se concrclize, em 
realidade, esse .Pequeno henefíeio que lhe 
conced~ o rcfcndo Plano. · 

J?;:n a justiça desse Projeto que localiza u 
r~fcnda. escola .r! a cidade de Paracatú, centro 
da rcfenda regtao. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 19i7. 
(a.) Candido Ulhôa. 

' ,f ' . 

PROJETO N. 189 • 

Autoriza o · Govêmo do ' Estado· a construir: , 
mn frigorífico, IW município de Ibiá. 

A Assembléia Legislativa do Est:uio de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a construir um frigorilJco para 
industrializa~~ão da carne, no município de 
Ibiú. I 

Art. 2.0 - Fica o Govêrno do Estado mi~ 
torizado, ainda a despender, para êssc fim, 
a importância necessária à execução c apa-
rclhamcnlo da referida obra, correndo as-
despesas pela verba "Orçada pelo Plano de 
Fomento da Produção", na parte em que pro-
põe a criação dos frigoríficos regionais. 

Art. 3." - A presente lei entrará em vi-
gor a l.o de janeiro de 1948, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1947. 
(aa) Adolfo Portela - Cândido Ulhôa 1 

- André de Almeida - Ultimo de Carva+ho 
- J oüo Camilo. 

.Justificação 

Ibiá, estando colocada em um ponto ile 
entroncamento das linhas da R. M. V. que r 
vão de um lado a Ubcraba, no coraçãÓ do· '-
Triângulo Mineiro, e, de outro, e a Goiandira, 
no Estado de Goiaz e noroeste de Minas, zonas 
das mais ricas c próspera em pecuária, em 
todo o território nacwnal, é urn local na-
turalmente indicado para sede de um frigorí-
fico. ' 

E, para facilidade de transporte, é Ibiá 
sede do maior depósito da H. l\<1. V., bem 
como da 4.'' Divisão da mesma ferrovia. 

Aquela cidade do Triàngnlo, sempre. foi 
sede de charqueadas, dada a excelência de sua 
localização. I 

I Sala das Sessões, 7 de outubro de 1947. 
(a) Adolfo Portcla. 

PROJETO N." 140 
Dispõe sôbre a cl'iccção do distrito de João 

Monievade 
A Assembléia Legislativa do Esiado de 

Minas Gerais decreta: 
Art 1.<' -- Será criado c devidamente ins-

talado, na forma da lei, o distrito de João 
1\lonlevadc, cujo tcrrilório será desmembrado 
do distrito da cidade de Hio Piracicaba, mu-
nicípio dêssc mesmo nome, com as divisas 
'que forem oportunamente fixadas pelo Depar-
tamento Gcogrúfieo do Estado. 

Art. 2.0 - Hevogam-sc as disposições eni 
eontrúrib, entrando esta lei em vigor, na oca-
sião da revisão administrativa do Estado. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de i947. 
(aa) Valdir Lisboa - Lima Guimarães 

Renó - Ilacir Lima - Cândido Ulhôu. 
- Impressos c publicados, incluam-se 

em or<lcm do dia. 
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Apilesentação de panecaes 
O sr. Renó, por parte da Comissão de 

Finanças,;lê c· remete à Mesa o seguinte. 

Parecer para 3.~ discussão sôbre o projeto 
n·q 28 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tornada 
de Contas 

A Comissão, examinando o Projeto n.o 
28, que autoriza a abertura de um crédito 
suplementar de Cr$ 926.000,00 a diversas ver-
bas orçamentária, aprovado em 2·" discussão, 
sem emendas, é de parecer seja o mesmo sub-

, metido as :u discussão c aprovado, tal corno 
se acha redigido. 

. Sala das Comissões, 7 de outubro de 
1947. 

(aa) Maurício Andrade - Tancredo Ne-
ves - Augusto Costa - Hcnó - Alberto Deo-
dato - Feliciano Pena. · 

- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 
O sr. 13adaró Junior, por parte da Co-

missão de Hcdação, lê c remclc à Mesa o se-
. guintc: · 

Parecer de r~dação j'inal 
Comissão de Hcdaçiio 

A Comissão de Redação, examinando o 
projeto n.0 23, que autoriza o Poder Executivo · 
a abrir um crédito especial c verificando já 
ter .sido o mesmo aprovado nas três discus:;õcs 
r~gnnentais, é de parecer lhe seja dada, como 
fu~al, a redação que se segue, que está . de 
acordo com o projeto c o vencido. Sob esta 
forrn,a, seja enviado à sanção: 

PHOJETO N.'' 23 

Autoriza a aberlum de um crédito especial de 
Cr$ 20. 426,40, á Secretaria das Finanças. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais decreta: 
· ~rtigo V - Fica o Poder Executivo 
êuto~1zado a abrir um crédito especial de 

.. r$ .20 · 426,40 (vinte rúil quatrocentos c vinte 
C SCIS CÍ'tl " · Z~Iros c quarenta centavos) para 
pagamento 'l Coir1pai I . 'I' l r· . I' , "l . . · ' ' 1 ua c e onica >I"lSI cir'l provcmcnte de r . , · . ,' '' taria d I" ornccnncntos feitos a Sccre-

?s 'lllanças, em 1945. 
' Arhgo 2 • F t 1 . data d · - _-s a Cl entrará em vigor na . . c sua publicação , d . Ilações em contrário. • revoga as as dispo-

Mando, Porhnto t d 
ri quem o conhc,cirn' ~ 0 as as autoridades, 
pertencer, que a cu~~;)~ e execução desta lei 

, 'tão exatamente com an1
1 e façam cumprir 

' 0 nc a se contém. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1947. 
(aa) Oscar Corrêa, .prcsidciltc em , · ' I3 d ' J · CXCrCI-ClO - a aro muor, relator _ Xcnofo t 

Mercadante. n c 

DISCUSSÃO DE PARECEU 

De acô.rdo com o art. 181.
1 

do Regimento, 
o Sr. Presidente submete a thscussão e vota-
Ção ' o parecer de redação final ao projeto 
n.• 23, o qual é aprovado, sem debate, rece-
bendo o seguinte despacho: - A sanção, 
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Finda a matéria a ser lida na hora do 
expediente, o Sr. Presidente passa a deferir a 
palavra aos oradores inscritos. · 

O SH. PRESIDENTE - Dou a palvra 
ao sr. Oscar Corrêa. 

O SR. OSCAH COHHÊA- Sr. Presidente e 
Srs. Deputados. 

Hú dias o meu ilustre colega, Sr. Deputa-
do Uriel Alvirn fêz, desta tribuna, graves 
acus~wões à U. D. N. de Monte Sião. 

A êste respello o Sr. Deputado Alberto 
Deodato recebeu e pediu-me transmitisse à 
Casa a seguinte comunicação (lê): 

' "IIIonte Sião, crn 1.? de outubro de 1947. 
Ex mo. Sr. Deputado Alberto Deodato -

Assembléia Legislativa - Belo Horizonte., 
Hespcitosos cumprimentos. 
Com rdcrêneia ao telegrama que o Sr •I 

Mário Zucato, presidente do P. S. D. de 
Monte Siiio, enviou ao Sr. Deputado Urlcl .~e 
Hcscndc Alvim, lido por êsle em uma sessao 
ela Assembléia, c ÍllSerido no "Minas Gerais", 
de 25 de setembro último, a propósito de 
supostos espancamentos e pretensas violên-
cias que teriam sido perpetrados por clcmcn· 
tos da U. D. N. de Monte Sião - cumpre~ 
me esclarecer o seguinte: 

O Sr. Eugênio Pinheiro, moço muito es-
timado ·nesta cidade, achava-se discutindo po· 
lítica com o Sr. Basílio Zucato, irmão do Sr .1 

Múrio Zucato. A dado . momento, inopinada-
mente e ü traição, aquêle moço recebeu um 
violento sôco na nuca c um bofetão no rosto, 
desferidos por um desconhecido lavrad.~r, 
que depois se soube chamar-se Scbashao 
Olímpio Hodrigucs, "a vítima" referida no 
telegrama do presidente do P. S .. D.. . 

() motivo dessa agressão lrmdora mnda 
é ignorado. O povo de l\Iontc .. ~ião_, p~r~m, 
atribui Lal falo a uma conscquencw log1ca 
das instigaçõCs, c insinua\~Õcs feita~ pelos 
cabos eleitorais do P. S. D. ~Il~e h a meses 
vivem pelos bairros a despreshgwr as auto· 
ridadcs municipais c estaduais, ~mhriagan· 
do-se diàriamcntc nas vendas rurms, em com· 
pan.hia de incautos roceiros, a qu~m in~utem 
idéias abomin úvcis c planos malsaos ·, ~ tudo 

isso, é claro, üs expensas do sr. Mano Zn· 
cato. • . . 

1 
. .

1
. 

Pois hem, o Sr. EugeniO Pm I~Iro, VI m~a 
da injusta agressão, apr~scnlou:s~ a dclegaci.a 
de polícia com seus irmaos, sohcitando provi· 

dências enérgicas por parte do delegado de 
polícia. J'.:ste, como era de seu cle.ver: ?nlcn~u 
ao cabo Edson que intimasse o uuhcwdo Se-
hastlão Olimpio Hodrigucs a prestar declara· 
ções em cartório. 

O citado indiciado, todavia, a essa altura, 
se achava extremamente embriagado, ~romo· 
vendo desordens de toda natureza na cidade., 
E, assim recusou-se terminantemente t~ ?um· 
prir a ordem emanada do delegado, exibmdo 
de modo provocante uma faca, que puchou 
da cintura c ameran.do a todos que se ach~
vam no loeal, pnncipalmentc o cah? porta· 
dor da intimaçao verbal, que em atitude de 
defesa pessoal <:onscguiu esquivar-se. dos gol-
Pes do desordeiro, travando dcpm.s <:o~n o 
mesmo luta c~rporal. Resultado: o mdi.Ciad() 
ficou na prisao durante uma hora mms ou 
menos, mas sua faca foi l~lTebata?a, d_c ]UOdo 
que se acha na delegacia à disposiçao de 

:'··· 
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. quem· quiser vê-la. O policial, por; sua vez, 
saiu ferido e já se submeteu a exame de corpo 
de tlélilo, que irá instruir o inquérito com-
petente em tôrno do caso em aprêço. 

Nada mais se deu. O~resto e mera in-
vencionice do Sr. Mário Zucato, o qual se 
esqueceu de qüe, no te'mpo de sua gestão, man-

dou jogar na prisão, pobres camponeses, pelo 
simples motivo de não poderem êstes pagar 
impostos ilegais. Outros lavradores, então, 

foram eshofcteados no rosto pelas próprias 
mão~; do sr. Zucato. 

Resta ainda uma explicação; o delegado 
de polícia desta cidade, Sr. Dionisio .José Re-
sende, não cstêvc presente no local dos inci-
dentes retro mencionados, de modo que a 
nada presenciou. 

No mais, reinam paz, segurança e tran-
qiiilidade em Monte Sião. A desordem só 

' .< ' SO O]}JlSOclO l!p SOJ U<lUI<J{<l SOt: llSS<J.l<ljUI 
pcssedislas, que não perdem tempo em for: 
mular denúncias carecedoras de fundamentos 
e dc~;pidas da verdade". 

Esta cornunica~:ão vem a:;sinada pelo Sr. 
José de Castro Hiheiro, rn·ef>idcnte do diretó-
rio da U. D. N. de Monte Sião. 
, ,O Sr. Uriel. Mvim - Consultaria a V. 

hxcw, se V. Excw. se refere aos acontecimen-
tos de IIIontc ~ião, se V. Excia. já pode tra-
zer ~~o. co~1hecunento da Casa o resultado das 
providencias tomadas pelo Govêrno. 

O SH .. OSCAH COHHi~A - Posso trazer 
a~) ~onhecunento da Casa c informar a V. 
Excw qu~ .o Sr. José de Castro Ribeiro foi 
q.uem sohc1lon ao líder <la União Democrá-
tica .trm:xesse a esta tribuna a present'e co-
mu~uc~çao. E P?sso garantir a V. Excia. que 
o (,overno .tem _mtcrêsse em garantir a liber-
dade dos ~H!ad~os, e que, certamente, jú to-
mou providencias nesse sentido, que, aliás 
neste. caso, devem ser tomadas contra os de-
sordeiros do P. S. D .. 

O Sr. UI'iel 11lvim - V. Excia. dá li-
cença para um aparte? Todos nós concorda-
mos em que o Govêrno tem demonstrado in-
terêssc em evitar. êstes casos no interior do 
Estado. Entretanto, por diversas vêzcs, tenho 
r?clamado dessa tribuna providências, espe-
cia~mcnte quanto a êste município. Mas, até 
hoJe, esta Casa ainda não tomou conhecimen-
to. d~s resultados de nenhuma dessas provi-
dencias, e reelamo de V. Excia. o obséquio 
de trazer êstes resultados ao conhecimento' 
da Assembléia. 

O SR. OSCAR CORRf;A - V. Excia. 
acaba de informar que tem conhecimento des-
sas providências e de que elas foram torna-
da~ e estou certo de que se não V. Excia. 
tena voltado a esta tribuna para insistir sôhrc 
o assunto. 

O Sr Uriel Alvim - Tanto as providên-
c!as . ainda _não foram tomadas que as ocor-
n;ncws estao se repetindo, tanto em Monte 
Stão, quanto em Jacutinga. 

O .SH. OSCAH CORHEA - Apenas com 
uma d1ferenç.a: os que ocasionam essas ocor-
rências são os prõprios membros do 
P. S. D .. 

O sr. U riel Alvim - Isso é na opmião 
de V. Excia. 

O SH. OSCAR CORRf.;A- Evidentemen-
te não posso fazer afirma~~ões em nome de 
V. Excia. 

Sr. Presidente, .Srs. Deputados. O povo . 
mineiro recebeu estarrecido, se não pe-
trificado, as informações prestadas pelo Go-
vêrno, respeito âs hospedagens nás estâncias 
hidrominerais. 

Nós mesmos não. esperúvmnos fôsse tão 
longe o desplante deslavado, nem tão sêrios 
os rombos causados à nau do Estado de Mina!'! 
Gerais. Ainda, pois, os que não. ~oncordarm 
com essa atitude de quem dcsfoss1hza abusos. 
de quem t~scava erros dolorosos, atitude a 
quem chama passadista - c é um direito que, 
sinceramente, lhes reconhecemos, tanto .maus 
quanto os que a criticam certamente. Visam 
também ao progresso do Estado - muda os 
nue a dcsaconsclham são, íntima c lealmente~ 
fÔr~~ados a reconhecer C!Ue é de p~tx:ificar a 
ousadia e o abuso do~; que tão prod1gamenlf) 
esbanjavam os dinheiros públicos. 

Nossa volta ao passado, que tantos incô-
modos pode causar a muitos, nessa marcha-ré, 
como a denominou o ilustre c brilhante cro-
nista nosso, a qucrn lemos sempre e sempre 
admiramos pelas inigualúvcis qualidades, que 
o fazem justamente louvado, nesse voltar de 
vistas, muita vez maguamos aos que s.e acos-
tumaram a viver noutro regime, rmuta ve:o: 
ferimos, sem o desejar, [lOS que, com ta!lto 
amor e desvelo, se dedicaram a outros td!>-

los c se entregaram a outras tarefas ag:·ada-
vcis com que os presenteou o poder ditato--
rial. 

Não tomamos, porém, impensadamente, 
ef;sa posição: de propósito a escolhemos e 
com alvo certo: a clesmaacarar alguns re-
finados democratas patrício~, o de devolvern 
se nossível :w~ cofre~ vúhlko•;. nm ]Jonco do 
muito que esbanjaram, ou embolsaram c so-
bretudo, olhando para o futuro em marcha 
à frente c para o alto apresentar aos qu~ vie-
rem nrn quadro dantesco das desonestidade~ 
do passadÓ e imped_i\ que, sôhre ês~e mate-
rial humano, se echfJque exemplo. vmdour?, 
a fim de que outros, menos perspicazes, nao 
trilhem o mesmo caminho indigno. 

Assim, lançando às vêzes nossos olhares 
indiscretos para o passado, fitamos muito mais 
o futuro do que inúmeros dos que o apre-
goam, e tanta vez não o enfrentam de mêdo 
de se petri-ficarem lle" vergonha ante o imenso 
opróbrio! 

Nada temos que acrescentar em dcfes~ 
dessa posição. E senlimo-nos perfeitamen-
te à vontade, para formula!' a esla Assem~ 
bléia três novos requerimentos. 

O 1° refere-se à Convenção pré-pessedis-
ta, chamada Convcn~~ão dos Prefeitos, que, 
convocada c reunida nesta Capital, tratou 
exclusivamente de importantes assuntos ad~ 
mini~trativos, entre êles a homologa~~ão da 
candHlatura do Sr. General Eurico Dutra à 
Presidência da Hcpública. Diz o seguinte: 

HEQUERIMENTO W 71 

Sôbre dcsrJesas do P. S. D · 

Ex mo. Sr. Dr. Presidente da Assembléia 
Legislativa. 

Os abaixo assinados, Deput~dos a . esta 
Assembléia, requerem a Vv. Excw., ~uv1da a 
Casa, se digne de solicitar ao Governo do 
Estado as seguintes informações: 
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'j· 

I) Se por ocnsiUo da Convenção do P. S. 
'O. para lançamento da candidatura do Gene-
rúl Eurico Dutra à Presidência da Hepública 
(convenção dos Prefeitos), realizada nesta Ca-
pital, foram fcitns despesas extraordinúrias 
,com a compra de camas, colchões, travessei-
ros, etc., por con!a do Estado; 

II) 'A quanto montararn as referidas despe-
sas, por que verbas foram pagas c a quem e 
por ordem de quem; 

III) Qual o destino d<1do aos referidos ob-
Jetos, posteriormente. 

Sala das Sessões, G de outubro de 1!H 7. 
(aa.) Oscar Corrêa - l''l!anue1 Taveira 

- .Juarez de Sousa Cnrmo - Fidclcino Viana 
- Bolivar de Freitas. 

. O segundo complctn os requerimentos re-
lativos às estâncias hidrominerais, pois, se-· 
sun~o estamos informados, outros próprios 
do E~tado, ou por êle explorados, albergaram 
t~t~bem ilustres personagens c outras repar-
hçoes efetuarmn pagamentu de despesas. 

Está nssim redigido: 

HEQUERIMENTO N° 72 

-Sôb11e lzospedag.ens e ozzlms. despesas pagas 
pelo Estado 

'r Ex mo. Sr. Dr. Presidente da Assembléia 
Legislativa. 

' O~. abaixo assinados, Deputados a esta As-
scmblcla, requerem a V Excia. se digne de 
~olicitnr ao -Govêrno do. Estado as seguintes 
mformações: , 

· tt I). Sôbre as demais hospedagens nas cs-
t~~~las hidromincrais, e outras despesas, an-

lorcs às já pre•·tadas à Casa· 
li) S'b " ' ' Pn o re hospedagens c outras despesas 

ou gas ~elo Est~do, na Fazenda de Florestal, 
r . outros locais, por intermédio da Secreta-
Ia da Agrl· lt . - ' . lll) "' cu ura ou rcpnrl!çocs cstadums; 

1•111 • Sobre contas Jlaaas pelo Estallo po1· crme 1· 1 " · t 't , < 10 < a Recebedoria de Minas no Dis-. ri o I•eder·ll f · · Sal L.' , orr:ccunento de dinheiro, etc. 
( a das Scssocs, 6 de outubro de . 194 7. 

, J aa.) Oscar Corrêa - Manuel 'I'·tveJ.I"l - uarez 1 ~· L •• na n I' (e •>OUSa Carmo - Fidclcino Vh-
- 0 Ivar de Freitas • 

O terceiro n f · ' · . .. rec"nt1•, · os Ol sugendo por ineidcntc · "' ssuno ocorr· d :sr. Governad 1 
1 ? quando da viagem do 

causas se Pa~~ ~ 0 Estado a ltahira: se as 
conta foi de c'l~sn~J como se passaram c a 
gamcnte, quand r., -0 · ~00,00, redondos, anti-

. s(·e. Passavam d~v:;ts COisas se passavam como 
risos) tant~ que 1~111 ~er muito interessante, 

'l'alvez dc•·cubr os mteressa desvendá-las r 
causas mais o't'l amos, assim, al'"umas tl;t,: "t · menos pr· · t> '' ,,, sa :si unção econôn . f' OXI~as da angustio-
nen·a de Viação. uco- manccira da Rêdc l\li-

É do seguinte teor: 

HEQUEIUl\IENTO N• n 
Sôbre despesas .em carros-l'esta•INll'feo (/a 

R. M. V. . ''' 

J .E1xn;o. Sr. Dr. Presidente da Assembléia , .cgis nllva. L 

~~.abaixo assinados, DernÍÍados a esta As· 
sem cw, requerem a V. Excia. ouvida a Casa, 
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se digne de solicitar ao Govêrno do Estado as 
seguintes .informações: · 

I) Se o Estado c a Rêde lHincira de Via-
ção efetuaram págamentos de despesas nos 
canos-restaurantes da ferrovia; 

II) Em caso afirmativo, quando, quan-
to, a quem, feitas por quem, e pagas por or-
dem de quem. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1947. 
(aa.) Oscar Corrêa -- Manuel Tavcira 

--:- f~tbrício Soares - Hondon Pacheco - Fa-
na I a vares. 

Mas, Sr. Presidente, devemos ainda fazer 
um reparo ao assunto. E êstc agora para 
transmitir à Casa c ao povo defcsus que nos 
foram enviadas pelos Drs .• Toão Fulgêncio de 
Paula e Joaquim Sebastião Silva, referentes 
às despesas em seu nome incluidas nas infor-
mações prestadas pelo Govêrno. Diz o Dr. 
João Fulgêncio de Paula (lê) : 

"Belo Horizonte, 4 de outubro de HJ.1/. 
Prezado c ilustre amigo Deputado (hcür 

Dias Corrêa. 
Há dois dias escrevi uma carta ao Depu-

tado Dnar Mendes, .iustificando a minha esta-
da em Araxá c Poços de Caldas. 

Como êstc meu amigo não pôde lê-la em 
plenário, peço ao ilustre Deputado'· que justi-
fique as minhas viagens a Araxá c Poços como 
passo a expor: 

Estive em Araxá no dia 27-12-!J45 em ser-
viço de meu cargo, conforme prova relatório 
que se acha na Secretaria da Agricultura e 
dirigido ao Sr. Secretario da Agricultura. 

Estive outra vez em Araxú, conforme estú 
na relação publicada no "Diário da A~;scm
bléia", a fim de estudar grave c importante 
problema, conforme consta de meu relatório 
em processo da Secretaria da Agricultura. 

Em Poços de Caldas estive três vêzes: 

Uma em dezembro de 1915 onde fui aguar-
dar ali as ordens do Sr. Secretário da Agri-
cultura, Dr. Antônio Mourão Guimarães, que 
lá foi a fim de in loco resolver problemas 
importantes daquela rica Estância Termal. 

Doutra vez estive em Poços a fim de es-
tudar a rápida cobertura do telhado do Casino 

'que tinha sido in cedia do. Outra vez fui 
também a Poços ü fim, de medir obras e re-
solver outros problemas. De tôdns e,ssas mi-
nhas visitas a estas Estüncias eonsta relató-
rios meus ao Sr. Secretário da Agricultura. 

Nunca estive mais do que o tempo neces-
sário para solucionar os problemas referentes 
à minha profissão. 

Dêsse modo nunca fui gozador de uma 
Estação de Aguas c tôdas as vêzcs que lá estive 
foi sempre com profundos aborrecimentos e 
preocupações. 

Grato pela leitura dessa em plenário, 
subscrevo-me sempre um seu humilde admira-
dor, corrcligionúrio, grato obrigado. 

(a.) João Fulgêncio de Paula. 
Solicito ainda o obséquio de mandar pu-

blicar esta como justificativa no "Diúrio da 
Assembléia". · · · 

(a.) J. F. Paula". 

\I 
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H diz o Dr. Joaquim Sebastião Silva 
(lê): 

"llclo Horizonte, 4 de outubro de 19·i 7. 
Ilustre Deputado Oscar Dias Corrêa: 
Tendo figurado meu nome entre as hos-

pedagens por conta do Estado, no Púlace Ho-
tel de Poços de Caldas, em abril de l!H 1, 
julgo-me no dever de solicitm·-lhc o Úvor de 
fazer constar na Assembléia, para conheci-
mento de seus ilustres membros c do povo em 
geral que minha estada ali apena:> foi custea-
da pelo E.o,tado, porque ali estive em serviço 
de intcrêssc do próprio Estado. Era eu, então, 
funcionário da Delegacia Fiscal, e a pedido do 
então Secretúrio tla Agriculiura do Estado, 
fui mandado (portaria n'" 213, de H-1-41, da 
D. F.) estudar e examinar in loco a' situa-
ção do aproveitamento da estüncia frente ao 
fisco federal, com o qual o Estado divergia 
quanto a recolhimento de trilmto:; que lhe 
estavam sendo c:dgidos. Solicitada pelo Sc-
cretúrio da Agrieultura a !H"escn(:::, em Poço~; 
de Caldas, de um representante da Dc.~lego.eln 
Fiscal, o próprio Secretário rla A~~rieultura 
foi quem propôs custear a estada ali do mesmo 
representante. 

Muito grato pelo esclarecimento, ~;uhscrt
vo~mc, seu Amigo Admirndor. 

(a) .J.c;cuzllim Scbasliiio Silva. 
Exeusado é dizer que tudo isso éstá den-

tro do que afirmamos. Aliús, ~~.s dcspc~a,; 
explicúvcis c honestas servem para c;,;iabclcccr 
o contrusl.e com as inc:cplieúveis e desonestas. 
(Palmas) 
. - Declara o Sr. Presidente que os reque-

rimentos de n"s. 71, 72 c 73, .há pouco colhi-
dos pelo Sr. Oscar CorrC:a, vüo às Comissões 
<~e Justiça, de Agricultura c de Vüwilo, rc~;pcc-
11 vamen te. 

AINDA HOSPEDAGENS EM ESTANCL\~; 
HIDHOl\UNEHAIS . 

O SR. LIMA GUIMAHÃES profere um 
discurso, cujos originais não foram devolvi-
dos. 

APROVEITAMENTO DE ENEHGIA 
HIDRAULICA 

O SH. TANCREDO NEVES, profere um 
discurso, eujos originais não foram devolvi-
dos, e envia ii Mesa o seguinte: 

PROJETO N" 14l 

Dispõe sôbre o r1]Jl'OZJeitamcnlo da CllCI'[]Ía 
llidráulica da Cachoeira de llutinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

.Minas Gerais decreta: 

Art. 1 o - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a promover o aproveitamento da 
enernia hidráulica da Cachoeira de lluti nga, 
mediante a constru~~ão de urna central elétrica. 

·Art. 2Q - A energia gerada será desti-
nada ao fornecimento à tração elétrica da Hê-
de Mineira de Viação c aos municípios da 
zona percorrida por essa ferrovia, de acôrdo 
com o plano a ser elaborado. 

Art. 39 -- O Estado ficO: autorizado t\ · , 
executar as obrils Jlor . administração ou con .. 
eorrência: 

Art. 4° - Fiea aberto o crédito de 
Cr$ 12.000.000,00 (doze milh.õcs de cruz'ci-. 
ros) para o pagamento da execução das obras 
hidráulicas c instalações auxiliares, o qual 
corrcd. nor eonta da verba 115-07G-GO, n• li 
do Orçamento de 1!J4S. 

Art. 5• - Hevogmn-sc as disposições 
em con trúrio. 

Sala das Sessões 7 de outubro de 1047. 
(aa.) Tancredo Neves -· J\rauríclo Andra-

de - Júlio d1) Carvalho - llaeir Lima --
\faldir Lisboa. 

- Impresso c publicado, .inelua-se em.· 
ordem do dia. 

. JUSTIFICATIVA DE HOSPEDAGENS EM 
ESTÂNCIAS HIDHOMINEHAIS 

O SR. PRESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Mouriío Guimarães. 

O SH. MOUHÃO GUUIIAil?i.ES - Sr. Prc-
~ddcntc, Srs. Deputados. · ' 

Citado nominalmente pelo ilustre Depu-
tado Lima Guimarüe:;, a propósito das hospc-
d:.wens gratuitas em Araxá c Poços de Caluas, 
cu~~lpre~mc mais um esclareCimento sôbre o 
assunto. 

De fato eonecdi, de bom grado, ao ilustre 
juiz Coelho Antunes a hospcdag2m solieitada, 
c fa-lo-ia, de novo, se na Secretaria da Agri-
cultura ainda estivesse. 

A:; razões apresentadas pelo ilustre Depu-
lado Lima Guimarãc.'> devem ler <·r_mveneido 
sobejamente esta Assemblúia da ja:·;tiça dcss01:. 
nossa deliberação. 

Aproveito o ensejo parn, mais uma ,vez, 
aecntuar o grande inter('~:J:.;e que l1ú para o 
Estado em completm· a ohra i.nieimb cu1 nmn 
parte do balneário ]lara hús;wdcs ;5rainitos, 
em . Araxá. A Scr;ão das Termas a que me 
refiro possui instalações diversa:;; apenas 
ainda não funeiona. Prestaria um grande 
serviço, e;.;pecialmentc no que se rcfc"" ao 
funcionalismo púhlleo. O caso larncn!ávcl, 
trazido a esta Casa hoje, em que fic~ura um 
juiz de Belo Horizonte poderia ter s.ldo evita~ 
do! 

í~ verdadeiramente lmncntúvel que ocor-
ra um incidente dcs!.a natureza. 

Fui procurado também !JOr nl;;un~; l'tm-
cionúrios do Estadú, qnc têm por mi:;ti;l' zt•la,· 
pelos scrvic;os dl\S c:;tf~neias hidromincrais. 
, o. Dr., José Bawdcn Teil~cira, o Dr. Davi 

I<rancisco J\Iourüo, o Dr. Fulgêneio de Paula, 
o .~.h:- José Joaquim Tavares são todos funcio-
nanos da Secretaria da Af;l'icultma, lrahnlha-
I:arn. ou ~rahalham ainrla ao' servi~~o das es-
tancw.~; ludrominerai:> e, no entanto, constam 
~la ~Ist~t . dos hóspedes gratuitos... .E::~:cs 
funcwnarws cstivcn\m em Poc;o:> de Cnltlm> 
c Araxá por obrigação, a fim (Ie inspcciorwr 
c controlar um scrvi~~o público. '. 

Naturalmente, ês:scs -nomes nã<;> prccl;''"" 
varn c não deviam ter constado da hst~ de. r:e-
ncficiados dessas cstâneias, por mot1vo~ 
óbvios. 

Aproveito o ensejo para justificar c~ssc:> 
dignos funcionários todos êles operosos c dó 
grande mereciment~ na Secretaria da Agricul-
tura, que cstêve sob a minha direção durantCl 

()Sfi,l 



alguns dias. Assim sendo, julgo ter cumprido 
um dever, traz.endo a esta ilustre Assembléia 
lll justificativa do meu ato, talvez singular, 

4Conccdendo ao juiz Coelho Antunes uma hos-
pedagem gratuita em Araxá c defendendo 
funcionários do serviço de estâncias hidro-
minerais, cujos nomes acabei de citar. 

(Palmas). 

ASSOCIAÇÃO DOS EX-COMBATENTES 
DE MINAS 

O SR. ARMANDO ZILEH- Sr. Presiden-
te, peço a palavra para apresentar um pro-
citar. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
'O Sr. Armando Ziler. 

O SR. ARMANDO ZILEH -,Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 
. Quando Chefe do Govêrno Mineiro, o 
Ilustre Deputado Júlio de Carv.alho, atendendo 
·~ uma solicitação da A8sociação tlos cx-Com-
lJatcntcs de Minas Gerais, concedeu-lhe uma 
subvenção mensal de CrB 15. 000,00, ou seja 
Cr$ 180.000,00 por ano. Nada mais justo do 
que êssc ato, que tanto dignificou, entre outros, 
a administnt{~ão .T úlio de Carvalho. 

Acontece, entretanto, Sr. Presidente, que, 
a partir de janeiro dêstc ano, aquela Associa-
ção, que congrega o:; veteranos da F. E. D. c 
os assiste, deixou de receber aquela subvenção, 
que, àssim sendo, s6 lhe foi outorgada du-
rante 2 meses, isto é, novembro c dezembro 
do ano passado. 

Por diversas vb:es jú, desta tribuna pcdi-
·mos o restabelecimento rhlqucla subvenção, c 
a Própria Assembléia aprovou uma indicação 
ao Govêrno. 
nesse sentido, a qual todavia ainda não se 
conGretizou. Assim, aproveitando a ocasião 

·'f!Ue me parece oportuna para corrirgir o 
erro cometido, tenho a honra de apresentar 
a esta Casa um projeto concebido nos se«uin-
tes têrmos (lê) : "' 

PROJETO N.• 142 

Concede subvenção à Associação dos ex-Com-
batentes de Minas Gemis 

' . A ~ssc;nbléia Legislativa do Estado de 
Mmas Garms decreta: 

Art. 1.?· - Fica- concedida a partir do 
ano de 1948, a suhvcn•~ão 'tnll'l'l de Cr·"' ol80 000 00 : A · -' ' ' . ., " 
d ·M. .' ,. . •1 , ssocwçao dos ex-Combateu tcs 

e . l!l,t., 'Gcrms, com sede na cidade rle Uclo· Horizonte. 1 · 
Art 'J • A · ' · .~· - . presente lc1 entrará em vi-

r,or no dra 1.• de janeiro de 1948 r, 
a~; di~; posições em contrário. ' cvogadas 

Justifi.cayão - Desnecessário seria sali-
entar a drvrda que temos para com aquêle 
q:ue defenderam a Democracia em campo~ 
da Itúlin, pagando com o se~t próprio sangt{e 
o tributo impôsto a todos nos, na defesa da 
Civilização contra as hordas nazistas. 
. Demais ainda, a subvc111ção mensal de 
Cr$ 15. 000,00, suspensa dnrante a intervcn-
toria Alcides Lins, mostra o quanto temos 
descurado da asistência aos ex-combatentes 
du nossa gloriosa F. E· l3 · · 
· Tal subvenção, apesar de modesta, se 

·concedida, viria ao encontro das neccssida-
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des urgentes de vários pracinhas, em precá-
rio estado de saúde, assistidos pela Associa-
~~ão, a que se refere o projeto. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1947. 
- (a. a.) Armando Ziler- Júlio de Carvalho 
- André de Almeida - Tancredo Neves -
l\lanuel Tavcira - l\·Iaurício Andrade. 

O orador remete ainda à Mesa o ~c
guinte: 

PHOJETO N. 143 

Concede subvençlío à Associat;iio dos Cegos 
de Uberaba 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.0 - Fica concedida, a partir do 
ano de 1948, a subvenção de Cr$ 5. 000,00 à 
Associação dos Cegos de Ubcra)Ja. . 

Art. 2.• - A presente ler entrara em 
vigor no dia 1.• de janeiro de 19,18, revoga-
da~; as disposições em contrúrio. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 194 7 · 
- (a.) Al'IÍHlndo Ziler. 

- Impresso c publicado, . inclua-se em 
ordem do dia. 

VOTAÇÃO DO REQUEHII\IENTO N.• 62 

Em seguida 0 Sr. Presidente · submete 
à apreciação da Casa, para discussão c. vota- ' 
~~fio, o requerimento n,.• G2, do Sr. Moacir.~~~
sonde, puhlicnclo IH' "Diúrio da A~:semhlelU,' 
de 3 dêste mês, pedindo a norneaçao de unH} 
comissão especial de 7 membros, que estudara 
a situação, valenrhH>e de técnico:; de com-
provada competência, a fim de se1: cnc~mtrad~1 
a solução que mais convenha ao mtcre::sc pu-
blico. Hcqucr mais que seja snstndo o anda-
mento de todos os projetos nesta Casa, _rc~l
tivamcnte ao a~;sunto, até qur; a connss~o 
apresente o seu parecer. O requerimento diZ 
respeito à distribuição das parce~a:; que cons-
tituem o fundo de assistência socral. 

Estú em discussão o requerimento n.• 62 · 
O SIL ALBERTO DEODATO - Sr. Pre-

sidente, pela· ordem. 
I'.:ssc requerimento do Sr. Depntar~o r..fo<>-

eir Hescndc, na minha impressão nao tcr~l 
razão de ser, porque a matéria comp~te a 
Comissão ele Finanças. Houv~ um acord~d 
para que os Deputados. _que hvesscm reqtd~ 
rimcntos nesse sentido, ttvcsscm a. n;c~adc ,

1 verha dcslinaila it assistêneia c drvuhsscm ' 
sua verba por várias casas de caridade· . 1 

O SH. PRESIDENTE-- A Mesa vm Pl;'O· 
ceder à leitura do requerimento, na sua m-
tcgra. · 

O sr. Albalo De:odalo - Aliús, o requ~
rimento fala em situação c etV não entendi. 

O SH. PHESIDENTE - O requerimento 
está assim redigido (Lê) : 

HEQUERIMENTO N.• 62 

Sôbre nomeação de comissão especial 
. . bl" L Ex mo. Sr. Presidente da Assem era e-

gislativa. 
Considerando que a distribuição d_as. pa~

celas que constituem 0 fundo de assrstcn~w 
social de acôrdo com rcqncrimcn tos e prOJC-

1 
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1:os apresentados a esta Assembléia, sem obe-
decer a um esquema justo, decalcado sôbrc 
bases técnicas accitúvcis, podem conduzir-
nos a uma verdadeira balbúrdia. 

Considerando que a aludida distribuição 
injustas c ini(Itws, requeiro a V. Excia., ou-
vida a Casa, seja nomeada uma comissão de 
membros que estudará a situação valendo-se 
de técnicos de comvrovada competência, a 
fim de ser encontrada a solução que mais 
convenha ao interêsse público. 

Hequeiro mais que seja sustado o anda-
mento de tôdos os projetos em andamento 
nesta Casa relativamente ao assunto, até que 
a Comissão aprcsen te o seu parecer. 

Sala das Sessões. 2 de outubro de 1 9·17. 
(a.) Moacir Resende. 

O SH. ALI3EHTO DEODATO - Pela 
ordem) - Pois é is!;o mesmo, Sr. Presidente, 
que compete a Comissüo de Finanças. Para 
todo projeto que traga aumento de despesa, 
existe a Comissão de Finanras para ePnlrolar 
as despesas decorrentes da cxeeução oas me-
didas propostas com as respectivas verbns 
orçamentárias. Por L:w, o Deputado André 
de Almeida, entre outro:,, concordou em que 
todos os projetos que trouxessem aumento de 
despcs::1s fôssem ü Comissão de Finanças, pois 
a Comissão de Flnan~~as é que coJÜ!'ola o or-
çamento, para não haver balbúnlin.;. Tudo 
isso serú eontrolado pela Comi~;süo <lc Finan-
ças. De maneira que cu pediria ú Casa que 
votasse contra êsse requerimento. 

O SH.. PHESIDENTE -- Conlimw em dis-
cussão o requerimento n° 62 (Pausa). 

Encerrada a discussão, vou submete-lo a 
votos. O Srs. Deputados favoráveis ao reque-
rimento n.0 G2, do Sr. l\Ioacir Hesende, quei-
ram permanecer sentados. (Pausa). 

Foi rejeitado o requerimento. 
Estando esgotada a hora do expediente, 

passa-se à 

2~ PAHTE DA OHDEl\1 DO DIA 

Apoiamento ao projeto n." 143 
Em vis ia do projeto n.'' 143, do Sr. Ar-

mando Ziler, hú pouco apresentado, c:or-.tcr só-
mente uma assinatura, o Sr. Presidente con-
sulta à Casa, de acôrdo com o art. 12\J, parú-
grafo 3°, do Hegimeulo, se o mesmo deve ser, 
ou não, considerado objeto de deliber:u;ão. 

· te. 
A Assembléia manifesta-se fnvot·úvelmen-

VOTAÇÃO, Ei\1 2·~ m'scuss;'í.O, DO 
PROJETO N'·' H 

Anuncia-se a v o laç~ão, em 21 Di •;cu:,são, 
do projeto n" H (artigo 8'' em diante), dis-
pondo sôbre impôslo territorial. · 

O SR. PHESIDENTE -- Ao art. 8'' do 
sub~;Ulutivo do -projeto n'' H foram apre:;cn-
tadas as emendas de ns. 7, 8 c !l. Contra 
elas se manifestou, em parecer, a Comissão 
respectiva, que apenas foi favorável ús emcn-
~-..; de ns. 1, 2 c 10. 

11. ,mlCnda n" 7, no art. 89 , está concebida 
nos seguintes termos (lê): 

"Onde diz: "será inicindo em 1 !!48 diga. 
se "1950". 

No 'parágrafo único, onde está "ano dG 
19·18", diga-se: "ano de 1950". 

Esta emenda é do Sr. Deputado Andt~é de 
Almeida. 

A emenda n.9 8, do Sr. Deputado Uriel 
Alvim está concebida nos seguintes termos 
(lê) : 

"Parúgrafo únieo, art. 8" - substitutivo 
da comissão: A revisüo para o ano de 1948 
será levada a efeito por uma comissão especial, 
nomeada pelo Govêrno do Estado, c presidida 
pelo coletor estadual, integrada do avaliador 
judicial e pelos cinco maiores contribuintes . 
do impôsto territorial rural". 

Emenda n° 9. 
Ao art. 8° do substitutivo do projeto n• 

44. 
Art. 8'': O primeiro levantamento cadas: 

tral do Estado, para efeito de revisão, será 
inieiado em l!HS, e constará de lei especial. 

Parúgrafo primeiro -- A revisão para o 
ano de 1H43 será feità em cada município, 
por uma comissão presidida pelo coletor esta-
dual, e tendo corno membros um avaliador ju-
dicial indicado pelo fiscal distdtal e o maior 
contribuinte do unpôsto territorial do distrito 
a que pertencer o imóvel". -· -

Parágrafo 2° - Da decisão da maioria das 
comissões eaberá recursos ao Conselho <los 
Contribuintes do Estado. 

Parúgrafo il" - O presidente não 'terá di-
reito a voto. 

Vou, portanto, submetê-lo à votação. 
O SH. ALUEHTO DEODATO- Pediria a 

V. Excia. para ler esta emendn. Ela é ad,iti-
va ou substitutiva ao artigo'? 

O SH. PRESIDENTE - A ernen<la do 
Sr. Deputado Uriel Alvim '? 

O SB. ALBEHTO DEODATO - Do Sr. 
Deputado último de Carvalho. 

O SH. PHESIDENTE- A do Sr. Depu-
tado último de Carvalho é aditiva. 

O substitutivo ao vrojeto nQ 44 está re-
digido da seguinte forma: 

Art. S." - O primeiro levantamento ca-
dastral do Estado para efeito de rcvisao, será 
iniciado no ano de Hl,lS, mediante üccrcto 
do Poder Executivo. 

Parágrafo único - A revisão para 1948 
será feita pela forma que preceitua a revi-
süo dos anos ante1·iores. 

f:~te é o artigo 8'' c seu parágrafo único, 
ofe~eculo como substitutivo pela Connssao ao 
proJeto n9 4<1, ' 

Vai. sc1: submetido à votaç~ão o art. 8• 
do substt~ullvo, ao projeto n'' t14 salvo emendas 
que lhe loram oferecidas. 

Os Deputados favoráveis ao art. s.• 
do substltunvo ao JH'OJelo ll' ,H :;alvo as emcn· 
das_ oferecidas, queiram pcn~wnccer assen-
tados. 

O SH. úLTHIIO DE CARVALHO - Sr:
1 

Presidente, pela ordem. 
Sr. Presidente ontem requeri destaque 

Para a minlla cme;Hla c V. Excia. pôs em 
Votação o destaque e depois verificou não ha-
ver nümero, de forma que peço a V. Excia •. 
Pôr em vot~wão o mesmo destaque agora. 

O SH. PH.ESIDENTE- A Mesa colocará 
em votação o pedido de déstaquc para u 
emenda. Entretanto, na forma regimental. 
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vou submeter primeiro à conside'ração da Casa 
o substitutivo que será votado, sálvo as emen-
das: 

Os Srs. 'Deputados favoráveis .ao art. 3.• 
tl seu parágrafo único, salvo as emendas apre. 
sentadas, queiram permanecer assentados. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Sr. 
P.residentc, pela ordem. 

Peço a V. Excia. esclarecer a Casa o que 
estámos votando. 

O SR. PHESIDENTE ~ VV. Excias. estão 
votando o art. 8° do substitutivo apresentado 
pela Comissão ao projeto n• 44. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO- Mas, a 
aprovação dês te artigo prejudica a emenda. 

O SH. PH.ESIDENTE - Não prejudica, 
·porque está cru votação o projeto, salvo as 
'CmeiH]m;. I . 

O SH. LIMA GUIMAHÃES- Queria saber 
o .seguinte: se a aprovação dês te artigo, im-
plica em prejuízo para as emendas. Se re-
•CUsarmos O artigo, não podemos aprovar a 
emenda ao artigo, de modo que quem aprovar 
a emenda, aprova também o artigo. 
, O SR. PRESIDENTE - A emenda é ofe· 
recida ao art. do substitutivo c desde que seja 
:':\provado, salvo as emendas, não há pre-
juízo para essas; c· se fôr negada a votação· 
ao artigo, não há motivo para a emenda. 

Os Srs. Deputados favoráveis ao art. 8• 
:do substitutivo ao projeto n" 44, salvo as 
emendas queiram permanecer assentados. 

, (Pausa). 
Foi aprovado. 

. O Sn. PHESIDENTE -- Vamos submeter 
à apreciação da Casa o pedido de destaque 
formulado pelo Sr. Deputado (Jltimo de Car-
valho, para a emenda n" 9. 

1 
dO~; Srs .' Deputados favorúveis ao pedido 

( c . estaque feito em favor da emenda n• 9, 
' quc1rat? permanecer assentado~. (Pausa) . 

. Fm aprova.do. 

d 
~~ <;menda n.9 U, ao :H'L 8.'', está redigida 

a st,.,'-:mte maneira (lê). 

11
. Q d a:lc ser suJmlCtida à votação a emenda 

C~rv·:n10 auto na <lo Sr. Deputado 'úllimo de 
· . d' '· . ' que, naturalrnente aprov·ula pre-
J~ Ieara. as demais emenda~ 'lO ·u.'ti"~ s• c 
seu paragrafo único "' ' ' " 

Os Srs. Deput't.''o, f . . • I 
n• n d t . ·' u s avoravets a cmclH a 

. "' c au ona <lo sr últ' ({Ueiram pcrlnanc , . ·. ·. . 1m o de Carvalho, 
'l' . -Cet .1sscntados - (P·ms·t) 

. '01 aprovada f' . 1 · ·. . ' ' · 
demais emendas . ' ICaiH o preJUdiCadas as 
parágrafo ún. < apresentadas ao art. s· e seu lCO, 

Art. 9~ (lê). 

O SR. PHESIDENTE - A emenda de 
n• !)• já foi lida pela· Casa e aprovada. 

O SH. úLTIMO DE CARVALHO - To-
dos os artigos da emenda'? 

O SH. PRESIDENTE - Aliás, ela só 
tem um artigo c parágrafos 1 •, 2• c 3". 

O SH. úLTli.\<10 DE CAHVALHO - Mas 
êsses parágrafos não prejudicam o substitu-
tivo? ' 

O SH. PHESIDENTB - A emenda pre-
judicou o artigo s· c parúgrafos do substitu-
tivo. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO --- V. 
Excia. poderia fazer a fineza de mandar que 
se leia novamente o artigo a ser votado. 

O SR. PRESIDENTE- O artigo 8Q ficou 
redigido exatamente conforme V. Excia. re-
digiu a emenda 11° 9. . 

O SH. UHIEL ALVIM- Peço a palavra, 
pela ordem, Sr. Prcsiden te. De aeôrclo com a 
emenda do Deputado Júlio de Carvalho, apro-
vada recentemente por esta Casa a regula-
mentação da lei é da al~~ada desta Casa e não 
do Govêrno do Estado. 

Porém, Sr. Presidente, peço a V. Excia. 
que o tu·tigo 9'' seja votado pela Casa, respei-
tada a parte .iá aprovada por esta Assembléia. 

O SH. ALBERTO DEODATO profere um 
discurso, cujos originais não foram devolvi-' 
dos. 

O SH. PRESIDENTE- Na forma do Re-
gimento, a Mesa submeteu à apreciação da 
Casa, para vota~~ão, o art. 8", salvo as emen-
das. Foi aprovado. Requerido destaque 
para a emenda üllimo de Carvalho, ao art. 
!l.o, do projeto n." 44, a Mesa submeteu a emcl;-
da :\ votação da Casa, c foi ela aprovada una-
nimemente. 

A Mesa, continuando a ~mhemeter à apre-
ciação da Casa o substitutivo apre~;cntado 
pela Comissão ao projeto n° 44, leu, o que 
está fazendo agora, o art. !)•. 

Não podia a Mesa deixar de submel:er à 
apreciação da Casa, para votação do art. ~·. 
o substitutivo da Comissão, porque, ne~;se dis-
silivo é que se encontra a determinação da 
época em que entrará em vigor, a lei. · 

Todavia, se hú contradi~~ão entre n parte 
final dêsse di sposilivo e a emenda l~ aprova: 
da, os Srs. Deputados reso!veriío, Ja que fot 
requerido dc~;taque da parte final, é votarão 
de acôrdo com o que deliberarem. 

Vai ser suhm · ,. ~ 1 
; 

do suhstÂt~tivo ao e~~~let~ ~~tl~t~o o artigo 9" . 
. Os .:~r.,· Dcputa<los favor: ·o • 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Sr. Pr~
sidente, pclú ordem. Penso que se dev~r:a 
votar o art. !)•, uma vez que a contradu;ao 
seria sanada na 3~ discussão do projeto. 

O SR. PRESIDENTE - Para a votação 
do art. 9• foi feito destaque da parte final, 
de modo que vai ser submetido à votação da quell'am permanecer assentadlVCL, ao mesmo, 

. O SH. URIEL A L VIM ..:_ ~~i d 
Presidente. a or em, sr. 

Ell queria cru c V. I~xc1• 'l 1·nr . - • . ·'. ' • Ol'JUaso ' ; ·Casa se na o ·h a uma emenda a êste urti[l · .,c ,t 
O .sH. Pl~ESIDEN'EE -- A êssc artt go 

temos nnpre~sao que nao. Há diveras oguot · 
I d t . - · ras, ernen( as a 1 1vas mas nao fazem referên · · 

~;o artigo !)•. , Cla . 
O SH. úLTI~O DE CARVALHO _ Pel 

ordem, Sr .. _Presid?nte. A .t_ninha cmendd 
consta de varws ~rhgos. Pcd1 destaque para 
a emenda. A_ Çasu ma concedeu. Penso, 
salvo melhor JUIZO, que essa emenda deverá 

ser votada. 
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Casa o art. 9• da parte final. · 
O que vai ser pôsto em votação é o se-

guinte: - "Esta lei entrará em vigor- a .1' de 
j:melro de 1948". . _ 

A Mesa vai, então, submeter à aprecmçao 
da Casa o pedido de destaque formulado pelo 
Sr. Deputado Lima Guimarães. . . 

Os Srs. Deputado:; que forern fav~ravms, 
a que se submeta á votação apc::na.s a 1 parte, 
dando destaque à parte final, qne1ram perma-
necer em seus lugares. (Pausa). 

Foi rejeitado o pedido de destaque. 
Vai ser submetido à apreciação da Casa 

o art. go na íntegra . 

,, .. 



Os Srs. Deputados favoráveis ao art. 9Q 
queiram permanecer em seus lugares. 
(Pausa). ' 

I<'oi aprovado. 

Vou subel.cr à votação o art. 10 - Os 
Srs. Dcputúdos favorúveis ao art. 10 queiram 
permanecer em seus lugares. - (Pausa) . 

Foi aprovado. 
Vou submeter à votação a emenda n• 2, 

do Sr. r,laieus Salomé. Os Srs. Deputados 
favoráveis à emenda aditiva n• 2, de autoria 

. . do Sr. Ma teus Salom~; queiram perrnan eccr 
em seus lugares. - (Pausa). 

Foi aprovado. 
O SR. ANDH.í~ DE ALMEIDA- Sr. Pre-

sidente, pela ordem. Quero que cons.te da 
ata que votei contra esta emc~ula, por JUlgar 
que ela cuida de assunto de lei federal. 

O SH. PRESIDENTE - A declaração de 
V. I:.:xcin. eon~>tarú da ata. 

A emenda n" 4 diz: - "Acrescente-se 
onde ~;onvier". 

Vou submeter à votação a emenda aditi-
va n.Q 4, de autoria do Sr. Uricl Alvim. Os 
Srs. Deputados favoráveis à emenda n.O 'l, 
queiram permanecer em ~;cus lugares. (Pall-
sa). 

Solicito aos Srs. Deputados se conserva-
rem em sua posição a fim de se proceder à 
contagem da votação. 

O Sll. PRESIDENTE - Pela contagem 
verifica-se um .empate: 20 votos pró e 20 
votos contra. (Pausa). 

Desempatando a votação, a Presidência · 
adota o parecer da Comissão e vota contra a 
emenda. (Palmas) . 

Emenda aditiva n• 10. 
Os Srs. Deputados que forem favorúveis 

à emenda no lO queirúm permanecer em seus 
lugares. 

O SH. UIUEL ALVIM - Sr. Presidente, 
pela ordem. Eu pediria a V. Excia. que lêssc 
novamente a emenda porque a Casa não ou-
viu bem. 

O sn. PRESIDENTE - (Lê novamente 
a emenda). 

O SR. üLTIMO DE CAHVALHO - (Pe-
la ordem) - Sr. Presidente, penso que êsse 
ponto já foi aprovado aqui em sentido diver-
so: 1,50, 1,30 até 1,00. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Hú um 
cn!.!ano do Sr. Deputado Ültimo de Carvalho. 
Pei~ emenda último de Carvalho, trata-se do 
seguinte: antes de ~e levantar o cadt~str?, 
qual a h as e que se vm adotar. O prop;w 
Sr. Depu tudo acrescentou: - a base c a 
atual. Logo não. tem razão de ser essa .en!cn-
da, desde que foi aprovada a emenda Ultimo 
de Carvalho. Na emenda do Sr. Deputado 
último de Carvalho já se fala do trihuito an-
tes do cadastro, isto é, em 1948 será comple-
tado na base atual. . 

O SH. PHESIDENTE - Nessas cond~
·-es a Mesa julga prejudicada a emenda adl-ço ' 

tiva 11° 10. 

VOTAÇÃO, EM 2~ DISCUSSÃO DO 
PHOJETO N .. 57 

Segue-se a votação, em 2.Q discussão, do 

projeto 11Q •• 57, revogando os Decretos-leis ns. 
1.63~ 1.697 c 2.146. 
A. L.- 44 

. O SH. (,AL13~m:o DEOpATO - (Pela 
<?I d~~I) - •>r. l rcsr~lente,. esse proj(:to do 
Il~r&ti e Deputado ~c no trazra em consequên-
cw ,apenas o segumic: to.dos os f ornas têm 
que ser fechados. A. Justiça não funciona à 
cspe:·a _de nov?s p~·oJ~t?s, con~orme disse' a 
C:onussao de Const.llu~çao, Legislação e Jus-
h~:a. Peço a V. h:.:cra. para mais uma vez 
ler o parecer da Comissão sôhrc êsse projeto 

O SH. PHESIDENTE - (Lê o parecer). 
Est{~ sôbrc a mesa uma emendá ao projc~ 

to n''. 57, que revoga os Decretos-leis ns . 
l. 630, l. 697 e 2.146 (lê): · · 

EMENDA N" 1 

Emenda ao Projeto n• G7 que revot'a os 
Decretos-leis ns. l. 630, 1. 697 e 2.146. '" 

Acrescente-se onde convic1·: 
Art. - Fica revigorado o Decreto-lei no. 

(iG7, de 14 de mnrço de 1940, "Organização 
.Tudiciúria", salvo no que colidir com a Cons-' 
tituição Estadual. (Está anexo o "Minas Ge-
rais" de 15/3/40, contendo o De c. -lei n''. Gü7, 
de H/3/40). 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1947. 
- (aa.) Lima Guimarães ~ último de Car-
valho - Ilacir Lima - Cândido Ulhôl\' _ 
Joubert Guerra. 

O SH. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-
dente, pela ordem. Essa emenda é de minha 
autorih. Para não acontecer o que previu a 
Comissão de Constitui~~ão - ficar o Estado 
sem os serviços judiciários ~ apresen!ci essa 
emenda, que revogará o decrelo publicado 
no "Minas Gerais", junto ú emenda. 

Nessas condi~~ões, a Casa pode votar pelo 
projeto, com a emenda, que vem completar 
justamente a falha do projeto. 

O SH. JUAHEZ DE SOUZA CAlUIO -
Pela ordem, Sr. Presidente. Hcqucrcria a 
V. Excia. que seja a emenda remetida ú Co-
missão de .f ustiça. 

O SH. PHESIDENTE - Deferindo o re-
querimento <lo Sr. Juarez <lc Souza Carmo 
remeto o projeto com a respectiva emenda i{ 
Comissão compcten te. 

1~ DISCUSSÃO DO PHO.TETO No 10!) 

Passa-se à 1'' discussão do projeto nQ 109 
do Sr. .Juarez <lc Souza Carmo, autorizand~ 

a construção de um prédio para grupo esco-
lar na cidade de Ituiutnha. 

Lido êssc projeto pelo Sr. V Sceretúrio 
e livre a palavra, não a solícita nenhum Sr 
Deputado. Submetido a votos, é aprovado: 

- As Comissões de Viação e Finanças. 

1~ DISCUSSÃO DO PHO.TETO No 110 
Ern ·seguida, anuncia-se a 1~ discussão 

~lo projeto n.'' 110, do Sr. Juarez de Souza 
C_armo, mandando construir ponte sôbrc o 
no da Prata, no município de Ituiutaba. 

Lido êsse projeto pelo Sr. l.Q Secretário 
c fr'anqueada a palavra, não a pede nenhum 
Sr. Deputado. Submetido a votos, é aprova-do. 
~ As Comissões de ·Viação c Finanças. 

1~ DISCUSSÃO DO PROJETO No 111 
A seguir, anuncia-se a 1 • discussão do 

projeto 119 111, do sr. Juarez Sot c Isa .. armo, 
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que dispõe sôbre a encmupação da estrada 
de automóvel que liga Ituiuta!Ja ao Canal de 
São Simão. 

Procedida a sua leitunt, pelo Sr. 1.0 Se-
cretário, sem debate, é aprovado êsse projeto. 

- As Comissões de Viação c Finanças. 

1• DISCUSSÃO DO PROJETO N" 112 

Logo após, anuncia-se a 1'· discussão do 
projeto n.'' 112, do Sr. Juarez Souza Carmo, 

mandando· construir uma ponte sôhrc o Ilio 
Tejueo, no município de Huiutaha. 

Procedida a sua leitura pelo Sr. 1.0 Se-
cretário, 9 franqueada a palavra. 

O SH. GEHALDO ATAIDE - Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

Acho que não hú número suficiente. 
Falta qllorum. 

O SH. PHESII.;IENTE -- Tenho a impres-
são de que V. Excia. estú engmútdo. Entn~
tanto, V (lU mandar proceder it Í:hamada .. 

O SR. GEHALDO ATAíDE - Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

Desisto da verificação. Sou signatúrio do 
Projeto e, por se tratar de 1.• discussão, de-
sisto da verificação. 

. O SR. PRESIDENTE- A Mesa não pode 
deixar de manflar proceder a verificação, 
porque se não houver número, não podemos 
votar. 

(0 Sr. 1.Q Sccrclúrio faz a chamada). 
O SR. PHESIDENTE -·Estão presentes 

39 Srs. Deputados, havendo, portanto, número 
regimental. 

. • - Submetido a votos, é aprovado êsse 
,PrOJeto. 

- As Comissões de Viação c Finanças. 

V· DISCUSS;\.0 DO PROJETO n.9 113 

~ntr~ a seguir er~ 1.• discussão o proje-
to n.v 11l do <' J - c· l' l l' -.ol . •' 01'. oao tm<. H o, que < tspoc 
sv Ht1~. a er~.campação da estrada de automóvel que Iga S·to D · 
Goiahal s~ ' omu~zOS do Prata, Santa Isabel, 
C8. Ahr~ Co Sebas.t~ao do .Turumirim, Hio Cas-
d~notnin·tdamllo, Suo João Matipó, até o lugar i ido' •0 calcza, da estrada Hio-llahia. 
. : esse Projeto n"lo· St· 1 o Sccrct,.t-no e o me' . v • • • 

' _ \.' ·>In o. a]~rovado sem debate. 
• s Conussoes 1 v· - F' · <.c taçao e '1 natH~as. 

1.• DIS~USS,\0 DO PHOJETO n.Q 11~ 
' Anuncia-se a 1 • 1. _ n.• 114 flo " •J -· <.tsc~lssao do }wojcto 

construÇão d~r ~ril o a~ Çanulo, autorizando a 
'T 'l 1 S IH e<.ho J1ara grupo cscolax· na 1 a <c • anto Ar t• · · ' · ·' n· c · 1 omo do Grama, municí piO uc 10 asca. . -

' Lido êsse projeto pelo Sr 1 0 (' , •• 

. não se manifesta nenhurn S~ · Dccr~ta1no Posto a votos, é aprovado. · c pu a< o· 
- As Comissões <11! Viação 0 Finanças. 

V DISCUSSÃO DO PHOJETO n.o 115 
Passa-se à 1.• discussão do projeto n,Q 115 

do Sr. João Camilo, autorizado n construção 
de um predio para grupo escolar na Vila <lc 
São .Sebastião do J urumirim, municí11io de 
Rio Casca. 

Depois de lido êsse projeto pelo Sr. 1.' 
Secretário, é o mesmo aprovado, sem debate. 

· As Comissões de Viação e Finanças. 
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1.• DISCUSSÃO DO PROJETO n.0 116 

Em seguida, anuncia-se 1.• discussão do 
projeto n.0 116, do Sr. Luiz Maranha, conce-
dendo auxílio à Casa de Caridade Lepoldinen-
se, Asilo Santo Antônio e Orfanato D. I..enita 
Junqueira, em Leopoldina. 

Após a leitura dêssc projeto pelo Sr. 
1.0 Secretário, é o mcsm0 submetido a votos e 
aprovado sem debate. 

- A Comissão de Finanças. 

1.• DISCUSSÃO DO PHO.JETO n.0 117 

Entra a seguir, em 1." discussão o proje-
to n.9 117, do Sr. Luiz .1\Iaranha, concedendo 
auxílio ú Conferência 'de São Vicente de Paulo, 
dos municípios de Hecrcio, Laranjal, Palma, 
São João Ncpomuceno, Além Paraíba, Volta 
Grande c Pirapetinga. . . 

Lido êssc projeto pelo Sr. 1.0 Sccrctano, 
é o mesmo aprovado, sem debate. 

, - A Comissão de Finanças. 

1.• DISCUSSM) DO PHOJETO n." 11: 
Entra em 1.• discussão o projeto n.• 118, 

do Sr. Valdir Lisboa, autorizando a constru-
ção de urna Escola Elementar de Agricultura 
em Andrclândia, Sul de Minas. 

Procedida a sua leitura pelo Sr. 1.• Se-
cretário, c franqueada a palavra, não a soli-
cita nenhum Sr. Deputado. Submetido a 
votos é aprovado êssc projeto. 

_:_ As Comissões de Agricultura c Finan-
ças. 

1." DISCUSSÃO DO PHO.JETO n.0 119 

Sc"uc-sc a 1.• discussão do projeto n.• 
119, d~ S1·. Valrlir Lisboa, aut?r.iz?ndo a 
construção de uma Es~ola rl,c LatlciT~IOs, em 
São Gonçalo do Sa]JUcat, no ~ul d,c ~1mas: . 

Após a sua leitura P_?l<> Sr. !·'SecretariO, 
sem debate, é aprovado esse proJeto. 

- As Comissões de Agncultura c Finan-
~:as. 

1." DISCUSS.\.0 DO PHOJETO n." 120 
Passa-se it 1.• discussão do projeto n.• 

120 do Sr. Valdir Lisboa, aulol'i:mndo a ~:ons
trução de uma Escola de Produtos. de Ongcm 
Vegetal em Ouro Fino, Sul de ~Ima~. 

Livre a palavra, depois de lulo ess.e pro-
jeto pelo Sr. 1.9 Secretário, não .se man1fcstm~ 
nenhum Sr. Deputado. Submetido a votos, c 
aprovado. 

- As Comissões de Agricultura c Finan-
ças. 

1.'' DISCUSSÃO DO PHO.JETO n.Q 121 
A seguir, anuncia-se a 1.• discussão d_? 

projeto n.9 1::!1, do Sr·. Valdir Lisi.Joa, auton-
zando a construção de uma Eseola Elementar 
de Agricultura, em l\Ionsanto, Sul de Minas. 

