
DEPUTADO WILSON VAZ

o Deputado Estadual

WILSON VAZ

.;

Apresenta aos seus Amigos e Correligionários de toda

Minas Gerais

o Trabalho desenvolvido na Assembléia Legislativa,
tp " ano de 1980, através de requerimentos, projetos de lei,

• 9S e pronunciamentos, externando sempre o seu ponto
benefício do povo de Minas e do Brasil.

~1E
32V
v393a

11 Pal.:46344634
1I1III11 "1111 I1II



*
*
*
*
*
**-
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-l(.

*
.*"
*
*

NAANODEO

DEPUTADO--------

------ ---W I L S O N V A Z

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
*
*
*
*

DO ESTADO DE MINAS GERAIS------ --_._- _._-~-_.-

ASSEMBLÉIA

DURANTE

----------

{OLUÇÃO

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* * * * *
I
, *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-
* * * *.)(-* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



'.-..
.>~. .-,

* * * * * * * * * * * * * * * * * -1(- * * * * * * * * * * *
* *
* *
* *.fi 11 ,

*._- .. * Não..-, poderia deixar de apresentar'
* *
* correligionários, *aos meus anugos e que me honraram t

* *-:'';' * *,,-
x " .' .~

" com seu voto, o trabalho que desenvolvi com amor, ca-
* *.. -)(- *rinho e dedicação durante o ano de 1980.

**
* ~ *
*

Apesar de nao ter realizado o que
*

* benefício *
.. *

realmente tin.."laem mente em dos trabalhado-
*

* , *
*
res, estudantes e operarios em geral; entretanto, te-

*
* oh *

I_J *
nho a consclencia tranquila perante aos meus amigos e

*-. -_.
... * *

*
correligionários, pois, tudo que estava ao meu alcan-

*.;(..

* *..

*
ce, procurei fazer no sentido de atendê-los, princi-'

*,
_l- .. * *

.. *
pal.m.enteem tornar realidade as suas reivindicações; I

*
* possível.," *
*
portanto, creio que dentro do alguma cousa'

*\.. ** foi feito em benefício desse povo carente e sofrido I

* *
* *
*
do nosso Estado. *

* *
.;(- * *..

., .. ..:-t- * * * *.. .... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *" "* * * * * * **.:+

*
*
*
** R.i~QU::llinUNTOS

** COMUNICAÇe5:8S

** PR OJZT o Dl!: LlI:I

*

.................................

.................................

.................................

45

09
01

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* PRONUNCI1.JJI3I~TOS •••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 28 *

;. ~..

'J

*
*
*
*
*
*
-*
*
*
*
*

xxx

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* APANIIADO G::::"'PJlLDOS TRABALHOS APR3S:8NT",DOS P:0.:LO DEPU *

....

'.',

" ,
..~ ~. .L

"

** TADO WILSON VAZ, DURA.NT~,-:;O ANO DE

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



, ,~". - __~ ," c.
.; Exmo'. sr. Presidente da Assembléia ,Legislativa do Estado

mente' apo.iado e na forma Regimental, re,1uer a V. Exa., ,
. i " .",

~ouvida a 'Casa, seja encaminhado ao sr. Governador do Es-

. . .. .. - . . . .. . ~ , .. , . . . .• . - . . .

. ~ - . . . . ., .' - . - .•

.• . .. . .. ".. -

..•.. .....

.: ....
\ " de Minas Gerais.

, , o Deputado Que este subscreve, devida-

Dr.;)rrancelino Pereira dos Santos, c ao Sr. Diretar
do Departament o de Estradas .de''Rodage.G1-::Xm/MG, Dr •

tado,
~::O'--il..'

. r Geral
-J.U. '

Ce.rlos Alberto Fonsepa Salgado, pedido
estudár a viabilidade da construção de

no sentido de seI
uma estrada de ro

, ;
.,,: .'-~

dage.G1que ligue Raposos a Sabará, ao lQdo do tradicional
Rio' das Velhas.

Re1uer, mais, que o presente Requeri-'
Llento se jetacoill"panbadoda respe ctive'.justificação.

Sala das Reuniões, 18 de Llarço de 1980
" .

As.) Deputado Wllson Vaz

l_ '"'f:);;
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JUS T I ,;r I C A"Q!Ãc::~} .