Lido "êsse projeto, pelo Sr. l.Q Secretário, 
sem debate, é aprovado. 

_ As Comissões de Agricultura c Finan-
ças . 

1.'' DISCUSSÃO DO PRO.TETO n." 122 

Anuncia-se a 1.• discussão do projeto n.9 

122 do Sr. Valdir Lisboa, uutorizando a cons-
truÇão de uma Escola Elementar de Agricul-
tura, em Campanha, Sul de Minas . 
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Lido êssc pro'jeto pelo Sr .. 1.q Secretário 
e franqueada a palaYra, não a solicita nenhum 
Sr. Deputado. Pôs to a votos, é aprovado. 

- As Comissões de Agricultura e Finan-
çar;;. , 

1."- DISCUSSÃO DO P-ROJETO N.Q 123 

Segue-se a 1.• discussão do projeto n.q 
123, do Sr. Valdir Lisboa, autorizando a cons-
trução de uma Escola Industrial e Vocacional 
cru Itajubá, no Sul de :Minas. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1.9 Secretário, 
sem debate, é aprovado. 

- As Comissões de Agricultura c .Finan-
ças. • 

L • DISCUSSÃO DO PHOJETO N.Q 124 · 

Logo após, anuncia-se a 1·• discussão do 
projeto n.q 124, do Sr. Valdir Lisboa, autori-
zando a construção de uma subestação Expe-
rimental de Café, em Machado. 

Procedida a sua leitura pelo Sr. t.Q Se-
cretário c franqueada a palavra, nuo a so-
licita nenhum Sr. Deputado. Pôs to a votos 
é aprovado êssc projeto. 

- As Comissões de Agricultura c Finan-
•. çalõ. 

l.• DISCUSSÃO DO PHOJETO N.q 125 

.Finalmente, anuncia-se a 1.'' discussão 
do !WOjeto n.~~ 125, do Sr. Luiz Domingos, 
autorizando a constru!~ão de urda ponte sôbrc 
o llio Matipó, na cidade de Haul Soares. 

Lido êssc projeto pelo Sr. 1.0 Sccretúl'io, 
sem debate, é aprovado. 

- Às <;omissões de Viação c Finanças. 

ENCERHAMENTO 
Nada mais havendo que tratar o Sr. 

Presidente declara finda a sessão, designan-
do pam amanhã a seguiu te. 

ORDEM DO DIA 81101,17 

PI'imeira parle 
Das 14 ás 15 horas: 

, Lc\tura e aprovação da ata. 
Expediente, inclusive leitura c apresenta-

ção de projetos, pareceres, indicações, reque-
rimentos c interpelações. 

Das 15 ás 16 horas: 
lliscussão c vota~~ão de rcqucrlmenw~, 

pareceres, indicações c interpelações. 
Leitura c aprovação de redações finais. 

Scg11nda Parte 
Das 16 ús 18 horas: 
t.~ discussãd do projeto n.Q 126, do Sr. 

Dcput3.dO Valdir Lisboa, autorizando a insta-
lação de urna fazenda no município de Passa 
Quatro .. 

V discussão do projeto n.q 127, do Sr. 
IJcputado Valdir Lisboa, autorizando a cons-
trução de uma Escola Elementar de Agricul-
tura em Três Pontas, Sul de Minas. 

1.• discussão do projeto n.9 128, do Sr. 
Deputado Valdir Lisboa, autorizando a mon-
tagem de um Sub posto de Sericicultura. 

I 
1. • discussão do projeto n.q 129 do Sr., 

Deputqdo Uricl Alvim, criando c localizando 
cinco moinhos de trigo no Estado. . 

1.• discussão do projeto n.Q 130; do Sr. 
Deputado Uriel -Alvim, criando urna Circuns-
crição Agro-Pecuária em Parreiras. 

1.• discussão do projeto n.q 131, do Sr. 
Deputado Uricl Alvim, criando uma Escola· 
Jnsdustrial Vocacional em Po~~os de Caldas. 

1.• discussão do projeto n.q 132, do Sr .. 
Deputado Uricl Alvim, criando uma Fazenda · 
para produção de mudas c sementes, em 
Santa Hila de Caldas, 

1.'' discw;siio do projeto n." 13H, do Sr. 
Deputado Uriel Alvim, criando em Bueno 
Brandão, uma Escola Elementar de Agricul-
tura. 

1.• discussão do projeto n.0 ta4, do Sr. 
Deputado Uricl Alvim, criando um subpôsto 
de Scricicultura na Vila de Ibitiura, municí-
pio de Parreiras. 

1.'' discussão do projeto n.9 135, do Sr.· 
Deputado Uriel Alvim, criando, em Camandu~ 
caia, uma Subestação Experimental de Café. 

1.• discussiio do projeto n.q 136, do Sr. 
Deputado Uricl Alvim, criando, em Mariana, 
'uma Escola Industrial Vocacional. 

1.• discussiio do projeto n.Q 1H7, do Sr . 
Deputado Uricl Al_vim, criandó urn_a, ~scola 
Elementar de Agncultura, no munic1p1o de 
Lajinha. ' 

V discussão do projeto n.9 138, do Sr. 
Deputado Candido Ulhôa, autorizando a cons~ 
trução de urna Escola Elementar de . Agricul~ 
tura em Paracatu no noroeste de Mu1as. 

't.• discussão do projeto 11.0 139, do Sr. 
Deputado Adolfo Porlcla, a~üorizan~? o. <;Jo-
vêrno do Estado a constnur um fngonhco 
no município de Ibiá. 

1.• discussiio do projeto n.q 140, do Sr. 
Deputado Valdir Lisboa, dispondo sôbre a 
.criação do distrito de .João Monlevade. 

V discussão do projeto n." 141, do Sr .. 
Deputado Tancrcdo Neves, dispondo sôbre ·o 
aproveitamento da energia hidráulica da Ca-
choeira de Itutínga. 

1.'' disGussão do projeto n.9 142, do Sr. 
Deputado Armando Ziler, concedendo sub-
venções ú Associa~~uo dos Ex-Combatentes de 
·Minas Gerais. 

1.• discussão do projeto n." 143, do Sr. 
deputado Armando Ziler, concedendo sub-
venção à Associa~~ão dos Cegos de Ubcraba. 
dia. 

2.• discussão do J>rojeto n."' 48, fixando o 
efetivo da Força Policial do Estado de Minas 
Gerais, para o exercício de 1948. ' 

3.• diseussão do projeto n.~ 28, autori-
zando a abertura de um crédito suplementar 
de Cr$ 926.000,00 a diversas verbas orçamcn-
t{n·ias. .t·~:lfü 

-Levanta-se a sessão. 

ATA DA 4.• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇAO E CULTURA 

. Com a presença dos Srs. Dcputad?s Ron-
dou Pacheco Joubert Guerra e Bohvar de 
Freitas, aos v'inte c quatro dias do mês de se-
tembro do ano de mil novecentos e quarenta 
e sete, na Sala das Comissões da Assembléia 
Legislativa, reuniu-se, para os seus trabalhos, 
a Comissão de Educa~~ão. c Cultura. 
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Sob a presidência do Deputado Hondon 
Pacheco, foi lida c posta em discussão a ata 
da reunião anterior, sendo a mesma aprovada. 
' Passando à ot·dcm do dia, o Sr. Presi-
dente apresentou seu parecer ao projeto n.9 

31, o qual, pôsto em discussão, foi aprovado 
por unanimidade, o mesmo acontecendo com 
o relatório do referido projeto, foi ainda dis-

tribuído ao Sr. Bolivar de Freitas o projclo 
n·9 52. 

A seguir, o Sr. Presidente levantou a 
sessão, devendo a próxima reunião realizar-se 
em data oportuna c que serú previawentc 
determinada. 

Sala das Comissões, 2:1 de setembro de 
194 7. - Rondou Pacheco. 

COi'lliSS.íiO EXECUTIVA 

Alberto Tcxeira - Presidente 
Lima Guimarães - V Vice-Presidente 
Castro Pires - 2·'1 Vice-Presidente 
Valdir Lisboa - V Secretário 
Luiz Domingos - 2·9 Secrctúrio 
Emilio Vasconcelos - 3.9 Secretário 
Ozanam Coelho - 4.9 Secretário 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇAO 
E JUSTIÇA 

Antônio Pedro Braga - Presidente 
Juarez de Souza Carmo - Vice-Presi-

dente 
Condido Ulhôa 
I~abrício Soares 
Faria Tavares 
Starling Soares 
Rih~iro Navarro 

COMISSÃO DE FWANÇAS, OP..CAMENTO E TOMADA 
DE CONTÁS 

Maurí~io At d 1 . R . .1 ra< c -- Presldt!ll te 
Afl~ort-DVrce-Prcsidcntc 

0 codato 
Augusto Costa 
l?e~iciano Pena 
Gmlhcrrne Machado ( •) 
Tancrcdo Neves -( •) Substituído · t . 

Ma teus Salom · 1' lll ennamentc pelo Sr. e l esigtt· 1 ' ~ 111011947. ' ·ll o em sessao de 

COMISSÃO DE ~GRICULTURA, INDúSTRIA E COMÉRCIO 

Úriel Alvirn _ Presid 
Dnar Mendes v·· ente 

'! . Ult' d · - Ice-Presidente 1rno e Carvalho 
Armando Ziler 
Dilermando Cruz 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira ( •) Presidente 
llondon Pacheco - Vice-President 
Augusto de Figueiredo c 
Arlindo Zanini 
José Carvalhcira ( •) 

( •) Substituído, i?terinamente, pelos Srs. 
J_oubert Guerr~ c Bohvar de Freitas, respec-
tivamente, des1gnados em sessão de 2219!1947. 
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúnLICAS 

Otacílio Negrão - Presidente 
José Augusto - Vice-Presidente 
André de Almeida 
.T oão Carnilo 
l\Iatew; Salomé 

COlVllSS};O DE TRA!'lAl..HO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Pereira Lima - Presidente 
Adolfo Portcla - Vice-Presidente 
Bolivar de Freitas 
Geraldo Ataide 
Astolfo Dutra ( •) 
( •) Substituído, intcrinmnentc, pelo Sr. 

Starlin~ Soares, designado em sessão de· 
l/10/l!H7. 

COMISSJ'\.0 DE SAúDE PúnLICA 

Antônio Caetano - Presidente 
Antônio Guimarães - Vice-Presidente 
Fidelcino Viana ( •) 
.J aeder Albergaria ( •) 
Luiz l\Iaranha 
( •) Substituídos, interinamente, pelos 

Srs. Mourão Guimarães c l\Ioacir Hescnde, 
respectivamente, designados em sessão de 
24/9/1!H7. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente 
Chaves Hibeiro - Vice-Presidente 
Aluisio Costa 
Antônio Pimenta 
.T ason Albergaria 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUN!ClPAlS E NEG.úCWS 
INTERESTADUAIS 

Ccsar Soragi - Presidente 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente 
Carlos Pratcs 
Gnilhcrmino de Oliveira ( •) 
Manuel Taveira ( •) 
( •) Substituído, in~erinamcnte, pc~o Sr. 

Martins da Costa, designado em sessao de 
22/9/1047. 

( •) Substituído, interinamente p~~o Sr. 
Geraldo Ataide, designado em sessao >de 
3/10/1947. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Hesende - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró .Junior 
Xenofonte Mercadante 
Simões de Almeida 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

J ason Alber~aria 
Cesar Sorag1 
Sir~ões de Almeida 
Xenofonte Mercadantc 
Bolivar de Freitas 
Fabrício Soares 
(*) ·Nomeada em sessão de 1G-9-Hl47, 

conforme requerimento n.0 42, do Sr. Fabricio 
Soares. 



COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUCÃO 
' AGR[COLA (*) • 

Sousa Carmo 
J'oão Camilo 
Ozanan Coelho 
Lourenço Andrade 
!ason Albergaria 
Cândido Ulhôa 

Cesar Soragi 
(*) Nomeada em sessão de 22/9/1947, 

conforme requerimento n.'' '!il, <l"o Sr. Sousa 
Canno. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SüllRE 
. TRANSPORTES (*) 

llondon Pacheco 
José Augusto 
Hacir Lima 
Magalhães Melo Viana 
.">luisio Costa ( •) 
Cesar Soragi 
Armando Ziler 
(•) Nomeada em sessão de 22/9/l9,t7, 

eonrormc requerimento n.9 51, do Sr. Simão 
da Cunha. 

. ( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
YJir1v1a~ de Freitas, designado em sessão de 

9i7. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSlllO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Hibciro 
Castro Pires 
Emílio de Vasconcelos 
Fidelcino Viana 
Geraldo Ataíde 
Feliciano Pena 
Cândido Ulhôa · 
(*) Nomeada em sessão de 20/9/1947, 

conforme requerimento u.o 57, do sr. Chaves 
.Ribeiro. 

59.• SESSÃO ORDINARIA, EM 20 DE OUTUBUO DE l!J.17 . 
1947 

PHESIDÊNCIA. DO SB. ALBEHTO TEIXEIHA 

SUMAHIO: - Comparecimento -- Ata 
?!::r.pcdicntc - Mensagens: n". U3, com o 

{lrOJ<)lo n'·\ 245, modificando o Decreto-lei 11 9 • 

1.831, de 21/8/1940; n" G4, com o projeto 
n.'·' :~,Hi, dispondo sôbrc a situação' dos extra-
n• 24(), dispondo sôbre a situa~;ão das e:;:tra· 
ttmnerúrim; praticantes e dos nraticantcs inte-
tcrir~os, em exercício; n• G5, 'eon tendo infor-
maçoes sôbre cfetiva~~ão do Chefe de Scrvi~~o 
de Estatística c Educaeão -- Telegrama do 
Sr. Presidente da Asse'mhléia Lcqislativa do 
Pil~U~, encaminhando cópia de 1elegrama -
OfiCIOS: do Chefe do Distrito de Fiscalização 
de l\btas, em Governador Valadares, prestan· 
do· csclarc~imcntos; do di~tribuidor, conta· 
dor c partidor, em Fruta! solicitando provi-
dências; do Sr. Armando Hiheiro dos San-
tos, da Dir~t9ria Geral do .Departamento Es· 
tadual de ~aude, fazendo comunicação 
Projetos: ,n'>. 2:! 7 (doação de terrenos), n9 • 

248 (construção de prédio escolar), n.9 2,19 
(s?hvcnção a Acroclube) c .n•. 250 (auxílio 
a mstituti~~õcs de Beneficência do Sr. Aloísio· 
Costa: no 251 (idem), n 252 (criação de dis· 

trito) c n• 253 (idem), do sr. Antônio Gui-
marães; n• 254 (subvcnçüo a iw;tHuições de 
beneficência), do Sr. J nson Albergaria: n.0 

255 (idem), do Sr. .rou!Jcrt Guerra; n.• 
256 (construção de ponte), ll 0 257 (criação 
de grupo escolar) e n•. 258 (idem), do sr. 
Jaeder Albergaria; no 21i1 (conslrnçüo de 
campo de aviação), 11° 262 (idem) de grupo 
escolar, n•. ::!63 (idem, idem), n'' 264 (cons-
tru~~ão de rodovia), n• 265 (idem de grupo 
escolar) e n" 266 (idem, idem), do Sr. José 
Au«usto - Atuação parlamentar: discurso 
do" Sr. Carlos Pr:,~tes - Advertência aos pe- 1 

euarlstas: discurso do sr. Geraldo Ataíde ...;._ 
Consiru~·ão <la Cillndc Univen;itúria: discur· 
so do Sr. Dolivar de Freitas - Hcsposta ao i 
~)r. Lima Gnimnrães (demolição de casas de 
operúrios) : di~;cnr:;o do Sr. Alberto Deoda-
to -- Faculdndc de Ciências Econômicas e 

A!lminislralivas: discurso e projeto n• 267 
(doado de terreno), do Sr. Guilherme Ma-

chado - Melhoramentos públicos: discurso 
- projetos n''. 25!l (consiru?ão de _r>Ontc) e 
n• 2G2 (aviário modêlo), do Sr. ~ose Augusto 
- Instituto Padre l\Iachado: discurso e re· 
querimento ní' 7!l, do S_r. Fabrício Som:cs. ·-
Política de Pomha: discurso do Sr. Ultii;10 
de Carvalho - Ainda política dt~ !'?~Iba :o drs: 
curso do Sr. Dnar Mendes - Ir ?Jet~ I:_ 48, 
informação do Sr. Prcsidet~te.--.: Conu~sao de 
Educação e Cultura: subs~ltmça_? - 2 par:te 
da Ordem do Dia - 1'' _ drscussao dos ~rOJ~
tos: no 242 (consirUÇ<~O .de _ponte), ? 243 
(auxílio a obra de assrst~n.ew~ c n • 244 
(idem a institutos de hcncfrccncra) - Encer-
ramento. 

ORDEM DO DIA. 21-10-194 7 

As 14 horas, comparecem os Srs: 
Alberto Teixeira Lima Guimarães 
Valdir Lisboa - Alberto Deodato. -;-

Aloísio Costa - Amadeu Andrada -. Antomo 
Caetano - Antônio Guimarães - Arh~1do Za-
nini _ Armando Zilcr - Augusto Costa -
Dolivar de Freitas - Cflndido Ulhôa --: C~r-· 
los Pratcs - Cesar Soragi - Chaves Hibcrr_? 
-- Fabrício Soares - Feliciano Pena ----;-- FI-
dclcino Viana - Geraldo Ataíde.- · Gmlher-
mc Machado - J acder Alhcrgana - Jpson 
Albergaria - .José Augusto - Jo~Il?ert, Guer-
ra - Juarez de Souza Carmo - .Tuho ue Car-
valho - Luiz l'I'Iaranha - Magalhflcs de Melo 
Viana - Manuel Tnvcira - l\lartin~; dn. Costu 
- Maurício Andrade - Mendes Fcrrell'a, . 
Moacir Resende - Oscar Corrêa - Otaciho 
Negriío - Pedro Draga - Hennó - Rondou 
Pacheco - Simão da Cunha - Soares Cane-
do - último de Carvalho - Xenofontc Mcr-· 
eadantc. 

Deixam de comparecer, com causa jüsti-
ficada, os srs: 

Castro Pires -· Luiz Domingos - Emílio 
Vaseoncclo!; - O:dnam Coelho - Abreu R~
scndc - Adolfo Portcla - André ~lc Almei-
da -- Aníbal Gontiio - Antônio PII!lcnta 
Astolfo Dutra _ Âugusto de Figueiredo , 
Dadaró Júnior - Dilenl\ando Cr~1z.- E~l
lio Silveira - Faria. Tavares ~- _ Gm}JlC~rmno 
de Oliveira - Jlaeir Lima - .Toao Cmmlo -
José Carvalhcira ---::· LourenÇo Andrade 
Matcus· Salomé _ Mói.Jrão Guimarães Ri-
beiro Navarro - Simões de Almeida - Sou-
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sa Carnio - Starling Soares - Tancreuo 
Neves - Uriel Alvim - Wilson Beraldo. 

O SR. PHESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 43 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 
O SR . .JOUBERT GUEHHA (servindo de 

2• secretário) - Lê a ata da sessão antece-
dente, a qual, sem observação, é aprovada. 

EXPEDIENTE 
O SH. VA'LDIH LISBOA (1''. Secretário) 

- Procede a leitura dos seguintes papéis: 

PROJETO N" 245 
. . Modifica o Decreto-lei n 9 • 1. 831. de 21 

de agôsto de HJ4ü. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta c cu sanciono a seguin-
te lei: 

Art. 1.0 ~- Ao artigo 4." do decreto-lei 
· n.• 1.831 de 31 de agôsto de 1!J46, com a re-
dação que lhe deu o decreto-lei n.0 2 158 
uc 12 de julho de 1!l47, ficam acrescentada~ 

as seguintes alíneas e parúgmfos: 
g) - um representante de Indústria; 
h) - um representante do Comércio· . ) ' 1 - um representante da Lavoura; 
j) - um representante do Departamento 

Nacional de Estradas de Hodagem. 
§ 1." - Os membros mencionados nas 

alíneas "h" a "c" e "g" a "i" serão nomeados 
pelo Governador do Estado, mediante indi-
cação das entidades representadas, encami-

: nhada por intermédio do Secretário da Via-
.. , ção e Obras Públicas. 

§ 2. 0 
- A duração do mandato dos con-

selheiros, com excc~~ão <lo Presidente, do 
Diretor Geral do Departamento c do Repre-
sentante do Departamento Nacional de Estra-
das de Hodagcm, serú de três anos, sendo a 

'renovação feita, :mnulrnentc, por têr~~o. 
Art. 2. 9 

- A alínea "c" do artigo 16 
fica redigida da seguinte maneira: 
. "c" - ordenar pagamentos e autorizar 

' suprimentos dentro das verbas c créditos do 
serviço, assim como autorizar adiantamentos 

''a funcionúrios do Departamento depois "de 
, regularmente .processado". 

Art. :J.o - Ao Secretário da Aviação e 
Obras Públicas, na qualidade de Presidente 
do Conselho Hodoviúrio compete desi''nar 
para substituí-lo em sua~ faltas c impedi-
mentos, um dos membros do Conselho. 1 

Art. 4. 0 
- Hevogam-se as disposições 

· em contrário. 
Mando, portanto, a tôdas as autoridades 

. a quem o conhecimento e execução desta lei 
" pe~tcn~er~m, .cruc a cumpram c façam cum-

pnr ta~ I_ntcirmnentc como nela se contém. 
Palae10 da Liberdade, em Belo Hori-

zonte .• aos .... de ............. ; de 1947. 

Exposição de Motivos 
Senhor Governador, 
Passo às mãos de V. Excia. a minuta da 

lei modificativa dos decretos-leis nQs. 1. 831, 
de 21 de agôsto de 194() c 2.158 de 12 de 
julho de 19,17, a fim de ser submetida ao 
exame de aprova~~ão da Assembléia Legisla-
tiva. 

' Após a expedição do segundo . <~ecre}o
. lei, verificou-se a necessidade das mo!hftcaçoes 
nêlc agortl introduzidas de modo a assegurar 
maior eficiência dos serviços. 

É assim que entre os membros do Conse-
lho Rodoviário, de cuja atuação, dada a or-
ganização do Departamento, depende, em 
grande parte o êxito do plano, dentro das 
normas estruturadas, foi lembrada a neces-
sidade de incluir representantes da Indústria, 
Lavoura e Comércio além do representante 
do Departamento Naeional de Estradas de 
Hodagem. . 

As outras alterações sugcndas revelam o 
propósito de esclarecer melhor certos aspec· 
tos da lei, exatamente no interês~;? d:l segu-
ran(;a c efieúcia das medidas nela mdiCadas. 

Aproveito a oportunidade para. aprcs~n
tar-lhc os protestos de distinta consHleraçao · 

Em 25 de julho de 1!J47. . . 
(a) Hodrigucs Seahra, Secrehn'IO d~ 

Viação c Obras Públicas. 

MENSAGEM N.0 63 

Belo Horizonte, 17 de outubro de 194 7 • 
N. 682 
Sr. Presidente, . 
Tenho a honra de solicitar a V. E;tci~· 

se digne de submeter à elevada aprecw~ao 
dessa~ Egrégia As1>emhléia Legislativa o m-
cluso projeto de lei, que dispõe sôbre :l reor-
ganização do Conselho Rodoviário: 

Corresponde o projeto em ap1:e~;;o ~ alte-
rações na lei anterior, e a provulen~w, de 
que o Govêrno tem a iniciativa, V. Excm. e ~s 
Excelcntíssimos Senhores Deputados yerao 
mais pormenorizadamentc justificada na ex-
posição de motivo~; assinada pelo senhor 
Secretário da , Viaçiio e que acompa-

nha a presente mensagem. . 
Aproveito a oportm~i<Ja<~e para ,rci.tera> 

que o Govêrno tem a imcwtiva, V· Excw. _e 
os Excelentíssimos Senhores Deputados verao 
a V. Excia. c aos demais dignos membro.s 
da Assembléia Legislativa os protcst<?s de ~u
nha mais alta cstirna e distinta consJ~lcraçao · 

- .Publicada com o projeto, mclna-se 
êste cni ordem do· dia. 

PROJETO N." 246 

Dispõe sôbre a situação do.s cxlram~mer~rios 
praticantes c dos pralzcan,tcs !ni~rmos, 
ora em exercício no servzço publzco do 
Estado 
A Assembléia Legislativa do . Esta!lo de 

Minas Gerais deereta e eu sancwno a se-
guinte lei: 

Art. V - Os extranumerários prati-
cantes e os praticantes interinos, ora em exer-
cício no serviço público do Estado c que nã? 
obtiveram efetiva~~ão no concurso deternu-
nado pelo decreto n. 2 .182, de 18 de dezem-
bro de 1 !H5, permanecerão na siluação em 
que se encontram e serão lotados em quadro 
suplementar de extranumerários. 

Art. 2.Q - Aos servidores referidos no 
artigo anterior fiea assegunt(~O o ingr-esso 
nos quadros ordinários da carreira desde que, 
atendidos os requisitos legais, logrem apro-
vação 'em concursos que ulteriormente se 
realizem. 



------------·-------·-----------· 
Art. 3.• - Revogam-se as disposições 

em contrário, entrando esta lei em vigor na 
data de sua publicação. ' 

Palácio <la Liberdade, c'm Belo Hori-
zonte, aos . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 194 7. 

MENSAGEM N. G4 

Sr. Presidente, 
O Govêrno recebeu e examinou com o 

devido cuidado a indicação número 12 pela 
qual essa egrégia Assembléia Legislativa su-
geriu várias providências relativarne11:tc ao 
concurso estabelecido pelo dcc1·eto numero 
2 .182, de 18 de dezembro de, 1!l45 e cujas 
provas devem ter início hoje. _ 

A sugestão do adiantamento nao pareceu 
de maior conveniência, porque o concurs?; 
deterininado no referido decreto de 1945, ,Hl 
vem sendo protelado seguidamente . desde 
aquela época. De resto, a in<lica(;ão fo1 apre-
sentada :\s vésperas do início das provas, 
quando já se encontravam prontos para elas 
centenas de candidatos, muitos vindo do in-
terior. O novo adiamento iria causar-lhes 
danos que não estariam na intenção da As-
sembléia, nem do Govêrno. 

Por outro lado, como a indicação em 
aprêço tinha vor objetivo acautelar a situa-
ção de servidores investidos em caráter pre-
cário, pareceu conveniente atender a tal si-
tuação. Isto, porém, poderá ser conseguido 
por meio de lei, que, atenuando os rigores do 
~lecreto-l:i número 804 (artigo 20), evite se-
Jam aqueles servidores afastados do exer-
cício de suas funções. 

Essa providência justifica-se, embora con-
trarie os 11receitos do Estatuto, flOr que, até 
determinada época, . as nomeações vinham 
sendo feitas em grande número ' c indepen-
dentemente de concurso nascendo daí, as 
dificuldades ora'' existentes. 

O projeto de lei, que a esta acompanha, 
visa a êsse objetivo. 

Apresento a V. Excia. os protestos de 
minha estima c alta consideração. 

(a.) Milton Soares Campos, Governador 
do Estado de Minas Gerais. 

- Publicada com o projeto, inclua-se êste 
em ordem do dia. 

MENSAGEM N. G5 

Belo Horizonte, 17 de outubro de 1047. 
N. 1.015. 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa : 

Tenho a honra de passar às mãos de V. 
Excia. cópia das informat~ões prestadas pela 
Secretaria da Educação, em resposta ao re-
querimento número 20, apresentado em 19 de 
agôsto de Hl4 7 c relativo à efetivação do Sr. 
Colombo Etienne Arreguy no cargo de Chefe 
do Serviço de Estatística. e Educação. 

Aproveito a oportunid~de para reiterar 
a V. Excia. os .protestos de meu alto aprêço e 
consideração. 

(a.) MUton Soares Campos, Governador 
do Estado de Minas Gerais. 

- Recebida com especial agrado. Pu-
blique-se. 

Em 10 de outubro de 1947. 
Sr. Governador, . , 

. Em 'atenção ao pedido de, informação 
dirigido a V. Excia. pela ilustrada AsscmlJléia 
Legislativa Estadual, em ofício' número 684, 
de 22 de agôsto, tenho a honra de informar 
o seguinte: 

a) o Sr. Colombo Etiennc Arrcguy era, 
funcionário do quadro técnico do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Por 
isso mesmo, em obediência a Convenções Na-
cionais e ao sistema "intcradministrativo" 
em que se baseia o Instituto (os Dcparta· 
mentos c Serviços estaduais são órgãos re~ 
gionais do I.B.G.E., csquen1a junto), o decre-
to-lei 1.GOO, de 20 de dezembro de 1945, .no 
seu artigo 50 autorizou o Govêrno a, ','quando· 
julgar conveniente contratar para d1ngr os 
mesrnos(Serviços), dentro das verbas orça-
mentárias tócnicos indicados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia c Estatística". 

h) Sim. Quando, em virtude do exposto, 
em resposta à primeira pergunta, o Sr. Co-
lomho Etiennc Arrcguy foi contmtado para 
chefiar o Serviço de Estatística da Educa~~ão, 
proferiu, conforme lhe facultam as Conven· 
cõcs referidas, continuar percebendo pelo 
i. B. G. E., embora, a verba I? ara seu. p::ga-
mento tenha sido eriada no artigo 24, zn-frne, 
do decrelo-lci jú citado. . 

c) ~)irn. O efelivad? foi titulado pelo 
sr. Interventor Nísio Ba~1sta, co.nforn.lC ~to 
publicado no "Minas Gerais'' de 13 de Janeuo 
de 1!JHL . _ 

d) Não. O cargo de Chefe de ~erv 1ço na o 
é de carreira. Era, então, de provirnciüo ~~e-
tivo, por livre escolha do Gov?rna~or. Aha~,, 
poderíamos adiantar que ass~m. a~nda c.ontl· 
nua, pois o art. 1G2 da Constltmça? de JUlho' 
ressalva os cargos isolados, como sao, n? mo-·· 

mcnto, os de Chefe de Serviço e Supen11;ten- · 
dente em tôdas as Secretarias, exceto Agncul--, 
tura. , 

c) Não. Aliás, a hi11ótcse, de ac~rdo com a 
resposta anterior, é impossível. Nao .haven~O· 
tlil'eito, êste não poderia ser con~ra\u\d~. Se: 

· a interpelação se refere aos funcwnarws C!_os. 
outros Serviços de Estatística das Secretanar• , 
de Estado on do Departamento Es~adunl àe 
Estatística não têm fundamento, dw,nte dos 
têrmos do decreto-lei 2 .14!), de 11 de JUlho de 
Hl47, que integrou na Secretaria de Educação 
c nos seus quadros o pessoal lotado no Ser-
viço de Estatística da Educação, desta Secl'e· 
ial'ia, conforme o artigo 11 do Regimento 
aprovado pelo decreto número 2.199, de 25 
de janeiro de 194G, c arligo 15 do decrcto-l~i 
1.GOO. 

Para esta efetivaç.ão está de acôrdo a 
Secretaria na execução prevista no próp~io ~r
tigo :l2 do Ato das Disposições ConstituciO-
nais Transitórias, corno também com o que 
estabelece o seu pnrúgrafo único, verbis: "nqo 
se consideram novos funcionários os atua!s 
interinos ou extrmmmerúrios, que poderao 
ser nomeados para cargos vagos ou que ve-
nhmn a ser criados". . _ 

São estas, Sr. Governador, as m!orma~oes 
que me cumpria prestar a V. Excw. I eç~ 
vênia para acrescentar apenas que a TH'OVl-
dência da efetivação do S~·· Co}omho .Ar_reguy 
visou exclusivamente ao mteresse puhltco, a 
saber - impedir oue o lugar, eminentemente 
técnico, de Chefe cio Serviço de Estatística da 
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wna, vwsse, por via de promoção, a ser ocu-
pado por funcionário de carreira sem as ne-
cessárias qualificações especializadas. 

· Apraz-mc nesta oportunidade, reiterar a 
V. Excia., os cordiais protestos de minha alta 
cstim:t c particular considera~~ão. 

(a-.) Ahgar Hcnault, pelo Secretário da 
Educação. 

~fel e grama 

Do Sr. Presidente da As~;cmhléia Legisla-
tiva do Estado do Piaui, encaminhando cópia 
!lc um telegrama enviado üs altas autoridades 
da Hcpúhlica. . 

-Arquivar. 

Ofícios 

Do Sr. José Duarte, Chefe do Distrito de 
Fiscalização de Matas, em Governador Vala-
dares, prestando esclarecimentos sôbrc aquela 
fiscalização . ' 

- À Comissão de Agricullnra. 
Do Sr . .José da Mata Pinto .Júnior, dis-

tribuidor, contador e partidor em Fruta!, so-
licitando providências. 

- A Comissão Especial -tlc Estudos de 
Justiça. 

. Do Sr. Armando Ribeiro dos Santos, da 
Diretoria Geral do Departamento Estadual de 
Saúde, fazendo urna comunicação. 

Recebido com agrado. Arquive-se. 

PHOJETO N 2,17 

:Autoriza o Estado a doar um terreno ao 
Nacional Atlético· Clube 

A Assmhléia Legislativa elo Estado de 
Minas Gerais decreta : 

Art. 1.• -- Fica o Govêrno do Estado au-
. torizado a doar ao Nacional Atlético Clube, de 

Visconde do Rio llranco, para construçfio de 
sua praça de esportes, uma área de terreno 
com 14.000 metros quadrados, siluatla no 
·."Alto da Boa Vista", na cidade de Visconde do 
.lUo Branco. 

\ · Art. 2.4 - A presente lei entrarú em vigor 
ua data de sua sanção, revogadas as dist>o-
, sições em contrário. 

Sala das sessões, 20 de outubro de Hl47 
~~ (a.a.) Aloisio Costa - Antônio Guimarãe~ 
- Ctmdido Ulhôa - último de Carvalhó -
Jason Albergaria. 

}usti{icação -. Em terreno -do Estado, 1;0 Alto d~l Boa Vtsta", em Visconde do Hio 
hranco.' extste um campo de futebol no qual 
a moctda~le daquela cidade há dezenas de 
anos. pratica os esportes. 

Dado o dcscnvolvimenio dos esportes na-
quela .terr~1 • pret_e~dem os rio-hranquenses 

· con!;tnur o !>9U. cstadto de modo a possibilitar 
a todos a pratica de esportes, na ·observância 
de métodos moderno~;. 

O terreno aludido jamais teve outra ser· 
vcntia c justo serú que se destine definitiva-
Illcntc o local apropriado para desenvolvi-
mctúo da raça. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 194 7. 
(a.)· Aloisio Costa·.-. 

696. 

A ..i.t.\../IJLI.l.V ..L"· ~".H> 

Autoriza o Edado a construir zzm prédio para 
O Gmpo E:;colar "Padre 11ntônio Corrêa" 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

l\linas Gerais decreta: 
Art. t.o - Fica o Govêrno do E:;tado au-

torizado a fazer construir na cidade de Vis-
conde do Hio Branco, no lugar denominado 
"Vila Aprazível" um prí;dio para funciona-
mento do Grup~ Escolar "Padre Antônio 
Corrêa". 

Art. 2. 0 - Fica o Govêno do Estado auto-
rizado a despender até a importância de Cr$ 
:lOO.OOO,OO ( trezento:; mil cruzeiros) na re-
ferida construeão que correrá pela verba com-
petente da Se~re'taria de Via(;üo c Obras Pú-
hlieas. . 

Arl. 3.'' - A presente lei entrará em VIgor 
em 1.0 de janeiro de 1!H8, revogadas as dis-
posiç.õe:; em cont_:úrio. 

Sala das scssoes, 20 de outubro de 1947. 
_ (a a) Aloisio Costa -:-.Antônio Guimarães 
- Candido Ulhôa - Ulttmo de Carvalho -
J·ason Albergaria. 

Jl!sti{icação - Em um préc!io arruina~o, 
na eminência de desabar, funciOna, em VIs-
conde do IUo Branco, o Grupo Escolar «Pa-
dre Antônio Corrêa", 

Antiga cadeia pública arrulna:la pela 
açfio do tempo, não oferece. o prédio nenhum 
conforto às crianças que ah .v~10 h.uscar a luz 
da instruçüo. Pelo contrur~o, c um cons-
tante perigo para os que. a.h perman~cem. 
.Justo serú, pois, que se· de ~.tquelas cr!anças 
um prédio que lhes proporciOne conforto e 
segurança. _ 

Sala das sessoes, 20 de outubro de 1947. 
_ (a.) Aloisio Costa. 

PROJETO N. 249 
r 

tutoriHa 0 Estado a conceder a subveuçilo 
-~ d; Cr!i\ 15.000,00 ao Aéro Clube de Vis-

conde do Rio Bmnco. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Àrt. V -- Fica o Govêrno ~o Estado au-

torizado a eonccder a su~Jvençao .anual de 
Cr$ 15.000,00 ao Aeroeluuc de VIsconde do 
Hio llraneo. . . . 

Art. 2." _ A presente let entrara em VIgor 
a partir rle 1.'' de janeity. de 1048, revogadas 
as disposições em contrano. 

Sala <las sessões, 20 de ou!tll.n·o, d~ 19~7. 
( a.a) Aloisio Costa -- Antomo bmrnaraes 

-- Candido Ulhôa - (Jltimo de Carvalho -
Jason Albergaria. . 

J!lslificaelio - O Acrocluhe de VIs-
eonde do Rio llranco é obra de vulto empre-
endida na observância de normas recomen-
dadas por téenicos no n~~a~nto. , O. seu campo 
de pouso, localizado .~roxuno a ctdade, per-
mite a descida de avwcs de grande porte em 
qualquer sentido. Inúm~ro~ têm sido os be-
nefícios advindos da cnaçao do Aeroclut!c 
que, além de pre)lar~u·. I!ilotos,. COf!lO jú .o f~z 
e vem fazendo, possllnhta mmor Intercamhto 
com outras cidades distantes. Haja vista que 
a compánhia de Navega!;ão Aérea "Cruzeiro 
do Sul" já fêz os necessúrios estudos p:~ra 
estabelecr linha regular passand? por aquele 
carnvo c ali· vai instalar um rádw-farol, con-
forme comunicação jú feita ao Aeroclubc 

·~t·· 
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Acontece, porém, que o Aerocluhe iião 
dispõe de recursos para melhorar, corno pre-
tende, suas instal!)ções. Daí a n el~cssidade de 
um auxílio dos poderes públicos, o qual se 
revertel'á num bem de interêsse público. 

Sala das sessões, 2Q de outubro de 19·i 7. 
(a.) Aloisio Costa. 

PH.OJETO N. 250 

Concede auxílios cw llospiial São Viccnle de 
f>a11lo, de Uba e à Conferência de Seio 
Vicente de Paulo, de Guiricema e de Vis-
Conde do Rio Bmneo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

~Minas Gerais decreta: 
Art. l,o - Fica o Govêrno do Estado au· 

torizado a conceder o auxllio de C r};; 15. 000,00 
ao Hospital São Vicente de Paulo, de Ubá 
c Cr$ 10.000,00 à Conferência de São Vicente 
de Paulo, de Guiricema e Cr$ 10.000,00 à Con-
ferência de São Vicente de Paulo, de Vis-
conde do lHo Dranco, correndo as despesas 
com a presente lei, pela verba própria do or-
çamento do exercício de 19,18. 

Art. 2.0 - A presente lei entrará em vigor 
a t.• de janeiro de 19,18, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 194 7. 
(aa.) Aloisio Costa - Feliciano Pena --

Bolivar de Freitas - Antônio Guimarães -
Soares Canedo. 

Jllsti{icaçcio - As instituições beneficia-
das por esta lei vêm prestando relevantes ser-
viços a tôdas as classes sociais c principal-
mente às menos favorecidas. 

Merecem, por isso mesmo, o amparo dos 
poderes públicos. , 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1947. 
(aa.) Aloisio Costa - Feliciano Pena -

Bolivar de Freitas - Antônio Guimarães. 
Publicados, incluam-se em ordem do dia. 

PROJETO N. 251 

Co:nccsscio de a11xílio a z'nslillllições de cari-
dade e assistência social 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. t.o - Fica concedida à Santa Casa 
de Caridade, tle Leopoldina, a partir de 19,18, 
a subvcn~~i\o de Crli) :lO. 000,00, anualmente; à 
Associa(;iio de Sfí.o Vicente de Paulo, Cr$ .. 
20.000,00. 

Art. 2." - A presente lei entrará em vigor 
<:rn 1.0 de janeiro de 1048, revogadas as dis-
posições em contrúrio. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1947. 
(aa.) Antônio Guimari\cs -- Aloisio Cos-

ta - Candido Ulhôa - último de Carvalho 
- Carlos Prates. 

.Tusli{icaçilo - A Santa Casa de Caridade 
Lcopoldinensc existe em Lcopoldina, desde 
1906 c vem prestando ao munieípio relevantes 
s~rvkos. Além de um movimento interno, elll 
que só em 1!l45 entraram l. 4!JG doentes c em 
190(i e vem prestando ao rr~unicípil? relevantes 
serviços. Alem de Ut!l movnnento mterno, em 
1946 cifra hem mmor, mantendo constante-
mente em suas enfermarias gerais cêrca de 
84 doentes diàriamente, tem também em seu 
serviço dd assistência a doentes internos, 

com t'. 7'l6 ·consultas; 3. 450 curativos; 1. 762 
injeções diversas; pequenas operações em n. 
de 438, etc. 1~ um !)Stabeleeimento que honra 
o município c o Estado, tais os relevantes ser-
viços que presta não só aos seus habitantes 
mas aos de outros municípios vizinhos. O 
Estado de Minas já lhe prestou auxílio por 
meio de subvenções. Lamentàvelmentc essa 
subvenção foi suspensa. í~ de justiça que o 
atual Govêrno, compenetrado de seus elevados 
sentimentos de humanidade e que reais c 
gran:les serviços vem prestando à Assistência 
Social de um modo ger:il, não negue o seu 
apoio ü medida que ora pleiteamos, não só à 
Santa Casa de Caridade Leopoldinensc, como 
também à Associat~ão de São Vicente de Paulo 
de Leopoldina, esta mantida pelo auxílio do 
Povo Lcopoldincnse c que muito tem feito 
pelos pobres, dando-lhes assistência constante 
e construindo casas de aluguel ao alcance da 
hôlsa pobre. Lcopoldina, gra~~as à Associação 
São Vicente de Paulo, não tem csmoleres. 

Cumpre ao Estado de Minas Gerais, pois, 
auxiliar essas instituições que muito honram 
e elevam os sentimentos filantrópicos e de lm-

, manidadc de seu Povo. 
(a.) Antônio Guimarães. 

PROJETO N.o .:52 

Dispõe sôbre a criação do distrito de ltapeva 
tA ,Assembléia Lcgi,slativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1. o - Será criado e devidamente 

instalado na forma da lei, o distrito de Ita-
peva do município de ·Camanducaia, com as 
divisas que forem oportunamente fixadas 
'Pelo Departamento Geográfico do Estado. . 

Art. 2. o - Revogam~se as disposi.çõcs 
em contrário, entrando esta lei em vigor na. 
ocasião oportuna. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1947. , 
(Assinaturas abaixo). 

Jllstificação 
Itapeva tem uma população suficiente 

para ser êlevada à distrito; lavo~r~ mui!o 
desenvolvida, ótimas casas comerc·wis; suas 
terras de ótimas qualidades, tudo produzem 
com ahundftncia. Topografia excelente, com 
um clima dos melhores e urna vista invejá-
vel, pelo esfôrço de seus habitantes, que nã_o 
cessam de trabalhar para o seu engrandeci-
mento, vivendo com dificuldades, especial-
mente quando necessitam de 1procurar a sede 
do muni,cípio, justo é que seja o povoado ele-
vado a Distrilo, como prêmio a uma popula-
<iUIJ traballwdora, e honesta. 

PROJETO N.o 25B 

DispDe sôbre a criação do distrito de. São 
Malcus, do Município de Cwnanducaza 

A As;;emhlé·la Lcgislati.va do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. J.o _ Scrú criado c devidamente 
instalado, na forma da lei, o distrilo de São 
Matcus, no Município de Camanducaia, com 
as divisas que forem oportunamente fixadas 
pelo Departamento Gcogrúfico do Estado. 
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Art. 2; o - Revogam-se as disposições 
em ~-ontrárío, entrando esta Lei em vigor na 
ocaswo oportuna. 

PHO.TETO N.o 255 

Concede aux·ílio a insliluii;ões beneficwtes 

. ' 

Sala das sessões, 20 de outubro de 194 7. 
(aa) Antônio Guimarães - Soares Canedo -
Aloísio Costa - .Maurício Andrade'- Arman-
do Ziler. 

JustificaçlíO 
. . São 1\fateus dista 16 quilômetros da sede e 
e um povoado de grande desenvolvimento, 
grandes casas comerciais, grandes pinheirais, 
terrenos ótimos, povo ordeiro c trabalhador. 
I~ _justo que o seu povoado seja elevado a clis-
tnto para ·confôrto aos seus habitantes. 

dia. 
Publicados, incluam-se em ordem do 

PROJETO N.o 254 

Conc~de subvenção 'aos hospitais de Cara-
lwga, Mul'iaé, Conselheiro L.a{aiete, e às 
Conferências de São Vicente .de Paulo 
âe lnlwpim e Mutum. 

' _. . A Assembléia Legislativa do Estado de 
limas Gerais decreta: , 

Art. 1. o - Fica concedida a subvenção 
de dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00) a cada 
um~ das seguintes instif:nições de assistência 

. social: Hospital de Caratinga, Hospital "São 
Paulo", de Muriaé, Hospital N. S. do Carmo 

, d~ Conselheiro Lafaiete, ·Conferência de São 
VIcente de Paulo de Inlwpim e de l\rutum. 
v Art. · 2. o - Esta subvenção correrú pela 

erba 123-6-15-0 do Orçamento para 1948. 
Art · 3. o - Hevogam-sc as disposições em contrário. 
Sala das sessões, 20 de outubro de 1947. 

;]' ia_a) Jason Albergaria - Otacílio Negrão 
F e 't.Jima -· Soares Canedo - Dolivar de 

rei as - Cesar Soragi - Júli,o de Carvalho. 

Justificação 
socia1-: Não cabe agui discutir se a assistência 
n e . urna soluçao, ou se exacerba o mal 

que VIsa errad· . N ' zer- , · . Ie,Jr · em se ela deva fa-se como eanda I · · lado a , :r'. !: e ou JUstiça. De out·ro 
int '· e~peci I caçao de subvenção para o en.or nao tumultu · 1 ' ' ou cs"otará ara o P ano do govêrno, 
raiar pelo 11 ::,. r~r~osta orçamentúria. Seria 
ir.recusável ·co"'natriiYbisr!l~. Daí o mérito desta · · Uiçao. 

II - As instit · - . . . zam uma "rande fi,çoes hen~fic~adas creah-
onde é nu!~ ou ·qu~ >ra d

1
e assistência social, 

público. se nu a a ajuda do 1poder 
· Assim, o Estado n . 

. A Assembléia Legislativa do Estado de 
Mmas Gerais decreta: 

• Art. 1. o -- Fica concedido 1pcla v.erba 
11;)~0?6-60 JJ. 0 1 do Or~:arnento de 1!H8, um 
auxiliO de Cr~3 1 O. 000,00 (dez mil cruzeiros) 
ao Orfnnato de Nossa Senhora das Dore5 de 
Diamantina. ' 

. Art. 2." - A presente lei entrar:\ em 
VIgor a 1.0 de janeiro <le 19,18, revo!.<adas 
as disposições em contrúrio. "' 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1947. 
(aa) .Touhcrt Guerra - Badaró .Júnior -

Carlos Pratcs - Augusto Costa - .Jason Al-
bcrgarin. 

- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

PHOJETO N.o 256 

Autoriza a construção de mna ponte ~ôbrt: 
o rio !Joce, li[Jmzdo a vila Tumirilin,qa, 110 
município ele Tarmnirim ao mzmicfpio 
de Consellzeiro Pe!la. 
~\rt. 1. o - Fica o Govêrno do E:-; lado 

autorizado a construir uma ponte de conccreto 
armado sôhre o Hio Doce, na vila de Tumi-
ritin~a, município de Tannnirirn, ligando 
aquela vila ao município de Conselheiro J>cna. 

Art. 2. o -- O Govêrno <lo Estado lles-
pendcrú, na mencionada construção, a im-
']Jorlfmc·ia em que for orçada a obra, eorrcn-
do as despesas por conta da verba destinada 
à construção de pontes no Orçamento de 1948 
para a Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas. 

Art. 3. o - Hevogam-se as disposições 
ern contrário. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1:94 7 .. 
- (aa) Jaeder Albergaria - Xenofontc ller-
cuuante - Mnrti.ns da Costa - último de 
Carvalho - .T ason Al·bcrgaria - Rem) -
Gfmdido Ulhôa -- Arlindo Zanini. 

Justificação 
.A f)Onte em aprêço irú ligar dois grandes 

municípios do vale do Hio Doce. Hú ama 
l'ica re••ião à man'·ern esquerda do Rio Doce, 
no mu~icípi.o de Conselheiro Pena, que rpro-
duz muito café, cercais c suínos, não se fa-
lando na grande quantidade de madeira da 
região. São enormes os prejuízos dos habi-
tantes daquela zona por falta de escoadouro 
para os seus produtos c pelo atraso ·com {JUe 
recebem as mercadorias de .(Ille necessitam. 
Convém salientar que a vila de Turniritinga 

mano, tornar-se-ia P;eseuf sentido !nais hu-
o Govêrno sernrn·e se P~ ~dbo lntc.nor, onde.~ 
através do impôs to c da ~ol~u .. ma~ tangível 
tender-se até o interior os b~~~· d ev~~ .cs-
ção e os fwore · d E t d. · a CIVIhza-
1. . . ' C s . ol s a o, que não podem 
mutar-se na apita e nas grandes cidad 

De cresto, segundo o art. 121 da Constitui;~~ 
Estadual, a assistênc·ia social é um imperativo 
do Estado. 

. Sala da~ sessões, 20 de outubro de 194 7. 
. - (a) Jason Albergaria. 

dia. 
Publicado, inclua-se em ordem do 

é uma das estações de' maior movimcntó da 
E .F. V. ?~L Construí da a ponte, ficarú solu-
cionado um grande problema, ·que· é uma ve· 
lha aspiração do ITJovo daquela região, porque 
a barca velha, ·que faz a travessia, além de· 
se1· um meio de transporte obsoleto, cobra 
'preços elevados não só de passageiros, como 
de cargas, prejudicando enormemente o co-· 
:rnércio. 
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PROJETO K.• 257 

Autoriza: a cl'iação ele Grup~ Escolar, na Vila 
Tumii'ilinga, municí:pio ele Tarumirim 
A Assembléia Legislativa d.o Esta !lo· de 

Minas. Gerais decreta: 
Art. 1 . o. - Fiéa o Govêrno do Estado 

de Minas Gerais autorizado a criar c insta-
lar um Grupo Escolar na vila de TumiriHnga, 
no município de Tarumirim. 

Art. 2. o - As deSipesas com a referida 
construção correrão pela verba própri.a, cons-
t::mtc do Orçamento de 1!H8. 

Art. :~.o - Hcvogam-se as disposições 
em contrúrio. 

Sala das sessões, 20 de outubro de l!H 7. 
(Assinaturas abaixo). 

Jl!sti[icação 
O município de Tanunirim, que é de 

grande extensão territorial, possui uma po-
pula(;ão de GO. 000 habitantes cs1pa1hados em 
5 distrito c 17 povoados. Hende para o Es-
tado cêrca de 2 milhões de cruzeiros e só 
possui um Grupo Escolar na sede do muni-
cípio. As escolas estaduais e nnmicipais 
existentes em Tmniritinga não resolvem o 
caso de mais de mil crianças em idade es-
colar. 

Afirmava o súblo prof. Miguel Couto.: -
"No Brasil só há um problema nacional: 
11 educação do 1povo". 

Urge, pois, que os Estados e os Muni-
cipios cuidem de tão magno assunto, para 
que o Brasil atinja à perfei.ção a que chegou 
o .fapão em matéria de ensino. 

PROJETO N.ó 258 
Autoriza a criaçtio de um Grupo Escolar na 

vila ele Itanlwmi, mzmicípi,o de Taru-
mirim. 
,A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: . 
Art. 1. o - Fi.ca o Govêrno do :Estado 

de Minas Gerais autorizado a criar um Grupo 
Escolar na vila Itanhorni, no rnuil"icípio de Ta-
rumirim. 

Art. 2. o - As des•pesas com a referida 
construção correrão pela verbá própria, 
constante do Orçamento de 1!148. . 

Art. 3." - He-vogam-se as disposições 
em contrário. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1 !)4 7. 
- (aa) Jaeder .Albergaria - Xe:nofonte Mer-
cndante - Martins da Costa - último de 
Cm·valho - .Tason Albergaria - Henó -
Cândido Ulhôa - Arlindo Zanini. 

.Justificação 
O município de Tarumirim, que é de 

grande extensão territorial, possui uma po-
pulação de 60.000 habitantes espalhados em 
5 distritos t 17 1)lovoados. Rende para o Es-. 
tado cêrca de 2 milhões de cruzeiros e só 
possui um Grupo Escolar na sede do muni-
cípio. As escolas estaduais e municipais exis-
tentes no distrito de Itanhomi não resolvem 
o caso de mais de mil crianças em idade es-
colar. 

Afirmava o sábio pro f. Miguel Couto: 
"No Brasil só há um problema nacional: a 
educação do povo". 

Urge, pois,· que os Estados 'c os Municí-
pios• cuidem de tão úwgno assunto para que 
o ·Brasil atinja a perfei~~ão a ·que chegou o 
Japão em matéria de ensino. 

·Publicados, incluam-se em ordem do 
dia. 

PHOJETO N." 2H1 

tizztoi'iza a colaboração do GovÚno do Estad~ 
com o da União para construçtio de cam~ 
po de aviação em Camtinga 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

:Minas Gerais decreta: 
Art. 1. o - Fica o Govêrno do 'Estado 

autorizado a colahorar com o Govêrno Fe-
deral na execução das obras de construção 
(le um campo de aviação no l\[unicípio de 
Caratinga, podendo, para êssc fim, despcndel:l 
a importúncia de Cr:s 200. 000,00 que correrá 
pela verba própria do Orçamento para o 
exercício de l!J48. 

Art. 2. o - Bevogadas as disposições em 
contrário, entrará a presente lei em vigor .#1 
1.• de janeiro de HHS. 

Sala <ias Sessões, 20 de outubro de 194 7. 
(aa) .Tosé Augusto - Martins da Costa. 

.Justificação 
A Secretaria da Viação c Obras Públicas 

do Estado enviou, em fins de 1945 té.ci~i~os 
ao :Município de Caratinga, a fim de l!UCta-
rem o levantamento do melhor local para a 
constnv;ão de um campo de pouso pa~:~. 
aviões comerciais. Encontra_d? o , l~cal -
que satisfaz a todos os reqmsJtos ~ecmco~ 
c que estú situado no lugar deno~nmado ' Pal-
meiras" a 7 cruilômetros da Cidade C a 3-' . "l'. I3 .l . " quilômetros da rodovia t!O- a na , os re;-
feridos técnicos fizeram o levantamento do 
local, projetaram as obras e as orçaram, mon-
tando o referido orçamento, apenas para a 
construção da pisla de pouso, e ohr~s com-
plementares em, aproximadamente Cr$ . . • • 
600. 000,00. . d 

De posse do mencionado PI"?Jet?. e 
obras que o signatário da pre.se!lte. JUstifica-
ção lhe enviou, o ilustre _c d~nam1co I}epu-
tado Federal Dr. Israel Pmhe1ro, propos na 
Cfnnara Federal urna emenda ao orçamento 
que logrou aprova~~ão, c que,_ portanto, con~
tarú da lei de meios da União para a pro-
ximo exercício de 19·18, mandando dcstmar. 
a importâneia de Cr$ 400. 000,00 para a cons-
trução em Caratinga, do referido campo de 
pouso. • 

Nada mais justo, portanto, que C!~ Gover-
no do Estado colabore com o da Umao, des-
tinando, também, uma parcela de seu orça-
mento, para a conclusão de tão iii_IP,OI:tante 
serviço, em um tão importante rnmuciPIO do 
nosso Estado. 

Para que as obras fiquem intei_ramcn!e 
concluídas no próximo ano, o que e deseJo 

dlc tôda a população de Caratinga, .~ que sub~ 
meto à consideração da Assemblew o pre~ 
sente projeto de lei. · . 

Cumpre esclarecer,. ainda, _q~IC. o refendo 
campo servirá também ao mumci_P!O de. Inha-
pim, pois distará apenas 25 qmlometros da 
sede do referido município· 

Sala das Sessões, 17 de o~tubro de 1947. 
- (aa) .José Augusto - Martms da Costa -
Pedro Braga - Dnar Mendes - Carlos Pra~ 
tes. 
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A.l!toriza a comii·uçü.o de um Grupo Escolar 
110 Bairro da Esplanada, na cidade de 
Caralinga. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1.• -- Fica o Govêrno autorizad? 
a construir, no Bairro da Esplanada, na ci-
dade de Caratinga, um Grupo Escolar com 
acomodações necessárias para comportar a 
freqüência de 500 crianças em cada . turn~, 
podendo, para êssc fim, despender a unpOI: 
• · · · do 'l ·'cspes·t pcl.t tuncra n?cc~:>ana, corrcn ·, :-r · , ', . cio 

verha propna do Or~~mnento p.tra o exerci 
de 1948. 

Art 2 9 - Antes da execução das _ohr~ts 
o Govê~no. mandará proced.er ú urba.I_uz:tçao 
do referido Bairro, autonza.ndo [·lattuar 0 
préllio em centro da zona rcstdenci. · 

A t 3 o Revm'adas as disposições em r · · - t ,:;, (. 1 · 1 vigor ll contrário, entrará a presente et cn ' 
1.• de janeiro de 1948. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 194 7. 
( ) T ; Attgusto _ Antônio Pedro llra-- aa . ose , . 

ga - Dnar Mendes I•crrctra. 

.Justificação 

F · na no Bairro da Esplanada, na ci-
d udncwC·tratin"a' 0 Grupo Escolar "Dom da c e ' ' ..,, ' d d 'd ' , 1 t " em prédio aluga o c que evi o as 

Car 0 0 
' 'I ex1'stcntcs, não comporta a deficiências nc c - . 

f U"e">ncia que o refcndo estabelecimento de req . 
1
,. 

ensino devcna cr . . . . 
Necessário se torna cm~strmr. um prcdw, 

om capacidade bastante para abngar o gran-
de número. de ct:ia_nyas do refe::ido hair~? 
que estão tmposstbthtadas de frequentar o Ja 

, mencionado esta!)~lccimcnto, por falta de 
acomodações sufiCientes. 

A lei prevê, ainda, a urbanização do' lo-
cal e imediações em que deverá ser cons-
truído o prédio, de molde a situá-lo em cen-
tro de zona residencial, que, presentemente 
tem se desenvolvido assustadoramente, sen~ 
que tenha o seu plano d~ .urbanização, 0 que 
dificultará, como vem drfrcultando sobremo-
do a execução de .outros servi~~os urbanos de 
qu~ carece o r~f~rHl.o bairro c que ficarão a 
cargo da mumctpahdade de Caratinga exe-
cutar. 

1 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 194 7. 
_ (aa) José Augusto, - .Antônio Pedro Bra-
ga _ Dnar Mendes I•errerra - Carlos Prates 
~ Martins da Costa. 

PHOJETO N.• 2G3 

Autoriza a conslmr;úo .d? ~llll Gl'llpo Escolar 
em Dom Lara, Mumczpzo de Camii12ga 

A Assembléia Legislativa do Estado de • 
·u· , Gerais decreta: lYiln,lS A 

A t 1." - Fica ? Governo do Estado 
, . .;, do a constrmr, em ~om Lara, no 

:uto:I,?;.l. 0 de Caratinga, um Grupo Escolar 
mumcryPr'lCI.!l'l(le IHtra atender a freqüência com c,t ' · ' 1 t l I de '250 criancas em cata . urno, po(. cn( o, 
para êsse fini, desp?nder a !mporta~;~cr~ ne-
cessária, que correra pe~a. ver~a proprut do 
Orçamento para o cxercrcw de 1948. 
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Art. 2. Q - Revogadas as disposições em 
contrário, entrará a presente lei em vigor a 
1.0 de janeiro de 1948. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1947. 
- (aa) José .Augt~sto - Pedro Braga. 

.Jusli{icaçtío 

Ao tempo em que o signatário da presen-
te justificação exerceu o cargo de Prefeito 
Municipal de Caratinga, a Prefeitura Munici-
pal, seguindo um plano de dotar tôdas as 
vilas c povoados do Município de prédios es-
colares condignos e que proporcionassem 
maior eficiência ao ensino, fêz construir, in-
teiramente às suas expensas, segundo plantas 
fornecidas pela Secretaria de Viação c Obras 
Públicas do Estado, três Grupos Escolares, 
com capacidade para 400 crian~~as, cada um, 
respectivamente, nas vilas de Entre Fôlhas, 
Ubaporanga c Santa Hita. 

Nada mais ,insto, portanto, que o Estado 
auxilie o referido Município no prossegui-
mento de tão útil plano, contribuindo, aliás 
numa esfera de sua competência, para a 
construção de mais um prédio escolar, que~ 
dcsc,iamos seja localizado em Dom Lara, cujo 
elevado número de ·~rianças em idade esco-
lar, reclama, urgentemente, o melhoramento. 
- (a) José Augusto . 

PHOJETO N.0 2G4 
I 

Auiol'iza o Govênw a l'econstmir e conser-
var a esimda de rodagem que liga Simo-
nésia a Mmzlwaçzz e Realeza, 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

· Art. 1.o - Fica o Govêrno · do Estado 
autorizado a reconstruir c conservar a estra-
da de rodagem que, partindo da Cidade de 
Simonésia, vai ter à cidade de l\Ianhuaçu, en-
troncando, no local denominado "Healeza", 
com a rodovia "Hio-Bahia". 

§ 1.o - Trinta dias após a vigência llcs-
ta lei, o Govêrno porá em concorrência pú-
blica a execução dessas obras. 

§ 2.0 
- "Poderá o Govêrno despender 

para êssc fim a importância ncccssúria,. co;-
rendo a despesa por conta da verba propna 
do Orçamento para o exercício de 1948 .. _ 

Art. 3. 0 
- Revogadas as dispostçocs 

em contrúrio, a presente lei entrarú em VIgor 
a 1." de janeiro de 19,!8. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1947. 
- (a) José Augusto. 

Justificação 

A vida econômica dos municípios de Si-
monésia c l\'Ianlntnt~u estú ligada, diretamc!I-
le ú existência da rodovia cuja rcconstruçao 
c 'conservação ora pleiteamos. São, ?orno s~
hcmos, deficientes os transportes ,feitos ycl:1 
Estrada de Ferro Leopoldina, que !;crv.c :~ ct~ 
dade de Manhuaçu, c a lavoura, com?rc10•0~ indústria dêsses dois grandes c prospcr . , 
municípios têm que se valer de uma rod?vr_.t 
que reconstruída em vúrios trccl~os e/ evi; 
dm~cntc conservada, scrvirú de mcen Ivo. " 

' ha o Govcr-produç1o em que tanto se cmpcn · 
1 

I 
no do i~stado, mormente quando es~/11, ~\ rt~<,~1 cntronca no local· denominado ,e a .~z~ ' 
com . a ' esplêndida rodovia federal Rw-



.'• 

I; 

Bahia", qt:e põe os· m'cncionados Municí i , 
em contado com grande mercado COJ • p ~s 
dor que é o IUo de Janeiro P'H"t 11 :-- lsUmi-. d ' ' ' dO lllCll 
c:onur as gran e:> cidades da Zona da l\l· 1.-
todas de economia bastante adianhth a ,t, 
são servidas pc~a mencionada rodovü; f~~lc~~~l~ 

A aprovaçao da presente lei c 81,., • , 
t ç"' 1 G 1 " • "' cxe-.c l; ao pc ) ovcr?~ .(.O ;-.;;lado irú colocar 

dois gnuHles Mmn~rpws, de população pro-
fundamente lalwrw~;a, em condt' ''(-lc~ l . . ' l t '! . " "' (c mmo:· prospenmH c, eon n Jllmdo, as~;im de 
modo efidcntc, no engrandecimento do ~108_ 
so Estado, 

Sala <!c ~;cs~:ões, 20 de outubro de 1!H7. 
(aa) .Jo~;é Augu;~lo -~ Pcdi·o Bntf'a 

Dnar ?,Icndcs Carlos l~ratcs _ l\Ia~·-
tins da Costa. 

PROJETO N. 2G5 

,l:zlol'iza c: constru~~ao de um !Jl'!lfJO escolar na 
cidad~ de Bspem Feliz. 
A Assembléia Legi~:lativa do E~;tado de 

Minas Gemi~; decreta: 
. Art. 1.'' - Fica. o Govêr~10 do Ec:la<lo an-

ton_zado a conslrmr, na CHladc <h~ Espera 
Fehz um ~.ruj)::, e~;,~olnr, ~o,m cn]laei<hF1e para 
atender a i rccr.ucncw de .>OU crian~~as em cada 
!urno pod.en<lo, pa,ra. _cs~;c fim, despender a 
unporhm(']a (}e .cr:;, J;JO.OOO,OO, que correrá 
pela verbl' propna do orçameHio para 0 exer-
cício de 1!H8. 

Parúu·afo úr.lico .---,Trinta dias após a 
vigência de:;ta lc1, o (,overno porú em concor-
rência pública a execução dns oh r as. . 

Art. ~.'' - Hevogadas :~s dispm;i('Õ<~s em 
contrúrio, a presente lcl cntrarú ern "vi«or " 
l." de jarclro de HH8. · "' « 

de sessões, 20 d c outubro de 'lfH 7. Saln 
(na) 

cadante. 
José Augusto -- Xenofontc ~Icr-

. r uslificação 

1:: hdimúvcl que nas cidailcs funcionem 
ainda gn:pos escolares em prédios alugados 
geralrncnlc nwl adaptados _c,_ na maioria da~ 
vêzes, seJn nenhuma conthçao de higiene e 
confôrto · : . As i 1clusns fotografws, que me foram 
enviadas pel:1 cxma. sra. <L Nair Marques 
Jo

r••c dd. d1retora do gn1110 cseolar "Inter-
• t"l , f ' ]' 1 c . ' ll " l . l vcntor ,,\! JO <c mv,\ lO <a CI< ndc de E~;-
pcrn Fdiz: dc;nonstr~t o estado. deplorúvcl 

em íJUC, na mms de lo anos, funcwna 0 refe-
' I l . l ' . rido cstn )C ccancn o, <te cn.smo. Em estado 

da ntai~; ,~omplcta rumn, o sunples exame das 
fotogrnfiliS anexas <lcmom;tram _a ur~ência da 
,xecuçiío da obra de constnwao, ah, de um 
c>rédio condigno, em um rnunieípio que, com 
~ários atos de cxistêneia, m'io conta em seu 

,
1
trirnônlo nenhum próprio estadual c que 

p~ntribui, anualmente, com grandes parce;-
fas pura o erú~·io públ~co, esfôrço de uma 
grande populaçao labonosa, ordeira c pro-
gressista. ~ 

· Sala de scssocs, 20 de outubro de 19.!7. 
(aal José Augusto · -- Carlos Prates 

:Martins da Costa - Chaves Ribeiro 
últirrJo de Carvalho. 

PROJETO N. 266 

Jlulol'iza a construção de zzm graÚo 'escolar na 
cidade de Bom Jesus do Gallw. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-

na:; Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica o Govêrno do Estado au-

torizado a construir na cidade de Bom 
Jesus do Galho, urn grupo escolar, com ca-
paeidade para atender a frcq.üência de 500 
crianças em cada turno, podendo, para êsse 
fim, despender a irnportüncia de Cr:~ . . . .'-
580.000,00 que correrá pela verha própria 
do orçamento para o exccicio de 1948. . 

Parúgrafo únieo - Trinta dias após a vi-
gência desta lei, o Govêrno porú em concor-
rência pública a execução da obra. 

Art. :2'' - Revogadas as disposições em 
eontrúrio, a presente l:oi cnlrarú em vigor u 
1" de .Janeiro de 1!).1.8. 

Sala das ses:;õcs, 2G de outubro de 194~. 
(a) José Augusto. 

Jnslificaçao 
A cidade de Dom Jc:ms do Galho, situada 

em zona de incomcnsurúveis possibilidades 
econômicas, não possui, até hoje, um grupo 
são ali em grande número - recebem os bene-
fícios da instrução primária. , . 

A Secretaria de Via~~ão c Obras Publicas do 
Estado já possue os estudo~> e projetos !1Cccs-
súrios a execução de ollra tão útil e tao ne-
cessária c cuja exccu~~ão urgente é desneces-
sária encarecer as vantagens. Temos conhe-
cimento pessoal de como fnndonP!ll ali, as 
escolas reunidas da cldn(L:: --- em um pr6rJ !o 
velho, caindo os pedaço~;, oferecendo pengo 
iminente a vida ele profcssôras e alunos, sem 
os requisitos mínimos de hi;~ienc e confôr<o · 
Tal situação não poLlP perdurar por mais tmn-
po. No sentido de a resolver, é que apre;;e;1l~}:no:; 
à consideração dcc;ta esclarecida As;,;crnn1er::t ~ 
presente projeto <lc lei . 

Sala <las ~;e:;sões, J 7 de outubro de 19<1 7 · 
, (a.a.) José Augusto -· Pedro _Br:.~ga 

Dnar jiJcndes -- Cnrlos Prates - Martms da 
Costa. - Pnhlieados, ineluam-se em ordem du 
dia. Finda a matéria n ser lida na hora do C}'-
pedienic, o sr. Prc~:idente p~1ssa a ·deferir ~ 
palavra aos oradorc:; in~;critot;. 

ATUAÇÃO PAHLMIEtn'AB 

O SH. PHESIDENTE -- Dou a palavra ao 
sr. Carlos Prntcs. 

O SH. CAHLOS PHATES - Sr. Presi-
dente. 

Venho li tribuna, Sr. Prcúdente c ~)rs. De-
]mtados, esclarecer um tópico do comcntúrio 
da "Folha de i\lina~;'' em sua etlir;.üo de Hi 
do eorrcnte, no noiieiúrio "Assembléia Le-
gislativa", sôhrc considerações por mim daqui 
expcndidas, novamente, na sessão <l;J 15 <lôst<~ 
môs, e refcren tes a reestruturação <lc quatlros, 
reajustamento de vencimentos c elassific~1çüo 
dos ~crvidores do Estado. Assim se expressa 
o .bn.lhante e prestigioso órgão da imprensa 
llllllCII'a (lê) ; ·:o primeiro orador do dia foi o Sr. Carlos 
l\Iartms Prates, que procura ter no fnndona-
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lism~ /~úblico u sua principal fôrça eleitoral. 
Por Isso mesmo, sempre que pode, aparece 
com medidas tendentes à melhoria da classe, 
pouco interessando o resto da coletividade e :o sacrifício que possa ser impôsto ao Estado 
J!ara a concretização dessas medidas. Refe-
rm-se elogiosamcn te o Sr. Carlos Martins 
P~ate.s a nomeação da Comissão, pelo Govêrno 
~mmro, que elaborará o projeto que reorga-
mz~ os quadros de nossos servidores públicos. 
lndrcou a conveniência, sem ônus paru o Es-
tado, da organização de um serviço em Minas, 
.~:emclhante ao DASP c que estudaria ns pro-
blemas do funcionalismo. Trata-se, se aceita 
a sugestão proposta, de uma iniciativa que 
n:te~ece aplauso, uma vez que um órgão espe-
c!ahzado cuidaria melhor dos assuntos rela-
hvos aos nossos servidores. 

Finalizando, o Sr. Carlos Martins Prates 
_apelou para que o projclo que está ;,endo ela-
borado pela Comissão nomeada pelo Sr. Milton 
Campos e que reorganiza c rccstrnlura os 
serviços públicos seja enviado o mais breve 
possível ao plenário que o dehaterú". 

Devo manifestar-lhe os meus agradeci-
m_cntos por essa publicaçiío da súmula do meu 
drseurso, certo de que não nos falta o seu, c 

:o apoio de tôda a no~·;sa imprensa, às justas 
aspiruções do funcionalismo do Eslado, bri-
lhantemente defendida pela pena cintilante de 
Moacir Andrade (Guio Fclix) através de suas 
-crônicas magnificas no "Diúrio da Tarde". 

· Healmente, Sr. Presidente, tenho procu-
.. rrado interessar-me, nesta Casa, pcln causa e 
· Pe!os direitos do funcionalismo público mi-

·nClro a cuja cl:wsc pertenço; nela fiz a mlnlia 
carreira completa, desde praticante até di-
:retor ou superintendente de Departamento, 
tendo também exercido, em comissão outros 
carg?s. honrosos: chefe do gabinele do Se-
CI'etarw do Interior c do Governador do Es-
tado, membro do Conselho Administrativo do 
Estado, prefeito do importante município de 
. Uberaha, etc. 
' Dcstinguido pelo sufrágio popular para ter 
asseyto nesta Augusta Assembléia, por indi-

, ~a(;~w do meu Partido, núo podia aqui, ficar 
· l~thfcrente aos intcrêsscs de minha classe. 

Nao o faço entretanto, Sr. Presidente, como 'ad-
. 'rogado em causa própria1nem com o intuito de 

de captar. o avôio eleitoral dos meus nobres 
~m~anhe1ros de classe, tendo sido, portanto, 
miei prelado _de modo diferente o meu pensa-

, :rnenlo ·e .a mmha atuação, nesta Casa, em prol 
d.os se~rv1dorcs do Estado. 
'h .'~ao Ill'C!cede1 igualmente, a afirmativa 

:':10 IC O meu llltereose pel ,'t ~ f' . d M' , 0 , . . ,,, !!. st ua~~ao mance1ra 
e ~nas. s prOJetos e mdicaeõcs de minh·t 

2utona, apresentados a'. A•·se11.1•11 :. ,< 
I .· . · ·'· l CJa em nu-mero, a ws, reduztdo vis·ml e'" ,1 . · 

;t execução de mcdr'<l: d '· ' 1 .. c ustvmncnte, '· · as c or< em alln · · t "· iva c de interêssc público r· ' l· ' lllll~'i ra-. . - 1 , . , txa< as na Cons-
titmçao C; pe o propno Sr. Governador ' 
sua Mensagem à Assembléia, e 110 "PJ·111'0 erln 
R - v • · ' te ecuperaçao Dconormca e Fomento tla p 
d - " 1 t I '1 'l' ro-' uçao , ( cn ro r as possr H rdades financeiras 
do Estado c dos recursos previstos. 
. Coerente com princípios partidários, tc-

.nho mesmo negado o meu voto· a medidas one-
rosas ao Tesouro <~o Es.ta~lo, inclusive algu-
mas do Ato das D1spos1çoes Constitucionais 
·Transitórias, que lograra~ aprovação. 

Sou mineiro Sr. Presidente e um dos re-
presentantes do' povo de Minas nesta As-
sembléia. Trairia o mandato que me foi con-
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fiado, se aqui contribuísse, de qualquer for-
ma, para agravar a situação, já delicada, do 
nosso Estado e do seu povo. Insistindo na 
reestruturação dos quadros e no reajustamento 
de vencimentos dos funcionários do Estado, 
fi-lo, srs. deputados, apoiado em dispositivo 
da Constituição, encarecclido ao Govêrno a 
necessidade de certa urgência na conclusão 
do respectivo projeto c sua remessa à As-
sembléia, em cumprimento do imperativo 
constitucional, de modo a ser votado na atual 
sessão ordinária. Neste sentido, sr. Presi-
dente recebi da Diretoria da Casa dos Fun-
eionúi·ios de Minas a carta que, nesta oportu-
nidade, passo a lê_r ao:~ nobres. .colegas, da 

qual se verifiea a slluaçao. apreensiVa em que 
se encontram os scrvulores ,do Estado 
em relação ao p:ojeto de l~i do reajustamen-
to de seus vencimentos (lc) : 

"Excclentíssimo Senhor Deputado Carlos 
Martins Prates - Assembléia Legislativa. 

A "Casa dos Funeionúrios de Minas" 
c~nr'ratula-se com V. Excia. e demais signa-
tári~s da indicação número 17, de 15 do cor-
rente dirigida ao Exmo. Sr. Governador do 
Estd~ eicareccndo a Sua Excia. a neces-
sidad~ de remessa m·genle il Assembléia Le-
gislativa, do projeto de lei de reajustamento 
de vencimentos e elnssifieação dos funcioná-
lismo estadual. 

Como hem acentuou V. Excia. em seu 
magnifico discurso, os trabalhos da presente 
Sessão Legislativa jú estão se aproximando 
do fim, havendo mesmo, presentemente, duas 
reuniões diárias, dado o volume de matérias 
a ser discutida e votada, 

As qucsWes que ·dizem respeito ao fun-
cionalismo publico, entretanto, parecem estar 
esquecidas, e a regulamentação dos diversos 
dispositivos con~;titueionais, inerentes à classe, 
tais como: férins-prêmio, aposenta<loria:; etc., 
não foi ainda objeto de qualquer iniciativa go-
vernamental, fic~mrlo destarte o funcionalismo 
com um' direito estático, assegurndo pela Cons-
tituição, sem contudo poder utilizá-lo .. 
. Quanto ao reajustamento de vcncmtentos, 

o funcionalismo permanece confiante na opor-
tuna ação do Executivo, c acomp~nl~.a cor? 
vivo inlerêsse os trabalhos da Cormssao Ofi-
cial através de pequenas notíci:ls divulgadas 
pela sua secretaria. . . 

Mas aeontece que ü funcwnahs!llo, embora 
confiante, sente-~;e intranqüilo, po_rs qt~c nada 
detém a mareha do tempo, c os dws vao p:~s
sando sem algo de positivo que lhe permita 
estar certo de que tudo estará pronlo no de-
vido temi)Q. · 

E a êssc estado de incerteza corresp_on~em 
dois fatos autênticos c notórios: pnme1ro, 
uns tantos funcionários se bimcficinrn desde 
o princípio do ano, com um prívilégi.o que 
não parecê vir logo atingir os demms; se-
gundo a vida continua encarecendo ass~~t~ · 
dormnente, sem uma fôrça capaz de estabiliza-
la ainda que num nível alto. . . 

Eis por que vem a Casa dos F~tncwnán.os 
de Minas secundar o apêlo do digno repêe-
sentantc à Assembléia, estendendo-o a o-
missão designada pelo Governador:, pan~ que 
lance mão de todos os recursos, mclus1ve. a 
colaboração direta de funcionários (~e preciso 
fôr), para que o projeto de lei do re~JUSt~men
to se complete a tempo de ser thscuhdo e 
votado na presente legislatura. 
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· Ei1~eja refe~irmo-nos à s~tgcstão de ~u~a 
importância para o fnncionl;lh~mo e a ~ropna 
organização do Serviço Publico, conhda no 
seu discurso: a cr~ação de um, J?.A.S.P. cst:1· 
dual para disciplinar o exerctcw da funçao 
pública em Minas. , 

Essa medida, cujo alcance esta sendo de-
fendido pela boa imprensa vem ao ,enc~ntr:o 
das antigas aspirações da Casa dos hmc.wna-
rios, pois, já na época ~m.que ocup~va a mter-
ventoria de Minas o hoJe Ilust~e c digno parla-
mentar Deputado Júlio Ferreira de C!-Jrvalho, 
dirigimos-lhe o telegrama do teor segmntc, em 
'virtude de medidas po~· ôle tomadas com refe-
rência ao serviço púbhco: 

Belo Horizonte, 17 de ontnhro de 1!H 7. 
"Casa dos Funcionários de Minas" sempre 

preconizou a normalização ~los qt!adro_s das 
rcparti~~ões públicas estadums. Em vutude 
rcc~mendação recente do Govêrno Federal 
acêrca da instalação Je um Departa~n~nlo do 
Serviço Público no Estado, pede. vema p~ra 
sugerir,. em nome de seus t:ssocwdos, adta_-
mento da execu~~ão das medidas_ tendentes a 
reestruturação dos quadros Internos ~las 
nossas repartições, até instalação do ~·efendo 
órgão. A medida :mgerida favorecera, a exe-
cução uniforme da providênc_h~ governarner:-
tal, c vi tando que cada repart1çao venha. ag~r 
isoladamente com relação <l03 seus funciOna-
rios, criando situações de desigualdade em 
funções idênticas. Saudaçõe:> cordiais - (a.) 
secretário-geral. . , . 

Eis por que a Casa dos Funcwnanos .de 
Minas dú integral apoi~ ~ sug~stão de s"'e ~r!~r 
o Departamento Admrmstratn:o do ~ervrço 
Público Estadual, o que vod~ra. ser ~ert_o sem 
aumento de despesa, pois hastana a fusao dos 
diversos servi~:os de Pessoal das nossas re-
partições em um órgão único, eficic~lle mora-
lizador da função pública, talvez ate com re-
duçilo de despesa, dada a especialização do · 
servil~o. 

(a.a.) F. Martins, presidente da C.L.J\1.: 
B. Tertuliano, secretário-geral". (Palmas). 

ADVERTl'<:NCIA AOS PECUAIUSTAS 

O SR. PnESIDENTE --;- Tem r. palavra 
0 sr. Deputado Geraldo Atarde. 

O SR. GEHALDO ATA1DE Sr. Presi-
dente. Srs. Deputados. . 

Depois de prolongado e cmdad?so c~tudo, 
foi finalmente, aprovado em tcrcCI~'a <hscus-
sã~ c rcda~~ão final, na Cfnnara I< eder~ll, o 
projeto de l?i de I~roteçilo. aos pec:wrrst.as, 

ora em calanutosa cnse, snbmdo o mesmo ao 
Senado. . - N · 1 

Nessas condiçõer;, a Comrssao. aciona 
de Pecuaristas, representante de, divcrst\S as-
sociações rurais do País, incum!Hd~l de acom-
panhar aos trabalhos ~c elahor:~~;ao ~o p;o~ 
jeto, julgou de hnm. alvitre, em 'll~ud? ~le ·~:. 
hritaricJades surgidas de certos cred~l ~s 
contra devedores pecuaristas, fazer uma sena 
advertência aos pecuaristas em geral· 

I?ui então solicitado por um dos .me!ll-
hros da' Comi;siio para ler a advert~ncia, 
desta tribuna, e, aproyei~ando a op?r~;uudade, 
faço minhas as advertencws da Conussao~ c~n!lo 
Peço também 0 apoio da Casa a esta ~mcw
tiva, por julgâ.-Ia, não s(nnente urna medida de 

_utili:lade pública, mas, '.igualmm~te, conforta-
. dora e animadora para aquêles que neste 
momento. sofrem a tortura do fracasso 'econô-
mico~financeiro e da miséria iminente a baixar 
à porta de seus lares. 

São estas as palavras da Comissão Nacio-
nal de Pecuaristas (lê): 

I 

"ADVEHT.f.:NCIA AOS PECUARISTAS',' 

"A Comissão Nacional de Pecuaristas 
porta-voz dos criadores das diversas regiõe~ 
pastoris do 'País, pede-nos a divulgação da se-
guinte nota sôbre a lei de proteção da classe; 
que acaba de ser votada pela Cümara dos De-
puta~los Federais: 

A Comissão Nacional de Peéuaristas de-
sejosa de orientar os criadores mlueiro; no 
sentido de que se habilitem para aproveit:{rem 
'OS benefícios da lei de defesa e amparo à J)e-
cuúria, jú aprovada pela Cümara Federal e 
agora sujeita à apreciação do Senado, pede a 
todos os senhores prefeitos mmüCipais que 
üwam difundir pela imprensa, pelas emis-
soras locais ou serviços de nlto-falantes, os 
seguintes conselhos aos criadores de suas 
comunas: 

1.• - Providenciar, com a máxima ur-
p·[mcia, os documentos corrJprobatórios de 
~ua qualidade de pecuarista, pois o prazo cs~ 
tipuhitlo em lei é relativamente cm·Lo, para 
que se removam, de pronto, as possíveis com~ 
pllcações ou dificuldades tão comuns em tais 
circunstfmcias. Qualquer descuido poderá ex-

, cluir, dos beneficios legais, muitos criadores 
que estão, assim, pecando por excessiva de-
mora na prática das referidas providências· 

2." - reunidos todos os comprovantes' 
utilizá-los no momento oportuno, de acôr:l~ 
com as recornmHla(;ões da lei; 

3.0 
- não ren.ovar conlralos, nem re-

formar títulos, visto como tais procedimentos 
poderuo colocar fora dos benefícios da lei nu-
merosos débltos, caracterizadamcnte ampara-
dos por ela, o que, sem dúvida, implicará 
em sérios prejuízos para os criadores inLeres~ 
sados, ~Iue precisam recuperar sua capacidade 
produtiva, para pagamento das obrigueões 
contraídas anteriormente a 19 de dezerrihro 
de. HJ<HI, criadores êsscs .(~~w, por fôrça dn 
cnse, acham-se agora em (hflculdade; 

. , 4_.0 
- agruparem-se, na s~de dos seus mu~ 

mcipr~s, porquanto a aproxunaçi\o dos ho-
mens mteressado~ .na soluç~ão <.los rnesn . 
PI~ohle~nas, consh~m prática muito salut~ors 
Hao so po_rquc oferecem oportunida<lc ar•; 
uma proveitosa troca de idéias c inform· P_ : 
n~as, t_arnbém porque implica, em cconor~~{~'~· 
dmhcrro, , g~1sto em viagens dispcndio .. 0 
desneeessarras; " S<\S e 

5'~ - acaut~~larem-se contra as insinuações 
de credores ou seus agentes, interessados 

110 estabelecimento de um clima falso (le co f - · · ' n-usao e mscgurança, dentro do qual é deson~ 
~0~0 e dcse~egante aos homens de hem, acei-
t,u o _acollurnento que lhes oferece a lei d 
exceçao. e 

~ di~loma legal foi elaborado, tendo-. 
em vrsta, JUstamente, a necessidade de '\coU se 
o_ s honestos, c autênticos pectnrist~ , ler 
fo rn 'f · < ' ·ls que r a VI I mas do calanutoso proced · ' 
do Banco do Brasil. Tanto é assim ,unento 
empregados na feitura da lei os rdc qllt~e ~oram 

Isos Pos~ 
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síveis, tendentes a excluir dos seus ·nencfícios, 
não só aquêles que dela não precisam, como, 
também, os que, provadmnente, hajam pra-
ticado atos prejudiciais aos interêssês de 
seus credores; 

G.•- em caso de dúvida quanto ao melhor 
modo de proceder, para ajustar seus interês-
ses às exigências da lei, consulte à sua as-
sociação, advogados especialistas, on mesmo 
à Sociedade Hural do Triàngulo Mineiro, e'? 
Uberaha. Não c':uninhe no escuro, não seJa 
descuidado, nem afoito nas suas decisões c 
providências"; 

Não poderia deixar esta tribuna, Srs. De-
putados, sem focalizar, ainda que em traços 
largos e ligeiramente, alguns aspectos das de 
marclzes, durante a elaboração do projeto 
que, transformado em lei, será a esperança 
dos que ainda não soçobraram na tormenta 
da debacle. · 

A medida salvadora está chegando tarde! 
Não há dúvida! Entretanto, Sr. Presidente, tal 
demora talvez fôsse necessária, pois o pro-
blema envolve aspectos, os mai~; variados, de 
ordem jurídica, econômica e política. Por 
outro lado, a pecuária, em nosso Pais, nunca 
fôra objeto de cogita~~ão precipu_a <Ios nossos 
governantes. Dêssc modo a mmorra dos ho-
mens do Govêrno como também, de nossos 

' ' N . l I representantes no Congresso acwna , c os-
conhecia o problema da pecuúria, ou .m~lh~r, 
mal tomava conhecimento de sua ex1stencw. 
quando diante de bom filé de mestiço in-
diano que, nos três anos de idade, jú na fase 
econômica de abate nos oferece o delicioso 
prato. ' 

Assim sendo, não foi fáeil a tarefa de es-
clarecimento. A luta foi árdua, dura mesmo, 
e a vitória, jú obtida na Câmara Ferleral, de-
v~rno-la, em grancle parte à tenacidade c efi-
Ciência da Comissão Nacional ele Pecuaristas, 
permanente no Hio. Pelo brilhante trnhallw 
da' Comissão, os nossos parabéns. 

Quanto ú demora na ciaboraeão do pro-
jeto, a Cfnnara Federal assim procedeu, por 
. Prudência e cuiuado, a fim de nos oferecer 
uma solução justa, do então desconhecido as-
supto pela, maioria dos Srs. Deputados. Não 
ha ce1~s~n·a prc'>priamente cabível no car;o, pelo 
c~ntrano, que a nos~;a confian~~a c rc:;peito 
SCJ.am devotados aos Srs. Legisladores Fede-
rms, sempre que assim procedem, no sentido 
de melhor acertarem. 

A respeito do Gov.êrno do nosso Eshdo face ao rn·oll ' f · · ' ' . • > ema, 01 corritaç:"to do Sr· Govci·-nador l\hlt c . "' '' · t .. 1 · c;>n mnpos, na sua campanha elci-
ora' a cnse na l'lccuárlu. Depois de eleito 

cu sou testemunha de seus esforço. , .. .' ·oltr<·;-) .. t• ·f· t · ·· .· s, !>di a uma s ,,t( sa ts ,1 ona do ca"o Irr p . ' E · · - · ·' · I resswnava S. ~xcw., nao :~omcnte o desastre cconôrni. d· 
cJnsse pecuansta, co~n profundos reflex~~ n~ 
Estado, mas, espcclal~nente, a siluaçüo do 
homem rural, aos nnlhares, talvez fôssem 
obrigados a <lh.andonar os car.npos, 'sem ne-
nhuma capncu.lade para enfrentar a vida 
noutras atividades, que não aquelas herdadas 
através de gerações e geraç~ões. 

Foi assim que o Sr. Governador, secun-
dado por seus Secretários da Agricultura e 
das Finanças c, em permanente contaclo com 
as associações rurais, não teve dúvida em 
tornar, para si, também, o encargo da solução 
do momentoso problema, dando todo o seu 
apoio às justas pretensões da classe. 
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Finalmente, Sr. Presidente, a Comissão 
Especial de Pecuária da Cfunara Federal -
esta Comissão reunida, em certa ocasião, quase 
dia e noite - teve, sôbre os ombros, pesadís-
sima tarefa. Primeiro, dentro dela, havia 
elementos, como disse, dcsconhecedores do 
assunto e, depois, que luta para convencer, aos 
nossos homens de Govêrno, da calmnld:.1de 
reinante! 

Mas, enfim, de reuniões a reuniões, dias 
a-fio, com elementos do Executivo Federal, 
inclusive com o próprio Presidente, atenden-
do ao mesmo tempo, comissões de pccm:ris-
tas, de todos Estados, clamores c gritos de 
socorro dos oprimitios pelos credores impcr-
tincnlcs c desreipeitadorcs da lei de mora-
tórin jú em vigor· não temendo os ohs!úculos, 
aÍltc{JOstos po1~ grupos pouco escrupulosos, 

·não intercssn<los na solução do )lrohlema, 
apesar fle tudo, a Comissão levou de seguida 
a granf\e tarefa. A esta Comissão Especial. de 
Pecuúria na Cfnnara Federal, pois, o pecuansta 
do Brasil, principalmente o do Brasil Central 
e o <lo Nordeste, deve merecida e especial 
gratidão. (Palmas) . 

CONSTRUÇÃO DA CIDADE UNIVERSITAHIA 
O SH. BOLIVAH DE FHEITAS, profere 

um discurso, cujos originais não foram de-
volvidos. 

HESPOSTA AO SH. LIMA GUIMARÃES 

O SH. . .ALBEHTO DEODATO profere um 
discurso, cujos originais não foram devolvi-
dos. 

FACULDADE DE CJI"".;NCIAS ECO-
NôMICAS E ADMINISTH.ATIVAS 

0-SH. GUILHERME MACHADO- Sr. Pre-
sidente, pe~~o a palavra. 

O SH. PHESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Guilherme J\Iachado . 

O SH.. GUILHEHME MACHADO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. 

A Faculdade de Ciências Econômicas c 
Administrativas de l\Iinns Gerais, fu_nda.da. e!11 
20 de dezembro de 19H, é uma u~stlt~Içao 
civil, sem função lucrativa e com fmalulade 
exclusivamente educacional, à semelhança da.s 
Faculdarles de Direito, Medicina e outras Um-
vcrsidadcs. . 

Mantém dois cursos de grau supcnox:, re: 
guiados pela legislação federal do enstpo. · 
o curso de bacharel em ciências e.conomi-
cas c o curso de bacharel em ciêncws con-
tábeis c atuariais· . . .. · a-

O funcionamento dêsses cursos c ~~_;;cal~~w 
do diretamente pelo .govêr1~o da Un!_!1

10ie~do 
reconhece os respectivos dtplom~~· l· Ciên-
a Faculdade diplomado 68 bacharets c1m Imen-. • . • . C . , •scola a ua cws EconornlCas. m sarn .1 e. , ' 1, \e alu-• o I os se11do ' a matrtcn ,t < te, 12 a nn ·? que d sessenta 
nos novos fOI, no corre1,1te ano, e 
alunos. · · nônio de dez 

Possui a Faculdade um p~ü~·n d· df "d-
milhões de cruzeiros em apohces <l • Vl a 
P, bl" a que lhe proporciona uma renda anual t ~~~, ;nil cruzeiros suficiente para assegurar 
~ 0 ~e no funcioname;1to de seus cursos· 



A administração patrimonial da institui-
ção estú confiáda a um Conselho Superior 
cipais estabelecimentos bancúrios da Capitai 
e, os presidentes da Associação Comercial e 
do qual fazem parte os presidentes dos prin-
das Federaçõe~; do Comércio e da Indústria 
de Minas Gerais. , 

. Fu_nciona, porém, a Faculdade em um pré-
diO madcquado c velho, alugado a particular 
c que, dentro em pouco, não mais se presta-
rá para sede da instituição, por insuficiência 
de acornoda~~ões. 

Para a construção de seu prédio próprio 
obteve a Faculdade fôssc con~;ignado, no or~ 
earnento federal do corrente ano, uma dota-
;~ão de duzentos mil cruzeiros, constante da 
verha de "obras e equipamentos". Logrou 
ainda fôsse apresentada na Cúmara Federal 
uma emenda concedendo doi!; milhões de cru-
zeiros, para o mesmo fim, no Or\,~mncnlo para 
1948. Não possui a Faculdade, entretanto, recur-
sos para aquisi~~i\o do terreno destinado à 
construção do prédio, ~cndo que os auxílios 
federais se destinam a "obras", não podendo 
ser desviados dê:õsc c:-:copo. 

Quando interventor, o Sr. João Dcr~1ldo, 
a Faculdade pleiteou a <loar;ão de uma úrca de 
terreno, com ' 2. :JOO metros quadrados, situa-
do no prolon:~amcnto da rua Pernambuco, mas 
a saída daquele interventor interrompeu o es-
tudo do assunto. 

O Sr. Júlio de Carvalho, na Intervcntoria, 
determinou o prosseguimento do processo de 
doação, mas deixou o govêrno antes de poder 
submetê-lo ao Conselho Administrativo do Es-
tado. Igual intcrêssc pela sua pretensão, encon-
trou a Faculdady da parte do interventor No-
raldino Lima. 

No govêrno Aleidcs Lins, finalmente, foi a 
área pleiteada pela Fucul<lade transferida para 
a Cruz Vermelha, fazendo parte do acôrdo 
relativo ao prédio destinado ao Pronto So-
corro. 

Inaugurado o novo regime constitucional, 
a doação de que ncccsúta a Faculdade, passou 
ú alçada do Poder Legislativo. 

Ela pleiteia acrora a doação de uma úrea 
localizada no quarteirão 3:3, da 4'' scc<_~ão urha-
na, dando fundo~; para o prédio em que funcio-
na a Faculdaüc de Direito, úrea essa de pro-
priedade do Ef;tado. 

A Iocaliza(,~i\o dêssc terreno se apresenta 
magnífica para o í'uncionumcnto da Escola 
cujos cursos são noturnos, não podendo assin~ 
instalar-se em ponto muito distante do centro 
da cidade. Ali seria construído edifício de estilo 
moderno, com três ou quatro pavimentos su-
ficiente para instalac,~ão dos cursos da Facul-
dade c do Instituto de Pesquisas Econômi-
cas, ora em organização. . 

Na construção do prédio seriam inverti-
dos os auxílios federais acima referidos c 

, ainda os saldos anualmente apurados pela 
·Faculdade e outras quantias que viesse a obter. 

No caso dt~ Faculdade vir a ser incorpora-
da à Universidade de l\Iinas Gerais, é de 
salientar que no contrato firmado para a 
construção da Cidade Universitária hú uma 
clúusüla segundo a qual os prédios perten-
centes às diversas escolas, à medida que 

A. L.- 45 

, I Cíe.Htll"'' 
fo 1

;en.1 eshs transferidas para aque a 1prc-• , . d ' E ·t' d que eii . 
passarão ao dormruo 0 5 a 0

' ros"egut-
gará o preço da st~a v~n.d~ 110 

- P ' "' 
rnento das obr?s uni;ersüa<x:u~s_. , c de ser· 

.Tú se cogitou d.t possibihda~ desde 
o edifício d·t Faculdade constrmdOo . ,rsi-
.lo«o no locdl destinado ü Cidade nd1voe. de 
·, <:>.' • ·<<o crn se tratan , . . ta na. Mas, pai a ISS ' . ssarlos 
C
onstrução definitiva os recursos nlecc<r.ue os.· ·' "': assent·tl o · seriam avultados c J<l C.c>L•

1 
•• ~ lade serão · 

1 
l"spõe 't UnivcrsH · , · recursos (e que .<L . ' , bencfH~lO 

empregados, pruncuamcntc, ern 
das antigas cscoh~s. . , lc lei, ora 

Em justificativa do proJeto l . prédio~; 
'llwescntado, é de notar am_da ~rue ~s lc ensi-' . . 'do" J·Jclo<" InstitutO.> < , e terrenos no;,~, ui ·' " · 1 t 1· do'; na · 1 (' 1··.,1 for·un O) ·' no superior < a .,up t". L .;- do E!>-. · l · . mcw de doaÇ-Lto 
quase totahda( c P01 • : . 

t'lclo O'l d·t lvtunicipall<taJe · < colher 
• , L • lo•'I"tniO~> Numa rúpida pcsqmsa, '? ' 

· 1' 1 -·nto·· 'l respeüo · 18 os scgumtcs c cn t: IJ.'' .', I ei 20G de < 
Faculdade de ZI'CZLO. -- " , despe:>a de 

de <<clcrnbro de JS!)G, autonz~:nd~ ·'edifíciO da 
100,;000:]5000 corn. a. construçao < o 
F·tcuhhdc de Du·elto · · lhO ' . ' ~ d" . "~-,. 30 de JU 

Facnldadc de_ée z~w~t --: . .,r em ulll ter-' 
l

' "<>11 !l"l \vem da MLmtiqu~ll ~~, . I· pre-t e lu , , I l\I .. , I c<>dido pc a , . 
l
·eno do .Parque ' uniCIPd .' ~ . tos de reiS, 

t . l, crumze con · · 
j
c.,I'ttll"'l 1wla c1nan w c e . " ·11co contos 
e ' : , ·I ' d vmte c Cl • dcscont·wa da ver ).l c. ll DeliberatiVO 

de réis' votada pelo f Colnse 10t·ll do edifíciO . 
1 1 

, pcdr·1 une amcn ' . edr't foi ançac a a ' 0 ·'dlfício cUFl P ' 
(h futura Faculdade. . . e . d", foi o r-

' f · 1 c·Jd'l ncs',C 1·'· · · ·· fupchmcntal o1 an.,'. ' · ·to~ de reiS· • ' · "l oÜOC''IÜOS COll ·' O çado em dois nn . c " ~ 1 : , < Gerais, torn 
.(l~ev da Universrdadc.~ de 11 uus 
~ . ' 2"3· II, do v oi. I, pag · .J ' ,. . JHo··cira .. · 

"O Ex mo. Sr · Dr · Delnm '. ~ Secre-. "'"lll"z•td'"' ern su,l ' 
I>ôdc em cconomw~ 1 ':'' " ""' • ,l o xno-' s "'\ I· scol'\ corn tO· 0 

. -taria, dol~~!· a no. é.. ,_ . L, , •nte dispoe, 
I T: .· de que ela hoJe fartLunc t s de 
H l,HlO . 1 . t. e cin<'O con o 

na imnortfmcw c e Vlll c _ ,v l . Be··nardcS ... ...... ... {. '-"r'' D~ .. C' rlr nr S. .. .-,;,,. üs·I••ono.,. J ,,. 1 "" • • 1•0 con-t~•"" . " S . nrnet c José Gonçalve~; de ousn, 0 P . ·•· . c o se· 
. ~ -• COl' l''S de I eiS correndo cGJil qtun "' - ,':· 1 , l i}itnraiil 

1 tos de reiS nos l.l J C" gundo com c ez con . ' H· -tins e _,Ia.' 
'l tx·at·tr com a cnsa Leanch o \ ,li l . se es~;as , , - l T , . ·v·h ·Hl< o- , 
't orna1neP t"cao <lo c c 1 leiO, ' ~ ' l cHado, • · "•. 1. ·· · l· l· ,<, (Loca de:;pe:;ns hoJe Hpllt .\c L

1•' • . 
púg. 235). . 1 .,.,<tudo fôssc "·\ u1·1·c'ori"'t conscr:!Hlll c.o t:A•' • I l ' ' 0 , • i > flll1Cl0-

>'l" elo ·\ Fnculcludc o predw Oll(. c . , _ conceul. ' . , .. ··' . , 1, I-Ii~'iC!lC, pl o nou ·uttirramcnte ,\ Dn etori,\ l c "' ~e os 
xirno' no "'<la Fnculdntlc, para ~n~talare!llí" di.:_ 
,.crviços tlc clínica oftalrnolog1ca e (:.ta-do , l . l ' . " I o c ·11 CI nica otorrino unngo ogtca . • ' 
púg.2H). i • 1 de1913, 

Decreto 3.!l22, de ,, de JUI1 lO Fscohl 
dcsmembra do Parque terreno para ~~ ~· 
lle Medicina. . 1 19') 1 ·m-~ I ci 812 de 21 de setembro l c '"' '.' lc • ' 1 , l"t d 70 contos ( 
toriza a abertura lo creli ~ e . , ;- elas clí-
:réis para melhoramento~ ? ampll,lçao 
nicas da Escola de Medlcll1a · , 1924 
· _ Lei 874 ele 23 de setembro de · d' ' ·1· 1 100 contos c 
artl·go ·14 'ltlloriza o aux1 10 c c • 1 , , , .· l· Esco 'l 
:réis para gabinetes de laboratoilü l ,1 · ' 

de Medicina. - Lei 1.163, de 20 de setembro .cl~ 1930, 
autoriza 

0 
govêrno a cancelar a dtyt~la de 

réis 613.226$200 da Faculdade de Mediclna da 
U. l\1. G. I> ara corn o Estado. 
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. Escola de Engenharia - "A escola insta-
lou-se no prédio à avenida do Comércio, de 
propriedade do Estado. Em 2G de janeiro 
de Hl13, tratoü a Escola de adqurir por com-
pra êsse prédio que efetivamente foi com]>ra-
do ao Estado pela importância de 150:000$000 
·despen<lcndo-sc mais a de 1. 595~000 com a 
escritura, etc. Por solici lação da Congrega-

.. ção da Escola, o Congresso Legislativo do Es-
.tado, pela lei G45, de 1• de outubro de 1914 
(artigo GO), autorizou o Govêrno do Estado 
a relevar a Escola de Engenharia do paga-
mento restante da quantia. que era obrigada 

, pela aquisição do prédio em que funciona ... " 
. (Rev. da Universidade de l\1. Gerais, tomo H, 

.Yol. I, púg. 70). 
Escola de Arquileil!ra -- Decreto-lei n. 

1.676, de 30 de janeiro de 19·17 - Art. 19 -

Fica a Prefeitura de Belo Horizonte autorb:<la 
a doar à Escola de Arquitetura de Belo Hori-
zonte, o pré~lio onde atualmente funciona 
o respectivo terreno, constituído do:; lo-
tes 18, 23 c 24, do quarteirão n. 22 da V secção 
urbana, com a úrca aproxjmada de 1.812 me-
tros quadrados, para a formação- do patrimô-
nio. , 
· · Ninguém até hojç contestou o acêrto des-
sas doações feitas às nossas Escolas de Ensino 
Superior que são institui~~õcs de carútcr cole-
tivo, tanto quanto as próprias instituições man-

. ,-tidas pelo Estado. Erigidas em fundações e 
, isentas de qualquer intcrêssc lucrativo ou co-
. Inercial, as nossas im;tituições de Ensino Su-
J>erior desempenham uma função cuja inicia-
tiva devia caber ao Estado, e o fazem com 
muito· maior eficiência c com muito menor 
ônus do que faria o Estado. 
.. I:Ioje em vista dos serviços até [lgora pro-

c!Jgahzados à coletividade mineira pelas nossas 
Es~olas de Medicina, de Engenharia, de Di-
l'cit? e de Odontologia e Farmácia, préstimos 
de Igual valia já cstfio sendo também presta-
dos pela: nossa Escola de Arquitelm·a, recen-
temente mcorporada à Universidade. E, bem 
avaliados êsses serviços, a conclusão a que 

. ~>e chega é n de que hem maiores poderiam 
ter sido se não fôra tão minguado c tão in-
c_om;tanle auxílio dado pelo potler público a 

. h10 beneméritas instituieõcs. 
': J; _Facu!addc de Clências Econômicas c 
,'~dmu!Ist~a.tlVas t~c _JI.Iinas Gerais vem seguindo 
as !llesm.ts t~ad1çoes das nossas cscolus de 
,ensmo super1?r, imbuída do mesmo espíri-
.to t!c honc~hdadc c <lc ·idealismos, tenclo 
surgld.o' prc?ls~mcntc nu hora em que os es-
tudos cconomlCos e financeiros c l't ra nós 1 ·1 · · ons 1 ucm 
P~ . ': . . 1,~as1 elros, c especialmente para 
nos mmc.u o .. , um verdadeiro impe .. r , 
'(Palmas). la no. 
· - Vem à Mesa o seguinte: 

PROJETO N. 267 

Autori;p a. do1t~ção _ele. terrenAold _Faculdade ele 
Czencws :..conumzcas e < mwistmtivas de 
Minas Gerais. 

• . A Assembléia Lcgif>laiiva do Estado de Mi-
nas Gerais decreta : 
. · Art. 1 Q - Fica ·o Govêrno do. Estado uu-

.-torizado a doar à Faculdade de Ciências Eco-
nômicas e Administrativas de Minas Gerais, 
para construção· de sua sede, o terreno situa-
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do ~o quarteirão 33, da IV secção urbana, 
1~0 ~~~gulo formado pelo cruzamento da rua 
(IttaJaJaras com a Avenida Alvares Cabral 
incluindo as benfeitorias no mesmo exis~ 
tentes, terreno êste em forma tle tri:\n-
gulo, medindo trinta c cinco mctrós de fren-
te para a rua Guajajaras c quarenta e nove me-
tros c .cinqüenta centímetros, de frente para 
a Avemda Alvares Cabral, contados a partir 
do vértice do ftngulo formado pelo referido 
cruzamento, c trinta e cinco metros na di-
visa com a parte restante do referido quar-
teirão. 

Art. 2.0 
- Da escritura de doação constará 

que o terreno a que se refere o artigo pri-
meiro reverterá ao patrimônio do Estado, 
se, por qualquer motivo, não forem cumpri-
das • as finalidades da doaçfio ou não for 
iniciada a construção do prédio da Faculda-
de, no prazo de cinco anos, a contar da pu-
blicação da presente lei. 
· Art. :lQ - Revogam-se as disposi.~~ões em 
contrário entrando esta lei em vigor na data 
da sua publicação. .· 

Sala das sessões, em 20 ele outubro de 194 7. 
(aa.) Guilherme Machado - Carlos Pratcs 

, - Magalhães de Melo Viana - César Soraggi 
- Pedro Draga - Dnar Mendes - Luiz Mu-
ranha - Valdir Lisboa - Jason Albergaria 
- Xenofonte Mercadanle - Augusto Costa 
- Joubcrt Guerra - Oscar Corrêa -Arlindo 
Zanini -- Fidelcino Viann - Simão da Cunha 
-.Júlio de Carvalho . 

Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

l\IELHOHAl\1ENTOS PúDLICO~ 
O SH. JOSJ.'~ AUGUSTO- Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 

Sr. José Augusto. 
O SH . .JOSÉ AUGUSTO- Sr. Presidente 

e Srs. Deputados. 
Julguei de meu dever trazer ao conhe-

cimento desta esClarecida As:,crnhléia alguns 
projetos de lei, que interessam à Zona que re-
presento nesta Casa; e que, interessando a essa 
Zona, interessam no progresso geral do nosso 
Estado. _ 

O primeiro dêlcs autoriza a construçao 
de uma ponte sôhre o rio Doce, no local 
denominado Ponte Queimada. 

Estú assim' redigido - (Lê): 

PHOJETO N ./ 259 

Alltoriza a constrnçuo de mna porz-
te sôbre o rio Doce, no local de-

nominado "Ponte Ql!eimada". 
A Asscrnblóia Legislativa do Estado de 

l\Iinas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica o G()"':..:no do Estado a~l

torizado a construir uma .t1onte sôbr~ o dr~? 
Doec no local denominado "Ponte Qeu,na a ' 
Pode;tdo para êsse fim, despender a III1P0 !-"-
tfmcia n~ccssúria, que correrá pc!a. ve:ta1§%1r 
l)ria do Orçamento pura o cxer~IClO . ~ ., cr~ 

Art. 2• - Hcvogadas as (hsposiçoc., i 
0 

• 
contrário entrará a presente lei em v g 1 

a lQ de j~neiro de 1948. . . 
Sala das sessões, 20 de outubro de 1947. 
(a.) José Augusto. 



I . 
Jasli{ic,ação -:- No ImpéÍ-lo, foi construída 

uma ·grande ponte de madeira sôbre o rio 
Doce, no ponto mais estreito do rio, em 
leito profundo e rochoso, no lugar hoje de-
nominada "Ponte Queimada", e que, por alguns 
anos, pcrrPiitiu que a civilização da época pe-
netrasse no interior daquela rica região da 
Zona da Mata. ' 

A . estrada servida pela referida ponte, 
foi estudüda c locada pelo admirável ser-
tanista e fundador de Cidades, Guido Mar-
liere c. por longos anos a rodovia levou para 
aquela região soldados do Império e prisio-
neiros, que se localizavam no "Quartel do 
Sacramento", iniciando-se,· ali, o processo ci-
vilizatório numa região de incalculáveis possi-
bilidades econômicas. 

Por duas vezes, os índios destruíram a 
ponte pelo fogo c daí a denominação, hoje, 
do local, de "Ponte Queimada". 

Até hoje, ainda lá estão grandes buracos 
cavados na rocha, onde foram clnunbados 
enormes esteios de madeira (,; falta de cimen-
to, usava-se à época o chumbo) c ainda lá se 
encontram restos dé::>sc metal, a ate:>tar o pro-
cesso da construção e o lnterêssc que aquela 

· região então já' despertava. 
Infelizmente, a Hcpública, apesar de tan-

tos a"nos de rc,;imc "do povo c pelo povo" não 
Jez reconstruir essa im,>orlanlí;;sima ponte. 
Foi uma lacuna enorme: IJOis, cortou o pro-
gre:;so daquela civili·w~~ão incipiente que, sem 
mcws de tnmspor o '.~audaioso rio, se viu no 
mais eo;rlpleto abandono durante longos unos. 

Podemos, entre tan !.o, afirmar que a ponie 
será construída: Projetam-se duas estra-
das, uma das quaü; ou mesmo ambas atingi-
rão o local, em demanda a Belo Hori.ziJnte: 
- A Paralelo 20, ou Centro Oeste, eorno é de-
nominada no plano federal de estradas de 
rodagem. cujo traçado é ainda um pouco in-
certo, mas que, primitivamente, passava na 
Ponte Queimada c a estrada "Dclo Horizonte-
Aimorés,, do, plano rodoviúrio estadual que, 
também, tem como ponto forçado a travessia 
do rio Doce na "Ponte Queimada". 

O apressamcnto da construção da ponte 
em causa é obra patriótica das mais relevan-
tes pois irú levar de novo a vida a uma região 
de incomensuráveis possibilidades cconômi-
. ca.u. Construída a ponle, pelo menos nas 
épocas de estiagem, tôda a zona se beneficia-
rá do trúfego com a Capital do Estado, pois, 
as estradas municipais de Caratinga, Bom 
.Jesus do Galho, na margem direita do rio, c do 
município de São Domingos do Prata, na mar-
gem esquerda, jú atingem o local aguardando, 
apenas, para a intercomunicação, a constru-
ção da referida ponte. . 

Construída, dela irão se hencficiür, ilii.c-
diàtamcntc, trafegando o comércio em estra-
da.'> municipais, sempre hoas no tempo sêco, 
até que o Estado constrúa a estrada "Belo Ho-
rizonte-Aimorés" ou o Govêrno Federal a "Pa-
ralelo 20" ou "Centro Oeste", os Municípios 
de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Inhapim, 
Tarumirim, Governador Valadares, Haul Soa-
res IUo Casca, lpanerna c l\Ianhuaçú e mes-
mo' Teófilo Otoni, além de outros, em suas co-
municações com Belo Horiz.ontc. 

Já existem na Secretaria da ViaçãÔ e 
-Obras Públicas do Estado os estudos c proje-
tos a respeito: - um que prevê a construção 

'' I \ 

da ponte em cimento armado, com cento e 
poucos 'metros de vão e outro que prevê· a 
·construção de uma ponte mista; em cimento 
armado no vão central c madeira nos vãos 
laterais. O Estado, pelo projeto de lei que ora · 
apresentamos, escolherá a solução mais con-
veniente. . , 

O que é, entretanto, urgente c necessário 
é atravessarem os veículos, seguramente, o rio, 
na faina patriótica de levarem c trazerem ci-
vilização c progresso. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1947 ., 
(aa.) José Augusto - Pedro Braga -

Dnar· Mendes - Carlos Prales - Martins da 
Costa. , 

Outro projeto de lei autoriza a instalação, 
em Caratlnga, de um aviário modelo, c está 
expresso nos seguintes Lermos (lê): 

PROJETO N. 2GO 

'illlfori::.a a instalação, ,em Caratin[Jll. d.e ,um. 
aviário modê[.o 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Hi~tas Gerais decreta: 

Art. 1•'. - Fica o Govêrno do Estado 
autorizado a instalar, nas imediações da Cida-
de de Caratinga, um Aviário Modêlo, destina-
do ao fomento da avicultura no referido Mu-
nicípio, podendo, pa~a êsse fim, despender a 
importüncia ncccssana, correndo as despesas 
pelas verbas próprias àa Secretaria da Agri-
cultura destinadas ao Plano de Fomento da 
Produção para o exercício de 1!)48. . 

Art. 2•. - A Secretaria da Agri'cultura 
regulam eu tarú a execução desta lei. 

Art. 3•. - Hcvogadas as disposições em 
contrário, a presente lcl entrará em vigor a 
10. de janeiro de 1!l4S. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1947. 
(a) José Augusto. 
.Tllslificaçã.o - Excetuado ·o consumo in-

terno, que não é pequeno para urna popula-
ção ·de mais de GO. 000 habitantes, c para o 
qual não dispomos de dados estatísticos, thcs-
mo aproximados, o l\Iunieípio de Caratinga 
exportou, no ano de 1!)15, 5(i1. '123 cabeças de 
galinhas c ()4!}. !H2 dúzias de ovos. Essa ex-
portação tende a crescer, como fucilmcnte 
se pode observar, examinando os dados estt\-
tísticos relativos aos anos imediatamente an-
teriores. Apesar de não contar com amparo 
algum oficial, de não. criarem, ali, os nossos· 
homens do campo a:; espécies de maior rendi-
mento para a produção de carnes c ovos, a 
avicultura jú é, hoje, em Caratinga, incontcs-
tàvclrnente, uma grande fonte de renda para 
os que a ela se dedicam, quer na produção, 
quer no comércio de seus produtos. O gran-
de mercado consumidor dos produtos. aví-
colas de Caratinga é o Hio de Janeiro que 
luta, no momento, com as dificuldades de 
abastecimento de carne, que é racionada, c 
que absorver:'~. sempre, qualquer que seja a 
_quantidade que lhe possamos fornecer, os 
produtos da avicultura. O transporte . de 
aves c ovos se fa?J, em Caratinga, com destino 

, ao Rio de Janeiro, em caminhões apropria-
dos, pela esplêndida rodovia "Rio-Bahia", c 
é, pois, viável em qualquer época do ano .• 
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Voltadas as vistas do Govêrno para o as:mn-
to, estou certo de que scdt grandemcnlc in-
centivada, cru mui pouco temjlO, grande pro-
dução de melhores aves c ovos no referido 
Município, trazendo êsse incentivo maior en-
tusiasmo c maior riqlieza para todos os que 
a ela se dedicarem, ocasionando, destarte, re-
flexos positivos na economia do !\Iunicípio 
e do nosso Estado. 

Com relação à avicultura, hú, ainda, uma 
grande circustfmcla de molde a uwrecer a 

. ~spccial atenção do Govêrno JWra o a~;:mnto: 
e que ela, podendo ser praticada em rclati-
va.mente pequenas úreas é, cruasc sempre, 
cmdada por pequenos fazendeiros c pelo:; co-
lonos de quase tôdas a~ propriedades ~lgríco
las que, com i:;:w, terüo aumentada:; n~ :;uas 
setniH'e pequenas font~;s de renda. 

Para a concrctiza~~ão do fomento à avi-
c~Il!ura em Caratinga, será ncccssúria a aqui-
s~çao de uma pro}Jriedade agrícola nas pro-
xmlidades da Cidade para que o Estado dcs-

.. pcnder{\, aproximadan~entc, Cr~'; 300.000,00, o 
envio e técnicos para efetuarem o levantamen-
to do terreno e planejarem o cslabelccimcn-

,- to de um aviúrio rnodêlo ' dotado de lodo o 
•material avícola moderno, aves e ovos de ra~~a, 
rações c medicamentos próprios. Segundo 
regulamento a ser baixado pela Secretaria da 
Agricultura, o Aviário Modêlo lerá dentre 
muitas outras, a finalidade de fazer a mniti-
Plicação das aves, distribuindo-as, mediante 
condições de devolução, em dôbro, após dois 

, anos, de aves idênticas c prolluzidas nas di-
- versas propriedades agrícolas que se dedica-
, rem ao assunto, ou vendendo-a:;, a baixo pre-

ço, apenas aos interessados no dcsenvolvi-
I~ento da avicultura no Município. O Aviú-
rio criará, preferentemente, as espécies Hlw-
des c Lcghorn - raças apropriadas para a 

. Produção de carne c ovos - e disporá de 
:grandes chocadeiras e criadeiras modernas 
Par~ grm~de capacidade; terá em estoque 

. raçoes alunentares . próprias vara seu uso c 
·para venda aos interessados; sementes e mu-
. das de. capins alimentares; ministrará cur-
~os .e~nu.wntcm~nte práticos aos interessados; 
auxiliar;~ os_ cnadores nas próprias fazendas, 
n~ locahzaçao, construção e organlzlaeão téc-
b~ca d<;>s seus aviúrios, fornccendo-lh~s. tam-
~m, pmto~, ~ves c ovos de raPa em eondi-

çoes favoravCis; procurará sohrc'urlo clc>«-pertar o • ' · t . . ' • .. , 
t . , cspin ° coopcral!Vo entre os produ-
otcs de modo 'l Or"aJll.Z' · l' · • • ' <> .ar -se, a 1, em futuro 
r<?:0~0\1 -~l}na COOperativa, OrÍPl1Í'\lh pelo 
VI~no u ouclo e que compreencÍa \o~los os 

prouutores de aves c ovos do M . . . · · 
E'm p t, · · umeiJllo. ouco emp0 , a or••·miz· - 1 tará entusiasmo não s · , "'' 1 ~açao c csper-. "' . . . . . . .. o naque c, mas em to-dos os mumcirnos VIZlllhos criand 

nossos homens do campo ' novo" 0
1 P.ara os 

d .I ·t Jl · ·> wnzonte<· e 1 a ar- 1cs as nunguadas Jlo•·,.1·1>I'l' 1 1 '' . . l ''" l( [\( es econorrncas e os gan 10s c concorrerão ~I,· 
assim, para melhorar as condições do ah~s~~~ 
cimento, em que tanto se empenha 0 liovê~-
no. . 

Sala das sessões, 20 de outubro de 194 7 . 
(aa.) José Augusto - Pedro Braga 

Dnar Mendes Ferreira - Carlos Prates 
Martins da Costa. 

(Palmas). 
- Publicados, incluam-se aníbos os pro-

jetos em ordem do dia. 
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INSTITUTO PADRE MACHADO 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Fahríeio Soares. 

O SH. FABHtCIO SOARES - Sr. 
Presidente. s.olicite~ minh~ insÇ,_ri~~ão para 
a sessão de hoje, a fun de fazer reparos ao 
discurso do Sr. Deputado Mourão Guimarães 
Como Stw Excia. entretanto, se acha ausente, 
cu me limito a passar à l\Iesa um requerimen-
to devidamente apoiado. (Palmas) . 

V em ü Mesa o seguinte: 

HEQUEHE\IENTO N. 79 

Sôbrc ínqllél'ilo relaliuo ao lnstitllio 
Padi'c Macluulo 

Exrno. :;r. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Os Deputados nhnixo assinados, lenuo em 
vista os têrmos da comunicação do Exmo . 
Sr. l\Iinistro da Educaeão e Saúde, datada de 
H do corrente, em que se coloca tôda doeu .. 
mcntação coligida na invcstigtH,~ão dor; rllrno-
rosos fato:; ocorridos no lnslituto Padn~ Ma· 
chado desta Capital "ao in~ciro dispôr dos 
dignos membro:> dessa Assembléia" rcqtwrern 
a V. Excia,, ouvida a Casa, conforme deter-
mina o Hegimento lnlcnw, :;eja solicitado do 
Ex mo. Sr. Ministro referido, com cópias, os 
documentos em aprêço, a rim de l!UC se possa, 
afinal, ter um conhecimento mais cJ:ato dos 

:fatos que deram motivo ü invcstíga~~iío pro-
cedida. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1 !H 7. 
(aa.) Fabrício Soares --· Moacir Hesende 

Fidclcino Viana - Guilherme Maclwdo 
J o~;é Augusto. 

- A Comissão de Educação. 

POLíTICA DO POMBA 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO profere 
um discurso cujos originais não foram devol-
vidos. 

AINDA A POLlTICA DO POMBA 

O SH. DNAH MENDES profere um discur-
so cujos originais não foram devolvidos· 

PROJETO N. '18 

O Sr. Presidente informa i! Casa q~~e ? 
projeto nQ. 48, fixando o efetivo . ?a I orç.t 
Policial para o exercício de 1!)48~ .1~, ~prov~· 
do em ') '' discussão se encontra so)Jl c ,1 mes.t 
onde rt~ará po~ ci~~o dias, a fim de rcccb.cr 
emendas em 3~ discussão, nos têrmos do :u t. 
137 do Regimento. 

Cül\USSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUHA 

(Substituição) 

Está sôhre a mesa, o seguinte .r~qt~erimen
to, que é lido pelo sr. 1°. Sccretano1·1 ~. L. e-

Ex mo. Sr. Presidente da Assem J c lU 
gislativa. ' · 

Na qualidade de Presidente, ~Til exerci-
cid, da Comissão de Educação c Cultt~ra, CO· 
munico a V. Excia. que se acha Hl!~cnt~ o 
membro efetivo Deputado Augusto I•Igueuc-



do, representante do P. S. D., requerendo seja 
designado o seu substituto interino. 

Sala das sessões~ 20 de outubro de 194 7. 
(a) Hondon Pacheco. 

O Sr. Presidente defere o requerimento 
SUI?ra •. e designa o Sr. Carlos Prates para Slb 
l>stltutlr o Sr. Augm;to Figueiredo, na Cornis-
s~o d~ E(lucação c Cultura, durante a ausên· 
C Ia deste. · 

E, em seguida, declara que, não havendc 
,mais oradores in~;critos, nem qualquer outro 
Sr. Deputado usando da valavra, se pa:;sa à 

:!:' PAHTE DA OHDE:.I DO DIA 

1' discusslio do projeto n. 2:!2 

Anuncia-se a 1'' discussão do projeto n?. 
2,12, de autoria do Sr. André de ,\lmeida, que 
autoriza n reconstru~~ão da ponte de cimento 
~1rmado que liga u município de Camanducúia 
ao de Extrema. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 1.", Secretúrio 
e franqueada a palavra, não a solicita nenhum 
Sr. Deputado. Submetido a votos, é aprova-
do. 

_:_As Comissões de Viação c Finanças. 

1 'discussüo do pr.ojclo n". 213 

Segue-se a 1 ~ discussão do projeto n'. 
~H a, o e autoria do Sr. Antônio Guimarães, que 
,concede auxílio à Assistência à Mendigos c 
Menores Desamparados, de Lambari. 

Após a leitura dêssc projeto, pelo Sr. 1." 
Sccretúrio, é o mesmo submetido a votos e, 
sem debate, aprovado. 

-A Comissão de Finanças. 

1''. discussão do projeto n'. 2·14 

finalmente, anuncia-se a 1 ~. discussão 
do projeto n.'' 244, de autoria do Sr. .José 
Augusto, que concede auxílios ao Hospital 
Nossa Senhora Auxiliadora, de Caralinga, c 

· ú Santa Casa de Misericórdia de Manhuaçú. 
Dc]lois de lido êsse projeto pelo Sr. 1." 

Sceretúrio, é o mesmo, sem debate, aprovado. 
---A Comi~-;sf,o de Finanças. 

ENCERRAMENTO 

() Sr. Presidente deixa de convocar a 
sc:;siío c;draordinúrla que teria de rcaliz'ar-sc 
.hoje, üs 20 horas, por não existir matéria para 
a mesma._ 

E, nada mais lwvcndo que tratar, decla-
ra finda a sessão, dcsi;;nando para a próxima 
a :<>cguintc 

OHDE:\I ·DO DIA 

21/10/1947 

Primeira ])az·ic 

Das H às 1G horas: 
Expediente, projetos, pareceres, etc., con-

forme o art. !l4 do Regimento. 

Segunda parte 

Das 16 às 18 horas: 
1•. discussão do projeto n''. 245, de ini-

ciativa do Govêrno do Esta(lo e que modifiea ' 
o Decreto-lei n°. 1. 831, df~ 21 de agôsto de 
1946. ' 

1•. discussão do projeto n''. 2:Hi, de ini-
ciativa do Govêrno do Estado c. C!UC dispõe 
sôbre a situação dos cxtranumcrúrios prati-
cantes c dos praticantes interinos, ora cu1 
exercício no serviço público do Estado. 

1•. discussão do projeto n"'· 2·l7, de auto-
'ria <lo Sr. Aloisio Costa e que autoriza o Es-
tado a doar um terreno ao Nacional Atlético 
~clube. , . . 

1''. dü;cussão do projeto n". 248, de au-
toria do Sr. Aloisio Co~>ta c que autoriza o 
Estado a construir um prédio para o Grupo 
Escolar "Padre Antônio Corrêa". 

1''. discussão do projeto n". 2,!9, de au-
toria do Sr. Alaísio Costa e que autol'iza o 
Estado a conceder a suhvcn~~ão de Cr$ • • • 
15.000,00 ao Aero Clube de Visconde do Rio · 
Branco. : 

1''. discussão do projeto n". 250, de au-· 
Loria do Sr. Aloísio Costa c que concede au-. 
xílíos ao Hospital São Vicente de Paulo, de 
Ubú, e à Conferência de São Vicente de Pau-
lo, de Guiricema e de Visconde do lU o Branco. 

1•. discussão do projeto 11°. 251, de au-
toria do Sr. Antônio Guimarães. c que con~c
de auxílio à instituições de candade e assiS-
tência social. · 

1•. discussão do projeto n". 252, d? a~1~ 
toria do Sr. Antônio Guimarães, que dispoe, 
sôbrc a criação do distrito de Itapcva. 

1". discussão do projeto n". 253, d~ a~l
toria do Sr. Antônio Guimarães, que dispoe 
sôhrc a criação do distrito de São Matcus, do 
município de Camanducáia. 

l''. discussfto do Jlrojcto n". 254, de au-
toria do Sr. .T ason Albergaria, _que conc~~e 
subvenção aos hospitais de Caralmg~l, ~unae. 
ConscllÍciro Lafaietc, c às Conferencias de 
São Vicente de Paulo de Inhapim e Mutum. 

1•. discussão do projeto n'. 255, de au-
toria do Sr .. Toubcrt Guerra, que concede au-
x:ílio ú instituição beneficente. " . 

1". discussão do projeto n"•. 2ah, d~ au-
toria do Sr . .T acdcr Albcgaria, que aulonza a 
construção de uma ponte sôbrc o Hio Doce,· 
ligando a vila Tumiritinga, no município . de 
Tarumirim, ao município de Conselheiro 
Pena. 

1•. discussão do 11rojcto n?. 257, de au-
toria do Sr. J acllct· Albergaria, que autoriza 
a criar~ão <le um tirUflO Escolar, no vila Tu-
miritiJ~ga, municí1üo de Tarumirim. 

1". discussão do projeto n?. 258, de au-
toria do Sr . .Iacder Albergaria, que autorizà 
.a criar~ão de um Grupo Escolar na vila Ita-
nhomi: município de Tarumirim. 