Senhor Pre~id~nte ~,~_~~C?re~ Deputados
O nosso prlnclpal obJetlvo e procurar'

atender as reivindicações dos municípios de MinaR Gerais,
que realmente necessitam da cooperação e do apoio gover-
namental, concernente às iniciativas Que realmente repre
sentem progresso e contenção de despesas para o nosso Es
t;ido. . -

,A cidade de Raposos está necessitando'
urgentemente de uma estrada que a ligue a Sabará, pelas'
margens do Rio das Velhas, pois, conforme é de conheci-'
me~to geral, mais de 400 estudantes e operários da aompa
nhia Belgo ]\,tineiraruruam para a cldade de Sabará em con=
sequência de seus estudos no'S~1'1AIe na Belgo Mineira,
sendo obrigedos a sairem de suas residências às 5 horas'
da manhã e retornarem a seus lares precisamente às 18 ho
raso Isso em virtude de terem d;e percorrer 60 quilômetros
de Raposos a Sabará, pas~2ndo evidentemente por Nova Li-
ma e Belo Horizonte e vice-versa.'!o-

Ora, existe a possibilidade de ser cons
truída UIDaE)strada passando pelo Rio' das Velhas pe'lo la-
do <;lireito ~e ~aposos, com a vantagem d,e diminuir 52 (lui
lôme'tros,'pbis',J.segundo inf:ormações que obtivemos, será'
de 12 Quilômetros, mais ou menos, o trajeto de Raposos a
Sabará por esso. novp.t',:!;lstrada,pass<::.ndoao lruIloa.oRio '
das Velhas. COnSe(iuentemente, não só estas cidades fica-
rão interligadas, como também haverá forçosamente maior'
intercâmbiocu~tural, financeiro e comercial. E não deve
mos esquecer que talvez a principal vantagem, além das I"
expostas acima, seja a economia de combustível. QualQuer
cidadão brasileiro sabe que o nosso País atravessa no mo
mento, uma de suas piores crises, a do ~etróleo.

Portanto, é justo que as autoridades '
de nosso Est2do, responsáveis diretamente por esse setor,
procurem solucionar casos como este que abordamos e fa-'
çam até sacrifícios em benefíciO dessas comunas e conse-
quentemente de nosso l!:stadoe do Brasil.

As.) Deputado Wilson Vaz

E 1'1T O

Exmo. sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

o Deputado infra-assinado, devidamente
apoiado e no. forma Reg~ental, reCluer a V. llica.,Y~lvidat
a Casa, seja enviado ao Sr. Governador do Estado, Dr.
Francelino Pereira d.os santos e ao Sr. Diretor-Geral do'
Departamento de Estradas de Rodagem, DT. Carlos Alberto'
Fonseca Sàlgado, pedido no sentido da abertura e encasca
lhamento da estrada ci,ueliga o .lJlunicípiode Campanário t
ao Município de Pescador, no trecho de 6 quilômetros, de
nominado Serra da Cachoeira.

Sala das Reuniões, 21 de março de 1980

As. ~eputado Wilson Vaz



BR-262.

Saladas Reuniões, 08 de'abril de 1980

't ~

As.) Deputa~o Wilson.Vaz
..... .r

Nº 03---.:- ..R ~'Q U E R 1.M E N T O-------------

O DeDutado infra:-assinado, 'devidamente'
.£

apoiado e na forma Regimental, requer a V. Exa., ouvid.a a
Cas'a, se j a' enviado ao S"r.' Governador do Estad.o,.,Dr. Fran-
cel:Lno PereiJ?a d.osSantos e ao Si'.Diretor~Geral do Depar
tamento de Estrad.as de Rodagem,' Dr. Carlos Alberto Fonse-
co. Salgado, pedido no:'.,sentidode encamp8i.mE:mt.Q.,alargamen-
to, 'melhorias no pat:r;olamento e,..E3e,;,'POS:f3'Íyel;.:pavimenta-'
ção asfál tica d.a estrada ~ue liga llmoré.$.r.aMaJ(Wuaçu, na I

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

r,LJ.':~"

JUS~IF.lCAQÃO
Senhor Presidente e Senhores Deputados
Estamos levando à consideração dos ilus

tres coleg~s e dQS autoridades constituídas de nosso Es=
tado problemas de grande repercuss~o e de interesse vi-'
tal par.::.alguns municípiCB de nossa terra.

O Sr. Prefeito de Campanário, segundo'
informações de fonte fidedigna, recebeu s~geãtões de di-
versos cidadãos da~uele m~~icí~io, no sentido de solici-
tar a ~uem de dire ito as máquinas da C~m:panhia Ege sa, ,
~ue atualmente execut.:~mnaquela cidade os serviços de
alargamento' db. Rio IIlhia, para fazer um alarg2.mento na '

.estrad.a municilJ8.1 que ligo..Campanário n cido.de de Pesca-
dor, no trecho do. Serra da Cachoeira (Gnmelão). Isso, em
virtude de a usinn de asfalto e brita daquela serra. En-
tretanto, o Sr. Prefeito não tomou conhecimento doass~~
to, de t50 grande interesse para suo..cidade.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quan-
do a autoridademunici):::ü nc..êiose interessa pelos proble-
mas de suo. comuna, evidentemente ~ue nós, como represen-
tantes da~uela região, lli~O poderíamos ficar alheiros aos
interesses do povo que nos confiou o seu voto, pois con-
seguimos o segundo lugur naquele municílJio. Assim sendo,
solicitamos 0.0 Sr. Governador do Estad.o, Dr. Francelino'
Pereira dos Sb,ntos e ao Si:'. :Jiretor'::Geraldo Departamen-
to de EstradQs de Roda@8m, Dr. Carlos Alberto Fonseca '
Salgado, providências no sentido da abertura e encasca-'
lhamento da estrada q~e liga o município de Campanário '
ao Munic£pio de Pescador, pois são somente 6 quilômetros,
~ue poderão representar uma existência para aquele povo'
sofrido do município de Ca;~IJamlrio.