1 ~. discussão do projeto n''. 25\}, de au-
toria do Sr. José Augusto, que autoriza a 
construção de uma ponte sôhrc o Hio Doce, 
no locai denominado "Ponte Queimada". 

1~. discussão do projeto n?. 2Gü, de au-
toria do Sr . .José Augusto, que autoriza a ins-
talação, em Caratinga, de um aviário modêlo. 

P. discussão do projeto n"'. 261, de au-
toria do Sr. José Augusto, que autoriza a co-
laboração do Govêrno do Estado com o ·(la 
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União para construção de um campo de avia-
ção em Caratiuga. 

1 1•. discussão do projeto n•. 262, de au-
toria do Sr. José Augusto, que autoriza a 
~onstrução de um Grupo Escolar ·no bairro 
da Esplanada, na cidade de Caratinga. 

1•. discussão do projeto n''. 203, de au-
toria do Sr. José Augusto, que autoriza a cons-
trução de um Grupo Escolar em Dom Lara, 
município de Caratlnga. · 

. 1•. discussão do projeto n•. 20•L de au-
toria do Sr. .To sé Augusto, que autoriza o Go-
vêrno a reconstruir e conservar a estrada de 
rodagem que liga Slmonésia a Manhuaçu c 
Hcalcza. ' 

1•. discussão do projeto n•. 2G5, de au-
toria do Sr. José Augusto, que autoriza a cons-
truç~ão de um Grupo Escolar na cidade de Es-
pera Feliz. /, 

· 1'. discussão do projeto n''. 2GG, de au-
toria do Sr. José Augusto, que autoriza a 
·construção de um Grupo Escolar nu cidade 
de Dom J csus do Galho. 

1•. discussão do pro.icto n•. 2G7, de au-
toria do Sr. Guilherme Machado, que autori-
za a doação de terreno à Faculdade de Ciên-
cias, Econômicas e Administrativas de Minas 
Gerais. 

- Levanta-se a sessão. 

ATA DA 13'. HEUNL\0 DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS, OHÇAJ\lENTO E TOMADA 

DE CONTAS 

Para mais uma de suas sessões, aos ca-
torze dias do mês de outubro do ano de mil 
novecentos e quarenta e sete, na Sala das Co-
missões da Assembléia Legislativa, reuniu-se, 
soh a presidência do Deputado 'Maurício 
Andrade, a Comissão <le Finanças, Orçamen-
to c Tomada de Contas. Além do Sr .. Presi-
to e Tomada de Contas. Além dos Srs. Deputa-
dos Alberto Deodato, Tancrcdo Neves, Henó 
e Chaves Hibciro. 

. Feita a lcilu~a da ata da reunião ante-
riOr c posta e_:ri discussão, foi a mesma apro-
v!lda. J?e . acordo _?orn o que ficara cstabele-

.'cid<? em ult~ma sessao, procedeu-se, inicialmen-
te, a votaçao do parecer do Deputado Maurí-
cio Andrade ao, projeto n". 29, em cujos arts. 
90. c 1 O e paragrafos 1°. c 2•·. se veríficara 
um cmpa~e. C~m o voto do Deputado Cha-
ve~ Ribeiro, fOI ve!Icedor aquêle pelo qual 
sena adotado o pro.1eto n•. 29, com exceção 
dos seu~ arts. fl•: e. 10 e parágrafos 1". c 2•. 
q.ue senam, suh.stJtmdo;; pelos respectivos ar-
tigos c paragrafos contidos no parecer. .Mau-
rício Andrade. Pura emitir novo parecer 
ficou! como relator do, proj.eto n.• 29, 0 Sr: 
PresHlcnt~. .OI~ teve, a sdgmr, aprovação unâ-
nime da Conussao o parecer emitido pelo De-
putado Tancrcdo Neves, 11ôbrc o projeto n". 
101, 0 mesmo acontecendo aos pareceres sô-
bre os projetos ns. 5o e 48, ~a autoria do De-
putado Alberto Deodato. C.om a pala'.:ra, 0 
Deputado Tancrcdo. ANcves fez .declaraçao dq 
voto em separado,. sobre o proJeto n• .. 40, ao 
qual já emitira parecer o Deputado Heno, ten-
do a Comissão adotado o voto em separado 
do Sr. Tancredo Neves. Em votação o. novo 
parecer ao projeto n~. 49, do gual fo1 rela-
tor, por nomeação do Sr .. Presidente o De-
P'\ltado Tancrcdo Neves, fo1 aprovado. Em 
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.seus pareceres ao projeto n•. :12 c ú emenda 
ao projeto n.o 43, o Deputado Tancredo Neves 
sugeriu que fôsse o primeiro encaminhado à 
Comissão de Constitui~~ão, Legislação c Jus-
tiça, tendo se manifestado contrário à últi-
ma. Em discussão c votação, foram os refe-
ridos pareceres aprovados pela Comissão. 
Achando-se sôbre a mesa vários projetos, o Sr. 
Presidente passou ü sua distribuiç:io, ca-
hendo, ao Deputado Chaves Hibciro, o proje-
to n.o 189; ao Deputado Tancredo Neves, os 
projetos de ns. 8, lG c :lG; ao Deputado Al-
berto Deodato, o de !1.0 41 c, ao Deputado 
Henó, os projetos de ns. 107, 110. 122 e 167. 
Quanto aos projetos de n:;. 153. 157, Hi5, 1(i8, 
{G4, llil, 1G2, 185, 181, 177, 143, 152, 
151, H2, llG c 117, deliberou a Comissão 
lllle ficassem os mesmos a~uardando n vota-
ção or~~amcntária, de acôrdo com dccis.ã~ pre-
cedente em relação a projetos da matena se-
melhante. Da correspondência consl:l!lle do 
expediente, a Comissão tornou conheennento 
da representação do Sr. Oity Silva c l!l~1a ou-
tra da senhora Narcisa Pena de ArauJO Mo-
reira, opinando para que esta última fôõ;se en-
camin'llada à Comissão de H.eajustamento dos 
Vencimentos dos Funcionários Pú!Jlicos. 
Para· seu devido estudo, foram distribuídos, 
ao Deputado Maurício · Andrade, diversas 
cartas, ofícios e telegramas de vúrias proce-
dências. 

Em seguida, foram levantados os traba-
lhos da se~;são, tendo o Sr. Presidente convo-
cado os srs. membros para uma nova reu-
nião, no próximo dia quinze, üs vinte horas. 

Sala das sessões, 14 de outubro tle 1947. 
(a.) Maurício Andrade. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente 
Lima Guimarães - 1• 'Vice-presidente 
Castro Pires - 2'' Vice-presidente 
Valdir Lisboa - 1" Secretário 
Luiz Domingos - 2• Secretário 
Emílio Vasconcelos -- 3" Secrctúrh~' 
Ozanan Coelho - '1° Secretário 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Pedro Braga - Presidente 
Juarez de Sousa Carmo - Vice-presidente 
Cfmdido Ulhôa 
Fabrício Soares 
Faria Tavares ( • ) 
Starling Soares ( • •) 
Hibeiro Navarro 

( •) Substituído, ~ntcrinamentc, pelo Sr. 
Hondon Pacheco, designado em sessão de 
11/10/1947. ' . . 

( .. ) Snhstitmdo, intermamentc, pelo Sr. 
Uricl Alvirn, designado em sessão de 13/10/947 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade -- Presidente 
Henó - Vice-presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa' ( •) 
Feliciano l)ena 
Guilherme Maclwdo 
Tancredo Neves 



r 

· ( •) Substituído, interinamente, pel~ Sr. 
Chaves Ribeiro, designado. em sessão de 10)10 
/1947. : . 

COMISSAO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMÉRCIO 

Uriel Alvim - Presidente 
Dnar Mendes - Vice-presidente 
último de Cãrvalho 
Armando Zilcr 
Dilerrnano Cruz ( •) 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em sessão de 1G/ 
10/1947. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
Hondon Pacheco - Vice-presidente 
Augusto de Pegueiredo ( •) · 
Arlindo Zanini 
José Cnrvalheira 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Carlos Prales, designado em sessão de 20/10/ 
1947. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Olacílio Ncgrão - Presidente 
.Tos é Augusto - Vice-presidente 
André de Almeida 

·João Camilo 
Matcus Salomé 

COMISSÃO DE TRABALllO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente 
Adolfo Portcla - Vice-presidente 
Dolivar de Freitas 
Geraldo Ataídc 
Aslolfo Druta 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente 
Antônio Guimarães - Vice-presidenlc 
Fidelcino Viana ( •) 
J a e der Albergaria ( •) 
Luiz l\Iarnnha 

( •) Substituído, interinamente, pelos Srs. 
Mourão Guimarães e l\Ioacir Resende respecti-
vamente, designados em sessão de 24J9 1l947. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente 
Chaves Hibeiro - Vice-presidente 
Aloísio Costa 
Antônio Pimenta 
J ason Albergaria 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Sorági ~- Presidente 
Louren\~O Andrade - Vice-presidente 
Carlos Prates 
Guilhcrmino de Oliveira 
Manuel Taveira, 

COMISSÃO DE REDAÇÃO·. 

Abreu Resende ( *) - Presiderite 
Oscar Corrêa - Vice-presidente 
Dadaró Júnior 
Xenofontc Mcrcadante ( •) 
Simões de Almeida ( •) ' 

Substituídos, interinamente, pelos Srs .· 
Soares .Canedo, Magalhti.cs l\I. Viana c José· 
Augusto, designados çm sessão de 10/10/1947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôilRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) ; 

.Tason Albergaria 
César Sorági 
Lima Guimarães 
Simões de Almeida 
Xenofontc Mcrcadante 
Bolivar de Freitas 
Fabrício Soares 

(*) Nomeada em sessão de 16/9/1947, 
conforme requerimento n. 42, do Sr. Fabri-· 
cio Soares. ; 

CO!\ÜSSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO· 
AGRíCOLA (*) 

Sousa Carmo 
.J oüo C a mil o 
Ozanan Coelho 
Lourenço Andraua 
Jason Albcrgana 
Cündido Ulhôa 
Ccsar Sorági 

( *) Nomeada em 
conforme requerimento 
Carmo. 

sessão de 22/9/194 7, 
n.0 43, do Sr. Sousa 

I 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE 
TRANSPORTES ('~) 

Hondon Pacheco 
José Augusto 
Jlacir Lima 
Magalhães !Melo Viana 
Aluísio Costa ( •) 
César Sorúgi 
Armando Ziler 

(*) Nomeada em sessão de 22/9/1947, 
conforme requerimento n. 43, do Sr. Sousa 
da Cunha. 

( •) Substituído, interinamente, pelo 
Sr. Bolivar de Freitas,. dcsignaúo em se:)são 
de 1/10/1047. ' 

COI\1ISSÃ0 ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 
. NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Hihciro 
Castro Pires . ' 

Emílio de Vasconcelos 
Fidelcino Viana 
Geraldo Ataídc 
Feliciano Pena 
Cândido Ulhôa 

I 

(*) Nomeada em sessão de 20/D/1947. 
conforme requerimento n. 57, do Sr. Chaves' 
Hibciro. 
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62. • SESSÃO ORDU/ÁIUA EM 23 DE OUTUBRO DE ti)47 

PRESID:f:NCIA DO SH. A'I..BEHTO TEIXEinA 
I As 14 horas, comparecem os Srs. AI-

JJerto Teixeira - Lima' Guimarães - Valdir 
Lisboa - Emílio Vasconcelos - Abreu He-
sende - Adolfo Portcla - Alberto Deodato 
-- Amadeu Andrada -- Antônio Caetano -
Armando Zilcr - Augusto Costa -- I3olivar 
de Freitas - Cândido Ulhôa -Carlos Pratcs 
--- César Sorági - Dilerrnando Cruz - Fabrí-
cio Soares - Fclieiano Pena - Fidclclno 
Viana -~ Guilherme lHachado - Jnson Alber-
garia - Jouhert Guerra - Júlio de Carvalho 
- Lourenço Andrade - Luiz l\Iaranha -

'Magalhães de Melo Viana - 1\Iauríeio Andra-
{le - Mendes Ferreira - Moacir Hescnde -
Oscar Corrêa - Otacílio Ncgrão - Pedro 
Braga ----:: Henó - Hondon Pacheco - Simão 
da Cunha - Soares Canedo -- Sousa Carmo 
- último de Cai·valho. 

Deixam ele comparecer, com causa justi-
ficada, os Sr8. : Castro Pires -- Luiz Domin-
gos - Ozanan Coelho - Aloísio Costa -, 
André de Almeida - Aníbal Gontijo - An-
tônio Guimarães - Antônio Pimenta - Ar-
lindo Zanini - Astolfo Dutra - Augusto de 
Figueiredo - Badaró Júnior _,_ Chaves Ri-
beiro - Emilio Silveira - .Faria Tavares -
Geraldo Ataídc - Guilhcrmino de Oliveira -
llacir Lima - Jacdcr Albergaria - João Ca-
milo -José Augusto - José Carvalhcira -
Juarez de Sousa Carmo - lHanucl Taveira -
Martins da Costa - Matens Salomé - Mou-
rão Guimarães - Hibciro Na varro - Simões 
de Almeida - Starling Soares - Tancrcdo 
Neves - Uricl Alvim -- Xcnofontc Mcrcadan-
te - Wilson l3craldo. 

O SR. PRESIDENTE- Achando-se pre-
sentes 38 Srs .' Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

· O SR. EM1LIO DE VASCONCELOS (3•. 
Secretário, servindo de 29 .) - Lê a ata da 
sessão antecedente, a qual,, sem observação, 
é' aprovada. 

' . 
EXPEDIENTE 

I 

O SH. VALDIR L.JSI30A (1Q. Secretário) 
- Procede a leitura dos seguintes pap(·is: 

MENSAGEM N G7 

B. Horizonte, outubro de 10,17. 
Sr. Presidente: 

, Passo às mãos de vossa excelência o in-
cluso projeto de lei, destinado à abertura de 
um crédito suplementar de Cr$ 851.970,00 
(oitocenlo:; c cinqüenta c um mil novecentos 

, e setenta cruzeiros), à verh:1 032-0~ (8250), 
, do Orçamento vigente da Secretaria ~lo In-
t~rior, 0 qual solicito seja aprcs~~tado a con-
Sideração dessa ilustre Assemblcw. 

. Nesta oportunidade, apresento a yossa 
Exce.lência os protestos de clcvmlo apreço c 
consHleração. 

(a) MILTON SOARES CAMPOS, Gover-
nador do Estado". 
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PROJETO N. 284 

Abre um crédito suplementar de Cr$ . • 
851.070,00, à verba 032-08 (3250), da Secreia-
l'ia do Interior. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
:Minas Gerais, decreta e eu sanciono a seguin-
te lei: ., 

Artigo 1°. - Fica aberto um crédito su-
J)lcmcntar de Cr!i) 851. ()70,00 (oitocentos c 
cinqiicnta c um mil novecentos e setenta cru-
zeiros), ú verba 0:!2-03 - (8250), do Orça-
mento vigente da Secretaria do Interior. 

Artigo 2''. - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Mando, portanto, a tôclas as autoridades, 
a quem o conhecimento dc~;ta pertencer, que 
a cumprmn c façam cumprir tão exatamente 
como nela se contém. 

Dado no Palúcio da Liberdade em Belo 
Horizlonlc, aos . . de . . . . . . . . . . . . de 'l!Wl. 

-Publicado, inclua-se em ordem do dia. 

il\IENSAGEM N. G8 

"Del o Horizonte, 22 de outubro de 194 7. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de solicitar a vossa ex-

celência se 'digne de submeter à elevada apre-
ciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa 
o incluso anteprojeto de lei, que dispõe sôbre 
a abertura de um crédito suplementar de 
C r !]i 32!). 207,20 (trezentos e vinte c nove 
mil, duzentos e noventa e sete cruzeiros e 
vinte centavos), à verba 098-57 (904) Aluguel 
e Arrendamento de Prédios do Orçamento vi-
gente da Secretaria da Educação. 

' Corresponde o r>rojeto em aprêço a alte-
ração na lei anterior, c a providência, de que 

• c os Excelentíssimos Senhores Deputados ve-
c os cxcclcntíssimos senhores Deputados ve-
rão mais pormenorizadamcnte justificada na 
exposil,~ão de motivos assinada pelo Senhor 
Secretário das Finanças c que acompanha a 
presente Mensagem. . 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência c aos demais membro~ da 
Assembléia Legislativa os protestos de mmha 
alta estima c distinta consideração· 

(a) MILTON SOAHES CAl\IPOS. Gover-
nador do Estado". 

PnO.JETO N. 285 

Abre um crédito Sll[Jlcmenlar de Cr~l 
:l20.297,20, à vaba 008-57 (994) da Secreta-
ria da Educaçcí.o. 

A Assembléia Legislativa do Estado ~le 
:Minas Gerais decreta e eu :;anciono a scgum-
tc lei: 

Artir~o 19 • - Fica aberto um crédito su-
plemcnh~r de Cr$ 329. 2!)7,20 (trezentos te 
vinte c nove mil, duzentos c novcnt~ r.e J94c 
cruzeiros c vinte centavos, ú verha .098·:>7E-, 1 ' 

·' 1 · tr1ad't •cu-do Or~·amcnto vrgentc c a Secre a ' ' . d. 
cação :_ Aluguel c Arrendamento ~c Pre .ws; 

Artigo 2~. - Esta lei entrara , :,n~ .v1g.or 
na data de sua publicação, revogada .. ,ts chs-
posições em contrário., 

·.~ 



:Mando, portanto, a tôdas, as autoridades, 
·a quem o conhecimento c execução desta lei 
pertencer, que a cumpram c façam cumprir 
tão exatamente como nela. se contem. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo 
Horizonte, aos . . de . . . . . . . . . . . . de 1!l,! 7. 

- Publicado, inclua-se em ordem do dia. 
Radiogmma: 

"Senhor Presidente Assernblcia Legisla-
tiva Belo Horizonte 1\Hi 

Circular urgente - Tenho a honra de co-
municar a Vossa Excelência que o Senhor 
Ministro das Hclaçõcs Exteriores vg em nome 
do Govêrno c pelos motivos que jú são do do-
mínio pú!Jlico vg notificou o govêrno da União 
Soviética vg em nota de ~1 do corrente V" 
por intcrmcdio da nossa Embaixmla em l\Io; 
eou vg que cessaram naquela data as rela~~ões 
diplomáticas entre o Brasil e UHSS. 

Saudaçocs atenciosas. 
Benedilo Cosia Neto, lilinisli·o da Justiça." 
- Hcsponda-sc. 

1'f!legmmas: 
De D. Antônia Frei tas recorrendo contra 

ato do Prefeito de Portei/inha. 
- A Comissão de Justiça. 
Dos Srs. escrivães de Paz de Bituri e Je• 

ceaba de apoio às sugestões enviadas à Assem-
bléia, no sentido de ser melhorada a situa-
ção da classe. 

- A Comissão Especial de Estudos sôbrc 
Serviços de Justiça. · 

Oficios: 
Belo HçH·izontc, 21 de outubro de 1!l47. 
Sr. Presidente. 
Acusando o recebimento de seu ofício 

n.~ 1. 03 11, tenho a r!wnra de transmitir a v 
I~xcia: as seguiu tes informa~~õcs sôhre os que~ 
sttos Iormulados no requerimento n•. 40. 

1•. - Tôdas as úguas do abastecimento 
da Capital são esterilizadas Jlclo cloro desde 
l!J38. O primeiro clorador foi instalado nn 
captação da Serra c adquirido por autoriza-
{~ão do ex-Prefeito Otacílio Ncgrão de Lima 
em data de 23-2-1938. ' 

2\'. - A dosagem média empregada é de 
O 15 p. p. rn. para as úguas da Serra e Caran-
gola c 0,12 P .p. m. JJara as úguas do Hescr-
vatório da Pedra Bonita. 

A dosagem é estabelecida em facrão dos 
resultado:; das anúliscs hacleriológicas ante-
riores c de modo a ser emprc:ga<la sempre a 
menor quantidade de cloro. As anúliscs de 
amostras de úguas colhida:; nas habita~~ões 
acusam no múximo O, 1 p. p. m. do cloro, co-
mumente porém a dosagem não ultrapassa 
0,05 p. Jl. m .• ou não é encontrado cloro re-
sidual. 

:L" - O eloro gaso;m é empregado por 
meio de aparelhos cloraclorcs Paterson e vVal-
lace & Tiern:an que garantem grande precisão 
de dosagem. 

Quando êsses aparelhos não podem fun-
cionar por motivo de reparos ou de falta de 
energia elétrica, emprega-se solução de sais 
de cloro por meio de HJ)llrelhagcm adequada 
c êsto fim é que garante também precisão de 
'dosagem •. 

A dosagem. do cloro é ahida controlada 
de hora em hora por meio de balanças que 
acusam a diminuiç<io do pê'so cio ciliudro de 
cloro líquido e pelas análises químicas. 

4". - Ha, em número reduzido, pois os 
artigos 391 da Lei n•. 3ü3 de 4/9/19:30, 331 
do Decreto n"'· 1ü5 de l!l33 c 2ü do Decreto-
lei n". 83 de 27/12/1040 proihem o cmprêgo 
de canos de chumbo nas caualiza~~õcs domici-
liares de água. · 

A Prefeitura não possui elementos para 
exigir dos proprietários de prédios cujas ins-
tala~~ões domiciliares têm canalizações de 
chumbo a substituição destas por julgá-las 
prejudiciais ú saúde, pois não chegou ainda 
ao seu conüecimcnlo caso algum de intoxica-
çiío proveniente da existência de canos de 
chumbo em JJrcdio:; · 

A corrosüo das canalizações de chumbo 
pela úgua clorada é assunto estudado profun-
damente por especialistas de renome e, dada 
~l pequena dosagem de cloro empregada na 
csterilizaçúo das águas do abastecimento da 
Capital, não hú motivo para temer-se dano 
à saúde dos nossos municipcs. 

Para provar tal asserçúo citamos: Su-
ckling - "The Examination of watc1;ns an~ 
:watcr supllcs". Fifth Edi_tion . - pag. 653 
- Corroslon. Althonugh machve whc!l ab-
solutcly, dry, chlorinc is. hig~1ly corros~vc t,o 
metais in the prcsencc oi mmsture. Its , prc-
sencc in watcr supplics in minutc traces of 
Icss thana 0,2 part per million do?s. not as 
a nulc cause asy corrosivc troubles m r~spect 
of pumps, mains, dornestic pipes an~ flfmgs 
hut at high'cr conccntrations corroswn may 
hccorne noticcablc. , 

J. Race "Chlorination O f Watc~· , J ~. 
edição, pág. 71: "The effcct o f chlor:natw~1 
or the .. plumbosolvency of water was tnvcstl-
gatcd in 1!l0'1 by Houston woo ,forund that 
chlorine, as chloros, in arnounts bctween. one 
and teu parts por milion, did n_ot aprec~ably 
incrcase thc plumbosolvcnt achou of Clther 
unifiltcred o r filtcrcd water. 

Similar rcsults werc obtcincd ])y the au-
thor With thc Toronto Supply, raw lake v~ra
tcr filtercd walcr and Watcr lrcated .wllh 
0,2'5, and 0,50 p. p. r.n. o~ chlor~nc, a~l dtssol-
ved the samc quantlly of lcad m twcnty-four 
hours. The arnouut in each case was' toos-
mall to be of any significancc". . 

5Q. _Foram feitas de 1 - 1 - 44 a 
31 - 8 - 4 7 - 324 anúliscs das úguas for-
necidas ·à população sendo 24 das águas in 
11atura c 800 das águas tratadas cujos resul-
tados médios são; 

Água in nalum :itr~ bactérias do grupo 
coliacrogencs por 100 nnl. 

Á!'Ua clorada 2 bactérias do grupo con-
acrót"~lcs IJOr 100 mil em número redondo, 

;:) - 504 
nois resultado exato é: -- = 1,63 
l' 300 

Para maior elucidação do a~s_unto, enca-
minho-lhe cópia das ú!tima~ a!~:Itses cf~t~ta
das no Instituto Quínnco JJwlo,1co do Lsta-
do de Minas Gerais. 

Prevaleço-me da oportunidade para apre-
sentar a V. Excia. os meus protestos de ele-
vada consideração c aprêço • 

.(a) João Franzem de Lima, f refeito. 
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CóPIA DA ANALISE QU1MICA. 3.167 
OBJETO ANALISADO: Uma amostra de 

água. 
LOCAL DA COLHEITA: - Torneira da 

casa situada à Rua Major Lopes, número 28 
.:..._Capital. ( 

COLHIDA POR: Dr. Nabuco Nunes da 
Silva, químico da Prefeitura Municipal. 

A PEDIDO DO: ~ Pro f. Saul Macedo. 
DATA DA COLHEITA: - 13/9/9,17. 

NATUHEZA DA ANALISE: Química 
(pesquisa de chumbo). 

Resultado ,, 
PESQUISA DE CHUMBO: NEGATIVA. 
NOTA: - A pesquisa foi feita, reduzin-

do-se,, em banho-maria, 800 crn3 da amostra 
Para 150 cm3, ,fazendo-se passar, em seguida, 
durante várias horas, uma corrente de gás 
sulfídrico. . , 

Belo Honzontc, 25 de setembro• de 1947. 
Clóvis Ludolf Gomes - Chefe do Lah. 

de Agua e Essôto. , 
Detlcf Surcrus - Cheve do Serv. de Quí-

mica. 
José Aroeira de Sousa Neves -Diretor 

da Divisão. . 
Belo Horizonte, 26 de setembro de 1947. 
(a) Dal v a Gema, Escriturúria. 
Visto: (a) Dr. Ailton Gomes (le Figuei-

redo - Chefe Serv. Administrativo. 
A amostra de água a que se refere o pre-

sente boletim foi colhida ú Rua Major Lopes, 
. n.• 28, onde as canalizações domiciliares são 

de chumbo. 
· · Insp. de Aguas c Esgotos, 27 de setem-
bro de 1947. 

(a) Nabucodonosor N. da Silva, Quími-
co de Insp. de Aguas. 

CóPIA DA ANALISE QUíMICA NQ. 3.169. 
OBJETO ANALISADO - Uma amostra 

de água. 
!LOCAL DA COLHEITA: - Torneira da 

.'casa situada à Avenida do Contôrno, 6. 227 -
CapifP' • 

COLHIDA POR: Dr. Nabuco Nunes da 
Silva, químico da Prefeitura Municipal. 

. • A PEDIDO DO: - Pró f. Dr. Saul Mace-
do. . ' 

DATA DA COLHEITA - 19/9/<17. 
NATUREZA DA ANALISE - , Química 

(pesquisa de chumbo). 

Resultado 
PESQUISA DE CHUMBO- NEGATIVA. 
NOTA :-A Pesquisa foi feita, reduzindo-

se em banho-maria, 3. 000 cm3 da amostra 
para 150 c,m.3, fazendo-se passar, em seguida, 
durante vanas horas, uma corrente de gás 
sulfídrico. · 

Belo Horizonte, 8 de outubro de 19•! 7. 
Clovis Lndolf Gomes - Chefe do Lab. 

. de Aguas e Esgotos. 
Detlef Surerus - Chef~ do Serviço de 

Quimica. N . 
'· i · .TQsé Aroeira de Sousa eves - Duetor 

da Divisão. . 
· :g 0 que consta do hvro competente R. A.· 

I. fls. 264 a que me reporto· 
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Belo Horizonte 10 de outubro de 1947. 
(a.} Maria José' Diniz, Escriturária. 

Visto: (a,) Dr. Aillon Gomes de Figueire· 
do, Chefe do Serviço Administrativo. 

A amostra de água a que se refere n pre-
sente boletim foi colhido à Av. do Contôrno n. 
6. 227. ónde as instalações domiciliares são de 
chumbo. 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 194 7. 
(a,) Nabudodonosor N. da Silva. 
- Publique-se c encaminhe-se ao reque-

rente. 
Do Sr. Diretor da Biblioteca da Càmara 

dos Deputados, enviando os Anais da Assem-
bléia Constituinte. 

- Agradeçça-se. 
Da Diretoria da Cooperativa Banco Po-

pular, enviando relatório do exercício de· 
1!HG. 

- Agradeça-se. 
Memorial: 

Do Sr. Presidente do Centro Opcrúrio 
llencfieente de Corinto, solicitando auxílio· 
necessário à rcconstru~~iio de sua sede social .. 

- A Comissão de Finanças. 
Convite: 

Da Diretoria do Instituto Histórico c Geo-
gráfico de Minas Gerais, para a sessf10 em ho-
menagem à memória de Crispim Jaques Biag 
Fortes. 

- A Assembléia será representada. 

I~EQUERIMENTO N. . , .. 

Sôbre convocação de sessão extraordinária 
I 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa: 

Solicitamos de V. Ex c ia., ouvida a Casa, 
seja convocada para o da 25 do corrente, uma 
sessão extraordinária para comemorar o cen-
tenário de nascimento do grande estadista Dr ., 
Crispim Jaqucs Bias Fortes. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1947 ., 
(aa.) Valdir Lisboa - Alberto Deodato 

- Dilermando Cruz -- Antônio Pedro Braga 
- Otâcilio Negrão de Lima - César Soragi --'-
Júlio de Carvalho - Armando Ziler. 

-Publicado, inclua-se em ordem do dia •. 

INDICAÇ.\0 N. 20 

Sôbre equipamção de vencimen-
tos de subienentes 

Exmo. Sr. Presi den lc da Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais: 

Os Deputados abaixo assinados P.edem a 
V. Excia,, ouvida a Casa, que se digne de 
conceder ao Exmo. Sr. Governador do E~~ado 
e ao Exmo. Sr. Comandante Geral da !•orça 
Policial, a seguinte indicação: 

Equiparar os vencimentos dos Srs. lene~
tes da Fôrça Policial aos dos aspir.antes a~ odf1· 
cial da mesma corporação, a partir de 1 e 
janeiro de 1948. , 

.Justificação - O pôsto de subtenente . c, 
com raras exceções, o ponto final. da ca~r~IJa 
das praças de pré e estão sujeitos a agms~ça~ 
de uniforme por conta própria. O asp1ran e., · 
oficial tem acesso de pôsto, assegurado em v~~: 
tude de lei e conseqüentemente, os respcc 1 

vos vencimentos serão aumentado~. 1 ven-
0 Exército adota a cquipara.çao ( e 

eimentos . dos subtcnentes c a~pir~ntcs, bem 
como as Fôrças Policiais do D1stqto Federal 
c de São Paulo. 



' ' 

· O valor incontrastável do soldado mineiro 
é mais um motivo para que ' tudo se faça 
'de modo que' a Pô1;ça Policial se mantenha 
em um nível à altura dos seus ·vencimentos. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1947. 
(aa) Emílio de Vasconcelos - Luiz Ma· 

ranha - Valdir Lisboa - último de Carvalho 
- Pedro Braga. 
-A Comissão de Segurança. 

PROJETO N. 286 

Autoriza a instalação, em Viscozl-
de do Rio Branco, de um 

· aviário modêlo 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 1 •. - Pica, o Govêrno do Estado 

autorizado a instalar, nas imediações da ci· 
dade de Visconde do Rio Branco, um aviário 
modêlo, destinado ao fomento da aviculturn 
no referido Município, podendo, para êssc 
fim, despender a importância necessária, cor-
rendo as despesas pelas verbas próprias da 
Secretaria da Agricultura, destinadas ao Plano 
de fomento .da Produrão para o exercício de 
Hl43. 

Art. 2• - A Secretaria da Agricultura re-
gulamentará a execução desta lei. 

Art. 3•- Revogadas as di posições em con_ 
trá rio, a presente lei entrará em vigor a 1 • 
de janeiro de 1!H8. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 194 7. 
(aa) Pedro Braga - Carlos J>rates 

Jusli{icaçlio - O mumc1p10 de Viscon-
de do Rio Branco é dos que mais fazem no 
Estado o comércio de aves c ovos. Não há 
uo município nenhuma assitêncla técnica a 
e~ta lucrativa atividade convindo que o Esta-
do aproveite as condições naturais do mmü-
cípio para o fomento da criação de aves o 
que rcdundarà em benefício geral. O amparo 
oficial que advirú com a instalação do Aviá-
rio Modêlo em Visconde do Rio Branco, a-
brangerá também outros municípios vizinhos 
como Guiriccma c Ervália. 

I 

PROJETO N. 287 
Autoriza a constrzzção de prédio para 
Grzzpo Escolar na Vila de S. Geraldo, 

município de Visconde do Rio Branco 
A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-

na~ Gerais decreta: 
Art. 1 Q - Fica o Govêrno do Estado auto-

rizado a construir na Vila de São Geraldo, do 
município de Visconde do Rio Branco, um pré-
dio para nêle funcionar o Grupo Escolar "Al· 
varo Giesta, po,dcJ~do, para êsse .fim despender 
nté a irnportancw de Cr$ 400. 000,00 que 
correrá pela ver h a de 1948. 

Art. 2• - Trinta dias após a vigência 
desta lei o Govêrno porá em concorrência 
pública a execução da obra·. 

Art. 3Q - A. presente lei entrará em 
vigor a 1Q de janeiro. <)e 1948, revogadas as 
disposições em contrano. 

'Sala das sessões, 23 de outubro de 19,17. 
- (a.) Pedro Brnga. 

'Justificação _:_ te1Ú sido, grandé o' desen-
volvimento do distrito de São Geraldo c Íl sua 
população escolar aumenta dia a dia. O pré· 
dio existente e onde funciot1a o "Grupo Es-
colar "Alvaro Giesta" não comporta u número 
de alunos e, edifício antigo c em péssimas 
condições, não merece reformas para prédio· 
escolar. Com a construção do novo prédio 
para Grupo Escolar, poderá o mesmo servil· 
para outros fins, como dclegach1, etc. . · 

Sala das sessões, em 23 de outubro de 
1947. -- (aa.) Pedro Braga - Carlos Pra• 
tcs - (JJtimo de Carvalho - Dnar :Mendes. 

Renó. 

PROJETO N. 288 

Autoriza. a construçlio de uma 
ponte sôbre o J'io São Geraldo 
no município de Visconde do 

Rio Bmnco 
Art 1• - Fica. o Governo do Estado de· 

1\Iinas a~1torizado a construir uma. ponte sôbre 
o rio São Geraldo, no municípi~ de v~~CO?de 
do Rio Branco, no local dcnonunado Qmlõ~ 
metro 200", poclcndo para êssc fim desr?cnder 
a importtmcia neccssúria, que correra peU, 
verba própria do Orçamento para o exerci-· 
cio de 1948. . . _ · 

Art. 2• - Revogadas as <h.sposiço~s CJUI · 
contrário entrará a presente lei em vigor ~ 
l" de jan~iro de 1948. . · ' . 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1947 ., 
·- (a.) Antônio Pedro Braga. · 

Justi{icaç(Ío - Hú _muitos . anos q;!_e nãc 
existe, nn estrada que llga a vila c~c S~lO Ge"' 
I"lldo à cidade de Visconde do Rio branco, 
a' parte denominada "Q.u_ilÇnnctro_ 200" ·. A que 
existe no local é prov1sorw c nao esta. de a-
côrdo com o grande trânsito da rcf~nda .es-
trada. Justifica a construção ela rcfenda p~m
te o grande desenvolv~mc_nto que~ tcl,ll tido 
nestes últimos anos o chstnto de. St~o Geraldo 
em sua lavoura, indústria c c~mercw · . · 1 Possui o distrito duas Usmas de Açucar,. 
fábricas diversas, um comérc_io muito des~n
volvido e uma importante lavoura, sendo In-
tenso o trfmsito na refcri<la estrada: 

Sala elas sessões, 23 de outubro de 194 7..: 
- (aa.) Pedro Braga - Carlos Prates -
último de Carvalho - Dnar Mendes - Renõ •. 

- Impressos c publicados, incluam-se em 
ordem do dia. 

PROJETO N. 289 

Autoriza a criação de uma Es-
cola Elementar de Agricultura 
no mzmicipio de Visconde do 

Rio Branco 

A Assembléia Legislativa do Estado doe 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1Q - Fica criado, no município .do 
Visconde do Hio Branco, t~ma Escola Ele-
mentar ue Agricultura, a ser mstalada nos ter-
renos e prédios pertencentes ao Estado, no 
lugar denominado "Sen;cn~eira", ?orre~do as 
despesas pela verba propna do orçamento de 
1948.' 

Art. 2Q - Hcvogadas as disposições em. 
contrário, entrarú a presente lei em vigor 
a 1Q de jane~ro de 1948. 
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Sala das sessões, 23 <lç outubro de 194 7. 
(aa.) Antônio Pedro Braga - Dnar Men-

des __..:. Renó - Luiz 1\Iaranha - último de 
Carvalho. 

.lusti{icação - Hú no município de Vis-
conde do Hio Branco, nas divisas do muni-
cípio de Guirieerna, uma propriedade agrí-
cola de 30 alqueires, mais ou menos, perten-
cente ao Estado c que foi adquirida para cam-
po experimental de algodão. Durante alguns 
anos foi aproveitada eficientemente. 

últimamentc dita fazenda está sendo cui-
dada efieientemcnte, graças ao zêlo c dedica-
ção de um excelente funcionário do Estado, en-
-carregado de sua ádrninistra~~ão. Tal pro-
:priedade tem um grande número de hons 
·edifícios em bom estado e com a construção 
de um pequeno pavilhão, o que poderú ser 
fácil, dado que a própria fazenda pode forne-
cer grande parte do material necessário, pode 
ser instalada uma Escola Elementar de Agri-
cultura. Cumpre frisar que a medida é de 
grande alcance porque pequeníssimos seriam 
os ônus do Estado. Por outro lado, havia 
em Visconde do Rio Branco uma Escola de 
Preservat~ão para menores c esta foi transfe-
rida para Itanhandu, sendo justo que s~ pro-
Porcion<' 'lO município urna compensaçao. 

O Pí'a;w de Hecup~ração Econômica, terú, 
assim, com a instalação da Escola, um~ ~olu
_ção fácil e feliz para um de seus multlplos 
problemas. 

Sala das sessões, 23 de outubro -de 194 7. 
--"- (a) Pedro Braga. 

PROJETO N. 290 
Autoriza a criaçiío c instalaçqo de 
uma fábrica para a produçao de 

sacos' de aniagcm, em Vis-
conde do Ri.o Branco 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 1 ~ - Fica o Govêrno do Estado auto-
rizado a criar c manter em Visconde do Hio 
Branco, uma fúhrlca p'ara a produção de sacos 
~lc aniagcm, correndo as dcspesa_s I?ara a 
Instalação por conta da vcrha propna, ca.-
hendo à Secretaria da Agricultura a regula-
mentação do que neste se dispõe. 
· Art. 2° - Esta lei entrarú em vigor a 

lo de janeiro de 1!),18, revogadas as disposi-
Ções em contrário. 

Sala das scs~;ões, 23 de outubro de 19,1,7. 
- (a) Pedro Braga - Dnar Mendes - Rcnó 
- Luiz Maranha - último de Carvalho. 

.Justificação - O Plano de Hccuperação 
Econômica, em boa hora elaborado pelo cmi-
ne)1tc Sr. Secretário da Agricullura, prevê a 
manutenção na Zona da Mata, de duús fúbri-
.cas. para a produção de sacos de aniagcm, de-
vendo uma delas localizar-se em Juiz de Fora. 

1~ justo que a outra se localize em Vis-
, conde do Hio Branco porque o município de 

lHo Branco é mais o{l menos eqüidistantc d~s 
extremos da Zona da Mata abrangendo, mms 
ou lllenos, o seu centro. Em segundÇ~ _lugar, 
Visconde do Hio Branco, dispõe de mews de 
tr.ansporte fácil para todo~ os demai~ mu?i~í
Jnos da Zona e com o Rw de Janc1ro, alem 
de ser 0 centro de uma zona grande produ-
t~ra de guaxima, possuindo, além disso, ener-
glll elétrica suficiente. 
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Poderá ser aproveitada, para a instala-
ção da fábrica, o sólido e amplo edifício que 
servia como armazém de café do D.N.C. e 
que está a disposição do Govêrno do Estado, 
o que representa, de início, para o Estado, urna 
economia de, pelo menos, Cr~3 400.000,00 ( qua-
trocentos mil cruzeiros) na instalação. 

Sala das sessões, 23 de outubro de Hl47. 
- (a) Pedro Draga. 

PROJETO N. 291 

Concede subvençao d Sur~a Casa 
de Misericórdia de Aramwl'i 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
l\Iinas Gerais decreta: 

Art. 19 - Fica concedida, em 1918, à 
Santa Casa de Misericórdia de Araguari a sub-
venção de trinta mil cruzeiros ( Criii 30.000,00), 
que- correrá pela verba 115l07GIGO, n. 1, do 
Orçamento. 

Art. 2o. - Hevogam-sc as disposit~ões 
em contrário. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 194 7. 
(aa.) Júlio de Carvalho - Soares Cane-

do - .Jason Albergaria - César Soragi -
Adolfo l~ortcla - Magalhães de Melo Viana. 

PROJETO N. 292 
J1LZloriza o aLZxílio de Cr$ 20. 000,00 ao Ho_§Jli-

tal São Salvador c de Cr$ 10. ~~<[:ao 
;lsilo "Ana Carneiro", 110 IlllllllClJJZO ~e 
Além Paraíba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais decreta: 
Art. 19 - Fica o Govêrno do Estado au-

torizado a doar, ao Hospital "São. Salva(~or", a 
importfmcia de Cr$ 20.000,00 .<vmte r.ml cru-
zeiros) e Cr!ii 10.000,00 (dez nnl cruze1ros) ,ao 
Asilo "Ana Carneiro", no município de Alem 
J>araíha, correndo as despesas com a execu-
ção do presente decreto pela verba do Orça-
mento para o exercício de 1948: . _ 

Art. 2.o - Hcvogadas as rllsposu;oes em 
contrário, entrará a presente lei em vigor em 
Lo de janeiro de 1!H8. 
. Sala das sessões, 23 de outubro de 1947 · 

- (na.) Luiz Maranha - Júlio, C_arvalho • 
Hcnó - Càndido Ulhôa - Mauncw Andrade 
-- Valdir Lisboa. 

PROJETO N. 2!l3 

Autoriza a construção de um !~:é
dia para grupo escolar em Sw1 

Peixe, município de Dom 
Silvél'io 

A Asse~hléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais· decreta: • 

I•. G • <lo Estado, Art 1•. - 'lCa o ovcrno · 
• . . . , , 0 grupo autorizado a constnur prcdw para D Sil· 

escolar de Sem Peixe, município de orn 
v é rio. 9 correrão pela 

Art. 2 . - As despesas 1!l,l8 revoga-
verba própria. r:o orçamento. ~c ' 
das as disposiçoes em contrariO· 

Sala das sessões, 2a de outubro dl' 1947 • 
- (Assinaturas abaixo). 

' , 



PROJETO· N. 294 

;luloriza a doar a Conferência de São Vlcell-
le de Paulo de Dom Silvério a importância 
de Cr$ 1 O. 000,00. 

A Assembléia Legislativa do" Estado de 
~Iinas Gcrds decreta: 

Art. 1''. - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a doar ú Conferência de São Vicen~ 
te de Paulo de Dom Silvério, a importância 
de Cr$ 10. 000,00, que correrá pela verba pró-
pria no orçamento de HH8. 

Art. 2'·'. -- Esta lei cntrarú em vigor em 
1o. de janeiro de 1013, revogadas as disposi-
ções em contrúrio. 

Sala dac; scs:;iic~:, 2:3 de outuhro de 1!):17. 
__ (aa.) Antônio Caetano - Ciindido Ulhôa 
_ Henó - último ele Cm·yalho -- Carlos 
Pratcs. , 

_ Impressos c pnblicados, incluam-se 
em ordem do dia. 

PnOJETO N. 205 
I 

Concede auxílio ao "Edncrmdúl'io Gados 
Chagas", de Juiz de Fora 

A A;::;cmbléia Lc:;isla!iva do Estado de 
Minu:; Gerai:; decreta: 

úrt. 1'·'. -- Fien concedido, ao "E!lucan-
dúrio Cnrlo:; Cha~~as~', de .Juiz de Fora, o au .. 
xilio de Cr::; lO. 000,00 (dez mil cruzeiros). 

Art. 2''. ---- A despesa com a execução do 
prcscnk decreto corrc1 ú pela verba própria 
do on~:unen ~o de 1 !H3. 

Ai·t. 3". - Hevogam-sc as llisposiçõcs 
em con trúrio. 

Saia d~1s :;e:;sõrJs, 2:l (lc outubro ll.r_· HH/. 
(A:;sinatura:; abaixo). 

PllO.lETO N. 2DG 

Concede auxilio d Santa t:asa de 
Mal' de Espanha 

A Assembléia Legblativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Arl. 1". -- Fica concctlida à Santa Casa' 
de Mat· de Espanha, o auxílio de Cr~i . . . . 
5. 000,00 (cinco mil cruzeiros). 

Art. 2'1'. - A despesa com a execução 
do presente decreto correrá pela verba pró-
pria do orçamento de 1!H8. 

Art. il". - Hcvogam-sc as disposições em 
contrário. 

Sala das sessões, 2il de outubro de 11l·i7. 
(As:;inaturas abaixo). 

PHO.IETO N. 297 

Concede mu.:ílio à Santa Casa de Mercês 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
:Minas Gerais !lccrcta: 

.Art. J0 • - Pica concedido à Santa Casa 
de Mercês, o auxílio de Cr~i 1 O. 000,00 (dez 
mil cruzeiros) . ' · 

Art. 2Q. - A despesa eom a cxceução 
do presente decreto correrá pela verba pró-

/ pria do Orçamento llc 1948. • 

A t 3o _ 'Hcvogam-sc as disposições r . . , 
·em contrário. .· <lc 1().17. 

Sala das sessões, 23 de outubro 
(Assinaturas abaixo)· 

PROJETO N. 298 I 

Concede 'l' 10 i"ilo "João Emílio", de l!llXl 10 ( r u , 

Juiz de F ora 

A Assembléia Lcgidativa do 
l\linas Gerais decreta: 

Estado de 

•t·t 1'' _ Fica concedido ao Asilo " · · 1 , • au:dlio de "João Emílio", de Juiz ~e .• :ora! o 
Cr'' 10 000 00 (dez nul cruzcrros) · _ do 

·P A ·t •)/ _ A despesa com a cxccuç~;o ... 
I • ~ . • •I· verb·t propu,t presente decreto correra pc '1 ' ' 

no orç:amcnto de l!H8 · ,"'·'' lli!;]JOSiçõeS 
Art. :l'''. _ HevoJam-se ' 

em contrário. _ . ,13_ l• 0 il'hro <lc 1!!47 · 
""l'l d"" ''CS''()CS "" (c u ' I) 'l üu '" . ~,.~ •) • ,) . ' C~ . FlcHciano cn~ 

- (aa.) Drlcnnando ,lUZ· ~- • 'ndradc -
- Antônio Caetano - Lo ui caço "' 
Bolivar de Freitas· . c!ll - Irnprc:;so!> c publicados, incluam-se 
ordem do dia. 

PHOJETO N. 299 
. l' . l Jz•i- de Forl!: Concede anxílio à Polzc wzca ( e ' _.. 

'.. í <1.+ t; " do Estado de A A!;t:cmhJCW "c"'L '1 ·"a 
l\·Iina•; Gerais decreta: . 1' . a • ·· d' ·' · Pollc une 

·\ I't .1 " - Pica concc lu O a ., r: 000 00 r. · · ']" ·1 Cr~ :.> de Juiz de Fora, o auxl 10 uc '• · 
(cinco mil cruzeiro:;)· , C''''"'H<.io ·\t·'·. 2.,). -~ /'1. dc:~:~c:;n. co1n ~: ~~~,,..__,... :( , 

• L ll VCl'•)Lt ~}l~O-

do I) re··nnl·c decreto correra pe ~ 
>)V l. l 1 f' ~ 0 

prh do orearncnto t c ·''"0 
· ,1,_., disr>osições 

(. J\rt. [)9'. __ I~cvognnl-SC ~ 

em contrário. . 1 1"~7 
~·., 1 .1 d·"' s"s•;::Jc:;, 2:~ uc outubro (,C "'' • 
~.)(.~ I. ;,. • .I ' ,_.' • I • ) 

(r\s~;inatura~; nn<.u:~o · 

PROJETO N. 8GO 
• , •• - "T , - de Freitas''' Concede auxílio a F Wí(h~r,ao. '' ctro 

de .J11iZ ue J• Ol'(l 
' ' • · · ·I"·· , 1 E';!a<lo 00 A As~;cmhle!a LcJl~·, ,,uva t 0 

Minas Gerais decreta: _ 
. ' '"'' d'l'"'Ü· • ·t to - Fica conecdrdo a t•un ·' ~·", Hl • • . . ., ,., r OI'(J 00 

"João llc Freitas", o anxrlw de Gl"c• .; · " ' 
(cinco mil cruzeiros)· ... ,., ,,;- 0 Art. 2''. -;-- A dc:;pc~;a com a c,.c-..lva, 
do presente decreto corrcr~1 pela ve!'ha :n·o-
pria <lo ort~nmento de l!J:lll. . .·,.- "' 

Art. :3'1. ___ Hevogam-sc as d tspos1.,oc" 
em contrário. . 1 1 I" 7 

S'll'l <lo•· scs•·o-c•· 2:~ <1e outuln·o ''' ·''' · (. (. ,,,l . ~) .. ,, . - . ~ . l )p 1 •. 
- (aa.) Dilcnnando Cruz - l•cl!cwno . " 1 

'' 
- Antônio Caetano - ·Lonl'cnço Anll1'~'(1e -· 
Bolivar de Freitas. 

PROJETO N. 301 

Concede auxílio ao "Lncfúrio Sâo .José", 
de Juiz de F.ora 

A Assembléia Legislativa do E~~lado de 
Minas Gerais decreta : . " . , . 

Art. 11•. _ Fica concedido ao Lacwrm 
São José", de Jui.<1 de Fora o auxílio de Cr$ • 
5. 000,00 (cinco mil cruzeiros) . 
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. , . Art. . 2~. A despesa com a execução 
uo presente decreto ·correrá pela ver-ba pró-
pria do orçamento de 19,18. 

Art. 39 • - Revogam-se as disr)osições em 
contrúrio. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1!J47. 
(aa) Dilerrnando Cruz --- Moacir Hescn-

dc - Feliciano Pena --- Soares Canedo -
Lourenço Andrade. 

- Impressos c puhlic:Hlos, incl.uam-sc em ordem do dia. 

.. Com;miOS E TELÉGRAFOS EM PONTE NOVA 

O SR. PHESIDENTE - Finda a mate-
. ria a ser lida na hora do expediente, a Mesa 
passa a deferir a palavra ao:; oradores ins-
critos. Dou a palavra ao Sr. Antônio Cae-
tano. 

O SH. ANTONIO CAETANO -- Sr. Prc-
llidente, Srs. Deputados:. 

Recebi da Associação Comercial de Pon-
.. te Nova um pedido de providências urgen-

tes por intermédio def;ta augusta Assembléia 
junto ao Sr. Ministro da Viação e Obras Pú-
Jblicas, para constru(;ão do prc<lio próprio 
dos Correios c Telegrafas, naquela próspera 
cidade. Nada mais ju"to, sr. Presidente, do 
etue pleiteia a Associat;ão Comercial de minha 
terra. 

Neste sentido ela dirigiu em clata de 14 
do corrente o sc«uintc ofício, uo Sr. Ministro, 
·que passo a ler·~ que hem exprime a neces-
sidade imediata de tal medida. 

!'J17 - 83. Em 14 de outubro de 1!l47. 
Exrno. Sr. :Ministro da Viação c Obras 

Públicas.· Rio de Janeiro, DF. 
Senhor Ministro. 

/Esta Associà~~ão tem-se empenhado -com 
· llluito intcrêsse e g1;andc insistência junto no 

Oovêrno .ela União, no sentido de ser cons-
truido o edifício dos Correios c Telégrafos 
d.csta cidade. 

. Sabedora agora de que 1foi reservada uma 
verba para êssc fim, c tendo em vi~;ta a im· 

. portfmcia ,da repartição local. que emprega 
trinta funcionários, cuja renda anual atinge 
quase um milhão 1lc cruzeiros, com, um mo-
vimento de distrilmiçft<JO de corrcsponc10neia 

·em vasta c importante zona dê:>le Estado. 
ohcgando a clczcnas de milhares o número 

. , d_e malas expedidas, mmalmcntc, esta As~;o
>Gtação, tendo ainda em conta a doaeão do 
terreno feita I>cla Prdcitura Municipal, vem, 
em seu nome e no da Jlopula~~ão de Ponte 
Nova,, formular a Vossa Excelência o seu ca-

_1o_roso apêlo pleiteando o início da constru-
9~10 do prédio dof; Correios c Tclé;(rafos clcf;ta 
Qidade, se1·viços im])ortanlcs que vêm funcio-
"Aando com vcrdadeiró sacrifício, em local 
sem !Jenht!m conforto c higiene. 

hst~m.os certos, Senhor Ministro, que o 
esclarecido c conhecido zêlo administrativo 
que o nosso apêlo merecerá a valiosíssima 
.de Vossa Excelência constitui rn·cciosos ele-

' - :mentos que animam a fundada esperança de 
atcn~;fto de Vossa Excelência. 

Heiteramos a Vossa Excelência, smnamcn-
' te agradecidos, as expressões de grande ad-

. , . tniração c profundo respeito. ' 
Hcspeitosas saildações. 
O Presidente (a) Pio Pena. 
O l9 . .Sccretârio, (a) Hcinaldo Alves Cos-

ta. 
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:Sr. Presidente. 
Todos os csfm;ços têm si<lo fcilps por 

parte da Prefeitura c dos poderes municipais, 
a firJ?- de que Ponte Nova possua um prédio 
comhgno e à altura do seu comercio c da 
sua indústria. Infelizmente, até hoje, não 
pudemos contar com êssc imprescindível me-
lhoramento. Os Correios e Telégrafos estão 
localizados em prédio alugado, peque-

·no c acanhado, não proporcionando con-
,fôrto aos seus funcionários e muito menos ao 
público. Em hoa hora vem a As:wcia\~ão Co-
mercial de Ponte Nova, organização que mui-
to nos honra e que tem proeurado na medi-
da de seus esforços resolver os problemas 
mais urgentes do nosso Municipio, bater às 
portas desta Casa, pedindo o seu apoio para 
o requerimento que passo a ler, pleiteando 
uma medida <me há muito jú devia ter sido 
tomada, pelos dirigentes d.c tão importante 
departamento. 

I'.:stc é o requerimento, Sr. Presidente 
(lê): 

HEQUERil\lENTO N. 83 

Sôb11e consimção de prédio em l'onte Nova 

Exmo.. Sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais. 

Os Deputados abaixo assinados, reque-
rem a V. Excia., ouvida a Casa, se digne so-
licitar do Sr. Ministro da Viação c Obras 
Públicas, providências urgentes para a cons-
1tru~~i\o do prédio próprio do::; Correios c Te-
légrafos na citladc de Ponte Nova, cuja ..-crlJa 
jú cstú reservada no Orçamento. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1!}(7. 
(aa) Antônio Caetano - Luiz Domingos 

Antônio Pedro Braga - Adolfo Portcla 
-Luiz Maranha. 

- Dcdara o Sr. Presidente que o reque-
rimento do Sr. Antônio Caetano vai à Co-
missão de Via~~ão. 

DEPHEDAÇÃO DE OFICINAS DE JORNAIS 
._, NO HIO 

O SH. PHESII)ENTE -- Dou a palavra 
ao Sr. Armando Zilcr. 

O SH. AHMANDO ZILEH - Sr. Ptcsi-
dcnte c Srs. Dcnutados. 

Falando ontem, a propósito do ato do 
(Jovêrno Brasileiro, rompcntlo rclar;?~s c~:nn 
o r'ovêrno da União·· Soviéticn, mamfcstc_1 . o 

1 mct~ pcn~;amcnto de que nqu0lc ato serviria 
de pretêxto para novas aventuras contra a 
democracia. . . s 

Também o nobre Deputado FabriciO oa-
rcs fazendo sua declaração de voto, pronun-
ci~~-sc no mesmo sentido, exigindo <~ue ,~ 
Govêrno Federal daí não passasse a ahtu<~es 
contra a Constituição, contra a ~)en.w.crac~~· 
contra as liberdades públicas e md1V1dua~~~ 

Os fatos demonstram que nosso .rec 
tinha todo fundamento. ' ;- 0 

Ta. l10J. e rcssur[•iu 'l <In estão de eass:tç,t · ' ' le"cn<"t· de mandatos, com novo ímpeto c se, 1 " ,, 
dcia uma guerra de- nervos cxtcmpo:.:~~~t' dquc 
apenas pode causar maior intranqmh a c a 
êstc momento, já 'por si muito grave· 

0 atentado que um bando, t!C provo~ado-
rcs, com a conivência da pohcta ~1<? HIO de 
Janeiro, c até mesmo por ela auxiliado, co-• 



' .meteu contra um órgão da imprensa brasilei· 
ra, vem abrir nossos olhos quanto aos Yerda-
deiros propósitos que animam os inimigos 
da democracia em nossa terra. 

A menos de 300 passos, como diz o "Cor-
reio da Manhã", a menos de 300 passos do 
célebre Palácio da Relação, sede da Chefia 
de l)olicia do lHo, se encontrum as oficinas 
da "'frihuna Popular", órgão que, na expres-
são do vereador Tito Lívio, da U. D. N. do 
Distrito Federal, representa a opinião de mi-
lhares de hrasileiros, o que é verdade. 

Pois, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não 
obstante a proximidade em que se encontra 
a "Tribuna Popular" da Chefia de Polí-
cia. foi aquêle órgão atacado c empastelado 
despreocupadamente, testemunhas insuspeitas 
atestam que a polícia estava conivente com o 
assalto c até que, dentre os elementos assal-
tantes, havia tamJJém policiab. 

.Militantes da U. D. N., que se encontra-
vam n:í sede duquclc partido, depuseram afir-
mando ter ouvido invcstiga,Jores a aconselha· 
.rem seus apaniguados a nüo roubarem as má-
quinas de escrever, Hl:JS a qucbrú-las! 

O Deputado federal Scgadas Viana, con-
_denando o ato, faiou da tri-Jmna da Cümara, 
que teve conhccimcllto prévio do nssalto que 
se viria a verificar lJOUco dcpol:-;, úquele órgão 
da imprensa carioca. 

E os jornais do Hio de hoje, transcrevem 
a_s palavras cheias de justa indigna~~i\o, dos 
hdcres de todos os }larliclo~; llaC10naís, com 
.assento nas duas Casas do Congresso, condc-
namlo em têrmos enérgicos, o atentado con-
tra a nossa Coustiiuição, que não é o primei-
ro, contra o direito de provricdadc, contra a 
liberdade de imprensa, c mesmo, contra a 
vida de brasileiros. 

O Sr. Prado Kclly, líder da U. D. N., em 
seu discurso, icvc cxpressôes como esta: -
Corzc(lo diretmnenic ao Sr. PJ;csidentc da 
República a pronwzciar, pemnte a opiniiío 
pública, palavras que restabcleçmn a lmnqiii-
.lillade em lodos os espirilos". 

O Sr. Hermes Lima, do Partido Socialis-
ta Brasileiro, demonstrou cahúlmenlc que al-
guém é o eulpado c se o Govêrno 11ão apon· 
tar êstc culpado é porque o Govêrno é o cul-
pado; c que, Govêrno, no regime presiden-
cialista, é o prcsidcr;tc, em última anúlisc. 

Também o lider do Partido Trabalhista 
Bdsileiro Sr. Gurt;el do'' Amaral, foi muito 
claro nas ·suas declarações demonstrando que 
Jwvia completa rclução de cmwa c efeito, corno 
já havíamos previsto, entre o atentado ú 
"Trilmna Popular" c os acontecimentos que 
o preccdcrnm. 

Causa c efeito forjados c ]lremeditados 
pelos inimigos da democracia em nossa ter-
ra, sob o olhar complacente c patrocinador 
das autoridades. 

Nii.o resta dúvida que, apesar da indigna. 
ção demonstrada pelo Sr. Presidente da Hc-
público, o Govêrno é rcsp.onsável pelos acon-
tecimentos pelo menos ate que venha peran-· 
te 0 povo, atendendo. à concitação do Depu-
tado Prado Kelly, drzer quais são então os 
culpados, porque a ordem, a tranqüilidade c 
a propriedade de todos, os brasileiros compe-
tem ao Govêrno Federal. 

. r~ assim mais um crime, que se pratica 
contra a Constituição, eontra a liberdade de 
imprensa c a -manifestação do pensamento, 

\ 

COJltl'a I 0 direÚo de I prb'pricdadC • e COntra a 
própria . civil~zação! 

Contra isto, Sr.·· Presidente, venho pro-
testar veementemente. desta tl'ibuna c' requei-
ro a V. Excia. que esta Assembléia, secundan-
do as Casas de Congresso Nacional e a Câ-
mara Municipal do lUo de Janeiro, também 
lavre o seu protesto diante tle tão grave aten-
tado à Constituição Federal parú cuja defesa 
aqui estamos, manifestando assim o nosso 
firme propóGito de que, ntos contra a Cons-· 
titui~~ão encontrarão sempre nos legítimos re-
presentantes do povo uma iucxpugnúvel bar~ 
rcira, autêntica trincheira da democracia. ' 

Era o que tinha a di:wr, Sr. Presidente. 
- (Palmas). . 

O SH. PHESIDENTE --- Vou submeter à 
deliberação da Casa o requerimento formula-
do da tribuna pelo Sr. Deputado Armando 
Ziler. 

O SR. AHMANDO ZILEH - Sr. Presi-
dente - (Pela ordem) - i~stc requerimento 
foi formulado no sentido de que esta Assem-
bléia proteste junto ús autoridac~cs contra, o 
atentado à Constituição, quando <lo assalto. as 
bi"icinas c reda~~ão de um órgão de nossa Im-
prensa. '· 

O SB. PHESIDENTE - Os Srs. J?eputa~ 
dos que forem favoráveis ao rcqucnmcnto 
queiram J>crmanccer em scw: J~;garcs: 
(Pausa). Foi rcjei lado o requenmer,uo. 

O .SH. AHMANDO ZfLEH --:- Vela or-
dem) _Pediria a V. Excia. se d1gne mandar 
proeedcr ·l. ycriflcação de votos. · 

O sn: PHESIDENTE - Os Srs. Deput~
dos que votaram favoràvelrnentc , ao requen-
mento queiram levantar-se c os Srs. Deputa-
dos que votaram contra queiram pcrm.anccer 
assentados. (Pausa) O requc~·u.ncnto 
foi rejeitado com lG votos contra c 9 a favor. 
ítsses requerimentos são yotados com~ qual- • 
quer número de acôrdo com o arL 1;>7, n" · 
4, do Heglmcnto Interno. 

DECLARAÇõES DE VO'l'O 

O SH. FADHíCIO SOAHES profer~ pa..t. 
lavras, cujos originais nuo foram dc·~olv~dos · 

O SH. SOAHES CANEDO - Sr. Prcstden-
tc, peço a palavra para dccJaraçüo de voto. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Soares Canedo. . . 

O SH. SOAHES CANEDO -- Sr. Presi-
dente. Venho declarar que votei a favor do 
requerimento, apesar de achú-lo inoportn!1o 
c desnccessúrio, porquanto o Exrno. Sr. G~
ncral Eurico Dutra, ilustre c honrado !'resi-
dente da Hcpúhlicn, jú condenou com veemên-
cia, o atentado, prometendo alJrir o respec~i~ 
v o inquérito. Faço questão que fiquem COfl;Sig-
nadas nos Anais da Casa as palavras do lHler 
da maioria da Câmara Federal, Sr. Acúrcio 
Tôncs, pronunciadas ontem., D~z S. Excia. 
"Hú, entretanto,, um fato. a consrdcn~r: • vo-
tada a moçüo de solidanedade ao Governo, 
pelo modo. desassombrado com que o Pre-
sidente da Hcpúhlica determinou a ruptura 
de relações com a Uniüo S?viética, foi no-
meada uma comissão de 9 Ilustres membros 
desta Casa para fazerem a necessária cornu-
nica~~ão ao Chefe de Estado. E S. Excia. 
agradecendo 'a notícia que lhe levava úqucla 
comissão parlamentar, proclamou a SIJa satis-
,faç'ão pelo voto do Congl'esso, pela atitude 
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nossa, mas ainda declarou que lamentava, 
entre os que mais lamentassem, as ocorrên-
cias da tarde de ontem, então chegadas ao 
seu conhecimento, fatos que seriam rigorosa-
mente apurados por determinação, já àquela ' 
hora, de S. Excia". 

Mais adiante, continua o líder da maio-
ria: 

"Afirmo que os acontecimentos de on-
tem não levaram o Sr. Presidente da Hepú· 
hlica a urna indigna~~ão vã. S. Excia. larncn-

. tou, sinceramente, dizendo mais c todos o 
ouvimos, c mais do que nós, quem mais pró-
ximo de V. Excia. se encontrava, o Sr. De-
putado Flores da Cunha, que providências 
enérgicas serimn tomadas na apuração da res-
ponsabilidade do[; culpados, porque o povo -
- disse S. Excia. - irrcprimivelmentc na 
sua exalttH;ão, devia confiar, após a ruptura 
das relações, na nlta comlJrccnsão <ruc o Go-
vêrno tem de seus deveres. E se a indigna-
çho do Chefe da Nação não é vã- corno não 
o é, em verdade - S. Excia. há de - corno 
disse em aparte o Deputado .Adroaldo, Cos~a 
- defender com a sua aulondadc a Consti-
tuição, c com ela os seus impostergávcis 
mandamentos". 

Era esta, Sr. Presidente, a declaração de 
voto que desejava fazer. 

O SH. ALBEBTO DEODATO profcr? pa-
lavras, cujos originais não foram d~volvido~ · 

O SH. Sii\IÃO DA CUNHA Sr. Prc~I-
dcntc,· peço a palavra para uma dcclaraçao 
de voto. 

O SH. Pl{ESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Simão da Cunha. . 

O SH. Sll.VIÃO DA CUNHA - Sr. Presi-
dente, pedi a palavra para justificar o mcn 
voto. Votei a favor do rcqucrimen to do nobre 
representante comunii;ttt, ·com;onntc não nr~e

,nas com o meu pcn~;amento, cDmo tambcm 
com 0 pensamento . do líder da U. D. N · 
na Cflrnara Federal, Deputado Prado Kclly 
que em discurso ontem IH·onuncia~o teve a 
oportunidade de cxpendcr as !;cgumte!; con-
siderações: , 

"Sr. Presidcnlc, observo, com profun· 
da tristeza de patriota, o contra!;lc entre a 
sessrío de ontem c a de hoje na Cflmara dos Srs. 
Deputados. Na primeira, todos os partidos 
democratas confraternizaram na repulsa do 
Brnsil ü injúria 1;oviética. Só nm faltou -; o 
.Partido Comunista! Mas, quando faltou a esse 
dever perante a , Pútria, surgiram de to'dos os 
pontos do recinto críticas as mais acerbas a 
essa atitude,. 

E. prosseguindo, o nobre representante 
udenistu, na Cürnara Federal, teve oportunida-
de de citando Hui Barbosa afirmar que as "leis 
que não protegem os nossos advcrsárioi; não 
nos poderá proteger". ./ 

' Era o que tinha a dizer. 
O SH. OSCAH COHHí~A- Sr. Presidente, 

peço a palavra. '. 
O SH. PHESIDENTE --Tem a palavra Sr. 

·Deputado Oscar Corrêa. 
O SH. OSCAB COim~A -Sr. Presiden-

te, desejo declarar que votei a favor do re-
querimento do Sr. Armando Zilcr, embora 
continue a afirmar, cor_n Otávio Mangabeira, 

•' que: "anti-comunista snn; reacionário. nun-
ca" . E votei, exclusivamente porque con- · 
cordo c01Í1 Haroldo Laski em que "a vontade 
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da liberdade, como a vontade do poder e 
húblto que perece por atrofia" c com Eduar-
do Gomes em que "o preço da liberdade é a 
eterna vigilância". ' 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES 
O Sr. Amadeu Andrada, por parte da 

Comissão de Segurança Pública, lê e remete à 
Mesa o seguinte 

PAHECEH N. 56 

Comissão de Segllrança Pública 

Em carta de 1a <lo corrente, dirigida 
ao Exmo. Sr. Presidente <la Assembléia Le-
gislativa, faz o seu :;ignatúrio, Américo Lima, 
uma sugcstfto e pede que a mesma sein trans-
mitida ao Ex mo. Sr. Governador do Es-
tado, por intermédio da Assembléia Legis-
lativa. 

A meu ver, não temos que opinar sôlirc 
o mérito da sugestão formulada, visto que o 
seu autor apenas deseja que chegue ela às 
mãos do Sr. Governador, por intermédio da 
Assembléia. 

Negar-lhe o pedido, seria anti-dcmocrú-
tico, pois foi o meio mais viúvcl que encon· 
trou para fazer ouvir suas ohscrva~~õcs. 

Se há nelas algum m6rito, ou não, o 
órgão competente poderá verificar. Nem por 
isso deixa de contei~ por bom pro11óslto: o 
de corrigir falhas. 

Por tudo is1;o, opino no sentido de que 
seja a sugestão encaminhada ao Ex mo. Sr. 
Governador do Estado, para ser apreciada, 
como melhor lhe parecer. 

Sala das Comissõe~;, 22 outubro de HH7. 
(aa) - Aluísio Cm;la -Amadeu Andrada 

- Chaves Hiheiro. 
O SH. OSCAH COHHÉA, por parlc da Co-

missão de Hcllação, lê c envia à Mesa .os se· 
guintc;; pareceres: 

PAHECEH DE HEDAÇlí.O FINAL 

Comisstío de Reclaçtío 

A Comiss::>.o de Hcdação, examinando o 
projeto n. 43, que dú nova dcnominaç.ão nos 
trihntos de que trata o artigo ()3 do _Dcc!e· 
to-lei Federal n. 1. DB5, de 2!> de Jancn·o 
de 1!HO (Código <Jc Minas) c Fontém .outras 
providências c verificando .ia ter stdo .O 
mesmo aprovado nas três d~sc'U:>sõcs regi-
mentais, é de IltH'CCCr lhe Sc]a dada, som~ 
final, a redação que se segue, q.uc esta de 
acôrdo com o projeto c o vencido· _ 

Sob esta forma, seja enviado a sançao: 

PHOJETO N. 43 
Da nova denominação dos triblltos estw!uais 

de que trata o artiuo li8 do De~relo_-lez 
Federal 11. 1. 985, de 29 de JaiWl-
ro de 19,10 (Códiuo de Mil!as) e 

contém outras pz·ouidêncws · 
1 Q O . t 'l t . que se vêm ar-Art. - s n m. 05 - de "Impôsto 

rcc 'lll'lndo sob a dcnormnaçao -1. 1 t · 1 ' ' - • IH us na sôbrc Exploraçao Agncola c · D · . , . . f d. l'sposto nos ccre-Mmcnos, em acc o < I. 27 d . Ih 
tos-leis números 708 c 875, de , ~ .lt~ .o 
1· 1940 c 28 de novembro de 1942, rcsp~ch
~~m~ntc, c <:uja decretação' compete amda: 

' ' 
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ao .Estado passam a ser· arrecúdados sob u 
·denominação de "lmpôsto sôhre :\linérios". 

Art. 2• -- Esse impôsto, constituído dit 
Pfll'te que cabe ao Estado na tributação pre-
vrsta no art. (i3 do Decreto-lei Federal 11 • 
1. ~85 (Código de Minas), incide à razão de 
tres. por c~nt:) (3%) do· valor da produção 
efetiva da .JUZllla ou mina, excetuados 0 car· 
vuo c o petróleo, ~;ôbre tôdas as substftncias 
mi!lcrais ou fó:;sel:;, quer rn·ovenlwm de pes-
qmsu:; cu de lavra, quer de mina garantida 
pelo artigo 21 do Ato das Dhvosi~~õe:> Consti-
tucionais Transitórins, de 18 de :;ctemhro de 
1!HG, quer sejam oblidas por fai~;ea(.~iio ou ga-
rimpagem, ou po1· trabalhos assemelhados em 
conformidade com o rdcrído Código. 

Parúgrafo único -- t-:o ca:;o de fontes de 
úguns rninerais, Lern1aü; e gaso~;as, o lrnpôsto 

Art. 3'' - O ImpG,sto sôbre Mwérios é 
rJevido pelo millcl ador habilitado quanto ils 
suhstândc,s mi ncrnis ou fó:>scis, provenien-
tes de pesquisa ou de lavra, ou de mina ga-
rantida pelo artigo 21 do Alo das Dispo:;i{,~Õc~ 
Constitucionais Transitórias: c pelo vrimciro 
comprador ou hencficiador, quanto a minérío 
obtido flOr faü;c::~:ão ou garimpagem ou por 
trabalhos assemelhados. 

Art. 4° - O valor de produc:úo efetiva 
na hôca da mina, sôhrc 0 qnal incide o Im-
pôsto sôbrc fllinérios, sempre à razão de 3% 
será o que fôr estabelecido anualmente para 
cada minério ou mina, pela Diretoria de Hcn-
das Internas do Ministério da Fazenda. 

Parúgrafo único - Enquanto não forem 
publicados novos valores dos minérios, con-
sideram-se. prorrogados os estabelecidos para 
o exercício anterior. 

Art. 5? - O Impôs to sôbrc Minérios será 
recolhido à coletoria do Município de situa· 
ção de jazida ou mina, à medida que se veri-
ficarem os embarques, ()u mensalmente, desde 
que atendidas as conveniências de fiscaliza-
çoft, como estipular· a regulamentaçfto desta 
lei. 

Art. ()• - Não estho sujeitos ao impôs to 
sôhre Minérios: · 

a) os minérios exportados para o es-
trangeiro, sôhrc os quais incide ·o Impôsto 
1:ôhre Exportnção; 

b) os minérios <le comprovado valor his-
tórico ou para fin:: elentíficm,, à vista de pa-
recer do Departamento Nacional da Produ-
(;ão Mincrnl, quando destinados a museus, 
institutos históricos ou centros de estudos 
científicos. 

Art. 7• -- Os 2 '1o (dois JlOr cento) do 
município po(lerüo ser arrecadados, junta· 
mente eom a percentagem do Estadó, se con· 
vier àqueles. 

Art. 8• - Aplica-se ao Impôslo sôbrc 
Minérios o que dispõe o art. 4 Q e 1·:eus parú-
nTnfos, do Decreto-lei Federal n. 5.:~·47, de 12 
~le fevereiro de 1!H3, c, no que couberem, as 
demais disposições da· legislação federal de 
minas. 

Art. !)• - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a rcgulamcn ta r a presente lei. 

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor no 
dia 1 o. de janeiro. d.e 1948, revogadas as dis-
posições em contrurw. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 
1947. - (aa.) Oscar Corrêa, vice-presidente 
cnl exercício - l\lagalhãcs de Melo Viana, rela-
tor - Soares Canedo. 

A. L.- L1(} 

PARECEH DE HED}~.Ç,lO FINAi, 

Comissão de Red1~çií;; 
. A Comis:>ão de Redação, examimuúlo o 

pro,1eto n. 101, que autoriza a abertura de um 
crédit? · cspecia~ de Cr:~ 2. 000.000,00, :l•Se-
crelarw da Agncultura, Indústria Comércio c 
Trabalho e verificando já ter sido o mesmo 
aprovado nas três discusc:ues regi.men tais, é 
de pm·cccr lhe seja dada, como final, a rcdu-
çiio que se set.ruc,1 que está de acôrdo eom o 
projeto e o vencido. Sob c:;la forma, seja en-
viado à sanção: 

PHO.JETO N. 101 

Autoriza a abertura de um crédito ' 
especial de C r~; 2. 000. 00,00, à 
Secretaria da .luricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo au-
torizndo a ~1hrlr o crédito especial de Cr$ 
2. 000. 000,0() (dois milhõ,es de crnzeiros), para 
atender ao pagamento das despc~;us com o 
Fomento da Producão Vegetal, a cargo da Se-
cretaria da Agric«itura, Indústria, Comércio e 
Trabalho, de acõrdo com o convênio eelchra-
do com o Govêrno da União. 

Art. 2• - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. : 

Sala das Comissões, 23 de outuhro de 194 7. 
·- (a.) Oscar Corrêa, vice-presidente em exer-
cício - Soares Canedo, relator -- Magalhães 
de Melo Viana. 

DISCUSS.\0 DE PAHECEHES 
De acôrdo com os arti;. Hi1; parúgrafo 3• 

c 131 do Regimento, o Sr. Presidente subme-
te à discussão c votação imediatas o parecer 
de n. 56 c os pareceres de redação final aos 
projetos 101 e 43, pouco apresentados, os quais 
siio sucessivmnenlc aprovados, sem debate, re-
eebcndo os se2nintes clespaehos: · 

Parecer n. 56 Encaminhe-se uo Sr.' 
Governador. 

Redação final ao projeto 11. 101 -- Á 
sanção. 

Redação ao projeto n. 43 À sanção. 
E:;tando esgotada a hora do expediente 

passa-se à 
2~ PARTE DA ORDEM DO DIA 

I" DISCUSSÃO DO PROJETO N. 277 
Anuncia-·~;e a l ~ discussão do projeto n. 

2~7, de autoria do Sr. Ma:rnlhucs de Melo 
Vwna, que nutoriza melhorar a pen~;ão dos 
aluais hcncficiúrios da Caixa Beneficente da 
Fôrça Policial do Estado de Minas Gerais. 

Lido êsse projeto pelo Sr. 19 Secretf1· 
1:io c livre a palavra, não a, solicita I~cnhum' 
Sr. Deputado. Submetido a votação, e apro-
vado. 

- As Comissões de Segurança Pública 
c Finanças. 

1~ DISCUSSÃO DO PROJETO N. 278 
Passa-se à 1:.~ discussão do projeto n. 278, 

de autoria do Sr. Júlio de Carvalho, que au-
toriza a construção de prédio para Grupo Es-
colar em Lavras e Ribeirão V ermclho. 
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Lido êssc projeto c franqueada a pala-
vra, não a pede nenhum Sr. Deputado. Sub-
metido a votos, é aprovado. 

- As Comissões de Viação e Finanças. 

1~ DISCUSSÃO DO PHOJETO N. 279 
~ 

i~m seguida, anuncia-se a 1. • discussão do 
projeto n. 279, de autoria do Sr. J oubert Guer-
ra,. que autoriza a construção de um prédio 
escolar no distrito de Couto de Magalhães, no 
município de Diamantina. 

Procedida a sua leitura, pelo Sr. 1" Se-
cretário, sem debate, é aprovado, êssc projeto. 

- As Comissões de Viação c Finanças. 

1• DISCUSSÃO DO PHOJETO N. 80 

Logo após, anuncia-se a 1') discussão do 
projeto 11. 280; de autoria do Sr. Augusto 
Costa, que dispõe sôbrc a criação do distrito 
de Baguari, município de São João Evange-
lista. 

Depois de lido êssc projeto, pelo Sr. 1 • 
Secretário, é o mesmo aprovado sem deba-
te. 

- À Comissão de l\ssuntos Municipais. 

1• DISCUSSÃO DO PHOJETO N. 281 
A seguir, anuncia-se a 1''. discussão do 

projeto 11. 281, de autoria do Sr. Augusto 
Costa, que'dispõc sôhre a criação do distrito 
de Mato Grosso, município de Sêrro. 

. Procedida a sua leitura, pelo Sr. 1• Se-
?retário, sem dc.batc é aprovado êssc pro-
Jeto. 

- A Comissão de Assuntos Municipais. 

1• DISCUSSÃO DO PHOJETO N. 282 
' Em seguida, anuncia-se a 1• discussão do 
~rojeto n. 282, de autoria do Sr. Augusto 
Costa, que dispõe sôbrc a cria~~ão do distrito 
de Itacolomi, município de Conceição. 

_ Lido êssc projeto pelo Sr. 1 • Secretário, 
na o se man~festa nenhum Sr. Deputado. Pôsto 
a votos, é aprovado. · 

- A Comissão de Assuntos l\Iunicipais. 

1• DISCUSSÃO DO PHOJETO N. 283 

Entr_a em 1• discussão o projeto n. 283, 
de auton~ . do Sr. AdoHo Portcla, que autori-
za o . aux1ho de Cr$ 50. 000,00 à Santa Casa 
t~c Misericórdia de Patrocínio. . 
se Avos a sua )citura pelo Sr. 1• Secretário, 
• m dcbat~, é. av_rovado êssc projeto. 

- À Conussao de Finanças. 

2·) DISCUSSÃO DO PHO.JETO N. 15 

Passa-se à 2• .discussão do projeto n. 15, 
que revog~ o paragrafo único do art. 97, do 
Decreto-lei n. 2.146, de 10/7/47 c contém 
·o.utras providências. ' 

í~ declarada franca a palavra. 
O SH. FABHíCIO SOAHES - Pe~~o a pa-

lavra. 
· , ·O SR. PHESIDENTE- Tem a palavra o 

Sr · l•'ahrício Soares. · 
' l . O SH. FABHíCIO SOAHES - Sr. Prcsi-
< ente c Srs. Deputados. 
·d Na avt~lancha de projetos de lei apareci-

os agora, as vésperas do pleito eleitoral, deve 
s1er res.salvada, Sr. Presidente, a importfmcia 
( 0 ProJeto ora em discussão. 
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O SH. PRESIDENTE - Vai V. Excia. 
proceder à fundamenta~~ão de seu voto em se-
parado? 

O SH. FABHfCIO SOAHES - Perfeita-
mente. O projeto não foi pôs to em discussão? 

O projeto de lei n. 15, visa revogar o 
parágrafo único, do atr. !)7, da Lei de Or-
ganização .Tudiciúria do R;tado. 

Na Comissão de Constituição, Legislação 
e Justiça, fui voto vencido do parecer dado 
ao mesmo projeto. 

Entendi, contra os demais membros da 
··mesma Comissão, que a Organização .Judiciá-
ria do Estado não poderú ser alterada dentro 
de cinco anos, da data em que estabelecer. 

Assim, opinei, considerando o disposto 
no pm·úgrafo único, do art. G6, da Constitui-
ção Estadtwl. que declara o seguinte: 

"Serão inalteráveis a divisão c a organiza-
ção judiciárias, dentro de cinco anos da data 
da lei que as estabelecer, salvo proposta mo-
tivada do Tribunal de Justiça. 
· f~stc preceito da Constitui~~fío Estadual 
é a repetição de igual da Constituição Fede-
ral. Declara o art. 124, n. I, desta última: 
"Os Estados organizarão a sua justiça com 
observância dos artigos !)5 a 97 c também dos 
seguintes princípios: ' 

I - Serão inalteráveis a divisão c a or-
ganização judiciárias, dentro de cinco anos 
da data da lei que as estabelecer, salvo propos-
ta motivada do Tribunal de Justiça". 

Como vêem, Srs. Deputados, a inalterabili-
dade da organiza~~ão judiciária prevalece den-
tro do prazo de cinco anos, a contar da lei que 
a cstaheleeer. 

Ora, a lei que estabelece a atual div.isiio c 
organização judiciárias do Estado, é de 1946. 
Estamos apenas em 1UO, e jú há vários pro-
jetos de lei pretendendo alterá-la. 

Entendo, ·por isso, Srs. Deputados, qnc 
é inconstitucional o projeto ora em <,l.is-
cussão. 

Alega o parecer 'vencedor que ~1 Consti-
tuição Federal de l!l37 não foi referendada 
pelo povo. Era uma Constituição outorgada e 
suas disposiçoes se tornaram sem efeito. 

Ora, i~;to não é verdade, infelizmente; n:io 
é verdade, porque os nossos tribunais, reite-
radamente têm proferido decisües com fun-
damento n;t Constituição de l!)37. Acresce mais 
o seguinte: a lei que declara a inalter;lbili-
dade não é a Constituit·ão de 1!)37, m.1s a 
em vigor. 

Assim, os argumentos do parecer, data 
venia, parecem improcedentes com rela· 
~~ão às preliminares. . 

Sôbrc o mérito, Sr. Presidente, er.pend1 
.vários considerandos que constam do voto ~!n 
separado, publicado no Diário da Assernblem 
de 23 do corrente. . 

Para os mesmos, peço a atenção da Casa, 
dada a relevância da matéria. 

Por último, seja-me permitido lembrar <ptc 
são muito do gôsto da nossa gente as soluçocs 
legislativas. 

, Enquanto o Dill of Hights, da II!gla~~rr~_~, 
é várias vêzcs centenária, enquanto a Conshtm-
ção Americana, com suas emendas c sc~s re-
mendos, é niais que centenária; J?O~lcmos con-
tar já com urna série de const!tm~~o~s. durante 
o tempo da nossa indc[lcndêncw po}It!ea · ~sta 
instabilidade, que se prende ao gemo lahno, 
tem provado não ser recomendada. 
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A lei de organização judiciária é do ano 
passado c' a Constituição a declara inalterável; 
apesar disto, já exist<:m vários proj~tos dé lei 
pretendendo modificá-la, e mais do que isso 
há 'pmjcto de lei qúc pleiteia a sua rcvogaçã~ 
total, I?Ura e simplesmente. · 

Dada a Inconstitucionalidade do projeto n• 
15, sou de parecer nüo deve o mesmo' ser apro-
vado. 

. O SH. PHESIDENTE- O parecer da Co-
rmssao de J nstlça, publicado no "Diário da 
A:sse!nbléia" de hoje contém urna emenda subs-
titutlva que é a seguinte: (lê) 

O voto em scparüdo do Sr. Deputado Fa-
brício Soares também hoje publicado, foi de-
fendido c fundamentado da tribuna por S. 
.Excia. 

O projeto IL 15, de autoria do Sr. Depu-
tado (TJtimo de Carvalho, está concebido nos 
~cguintcs têrrnos: (lê). 

O substitutivo lia Comissão é ao art 1 '' 
§§ 1',>, ::!'1 c 39 • 

. (Juanlo aos artigos 39 c 4", julga a Co-
unssao devam ser os mesmos aprovados em 
conseqüência do que dispõe o substitutivo, c 
quanto ao artigo 2" do projeto deve ser o mes-
mo r?jcitad_o. Não se referindo o parecer aos 
demars artigos, subentende-se que a Comis-
são é favorável aos mesmos. 

Va!l10s ~.ubmeter à deliberação da Casa, 
para discussao c vota~~üo, o substitutivo apre-
sentado pela Comissão, salvo os artigos por 
êlc aceitos. 

O SH. ANTôNIO CAETANO, pedindo a 
palavra, pela ordem lê e remete à Mesa a 
seguinie. 

EMENDA N. 1 
Ao Projeto n. 15. 

Act·cscentc-se onde convier: 
A distrihüiçiío das escrituras nas Comar-

cas do interior se farú corno dispõe a lei na 
Cupital do Estado. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 19J 7. 
(a) Antônio Caetano. 
Hcjcitada - 2:V10/ 4 7. 
O SH. PHESIDENTE -- Estú em discus-

são o artigo 1" c seus §§ 11', 2'' c po, cuja lei-
tura já foi feita. EnccrratÚl a discussão vou 
suurnetê-lo a votos. 

Os Srs. Deputados que são pela aprova-
ção do artigo 1° e seus §§ do. substitutivo a-
presentado pela Comissão ao projeto ú. 15 
queiram permanecer assentados. (Pausa) . --
Foi aprovado. 

Quanto ao artigo 29 do projeto, a Co-
missão é pela sua rejei~~ão. 

Estú em discussüo o artigo 29 do projeto, 
que tem parecer contrúrio da Comissão. 

Encerrada a discussão, vou submetê-lo a 
votos. 

Os Srs. Deputados que são pela aprova-
ção do art. 2'' do projeto, que tem parecer 
contrúri.o da Comissão que opina pela sua 
rejeição qucira~n ~e~·maneccr assentados. -
(Pausa). - F01 reJeitado. 

Segue-se em discussão o artigo 3.• do pro-
jeto n. 15 que tem parecer favorável da 
Comissão. 

Encerrada sua discussão, vou submetê-lo 
.a votos. 

· 1 Os Srs. Deputados que são pela aprova-
ção do artigo 3• ao projeto n. 15 queiram per-
manecer assentados. · 

(Pausa) - Foi aprovado. , 
Está em discussão o art. 4° do p,rojcto 

n. 15. 
Encerrada sua discussão, vou submetê-lo 

a votos. 
Os Srs. Deputados que são favoráveis ao 

artigo 4" do projeto n. 15, que tem parecer 
favorável <la Comissão queiram permanecer 
assentados. (Pausa) - Foi aprovado. 

A Comissão não se manifestou relativa-
mente aos artigos 5" e 6• do projeto, presú-
mindo-sc por isto, seja favorável aos mesmos .. 

Estú em ·discussão o art. 5." do projeto. 
Encerrada a discussão, vou submetê-lo 

a volos. 
Os Srs. Deputados que são pela aprova-

ção queiram permanecer assentados. (Pausa) · 
- Foi aprovado. 

Está em discussão o artigo u• do prpje-
to n. 15. 

Encerrada sua discussão, vou submetê-lo 
a votos. 

Os Srs. Deputados que são pela sua apro-
va~~ão queiram permanecer assentados. (Pau-
sa) - Foi aprovado. . 

O SH. PHES!DENTE - Seg~1~-se em d,Is-
cussão c vota~~ão a emenda adit~va do Sr. 
Antônio Caetano, que está concelnda n<?s se-
guintes têrmos: "A dist~·ibuição <h.lS escntur_as 

· nas comarcas do intenor se fara como diS· 
põe na Capital do Estado. , . . 

O SH. PEDHO BRAGA - Sr. Presidente, 
peço a palavra. , 

O SH. PHESIDENTE - 1 em a palavra o 
Sr. Pedro Braga • . · 

O SR. PEDHO BRAGA - Sr. PresHlcn-
te. Na ausência do relator d~stc yr_?je!o, Sr. 
Deputado Hibeiro Navarro, a Comissao mcum-
hiu-sc de apresentar o seguinte parecer: • . 

"Sôbre a er;Ienda· do Deputado Antomo 
Caetano, a Comissão é de parecer que, a 
mesma nfio deve ser aprovada, de vez _que a 
distribui~~iío das escrituras, como é feita no 
interior, é medida justa. c que. de_v~. s?r :;on-
serva<la na lei de orgamzaçao. Jl~<llewna · 

. Ê êstc o parecer da Conussao. 
O SH. ANTôNIO CAETANO - Sr. Prc· 

sidcntc, pela ordem. · _ 
Acho de intelnl justiça que nao se faÇa 

a distribuição das escr:iluras nas ~om_arcas. do 
interior, como na Capital, o!1de nao c ohr~ga
tório. Assim, nós, no interiOr somos ohnga-
dos, às vêzcs, a dar uma escritura a um ~o
tário que não é de nossa confiança. Assim 
sendo, no interior, como na Capital, ~m <]ll.e 
não há distribuição, obrigatória, r~nuto. uhl 
se torna para os interessados. Por ISSO, JUlgo 
muito acertada a medida para o nos~o povo 
que as escrituras não sejam ohrigatonamentc 
distribuídas. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - Sr. Pr~-
sidente, pela ordem. , 

Apesar dos admiráveis argumentos do Sr. 
Antônio Caet·mo acho que devemos votar de 
acôrdo com ~ p~~reccr contrário da Comissão. 

O SH. PRESIDENTE - Vou submeter 
a votos a emenda do Sr. Antônio Caetano. Os 
Srs. Deputados que forem favoráveis à mes-
ma queiram permanecer em seus lugares., 
(Pausa) - Foi rejeitado. 
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O SR. (JLTBIO DE CAHVALIIO -- Sr. 
Presidente,, pela ordem. 
, Solicito que conste na ata que, por oca-
sião da votação da emenda do Sr. Antônio 
Caetmío. eu estava mv:entc da Casa. 

O SR. PRESIDENTE - Os ~)rs. Deputa-
dos que acham <leva o projeto n. lti pa!;snr 
a 3~ discussão queirmn pcrrn~wccer em sew; 
lugares. (Pausa) - Foi :~provado. 

-A Comissão de Justi~~a. 

2~ DISCUSSÃO DO .PDOJETO N. 5G 
, Passa-se à 2• dise•.Jssuo do projeto n. 5G, 

que reorganiza a Caixa Econômica do Estado 
de Minas Gerai:; c contém outras providên-
cias. 

O SR. OSCAH COHHfêA, pedindo a palavra 
pela ordem, reqúer c obtem dispensa da lei-
tura do projeto, visto lt:wcr si<lo o mesmo já 
publicado c qtw sua dbcussão c votação se 
faça por capítulos. 

Anuncia-se, sucessivnrnente, em dli;cus!;uo 
e votaçúo os capítulos I, li, IH e IV os quai!; 

... são aprovados, sucessivamente, sem dchate, 
salvo as emendas. 

VOTAÇÃO DAS EMENDAS 

Dc~lara o Sr. Presidente que além das 
emendas já publicadas, acha-se sôbre, a. mesa. 
mais esta, que é lida pelo 1° Secretano: 

El\IEND A N. 7 

·À. emenda r~"., do .projeto n. 5G que re-
organiza a Caixa Econômica do Estado de 
·Minas Gerais, acrescente-se. 
· e os funcionúrios interinos extranu-
merários que serão efetivados. . 

Sala das sessões, 23 de outubro de 194 7. 
- (aa.) Renó- Emílio Vasconcelos Costa-
Valdir Lisboa - Luiz l\Iaranha - Antônio Pe-
. dro' Braga. 

Justificação - Pelo qu~ dispõe o pará-
grafo -,único, do art. :l2 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias do Estado: 
','Não se consideram novos funcionários os 
atuais interinos e extranumerários, que pode-
rão ser nomeados para cargos vagos ou que 
venham a ser criados", nada mais justo que a 
·efetivação dos atuais interinos c cxtrannme· 
rários da. Caixa Econômica Estadual, muitos 
com coneursos prestados c aprovados nos mes-
mos,_ e que por falta de regulamentação dêsscs 
cdoncursos já feitos não puderam ser nornca-

os. 
· Sala das sessões, 23 de outubro de 1947. 

, -::- (aa:)- Renó- Emílio Vasconcelos Costa. 

EMENDA N., 4 
Anuncia-se em discussão c votação · a e-

menda n. 4, de autoria do Sr. Manuc l Ta-
vcira, a qual sem debate, é aprovada, salvo, 
o. aditivo constante da emenda n. 7. 

EMENDA N. 7 

· Segue-se a emenda n. 7, acima publica-
da. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - (Pela .or-
dem),,Sr. Presidente, a aprovação dessa emen-
da e mteressantc porque evita interpretações 
que nem sempre podem traduzir o pensamento 
do legislador. 
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Se a Assembléia aprovar a emenda e fôr 
a mesma julgada demasiada, entiío na reda-
ção final, por!er-se-ú dar nma redação' à emen-
da, não sendo preciso cornhatê-Ia. 

Entretanto, a aprovação da emenda ~;ir~ni
fica o pen~;nmento da Assembléia c nesh) sen-
tido seria umn cmcnrla interpretativa, <rue 
facilitnri:l r~n;1lmw:· out1·a intcrprctar~iio. --

() SH. nr:nMO DE CAHVALHO -· Sr. 
Prcsidcnh', pela ordem. 

Sr. Presidente, o li der das fôn~n:; eoli-
iWclns .iú expôs 0 sen pensamento de' <me os 
fnneionúrhs c;;trmmmcrúrios, qualquer fun-
eionário da Caixa EeontnYJicn, todos nmii\lcs 
qnc siío tidos eomo fuacionúrim; da Caixa Eco-
nômica ec:[fto acohcrtarlos !lcntro dn emen-
da c portanto é dispcm:úvcl qualquer outra 
emenda. 

O SH. ALBERTO DEODATO -- Perfeita-
mente. Í~ dispensúYel <!Ualnuer outrn emenda. 
I~ste. é ~ meu pensumen to, c o pensamento da 
Corm ss:to. , 

O SH. PRESTDENTE - Eneerrada a dis-
cussão, e portanlo, todos os funcionários, vou 
suhrnetcr a votos a emenda aditiva, apro-
vada pela Comissão. Os Srs. Dcnutndos qne 
são nela aprovac;ão da emenda n. 7, ele autoria 
do Sr. Deputado Rcnó, aditiva :\ emenda n. 
4, já aprovada, qucirnrn permanecer ass~nta
dos. (Pausa) . -- Foi rejeitada a emenda. 

EMENDA AO AHT. 3" 

Segue-se em discusf;ão. e votação a emenda 
nditiva ao art. 3", contido no parc!:cr da 
Comissão, publicado na nta da 5G~ .~cssão. 

Sem rlehnlc, é aprovada essa emenda. 

EMENDA N. 2 
Passa-se à emenda n. 2, ao art. 32, dé' 

autoria do Sr. Badaró Júnior, cujo contexto 
é lido pelo Sr. Presidente . 

O SH. üLTIJ'IIO DE CAHVALHO -- Sr. 
Presidente, peç~o a palavra. 

O SH. PHESIDENTE- Tem a paiavm o 
Sr. t'Jllimo de Carvalho. 
' O SR. úLTIMO DE CAHV;\LHO -- S~. 
Prc~ddente, a emenda n. 2 . e de ~~utorw 
do Sr Dcnutado Dadaró .Túmor, e na o . es-
tando presente, S. Excia. me l!ediu qt~e ~.~ J:Is-
tificasse c aprcsent:1sse as razoes dest,l emen-
da (lê) : 

A emenda n. 2 vi~a amparar just:~ asrJra-
rfío elos inspetores de r~~~f~nei~·; da Canra J•,eo-
~ôrniea (euio qnndro í~ de sms apen:~~? as;e-. 
1mrando-lhe~; iqual tratmnento ao tlefeiHlo aos 
fiscai'> de rendas do Estado. 

o Decreto-lei n. 2.074, de 12 de mnrço d.e 
1!H7, estruturou n quadro do pessoal da C:u-
xa Eeonômica Estadual. , 

Na nova organizaçi:ío, em exume •. nnda 
mais justo que ·manter-se o mesmo perfi). de 
direito já conferido a essa classe pelo citado 
Decn•to-lei er;tadual n.2.074, de 12 de março 
de 19-17. Essa convicção se agiganta <ll!a~do 
encontramos, n.o artigo n•. 2 pari~grafo !Imc? 
do referido diploma legal a cqmi?araça.o VI-
sada na emenda em aprêço, ou seJa, a Igual-
dad~ de tratamento a que já nos referimos, 

Assim, aos atuais ocupm~tes, c~o cargo ~e 
inspetores de Agências, funcwnanos que sao 
da Caixa Eeonôrniea Estadual, todos recruta-
dos no quadro dos funcionários da Secreta-

.---~ 

·.~ 



:ria das Finanças, na maioria com mais de 
10_, ~in<?s ú~ serviços prest~H1os ao Estatlo), 
CUJà srtua~~ao . atual fo1 ObJeto especial das 
normas contidas no aludido Decreto-lei. Na-
da mais concederia a lei a êsses funcionúrios 
do que lhes ioi deferido na lcgislaçüo anterior, 
em plena consonüncia com o direito e com 
a justi~~a. Para fundamentar essa justificati-
va, procuramos conhecer o objetivo dos tra-
ballws já realizados pelos referidos :'erviúo-

l'CS, Foram êlcs os que mais realizaram no 
sentido do dcscnvolvímeuto da Caixa Econô-
mica Estadual, seja percorrendo o iHierior 
<lo :E:;lado; para rc!'orma das Agências jú c:ds-
tcntes, seja para instalação de novos Depar-
tamentos, os quais atingiram a mais de 1!í0, 
.resultando daí um act·éscimo, aproximadamen-
te de sessenta milhões de cruzeiros nos :;ai-
dos iueluindo os novos Departamentos, c tudo 
isto em pequeno espaço de· tempo: I~sscs clc-
mcnl.os foram sem dúvida, os fatôres que de-
terminaram a expedição do Hccrclo-ici, já 
tantas vêzes invocado, cuja maior preocupa-
çào eslú condensada no parágrafo único do 
artigo 2", do Decreto-lei 2. 07 4. Além da equi-
para(~ão dos vencimentos dos citados inspe-
tores da Caixa aos dos fiscais de rendas, a 
concessão de idênticas vantagens deferidas ú 
mesma classe - o que vale apenas dizer, co-
Jocando em situação idêntica, os atuais ins-
petores de Agências da Caixa Econômica Es-
tadual. 

Nesta oportunidade, são focalizados êsscs 
elementos para demonstração, á sáeicdadc, 
da legitimidade c da justiça que devem fun-
damentar como por certo fundamentarão, a 
aprovação da emenda em debate. Votando pc-
la aprova~~ão da referida emenda, de· autoria 
do ilustre Deputado J3adaró .Júnior, pratica-
remos um ato da mais lídirna justiça a quem 
de fato é explicitamente de merecimento". 

O SH. AL13EHTO DEODATO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhamento 
de votaçüo. 

Dala venia, não se justificam as pala-
Vl'as do nobre Deputado último de Carvalho. 

Se, como êlc argumenta, as vantagens já 
estão concedida:> no Decreto-lei 2.074 n:io prc-
cigam ~:cr incluídas na nova lei sôbre as Caixa 
Econômica. E se não estiverem, a Caixa Eco-
nômica vai ser autarquia c à autarquia 1! que 
cabe fixar oEJ vencimentos c a c.lassificaçüo 
de seus funcionários. · 

O Sr. último de Carvalho - Il que êstes 
. í'uneionúrio:; jú iêm um direito adquirido, por-
tanto o parúgrafo único do artigo que li, de-
cJan\; são extensivos aos inspetores de agên-
cias da Caixa Eocnômica as vantagens e os 
vencimento atribuídos aor.: fi~;cais de rendas. 

O SH. ALBEHTO DEODATO- Se jú estão 
incluídas tais vantagens, não é preciso que fi-
«urem novamente. 
"' O Sr. último de Carvalho - Esta lei 
determina urna garantia, de forma que po-
de a direção da Caixa Econômica, não re-
conhecer êsscs direitos que os funcionários 
têm. 

O SH. ALBEH'fü DEODATO- Ficando a 
Caixa Econômica como autarquia, é ela própria 
que estabelece os. vencimentos dos funcioná-
rios e não os eqmpararú aos funcionúrios que 
não pertencem a Caixa Econômica; por êsse 
motivo a Comissão de Finanças foi contra esta 
emenda. 

1. 

··O Sr . . Lima Guimarães·.~ V. Excia. dá 
licença pàra um ·aparte? . 

, Quando nós tratamos da lei referente aos 
fiscais de rendas, ,V. Exc.lá. at'innou que quando 
se tratasse da reforma da Caixa Eeonómica, . 
êsses funcionários serbm contemplados . e 
agora vamos tratar da reí:orma da Caixa Eco-
nômica, V. Excia. manda para os riscais de 
rendas. E por conseguinte, os funcionúrios 
ficam fora, em qualquer das hipóteses. 

O SlL ALBEHTO DEODATO - V. Excia. 
está equivocado. Eu disse que o momento pró- · 
pl'io para apresentação desta emenda seria· 
quando se traiasse da rci'orma rcf~renlc. à Caixa 
}~eonômica, estou querendo com Isto (hzer que 
a emenda seria aprovada. . 

O SH. üLTlMO DE CAHVALHO - Sr . 
Presideute, peço a palavra para encaminhar a 
votaçüo. , O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. último de Carvalho. · 

O SH. OL'l'll\10 DE CAHVALHO - Sr .. 
Presidente. , . . 

A Caixa Econômica pertencia e pertence 
a uma instltuiçiio do Estado. . 

Os seus servidores são scrvH!o.res ~9 E~
tado. O Estado, constituindo ~~ Ca1xa hcon_?-
mica em autarquia, êstes servidores pa~sa_rao 
a pc~tencer a ela c deycn~ ~cvar o~ ~1-reltos 
que possuem como funcwnanos do Est.tdo .. 

E se essa lei garantia c gm:a~te aos funcio-
nttrios i"ualdadc de cond1çoes ao~ .ils-
c;is de r~1das, é lógico qu~ na. autarqm~' c!e~ 
deverão ter os ordenados Iguais aos de seus 
companheiros do Estado. , . . o que tememos é que uma vez .co~sh-
tuída ú Caixa Econômi~a em a~ttarqma esse 
parágrafo único não seja r:sp~It.ado. . 

Esta Assembléia, expressao llduna do povo 
estú portanto, no seu dever, penso , e~t, s~lvo 
êrro de aprovar a transformaçao da ,cmxa Eco-
nômica em autarquia, mas ass~gurar a todos 
os funcionários os mesmos. direitos, as mesr~as 
vantagens que êlcs possm~1m· quand? funcw-
nários do Estado, e por ISSO repetimos, pe-
dimos à Casa para que aprove . a emenda do 
Sr. Badaró Junior. , 

O SH. PHESIDENTh - you submeter a 
votos a emenda n. 2 ao projeto n. ~6, que 
manda acrescentar ao artigo 32 o scgumte PU• 
rágrafo único (lê) . , . 

Esla emenda tem parecer contrariO da 
Comissão. · 

Os Srs. Deputados que são pela aprova-
ção da emenda queiram perrr;nne~c~· assenta-
dos. (Pallsa). A emenda foi rqe!lada. 

O SH. ARMANDO ZILEH (pela ordem) -
Sr. Presidente, requeiro verlficaçiío de pre-
sen(;n, porque me parece não haver número 
legal na Casa. . . 

. O SH. PHESIDENTE- O Sr. 1.0 Secretá-
rio vai proceder ú chamada dos Srs. Deputa-
dos. (Proeell:;-se a elwmada). _ 

Estão presentes 2\) Srs. Deputados, nao 
havendo, portanto, número. legal para a_ vota-
cão das emendas, fica adwda. a votaçao .das 
(le ~1 ~. 1, 2, 31 5 e G oferecidas ao prOJeto 
n. :Jb. 

a~ DISCUSSÃO DO PROJETO N. 34 

Serruir-se-ia a 3' discussão do projeto n. 
34, que <lcclara de utilidade pública o Institu-
to Histórico c Geográfico de Minas Gerais. En~ 
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tretanto, por falta de qllorum, fica adiada 
a apreciação dês se projeto. 

ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo que tratar, o Sr. 

Presidente declara finda a sessão, deixando 
de convocar a extraordinária que teria de 
realizar~se hoje, às 20 horas, por não existir 
matéria para a mesma, sendo então designada 
para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 2'U10/19·i 7 
Primeira Parte 

. Expediente, projetos, r>areccrcs, ele. con-
forme o art. 94 do Regimento. 

Segllnda parte 

Das 16 its 18 horas: 
Prosseguimento da discussão e votação de 

emendas ao projeto n. 5ü, em 2" discussão, 
reorganizando a Caixa Econômica do E~h~do 
de Minas Gerais c contendo outras providen-
cias. 

3' discussão do projeto n. 3,1, qu~ d.e~la
ra de utilidade pública o Instituto I-llstonco 
e Geográfico de Minas Gerais. 

1• discussão do projeto n. 284, de aut?-
ria do Govêrno do Estado, que abre l!m cre-
••. to suplementar de Cr~i 851. 970,00,~ a verh:t 

032-08 (8250), da Secretaria do Int~nor. 
1• discussão do projeto n. 28:>, de aut?-

ria do Govêrno do Estado, que abre t!m crc-
\ dito suplementar de Cr$ 329.279,20, _a verba 

098-57 (994) da Secretaria da Educaçao. 
: 1• discussão do projeto n. 286, de auto-

' ria do Sr. Antônio Pedro Braga, que auto-
.riza a instalação, em Visconde do Rio Branco, 
de um aviário modêlo. 

1• discussão do projeto n. 287, de auto-
. ria do Sr. Antônio Pedro Braga, que auto-
riza a construção de um prédio para ~r~li~O 
escolar, na Vila de São Geraldo, mumcip10 

'de Visconde do Rio Branco. 
1• discussão do projeto n. 288, de auto-

ria do Sr. Antônio Pedro Braga, que auto-
riza a construção de uma ponte sôbrc o rio 
São Geraldo no município de Visconde do 
Rio BrancQ.' 

1• discussão do projeto n. 289, de auto-
ria do Sr. Antônio Pedro Braga, que auto-
riza a , criação de urna Escola Elementar de 
Agriculutra, no município de Visconde do Hio 
Branco. 
. 1' discussão do projeto n. 290, de aulo-

r!a do Sr. Antônio Pedro Braga, que auto-
riza a criação e instalação de uma fábrica para 
produção de sacos de aniagem, em Visconde 
do Rio Branco. · 

1 ~ discussão do projeto n. 291, de auto-
ria do Sr. Júlio de Carvalho, que concede 
subvenção à Santa Casa de Misericórdia de 
Araguarí. 

. 1 ~ discussão do projeto n. 292 de. auto-
ria do Sr. Luiz l\Iaranha que autonza o 
auxilio de Cr$20. 000,00 ao' Hospital São Sal-
vádor, c de Cr$ 10.000,00 ao Asilo "Ana Car-
neiro", no município de Além Paraíba. 
· . 1 ~ discussão do projeto n. 293, de ,auto-
na do Sr. Antônio Caetano, que autonza a 
construção de um prédio para grupo escolar 
de Sem J>cixc, município de Dom Silvério. 
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1• discussão do projeto n. 294, de auto-
ria do Sr. Antônio Caetano, que autoriza a 
doar à Conferência de São Vicente de Paulo 
de Dom Silvério, a importância de Cr$ ... 
10.000,00. 

1 ~ discussão do pro.icto n. 295, de auto-
ria do Sr. Dilcrmando Cruz, qÚc concede au-
xílio ao Educandário "Carlos Chagas", de Juiz 
de Fora. 

1• discussão do projeto n. 2HG, de auto-
ria do Sr. Dilermando Cruz, que concede au-
xílio à Santa Casa de Mar de Espanha. 

1~ discussão do projeto n. 2~)7, de auto-
ria do Sr. Dilcrmando Cruz, que concede au-
xílio ú Santa Casa de l'vlercês. 

1 ·~ discussão do projeto n. 28!), .de auto-
ria do Sr. Dilcrmando Cruz, que concede au-
xílio ao Asilo "João Emílio", de Juiz de Fora. 

1• discussão do projeto n. 29!), de auto-
ria do Sr. Dilermando Cruz, que concede au-
xilio à Policlínica de .Juiz de Fora. 

1• discussão do projeto n. 300, de auto-
ria do Sr. Dilcrmando Cruz, que concede a:r-
xílio à Fundação "João de Freitas", de .Tmz 
de Fora. 

1•. discussão do projeto n.301, de auto-
ria do Sr. Dilcrmando Cruz, que concede au-
xílio ao "Lactário São José", de Juiz de Fora. 

Levanta-se a sessão. 

ATA DA 7.'' REUNIÃO DA COl\IISSÃO 
DE EDUCAÇÃO E CULTUHA 

Presentes os Srs. Deputados Hondon !~a
checo, Augusto de Figueiredo, Cflndido Ull~oa: 
Bolivar de Freitas c Jouhcrt Guerra, nos ti eze 
dias do m~s de outubro do ano de mil pov.~
ccntos c quarenta e sete, na Sala das COini~
sõcs da Assembléia Legislativa, reuniu-se, par,t 
os seus trabalhos, a Comissão de Educaçao e 
Cultura. 

Sob a presidência do Deputado Honqon 
Pacheco, iniciaram-se os trabalhos, s~~<lo hf:-
c posta em discussão a ata da rcunwo an·er 
rio r. Aprovada. Pôsto em votação o parec .· 

·1 · "') · at ··c veii-so HC O projeto 11. :> .... , eU] O Cin{h C •' , 
1.. - t . f' . mcsrilO rc-Icara em sessao an cnor, 01 o ' · 

0 i citado, tendo o Sr. Presidente nomeado 
Deputado Au"usto 'de Firneiredo para nov? 

"' ' J' ·t· parecei' relator do referido projeto. ~nu m ' ÍL 
imediatamente, o Deputado Augusto de ulr 
gucircdo sendo o mesmo aprovado. A seg ' 
a Comis~ão deliberou que se solicitas,sc, ~por 
intermédio da Mesa, informações no (Jovcr~o 
sôbrc a situação atual do ensino c c~hr~~u~ 
do Estado, com esclarecimentos n~uner e~ 're-
cstalísticos dos. grupos cscolar~s cx~s.t~;!t ·' de 
Jação dos mumciJHOs que ma1s I!eccbs~Í~rotJ 
escolas, etc. Com esta rcsoluçao, <1 09 183 
a Comissão que os projetos de ns · .1 i.' açú~ 
179, 80, 81, 115 e 1H, hem como a I!H ~rrncl'l 
n. 8, aguardassem a remessa. dos 111~ nadtt· 
oficiais, por conterem maténa reiaclO 
com êstes. Sr pre · 

Nada mais havendo a tratar, o próxi-
sidcntc levantou a sessão, ficando a 
ma reunião para data oportuna. 

1 19n. 
Sala das Comissões, 13 de outubro < c 

~ (a) Hondon Pacheco. 
. _ d ')2/10f.17 e Foi aprovado em scssao c "' . em-se 

recebeu o seguinte despacho: - Pub}lqll · 
os editais. 
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~-------~--~------------------~--------üHlmo ·de Carvalho · PARECEH N. 54 
Comissão de Constitzzliçtio, Legislação e 

Justiça 
A Comissão, examinando os recursos in-· 

tcrpostos a esta Assembléia, com fundamen-
to no art. 8.", § 1~0 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, dos Srs. Sebastião San-
tiago,• de Araxá; Francisco Moreira, de Itape-
ccrica; José Augusto Fonseca, de Santa Bár-
bara; Honório Apino do !'l'aseirnento, de São 
.João Evangelista; Nestor Lucas dé Oliveira, de 
Aimorés; Lieínio Valadão, de l\Ionte Carrnelo; 
Alvaro Coelho dos Santos c .José Nunes Trin-
dade, de Porieirinha, é de parecer. sejam in-
timados os respectivos prefeitos por edital, 
publicado no "Diário da Assembléia", a pres-
tarem cxclarecimentos, a esta Assembléia, sôbre 
os aludidos recursos, no prazo de trinta (30) 
dias, a contar da data de sua puhlicar;ão. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1947. 
- (aa.)) Pedro Braga - Fabrício Soares 
Hondon Pacheco -- Carlos Prates. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Alberto Teixeira -- Presidente 
Lima Guimarães - 1''. Vice-presidente 
Castro Pires - 2". Vice-presidente 
Valdir Lisboa - 1• Secretário 
Luiz Domingos - 2'' Secretário 
Emílio Vasconcelos - 3". Secretário 
Ozanan Coelho - 4Q Sccrctúrio 

COiviiSSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E 
JUSTIÇA 

Pedro Braga - Presidente 
.Juarez de Sousa Carmo - Vice-presidente 
te. 
Cftndido Ulhôa 
Fabrício Soares 
Faria Tavares ( *) 
Starling Soares ( • *) 
Hibeiro Navarro 

( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Hondon Pacheco, designado em sessão de 
11/10/1947. 

( • •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Uriel Alvim, designado em sessão de 13/10/47. 
c êste substituído pelo Sr. Carlos Prates, dc-
\Signado em sessão de 21/10/1947. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente 
Henó - Vice-presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa ( *) 
Fcliciano Pena 
Guilherme Machado 
Tancredo Neves 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Chaves Ribeiro, designado em sessão de 10\ 
10/1947. 

' 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 

E COM~RCIO 

Uricl Alvim - Presidente 
Dnar Mendes - Vice-presidente 

Armando Ziler ·. ' 
Dilcrmano Cruz· ( •) 

( •) Substituído, interinamente,. pelo Sr. 
flolivar de F.'reitas, designado em sessão de 
16/10/1947. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
Hondon Pacheco - Vice-presidcJite 
Augusto de Figueiredo ( •) 
Arlindo Zanini 
José de Carvalheira 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Carlos Prates, designndo em sessão de 20/10/, 

·1947. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrão - Presidente 
José Augusto -- Vice-presidente 
André de Almeida 
João Camilo 
Mateus Salorné 

COMISS};O DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilaclr :Lima - Presidente . 
Adolfo Portela - Vice-presidente 
Bolivar de Freitas 
Geraldo Ataíde 
Astolfo Dutra 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Pre~idente . ' 
Antônio Guimarães - VICe-presidente 
Fidclcino Viana ( •) 
J aeder Albergaria ( *) 
Luiz Maranha 

( *) Substituídos, interi~1amente, pelos 
Srs. Mourão Guimarães c l\Ioacir He_;<>en<}e, res-
nectivamentc designados em sessao de 21/, 
jJ ' ' 9/HJ47. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - Presidente 
Chaves Hibeiro - Vice-presidente 
Aluísio Costa 
Antônio Pimenta 
J ason Albergaria 

COMiSSÃO DE ASSUNTOS MUNIClP AIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS , 

César Sorngi -- Presidente . 
Lourenço Andrade - Vice-presidente 
Carlos Prates 
Guilhermino de Oliveira 
Manuel Taveira 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Hesende ( •) - Presidente. 
Oscar Corrêa - Vice-presidente 
B4daró Júnior 
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Xcnofo11te l\Iercndantc ( *) 
Simões de Almeida ( •) 

c·, Substituídos, i11ter~namentc, · .pelos 
Srs; Soares Canedo, l\Jagalhacs M. Viana e 
Jose Augusto, designádos em sessão de 10/10/ 1947. 

COWSS,\0 ESPECIAL DE ESTUDOS Sô!lRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

.Tnson Albergaria 
César Soragi 
Lima Guimarães 
Simões de Almciua 
Xenofonte Mercadante 
Bolivar de Freitas 
Fabrício Soares 

(*) Nomc~ula em sessão de 16/9/19,17. 
e~:mf~rmc rcquenmento n. 42, do Sr. Fabri-
CIO Soares. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE PRODUÇÃO 
AGRíCOLA ("') 

Sousa Carmo 
João Carnilo 
Ozanan Coelho 
IÁourenço Andrade 
Cândido Ulhôa 
César Soragi 

(*) Nomeada em sessão de 2'JI9I1947 
conforme requerimento n. 43 do s w s' .' Carmo. ' r. . ousa 

Hondon Pacheco 
· José Augusto 
Ilacir Lima 
Maffalhães Melo Viana 
~~msio, Costa ( •) 
.Cesar Soragi 
Armando Ziler 

' f.(*) Nomeada em sessão de :?.2j9/1!H7, 
·· con on.ne reuuerimcnto r.1 I S S · -dn Cunha. ~ n. <> ' (o r. Imao 

Bl' . ~ *) ,su!J~t!tuído, ir!lcrinamcntc, pelo Sr. 
1/o Iv.u de I• I eilas, desl'•na<lo em sess:-to (Jc '10/19-'!7. . o . ,, 

COl\liSSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõBRE O ENSINO 
· ' No Non.rr:: DE rmlAs e) 

Chaves Hiheiro 
Castro Pires 
E 'I' ~!m 10_. de Vasconcelos 

, l~1delcmo Viana 
c (.craldo Ataíde 

Felie i ano Pena 
Cflndido Ulbôa 

(") Nomeada em sessão de 291911947, 
conforme l'Cqnerimcnto n. 57, • do Sr. Cha-
ves Hibeiro. 

63.~ SESSÃO ORDINJ\RIA, EM 24 DE OUTUllRO DE 1947 

PRESIDÊNCIA DO SH. ALBERTO TEIXEIRA 

SUMARIO - Comparecimento - Ata - Expe-
diente - Hcqucrirnento dos Srs. Luiz de 
Oliveira c .José Joaquim Borges, oficiais 
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reformados. ~ Convite. do Sr. Heitor do 
Ginásio Loyola - 111'0jetos n." ·302 (cons-
trução de prédio' escolar) de autoria do 
Sr .. J(!Jio de Ca,rvalho; n." 303 (subvenção 
a Abngo), do Sr. Lourenço Andrade: n." 
30·1 (idem, ú Associaçfl·o de Profcssôres) 
d9 Sr. V!ll~lir Lisboa; n. 305 (constru~ 
çao de prcdiO escolar), do Sr. Soares Ca-
nedo - Indicações; n. 21, sôbrc eleva-
ção de Antinha a distrito, do Sr. Alberto 
Deodato e n. 22, sôbre ampliação de pré-
dio em Paraopcba, do Sr. Emílio Vas-
concelos - Greve de estudantes ----,. Dia 
do aviador - Ferroviários da H. M. V. · 
discurso c requerimento n. 84, do Sr: 
Armando Zilcr -- 2.° Congresso de Es-
critores; discurso do Sr. Fabricio Soares 
- Política de Divinópolis; palavras do 
Sr. Lima Guimarães - Ainda política 
de Divinópolis; discurso do Sr. Oscar 
Corrêa - Parecer para :l.• discussão sôbrc 
o projeto n. 15 - Emenda n. 1 ao pro-
jeto n. 48, do Sr. Antônio Caetano -
Comissão de Finanças: ~;ubstitutição -
Centenário do Presidente Crispim Jacqucs 
Dias Fortes - 2.'' parte da Ordem do Dia 
- 2.• discussão do projeto 11. 56 (Caixa 
Econômica do Estado) - Emenda n. 1 
do Sr. Badaró·Júnior- Palavras do Sr. 
Alberto Deodato - Discussão da emenda 
n. 2, do Sr. Badaró Júnior: discur,.:~o do 
Sr. Lima Guimarães - In te~rt!p~ao de 
15 minutos - Sessões extraordmanas: re-
querimento do Sr. Alberto Deodato --
Adiamento de votação das emendas n"s. 
2 e :l; requerimento do Sr. Albe~to pco-
dato - Discussão das emenda~ n s. _a e G 
do Sr. Badaró Júnior - 3:• ~li~cussao, do 
projeto n. 3,1 (Instituto H1stonco e. Geo-
L'ráfico de Minas Gerais) - 1.• ~hsct~s
~ão dos projetos n•s. 284 a 301 - 3.• 1-;s-
cussão do projeto 11. 15 (alteram!o 0 e-

t I · ? 146 de 101711947. requc-crc o- ei n. ... • '· C· los Pra-rimento de urgcncw, do Sr · _ ar · 
tcs -- Encerramento - Scssao Extraor-
dinária. 

ORDEM DO DIA 25-10-19,17 

As 14 horas, comparecem os_ Srs · : Al-
berto Teixeira- Lima Guimaraes- Val-
dl.I' L'tslJO'l - Emílio de Vasconcelos -

• ' J:> t I Alber Abreu Hcsende- Adolfo .or c a- -
t D l . t 1\Itto'nio Caetano- Arman-o co<. a o - B l' , de do Ziler - Augusto Costa - o lV~lr . 
I ' •tÁ Car·lo•· p 1·atcs - César Sorag1 1 re1 ·as - '- 0 '- • , • , 

- Dilcrmando Cruz - Fabncw Soares -
Fclichno Pena - Guilherme l\!ach~1<!o -

1 Ilacir •Lima _ Joubcrt Guerra - Ju 10 1.? 
Carvalho - Lourenço Andrade -:- Lmz 
Maranha - l\Iagalhães de, ~íelo V1~d~ -
Martins da Costa - M:m1'1?10 AI!~r.t e = 
Mendes Ferreira --· l\~oaCir H~s~~.~e 
Mourão Guimarães -- Oscar C01 1 c R -; 
Otacílio Ncgrão - Pedro Braga - eno 
Rondou Pacheco -- Soares Canedo X 
Sonsa Carmo - ültimo de Carvalho - e-
nofontc Mercadante. 

Deixam de comparecer; com caus_a jus~ 
tificada, os Srs.: Castro Pires - Lmz Do-
mill'ros - Ozanan Coelho - Abreu Re-
sende - Aluízio Costa - Amad~u An?ra-
da -,André de Almeida - Arub.al. Go~
tijo - Antônio Guimarães - Antomo PI-
menta - Arlindo Zanini - Astolfo Dutra 



Aug'usto de 'Figueiredo ~ Badaró Júnior 
-~ Cândido Ulhôa - Chav:es Hibeiro -
.Emílio Silveira - Faria Tavares - Fi-
dclcino Viana -- Geraldo Ataíde - Gui-
lhermino de Oliveira -c- .Taeder Albergaria 
-· .Tason Albergaria- .João Camilo- .José 

' Augusto -- .José Carvalheira - Juarez de 
Sousa Carmo - Manuel Tavcira - l\{ateus 
Salomé - Mendes Ferreira - Mourão 
Guimarães - Ribeiro Navarro - Simão 
da Cunha - Sin;tões de Almeida - Star-
ling Soares - Tancredo Neves - Uricl 
Alvim - '\Vilson Beraldo. 
O SH. PHESIDENTE -- Achando-se pre-

:;entcs :l7 Srs. Deputados, declaro aberta a 
sessão. 

ATA 

O SH. El\HLIO DE VASCON'CELOS (3°. 
secretário, servindo de 2•.) - Lê a ata da 
sessão antecedente, a qual. sem obscrva~~õcs, 
é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. YALDIH LISBOA (1''. secretário) 
- Procede à leitura dos seguintes papéis: 

Requerimento: 
Dos Srs. Luiz de Oliveira c José Joaquim 

Borges, oficiais reformados da Fôr~:a Policial, 
pedindo providências em seu benefício. 

-- A Comissão de .T ustiça. 
Convite: 

Do Sr. Reitor do Ginásio Loyola para as 
solenidades da bênção da pedra fundamental 
da Capela, a realizar-se domingo, próximo, às 
9 horas. 

-- Agradeça-se. 
'\ 

PHOJETO N. 302 

Autor·i:::a a construçcío de prédio para o ,qrupo 
escolal' "Monsenlwr JJicallw", de Alvinópolis. 

A Assembléia Legislativa do E~tado de 
J\·finas Gerais decreta: 

Art. 1 •. - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado a construir um prédio para o grupo 
escolar "l\!onscnhor Bicalho", de Alvinópolis. 

Art. 2". -'- As despesas correrão pela vcr-
ha própria do orçamento para o exerclcio de 
l!HS. 

Art. 39 • - H.evogadas as disposições em 
contrário, entrm·á esta lei em vigor no dia 1''. 
de janeiro de 1!H8. 

Sala das sessões, 24 de outubro de 1047. 
_ (a) - Júlio de Carvalho -- Soares .:anc-
do -- Abreu Hescndc - Céé;ar Sorúgi - Li-
ma Guirnarãc:; - Carlos Prates -- Dolivar de 
Freitas - Valdir Lisboa. 

PHO.TETO N. 30:l 
Concede a subvenção anual de Crf~ 50.000,00 
ao Abrigo União Fraternal de [':aços de Caldas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Min·ts Gerais decreta: 

'Art. 1 Q. - Fica o Govêrno autonzado a 
conceder a subvenção anual de Cr$ 50.000,00 
ao Abrigo União Fraternal de Poços de Caldas, 

\ 

que se1·ú paga pela verba correspondente de 
lodos ·os exercícios ·a começar de 1948. . 

, Art. 2°. -- A Diretoria do Abrigo Unifio 
Fraternal de Poços de Caldas so obriga a apre- . 
sentar relatório minucioso úo movimento do 
Abrigo no fim do ano. 

Art. :l'1 • -- Hcvogarn-sc as disposições em 
conirúrio. 
·- (aa) Lourenço Andrade -- Carlos Prates .:._ 
Dilerrnanclo Cruz - último de Carvalho. 

Jusli{icaçíío - Se hú um crédito que dis; 
pensa justificativa, é o de Assistência ~o.ci.al, 
maxime quando êlc vai ao encontro da llllCia-
liva particular. 

() Abrigo União Fraternal de Poços 1dc 
Caldas é uma Sociedade Beneficente, hem or-
ganizada, com estatutos registrado~, . com per-
sonalidade jurídica, abrangendo var1as moda-
lidades de assistência, que tem em Haul Cir-
ry o seu fundador, o seu doador, o seu ben-
feitor. ' 

.. Junlo fotografias, memorial, telegramas ·e 
comprovantes do fundonamento da grande 
oh r a de assitência. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de '194 7. 
- (a) Lourenço Andrade. 

PROJETO N. 304 

Concede subvenção à 4ss?c_iação dos 
Professôres Pl'lmarzos 

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: , , 

Art. 1 o. _ Fica o Govêrno (!O Esta,do au-
tori~ado a conceder uma subven.çao. de Cr~ . 
50. 000,00, à Associação dos Profcssor~s Pnma-
rios de Minas Gerais. , ~ 

Art. 21•. _ A despesa correra por cont.a 
da verba prór>ria do orçamento· para o exerci-
cio de HJ48. . . _ . 

• rt 3o - Revogadas as clisposiçoes em "' . . . . 1"1 d contrário, entrará esta lei em vigor a . e 
ja nciro de 1 !J48. 

Sala das sessões, 24 de outubr~ de 19_47. 
(aa.) - Valdi!' L~sboa - ,!lcn_o - Lt_!lla 

Guimarücs - llacu· L una - Candulo Ulhoa. 

Jzzslificaçcío 
' A Associação dos Profcssôres Primúrios 
de 1Jinas Gerais, que hú1 vários anos vem p~c~
tando assistêneia culiural, ~Jencficentc, me~ll
ea, etc., hem merece um mmor amparo do Go-
vêrno Estadual. · 

PROmTO N. 305 

;lillorizu a conslmçiio de prédio para [uiu:io-
;wmei!l.o ao arapo escowr Proressor José 
Gonçalves Couto", IW cidade de Mllriaé. 

"' "\sscmbléia Legislativa do Estado de 
i\Iinas Go·ais dcerela: 

Art 1? - Fica o Govêrno do Estado au-
torizado· a ~onstruir, na eidade de Muriaé, 
(bairro elo Pôrto) um prédio para o grupo 

• ' J ' G l ''S Couto" J·a· cseolar "Professor o se .xonça ·'c • 
criado no r Decreto-lei. 

Art. 2?. __ As despesas corrcrfio pela 
verba própria do orçamento para o exercício 
de 1948. 

Art. 3Q', - Esta lei entrarú em vigor em 
lQ. de janeiro de 1948, revogadas as disposi-
ções om contrário. 
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Sala das sessões, 24 de outubro de 1947. 
, (a.) Soares Canedo - último de Carva-

lho ~ Dilermando 'Cruz -- Abreu Resende --
Renó. 

Justificação 

O Governador do Estado, em sua recente 
Jli~ensagem, apresentada à Assembléia Legisla-
tiva, ressaltou a gravidade da situação do en-
sino primúrio, responsabilizando como causas 
pr,incipais a falta de prédios c o total abando-
no dos existentes. 

São palávras da referida Mensagem: "Es-
te~ dois fatôrcs conjugados -- ,falta de pré-
,dws e a falta de professôrn~; - Compõem o 
quadro escuro do analiahetisrno em Minas Ge-
rais, cujos índices podem ser rc1mmidos nes-

, ~es algárisrnos: cêrca de noo.ooo erianc;as em 
Idade escolar estão sem ensino por fàlta de 
estabelecimento". 

Ora, é precisamente isso, o que ocorre em 
Muriaé, município que, pelo seu progresso c 
pelo muito que contribui, anualmente, para os 
cofres públicos, merece os benefícios de urna 
administração que se propõe realizar, nesse 
setor, obi~a digna da cultura mineira. 

O grupo escolar "Professor José Goncal-
ves Couto", já criado, não se acha em fun~io
namento por falta de prédio, acarretando êste 
fato, dado o número elevado de crianças em 
idade escolar, 3. 000 aproximadamente, sérias 
dificuldades ao ensino primário na cidade. 

I'~ -de tôda justiça, portanto, o melhoramen-
to reclamado. 

Sala das sessões, 24 de outubro de 1947. 
. • (a) Soares Canedo. 

,., -- Impressos e publicados, incluam-se em 
ordem do dia. 

INDICAÇÃO N. 21 

~ôbJie elevação de Antinlza a distrito 
l 

• , Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Es-
taduaL 

O povoado de Antinha, hoje pertencente 
ao mun!cípio de Pcrdi~cs, i?rn umu população 
de,. mms ou menos, trcs mil habitantes, com 
~a.Is de cento e cinqüenta casas, igreja, ccmi-
teno e escola pública. 

A stüt distância da cidade de Araxú é de 
trinta ,quilômetros e da cidade e Perdizes é de 
sessenta quilômertos. 
Ar ~ povoado de Antinha é servido, para 
t, axa, por. duas boas estradas c, para Perdi-

, se
1
.t8: c?m Vtas de comunicações quase intran-avets. 

T.d · tinha é fc~ vulu comercial do povoado de An-
. • l, a P.or Araxú. 

DeseJa, POis a !JO I - l A t' I a Assembl', · L' · pu açao < e n m la, que 
d ', , eia egtslativa indique ao Govêrno 

0 ?stado: que, na próxima revisão adminis-
trativa!, seJa 0 povoado elevado a distrito 'c 
anexa< o ao município de Araxú. 

Sala das Sessões dia 24 de outubro de 
'1947. ' 

(a) ~lh~rto Deodato - Emilio Vascon-
ccl~s. - ~lt~mo de Carvalho - Augusto Costa 
R-+:una uunarães - Guilherme Machado -
·c:~o -S Ab.rcu Hescnde -- Valdir Lisboa -

sar oragt - Magalhães de Melo Viana. 
-A Comissão de Assuntos Municipais. 
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INDICAÇÃO N. 22 

Sôbre ampliação de prédio em PmwJpel)(l 

Ex mo. sr. Presidente da Assembléia Le-
gislativa. 

Deputados, abaixo assinados, requerem a 
v· excw., ouvi da a Casa, que se di <>ne de man-
l~ar encaminhar ao Exrno. Sr. Go;ernador do 
bs.tado c ao Ex mo. Sr. Diretor da Saúde Pú-
blica, a seguinte indicação: 

• Ampliar o prédio estadual onde funciona 
o Posto de Saúde de Paraopcba, para nêlc ins-
talar-se um Iactúrio. 

Justi{icaçlio 

O Pôsto de Saúde de Paraopcha dirigido 
~fiei ente c patrioticamente pelo Dr .' Guilhcr-

'-llle Mascarenhas Dalc, vem, incontestitvclrnen-
te.' prestando relevantes serviços ao munieí-
•pw. . Acres~~c, entretanto, que o prédio onde 
fu~lCIOna, _nao pode, no momento, comportar 
a mstalaçao de um laetúrio. Corno Paraope-
ba P?s~ui, uma grande população infantil, ne-
cess~no c que se lhe atenda nessa justa prc-
lcnsao. 

Sala das sessões, 21 de outubro de 1947. 
(aa.) Emílio Vasconcelos- Hcnó- Cân-

, di do Ulhôa - .T oubert Guerra - Carlos Pra-
tes. 

- À Comissão de Viação. 

GHEVE DE ESTUDANTES 

O SH. PHESIDENTE - Dou a palavra ao 
Sr. Armando Ziler. 

O SH. ARMANDO ZILEH - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados. 

Queria em primeiro lugar, Sr. Presiden-
te, transmitir à Casa uma solicitação que nos 
chegou às mãos, da cidade de Ubú, onde se 
encontram em greve os estudantes, por moti-
vo, ao que parece, dos preços altos dos cine-
mas locais., Tôda a população de Ubá se so-
lidarizou com os estudantes da cidade, inclu-
sive os comunistas uhacnscs. 

Acontece, porém, que a autoridade poli-
cial do município acha que os comunistas são 
os responsáveis pelo movimento dos estudan-
tes, c, por isso os vem molestando e tirando-
lhes tôda a tr~mqüilidadc a que têm direito 
como todo o cidadão brasileiro. 
, Estou certo de que a l\Icsa farú. ?hc~Z,ar 
as autoridades competentes a justa sohcitaçao, 
a fim de que o abuso cesse definitivamente. 

Bem sabemos que com a reação que s_e 
desenvolvia em nossa Pátria, todos os movi-
mentos reivindicatórios. de melhoria, de c~t~
:di~~õcs de vida serão imputados, corno aha~ 
sempre o foram, aos comunistas. Ora, se e 
verdade que os comunistas lutam pela melho-
ria das condições de todos principahncnte 
da classe op~rária, deve-se 'reconhecer que, 
felizmente, não somos os únicos nessa luta· 

DIA DO A VI ApOR 

. Em s?gundo lugar, ·Sr. Prcsi(!ente,, que-
namos deixar consignado nos AnaiS da Cu~a 
o nosso regozijo pela passagem ontem, de mms 
um aniversário do grande' feito do nosso glo-
rioso conterrâneo Santos ~umont. Embora 

,... 



' 
tardiamente - porque ontem era a data 
não' p'odíainos silenciar a grande· vitória de 
23 de outubro de 190G, quando·Santos Dumont 
descobriu· co~~o <Frigir, aviões, "o. mais pesa-
do que o ar . Santos Dumont e uma le<:'Í-

, ti ma glória brasileira c para os mineiros"' o 
fato ainda é f!lOtivo de maior regozijo, por-
que o grande mventor era nosso conterrâneo, 
tendo nascido em plena Serra da Mantiqueira 

·no-fariiiliar,1 os funcionários · públicos se rcu-
n!ram no salão do Instituto de E~lucação, com 
diversos Deputados, entre os qums tive a hon'-
ra de estar, para estudar o projeto e apresen-
tar suas próprias opiniões. 

E a propósito, seria bom lembrar Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, que os Estados 
Unidos da América do Norte insistentemente 
vêm negando a glória de Santos Dumont, 
querendo roubá-la pará si próprios como se 
fôsse um Canal de Panamá; afirmam que fo-
ram os irmãos Wright os descobridores da 
dirigihilidade do mais pesado que o ar, isto 
contra tôda a evidência histórica, sim, contra 
os fatos históricos. E a insistência do colosso 
do norte, impertinente c ousado, em querer 
roubar-nos a tôda fôrça, esssa glória, que é 
nossa, talvez justificasse uma nota do Itarna-
rati de protesto contra tal insolência, jú não 
digo de rompimento de relações, porque a 
isso sou contrário. 

O Sr. Alberto Deodato - V. Excia. dú 
licença para um aparte'? A França também 
quer reivindicar para si essa glória. 
- O SH. AHl\IANDO ZILER- A França rci-
vindic;l para si a glóda de ter sido ela a patro-
cinadora dos inventos de Santos Dumont. 
Não tendo encontrado êle, no Brasil, um go-
vêrno que o auxiliasse nas suas experiências, 
foi forçado a transferir-se para a França, pá-
tria de seu progenitor. 

O Sr. Alberto Deodato - Querem ter a 
preeminência na descoberta da dirigibilidade. 

O SR. AHl\iANDO ZILEH - Quanto à 
França nunca ouvimos dizer isso, ao passo que 
quanto aos Estados Unidos V. Excia. jú deve 
ter ouvido ... 

Aliás, o Sr. Walter Disncy o célebre ar-
tista dos desenhos animados, chegou mesmo 
a fazer uma película apresentando os irmãos 
Wright como os inventores da dirigibilidadc. 
Fere profundamente o nosso orgulho de bra· 
sileiros a própria honra n:wional e a verdade 
dos fatos a insistência cínica com que os 
aincricanos continuam afirmando que são os 
irmãos \Vright c não Santos Dumont, os in-
ventores da dirigibilidade. 

Aqui ficam, pois, as nossas patrióticas ho-
menagens à gloriosa Aviação Nacional c ao 
grande inventor mineiro, cujos últimos dias 
foram amargurados por ver a sua descoberta 
utilizada para espalhar o terror c a morte, c 
não para o progresso, apenas, c para a apro-
ximação dos povos, profundo amante da paz 
que éra, como todo verdadeiro cien lista. 

FEHHOVIARIOS DA R. 1\i. V. 

Finalmente, Sr. Presidente, sou portador 
de um projeto de lei, que não é de minha au-
toria. Há pouco tempo, nesta Capital, se inau-
gurou um processo realmente democrático de 
discussão dos assuntos de intcrêsse geral. 
Refiro-me ao fato de as classes interessadas em 
determinados prol~lem~s se rcunirc~n com os 
Deputados para (hscuhrcm em co~!unto pro-
jetos em andamento na Assembleia. 

Assim foi 'que, por ocasião da discussão, 
que ainda perdura, (~O. pr?jeto de. autoria do 

·nobre Deputado Fabncw Soares, sobre o abo-

Essa experiência é genuinmnente demo-
erótica, verdadeiramente . democrática vem 
produzindo os melhores resultados. ' 

Há poucos dias, foram os ferroviários da 
Rede Mineira de Viação que se I:cunil;am 
em urna assembléia geral da classe, sob o pa-
trocínio do Clube dos Ferroviários, para dis-
cutir sua situação c apresentar um anteproje-
to de lei à considcra~~ão da Assen1bléia. 

, Achavam-se presentes os Srs. Deputados 
Oscar Dias Corrêa, Tancrcdo Neves, Bolival" 
de Freitas, c o orador que, no momento, me-
rece a atenção da Casa. 

Daquela discm;são longa c proveitosa, sur-
giu a fórmula final que contém o pensamen-
to tios fcrroviúrios da Hêdc Mineira de Viação. 

Uma Assembléia Legislativa, legítima re-
presentante do povo, existe para discutir pro. 
hlcmas do povo; nada mais Justo, pois, que 
êste povo lhe traga a sua opinião, que ela o 
ou~~a. para que as soluções que daqui venhatn 
a sair sejam realmente soluçõés que melhor 
consultem o intcrêssc geral. 

Sr. Presidente, de acôrdo com o art. 31 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, temos a rcsponsnhilidade de dar um 
estatuto ao pessoal da Hêdc Mineira de Via-
ção, nesta primeira sessão legislativa, ou antes 
dentro de seis meses, contados de 14 de ju-
lho últimos. ' 

Estamos marchando para o fim dos nossos 
trahalhos c devemos reconhecer que pouco 
avançamos, no sentido de dar ·cabal cumpri-
mento àquela tarefa. 

Sei que outros Srs. Deputados estudam 
o assunto, tendo apresentado opiniões c até 
projetos. 

Nestas condições, Sr. Presidente, o traba-
lho que ora tenho a honra de apresentar à 
Casa em nome da classe interessada c, acre-
dito, também interpretando da melhor manei-
ra que me é possível, 0 pensamento dos de-< 
mais colegas que, como cu, se achavam presen-
tes ú reunião dos ferroviários, merece, a meu 
ver, tôda a atenção do legislador estadual c, 
por certo, representa valiosa contribuição para 
que venhamos a dar à numerosa classe dos 
ferroviários da Hêdc uma justa situação, por-
que como se encontram atualmente, é que não 
podem continuar. 

Com efeito, não siio funcionários esta-
duais, não são funcionários federais; não estão~ 
amparados pelas leis trabalhistas, nüo estão. 
m~parados pelo Estatuto dos Funcionúrios Pú· 
hh~os, não estão, enfim, amparados por nin· 
gucm; esta é qne é a verdade. 
• 11 assim um assunto de nwgna importân-

Cia, e será encarada como merece a contri-
buição dos ferroviários da Rêde Mineira de 
Viação c para ela pedimos a boa atenção das 
cor~rissõcs por que transitará, c d~ Pl<:_nário, 
a fun de que, antes se resolva a srtua.çao (~Os 
ferroviários da Rêdc Mineira, que c nnuto 
precária, que é mesmo pior ainda do que a 
própria via férrea da Hêdc Mineira de Viação. 

Passo às rniíos de V. · Excia., Sr. Presi-
dc~tc, o anteprojeto c!n causa, com o se-
gumte requerimento (le) : 
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Finda a matéria a ser lida na hora do 
1)Xpcdicute, o Sr. Presidente passa a deferir 

· a palavra nos oradores inscritos. 

REQUEHIMENTO N. 84 
Sôbre sitzzação dos empregados da 

n. l'IL v. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa. 
Considerando que o artigo 31 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias do 
Estado de Minas Gerais determina que, den-
tro de G mc~;es, contados da <lata de 14 de 
julho p r>., o Estado regule a prestação de 
serviços dos empregados da Hêde Mineira de 
Viação; 

, considerando que a situação da lahorio• 
. sa corporação dos ferroviários. da R. M. V. 

'é' das que reclamam criteriosa e urgente so-
lução; 

considerando que, além dos estudos em 
andamento, os próprios ferroviários, zelosos 

, pêlos seus interêsscs hem corno pelos do Es-
_tado, em assembléias promovidas pela orga-
nização da classe, devem formar as suas legi-
timas aspirações, discutindo c votando o an-
teprojeto de lei, que anexamos, por cópia ao 
Presente: 
· Hequcrcrnos a V. Excia., Sr. Presipente, 

seja encaminhado o referido anteprojeto, que 
contém a opinião da classe a respeito à Co-

-missão de Viação, desta Assembléia, depois de 
J>ublicado no "Diário da Assembléia,. 

Sala das sessões, 24 de outubro de 194 7. 
(aa.) Armando Zilcr - Oscar Corrêa -

Xenofonte Mercndante -- Carlos Prates -
·. Waldir Lisboa. (Palmas) . 

Submetido a discussão c votação, é apro-
- vado, sem debate, o requerimento supra, para 
. :r>ublica~~ão c encaminhamento do anexo. 

- A Comissão de Viação. 
li o seguinte o anexo ao requerimento do 

Sr. ' Armando Ziler. 

PROJETO DE LEI SóBHE OS El\I-
. PREGADOS DA RfmE l\IINEIHA 

VIAÇÃO 

' .· ~Artigo 31 do Ato das Disposições Cons-
, htuc10nais Transitórias do Estado de Minas 
Gerais). 

Art: 1 • - Esta lei regulará a prestação 
de ,sc_rvisos elos empregados da Rêde Mineira 
de ~laÇao, enquanto esta estiver subordinada 
ao .Estado de Minas Gerais. 

Ar~·. 2:0 
-- A admissão de empregado em 

· cargo ,mrcwl de carreira ou isolada se fará 
1 ·mcdi<intc concurso de provas ou títulos ou 

· de títulos ·e provas, observando-se rigorosa-
, mente a ordem da classifica~~ão dos candida-
'tos. · 

§ '1 • - Em igualdade de condição, terão 
Preferência para admissão os que já foram 
empregados da Estrada em outro setor de tra-
balho, os filhos e irmãos de empregados ou 
/le ex-empregados aposentados ou falecidos 
como tais 

. · . § 2• :__ Serão admitidos sem · concurso, 
nos cargos para os quais se habilitaram, os alu-
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nos das escolas profissionais mantidas pela 
Estrada c os empregados que se destinarem 
aos serviços braçais e que não constituem pro-
fissão especializada. 

Art. 3• -- As nomeações para os cargos 
dependentes de concurso serão feitas pelo 
Governador do Estado, ~;cndo as demais de 
atribuição do Diretor da Estrada. 

_Art.. 4'' - As vromoções dos empregados 
scrao feitas uma por urna merecidamente c 
outra por antigüidade, alternadamente, apu-
radas na classe. 

Art. 5• -- O empregado só poderá ser 
promovido depois de trezentos e sessenta 
(:lGO) dias de exercício efetivo na classe. 

Art. li'' - A antigüidade será sempre apu-
rada pelo número de dias de exercício efeti-
vo no cargo. 

Art. 7• -- Para todos os efeitos da pre-
sente lei as licenças para tratamento de saú-
de, às empregadas gestantes, para a prcsta-
~~ão de serviço público obrigatório, por moti-
vo de nojo ou gala c os períodos de férias 
são considerados como de exercício efetivo 
do cargo. 

Art. 8° - O m:erccimcnto scrú apurado 
objetivamente, segundo dados e critérios certos 
definidos em regulamento. 

Art. 9'' - Nos casos de igualdade de 
direito à promoção entre dois ou mais em-
pregados serão observados, ·sucessivamente 
para o desempate os seguintes critérios: -
maior antigüidade na Estrada, maior prole, 
estado de casado c mais idade. 

Art. lO - As promoções se farão; em 
cada caso, mediante proposta de uma comis-
são que se constituirá paritariamente, de re-
J>rcsentantcs da administração e dos empre-
gados, com mandato por dois anos. 

Parágrafo único - Os representantes da 
administra~ão serão nomeados pelo Diretor 
da Estrad~;; os dos empregados serão eleitos 
pelo Sindicato da classe ou, enquanto êstc 
não se organizar c funcionar, pelo Clube dos 
Ferroviários, em vota~~ão direta e secreta. 

Art 11 - O empregado nomeado deve-
rá tomar posse e entrar no exercício do cargo 
dentro de trinta (iW) dias contados da data 
da nomeação, podendo êsse vrazo ser I?rorro .. 
gado por mais trinta (:lO) dias, a ped1do do 
interessado. , . 

Art. 12 - Após cinco anos de cxcrc1c10 
efetivo na classe, não havendo vaga para pro-
moção à classe superior por antigi.~idade, o 
empregado lotado em cargo de carreira c qui.' 
ainda não tenha atingido o ápice da mesma, 
serú nutomàlieamentc l>romovido, passando a 
figurar num quadro suplementar. 

§ 1 • - O empregado transferido para o 
nnadro suplementar será lotado, no quadro 
êfctivo tão logo ocorra neste, na classe corres-
pondente à do empregado, vaga a ser preen-
chida por antigüidade. a 

S 2'' - Os emrn·c"''ltlos transferidos par 
o) .. t')(_ '· ue 

o quadro suplementar concorrerão às vaga~ ~or 
se derem na classe imediatamente sui?cr , 
do quadro efetivo, dentro de sua car~eira,t e 
que elevam ~;er preenchidas por rnc~ec~mcn ~· 

§ 3° - Quando houver transferencw par,\ 
o quadro suplementar, ficará aberta .vaga na 
carreira até que possa ser prccnclnda sem 
que haja aumento do pessoal. 

Art. 13 - Os empregados que ocupam 
, cargos isolados, de 5 em 5 anos de efetivo 
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exercício, terão direito a adicionais sôbrc seü~ 
vencimentos, adicionais que, para todos os 
efeitos, inclusive para o dêste artigo· seri\o 
rlefinitivamcnte incorporados aos mesmos· ven-
mentos. 

Parágrafo único - O :mmcnto de ven-
cimentos previsto neste artigo terá por li-
mite o wmcirncr~to máximo e:dstente no qua-
dro de empregados efetivos da Estrada. 

Art. 14 -- O qundro do pe!;soál da Estra-
da :;e:·á organizado de forma que possibilite 
ao empregado chegar à última classe da sua 
c:>.rreirn no períorlo de trinta (30) anos de 
exercício. 

Art. Hí -- A:; transferêneiás ou remoções 
de emprc:~ados serão feitas: a) a pedido, aten-
dida a conveniência do scrvir.~o; h) e:r-ofticio 
no intcrêsse da Estrada, devidamente justi-
fic~Hlo, com recurso do empregado, sem efeito 
suspensivo, vara o Governador do Estado. 

Art. 1G - Af> sub<;titnir:ões interina~ ou 
ocasionais nos cart;"os 1le direção caberão ao 
empregado de categoria, mai:> elev:Hln, e in-
ferior à do suh:;titmno; em igualdade lle con-
dições ao mais antigo na classe: ~;uhsislinrlo 
o empate, ao mais antigo na Estrada, ainda 
que aquela categoria não esteja provida a 
título efetivo. 

Parágrafo único -- Os substitutos perce-
berão os vencimentos e gralificac;ões do car-
go, 1:ernpre que a substit.ui1;ão não fôr decor-
rente de férias ou da ausência do substituído 
por 'no.io ou gala. 

Art. 17 - As suhstitui(;õe~; nos demais 
cargos, se necessário dar-sc--ão por designa· 
ção do Chefe do serviço. 

Parúgrafo único - O substituto percebe-
rá dos vencimentos do substituído, quando ti-
ver a fazer os serviços dêste em horas extra-
ordinárias. 

Art. 18 - A duração normal de trahalho 
nos escritórios da Estrada será cinco (5) 
hora~; c .meia por dia, exceto aos sábados, em 
que será de três (3) horas. 

Art. 1D --- -Nos demais serviços não 
prevhltos no artigo anterior a duração do tra-
balho se rcgerú. pelos dispositivos da legis-
lação federal que vigorar para o serviço fer-
roviúrio em geral, as:;cgurado no pessoal das. 
Oficinas, Devó:;itos c Via Permanente um ho-
rário de 4 horas, no máximo, aos sábados. 

Art. 20 -- Fica assegurado a todo empre-
gado o direito de licença para tratamento de 
saúde, comprovada a sua necessidade por ates-
tado, de profissionais ou junta médica da 
EstriHln. 
· Art. 21 - À empregada gestante será 
concedida licença <lc 90 dia~; com vcncimen-
mcntos integrais na oet~sião oportuna. 

Art. 22 - Serão licenciados, cx-officio 
e compuls~,rim!lCJlte, os cmprcga~los que c~m
trairem moléstia grave on que ofereça pen!{o 
de contúgio para o público c para os dcmms 
empregados. . 

Art. 23 - As licenças para tratamento 
de saúde serão c~mccd.ida~ com vencimentos 
·ntegrais nos dms pnmen·os meses c com 1 1etadc dos vencimentos do terceiro (3°) ao 
3écimo segundo. (12°) m~s, exceto nos ~asos 
previstos no art1g~ antenm:. em que a .. lu:cn-
ça seril com todos os vcncunentos dmante o 
prazo de um ano· . 

Art. 24 - Decorndo um ano, a Estrada 
promoverá a aposentadoria por invalidez do 

, empregado licenciado para tratamento de saú~ 
de se o mesmo não tiver recuperado a sua . 
c~\pncidude de trnha.lho. 

Parúgrafo único - Enquanto ,não fôr con-
cedida' a apo~enhl(loria, a Eslrarla pagará ao 
empregado vencimentos integrais. , 

Ad·. 25 - Os empregados acidentados 
em trabalho I>erccberão vencimentos integrai~;. 
durante o tempo do :;eu tratamento ou até 

rruc sejam dcfinitivanH:nte aposentados. 
Art. 2G -- Em cada eiclo de dois anos 

tcrú o empregado direito a uma licen~~a para 
tratar de inlerêsses particulares, até o .ináxi-
mo tlc seis meses, sem vencimentos, :;cndo. 
acumulúveis m; ciclos para efeito de uma li-
cença mais longa. ~ 

Art. 27 - As condi(~Ões de remuneração 
das lieen~~:u; previstas no artigo 23 serão 
observadas dentro .de cada ciclo de quinze 
(15) mc:;es. 

Art. 28 - As licenças serão concedidas 
pelo Diretor da Estrada. 

Art: .2D --- Sem prejuízo dos seus ycn-
cimcntos, poderú torlo empregado faltar ao 
servic.o pelo prazo llo oito (8) dias qunndo. 
eonh:~dr ea~;amento (gala) ou quando verifi-
car o falecimento de pessoa de· sua fnmília, 
compreendendo-se aí c0njuge, vais, irmãos e 
fi!hos (nôjo). ,. 

Art. 'ao - Os empregados da Estrada; 
gozarão, annalmcn~e, tlc vinte (20) dias úteis 
de férias remunerada:;; e dcccnalmente de 
férias-prêmio remuneradas. . . , . 

Parágrafo único - As fenas-prCimo se-
rão de seis meses para os empregados que 
não tiverem uma só falta durante o decênio;. 
de cinco meses para os que tiverem até 10 fui-
tas: de quatro ·meses, para os que tivcrein 
de H a 20 faltas: e de três meses, I>ara os que 
tiverem de 21 a :w faltas. 

A1·t. 31 --· O empregado só terá direito 
:\:-; férias mmais rlcpcis 12 meses de exercí-
cio c elas seriío sempre gozadas nos doze 
meses subscc1üentes ao período de trabalho a 
tJUe elas se referem, sendo eonccdidn:; pro-· 
1iorcionalmente ú freqüência do empregado. 

Art. 82 -- Os cm}n·cgados da Estrada per-
ccheriío, além dos seus vencimentos fixos, 
o me:mw abono de fnmí.lb que a lei all·ilmir 
nos funeionúrios rlo Estado. 

Art. 3:3 - Os empregados adquirem cs-
tnbilidade logo que ~:tingem dois :mos de 
exercício, truando nomeado:> por concUi'!;o; ou 
r logo , que . atingem cinco ~!H O:> de c;;crciei.o, 
nos ücrntus cnsos. 

Parúgrai'o únieo - O dispo:;to nc~;l.c :,\1'-
tigo niio se nplica ao:; cml)r<:gado:; nomcaüos 
Jlllra cargo:> de eoni'itm(;a ~ 'ílW são Ilrovldos 
em eomissiío. 

Art. 3:1 --- O cmpregnrlo c:;túvel só pode~ 
rú se demitido em virtuüc de ~:cntcnça judi-
cial ou mediante processo regular em que ll~e 
seja assegurnda a m:~is ampla possibilidade Hc 
defesa. , 

Art. 35 -- A di~:pen:::a de empregado niío 
estúvel deverú ser jw;tifieada, podet~do ser 
fundada em medida geral de eeonornw c na 
falta de eficiência ou assiduidade do cmpre~ 
gado, além de caráter de pena que pouer<l 
ter. 

Art. 3G _ Para efeito de . estahilidatie 
serú eompntndo 0 tenwo de serviço 11rc:üado 
anteriormente ü Estrada ou a .qualquer oulru · 
emprêsa que se lhe . venha n mcorporar. 



Art. 37 - Os empregados da Rêde Mi-
neira de Viação, quando aposentados, terão 
direito ao provento de aposentadoria, asse-
gurado aos ferroviários públicos civis do 
Estado de Minas Gerais. 

Pm·ágrafo ílnico - A diferença entre o 
provento a que o servidor tiv~c direito na 
forma dêsse artigo e 0 pago pela instituição 
de previdência social, a que estiver vincula-
da a R. M. V., será integralizada por esta 
e correrú por conta do Estado de Minas Ge-
rais. 

Art. 38 - Concedida a aposentadoria pela 
instituição de previdência social competente, 
na conformidade da legislação própria, a Es-
trada promoverá a imediata revisão do cálcu-
lo do tempo de serviço do servidor aposenta-
do, operado pela lnstitui(;ão, e e~;tabelecerú 
a quantia do provento que lhe incumbe pagar, 
na forma d0 parúgrafo único do artigo ante-
riór em função do .tempo de serviço apurado 
de acôrdo com o previsto no nrt. 7•. 

Art. 3H - A diferen~~a de provento a que 
3e refere o parágrafo único do arti:~o 37 de-
vcrú ser paga a contar da data em que o ser-
_vidor fôr desligado do serviço ativo. 

Art. 40 - O servidor que contar trintn 
anos de efetivo servieo c não puder ser apo· 
~<>cnlado pela instituição de previdência social, 
se o requerer, serú aposentado na forma da 
legislação que rcgulu a aposentadoria dos fun-
cionários públicos civis elo Estado, apurado o 
tempo de serviço nos têrmos do artigo 7", e 
receher'ú os res1Íectivos proventos por conta da 
Estado de Minas Gerais, nté que venha a S?r 
aposentado pela instituição de previdência 
competente. 

§ 1• :--O Empregado aposentado na forma 
d~ste artigo pagarú em dôbro suas contribui· 
?oe:; Para. a instituição de previdência ~ocial 
.t_que es~tver filiada a Rêde Mineira de Via-
çao, lllcdwnte desconto na fôlha de seus venci-
ve~tos, .até que venha a ser aposentado pela 
mesma mstituieão. § ')9( :.-' , 

•:'\o de~ - l!rl}a ~ez aposentado pela institui-
J~re , P~evt?en.cta social, perceberá a tlife-

,nça de. Pl ovento~; de que trala o artir<o :17 e seu paragrafo. ,, 
, Artf. 4~ - Os empregados aposentados n.t con orrmd·•tle <lest 1 . t -- ,. . , .. , .. , , .. · · a et era o seus ütrellos 

dSS~oUr.tdos enquanto viverem. 
. Art. 42 - Aos emJn·e"'Hlo. I· l~··'. l· so ~wrão aplic: , ,·. . . · ';' s c a :··'I a<.,, 
d t • · <l\ ets ,\s segl!lnles pen·thtl't<le•: a ver encw cens .. . . · - · ~ ' -• 
d · - ' 111 •1• snspensao ate tnnta ·tns c crrussao. • • , 

Art. 43- Os cmlH'e!!·•·' t - I" . 
I>assc livre nas I{ 1 . l· "''"~0~ erao < treito n 
• 1 · . 11 las < ·' Esh a da quando ern gozo <e fcnas, tanta•· vt·ze•· (!lt"nt . 

• , '' " • ·• '" OS SeJ'llll OS penodos delas e,! quando viajem I> ·. ' , .. · 
le tntamen'o d!! · 1 · 01 mo •. tvn { ' . , . . '. SalH ~· vara insr>e~~ão médi-

ca, c
1
•;n ~u v1f.o, .m~ em v1rtudc de nôjo ou gala. 
aragr~ o. muco - Quando em ''Ôzo d • 

férias, o dtrett,o. a !>asse livre se cst~ndc à~ 
;pessoas da fan_nha do empregado, assim como 
nos easos de vi~li-\?In Il:l.!'!l tratamento de l:>aúde 
de inspe~:ão methca, noJo ou gala. 

Art. ,14 - Terão direito, também a passe 
tivrc os filhos d~ .empregados <!ne tenham de 
viajar para frcqueucw de escolas. 

Art. 45 _:_ Licenciados para tratar de in-
tcrêsscs particulares, nfastados ou suspensos 

, dos serviços, nos dias em que não haja traba-
lho e sempre que possam se ausentar sem 
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prejuízo do serviço, os empregados terão di-
reito a passe com abatimento de setenta c cin-
co por cento (75%). 

Parúgrafo único - O abatimento concedido 
neste artigo é extensivo às pessoas da famí-
lia do empregado em qualquer oportunidade. 

Art. 4G - Para efeito dos dois arti-
gos anteriores, consideram-se da família do 
empregado o cônjuge, filhos e enteados me-
nores ou inválidos, filhas e enteadas solteiras 
exceto se, sendo maiores, viverem a expensas 
próprias, pais, irmãos que vivem na depen-
dência exclusiva do empregado. 

Art. 117 - Terão direito ao passe com 
75°/o de abatimento, em qualquer oportunida-
de, também os empregados aposentados ,e as 
pessoas de suas famílias, compreendidas estas 
de acôrdo como o artigo anterior. 

Parúgrafo único - Igual direito terão os 
vcnsionistas da Caixa de Aposentadoria e Pen-
sões dos Ferroviários da Hêdc J.Vlineira de Via-
ção c da extinta Caixa de Pensões dos Empre-
gados da Estrada de Ferro Oeste de Minas. 

Art. 118 --- A Hê<le Mineira de Viação 
eriará o serviço para a identificação dos seus 
empregados, fornecendo a êstes uma carteir:J 
de identidade, na qual se registrariio também 
todos os atos c fatos da vida funcional de cada 
um. 

Art. 4!l - Nenhum jmpôsto ou taxa do 
Estado gravar·ú os vencimentos dos emprega-
elos da Estrada. 

Art. 50 - .. - A todo empregado serú as<;e· 
gurado o livre exercício do direito, de recur-
so, de petição ou de representação ao Govern<t .. 
dor do Estatlo, com referência aos utos 0\1 
fatos que lhe digam respeito ou relativos aoo; 
intcrêsses da E~>trada, desde que o fa~~:Hit em 
têrmos convenientes. 

Art. 51 - Para os efeitos do~; artigos 12 
c l:J da presente lei, o prazo de eineo anos 
serú computado a partir da vigêneia do De-
creto-lei 11. l. 77:~, de 2\) de junho de l94ii. 

Art. ií2 - Hespcitados os princip;o'> c 
disvositivos da presente lei, fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a regulamentar surJlciiva-
mente a prcsta(;ão de serviços dos empregados 
tla Hêde l\Iineira de Viação. 

Art. 5:5 - Esta lei entrará em vigor na 
data da sua rmhliea~~ão ficantlo revogadas as 
disposições em eontrúrio. 

o rn·csente anteprojeto foi discutido e 
aprovado em assembléia dos ferr~vi.úrio~ d~t 
Hêde, realizada nesta data, no predw 1s1!0 .a 
rua Curitiba, n. 7'1G, sede do Centro <ht Colo-
nia Portuguêsa, patrocimHla pelo Clube dos 
Ferroviários. 

-- A Comissão de Viaç1lo. 

2° CONGRESSO DE ESCRITORES 
O SH. PHESIDENTE - Dou a pnlavr::t 

ao Sr. Fabricio Soares. 
O SH. FABIUCIO SOARES Sr. Presi· 

dente, Srs. Deputados. . dêste 
A realização nesta Capital, em ?ws. res 

mês, do II Congresso Brasileiro <le I<..scnto · ' 
constituiu acontecimento de singular relêvo 
na vida inteleetual do País. . 

Heuniram-sc em Belo Horizonte escnto-
• res c jornalistas de vúrios Estados_ da Fcde-
ra~~ão, interessados todos na discussao de gra-
ves problemas do cspirito, suscitados em ques-

!'!··r '. 
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tõcs ·que .constituir~m o temário. do conclavc 
ilustre. As discussões foram vivas e numerosas 
dad<? _mesmo o caráter do Congresso, de que 
participaram legítimos expoentes da cultura e 
~a .. inteligência _de nossa terra, O debate de 
1dews~ · c!n ar_nlnentc de liberdade c respeito 
aos dircit~s mclividuais, é sempre grato aos 
homens saos de espírito e de boa formac·-
moral. D_aí, ? êxito da reunião, comprov;;~l~ 
n,a resoluçao fmal votada pela unanimidade do 
Congresso c em que se concretiza, mais que 0 
pensamento de seus participantes porque na 
vci·~ad?, um mínimo considerado fundar~cn'
tal ~: VIda. e. a.o. florescimento de uma socieda-
de livre c clVIhzada. Nesta oportunidade, de-
vem ser rememorados dois dos princípios que 
rcc.eb_crarn a consagração honrosa do voto 
unannnc dos congressistas c intelectuais: o 
s~g~mdo, qu? <!cclara essencial ao pleno cxer-
c:rcro da nussao de escritor "a mais ampla 
.liberdade de pensamento incompatível com o 
cstahclcc~mcnto de qualquer forma ou siste-
ma de chtadnra, c só assegurada num regime 
qu~ tenha por base a liberdade de expressão 
~~ hh?n!adc de crença, a libcrlação do temor 
da vwlcncia e a li!Jerta<~'ío d:1" necc•·•·1·cl"''"" .... • " ~ (. •? .:J.:> <.-l>. .. l ...... ') 

cconom_Icas , e o terceiro, que caracteriza 
a !cgahd~dc democrática pelo:-; seguintes re-
qursrtos iundamcntais: "respeito ao regime 
rcprc:;cntatiVo, con~;ubstanciado na livre or-
wmiz:lç~to de assocint:<ie:·; c partidos c na in-
vwlab:JI<lade .d? man<lato popular e eliminação 
das leis restntlvas e dos aparelhos judiciários 
de exceção, que longe de defenderem o Estado 
uernocrútico, comprometem a sua integridade. 
. Nesses princípios se contém normas poli• 

tlcas que se confundcrn com os próprios funda-
mentos do rc[jimc dcmocrútico c cuja obser-
vúncia, não so os seus cxpositoí·cs, ruas todo 
o povo brasilcim considera condição de sua 
subsistência e sobrevivência. As quatro libcr-
,dades de Hooscvelt consagradas no primeiro 
dêles, vêm juntar-se, no último a mais formal 
c severa repulsa ús renovadas tentativas de 
rcstanra~~ão de um espírito de govêrno incom-
patível com a tradição c as aspira~~ões do nosso 

.povo. 
No quadro objetivo da situa~~ão brasileira 

o que se verifica é que a mentalidade de alguns 
homens do govêrno não readquiriu ainda aque-
la pureza democrútlca indispensável à conso-
lldaç:to do regime recém-inaugurado. Vicia-
dos na prática do arbítrio c com as imunida-
des da irrcsponsabilillade, chocam-se, consecu-
tivamente, com as franquias legais, provocando 
êsse ambiente de insegurança e incerteza. 

A tentativa da chamada lei de seguran-
ça ni cstú, corno um cscárneo lançado ao 
}Jrio c às convicções da no~;sa gente; por mais 
de uma vez, na Capital da Hepública, o povo 
tem sido vítima, em praça pública, de violên-
cias de urna policüi" considerada indispensável 
ú subsistência do govêmo; o direito de asso-
ciação, garantido pela Constituição Federal, 
é hoje quase letra morta, na interpretação 
capciosa dos ministros c servidores; a liber-
dade de expressão tem sofrido restrições de 
tôda sorte e a censura, tão cara a muitos dos 
que hoje "se aprumam na critica irrestrita" é 
ensuinda com a rara desenvoltura. Ainda on-
tem, sob os olhos de unia polícia que somente 
nüo se atrasa quando é convocada para es-

p~ldeir.ar o ~o"?• cmpas.tel~u-sc, em plena Ca-
P!~a~ da Hepuhhca, um orgao de sua imprensa 
dwna. · r 

Trata-se ~1«: episódio deprimente, verdadei-
ro ato. de t_rmçao aos nossos compromissos in-
tcrnacwnms, como a Ata de Chapultep'cc . e. um 
.passo a mais no caminho da reação. ' , 

Como de praxe, foi instaurado o inquéri-
to policü~l c é de se desejar que, desta vez, seja 
desrespeitada a praxe c se apontem. à opinião 
pública c aos tribunais os responsáveis pelo cri-
me nefando. Todos êsses fatos, numa sucessão 
caprichosa c significativa, mostram a oportu-
nidade c a importfmcia da declaração de 
princípios levada a efeito pelo 2'' Congresso 
Brasileiro, de Escritores. (Palmas). 

POLíTICA DE DIVINúPOLIS 
O SR. PRESIDENTE -·Dou a palavra ao 

Sr. Lima Guimarães . 
O Sil. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados. 
Atendendo à solicita~~ão de um colega 

ausente, passo a ler il Assembléia a seguinte 
carta (lê) : 

"Divinópolis 21 de outubro de 
Exmo. Sr. Dr. Tancrcdo Neves, 

Dcputalo Estadual - Del o Horizonte. 
Prezado Dr. Tancrcdo: 

1947 .. 
D.D. 

Saudações. 
Anexo a esta estou lhe enviando o jor-

nal da Coligação local, pelo qual (na úl~im~t 
púgina) o amigo verá como _se pr,etendcu hqu_F 
dar, à última hora, o patrunonw da Prefei-
tura. . . · 

Peço-lhes, se po~;sível, tornar qual!Jucr pro-
vidência, perante o Govêrno ou n:: As~em
bléia, ainda que solicitando informaçoes so?rc 
o emprêgo da verba, pelo menos para cvltar 
que êsse fim seja eleitoral. . . {.; um dever de 
todos nós, inúependenterncntc do aspecto po-
lítico. ·n ã O Prefeito an-ccadou mal~ de um rni 1' o 
de cruzeiros, que foram gastos n,~ ~o_ns~ru:
ção de uma estrada cujo preço oflcwl c 
de 140 mil cruzeiros. Reformou ~r~clw _de 
uma rua, calçou apenas um quarte1rao CUJOS 
paralelepípedos já estavam pagos pelo Pre-
feito anterior,' fêz alguns mala-!~m-ro_s com 
auxilio da Cia. Mineira de Siderurgia que doou 
as vigas de concreto. Na da mais. 

Pois bem, desapareceu o milhão de cru-
zeiros arrecadado, c, pior ainda: foram con-
traídas dívidas superiores a seiscentos mil 
cruzeiros. 

E, por cima de tudo isso, é público, notório 
c tem provocado revolta o fato de estar a 
Prefeitura atrasada no pagamento de salários 
dos operários, dois c até três meses. . . sob. o 
fundamento de que "não hú verba". 

IPor outro lado, a municipalidade, nos pri-
meiros dias de Govêrno do Sr. Alvimar Mou-
rão, atual candidato a vice-prefeito pela Coli-
gação, adquiriu o caminhão marca «Ford:», 
moclêlo 1!l,fG, HP, 8 cilindros, carrossaria e 
cabine fechadas, motor n. 799 T - 1.466.800, 
côr verde, pelo pre~~o , de Cr$ 53. 000,00, 
firma J. Habclo S. A., cuja nota de venda 
foi extraída ém 26 de junho de 194 7, passan-
do-se o competente recibo à Prefeitura, na pes-
soa do Sr. Alvimar Mourão. Dito caminhão, 
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um, ou dois dias depois, foi vendido para lon. 
«inqua cidade do Oeste ao que se diz por 
j;reço muito superior ao da tabela ... 

' Entretanto, nenhuma autoriza<;ão foi con-
cedida no referido Prefeito, pelo Govêrno do 
Estado, para revender dito eaminhão, fato aliús 
proibido na época pelo Govêrno Federal, para · 
evitar "cômhio negro". A docmncntação da 
venda dês~; e caminhão estú em meu poder.· O 
veículo nunca mais foi vi~;to na cidade, cn· 
quanto a Prcfeilma paga a proprietários de 
outros caminhões para transporte~; ... 

E para coroar tudo is~:o, conscguirmn apro-
vacão do Govêrno do Estado, que d;:)VC ter 
agiclo de boa-fé, para vender trinta loles e dois 
prédios com os respectivos açougues, tudo na 
municipalidade, conforme edital no jornal in:.. 
cluso sem nenhum plano para aplica~~ão da 
verb~' daí decorrente. Ora, estamos ü véspera 
da rcéonstitucionaliza~~ão do municÍI>io, c não 
seria justo que Prefeito não eleito fôsse tomar 
medida de tamanho vulto (venda de ilO lotes) 
'deixando a municipalidade prüticamente sem 
patrimônio, qunndo tem ela nccess~<h~dc de 
terrenos para escolas, mercados c 1numeros 
outros serviços públicos. 

· Não ·estou procurando criar caso para 
o Govêrno, e se o quisesse teria gritado contra 

. . demissões de delegados, de pro!essôra~ ~ outr~s 
funcionários, por simples motivo pohtico. So-
llre isto nada disse, por compre~ndcr qu? f' 
política de meus adversários, aqm no mumci-
pior é exatamente esta. . 

Por outro lado, o novo Prcfclio, Dr. La~1~o 
·Epifanio, acompanhado do Delegado de Pollcw 
·(não se trata do Hegional) comparece a todos 
os comícios da Coligação. E ainda ontem, se-
gunda-feira, discursou no comíc!o prú-ca~Hli

' daturas da Coligação num dos hmrros da cida-
de, fato êsse de que é testemunha tôda a popu-
lação local. 

Ora, são fatos em flagrante contraste com 
a Circular do Exmo. Sr. Dr. Seeretúrio do 
Tntcrior. 

' 
1 Na expeetativa de seu patriútieo interf!ssc 

pelo assunto, agradeço a snbscrcvo-mc, aten-
ciosamente, 

. (a.) Jovelino nabclo:» 
O SH. LI?IIA GUI:VIAHÃES - Não quero 

tecer comentários. A minha finalidade, nesta 
tr:ihuna, é apenas ler a carta. (Palmas) . 

AINDA A POLtTICA DE DIVINóPOLIS 
O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o 

Sr. Osenr Corrêa. 
O SH. OSCAH COllRI'<:A - Sr. Prcsidcn-

'te, Srs. Deputados. 
í~ com grande prazer que subo a esta tri-

lnma, principalmCI~tc 'tomando eonhecimento 
agora pelo no.hrc ~idcr da oposição, Sr. Depu-
tado Lima Guunarucs, _que a cnrta que S. Excia. 
leu não pode· te1; designado o ~;cu assinante. 

, í~ssc anonimato c ?o.a pr~va. , , , . 
. 0 Sl'. Lima (~mmaraes - \i .. hxcw. me 

"te tim arn1rte? - Na carta ha um trecho pcrrm ' 1. . 
1 •ixci de ler c que < iZ o segumte ... 

que ~c SR. OSCAR COHR~~- V. Excia. não 
prcci.sa ler o trecho: A~ivmho · · · _ ' o Sr·. Lima G,uzmames - · .. «~cço. na o 

, .ler o meu nome, porque pusso ser r>e_rs.egmdo". 
O, SH. OSCAH CORHÊA - ,Jniclalmcnte, 

desejo responder ao aparte do Sr · Deputado 
Uma Guimarães. 

'I ' 
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O missivista começa por dc;;eonhveer, o 
que é bom sinal, que estamos num regime de 
liberdade e não mais. 

. Acontece, Jlorém, que o missivista nf1o 
thz. 51 verdade. Tratando·sc prceism:lCni.e de 
r?gwo que conheç0 muito bem, de zona fér-
til c pr{x;pera para a qual tenho trabalhado 
eont afinco, sinto-me no dever de ~ubir a 
esta tribuna, imediatamente para dar r~:spo~'
ta cabal, pronta c fulminante, ao missivista, 
que por intermédio do ilustre líder, Sr. Depu-
tado Lima Guimarães acusou sem fundamento 
c com malíeia. J~, aliús, de se salienta r ní\o te-
nha ·.rindo a esta triln:nn aquêle eminente co-
lega a qur:m foi dirigida a em·La. .Já é, de 
si, a primeira ob,ieçf!o a fazcr·sc; não é, porém, 
a única. A:; pessoas a ctuem a carta acusa 
eowo o:; Srs. Alvimar l\Iourão e Lauro Epi-
fônio, estão aeima de qualquci' crítica, por-
que, durante todo o tempo da ditadura, se 
portaram com a máxima bravura e inteireza 
moral c agora, à frente dos destinos de Divi-
nópolis, o Sr. Alvimar 1\Iourão, enquanto es-
teve trabalhando em benefício da região tô-
da, fazendo um govêrno "mais da lei do que 
dos homens", trabalhando com denodo, eom 
dinamismo, - com todo esfôrço c com des-
prendimento para a p,rosperidàdc da cidade 
'i! da região . 

Il por isso, Sr. Presidente, que, desde 
já - e reservo-me o direito de voltar ao 
i\ssunto, ·- afirmo que, acostumados a usar 
os dinheiros públicos de tôda maneira, uti-
lizando·os em campanhas eleitorais ou em ou-
tros fins pouco lícitos, não compreendem se-
jam êstcs gastos em hem do povo. 

Usar o dinheiro público para construção 
de estradas, de pontes, de escolas, isso não 
agrada aos dirigentes do Partido Social De-
rnocrútico, aeostumados num regime em que 
nada se fêz pnra o povo c, sim, tudo foi feito 
contra o povo. 

O Sr. Lima Gimnarcies - Acaho de ter 
autoriza~~ão para declinar o nome do missivis-
J:a. 

O SH. OSCAH COHHI~A - Não quero o 
nome: presumo quem seja ... V. Excia. pode 
riscá-lo. Desejo apenas a cmta para eontestar, 
item por ilem, palavra por palavra, ponto por 
llO!ÜO. 

O Sr. Uma G11inuwíes ~ Mas, diz o se-
guinte: "Se necessário, estou pronto a pres: 
tnr o meu dopoimcnto sôbre o que aqm va1 
relacionado". O nome do missivista é .Tove-
líno Rahclo. 

O SR. OSCAH COHHI'>A- Exatamente cc!-
mo previa. Conhc~~o pcrfeitnmcntc o Sr .. Toveh-
no Habclo c, aliás, já sahin, mais ou me~os 
que só ôle seria capaz de ,fazer acusaç,ocs 
eomo esta. t::lc é o principal interessado, pol:-
que, durante vários anos, dominou o r~U!l- 1: 
eipio de Divinópolis' sem prestar hencftclOS 
i1 população c o t~nta de l,!OVO cl.e~alde em~~~ 
ra c posso assmmr a rcsJ)onsalnhdade, dcs 
tribuna ou em qualquer outro lugar de lu~ 
tôdas as acusac;.ões que se formular eon r. 
o Sr Alvimar Mourão, são infundadas •. podr: · · ·no " que S. Excia. no govêrno do mumc!I l" 
D. · · l" d 1 -o que c 'lSRl't 1vmopo iS, csenvo veu atuaça 1 m·í. 
de elogios, c qne ninguém, de hoa ou 1 ~ d• 
fé, poáe contestar. Olhe-se a fision.omia 1' .e 
Divinópolis nntes de ser prefeito o. Sr: A f~
mar Mourão e olhe-se a fisionomia de Dl· 
viAÓllOlis hoje crn dia. · 

'I 
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Não lu{· po'nto de comparação. Aquêlcs · 
que · gorvenaram, durante tão longo tempo, 
aquela Cidade, ·nada fizeram em benefício do 
povo, c, em seis mêses, o Sr. Alvimar lVlourão 
remodelou a cidade, fazendo mais pelo seu 
povo, nesse pouco tempo, do que outros no 
"curto período" de mais de uma década. 

Quanto ao Dr. Lauro Epifânio, há dias 
nomeado, é pessoa de absoluta idoneidade, 
moço culto c pro h o. 

A venda de lotes a que se refere o nobre 
Deputado Lima Guimarães, lendo a carta do 
missivista J ovelino Ilabclo, foi autorizada pelo 
Departamento dus Municipalidades e Conselho 
Administrativo, c tem por finalidade comple-
tar obras inadiáveis c a edificação do grupo es-
colar, desde que a venda dêsses lotes e prédios 
se destina, exclusivamente à ohten~~ão do nu· 
merário ncecssúrio para a realização dessas 
ohras de absoluto interêssc público. 

I1 êste, Sr. Pccsidcntc, o primeiro comen-
tário que desejava fazer à carta do Sr. .Jo-
velino Habclo. Aliás, hasta a enunciar,~[io do 
nome do rnissivi:;ta para que a carta se res-
ponda por si mesma ... 

O Sr. Carlos Prates, IJQl' parte da Comis-
são de Constituição, Legislação c Justiça, lê 
e remete à MesH o seguinte: 

PAH.ECEH PAHA 3• DISCUSSÃO SôBHE 
O PHOJETO N. 15 
Comis'siio de Justiça 

Não havendo emendas a serem aprecia-
das pela Comissão, esta mantém o parecer 
.la emitido, opinando por que o projeto n. 
15 seja submetido à 3'' discussão c aprovado. 

Sala das sessões, 24 de outubro de 194 7. 
- (aa) Pedro Draga - Carlos Pratcs - Cfm-
dído Ulhôa - Hondon Pacheco - Fabrício 
Soares, vencido. 

- Publicado inclua-se em ordem do dia. 

PROJETO N. 48 

(Pixa;;ilo da Fôrça Pública 

O Sr. Presidente informa à Casa que 
finda hoje, o prazo de cinco dias para a apre-
sentação de emendas pam 3• discussão do 
projeto n. 4G, fixando o efetivo da Fôrça 
Policial do E~;tado para o uno de 1948. g~;~c 
projeto vai à Comissão de Seguran~~a Públi-
ca c;om a única emenda, nesta fase ofereci-
da a fim de ar>rescntar seu pnreeer 11ara 3• 
discussão, de acôrdo com o art. 137 do He-
gimento. 

11 a seguinte a emenda única, acima re-
ferida: 

EIIIENDA N. 1 

Ao Projeto n. 48, em 3• discussão. 
Ao art. 1 Q c onde convier: 
Diga-se Polícia lrlililar em vez de Fôl'-

ça Policial, de ncôrdo com a Constituição 
Federal, no seu art. 183. 

Sala das sessões, 21 de outubro de 194 7. 
- (na) Antônio Caetano - Emilio Vascon-
celos - Chaves Ribeiro. 

- A Comissão de Segurança Pública. 

A. I ... - 47 

'. 
COMISSÃO DE FINANÇAS 

Substituiçií,o 
Está sôhre a mesa o seguinte requeri-

mento, que {~ lido pelo Sr. 1? Secretário: 
Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia L e-. 

gislativa. 
Achando-se ausente desta Capital o Sr. 

Dcputatlo Tancredo Neves, membro da Co· 
missão 'de Finanças, solicito a nomeação do 
Sr. Deputado íJitimo de Carvalho, para suhsti-
tituí--lo durante sua ausência. . 

Sala das scssõe~;, 2-1 de outubro de 1947. 
- (a.) Maurício Andrade. 

O Sr. Presidente defere o requerimento 
supra c designa o Sr. l'Jllimo de Carvalho i>ara 
substituir o Sr. Tancrerlo Neves na Comissão 
de Finanças, dunmtc a ausência dês te. 

O SH. PHESIDENTE - Encontra~~c sôbr1~ 
a mesa um retrucrimcnto do Sr. Deputado Val-
dir Lisboa, publicado na ala, da 62' scr;são 
ordinúria, assinado pelos diversos líderes das 
lmnendas que se a~;scntam ne:;ta Casa, reque-
rendo fôsse convoeada uma sessão extraorJl-
núria para arnanhu, em comemoração ao ccu· 
t.cnúrio de nascimento. do insigne estadista 
Crisnim .Taques Bias Forte~;. 

-_ Submetidos a votos, é aprovado esse 
requerimento. 

Estando esgotada a hora do expediente, 
passa-se à 

2~ PARTE DA ORDEM DO DIA 

2• DISCUSs_:\Q DO PROJETO N. :iG 

Anuncia-se o pros~~cguimenro da (ÜSl'l'S · 
süo c vob'wflo de emendas ao ptéljdo n. :">G, em 
2'' discuss'ão, reorganizando a Caixa Econo- · 
mica do Estado de l\Iin:1s Gcr<JIS c cot~tcndo 
outras providêneias. 

EMENDA N. 1 
Segue-se a discussfio e votação da emen-

da n. 1, de ~mtoria tlo Sr. l}otr_1aró Júnior, no 
projeto n. 5G, que tem par~cm· contrário da 
Comissuo. IZ franqueada a palavra. 

O SR. AIDERTO DEODATO - Sr. Pre~ 
si dente. 

A Comissiío foi eontrúria :t P<;ta ernelld~.t. 
porque acha que o oh.ietivo é .!a competl>n-
eia da própria Caixa Econômic~l, a que c;Ü!e 
regulamentar a quantia que ;leve ~;cr dcpo<;i-
tada, ·qual o seu máximo c o S.)U mínim<r, e 
que, certamente, poderão variar :mualmente. 
de neônio com as neecs~lidades da me1;rna 
Caixa. 

O SH. PRESIDENTE - Vou submettcr a 
votos a emenda do Sr. Bar.laró .Júnior. 

Os Srs. Deputados que lhe forem f:lvo-
rúvcis queiram pcnnunceer em ~;cus Iugorcs. 
(Pausa). Foi rejcitnda a emenda. 

EMENDA N. 2 
Logo após, anuneia-sc a discussão c vo-:-

tação da emenda n. 2 de :mtoria do Sr · ~a
daró Júnior, com pnre~cr contrário da Coml;;-
são. 11 livre a palavra. 

O SH. LIMA GUIMARÃES, profere ur~1 
discurso cujos originais não foram devolvi-
dos. 

O SH. ALBERTO DEODATO .,-- Jú ontem 
Sr. Presidente, falei sôbre o assmlt?. O, t!U>~ 
se trata é do seguinte: dar autononna à Cn1xa 
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Econ.ômica, c só a autarquia pode marca;· os 
vencimentos elos seus fnncionúrios. Seria, 
p~:n·tanto, urna exceção para êsses funcioná-
nos. 
. O Sr. Lima Guimarães - V. Excia. dá 

hccnça para um aparte? fl uma autarquia, 
mas que estú sendo regulada por uma lei vo-
tada aqui. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - O meu 
ponto de vista é o seguinte: seria dar apenas 
a alguns funcionários os ordenados fixados de 
antemão c deixar outros sem fixacão de venci-
mentos. Portanto, a Ccmi:>~;ão csttHlou êssc as-
sunto c é de parecer qnc seja rejeitada a 
cmench~. 
' O SH. ARMANDO ZILER- Sr. Presidente 
peço a palavra. 

O SH. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Armando Zilcr. 

O SH. AHJ\IAI\DO ZlLEH - Sr. Presidcn-
te. 

Como baneúrio que sou c, portanto, de 
uma corporaçúo que tem tôila afinidade com 
os funcionários das Caixa:> Econômicai.:; devo 
declarar que estou de inteiro ucôrdo com a 
prcten~;ão d:~quele~; eoicgns, porque não se 
compreende, si·. Preúdcntc, que os inspeto-
res da Calxa Econômica, que equivnlem a ins-
petores de hnncos, t<:;nharn ordenados trto in-
llignificantes co1:1o Crf3 1.GOO,OO. Não é possívc~l 
também, oue com a respow;::hllidade que êlcs 
têm, fiscalizando operações de tôda natureza 
e de grande' vulto, em tt;da :.!;; ar;f:neh,~; <la 

·Caixa no Esb:do, len!Wiil ordcn:.dcs que 
niío são ordenados, mas apenas uma tcnta~~ão 
constante ü de!wncstidadc. 

Por êsse motivo, voto pela emenda Ba-
daró. 

- Submetida a votos, é rejeitada css<l 
emenda. 

VERIFICAÇ};.o DE VOTAÇÃO 
O SR. LIMA GUIMAIUES - Sr. Prcsi, 

dente, requeiro verifi_cação r! e votação. 
0 SH. PHESIDENTE - Os Sr~;. Deputa. 

dos C!Ue votaram cuntra a emenda qucirant 
permnnecer sentarlos. (Pa11su). Os Srs. De· 
putados que votaram a favor da emenda quei-
ram levantar-se. (Paaw). 

Continua sendo rejdtacla a emenda. 
O SR. LIMA GUJMAIUES --- Sr. Presi-

dente, requeiro verificação de número para 
vota!,'ão. 

O SR. PHESIDENTE -- O ~;r. Sccretúrio 
vai prorcder a chamada dos Sr.;. Deputados. 

O SH. 1• SECHETAIUO -- (Procede a 
chamada). 

Estão presenté 30 Srs. Deputados. 
O SH. PHESIDENTE - Não havendo 

nt'1m_ero regirr;ental para vota(;tio, suspendo a 
~essao por 1:> minutos. 

HEABEHTURA DA SESSAO 
O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a 

sessão. 
Por se tratar de matéria da mais alta im. 

IJOrtância, a Mesa sente-se no dever de lcmhrm 
o ?rt. 12 do Ato das Disposições Constitucio. 
nms Transitórias do Estado, assim redigido 
A proposta orçamentúria para 1048 serú 
·~nc~minhada ü As!lernhléia Legislativa sessen-
ta dllls depois de promulgada a Coustitui~~ão e 
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discutida e vota ela em quarenta e cinco dias>· 
O projeto da lei cr~~amentúria para o ano 

de 1948 foi apresentado à Assembléia em 12 
de setembro, tcrrnin2ndo J)Ortauto, o prazo 
para discussão e votaciío, no p ró;dmo dia 28 · 

O projeto cncontr·a-~;e ;dnda em poder da 
Comissão de Finanças. 

O SH. ALDEHTO DEODATO - Pediria 
n V. Excia., Sr. Pre:>iJenlc, que, como Presi.-
dente desta Casa, fizesse um apêlo a ser publi-
cado amanhã: a impr~nsa d~1ria uma nota para 
que todo~; os Srs. Deputado~; aqui estivessem 
- pelo menos os que ::;c encontram em Belo 
Horizonte - nas sessões extraordinárias qu~ 
iríamos requerer a \. Excia. convocar para 
súbado, domingo c segunlln-fcira se:;sõcs 
diurnas e noturnas. 

O SH. PHESIDENTE '- A Mesa farú o 
npêlo, solicitando it imprensa publicar uma 
nota, c se diriGirá por tclc~l'rmna a todos os 
Srs. Deputados au:;c1~lc~;. 

Vcn1 it n1csa o seguinte 
HEQUElUt\lENTO 

Sôbre coiwocação de se:;:;ues extraor-
dimírias 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia I, e-. 
gislutiva. 

Os abaixo assimHlos requeremos a V· 
Excia se digne de comocar cstn A~;scmhléia ex~ 
traonlinilriamcnte nm dias 25, 2G 27 e 23, em 
scs:;õcs diurna~; c nolurnas, sem direito ao 
jellon. 

Sala das sessõe:;, 2'1 de outuhro de 1947 · 
(aa.) ll.lbcrlo Dcolbto - Oscar Corrêa-

Sousa Carmo - Hondon P~1checo - Fabrício 
~;oares - Emílio Vasconcelos. 

O SH. PHE3IDi~NTE - O presente re-
querimento visa aperws realizar uma :;e:;são 
110 próximo domingo, porque jú há um requ~
rirnenlo aprovado, IHdimlo sessõe~; extraor(h-
núrias. 

O Sr. "1lbcrlo Deodaío - Mas só até o 
dia 12. 

O SH. PHESIDENTE - Até o dia 3.1 do 
corrente. 

O Sr. Albedo Deodato,- O outro é at~ o 
dia 12 de outubro. Esse requerimento, .:ll' • 
Presidente, daria oportunidaltc de, se for !le-
cessúrio, V. Excia. convoem, para terça-f~zra, 
uma sessão pela manhií, se houver nccesstda-
de. 

O SH. I'>HESIDENTE - O rcqnerim~nto 
do Sr. DepubJ.l1o (Jl:imo de Carvalho, d~vula: 
mente aprovado está rcdi"ido nestes termos 
(lê). ' " 

De maneira que 0 requerimento formu-
lado, pelo Sr. DcJltitado Alberto Deodato, 
apenas proporciona urna oportunir~a~c. par:~. 
realização de uma sessão ex:traordmarw do-
mingo. 

Os Srs. Deputados que siío pela aprova-
ção do requerimento, ql!cirarn permanecer 
assentados. (Pausa). 

Foi aprovado. 
EMENDA N. 2 
(Projeto n. 5ü) 

O SR. ALBERTO DEODATO - S_r. Pre-
sidente, cu Ilcdiria a v. Excia. o adwmcnto 



da emenda que deu· origem ·à verificação. 
O SH. PHESIDENTE - Eu pediria que 

V. Excia. formulasse o pedido por escrito, 
na forma regimental (Pausa). 

Vem à mésa o seguinte 
HEQUERIMENTO 

Ex mo. Sr. Presidente da Assembléia Le-
~islativa. 

Hequcrcmos a V. Excla., ouvida a Casa, 
se digne de adiar a votação das emendas 2 
c ;{ ao projeto n. 5G, prosseguindo na vota-
ção das demais. 

Sal a das scssõe~;, 24 de outubro de HH 7. 
(aa.) Alberto Deodato - Oscar Corrêa 

- Lima Guimarãe:;;. 
- Submetido a votos,. é aprovado êsse 

requcrirnento. 

EIIIENDA N. 5 

Passa-se à discussão c vota~~ão da emenda 
n. 5, de nutorla do Sr. Badaró Junior, com 
parecer contrúrio da Comi silo. r~ franquea-
da a palavra. 

O SH. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente. Pelas IH óprias finalidades de a 
Caixa Econômica ter essa p!·eocupação, dü;-
ponfio para sociedade:; e constru~~ÜD de ca.sas, 
vê-se que é impossível lr além dessas fma-
lidadcs, c po;· êstc motivo votei contra a 
emenda. 

O SH. PBESIDENTE - Encerrada a dis-
cussão, vou sulmlCicr a votos a emenda n: 5, 
de autoria do Sr. D8putaclo Badaró Jumor, 
<I li C tem parecer contrúrio da Comissão. 

Os Srs. Deputados que são pela aprova-
ção da emenda queiram permanecer assenta-
dos. 

Foi rcjeita(la a emenda. 

DECLAHAÇÃO DE VOTO 

Ô SH. JULIO DE CARVALHO- Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

Apenas para esclarecer o meu voto, Sr. 
, Presidente. Votei a favor da emenda, porque 

tenho observado que, no inierior, siío feitos 
poucos depósitos nas Agências das Caixas 
Estadual ou Federal, jw;lamcntc porque não 
há a prcfcrêP~ia de aplicação dos depósitos 
em empréstimos aos residentes no local, para 
constru~~ões. 

El\IENDA N. (i 

Segue-se a discussão c votação da emenda 
u. (;, de autoria do Sr. Badaró Junior. 

Declara o Sr. Presidente que a emen-
da n. (i é perf~itamcntc idêntica, em seus 
têrmos it emenda n. 5, também de autoria 
1to Sr. Badaró Junior, estando por isso pre-
judicada. Declara, ainda, o Sr. P1;csidente, 
que o projeto n. 50 fica sôbrc a mesa, para 
a yola~~ão das emendas, ns. 2 c 3. 

3~ DISCUSSÃO DO PROJETO N. 34 

Em seguida, anuncia-se a 3~ discussão 
do projeto n .. :l4, q~IC , d_eclara de t~ti.lidade 
·lltÍhlica o Instituto lhstonco c GcografiCo de 
!finas Gernis. 

Lido' êssc projeto c franqueada a palavrá, 
não se manifesta nenhum Sr. Deputado .. Posto 
a votos, é aprovado. \ 

- Á Comissão de Redação. 
I 

1• DISCUSSÃO DOS PHOJETOS NS. 
284 A 301 

A seguir anunciam-se em 1• discussão, 
sucessivamente, os projetos: ns. 284 e 285, 
do Govêrno do Estado; ns. 286, 287, 288, 289 
c 2HO, de auloria do Sr. Pedro Braga; 'll. 
2Hl, de autoria do Sr. Julio Carvalho; n. 
2!!2 de autoria do Sr. Luiz J\Iaranha, ns. 
2H3' c 21H, de autoria do Sr. Antônio Caetano; 
ns. 2H5, 2!J(i, 2!J7, 2HS, 2!J!l, 300 c 801, de au-
toria do Sr. Dilermando Cruz. 

Encerradas, sem debate, as discussões dos 
referidos projetos, são os mesmos submeti-
dos a votação, cmla um por vez, sendo apro-
vados. Hcccbem, cntfto, ós seguintes despa-
chos: 

Projeto n. 2811 (crédito suplementar) 
A Comü;siio de Finanças. 

Projeto n. 285 (crédito suplementar) 
A Comissão de Finan~~as. 

!Projeto n. 28G (instalação de um aviário 
moclêlo) As Comi~;sões de Agricultura e 
Finanças. 

Projeto n. 287 ( Const,ru~~~o _de pré~io 
para grupo escolar) - As Cormssocs de VIa-
ção c Finan~:as. 

,Projeto n. 288 (construção de uma ponte) 
- Ás Comissões de Viação c Finanças. 

!Projeto n. 28!l (criação de Es~ol~ Elé-
. mcntar de Agricultura) - As Connssoes de 

Agricultura c Finanças. . 
Projeto IL 2!)0 (fábrica para produção 

de sacos de aniagem) - As Comissões ·de 
t"Agricultura c Finan~~as. 

Projeto n. 291 (subvenção à' Santa Casa 
de Araguari) -- A Comissão de Finanças'. 

Projeto n. 292 (auxilio a hospital e a 
asilo) -- A Comissão de Finan~·.as. 

Projeto n. 293 (construção de um prédio 
para grupo escolar) - As Comissões de Via-
~~ão e Finan~~as. 

Projeto n. 29~1 (doação it Conferência de 
São Vicente de Paulo de Dom Silvério) -
A Comissão de Finanças. 

Projeto n. 2!l5 (auxílio a Educandário. 
- A Comissão de Finan~~as. 
Projeto n. 296 (auxilio it Santa Casa de 

Illar de ,Espanha) - À Comissão de Finanças. 
!Projeto n. 297 (auxilio à Santa Casa de 

Mercês) - À Comissão de Finanças. 
Projeto n. 298 (auxílio a asilo) - À 

Comissão de Finanças. 
Projeto n. 299 (auxílio à Policlinica de 

Juiz de Fora) - A Comissão de Finanças. 
Projeto n. 300 (auxílio à "Fundação João 

de Freitas) - À Comissão de Finanças. 
Projeto n. 301 (auxilio ao "Lactário São 

José") - À Comissão de Finanças· 

PROJETO N. 15 
Pedido ele urgência 

Declara 0 Sr. .Presidente que se acha 
sôhrc a mesa o seguinte : 



REQUERil\IENTO 
Exmo ·. Sr. Presidente da Assembléia Le-

gislativa. 
Como relator do projeto n. 15, cujo pa-

recer para 3• discussão foi hoje apresentado 
pela Comissão, requeiro a V. Excia. urgência 
c dispensa da publcação dêsse pareecr para que 
êsse projeto seja ainda apreciado, em :L'' 
discussão, na presente sessão. 

. O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Pres'l· · 
dente. Todos nós que votamos contra o re-
querimento apresentado pelo Sr. Armando 
Ziler, queremos declarar o sc;guinte : 

Trata-se de fatos cujo inquérito o G~~ 
vêrno prometeu abrir. Ora, antes de ser ven-
ficado quais fornm os causadores dêsscs. fatos, 
achamos que é prematura qualquer manifesta-
ção de protesto contra atos da Polícia ou do 
Govêrno, sem saber ao certo como se deu o 
atentado. Sala das sessões, 2,1 de outubro de 1947. 

(a.) Carlos Prates. 
-'- Submetido a votos é aprovado o re-

querimento supra. 
Anuncia-se, portanto, a 3• discussão do pro 

]eto n. 15, que altera o decreto lei n. 2.141i, de 
10/7/194 7, sendo lido pelo Sr. Presidente o 
parecer da Comissão que se acha publicado 
no local próprio desta ata. 

'-- Sem debate é aprovado o referido 
projeto. 

:- Á Comissão de Hedaçiio. ' 

ENCEHHAMENTO 
Nada mais havendo que tratar, o Sr. 

Presidente convoca uma sessão extraordiná-
ria para amanhã, às 13 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 25/10/194 7 

Extraordinária 
Comemoração do centenário de nascimen-

to do Presidente Crispim J aqucs Dias Fortes. 
- Levanta-se a sessão. 

~..:-. DEPREDAÇXO DE JORNAIS NO 
mo 

Declaracões de voto do Sr. Fabrício Soa-
res e Albert~ Deodato pro{ e ri das em sessão de 
23- 10- 47. 

O SH. FABH.íCIO SOAHES - Sr. Presi-
dente, pe~~o a palavra para uma declaração de 
voto. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o 
Sr. I~abrício Soares. 

O \SR. FABHICIO SOAHES - Sr. Pre-
sidente. 

· Não sinto nenhum entusiasmo pelo fato 
do rompimento das relações diplomáticas entre 
o Brasil c UHSS. 

Entendo-o antes como um mal necessário, 
com~ a defesa justa a uma agressão que destoa 
de _todas as normas que devem presidir às rc-

. laçoes entre as duas, nações soberanas. 
. , ~esta que ~ Govêrno atente na exata signi-

fiCaçao do apmo que lhe não tem sido ne"ado 
no· px:esente momento, não permitindo q~IC 0 
rompimento cons.urnado se transfomc em mais 
um pass~ no camml~o ~a reação, nem que sejam 
desr~speltados. os dirmtos fundamentais do ci-
dadt~o, _garantidos pela atual Constitutição da 
Repubhca. 

Ê esta, Senhor Presidente, a declaração de 
voto que eu' desejava fazer. - (Palmas). 

. O SR. ALBEHTO DEODATO- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para uma declaração 
de voto. 

O SH. PRESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Alberto Deodato. 
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O Sr. Armando Zilcr - Os nobres eorrc-
ligionúrios de V. Excia. na Cfnnara Federal c 
no Senado não 11ensam assim, tanto que pro-
testaram ontem :..•ecmcntcrnente. 

O SH. ALBEHTO DEODATO - :Mas não 
hasta c:;sa argumcn ta\;ão. E' preciso que se 
apresente com fatos concretos. 

O Sr. Armando Ziler -- V. EJ~cia. dá li-
ccnl~a para um novo aparte? , 

'O fato é que a "Tribuna l~opular': esta 
saindo dêstc tamanho. (Existe nm nm~e~·<~ 
do jornal). Foi, portanto, depredada. _.qm 
está a prova concreta de que houv? um 
assalto. E esta Câmara de Minas Gcnns. de 
Tiradentes, diante daquela imagem de Fc-

, ·• ",'ld(•ria ler to-
mado a atitude que tomoú em face {{c ião 
grave atentado contra a nossa Constituição. 

O Sr. ALBERTO DEODATO - Absolu-
tamente, nós protestamos, estamos de pleno 
acôrdo na defesa de tôdas as prerrogath•as 
r:on~;litnrinnais. mas enquanto não for aber-
to inquérito, rigoroso e completo, que apure 
quais os autores do atentado, tenho a im-
p,·essiío, Sr. Presidente. de que essa indica-
ção, por maior que seja o aprêço que nos 
mcrer.~a a palavra do nohre Deputado, não po-
dia ser aprovada. • 

O Sr. iirmu:uln Zilfr -- :\ír1s niio ~;c !rnta 
<la minha palavra, trata-se da defesa da ·Cons-
titntir~ão c da liberdade de imprensa qne loi 
violada. 

O SH. ALDEH'J'O DEODATO - Diz V. 
Exeia., isso, ma~; pode ler sido a causa um 
choque de opiniões, eom qt:e o Govêrno nada 
tem a ver. (Palmas). 
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DE JUSTIÇA (*} 
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I<'abrício Soares 
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. ( *) Substituído, interinamente, pelo Sr. 

Bohvar de Freitas, designado em sess:to de 
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COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro 
Castro Pires 
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&.• SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM ZS DE OUTUBRO 
DE 1947 

IJ:>RESIDf::NCIA DO SIL ALBERTO 
TEIXEIRA 

Às 13 .horas comparecem os Srs.: Al-
berto Teixeira ~ Valdir Lisboa ~ Emílio 
:Vasconcelos - Abreu Rezende ~ Adolfo Por-
tela - Alberto Deodato ,_ Anihal Gontijo -
Armando Zilér - Cândido' Ulhôa - Carlos 
Prates - Feliciano Pena - Joubert Guerra 
- Jú~io de Carvalho ~ Lourenço Andrade 
- Lmz Maranha - Magalhães de Melo Viana 
-
0 

Maurício Andrade - Moacir Resende ·--
s~ar Corrêa - Pedro Braga - Henó - Ri~ 

beiro Navarro - Hondon Pacheco - Soares 
· Canedo ~ Sousa Carmo - últimO de Carva-
lho- Xenofonte Mercadante. 
.. Deixam de comparecer, com causa jus·• 
~~Icada, os Srs.: Lima Guimarães - Castro 

Ires - Luiz Domingos - Ozanan Coelho 
-.Aluísio Costa - Amadeu Andrada - An-
d_re. de Almeida - Antônio Caetano - An-
t?niO Guimarães - Antônio Pimenta - Ar-
lindo Zanini - Astolfo Dutra - Augusto 
C?s!a - Augusto de Figueiredo - Badaró 
J~mor '-- Bolivar de Freitas - César Sora-
S,l '":'"": Ch~ves Ribeiro - Dilermando Cruz -
Em1ho Silveira - Fabrício Soares - Faria 
Tavare~ - Fidclcino Viana r- Geraldo Ataídc or G.mlherme Machado - Guilhermino de 
_lVelra - Ilacir ~ima - Jaeder Albergaria 
A Jason Albergana - João Camilo - José 

. S~g~sto ,_.José Carvalheira - Juarez de 
d uC Carmo - Manuel Taveira - Martins 
~ osta - M_ateus Salomé - Mendes Fcr-

;e~ra - po~rao Guimarães - Otacílio Ne-
,;_a~ - IJ11ao. da Cunha ~ Simões de Al-

elda.- St~rhng Soares - Tancredo Neves 
-:- Unel Alvim - Wilson Bcraldo. 

' O ~R. PRESIDENTE - Havendo núme-
ro re~u~c!ltal, declaro aberta a sessão ex-
traordmadia, especialmente convocada para 
co~nernorar o centenário de nascimento de 
Cnspim J aques Dias Fortes. 

A 'TA 

. • O Sr. Emílio de Vasconcelos (3.0 secre-
târlO, servindo de 2.0 ) lê a ata da sessão an-
tecedente, a qual, sem obscrvaç.ão, é apro-
vada. 
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. O SR. PRESIDENTE - Passo a deferir 
a palavra aos oradores inscritos. Dou a pa· 
lavra ao Sr. Deputado Ribeiro Na varro. 
. O S~. RIBBIRO NAVARHO - Sr. 'Pre-

srdentc, ~rs. Deputados: 
Prestar o merecido preito de homenagem 

aos mortos q~IC, "Cm, vida, se tornaram <lignos 
do .cult~ naciOnal, e dever precípuo de todo 
o culadao. 

Minas Gerais comemora hoje o centená-
rio de nascimento de um dêsscs homcn:' qnc 
marcam uma era c balisam uma na<~ão . 
.. E esta Casa, coração pubmte dentro <lo 

l'l.JO arcabouço do Estado, é, de fato, o tem-
plo em que essa comemoração melhor se 
houvera feito. 

O Palácio da Inconfidência, ergui<lo no 
centro político c administrativo de Minas, 
que é Belo Hori7.0ntc, é o pedestal lógico e 
natural onde se deve erguer a cstútua e~piri
tual daquele que, além ác criar esta eidade, 
que é urna das glórias de Minas, agiu de ma-
neira a que tivcssemos esta Casa, lar da de-
mocracia, pelo modo com que se bateu du-
rante tôda a sua vida para implantar na Pú-
tria o regime 1rcpuhlicano por que viveu e 
lutou, desde a primavera de sua mocidade. 
. Não me deterei, Sr. Prcsiden te, em ana-

lisar, um. por um, os fmgulos dn pcn,on:t!i~ 
llade glonosa de Crispirn Jaques lHas Fortes. 

Parlamentar ' falando a parlamentares 
dirigindo-me a homens cuja prcoeupação pri-
mordial é legislar, obedecer it lei e fazer que 
ela, para hem de todos, seja respeitada c ohe-
dccida, quero focalizar apenas o legislador 
que foi Bias Fortes c cuja sabedoria, como 
legislador, foi o profundo c humano conhe· 
cimento de sua época, dos seus concida<llío~ e 
das necessidades e aspirações coletivas. 

Durante a sua longa vida pública, :Jgita-
da em todos os setores, plena de domínio e 
de mando <!UC lhe vinham ils mãos, parado· 
xalmcntc, pela sua dcsarnhição e pelo grande 
senso democrático de sua vida particular, 
Dias Fortes foi um formoso c contínuo excm· 
plo das sólidas virtudes morais que devem 
ser o subslralczm cspiri tual do homem a quem 
o destino elegeu guia ou chefe. 

Paralelamente a sua ação política, pode-
se estabelecer a sua ação. parlamentar. 

Se uma foi tôda feita de tolcri'tncia, de 
compreensão, de cordura c de renúncia a 
pompas c esplendores que os altos cargo~ ~he 
poderiam trazer, a outra pode ser: d.cfrnula 
por aquela reta traçada entre o drrerto e • 
justi(~a de que nos fala o grande filósofo de 
direito. 

Desde 1881 até 1917, ano de sua mo:te, 
Crispim Jaqucs Bias Fortes viveu exelusiV~
mcnte para o Estado de Minas Gerais, ded1· 
earulo a nossa terra e ú nossa gente o melhor 
de seu pensamento e de sua ação. . 

Deputado provincial Governador ele Mi-
nas nomeado pelo Govê~no Provisório. Scna~ 
dor ao Congresso Constituinte Mineiro, Prt;-
sidente da . As~emhléia dês te Estad.o, J>rcsr 
dcnto cobstrtucwnal de Minas, Prcsrden!C ( ~ 
Comissão Executiva do Partido Republicano 
Mineiro, em todos êsses altos postos a que. o 
havia chamado a confiança do povo, Dias 
Fortes deu sempre as mais robnst_as provas 
daquele espírito democrático' c alt1vo flllC o 
havia feito declarar-se republicano, em me-
I.norável sessão da Assembléia Provincial. 

.I, 

). 
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. ·Chefe politico respeitado, ouvi <I o c que· 
rido, mais conselheiro do que chefe, Bias 
Fortes, em Barbacena, sua terra natal vivia 
a vida do pov?, sondando os seus desejos, 
procurando satisfazer as suas aspirações es-
posando integralmente os seus ideais. ' 

Homem simple~; c dotado de elevado sen-
so prático, profundamente hone.';to e anima-

. do do melhor desejo de acertar, Bias Fortes en-
carou de frente as necessidades de seu tem-
po até hoje ai estiio as provas de seu sen-
tido de realismo: vias férreas, escolas e cam-
pos agrícolas, fazendas-modelos, colégios, etc. 

Mas, uma das suas maiores glórias, foi 
a de nos haver dado esta formosa Capital, 
esta Belo Horizonte, mimo urbanístico que 
Minas oferece aos olhos maravilhados do 
Brasil. 

O democrata, para que nêle falar, se a 
sua memória até hoje vive no coração do 
povo? 

Foi um exemplo, talvez inimitado c ini-
mitável dessa díficil virtude, rocha basilar 
do regime republicano. 

Pelo seu prestígio, pela sua fôrça elei-
toral, pelo domínio que tinha dos homens c 
das situações, Bias Fortes poderia ter tido 
todos os postos com que sonhasse na vida 
pública. 

Preferiu a isso tudo viver tranqüila-
mente entre o povo, assisti-lo c morrer pobre. 

O povo de Minas ergueu em Barbacena, 
sua terra natal, uma cstútua de bronze ao 
grande mineiro cujo centenário hoje come-
moramos. 

Esta estátua desafia na durabilidade do rijo 
metal a dcstrutora mão do tempo. 

Mas, o verdadeiro monumento que Minas 
consagra a. Bias Fortes c que será ainda mais 
durável que o bronze das estútuas erguida~; 
à glória dos homens, é o espírito que deve 
dominar êstc plenário, como uma result:mte 
de tôdas as fôrças da inteligência mineira 
orientadas c tendidas para o hem da Pátria 
comum. 

(.; justa, portanto, St·. Presidente, a ho-
menagem que esta augusta Casa ora rende á 
memória de Crispim J aques Dias Fortes, um 
dos maiores homens públicos do Brasil c 
um dos mais puros democratas de que se ha-
ja orgulhado o nosso Estado, e dela partici-
·pa, com sincero entusiasmo, a bancada llo 
Partido Social Democrático. 

O SH. PRESIDENTE - Dou a palavra 
ao Sr. Oscar Corrêa. 

O SH. OSCAR CORR:f.:A -Sr. Prcsiden-
le, Srs. Deputados. . 

Acaba o ilustre líder da União Demo-
erática Nacional ele conferir-me a honra ex-
,eelsa de, em nome do Parlido, render, neste 
1momcnto, ns nossas homenagens à mernóna 
do inolvidúvcl Crispirn Jaques Bias Fortes. 
Confesso a V. Excia. c à Casa, Sr. Presi-
dente, que jamais assomei a esta tribuna sob 
~modio eívlca mais intensa c mais profunda. 

(~ que os jovens, que sempre nos bate-
mos pela volta do país à legalidade constitu-
cional, que sempre pugnamos para que o 
13rasil fôssc o eterno paraíso da liberdade e 
da Justiça, para que os homens vivessem num 
ambiente de paz c de concórdia, c para que 
se compreendessem , as altas finalidades do 
interêsse comum, nos, Sr. Presidente, com 
os ilustres pares desta Casa, temos, neste mo-
mento, a satisfação de cultuar a memória de 

querl1, como Crlspim Jaques Bias Fortes íoi 
sempre um lutador intirnorato da caus~ do 
povo, batalhador dos verdadeiros intcrêsses 
nacionais, e, sobretudo, um democrata sin-
cer(). dedicado f.emprc à melhoria de nossas 
condiç?cs sociais. Todos os que perpassa~ 
1·em, mnda que de relance, os olhos pela his-
tória mineira, hfto de ver, no voltar de suas 
páginas, o vulto de Crispim Jaqucs Bias For-
tes, lembrando os titãs antigos que suporta-
vam nos ombros, sós e impúvidos, os encar-
gos do país, em defesa de, sua honra c dig-
nidade. 

Falo, portanto, Sr. Presidente, com :;~. 
sinceridade maior que poderia trazer a esta 
tribuna, principalmente no momento em que 
Minas se restaura novamente em suas for-
ças, agora que Govêrno e povo estão empe-
nhados em seu rcnascimen to. 

Ainda hú pouco, relendo notíeia biográ-' 
fica do estadista mineiro, o articulista rccor,-
dava que êlc se batera com o máximo d~ 
ardor pela reestruturação das finanças do Es-
tado, em defesa elo tesouro estadual. 

Pois é exatamente isto, Sr. Presidente,. 
ouc nesta hora de renovação mineira, pro-
~nrmno:; com todo afinco, tôda sinceridade. 
Lembrando a memória de Bias Fortes, cul-
tuamos, assim, um d~ nossos vultos lupnanoJ: 
mais preeminentes, 111tcgrando na VIda do· 
povo, cujos interêsscs defendeu c propug!lou. 

A êlc, Sr. Presidci~te, ~endemos, por Isso, 
nossa homenagem mms smeera, a homena-
gem do povo mineiro, que a!n.da se lembra 
dêle e ainda lhe cuHua a mcmona. _ 

,Poder-se-ia falar dêlc com as expressoes 
de Vasari, acentuando que havia procun~do 
sempre "perfeição, sôhre perfeição, cxcelen-
cia sôbre excelência". 

Bias Fortes, viveu em busca dess!l yer-
feição, dessa excelência, e é modelo Imgna-
Hvel de virtudes cívicas. O povo de· Belo Ho-
r'izontc, princip~h?ente, tem 1Í10tivos para lhe 
cultuar a memona. 

j;; que Dias F<>rtcs ~difico~I aqui o ~en
tro de nosso Estado, a Cidade hhc!lal, a ciqa-
de monumento de democracia c justi~,~a. · 

Belo Horizonte, mais do que qualqu~r 
outra cidade tem em Dias Fortes um de seus 
vultos mais 'queridos, mais eminentes, uml.l! 
de suas figuras exponenciais. . 

Lembrando, portanto, Sr. Presidente, 
nesta cidade de Belo Horizonte, que é tam-
bém berço de Dias Fortes, porque se o in-
signe estadista nasceu em Barbacena, cst~ 
no coração dos belo-horizontinos, corno, aliás, 
de todos os mineiros, desejo, Sr. Presidente, 
conste em ata a profunda satisfação com que 
a União Dcmocrútica Nacional, se associa il~ 
justas homenagens que o Govêrno e o povo' 
mineiro prestam a tiio eminente vulto de sua 
história. (Palmas). 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavrn, 
o Sr. Henó. 

O SR. RENó - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados. 

A bancada do Partido Trabalhista Bra-
sileiro associa-se, com muita honra, às ho-
menagens comemorativas do centenário do 
nai;eimento. do ínclito mineiro dr •. Crispim 
J aqucs Bias Fortes. 

Nascido em 25 de outubro de 18t!?, no 
lugar denominado Livramento, hoje distrito 
de Oliveira Fortes, município de Barbacena, 
foi Crispim Jaqucs Dias Fortes um grande 
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'em todos os atos da sua vida modesta e sim-
ples, iluminado por um espírito culto c su-
}1erior, alcandorado da auréola dos predesti-
nados. 

Contam-se fatos da sua vida que nos en-
chem de orgulho c glória, tão serena a sua 
útitudc, tão magnífica a sua existência, tanto 
aeêrto na Mia atuar•ão. Foi um bom c um 

. justo. " 
A sua personalidade forte irradiava sim-

patia c infundia religioso respeito. Venera-
do pelos seus amigos c admirado por todos 
que o conheciam, exerceu os mais elevados 
pm;to:> em Minas Gerais, que êlc tanto amou, 
elevou ·c dignificou na sua vida de homem 
público c de patriota inexcedível. 

O exemplo da sua vida fecunda, de tra-
balho c de lula pelo engrandecimento do seu 
Estado natal c da sua Pútria é urna demons-
tração pujante da sua fôrça de vontade, que 
constitui um capitulo dos mais brilhantes da 
nossa história política c da tradição da fa-
mília mineira. · 

Hú ]>ouco choramos, em Barbacena, a 
morte de sua companheira dedicada, a ve-
neranda senhora Adclaide de Araújo Dias 
Fortes, falecida em plena campanha eleito-
ral de seu extremoso filho dr. José Francis-

-co .Uias Fortes, herdeiro valoroso das pri-
. ntonliais qualidades morais c cívicas, do ca-
ráter retilíneo de grandeza dalmu c do co-
ração gencros~ do pranteado c inesquecível 

' dr. Crispim, padrão de honradez c dignida-
de do povo montanhês. 

/ Transferindo a Capital, de Ouro Prêto 
para Belo Horizonte, Crispim .Taques Bias 
Fortes descortinou o progresso c a prosperi-
dade da nova Capital, que hoje enche de or-
gulho c vaiuade não somente aos belo-horizon-
tinos, mas a todos os que nasceram em l\lina~; 

. Gerais. :f:ssc seu gesto valeu-lhe mil dificul-
dades, porém jamais vacilou na diretiva tra-
çada, executou-a, transportando-se para aqui 
com o seu Govêrno, para nos dar, hoje, cs~m 
belíssima cidade, digna dentre as mais dignas 
das Capitais dos Estados do Brasil. 

Como homenagem à memória de um dos 
maiores mineiros, cu · solicito aos mcmb'ros 
desta augusta Casa um minuto de silêncio, 
que· representará a sinceridade votiva dos 

• 
1 noss?s ,r>ensamentos ao valor, à dignidade, à 

U,lOdcsha do grande Crispim J aqucs Bias 
I•ortes". 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Deputado Armando Zilcr. 

O SR. AHMANDO ZILEH - Sr .. Prcsi· 
dente. 

Tenho a honra de solidarizar-me com as 
justas homenagens que esla Casa c o povo 
mineiro prestam a um de nossos mais ilustres 
contcrrfmcos . 

Vivendo Crbpim Jaqucs Dias Forte~ nu-
ma época de transição da Monarquia para a 
Hcr>ública, com grande responsabilidade di-
rigente, soube conter cxces:;os, soube manter 
a ordem, a paz c a tranquilidadc dentro do 
}~:;tudo. Soube manter o respeito à opinião 
de cada qual, conduzindo o Estudo com sa-
bedoria. 

Homem simples c, portanto, honesto, de 
uma sirnplieidade que era .a marca dominan· 
te de seu caráter, que sugeriu mesmo mui-
tas· passagens pitorescas c simpáticas, ainda 
hoje correntes, homem liberal, profunda-
mente libentl, que foi, como .foão Pinheiro, 
um instante histórico da tradição m[neira 
nunca interrompida, sempre contínua c con-
tinuada, de liberdade e democracia. 

O espírito liberal dos nossos maiores, 
entre os quais Crispim .Taques, sem' dúvida 
foi grande, é uma C]Wrtaçúo às gerações 
atuais, que exige ·saibamos ser dignos da alta 
tradição liberal de Minas, num momento em 
que a defesa da democracia e da liberdade 
reclamam de nós, patriotas, todos os es-
foreos. 

• Solidarizando-me, portanto, às justas ho-
menagens que prestamos à meinória de Cris-
pim .Taques, traduzo com estas palavras o 

. pensamento com o qual cultuo a memória· do 
grande mineiro. (Palmas). . _ 
. O SH. PHESIDENTE - Com satlsfaçao, 
a Mesa associa-se às justas homenage!lls que 
a Casa presta nesta sessão extraordinária, ao 
ensejo das festivas comemorações do ccn~c
núrio de nascimento de Crispim Jaqucs nws 
Fortes, ao grande cidadão c inexcedível ya-
trlota, cuja memória os mineiros revercncuun 
com saudade c r>osstüdos da mais profunda 
admiração c respeito. 

CENTENAHIO DE CHISPIM JAQUES 
BIAS FOHTES 

O SH. FELICIANO PENA profere u~ 
discurso cujos originais não foram devolvi-
dos. 

ENCERRAMENTO 
· . ~ SR. J:>RESIDENTE ~ Deferindo o rc-
~'ucrnncnto que acaba de ser formulado pelo 
_,r· ~e~utado Rcnó, concito os Srs. Dcpu-
t~dos a perm~meccrcm um minuto em silên-
CIO, rcv,~renc~ando a memória de Crispim 
J aqucs hws I• orles. (Palma.~) . 

. O SR. JúLIO DE CAIWALI-IO ~Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

Nada mais havendo que tratar, o .Sr; 
Presidente convoca uma sessão extraordma-•. 
ria para hoje, às H horas c 40 miJmtos, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 25-10-1947 O SIL PRESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr _ Júlio de Carvalho. ' 

'O SH. JúLIO DE CARVALHO 
Presi dcn te. 

Sr. 

. : •. Crispim Jaques Dias Fortes foi um hra-
spciro digno, que e~ehe de o~gulho o nosso 
hstado, de que c_ra filho: Por Isso, a ala dis-

. si~entc do Partido Socwl. D~m~ci:útico, por 
mmhas palavras, se associa as Justas home-
~agcns que hoje lhe são prestadas nesta Casa. 

· O sn. A H MANDO ZILER - Sr. Presiden-
te, pcç? a palavra, 
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Primeira parte 

Das 14 t\S 15 horas: 
Leitura c aprovn1;ão da ata. 
Expediente, inclÚsive leitura c apresen-

tação de projctc_>s, pareceres, indicaçoes, re-
querimentos c mterpclações. 

Das 15 às 16 horas: . 
Discussão c votação de re<,!uenmcnto~, 

pareceres, indicações e intcrpcl~ço~s. - Lei-
tura c aprovação de redações fma1s, 



'Segunda parte 

Das 16 às 18 horas: 

Armando · ziler 
Dilermando Cruz (*) · 

1.• discussão do projeto n.0 302, do Sr. 
Júlio de Carvalho, que autoriza a construção 
do prédio para o grupo escolar "Monsenhor 
Bicalho", de Alvinópolis. 

( •) Substituído, interinamente,' pelo. ·Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em sessão de 
10.-10-1947. 

1.• discussão do projeto n." 303, do Sr. 
Lourenço Andrade, autorizando a conceder a 
subve1wão de Cr~l 50. 000,00, ao Abrigo União 
Frnternal, de Poços de Caldas. 

1: discussão do projeto n.0 30,!, do Sr. 
Valdir Lisboa, autorizando a conceder a sub-
venção de Cr$ 50. 000,00 à Associação dos 
l'rofessôres Primários de Minas Gerais. 

1.' discussão do projeto n.o 305, do Sr. 
Soares Canedo, autorizando a construir um 
prédio para o grupo escolar "Professor José 
Gonr;alvcs Couto", de Muriaé. 

Levanta-se a sessão. 

COMISSÃO EXECUTlV A 

Alberto Teixeira - Presidente 
Lima Guimr.rãcs - l." Vice-Presidente 
Castro Pires -- 2.0 Vice-Presidente 
Valdir Lisboa - l.'-' Sccrctúrio 
Luiz Domingos - 2.'' Secretário 
Emílio Vasconcelos - :;.o Secretl1rio 
Ozanan Coelho ,_ 'L" Secretário. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Pedro Braga - Presidente 
Juarez de Sousa Carmo - Vice-J>residente 
Cfmdido Ulhôa 
Fabricio Soares 
Faria Tavares (*) 
Starling Soares ( • •) 
Hibciro Navarro 

( •) Suhstituído, interinamente, pelo Sr. 
Hondon Pacheco, designado em sessão de 
11--10-1!)117. 

( • •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Uriel Alvim, designado em sessão de 1ii-10-U47, 
c êste substituído pelo Sr. Carlos Pratcs. de-
signado em sessão de 21-10-1!)4'1. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente 
Henó - Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
Augw:;to Costa ( •) 
.Felieiano Pena 
Guilherme l\·!achado 
Tancredo Neves ( • •). 

-.---...----
( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 

Chaves Hibciro, designado em sessão de 
10-10-1947. 
( • •) Substitnído, interinamente, pelo Sr. 

último de Carvalho, designado em sessão de 
24-10-1947. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E COMítRCIO 

Uriel Alvim - Presidente 
Dnar Mendes - Vice-Presidente 

, ·· ··último de Carvalho 

COMISSÃO DE EDUCAi;ÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
Rondou Pacheco ~- Vice-Presidente 
Augusto de Figueiredo ( •) 
Arlindo Zanini 
.José Carvalheira 

( •) Suhstituí.do, interinamente, pelo Sr. 
Carlos Prates, designado em sessão de 
20-10-1947. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

Otacílio Negrão ~ Presidente 
.José Augusto - Vice-Presidente 
André de Almeida 
Mateus Salomé 
.João Camilo 

COMISSÃO DE TRABALHO E ORDEI'It SOCIAL 

'Ilacir Lima - Presidente . · 
Adolfo Portela - Vice-Presidente 
Bolivar de Freitas 
Geraldo Ataíde 
Astolfo Dutra 

COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA 

Antônio Caetano - Presidente .' 
Antônio Guimarães .:.-- Vice-Presidente 
Fidelcino Viana (*) 
.J acder Albergaria ( •) 
Luiz ~Iaranha 

( •) SHbstitnídos, interinam?nte, pelos 
Srs. Mourii.o Guimarães c Moacir R~scnde, 
respectivamente designados. em sessao de 
24-U-1947. ;, 

CO!IHSSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

Amadeu Andrada - J_'residen.tc 
Chaves Ribeiro - V1ce-Prcs1dente 
Aluísio Costa 
Antônio Pimenta 
J ason Albergaria 

t.OMISSÃO DE ASSUNTOS f11UNICIP AIS E NEGóCIOS 
INTERESTADUAIS 

César Soragi - Presidente 
Lourenço Andrade - Vice-Presidente 
Carlos Prntes 

· Guilhcrmino de Oliveira 
Manuel Tavcira 

COrJliSSÃO DE REDAÇÃO 

Ahreu Hesende ( •) - Pr~sidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró .Túnior • 
Xenofonte Mcrcauante ( ) 
Simões de Almeida ( •) 

( •) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs. Soares Canedo, Magalhães M. Viana e 
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José Augnslo, designados em sessão de 
10-10-1!J47. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôllRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

J ason Albergaria 
C<'~;ar Soragi 
Lima Guimarães 
SimiJ<~s <;c :\lmcida 
Xcnofontc Mcrcadante 
Bolivnr de FrcHas 
Fabrício Soares 

(*) Nomeada em sessão de H-!l-19,!7, 
, conforme rcqucrirncnlo n.• 42, do , Sr. Fa-
brício Soar~s. 

. cmmss,\o ESPECIAL DE ESTUDOS SôERE PRODUÇÃO 
AGl:!COLA (*) 

Sousa Carmo 
'João Camilo 
0;.-a:!:m ',P(•Iho 
Lourenço Andrade 
J ason Albergaria 
Ci'lndido Ulhôa 
César Soragi 

----
(*) Nomeada em sessão ele 22-9-19,17 

. · conforme requerimento n." •1:l, do Sr. 
· Sousa Carmo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõERE 
TRANSPORTES (*) 

Rondon Pacheco 
.José Augusto 
!ine;r Uma 
J\Iagnlhãc~ l\Iclo Viana 
Aluísio Cos!a ( •) 
Cé~;ar Soragi 
Armando Ziler I~ 

( •) Nomeada em sc:;•;ão de 22-!)-1!H'7 
eonfon~"~ rcnncrirncnto n.• 51, do Sr. Simão 
da Cunha. · 

. ( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
llohvar de Freitas, designado em sessão de 
1-10-HH7. ' 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 
NO NORTE DE MINAS (*) 

Chaves Ribeiro 
· Castro Pires 

Emílio ele Vasconcelos 
Fidclcino Viana 
Geraldo Ataídc 
Fclieiano Pena 
.Cândido Ulhôa 

(*) Nomeada em sessão de 29-9-1947 
conforme requerimento n.' 57, do Sr. Cha~ 
ves Hibciro. 

· 64.• 3ESSÁO ORDINÁRIA, EM 27 DE OUTUBRO DE 1947 

PRESIDf:NCIA DO SR. ALBERTO 
TElXEIHA 

Às 14 horas, comparecem os Srs. Al-
berto , Teixeira - Lima Guimarães - Cas-
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tro Pires - Valdir Lisboa - Emílio Vas-
concelos - Abreu Rezende - Anibal Gon-
tijo - Antônio Caetano - Armando Zile1· 
-- Augusto Costa - Bolivar de Freitas -
Carlos Pratcs - Fabrício Soares - Fclieia-
no Pena - Guilherme Machado - llaeir Li-
ma - Jason Albergaria -- Joubert Guerra 
- Júlio de Carvalho - Lourenço And:radc 
- Luiz Maranha - Magalhães de Melo Via-
na - Martins da Costa - l\lateus Salomé 
- Maurício Andrade -- J\Ioaeir Resende 
- Mourão Guimarães - Oscar Correia -
Otaeílio Ncgrão - Pedro Braga - Hcnú -
Hibeiro Navarro - Hondon Pacheco - Si-
mões de Almeida - Soares Canedo - Sou-
sa Carmo - último de Ca1·valho - Xeno-
fontc Mcrcadante - Wilson Bcraldo. 

Deixam de comparecer, com causa jus-
tifieatla, os Srs. Luiz Domingos - Ozanan 
Coelho - Adolfo Portcla - Alberto Deo-
dato - Aluisio Costa - Amadeu Andrada 
·- André de Almeida - Antônio Guima-
rães - Antônio Pimenta - Arlin<lo Znnini 
- Astolfo Dutra - Augusto de Figueiredo 
- Badaró Júnior - Càndldo Ulhôa - Ce-
:;:r Soragi -. ~ha':?s I.Ubciro -~ J?ilc;-;nando 
Cruz - Enuho ~llvCira - I, a na l avare:o: 
- Fideleino Viana -- Geraldo Ataide -
Guilhcrrnino de Oliveira - .Jaeder Alherga-
ria - .João Camilo -- José Augusto - José 
Carvalhcira - .Juarez de Sousa Carmo -
Manuel Tavcira -- Mcndt•s Ferreira - Si-
mão da Cunha - Stnrling Soares - 'fan-
crcdo Neves - Uricl A!vim. 

O SH. PRESIDENTE - Achando-se pre-
sentes 39 Srs Deputados, declaro abcrla a 
sessão. 

ATA 

O Sr. Emílio de Vasconcelos (3.• secre-
tário, servindo de 2".) lê a ata da sessão an-
tecedente a qual, sem observação, é apro-
vada. ' 

EXPEDIENTE 

O sr. Valdir Lisboa (1°. seerctário) Jlro-
cede a leitura dos seguintes papéis: 

MENSAGEM N°. 74 

Belo Hirizontc, 27 de outubro de 1!)47 · 
Sr. Presidente, • -.1 Tenho a honra de submeter a eol_lS1ue-

ração dessa egrégia Assembléia I:egislat~va o. 
projeto de lei anexo, que autonza ~ 1 odet 
Executivo a emitir apólices da tDivHla Pú-
blica até a quantia de Ch$ 900.000. 00_0,0_0. 

Os motivos justificativos da enu~s:_:o 
estão consubstaneiados na inclusa expos1çae 
do St·. Secretário das Finanças. . . 

Reitero a V. Exeia. e aos demms lro.-
trcs membros dessa Assembléia os meus 
protestos de elevado aprêço c distinta con-
sideração. · 

O Governador do Estado, MILTON SO.t-
RES CAMPOS. 

- Recebida com especial agrado; 

PROJETO N.• 313 

Autoriza uma emissão de apólices até a qumz-
tia de. Cr$ 900.000.000,00, par~, cr regu-
larização de compromissos do '1 esonro e 
fomento à produção do Estado. 

I 

·--;\• .. _, ,·r• 
•li 
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A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais decreta: 

I 
EXPOSIÇ.'\0 DE l\lOTIVOS 

Senhor Governado~ 
Art .. 1•. - Fica autorizada a emissão 

de apóhccs até a importância de Cr$ .... 
900.000. 000,00 (novecentos milhões de crn-
~ciros), ~\os juros de 7 o/o ao ano, destinada 
a rcgt~lanza~~ão de compromissos do Tesou-
r~ c n c:-ecução do programa da recupera-
ç.ao economic~~ e de fomento à produção do 
Estado, em trcs parcelas de Crf~ ......... . 
30~. 000.000,00 (trezentos milhões de cru-
ZCl~?s) '· cada uma, de acôrdo com as con-
vemcncias da Administração. 

Tenho a honra de sullme!er li ::qJrceia-
ção de Vossa Execlêneia o incluso Jlrojclo 
de lei que autoriza o Pode:· K"i:e.C:ti,t:vo a 
realizar emissão de ap(llke:; ün Divida Pú· 
hlica do Estado, até a irnporlftncia de CrfJl ..• 
!)00. 000.000,00, desUnarla a rc:;, .. :;1P::ar com-
promissos t\o Te:;ouro, de ear:!lcr urgente. 
assim como a ocorrer <~o lWg~''''ento de ou-
tras despesas ncccs~;úri;t); ú c>.ccu :üo do Ill'O-
grama de realizaçtics do {;ovênw. 

O limite de cmpré::t!mos foi fb;atlo à 
vista dos encargos nlmi:.o di~;crimlm~do~;: Art. 2." - As apólices desta emissão 

gerão ao portador, conversíveis em nomi-
nativas e vice-versa c terão os valores no-
minais de Cr~i 500,00 c Cr:$ 1. 000,00. 

Art. 3'1• - A amortizaç.ão dGste empres-
timo se farú no prazo de l.I"lnta anos a con-
t~r desta dnta, iniciando-se o resgate a par-
tir do sexto ano da vigência da presente 
lei. 

Despesas urgente~:; já pro~.~~'~;~~~~d:l~~ 

Obrigação de Te~.wHro p~1 :·a cnu1 Cai-
xa Economica Eslauual . . . .. 

CH$ 
210.000.000,00 

1:!0. 000.000,00 

Art. 4•. - Os juros dcrJlas avóliecs se~ 
rão pagos em maio c novembro de cada 
ano, por semestres vencidos. 

. ~t_r. 5''· - A Secretaria das Finan<:as 
ermhra cautelas que serão oportunamente 
substíluíd~:s por títulos defini ti vos. 

. . ~rt. Go. - As cuutelas e os títulos de-
hmtlvos levarüo a chancela do Sccretúrio 
u.as Finanças c as assinaturas elo Contador 
Geral do Estado c. do Superintendente do 
Deparl~~mcnt~ . da Despesa Variável, podcn-
d_?, o S_ecretano das Finanças, caso ncccssú-
no _designar funcionários que assinem vor 
<'~quelcs. 

. ~rt.. 7•. - As apólices desta emissão 
ficarao Iscn.tas de quaisquer impostos ou ta-
x~s cstadums. 

. ~rt. 8•. - Fica autorizada a abertura de 
crcd.Ito necessário y~ra ocorrer ao serviço 
de Juros no exerciclO de 1948, bem como 
para atender ao pagamento de dcspc~;as de-
correntes dessa emissão, até o limite de o,:~o/o 

A; r L !}o· - Fie_ a facultado o pagarncn to 
de tn~u~os cstadums, com títulos da presen-
te cmissao, a? par até dez por cento de seu 
valor, a partir de 1950. 

. Art. lO -.Fica o Poder Executivo au-
lorJZado a rcahzar operações de crédito a· 
curto c a longo prazo! para ocorrer ao. 'pa-
gamento de compromissos do Tesouro ·lté 
o lim~te _ de Cr$ 9~0. 000. 000,00 , ( nov~c~n
tos rmlhocs de cruzeiros). 

_ Parúgrafo único - Os títulos desta emis-
:mo, . hem corno as taxas sôbrc café c sôhre 
~rv1ços ~lc rccupc~ação econômica, pode-
rao ser vmculados as operações de crédito 
2 <IUe o artigo se refere. 

Art. 11 - Parte dessa emissão será 
utilizada em. aumento de capital ou da cria-
ção de carteiras especializadas em banco de 
que o Estado é acionista e empréstimo à 
Caixa Econôm~ca Estadual, para a realiza-
ção de operaçoes de incentivo c fomento da 
.produ~~iio, hem corno de empréstimos aos mu-
nicípios para a realização de obras repro-
dutivas. 

Cotupron1issos rcfcrenl~~:-; ::t lJivida 
Pública a l'(~~nlarlzar . . . . . . 

Dcficits tle autarquias . . . . . . . . 
Conversão de apóilces de PHl is:it)!.:S an-

tigas ................. . 
.Aun1ento de eapltal <le h:n1cos c1n 

que o Estado é acionlsh1 on cria-
çíio de carteira:; pal'~t f<Jnwnio lt 
produção, hcru COltHJ Ct1l"!Ll'{·slilno::; 

à Caixa Econômica Esw1!Hnl . 
Cobertura d.e despc/:JaS dcetf!'l'l'llll't:i da 

(~::o;:ecuçfto do progrrnna de rz~:'U!JP

raçfto cconôntica 

Soma 

1 :l. 000. 000,00 
no. ooo. ooo,oo 

!)5 .'100. 000,00 

150.000.000,00 

t:l7. 000. 000~00 

S05 AOO. 000,00 

Em vista <la si11:~H"~'l :·.'••:,: do m(·~-r-:H1o 
de valores, sugcrin~o.~; ·~.·~tr~~ (~~~l.c~~ tll: 1 ~:o~; o 
juro anual de' 7(Yo, dcve:Hio H ~\P::J cc;!r1~'~!~~üo 
se processar a tipo nunea in i'cl'ior a \lO. 

Achando-se o Estado em 1)erío<lo de re-
gularização <lc snas fimm<;~.~:;, . jul:;arno:; eon-
vcniente iniciar o rcsga!e do:; ti.iulo:; depois 
de cinco anos da emis~;:ío, :;enllo de trinta 
anos o tJrazo para stia li qui dar;ão final. 

A lei, entretanto, pr;.;vii a aecitaçiio das 
apólices no pagamento doe; tribuio:,, ao ]lar 
c na proporção de 10';0 da quantia a pagar. 

Normalmente, podem as eu ti rladcs pú-
blicas destinar até vinte vor cento da su~t re-
ceita em serviç;o <le <lívida. Até o pre~;entc, 
não fomos além de on:r,c \lO r ccn lo <lo or-
çamento anual para tai~; <l:.::;pc;;us. A nova 
emissão elcvarú esta pen·cnüt[.~em a de:ws-
sete por cento nlú o exerdeio ele 1H53 c a 
dezoito por cento dní em <li ante. Como a 

• ~ua aplicação, entrelnnlo, se de:;lil1a quase 
mtcgralmcntc a scrvi~~os e obras ele eurúlcr 
reprodutivo, temos a couvier;iio de que em 
breve contará o Estado eom novas i'OJÚl~S que 
proporcionarão o aumento da rcecita do Tc-
~our?, llimil~uindo por conseqüência a per· 
cent,tgern acnna prevista. 

A lei prevê ainda a autorizad'ío para a 
realizaçüo de opcra~~õcs de crédÚo a curto 
e a _longo prazo, as quais podcriío ter. a ga. 
ranha dos títulos a serem emitidos, cu]a eo-
loca~~ão, é óbvio, se farú parceladamente, à. 
medida das possihilidaucs do mercado e em 
função das nossas necessidades. 

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publ!c:\Ção, revogadas as dis-
posições em contrano. 

Seria uesneccssúrio encarecer a conve-
niência imediata de efetivar a emissão, que 
ora sugerimos a Vossa Excelência, porque 
com os recursos normais do Tesouro, nã~ 
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estamos em condições de enfrentar os en-
. cargos que · o assoberbam atualmente, nem 
de 1;ealizar o programa administrativo pelo 
Govêrno de V. Excia. 

Submetendo à sua alta apreciação o in-
cluso projeto de lei, renovo a Vossa Exce-
lência os meus protestos da mais elevada 

.:estima c consideração. 
(a.) .José de Magalhães Pinto Seeretá-

rio das Finanças. ' ' 
... _ . -- Publique-se a Mensagem eom o pro-

Jeto em or·dem do dia. 

MENSAGEM N''· 73 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 1 !)4 7. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de solicitar a V. Excia. 

. se digne de submeter ú elevada apreciação 
·dessa Egrégia Assembléia Legislativa o in-
clus~ anteprojeto de lei, que concede sub-

,. vençao a ernprêsas ou companhias de trans-
portes aéreos sediadas no Estado. 

, . ·. .. E.ss~ pro;idência, de que o Govêrno tem 
a llliClallva, \>. Excia. e os Exmos. Srs. Depu-
t:t~los verão mais pormcnorizadamcntc jus-
tificada na exposição de motivos assinada 
Pelo Sr. Secretário da Viação e que acom-
p:mha a presente Mensagem. 

·: f Aproveito a oportuuidadé para reiterar 
a .V. Excia. c aos demais dignos membros 
da Assmbléia Le!;islativa, os protestos de mi-
llha alta estima e distinta consideraçiio. 

, E Milton Soares Campos, Governador do 
. stado ,de Minas Gerais. 

-- Hecehida com especial agrado. 

PROJETO W. 312 

'€oÚcede a subvençüo a empresas ou compa-
nhias de lrallsporles aéreos sedeadas IW 
Bstado. 

. .i . • Art. 1°. - Fica o Poder Executivo au-
t~{lzado a c~mceder subvenção a emprêsas 

, .. l companhias de transportes aéreos com 
sede em t · t · · ' . tenh :;:n _o no do Estado, e que aqui se 
d am 01g,m1zado para a manutenção c o 

escnvolvin1ent d r· 1 -·diante 1, 0 .c. llllas de naveg:wao, me-
· .. ·secret l? d~~os previarnen_ te ar>rovados JJela · una uU V' -A . , 0 laçao e Obras Públicas. 

a ·r., rt. 2 · . A subvenção a que se refere o 1
· 

1
"

0 antcnor será P'lga em r>arcclw; mcn-sms por . meses . , , 
·viagens feit~s · : venc:,ldos, na proporção das 
1 r.o ' a raz·w de no . . C Q ,,> por quil, ' , maxnno, r 'i' •• 

. são simples o~netro percorrido de cxten-
. ceder ao ü;ni1~:o d ~>odc,~d? ·a subvenção ex-

, . tos mil cruzciros)c Cr.p 300.000,00 (trezcn-
. ·.companhia, ' anualmente, para cada 

'· Par·íarafo · · i> h' . '" ~mco - A empresa ou com-
tranl la recolhera aos cofres estaduais scmcs-

. a meu te a i t' ·' · em c t : mpor ancia que for arbitrada. 
• ' I Aorn rr~o, para o efeito de fiscalização. 

, corr ,.t. 3 · - As despesas neste exercício 
'dQ, 0cr<~o por conta da verba 103-81 (991). 

. rçamento vigente. 
Art.. 4o R , . . ~ ·em contr: .' - evogam-se as dispos1çoes 

gor na dano, entrando a presente lei em vi-
ata. de sua publicação. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Senllor Governador: 

Tenho a honra de suBmeter à considera-
ção tle V. Excia. o incluso anteprojeto de lei, 
solicitando-lhe dignar-se, em conformidade 
com ó art. 51, n9 • VII da Constituição E3ta-
dual, submetê-lo à apreciação da Assembléia 
Legislativa. 

Hcfere-se o anteprojeto em aprêço à 
concessão de subvenção a cmprcsns ou com-
panhias de transportes aéreos sedeadas no 
Estado. 

i~ <lesnccessúrio encarecer as vantagens 
advindas do r~stabelecimento de linhas de in-
ter-comunicações aéreas dentro do Estado, se 
se atentar para o aumento sempre crescente 
do intcrcfunhio comercial entre a Capital e 
as localidades do interior, tolhido em seu 
desenvolvip1ento natural pelas longas distân-
-cias a transpor, concomitantemente com a de-
ficiência de comunicações de outra natureza. 

Coincide êste ponto de vista, em snas 
linhas gerais, com o da Associação Comer-
cial de Minas, representante de numerosa 
classe de colaboradores indiretos da prospe-
ridade da comunhão mineira, que, em expo-
sição feita a V. Excia., sugere providências 
que incentivem a criação de linhas aéreas de 
penetração, visando destarte, à possibilida-
de de ligação mais rápida dos longíinquas rin· 
cões de Minas com a Capital, centro de con-
vergência de todo o movimento (:omcrcial 
do Estado. 

O anteprojeto que tenho a :honra de 
passar às mãos de V. Excia., uma vez con-
vcrtúlo em lei, permitirá urna distribuição 
equitativa da suhven\;ão a várias companhias 
jú cxistêntes, mediante contratos previa-
mente aprovados pela Secretaria da Vül(;ão, 
cumprindo ressaltar .que o orçamento do Es-
tado conta com os recursos para prover ú 
despesa relativa ao último trimestre dêstc 
ano. 

Para fazer face à despesa cmTesponden-
tc ao próximo exercício, lembro a V. Excia . 
a necessidade de solicitar da Assembléia Le-
gislativa a manuten(;ão no orçamento pa~a 
1948, da verba de 8ubven~~iio de linhas ae-
rcas constante do atual, sob n°. IH, padrão 
8.994. 
' Sirvo-me dês te, Sr. Governador, para 
reiterar a V. Ex ela. os protestos de meu ele-
vado aprêço c estima. 

(a.) J. Hodrigucs Seabra, Secretário da 
Viação. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Milton Soares Campos, 
digníssimo Governador do Estado de Minas 
Gerais . 

- Publicada a Mensagem com o proje-
to, inclua-se êste em ordem do dia. 

Há sôbre a mesa e é lido pelo Sr. t.• Se· 
cretúrio, o seguinte: 

REQUERIMENTO 

Sr Presidente da Assembléia Legislati-
va. 

Em vista da importância do projeto de 
lei do Govêrno do Estado, hoje upr~septado 
a esta Assembléia propondo urna cmws~o _de 
apólices até a quantia de novecc?tos ~_Ilhocs 
de cruzeiros, c outras pro':idên~IUS a hm de 
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,.~· --·----' ----·--~-.-'--~--~~- ~ ei:.~- ~o· ·;~t~~o ·--~:~ -- :·' . ~~~~· ;~~;~;os,· está. sendo . tlifícH·. eoncc'-

~ atender a ~Itu.açao ma ~esmo projeto 'dis- der-lhes ó reajustamento. dos vencimentos. 
! queiro urge':lc1ra P1!

11
:a · 

0 
publicações re"Ímen- o_ · mes-nio acontece. quanto à concessão do· 

I tJensados o 1n ers leiO e "' b d f T ·que tem preocup d · 't · . · d 1 ·, esmo projeto em pri- a ono e am1 Ia, • a o mtu o 
tais, ent.ran o_ lOJe 0 m os Deputados e o Governo, .mas sem resulta- . 
meira d1scussao. do até agora·. Ao menos se lhes conceda êste 

Sala das Sessões, 27 de outubro de ~947 • feriado no dia de amanhã, para que possam · 
_ (aa.) último de Carvalho - Hcno - celebrar o dia

1 
que lhes é consagrado. (Pal-

- Carlos Prates - Castro Pires - Hondon mas). 
Pacheco. 

TE!LEGH.AMAS 
Dos Srs. Deputados MC~nu1el Tanvm

1
· r a,, MJe!1-

d F rcl·1·a S1'm'i.o da un w,_ a( aro u-cs 1Cf ,, c. • "f'" i · A11to' 11io Guimarães, JUStJ ICmH o a au-nior e • bl'" sência dos trabalhos da Assem em. 
· _ Arquive-se. 

Do Sr. Célio Ilibeiro Guimarães, corm~-
... d ter 0 P.S.D. de IUo Novo, aplanch-

mcan o . t 1 . l't"o"" .,.. c·om '\ do 0 ato de rompunen o c e IC '"' "·' • ' 
Hússia. 

_ Arquive-se. 
D '-'r. diretor do Lloyd Brasilcir?, con-

'd 
0
1 '' ]Jai"l '\'' •·olcnidadcs_ da a~;sm<Ülll'(l v1 an< o (. ' '- 0 u • " 

do contrato de tráfego du·cto eom a lkde 
1\'lineira uc Viação. 

_ Hcechido com agrado. Agra([cça-~;~~. 

De D. Maria Estêves Lima ~ outros, de 
Novo Cruzeiro, Iazendo reelamaçao. 

-- A Comissüo de Educação. 
IDo tenente-coronel Sandoval Coelho. t~e 

Araujo, enviando congratuln~õcs por m?~~
vo do romvimento de rclaço2~; eom a hus-
si a. 

-- Arqui'.re-sc. 

OFiCIOS: 
no Presidente da Assembléia Legislati-

va cio Estado de Goiaz, enviando exempla-
res da Constilutiçfio daquele Estado. 

_ Hecchido eom agrado. AgradC'ça-sc. 
Do Coletor de Nova Ponte, cnviand:_> su-

''cstücs rclntivns uo processo de presta(;ao de 
fiança IJelos funeionúrios fiscais. 

- A Comissiío de Finanças. 

MEMOIUAIS: 

Do sr. .Tos é Lagoeiro, pedindo o a; )O i o 
da Assembléia para a emenda n''· 20 ao pro-
jeto n•. 2H. . 

__ A Comü;são de Fmanças. 
D sr. Gilson Alves Perpétuo, pedindo a 

alcnçu~J· da Asscml!léia }H\~·a o yrojeto n''· ~!), 
relaÚvo ú melhorw de s1tnaçno dos ~uncw-. 
núrios fiscais. · 

- A Comissão de Finanças. 
Finda a matéria a ser lida na hora <lo 

expediente, o sr. Pr~side~te passa a deferir 
a palavra ao orador mscnto. 

DIA DOS FUNCIONAIUOS 

O SR. PRESIDENTE- Dou a palavra ao 
Sr. 1 i ma Guimarães. Ô SH. LIMA GUIMAHÃES - Sr. Pre-
sidente. . 

Venho à trllmna apenas para fazer ~tma 
s •estão-apêlo ao Sr. Governador do . Esta-
dt~g lara considerar ponto livre o dw de 
ar~m!hã, 28 do. corrente, consagrado aos fun-
cionários públicos· 

APRESENTAÇÃO DE PARECER 

'Não havendo outro orador inscrito, o Sr. 
Presidente passa a dar a palavra aos Srs. 
Deputados que tenham pareceres· a apre~ 
sentar. 

O Sr. Magalhães de Melo Viana, por bar-
te da Comissão de Hedação, lê c apresenta 
à Mesa o seguinte parecer: 

PARECER DE REDAÇÃO FINAl~ 

Comissão de Redação 
A Comisho de Redação, examinat}do o 

projeto n." 15, que revoga o' parágrafo 'únicó 
1lo Art. 97 do Decreto-lei n.• 2 .116, do 
10-7-1947, e eontérn outras disposiçiics. e 
verificando .iú ter sido o mesmo aprovado' 
nas três discussões regimentais, é de parecer 
lhe seja dada, como final, a redação que se 
segue, que está de acôrdo com o projeto c 
o vencido. 

Sob esta forma, seja enviado lt san~;ão: 

PROJETO N.o 15 

Revoga o pal'ágmfo único do A ri . . !17 do 
Decl'elo-lei .n. 2.HG, de 10-7-HH7 .e 

contém outras di:; posições. 

A i\sr·:t'mbléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais de ereta: 

Art. 1." -- Fi c a substituído pelos seguin-
tes o ]Hlrúgrafo único do Art. n7 do Deere- <.. 
to-lei 2.14G, de 10 de julho de 19,17: 

§ 1.0 
- í~ vedado aos serventuários da 

justiça, quando no exercício de seus cargos, 
o exercício de atividades político-partidá-
rias. 

§ 2.0 
- O serventuário da justiça quan-

do candidato a cargo eletivo afastar-se-ú 
temporàriamcnte de suas funções comunican-
do ao Governador do Estado e ao Tribunal 
de Justiça. 

§ 3.0 
- Ao serventuário de justlea em 

exercício de cargo eleiivo aplica-se o (Üs;)os-
to no Art. Hi1 da Conslilniç;ão <lo E~;l,Hlo. 

Art .. 2. 0 ~- Acrescente-se no Art. 2:11 do 
supra citado Decreto-lei: "'1) por convoca-
ção para cargo eletivo". 

Art. 3." -- Acrescente-se ao Art. 2B2 do 
mesmo Decreto-lei: "no ca!;o do n.0 4. au-
tomàtiearncnte, a pnrtir da <luta da ex{Jcdi-
\~ão do <liploma pela Justiça Elciloral". . 

Art. 4.o >-- A presente lei cntrarú em vi-
gor na data de sua publicação. 

Art. 5.0 
- Hevogam-se as disposi~~õe~; 

em contrário. c 

' Sala das Comissões 27 de outubro tb 
1947. ) . 

(a a.) Alaqalltiies de J1l elo Viana, relolm· --
Simões de 'Almeida - Xeliofonte M erca~ 
dante. 

- À Sanção. 
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. O Sr. Pdiciarw Pena, pela Comissão de 
Finanl:as, lê c encaminha ú Mesa o seguinte 
pareecr: 

PAHECER PAHA 2." DISCUSSÃO SôBRE O 
PHOJETO ~;.-· 3G - OHÇAMENTO 

PM~A 1918 

COiuissao de Pinanr~as, Orcamenio e 
Towuda de Contas 

. A Comi~;·,iín d•: Finanças, ao receber o 
Pro]clo de On:amcnlo para 1948, fêz, entre 
os ~;ele nH~tn}Jros, a dcsigna~~ão dos relatores 
par<~ a "Cer:cita" c para a "Despesa", do 
modo sc::ruin le: 

P;n·a a "li~ccita", dado· ao Deputado Al-
berto i)cod;_l:[~; 

Para a "I~l~dc ?-.~inch~a de Viaeão", "Pu-
lácio do Go·1êmo", ::o Deputa<!<) Augusto 
Cos~a; 

Para f~ ":;:;erclnr1a da Educa~~ão", ao De-
put:Hlo Fdici::!lO Pena; 

Par<'. u ":;ce!·ui~lria da Via~.~ão c Obras 
llúhlicn~;", "l'Invr!~j~t~,O:'io Fluvinl" e "Dcpartu ... 
mento <le E::ér:l'h:; tle I1oda;;em", ao Deputa-
do CuíltlerJ:H' I.hell:'.rlo; . 

Para a "Secretaria da Agricultura", "De-
part::mcnto E::laüual de Inform!lção", Con-
seliw Í\drnin;:;ctalivo" c "Departamento Geo-
gráfi(~o" c "Dé!jJ::rtmncnto de Estatística", ao 
Deput:ulo rJmn·icio de Andr:tdc; 

P:n·a a "~);!ercl:tl'ia do Interior", ao Depu-
tado rrancrcr1o ?·.;c~.-e:;; 

Para n "~·~:;ct~~i~u·ia (1~,.~, I1inança~;" e Depar-
tamc:1io de Compra:; c l1 i:;caliza~~üo", ao Depu-
tado Hcnó. 

Em virlwb da ::m0ncia do Deputado Tan-
crcdn J>Icve:;, :.;uh:,iii.uiu-o, colflO rciutor da "Se-
crcblria do Inlcrlúr", o Deputado último de 
Carv:1!ho. 

'i'odo~; o~:·rehüore:; cntre:;ar:nn os relatórios 
de que for;:m iucw.'.lhido~;, tendo recaído, em 
meu no,mc, a c:;"[):H~\ p:,ra relator r!cral do 
Dr~~: . .n:H.;:n to de '~ 1 !e e~.!! ta" c ''Dcspe~;~l" para 

.P!'clim in:1nw~nle; 
. O_ 'prer''!ilo. r·r,,:::litt:ciowd do Ato das Dis-

postçuc;.; Con:;lJ!~te!<m:n:; Tr:m:;itórias dispõe: 
, "A P_ropo:·:~:; on.~~HJJenlúria para 19,13 se-

ra cncu;llmll:tdé~ ú /~:;~;eií!hléi:t Legislativa, ses-
s~nla <h;t:; rl!;:;cw; de pronmigada a Consiituin-
~~<}O ,~ dz:;culu•u e votada em <JllW'Cnla c cinco 
dws . 
. O arti:;? :ir~irna abrmon a A::semhléia c 0 
11~1~;!.'~<; Pr~:adeltié~ nos udvyrliu de que, até 0 
dw t.h do cmT~~n!e, deveria cstnr discutido e 
vob<l<~ o O::ç~lll'rmlo, <le vez q~w, a contar da 
data <•.:1 erw·:Hla n:~ 11sscmhlérn, o prazo de 
q~arcnta c cmco dws se findaria u 28 pró-
xmw. 

Niio tc_m r:1_z~o, dala vcnia o ilustre Presi-
dente. O ~lJ.':!Josr.trvo constitucional marca qua-
r~n.ta c cm~o d~n:; para a Prop_osta Orçamcn-
tan:l :;cr dJsclllHla c votada. Esse prazo co-
meça a correr quando se inicia a discussão. 
A Proposta Orr;amcrítúl'ia e os Projetos não se 
discutem nas Comissões: estudam-se nas Co-
mi.~:;líes e discnlem-se no Plenário. As discus-
sõec. sú se fazem em Plenário. A letra da lei 
do Hcgimento confirma isto: 

"As Comissões têm por objetivo estudar 
as matérinr. submetidas. ao seu exame c sôbre 

. elas proferir parecer (Art. 34)". 
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Quando, entretanto, o Hegimento se refe-
re ao Plenário e enumera a ordem do traba-
lho, dispõe: 

"SEGUNDA PAHTE - Das 16 às 18 ho-
ras - 1.•, 2.• c 3•~;. discussões dos projetos e 
votações" (Art. 94) . 

Ora, se a primeira discussão começa em 
Plenário, é porque não houve discussão an-
terior. Não há discussão antes da primeira. 
O que há é um estudo nas Comis:;õcs. 

Não houve nenhuma discussão da Propo~
ta Orçarnent:lria, pois quando ela cstêvc em 
Plenário, foi, apenas, para receber emendas, 
~lc ycz que a técnica regimental do Orçamento 
e dtferente da dos outros projetos. A sua dis-
cussão só será iniciada depois de vir da Co-
missfío. O seu prazo, portanto, só podcrú cor-
rer desde êsse dia. 

Não poderia deixar de interpretar-se o 
dispositivo constitucional a não ser dessa ma-
n.e~ra. Sabia muito hem o legislador do dispo-
slt.r v o que ~· Proposta Orçamentária, por pre-
ce~~o con~;tltucional, daria entrada na Asscm-
blcia. a 14 de setembro, isto é, sessenta dias 
depois da promulgu~~üo da Constituição de 14 
de julho. 

. Jl1larcando quarenta c cinco dias para dis-
C';Itn; e votar o Orçamento, f.:lc estipulava o 
d1a 29 de outubro para êsse fim. 

Como é ~;abido, não podem constar do ÜI'-
ç~mcnto. tribut~s c ddpesas e servi~~os que 
IH~ o e~teJa!n. cnados em leis anteriores, As 
lcm tnhutanas c os serviços a serem criados 
par.a 19.48, pelos próprios dispositivos consti-
tu?~onms, tem de serem votados pela Asscm-
hlci~l c ante:; da lei orçamentária. Esta for-
rnahzará os tributos e as desncsas anterior-
mente criadas. ~ 

Como, pois, fazer tudo isto em ouarenta 
e cinco dias, até 28 de outuhro, quando ainda 
ternos sessões duranle todo o rn'ê:; de novem-
bro ~ na primeira quimena de de~cmbro? 
, ~e 'VO~armos até o dia 28 próximo o Or-

çarne!llo, ficaremos, em 1918, a receber do J?o-
<lc~· ~xccutivo, tôdas as semanas, pedidos de 
crcdit~s suplementares c especiais. A maioria 
das le~s. criando serviços c trihutos, dando 
ctynpnmento a <lisrJOsitivos constitucionais, 
amtb\ estú. sendo votada. 

h m.ms: o próprio Hegimcnto prescreve 
que a discussão do Orçamento pretere a de 
qua!quei' outro projeto. Se se contasse, como 
peno~l~ de. discussão, o que a proposta orça-
mcntana fica na Comissão, não teríamos que 
~lt!rantc êssc prazo, tratar de outros projetos. 
~odas as leis que temos votado estariam para-

Irymdas. E, dêssc modo, chegaríamos a um 
CI~culo vicioso; sem poder votar o tributo c 
cnar o servi~~o, devido ú preferência do Orça-
rncnt?; sem poder votar o Orçamento, porque 
os tnbutos que êlc vai formalizar devem ser 
criados em lei anterior. 

A não ser interpretado o dispostivo cons-
titucional, corno o fiz, seremos forçados, de 
qualquer maneira, a discutir c votar o Orça-
mento além de 28 de outubro próximo. Isso 
não terá nenhuma conseqüência, de vez qu~, 
par.a 1948. nã.o. há 1nenhum dispositivo _consh-
tucwnal adrmtmdo penalidade pela nao cxc- / 
cução do Art. 12 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias. o Art. 35 da Cons-
tituição, que prescreve a prorrogação para o 
exercício seguinte do Orçamento em vigor, só 
se refere aos anos subseqüentes a 1948, pois 
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isso se dará quando a Assembléia, af.é agôsto, 
não enviar o Orçamento à sanção. 

A ORDEM DO THABALHO 

Todos os relatores apresentaram o seu te-
latório com sugestões c conclusões. Êsses re-
latórios farão parte integrante do Helatório 
Geral, que agora exponho à Assembléia. Nêle, 
verão os Srs. Deputados, que concateno as 
conclw;ões dos relatórios parciais, transfor-
mando as sugestões feitas nesses relatórios, 
em emendas ao Orçamento ou em Projetos a 
serem votados pela Assembléia. Corno é sabi-
do, o Orçamento não deve ter dispostivos es-
tranhos ú "Heceita" c à "Despesa". 

Quando a Constituição excetua a aplica-
ção dos saldos c o modo de cobrir o dcficit, 
certo não se refere :\ criação de novos tributos, 
embora tenham êles a finalidade de diminuir 
o dcficit. 

.Julguei, assim, acertado apresentar no 
Relatório Geral as conclusões dos relatórios 
parciai~;, fazer emendas :\ jJarte de tudo que 
possa modificar verbas de despesa c apresen-
tar projetos separado:;, criando serviços c tri-
Jmtos sugeridos nos relatórios. 

AS EMENDAS 

A proposta orçawentúria, foram apresen-
tadas mais de ccw cmcn dus. Tôdas elas au-
mentando dcspc:;a::, criando scrviçm;, distri-
buindo doações, designando obras a serem 
feitas pelo Govôrno. Ao lado dis:;o, estão na 
Comis:;ão dezenas üc projdos sôhre pontes, 
estradas, grupos escolares, hospitais, emprés-
timos municipais, iniciativas tôdas, de gran-
de valor para o Estado. 

A nossa técnica orçamentária não tem 
:1dotado essa discriminaçüo nas deGpesas. I~la 
é diferente da técnica federal. Em 1938, reu-
nidos os Secretários dus Finanças do Brasil, 
no Hio de Janeiro, por sugc:;tüo do Sr. Ovídio 
de Abreu Secretário da:> Finanças de Minas, 
o ConscU;o Técnico <lc Bconomia e Finanças 
admitiu para os Estados brasileiros, uma téc· 
nica or~~arncntúria nova. Em vez da discrimi· 
nação por verbas, com;ignações, subconsig-
na\~Õcs, alíneas, itens, etc., antigamente usa-
da c ainda hoje cilnone no Orçamento Fede-
ral adotamos a di~;crirninação, por números, 
qu~ significam serviços. c :crbas. ap_cna~. N~o 
há dúvida de que a tecmca rnmcira c mais 
simples. Ela é entretanto, incompatível com 
o redmc constitucional, de vez que, não ha-
vend~ maiores discriminações, o Poder Lc· 
gislativo desconhece o cmprêgo dessas verbas 
c não poderá exercer o salutar papel de fisca-
lizador que lhe com pctc. Não poderá, tam-
bém o Poder Legislativo, por essa técnica or-
çam~nlúria, designar os serviços em que de· 
vam ser aplicadas as verbas. Como estú, só 
0 Poder Executivo tcrú iniciativa da colocação 
e da l~xecução dos scrvi~~os, da sua distribui-
cão c da sua direção. 
·· A incluirmos, agora, na Proposta Orça. 
mcntária em estudos, as emendas que estão na 
Comissão, subvcrtcrímnos a técnica orçamen-
tária atual. E isso é _impossível, dentro do 
prazo exíguo de que .dispomos: . 

Acordamos, por Isso, em mclmrmos, no 
Orçamento das Despesas, uma emenda a cer-
tas verbas que ficarão subordinadas à discri-
mina~:ão de lei ordinária, que iremos elaborar. 

:' 
Assim estudadas, posteriormente, tôdas as 

emendas que nos foram apresentadas, acomo. 
dadas às verbas de que clispoiHos, vola1·cmos 

, em breves dias,, o Projeto acHna cmmciado~ 
Quero, entretanto, adiantar que emendas 

c projetos, relativos às cstrauas uc rodagem, 
não poderão prosseguir sem que primcu·o ou-
çamos o Departamento de gsrrauas úc Hoda-
gem, qué é o órgão, técnico COllillclcnlc, com 
programação definida. 

As emendas dos rclaiore~;, que dizem com 
a proposta, serão, entrctanio, O•JJCio <lc con-
sideração, pois elas têm cil:tlo modilicalivo, 
de verbas, c estão acqtro da t.:cnica orçamcn- • 
túria vigente. 

A Receita 

O rch~tor da "Heccita" 'iêz um minucioso 
estudo da mesma, que irnpona, 1•cia lH"OIJO:>ta, 
em um bilhão, cento c, oite:Jt<l c un:; munóes, 
oitocentos e, dezessete ,mil cruzeiro:; ( C1·;;; • , 
1.182.817.000,00). Sendo a de:;pe.-:u fixada 
em um billüio, trczcrüo:; c i.l'l1"ia miH1ücs, du-
zentos c quarenta c tre!J mti, (:~::;ctüc(:nlo:-; e 
trinta e nove eruzciroc; c viu<C c<-:niavo;·;, traz 
a propol;ta or~~amcntúrl:l Ulll < ,u;clt uc ccn· 
to c quarenta c sele rniLJôe;;, qu:~lroccnlds 
e vinte e seis mil c quutrocemo:> c tnnta c no-
ve cruzeiros c vinte ccniavo:;. · 

Correm por essa Conli:;:;;,o, três projetos 
de lei, que ;,irúo modificur o luc<!l da '"1lecci-
ta". São os projetos sôiJre o, lc!1.o:-;lo de .Ycn-
das c Consigna~~õcs, 'l'a;:a 11<X>!H'-~-l.1a~' e l axu 
sôhrc a extensão irnoi>iiíaria. 

O Irnpô:>to de Vendae> c Co:1::i;.;naçõcs 
ten1 urna emcrHh<, aUJilCJlU:!IdO-ÍJJ.C a ta:~a de 
1,4% para l,G%. Isso dará eut rc:mú<lt!o um 
aumento de quarenta e oilo mu,:oc:; t!C cruzei-
ros ficando a estimativa l<ú<li oe:;se tí'ÜH!io 
em' trezentos e oitenta c ollo miJm;;.::; de cru-
zeiros. 

A Taxa Hospitalar, cuja ineidôncia se dá 
sôhrc vinhos de uva e mnras JJC:ú1lWS alcoóli-
cas, cstú sofrendo, na ComL:;,w, ll!!ta lllül.lifi-
cação; diminuindo-se a iaJ~a sovre o vinho, 
de 0,50% para 0,20'í~ c amHen,<mdo-sc para 
as outras' bebidas alcoólic:!:; a u:ch c1e O,;)o% 
para O,üO%. lsso, enirc>::w,l,, <~'J 'luc :.u:HJlilOS 
não virá modificar a cstüw .. t -.r a H a vro1Josta 
orçamcntúria. 

A 'faxa !.lôbrc a cxtensüo IInoiúi;úria, crn 
trânsito pela Assembléia, ir<! mnncntar n 
"H:~eita" tributária de ouiilzc wililiics de 
crui~ciros, pois se ira la de ·t.·.;)t;,o iívvo. 

l>iminuimos, para Cr!!i 50. OUO,OO (cinqüen-
ta mil cruzeiros), uma vcrila uc cr:,; 100.000,00 
(cem mil cruzeiros). 

Assim a "Hcccita" ficara c;;timada, não em 
um bilhfto, ccnlo e oitcn<« c uot:; miihoes 
e oitocentos c dezc.ssclc ulil cruzeiros, mas 
em um hilhiío, duzentos c quarenta c cinco 
milhõc[; c oíloccnlos c ::;cs:>elha c :;c~c mil cru-
zeiros. 

2. Sugere o re-lator os sct(uin te:> conselhos, 
que, aliás, jú fazem parte do p;ano do tlovêr-
no: 

1) Higorosa fiscaliznt~ão; 
,2) parcimônia dos gastos; 
3) redução do funcionalismo, nos têrmos 

da Constituição; 
't) realizaeão intensiva do "Plano de H c~ 

cupcração Econômica"; e mais: 
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honoran . ,., ' l I' d· " 
i ·t. ri' o. com as Causas c a , azen a . <e em o ' · . l'f' - d A. ·m surrerc o relator a JllO( 1 I~aç~.o a 
, · b· 55

{6 'ceni"' mil cruzeiros para cmquenta 
'c_rl '1 

t el'ros e aJ)rov·v·ão 'do restante da pro-
Illl cruz . · ' " 
posta orçamentária. 

Secretaria do Interior 

O rehtor opina pela aprovarão da pro-
. H' , , um aumento de verbas, em 

pos~.l·l· . o~n'~Clle'fia de Polícia" e no ".Serviço 
ClllCD( as, 11.1 , · 
de Assistência aos Menores . 

Secretaria da iloricllltllm e J>lano de 
Recll]JCI'llÇlio Econômica 

O hlor opina pela aprovação <la pro-
rc ' la' r h com exceeão da verln1 posta orçarncn , ' • I C '" ' lH' 1 'Jf_35 que propõe passar < e l'·e · · · · 

12 ~)00 ~ doo o'o para Cr~) 20.000.000,00 e OU• 
. . l'f! .. ·-es de •tcôrdo com as emendas lras mo< 1 ICa~.o · L 

já uprescntadas · 
Conclusão: 

C m 'lS emendas modificativas e m~tras 0 t {.!'·1s :1 ('omissão a "Despesa" sa1 d~1 apresen a L L ' • ' C r• \ssernbléh com um aumento de _ r.p. · · · · · · ·35: 184. 7GO .• OO (trinta c cinco milhoe.s, -~c:n:o ~ 
oitenta c quatro mil c setecentos c sesscnLl 
cruzeiros)· ' ·r· 1 1. assim dis-I':ssc aumento vcn ICat o es .a 
tribuído: 

Para a Fiscalização · · · · · · 
Para a Polícia . · : ·. · · · · 
Para as Centrais clett;was : . 
Para a construç~o {~C I onles e 

Edifícios Puhhcos . · · · 
Para a assistência tws l\Ieno-

·res .. · · · · · · ·: · ·. · · 
Para ·a Assembléia Legislativa 

CR~~-
•l. 029. G40,00 

949. GÚO,OO 
8. 000.000,00 

1 H. 000. 000,00 

500.000,00 
2. GOl. 810,00 

A "Receita" teve na Assembléia um a~t~ 
C .8 (j3 010 000 00 "sessenta c trcs 

m~nt_? de, ~'imrfi~n.ta. mil cruzcii:os) ~?!n. a 
rm_Jh{~es ~~ T·txa sôbrc a extensão unobilwr.w, 
cnaçao < a 'E . . Cr·"' '15 000 000 00 (qmn· :. 1 ~. ~<' ., 0 ~ rar1o, .A ~' • • ' 9 que ~lll!! '' de crm:eiros); o aumento de O,~ 
ze nu t?e.s ·) J.IO Impôslo de Vendas c Con-
( 101• · <lecuno~. · l c·'' < s 1 · 'l 'l'c•·ouro mms c e l·T> . - , . (JUe < ara, • o ·' . •. 1 stgna<;oT'' O ()') (quarenta e oilo nulhoes < c 
48. 00~ · )0 • · ', sur>ressiío de uma despesa de 
{~r~.z~I0r01~Óo ~10'1 (cinqÚcnta mil cruzeiros), pa-cr.p ,) . ' . .l ,.,. elo·· . 

l ·' ·i o•· de auVOto<.l ·' • ra 101101 ,u d·• presente Or(~amcnto, com as 
A]1l'OV'l o o ' "1> . . . , . , . , tadas , teremos uma ,ecct· 

.<.~mendns .lJlH csen Cr·s' 1 '),U:i 8G7. 000,00 (um 
. " stimac a em ' ., · · ·• · . , '11 - •. 1,~ _e · . , tos e quarcnla c cmco nu. wcs c 
h~lhao, dt~z~n. :·senta c sete Jllil cr:nzmros) o 
01tocentos c 5,~s· 1 , ('r" 1 ·~u'í '>H. ;H9,20 (um . "Despesa < c _, '? • u • • ~ • 'l - "' 
UJII,l . . t S c· SCSSell\'l P clllCO Hl! hoc.,, 'll :- trezcn o, · · L - • • 1 . ln 1' 10 ' • , ,. ·t •nta e cuatro nnl qmn Ien-
luzel1lO'• e ,,c c 1 · < l'''lll'l ( ' ' Cl'l'ZCl.I'OS C VHhC ·- '-. . , dezenove • ·. . · . . . .. , , Los c . 1 o dcfieit, dmunmdo, pass.1 ,t S?I 
vos); ... lt9 Ml7 .519,20 (cento e dezenove Illl· 
de Cr~p 1 ' ' ttOS c sete mil C!UinllenlOS C 

- J'Ül'OCCI · ' · · ' lhoes, <11 • · ·ros c vinte centavos)· 
{lczcllovc cruzei · · · o {ftlc cs ~ , · •1r repetimos, aqUI · -

Para ter nnn. '· . 1 "I' ·.t· " "\ 'll>rc-H l•ltorlO l 'l tCCei cl • I. < 
c1:ev~ no men 1 ~f;, 'ts ou· dos snperavits, não 
<'l'H'aO dos ( C ICl ' 
t . '··. t ·~s" ,,1·t·1l no Orcamento. cxn 1n crc:s. ~ • • 

·A. L. 

A teoria do equilíbrio 110s qua<11·os de 
"Ticccita" c "Despesa" está completamente 
morla: é uma visão de contabilista porque 
o equilíbrio orçamentário não é itÍentiuade 
de cifras da "Heceita" c "Despesa". Está 
muitàs vêzes, naquilo que pwrece paradoxal' 
no próprio deficit, num desequilíbrio de nú~ 
meros, entre o que se orça c o que se fixa: 
a "Heccita" c a "Despesa". 

A finança pública não se' confunde, com 
a do funcionário ou do assalariado, cujas pos-
sibilidades estão eircunscritas ao vencimento. 

O Estado não pode ficar prêso à previsão 
da arrecadação, porque se a "Receita" é uma 
estimativa, a "Despesa" é uma fixação. Nu 
"Despesa" se fixa uma e/tapa de desenvolvi-
mento e progresso; na "Receita" se calcula, na 
lemporarieda<le de um ano, o que se pode ar-
recadar. 

Os rumos da prosperidade eslão marcados 
nas despc1sas. A enxada que o Estado entre-
ga ao lavrador, o médico que lhe vai assistir, 
a semente que lhe é fornecida, o alfabeto que 
lhe põe nas mãos, a estrada que lhe eoloca à 
porta da casa, a locomotiva que lhe vú buscar a 
produção, nada disso, por mais caro que fique, 
]lesará ou desequilibrará, no scn tido objetivo 
o Oreamenlo. Desequilibrará os números um 
ano, in as multiplica as cifras de um século. 

() Estado deve, portanto, ser um sábio 
devedor". 

Apresentei, no Hclalório da "Heceita", 
um quadro de asct~nção dos nossos tributos. 

Por êle se vê que acabamos a guerra, sem 
a L'ravc depressão que estas catástrofres, ani-
qulladoras de certos Estados nos deviam tru-
zer. Ninguém tem o direito llc temer os rumos 
da nossa prosp~ridade. A reação da econo-
mia mineira mostra a vitalidade do nosso . . ' hstado. 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 
19<!7. 

(aa) Alberto Deodato, relator geral. -
Hcnó - Feliciano Pena -- ültimo de Carvalho 

Guilherme Machado. 
-~ Publicado, inclua-se na ordem do dia. 

Ei\1 TóHNO DO PAHECEH. SóBHE O 
PHOJETO N. :lG 

O .SB. PHESIDENTE -- Não obstante o 
brilho e a proficiência com que a ilustre c 
douta Comissão de Finanças prolatou o pare-
cer que acaba (le ser lido, a Mesa, JlCSarosa-
mcnte, tem a declarar que é integralmente 
eontrária :\ preliminar levantada pela digna 
Comis!;ão. Os lôrmos do Regimento Int'e.)rno, 
que rege o~; trabalhos desta Casa, relativamen-

. lc aos I1ro,ictos periódicos, são muito claros; 
é evidente que a lei orçnmcntúria é projeto 
periódico c, como tal, deve ser discutido'e vo-
tado de ncônlo com as normas regimentais 
prefixadas a cstns proposições. 

Dos ]Jrojelos I>criódieos - At'L 133 do 
1\qgimcnto (lê): ~ · 

"Leis ou resoluç;õcs periódicas são as que 
deixam de vigorar, inrlependentcmcntc, de re-
vogação expressa, findo o prazo para o qt1al 
foram votadas". 
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· ú exatamente o caso da lei orçnmcJ!ltária. 
(Lê): · . 

"Art. 134. - Os }Jro.ictos de leis perió-
dicas terão prcferêneia a quaisquer outros; 
serão ineluídos ern ordem do dia, para ·dis-
cussão, imediatamente depois da distribuição 
dos avulsos. 

Art. 1:l5 - Aprovado o JlÍ'o.ieto em pri-
meira discussão, fiearú sôbre a mesa, pelo 
prazo de cinco dins úteis, para receber cmen-
<lns por escrito". ' 

Do "Diúrio· da Assembléia" do dia 17 de 
setembro consta: -- "Segue-se a 1.'' discus-
são tlo projeto n.• 3G, publicado na Ata da 
:H.• sessão, que fixa a despesa e !ll"elvê a re-
ceita para o orçamento de Hl48" 1 

.. Finda u 1.• discussão o projeto ficou em 
mesa pelo prazo de 5 dias, que, por uma inter-
Jlrelaçiio liberal <la :Mesa, foi dilatado para 5 
sessões, n fim de· rc,cchcr emendas. Ilccchidus 
essns, o projeto ·voltou à Comissão de Finan-
ças c vem agora a plenúrio, cvi!lcntcmentc 
para 2.• discussão. 

Se pudéssemos admitir que o projeto não 
havia ainda sido discutido em plenário, te-
ríamos então que esta seria a sua 1.• discus-

. são· c, na forma do Regimento, êlc deveria 
. ficar sôbre a mesa aguardando o prazo de 
cinco <lias para recebimento de eme;tHlns, c 
voltar ü comissão para qu'e sôhrc as mesmas 
se pronunciasse. 

Nessas condi!;õcs, a Mesa, data vcnia, do 
lirilh:1ate parecer· da i:bmi~são, mantém o seu 
ponto de vista de que\ o ,prazo para disenssão 
e votarão da lei orçnmcnlária termina no pró-
ximo dia 2ti. 

O SR. úLTil\10 DE CAHVALHO - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

0. SH. PHESIDENTE -- Tem a Ilalavra o 
sr. último de Carvalho. 

O SH. úLTIMO DE CAHVALHO - Sr. 
'Presidente, como membro da Comissão de Fi-
nanças, peço a V. Excia. licença para decla-
rar que as considerações apresentadas pelo 
ilustre relator da Comissão de Finanças não 

.. foram apresentadas com o intuito dc.protel~tr, 
apenas essas considerações são consulcraçocs 
do ponto de vista do ilustre r~lat~r ~ da Co-
missiio de Finanças. E esta Conussao, cum-
prindo o seu dever, acaba de aprcscn~ar o rc: 
latório geral c dentro dos pra~os_ cstlpt!~ados 
pelo Rcrrimento Interno, a Cormssao de I•man-
ças c e~ta Casa decidiram sôhre o orç.amcnto 

.'dó Estado,. cumprindo assim o seu dever para 
' com Minas Gerais. 

. As considerações do relator f?rarn, ape~as 
!lé . !em teórica, um ponto de vista, apresen-
ta 101! n·ts 'l· Comissão não se assenta c nem ' c o, I ' · ' 1 · t· , ··t pro quer se basear neste po!lto_ ! c VIS a par' ' -

. tela r o ' prazo. A . Cmmssao cumprm o seu 

deve~. SR. p~m~IDEN\~~, -, ~, ~lcs:t .. rc;~-
1 Cornissao de l•manç.ts ,ts m,us cle-

n Iecc na ' ' · f' ' ·· t d , 1. da eles e os ,mms trmes proposi os 
: ''U as qu~i~ncnto do seu dever; está perfeita-

nmo ctt:mp ·ciente de que ela agiu da melhor cn c cons · . 11 , • 1 , forma .possível e, po~ Iss_o mesmo, , 1e 1 ~IH c 
o tributo da sua achmraçao, do seu respeito c, 
da sua simpatia. ' 

Entretanto, sente-se no dever de es~larc
ccr o seu pensamento de que o prazo cvrdcn-
témente termina no dia 28, fazendo, portanto, 
um a pêlo para que na· sessão extraordinária 

.. 
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c{uc iremos convocar c nas sessões de amatihã 
possamos votar, com dispensa de interstício . 
c publicações, a lei orçamentária dentro do 
prazo regimental. . 

Entretanto, a Mesa não considera esta 
questão decidida c a Casa deliberará na sua 
alta sabedoria qual a interpretação exata.' 
Apenas por mn dever de consciência, quis 
transmitir ü Casa seu pensamento a respeito 
do prazo para discussão c votaçiio da lei or-
çarnentári a. 

O SR. MAURICIO ANDRADE - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE- Tem. a palavra o 
Sr Mamício Andrade. 

Ó SH. 1\IAUHICIO ANDHADE ---: ~r. Prc,si-
dcntc estando terminado o relatono da Co-
nlissf;o de Finan~~as sôhre a proposta .or~~a
mcntária para 1948, a fim de tornar posslVcl a 
aprovação do projeto n." :JG, que se refere 
exatamente ,\ proposta de orçamento, cu_ re-
queiro a V. Excia. ~trgência p~tra v o laçao c 
dispensa do interstíciO necessano · 

O SH. PHESIDENTE - Quanto :'t urgên-
cia requerida, ela já é regimental, t~·atando-.se 
de proposta or~:amcntária c, .a resp~Ito da dis-
pensa de formalidades rcgmtcnhus para c 
projeto n.o :lü, a fim de que entre na ordem 
do dia da próxima sessão, está sôhre a. I?csa 
um requerimento do S_r. Depu ta do ~ellcwn.o 
Pena devidamente apowdo, que dcpms de h· 
do, };asso a submeter à delihm·at;ão da Casa, 
para sua votaç_~ão. 

Os Srs. Deputados que são pela aprova-
ção do requerimento queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Foi avrova!lo. 
O SH. JúLIO DE CAHVALHO- Sr. Pre-

sidente, peço a palavra. 
O SH. PHESIDENTE - Dou a palavra ao 

Sr. Deputado Júlio de Carvalho. 
Q SH. '.TlJLIO DE CAHVALHO- Sr. Pre-

sidente, ouvi atentamente as palavras de V· 
Excia. com relação à preliminar ' lcvnntacl~t 
pela ilustre Comissão de FinanÇ,~as c devo di-
zer que estou de pleno acôrdo com a inter-
pretação dada pela Mesa. Todavia, como V. 
Excia. deferiu à Assembléia a solução do pra-
zo, quero fazer algumas considera~~ões, para 
mostrar que a Casa podcrú concordar com a 
ilustre Comissão, no seu relatório. 

O Sr. Maurício Andrade - V. Excia. dá 
licen~~a para um aparte'! Como já afirmou o 
Deputado último de Carvalho, as considera-
ções tecidas em tôrno do prazo para votação 
da proposta orçamentária pelo relator, são cx-
dusivamente de ordem doutrinária. A Co-
missão não propõe o adiamento do prazo pa-
ra votação do Projeto, urna vez que já está 
pronto o ~clntório, c, realmente, em face das 
emendas apresentadas, não há necessidade de 
prolongamento do prazo. 
. q SR: JíJLIO ~E CARVALHO - To~a

VIa, as m.mhas considerações são no sentido 
flc, em sendo necessária a prorrogação, por 
impossível a votação do orçamento até 2~ do 
corrente, poderá a Casa resolver de acordo 
eom o proposto pela ilustre comissão. As mi-
nhas considerações são nesse sentido. 

Sr.·, Presidente, efetivamente. o f',rt. 12 
do Ato das Disposições Constilncwiuns Tran-
sitórias diz o seguinte: 
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o,·-'~A; uroposla orçamentária pat·a 1948 será 
encaminhadti à Assembléia' Legislativa sessen-
ta dias depois de promulgada a Constituiç.ão ( 
discutida e votada em quarenta c dneo dias". 

Verifica-se, claramente, que o prazo para 
que a resposta vic~>se a esta Casa era de ses-
senta dias, contados da promulgação da Cons-
tituição, e qÍJe os quarenta e cinco dias co-
meçariam logo dcvois, lcrminan<lo, automà-
ticnrnentc, na data fixada, feita a contagem. 

Vê-se entretanto, que não há sanção para 
o c:1so <le não ser votallo o orçamento neste 
prazo de 45 dias. E não havendo 'san~~ão, fi-
car:í o Estado sem orçamento para_ Hl48. 

A Constituição, no Art. :!5, para os orça-
nrenlos subseqüentes, determina o ~cguintc: 

"Se o or~~mnenlo não fôr enviado ú sançã~.., 
até trinta de agôslo, prono;(ar-se-ú, para o 
cxc,rcíeio seguinte o em vigor". 

Portanto, se a Assembléia deixa <lc cum-
pri!· seu dever dentro do prazo fixado na 
Constituição, não ficarú sem orçamento .o Es-
tado, porque scrú prorrogado o anterior; mas, 
em se tratando do on;amento IHH'a 1948, não 
determina o dispositivo do Ato das Disposi-
ções Transitórias Constitucionais que s'cl pror-
roquc o anterior; portanto, ficaria o Estallo 
sem orçamento. 

Assim, pois, é ]n-eferível adotar-se a in-
teqJreta~~i\o dada pela ilustre Cornissi\o. 

Ainda mais outro ~1rgumento, Sr. Presi-
dente: quanto a Constituição, no Art. :l5, diz 
que, se o or~·amen!o não fôr envi,ldo à san-
ção até trinta de agôsto, fiearú prorrogado o 
anterior, é porque, no Arl. 8.9 , determina que 
a. Assembléia1 Legislativa reunir-se-ú, ordinú-
nanwnte, na Capital do Esl.a<lo, indepen-
dentemente de. eonvocação, a quinze de mar-
ço de cada ano e funeionarú até quinze de se-
tembro. 

A Constituição quer que o orçamento seja 
envindo ú sanção até quinze dias antes de c;l-
cerra!.la a ~essão or<linúria que termina no 
(lia 15 de setembro. 

Ora, a sessão (lé.~te ano termina pelo Art. 
1.• do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, em quinze de dezembro. Portan-
to, niio hú mal em que o orçamento para 1948 
seja enviado ú, sanção alé 30 de novembro 
avlicando-se, por analogia, o dispositivo d~ 
Constilui~~ão. 

Não há pre.iuízo ou, por outra, h{t até 
vantagem em se prorrogando o prazo se ne-
ces.súrio, porque não fieará o Estado ~em or-
çmuento. para, l!l48. _Em prazo curto, poderú 
ser envwda a sançao o orçamento, mas é 
possível que o seja mal ctstudado. 

Assim, portanto, Sr. Presid.entc, sou nela 
pr<:._liminar, embora de ae.ônlo com a ínterprc-
taçao dada rwl.a Me.sa. V e] o, a}lenas vantagem. 

O SH. LIMA GUIMAIUES __.:__ Sr. Prcsf-
dentc Jleço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra 
o Sr. Lima Guimarães. 

O SH. LIMA GUIMARÃES- S. Presidente. 
A Constituição Federal concedeu aos Es-

tados o prazo de 1 ~O <lias para votarem sua 
Constituição. 

A contagem dês te prazo· se fêz da seguin-
te forma: cont~ram-s~ os dias úteis, conside-
rando como tms os thas de sanção. Ora, 'l'{sta 

é uma fórm;uld de il'Her{lretação · Ja adotada· 
com 'relação· ao prazo para votação da Consti-
tuição. · , 

Se lemos 45 dias p~\ra votação do orça-
mento,' não é demais que demos a mesma in-
terpretação que foi dada- quanto ao prazo da 
Constituição Estadual. Consideremos 45 dias 
úteis, os dins em que houve sessão na As-
sembléia. Assim, teríamos uma justa pro r-. 
rogação, qtie nos daria tempo necessário para 
a votação completa llo orçamento. . . 

A questão que se <liscnlc aqui é uma ques- · 
tão de interpretação da Constituição. e do R'e,-
gimento. Há três interpretações: a interpreta-
•;ão rígida dada pela j\lesa, a<~Olll!Hllllíando 0 
texto gramático da própria lei. A interpreta-
~·ão mais liberal que ofere1ci, e ·que computa 
apenas os d.ias úteis, considerando tais os dias 
de rcuni<ies da Assembléia. E a terceira in-' 
ierprctação dada pelo ilustre Deputado Júlio 
de .Carvalho. Nestas condições, requ,e)iro a 
V. Exeia. consulte à Casa sôhrc a interpreta- , 
ção que dei porque, aprovada, teremos mais 
prazo para exame mais detalhado c por con-
seguinte mais jus~o, desta peça importantL-
sima qllt~ é o Orçamento do Estado. .. 

O SH. .• TOLIO DE CAH.VALHO -- Sr. Pre-
sidente, pela ordem·, 1 

Sr. Presidente, V. Exeia. vai pôr o pa-
recer em discussão c v o taçiio 'l , 

O SH. PHESIDENTE - O parecer da 
Comisão não é de 3.• discussão; é um pare~ 
ccr para 2. • (liscussão, portanto, nfto é sub~ 
metido :i. dieussão e aprovação. 1 

' 

O SH .. JúLIO DE CAH.VALHO- Neste ea-
~o, pe~~o a V. Exeia. preferência para a votaÇão 
do ,que sugeriu a Comissão, respeito ao pra-
zo, ou da interpretação por ela dada. 

() Sr. último de Carvallto - V. Excin. 
me permite um aparte'! A Comissão de Finan-
ças não sugeriu coisa nenhuma. A ~omis~ão 
de Finanças, fêz apenas umas eonsuleraçoes 
em tôrno ·da interpretação e dceidiu apresen-
tar o parecer dentro do prazo que a Mesa de-
terminou. Não há nenhuma discussão sôhre 
isto. 

O SH . .lúLIO DE CAHYALHO --- A ilustre 
Comissão, efetivamente, não e~gotou o prazo, 
mas deu uma interpreta\,~ão sobre o n!esmo. 
Vim a esta tribuna apoiar a interprctnçao, em-
hora concordando com a resolução da Mesa. 
Tendo o nobre Deputado Lima Guimarães. pe-
dido preferência para a sua interpretação, es· · 
tou pedindo preferência para. a interpretaÇão 
dada pela ilustre Comissiío, que é a que es· 
tou sustcnhmdo, por trazer vantagem. 

O Sr. últinio de Carvalho --· Sim. A Co-
missão sugeriu isto, mas isto não foi ponto 
de vista da/Comissão e nem ela quer se ha· 
sear nesta"Ímgestão. A Comissão estú dentro 
do Regimento c apresentou o parecer. · 

O SI-L .TúLlO DE CAHV ALHO ~-- PeçÓ a 
V. Ex c ia. licença para ponderar o seguinte: 
o nobre Deputado Lima Guimarães pediu pre-
ferência para a interpretação dada por êle; se 
esta interpretação fôr aprovada, ficará preju-
dicada a que deu a Comissão. Por isso, estou 
pedindo preferência para a interpretação da 
ilustre Comissl'tO, sustentada por mim, pela 
vantagem que traz. Agora, se V. Excia. não 
quer que seja posta em discussão a sugestão 
trazida pela Comissão, peço llrefcrência para · 
a minha, que é a mesma. 
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O Sr. último de Cal'ualho- Absoluta-
mente. Apenas me refiro ao seguinte: a Co-
missão não propôs esta sugestão à Assembléia. 
A Comissiio apresentou uma sugestão, um pon-
to de vista apenas. · 

O SH. JúLIO DE CAHVALHO - Justa-
mente. 

O Sr. último de Carvalho -- Apresentou 
aquôle ponto de vista c decidiu cumr>rir o seu 

. dever dentro do prazo regimentaL 

. O SH. JúLIO DE CAHVALIIO --- Se a 
ilustre Comissão não aiiresentou nenhuma su-
gestão, quero prestigiar a. sua intcrprcta~·iio. 
Daí a preferência que pedi. 
. O S1·. último de Carvalho - Em nome 
da Comissão, ngradc~:o ao ilustre Deputado a 

· apresenhlção da sugestiio como sendo sugestão 
da Comissão, mas ela não fêz esta sugestão ú 
Casa. 

O SH .. JúLIO DE CARVALHO - .. A Co-
missão interpretou; vim ú tribuna c aderi ú in-
terpretação, por ser vantajosa e, como o no-
bre Deputado Lima Guimarães <leu outra in-
terpretação, que vai sei' posta em votaçfto, po-
dendo prejudicar a nossa, pedi IJI'eferêneia 
para esta. 

O SR. PHESIDENTE -- Pelo Hcgimento 
o prazo para discussão c votação termina no 
dia 27, hoje, portanto. Entretanto, a l\lcsa, se-
guindo uma velha norma jurídica <lc que dies 
a quo IWll computatur intérmiJms, estabele-

.ceu que o prazo fôsse até o dia 28. A Comis-
são de Finanças entregou o projeto eom o pa-
recer à Casa no dia de hoje, para discussão e 
votação. A l\[csa tem a impressão <le que a 
Preliminar, segundo o dizer de vúrios mem-
h~os da douta Comissão expendc apenas tcó-
!'Icamentc suà opinião a respeito do prazo, 

. Julgan.do que. o p~·ojeto de Lei OI·çtunentúria 
P?Jlera st~r ~hsct~lldo e votado, ainda dentro 
deste; esta e a Impressão dn Mesa c co11.10 t - t l' , , emos sessao ex raon mária para hoje ú noi-
te c amanhã, poderão realizar-se três outras, a 
Mesa cn~cnde, também, que potlcria, de fato 
com a chspcnsa das formalidades re«in1ent·11,.' . t . I ,., ' .. ,, 
s~r o pro)c ·o JU gado em 2. • e 3.'' discussiio 
dentro .do pr:tzo estipulado. Entretanto ~; 
l\fesa '.:_lll defcnr a? plenário as várias int~r
prc~aço~s, e o plcnano, em sua nlla sabedoria 

'dcc1dn·a pela melhor. ' 
O SH.. LUIZ MAHANIIA ~ Sr .. President, 

pelá- ordem. · e, 
• . . . Data venia da .il.ustrc Comissão de Finan-
~as, tem-se que venflcar que o lll"tzo 1 · , t :- , ·t' ' l c apre-sen açao es <t sendo eompuhdo e 't c · -
(le I··I·Il'\ll''as ti.Ill · ] ' ' .omissao ' " 1u o IJruzo c entro <l<J l' .,.,· , to I)ul .. l 'lflrcscrtt•t .:- 1 ,c..,unen-, ' · • ç.ao c o seu pare(:cr 1 ,- • 
pulando o prnzo <I e volaç:iio. ;\ 1

•10 com-
·1~ ,y.~.~ Pl-m~m~~~TI~ -- O Hegimcnto é 

m~u- ~ ' ·t: ·I· n,t I> UI .c em que trata das Co-
nussoes, es 1pu ,1 o prazo par·1 cntrcg· 1 reccr. · ' '1 < c na-

O SH. Lli\IA GU!MAHÃES -- Pcf'o . V 
Ex c ia .. submeter à apreciação da. Cnsi~ 0 ·~net; 
rcquerii~lei!to, · p~n·que o que houve, por parte 
da Connssao, fOI, apenas, uma apreci·1,,.-10 te· . f" f . ' ,., o-
.r~ca, e eu, o que IZ, 01 o requerimento po .·_ 

, ·hvo. Se ~não fôr arH:ova<lo, então, scl-ú pô~~~l 
ct;r~. votaçao o requenmcnto do Sr. Deputado 
Juho de Car~alho, que solicitou, também que 
o seu parecer fôsse submetido à apreeia,.ão 
da Casa.. ,. 
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O SH. PHESIDENTE _:__ No, critério ado-
tado pelo Sr. Lima Guimarães os 45 dias esti- ' 
pulados pelo Regimento devem ser contados 
pelas sessões realizadas. A Comissfto de l~i
nanças, em preliminar, entendeu que o proje-
to não havia sido discutido em plenário, e que 
o prazo deveria come~:ar a correr da sua JJri-
mcira discussão. 

Ora, se o parecer da Comissão já é para 
2.'' discussão, é evi<lcnte que a 1.• jú se rea-
lize~ .. Entretanto, como o Sr. Deputado Júlio 
de Carvalho, também esposando o entender da 
ilustre Comissão, pediu preferência I!ara <}UC 
ôsse critério fôsse submetido à aprccwç.ão da 
Casa, com prcferônc.ia, isto é, antecipadamen-
te vou consultar ú Casa se t:stú de acôrdo com 
a prderêneia requerida. 

Os Srs. Deputa<los que aprovam o pe~lido 
de preferência requerido pelo mesmo qm•Jram 
llermanecer em seus lugares. (Pausa). 

Foi aprovado. 
Nestas condições a i\lesa vai l'Onsultar a 

Casa 'se lleve sei· adotado o cl'Ítério teórica-
mente adiantado pela Comissão de Finanças. Se 
for adotado êsse critério l'iearú prejudicada a 
interpretação dada velo ilustre Deputado Li-
ma Guimarães, que visa ao prazo contado, não 
em dias corridos, mas por sessões realizadas. 

Os Srs. Deputados que aeham que o }H'a-
zo deve ser conta<h) a partir desta sessão sendo 
esta a 1." discussão do projeto, critério êsse 
que vem prejudicar o r>ensamcnto c a inter-
pretnção <le que o prazo deva ser contado por 
sessücs realizadas, queiram permanecer em 
seus lugares. (Pausa). l~ste critério foi rejci-· 
la <lo. 

Vou, agora, suhmclcr ú apreeiaçiio <la Cas~• 
o eritério proposto pelo nobre Deputado Lima 
Guimarães, no sentido <lc que o prazo de 45 
dias seja entendido por 45 sessões realizadas 
a contar, naturalmente, da primeira <lis<;ussão 
<Ille se efetuou no dia 1:~ de setembro. 

O SH. MOACIH HESENDE -- Sr. Pl'csi-
dcntc, pela ordem. , 

Sr. Presidente, quer nos parecer que 
qualquer adiamento <la votação da Lei Orça-
mentária redundará em maiores dificuldades 
para esta Casa. V. Ex c ia. mesmo j:í tomou 
Providências para que diversos Srs. Deputa-
c,los que ~>e achavam ausen tcs comparecessem 
as sessões a fim de que pudesse ser votada 
es~a lt;i. Vúrios <lôles, alegando motivos jus-
tos deixaram de comparecer . 

. 9,u~r nos parecer, portanto, que dalla a 
!li oxnruda<!e das eleições municipais c1u que 
os Deputados sentem necessidade de voltar t1os 
:;eu~ munieípios, qualquer a<liamcnto virú pre-
.llld~c:;_ar o andamento dos trabalhos dentro des-
ta Camnra. 

l~or isso somos contra qualquer adiamen-
to alem do que for permili<lo pelo regimento. 

O SH. PHESIDENTE -- O 'critério ~dota
do pelo Sr. Deputado Lima Guimarães, caso 
seja aprovado velo plcnúrio não visa adiamen-
to de discussão c votação': apenas prolonga 
o J>razo. 

Nessas condições a l\Icsa entende que, mes-
mo aprovn<lo o critério <le 45 sessões, dcve-
l~os acelecrar, tanto quanto possível, a discus- :~ 
sao e votação <la Lei Orçamentária, para que 
ela possa ser discutida e votada em 2.'' e :l.• 
discussões, c aprovada a redar~ão final até n 
sessão de amanhã. ' 



O SH.. MAUHiCIO AN1h\ADH - Sr. Prc-
sir!entc, pela ordem. . . 

•S1·. Presidente. Se por ventura a Casa 
':;~provnr, o requerimento do Deputado Lima 
Guimarães, pergunto a V. Exeia. ató que dia 
se contará êsse prazo., 

O SH. PHESIDENTE - - A l\lcsa vai man-
!lar proceder a con tagen} das scss<ies realiza-
da,<; de 1:1 de setembro até esta !lata. 

O SH. EMíLIO VASCm·;CELOS 
Presidente, pela ordem. ' 

Tenho a salisfa~~ão de comtmiear, Sl', 
Presidente, que o critério mais ju:;to é o d~1 
Mesa, até pórquc dois Srs. Deputados atende-
ram ao chamado de V. Excia.: um vindo dL· 
Tcófilo Otoni, o S1·. Castro Pires, e outro v in~ 
do do Extremo Sul de Minas, o Sr. Simões de 
Almeida. 

O SH. AHiiiANDO ZILEH- Sr. Prcsiclcn-
pcço a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Dou a pala\Ta ao 
Sr. Annando Zilcr. 

O SH. AllMANDO ZILEH ~- Uma Ycz que 

DiscussÃo nE. PAimcf:n·~-· · 
De acôrdo com os Arts. 1H1 c 181 do Re-

gimento, o· Sr. Presidente submete á discus~ 
são ~ votação única o parecer <_le redação fi~ 
nal sôhre o projeto n.• 15, o qual, setm deba-
te, é aprovado e recebe o seguinte despacho: 

-A sanção. 

REQUEHlMENTO DE URGf.:NCIA 
Votação 

O SH. PRESin.ENTE- Está sôlJre a Me-
sa um petlido de urgência do Sr. Deputado 
íJl Um o de Carvalho, relativamente á Mensa-
gem do Sr. Governador, e que acaba de ser lida 
pelo Sr. 1." Secretário, c que visa à dispen-
~;a de intcrtíeios e publicações regimentais. , 

Os Srs. Deputados que são favorúvcis 
ao pedido de urgência, queiram pcrrnanec·etr 
assentados. -- (Pausa). 

,-- Foi aprovada a urgência pedida c ' a 
dispensa lle formalidades regimentais. 

Finda a matéria a ser tratada na ~-· par-
te da Ordem do Dia, passa-se á 

SEGUNDA PAHTE DA OHDEl\l DO DIA 

a proposta do nobre Deputado .Júlio de Car-
valho não foi aceita pela Casa, acho que não 
nos resta ou Ira .snícla senúo a de votarmos a 
favor da vroposta do nobre Deputado Lima ·'· 
Guimarães, que coincide com o .pensamento ,. Estú, portanto, em 1.'' discussão o pro-
da Mesa. Aliás, é justo c nem constitui prc- jeio de lei 11. 31:3, qn'el ant?riza uma emis-
ccdcnte, porque sempre assim agimos, consi- ~:fto ele apólices ató a quantia de novecentos 
derando o prazo não por dias corridos mas milhões de cruzeiros, para a regulamentação 
úteis, isto ó, os <lias de sessões desta A'ssem- de compromissos do Tesouro e fomento à 
hléia. prodn~·iio do Estado. - (Pausa). 

O STI. PBESlDENTE -- Hespondcndo :\ Encerra(ln a l.''discussão, vou submeter. 
pergunta do nobre Deputado 1\lauríeio Andrade a votos 0 projeto n. 313, de iniciativa do Go- ' 
a Mesa' informa qtiel do dia 17 de sctcmbt·o vêrno do Estado, Os Srs. Deputados que são 
at.é a sessiio de ontem, foram rcalizmlas :JG pela sua aprovação, em 1.• discussão, queiram 
sessões. Com a realização de mais duas, hoje, permanecer assentados. - (Pausa). . 
lcremo:; :lS e nmanhii, mais :l, '11 reslniH\CJ _ Foi aprovado. 
apenas 3 sessões para o dia 29. Entretanto, a Discussão c votação das emendas ns. 2 e; 
l\iesa continua pensando que o Orçnmc1nto :l, do projeto 11• 5G em ?··• discussão, reorg~- . 
poclerá ser votado ainda dentro do prnzo, de- nizando a Caixa Econômica do Estal~O .de _MI-
pendendo apenas qucfaçamos a sessão de hoje nas Gerais e contendo outras provnlcnc1a:. 
ú noite, c, aman hii, :l sessões. 

O SH. ANTôNIO CAETANO --- Sr. Pre-
sidente pc~~o a palavra. 

O SH. PHESIDENTE - Dou a palavra no 
Sr. Antônio Caetano. 

O SR. ANTôNIO CAETANO - S. Presi-
dente, cu desejava sahcr se adotado o crité-
rio do requerimento do Deputado Lima Gui-
marães, fica prejudicado o requcrime~~Jto jú 
votado, pedindo urgência. , . 

O SH. PHESIDENTE - Absolutamente, 
um requerimento não pode prejudicar maté-
ria já vencida, de maneira que a urgência e 
disriensa de formalidades regim~~ntnis, já apro-
vadas, estão inteiramente em vigor. E ante-
cipadamente, informo it Casa que convocarei 
uma sessão extraordinúria para 'hoje, ús 20 
horas. 

V ou submeter :\ apreciação da Casa o cri-
tério do Sr. Deputado Lima Guimarãe~s, para 
que seja o prazo apreciado, não pelos dias 
corridos, mas sim pelas sessões realizadas. 

Os Srs. Deputados que são favorúvcis a 
êsso critério, queiram permanecer assentados. 
- (Pausa). · 

- Foi aprovado ·o critério. De maneira 
que o prazo sC!rá contado por sessões realiza-
das, a partir da sessão do dia 17 de setembro. 

PROJETO N. 5G 

Anuncia-se a discussão e votação das 
emendas ns. 2 c 3 ao projeto n. 56, e:n _2.~ 
discussão, reorganizanclo a Caixa Econom1ca 
do Estado de l\Iinas Gerais, c contenllo outras 
providências. ' · . 

Lida essas emendas pelo Sr. 1.• Secreta-
rio é livre a palavra. ' 

O SR. OLTI.MO DE CAHVALIIO, r>cdindo 
a palavra, requer em nome do autor das emen-
das ns. 2 e a, a retirada das mesmas, O Sr. Pre-
sidente defere o requerimento tendo em vista 
o r>arccct· contrúrio da Comissão. ' 

Com esta discussão fica concluída a vo-
tação, em 2.• discussão, do projeto n. 56, que 
Yai à Comissão de Finanças. 

1: DISCUSSÃO DO PROJETO N. il06 

Srh5ne-se a 1: ' disc{lssão do projeto 1!-· 
30G, dó Govêrno do .Estado, que abre um cr~
dito suplementar do Estado, que abre um crc· 
dito suplementar de Cr$ 5. 000,00 á verba. 
OH-08-8041, üa Secretaria do Interior. · 

Lido êssc I>rojeto, pelo Sr. ~·Q. Secretário 
e franqueada a palavra, não n sohclla nenhum 
Sr. Deputado. Submetido a votos, é aprovado. 

- À Comissão de Finanças. 
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V DISCUSSÃO DO PHOJETO N. 307 
Passa-se à 1.• discussão do pi·ojeto n. 307; 

· do Govêrno do Estado, que abre um crédito 
1 • especial de Cr$ 200. 000,00 à Secretaria da 

Agricultura, Indústria, Comércio c Trabalho. 

''t.,'" . 
A emenda ' -:rinhu autoria, se fúr apro-

Yado o projeto eht questão, a minha emenda 
visá dotar o Estado de Minas de uma lei es-
pecial neste assunto. Se não aprovar dstu 
cm.enda, o Estado ficará sem lei de organila-
r.~iío judicúria. De modo que a emenda deve 
ser aditiva ao projeto. Lido êssc projeto pelo Sr. 1.• Secretário, 

é o mesmo aprovado sem debate. O SH. PHESIDENTE - PerfeitamC411te. - A Comisão de Finanças. 

V DISCUSSÃO DO PIWJETO N. 308 

A seguir, anuncia-se a 1.• discussão do 
proj~to .n. 308, do Sr. Emílio de Vasconcelos, 
que autoriza a construção de urna ponte no 
município de Paraopeba. 

:Depois de lido êsse projeto pelo Sr. 1.9 

Secretário, é o mesmo aprovado, sem debate. 
-- A Comir;são de Viação c Finan~~as. 

V DISCUSSÃO DO PROJETO N. 309 
, Em seguida passa-se a 1''. discussão do 

proje1to n. 309, do Sr. Xenofonte Mercadantc, 
que autoriza o donatiyo de Cr~~ •to. 000,00 a 
Sociedade São Vicente de Paulo, de Carangola. 

Após a sua leitura pelo Sr. 1." Secretúrio 
é considerada livre a palavra, não se manifes-
tando nenhum Sr. Ueputado, em' votação, é 
aprovado ê~~sc ,IH:,?.ict?. ,. 

- A Cmmssao de1 hnanças. 

1.•, DISCUSS.:\0 DO PROJETO N. 310 

Entra a seguir a 1. • discussão do projeto 
n.• 310, do Sr. Antônio Caetano que autoriza a 
construção de urnil ponte sôbre o rio Casca, 
no· município de J equeri. 

1 Lido êsse projeto pelo Sr. 1.0 Sccrctúrio, 
não se manifesta nenhum Sr. De1iutado. Posto 
a votos é aprovado. 

· -- As Comissões de Viação c F inançus. 
V DISCUSS,\.0 DO PHOJETO N. 311 
1.• discussão do projeto n. 311, do Sr. Lou· 

renço Andrade, que autoriza a construção de 
um prédio para grupo escolar, na cidade de 
Passos. 

Lido ê1;sc projeto pelo Sr. V Secretário, 
é o mesmo aprovado, s~m debate. 

As, Comissões de Viação c Finanças. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJETO N. 57 

Segue-se a 2.• discussão do projeto n. 57, 
que revoga os decretos-leis ns. Ui03, 1.697 c . 2.116. 

Se a Casa fôr pela rcjci~~iio do Projeto estará 
prejudicada a emenda de V. Excia. e no caso 
de aprova(;ão do projeto scrú salvo a emenda. 

O ]Jrojcto n. 57 estú redigido ria sc(';uinte 
forma: 

Art. 1." (lê). 
Art. 2.'' (lê) 
Art. 8.o (lê) 
Está em discussão o Art. U do projeto 

Ih 57. 
Encerrada sua discussiio vou suhmclê-Io 

a votos. 
Os Srs. Deputados que são pela stw apro-

vação c do Art. do projeto de lei n. 57, que 
tem parecer con trúrio da Comissão, queiram 
permanecer assentados. (Pausa). - Foi re· 
jeitado. 

Estú em discussão o Art. 2.". 
Encerrada sua discussiío, vou snlnnetê-

Io a votos. 
Os Srs. Deputados que são pela aprova-

ção elo art. 2?, do projeto ele Iei n?. 57, quei-
ram permanecer sentados. (Pausa). · 
Foi rejeitado. 

Os _artigos :~o. e 2''. jú se encontram pre· 
jurlicados e a emenda, conseqiicntcmentc. 

-·- A Comissiío de Justiça. ' 

3• DICUSSAO DO PHO.JETO N''. 40 

Finalmente, nnuncia-sc :1 3\ discuss;io 
do projeto n.• 40, que dispõe sôhrc o im· 
pôs lo de transmissiio . de propriedade inter 
uivos. 

O SH. OSCAH COHHt<:A, pedindo a pala-
vra, pela ordem, requer e obtém dispensa da 
leitura do vrójeto c do respectivo parecer. 

Submetido a votos, é aprovado êssc pro-
jeto. 

- A Comissão de Heclação. 
A seguir, o Sr. Presidcn !c sub_mçte a vo· 

ta~·ão o requerimento do Sr. Ultuno de 
Carvalho, lido no expediente, sendo o mes-
mo aprovado. 

O SR. PRESIDENTE - Há um voto em 
separado do Sr·. Fabrício Soares que vou pus-

. sa.r ao Sr. 1.• Secretário, para proceder á sua 
le1turu. 

O SR. FABRíCIO SOARES - Sr. Pr·e.si-
,dentc, pela ordem. 

Sôbre emissão de apó/icf!.~ • 
Depois o Sr. Prcsiden te st~Jinetc a .1. 

cliseussão c, sem debate, a. vota~.>ao, o·· prOJC·. 
to n.• :H3, lido no cxpedJCnte, pelo Sr. 1. 
Sccretúrio, sendo o mesmo aprovado. 

. ENCERRAMENTO Peço a V. Excia dispensar a leitura do 
voto, porque êlc só se refere à preliminar. 

O SH. PRESIDENTE - . A Comissão de 
.Justi~~a deu parecer contnírio ao projeto n. 
57. Sendo contrária a aprovação do projeto, 
é claro qttcj o parecer da Comissão prejudica 
a· emenda oferecida. 

O SH. Lil\IA GUIMARÃES - Sr·. !>resi-
dente, pela ordem. 

' O SR. PHESIDENTE,- Tem a palavra o 
··Sr. Lima Guimarães. 

O SR. LIMA GUIMARÃES - Sr. Presi-
dente. 
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:Nada mais havendo que tr~ttar, o Sr • 
Presidente declnra finda a scssao, . co.nv?-
cando outra, extraordinúria, para hoJe, as 20 
horas, eom a seguinte 

ORDEl\I DO mA 27/10/l!l47 
POLtTICA DO POMBA 

Publicamos a sc"uir a certidão , da Pre-
feitura Municipal d; Pomba, que fa:t par- -~ 
te do discurso pronunciado pelo .d~p~tado 
Dnar Mendes na 9•, sessão e:xtruordmana de 
25 do corrente. 

I 



PHEFEITUHA :MUNICIPAL DO POMBA . 

~ Certifico, de ordem do Sr. Pl·efeito i\Iu~ 
nicipal que, revendo o arquivo do Serviço 
de Contabilidade desta Prefeitura, os docu-
mentos números 811 de 2:~-7-9·15, S27 de 30-
7-945, 070 de G-8-9·15, 995 de 1:l-B-!l4fl, 1.08[> 
de 21-8-945, 1. 055 de 27-3-945, 1.137 de 3-
9-945, 1.190 de 11·9-9,15, 1 . 202 de 17-11-9·15, 
1. 217 de 24-H-!H5, 1. 25G de 2!J-!J .. ().10, 1. :l2fl 

· de 8-10-!J.t5, 1. :J3!) de 17-10-!l4:J, e 1. ~~5·1 de 
22-10-!!45, relativos a despesas feitas pela 
Prefeitura com o pessoal do Serviço de Alis-
tamento Eleitoral do Munieípio, di\les cons-
tam os seguintes pagamentos semanais, abaixo 
discriminados, feitos ao Senhor Escrivão Elei-
toral desta Zona, de acôrdo com as rela-
~~ões semanais por êle apresentadas, do pes-
soal que trabalhou no referido nlistamenlo 
nos períodos abaixo discriminarlos: 

COMI:3SÃ0 EXECUTIVA 

Alberto Teixeira - Presidente 
Lima Guimúrães - 1•. Vice-Pre:;1dcn!e 
Castro Pires - 2'1, Vice-Presidente 
Valdir Lisboa - 1 •. Seeretúrio 
Luiz Domingos - 2?, Sceretúrio 
Emílio Vasconcelos - 3?, Seerelúrio 
Ozanan Coelho - 4,0 Secretúrio 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇi\0, LEGISLAÇÃO 
E JUSTIÇA 

Pedro Braga - Presidente 
Juarez de Sousa Carmo - Viee-Prcsi-

dente. 
Cândido Ulhôa 
l~ahrício Soares 
Faria Tavares ( •) 
Starling Soares ( •) 
Ribeiro Navarro 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Rondou Pacheco, designado em sessão de 
11/10/1947. • 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Uriel .Alvim, designado em sessão de 13/ 
10/194 7, e êste substituído pelo Sr. Carlos 
Pratos, designado em sessão de 21/10/194 7. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA 
DE CONTAS 

Maurício Andrade - Presidente 
Renó - Vice-Presidente 
Alberto Deodato 
Augusto Costa ( •) 
Fcliciano Pena 
Guilherme Machado 
Tancrcdo Neves ( .. ) 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
Chaves Ribeiro, designado em sessão ,de 10/ 
10/1947, I 

( •) Substituído, interinamente, pelo Sr. 
último de Carvalho, designado em sessão de 
24/10/19,! 7. 

COMISSÃO DE. AGRICULTURA, INDúSTRIA 
E cormmcto . I 

Uricl Alvim :- Presidente 
Dnar Mendes - Vice-Presidente 
'Oltimo de Carvalho ' 
Armando Ziller 
Dilcrmando Cruz ( •) 

( •) Substituído, interinamente, 'pelo Sr 
Bolivar de Freitas, designado' em scssiio d~ 
lü/10/19·17 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Emílio Silveira - Presidente 
Hondon Pacheco - Vice-Presidente 
Augusto de Figueiredo ( •) 
Arlindo Zanini 
.José Carvalheira 

, ( •) Suhslituh!o, inlerinamen le, pelo· Sr, 
Carlos Prates, designado em sessão de :!0/10/ 
19,!7. . 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PúllLICAS 

Otacílio Negrão --- Presidente 
José Augusto - Vice-Presidente 
André de Almeida 
João Camilo 
l\Iuteus Salomé 

COMISSÃO DE TnABALHO E ORDEM SOCIAL 

Ilacir Lima - Presidente . 
Adolfo Portela - Vice-Presidente 
Bolivar de Frcilas 
Geraldo Atnidc 
Asto1fo Dutra 

COl\USSÃO DE SAúDE PúBLICA. 

Antônio Caetano - Presidente 
-~~tôni.o Gu!marãcs -- Vice-Presidente 

1 bdelcmo Vwna ( •) 
Jaeder Albergaria ( •) 
Luiz l\oiaranha 

S ( ·) Substituídos, intcrill'unente pelos 
.rs. l\t'~ourão Guimarães e, M~ucir Úcsend~ 

I espec IVamente d , . · d • 9/19·17. ' csigna os em sessão de 24/ 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PúBLICA 

~~lladcu ~ndrada - Presidente 
\l i~V~s Ihbciro - Vice-Presidente 

" msw Costa · 
Antônio Pimenta 
J ason Albergaria 

COMISSÃO DE ASSUNTOS f!IUNICIPAIS E NEGóCIOS. 
INTERESTADUAIS 

Ces~r Sm·agi _ Presidente 
I~ourcuço Andrade - Vice Presidente 
~a~·los Prates I' 1 
(JUilhermino de Oliveira 
Manuel Taveira 

·, . 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Abreu Resende (*) - Presidente 
Oscar Corrêa - Vice-Presidente 
Badaró Júnior 
Xenofante Mcrcadante ( *) 
Simões de Almeida ( *) 

, ( ·) Substituídos, interinamente, pelos 
Srs; Soares Cánedo, .Magalhães l\1. Viana c 

1
.T
0
o
1
se Augusto, designados em sessão de 10/ 
1947. 

. COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE SERVIÇOS 
DE JUSTIÇA (*) 

Jason Albergaria 
Cesar Soragi 
Lirqa Guimarães 
Simões de Almeida · 
Xenofonte Mercadantc 
Bolivar de Freitas 
Fabrício Soares 

·(*) Nomeada em sessão de 1()/!l/1947, 
~onforme requerimento n." 42, do Sr. Fabrício 
Soares. 

.COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõBRE PRODUÇÃO 
AGRICOLA (*) 

Sousa Carmo 
.T oão Camilo 
Ozanan Coelho 
Lourenço Andrade 
.Jason AU]ergaria 

·' 
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Cándido Ulhôa 
Cesar Soragi 

(*) Nomeada em sessão de 22/10/19-i?, 
conforme requerimento n." '13, <lo Sr. Sousa 
Carmo · 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SõBRE 
TRANSPORTES ("') 

Hondon Pacheco 
José Augusto 
Ilacir Lima 
Magalhães IHelo Viana 
Aluisio Costa ( *) 
Cesar Soragi 
Armando Ziller 

(*) Nomeada em sessão de 22/9/l!H7, 
conforme requerimento n.'' 51, do Sr. Simão 
da Cunha. 

( •) Substituído, interinamente, pelo' Sr. 
Bolivar de Freitas, designado em sessão de 
1/10/1947. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SôBRE O ENSINO 
NO NORTE DE MINAS , (*) 

Chaves Ribeiro 
Castro Pires 
Emílio de Vasconcelos 
Fidelcino Viana 
Geraldo Ataide 
Feliciano Pena 
Cftnrlido Ulhôa 

(*) Nomeada em sessão de 29/10/Hl47, 
conforme requerimento n.• 57, do Sr. Chaves 
Hiheiro. 
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