As.) Deputado Wilson Vaz
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R E QUE li I M :3 N T O Nº 04.

Exa. I
" ,

As.) Deputado Wilson Vaz

Sala das Reuniões, 09 de abril de 1980.

\'

e da 2scola Estadual Ana Duarte Guimarães, em Campanário.

ouvida ~ Casa, seja env~ado ao Sr. Govern~~q~ do Estado,
~~:,

o Deputado que este subscreve, devid.a-1

'.' :

mente apoi,ado e na forma Regimental, requer a V.

Dr. Francelino PGreir~dos San~os, e ao Sr. Presidente I
•• .' , " ; \ '.. ;. I , ~,

da CARPE, Dr. José Rodrigues Duarte,. pedido no sentido I
. ': :'J '.:. ,. !

determinarem r:efqrmas em ger9-1 nos prédios~ pertencentes
, .'.. I' ~ •.

ao .E~tado, do Ginásio Estadual "Antônio DUarte Sobrinho 11.

~ '1 >;. _ ','

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.



R E' QUE R I ~. TI:- N T O Nº 05

Sellhor Presidente e Serillõr~s'Dep~tados.

É de nosso dever preservar as coisas
que pertencem ao Estado e cuidar delas, principalmente'
se levarmos em consideraqão que a situação que atraves-
sa Minas Gerais não é das melpores; portanto, cumpre- ,

..:~nos levar ao conhecimento do ilustre Presidente da
CARP~~ Dr. José Rodrigues Duarte, o estado precário em'
que se. encontram os prédios do Ginásio Estad.ual "1ultô-'
nio Duarte Sobrinho, e da Escola EstadUL11 "Ana Duarte.. .

Guirnar~es~ ,,:t'10 'Município de Campanári~. Estamos. certos
de q1?-e!:~EP;~~dêneias~~rão tomadas no sentid(),_~.~.:regula-
rizar e~ta,.situação, dap.do'maior tranqUilida~~ ~<. confor
to aos estudantes desses estabelecimentos e, consequen=
temente, criando uma nova imagem para os cidadãos que '
visitam aquele'Município.

,., '.

As.) Deputado Wilson Vaz

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas. Geraís.

o Deputado infra-assinado, devidamente
'apoiado-e na forma Regimental, requer a V~ Exa., ouvida'
ài/Casa, seja enviado ao ffj:<:-GoV'ernador.do Estado, Dr.'~ I

Fr~ncelino Pereira. dos" Santos, ao Sr.,~uperinten~ente:R~
gional de Belo Horizonte? Cel. Júlio' Ribeiro Gontij o,,e I
ao Si'.Direto:;:'do Departamento Nacional de.Estradas de '
Rodagem - DTUH, Dr. nélcio Iiruil..er'Horta ffanábio1>pedid.Q-,J.

no sentido de 1,lJD.8. melhor iluminaç,3:o da ponte que liga:-;Vl. -
la Iso. e são Raimundo a Governador Valadares, na BR~116,

Sala das Reuniões, 09 de abril de 1980

As.) Deputado Wilson Vaz
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R E QUE R I M E N T O NQ 08

". •.. ..

.'" ",' '/'
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas ,Gerais.

Senhor Presidente e Senhores Deputados

As autoridades brasileiras têm sobre"
seus ombros a responsabilidade de verificar e colocar em

~
açao tu.do aquilo que requer supervisionamento e iniciati
vas para melhoria e, automaticamente, para sanar defici-

, .
ências com que deparamos a todo momento. Por isso é que'
solicitamos dessas autoridades uma melhor iluminação na'
ponte que liga Vila Isu ée são Raimundo a' Governador Vala

" , , r'''", 'dares, na BR-116. Isso p'OrCLlJ,e",eS-i2~ponte é que serve de I

, . : :! ~-: ::l :'\j'~ ',!:-~r~'-(fn{ . :. .unlCO acesso ao centro-~a cldade para milhares de pesso-
" as que 'r~;s;~d~Íri.nos bairros Atalaia; Jardim dó Ipê, Vila'
r ' ,-

:....Isa, s-ão Raimundo, Vera Cruz e Vila dos Montes e, princi
'pã1kente,' paro. 'os agricul tOTes e hortingranjeiros da ci-
dade de Alpercata e de todo o seu município, que pela ~
drugada atravessam a refer.Lc1aponte, para 7ender os seus
produtos no m.ercado ~~ Gover11.Ej-dor..Valadares 9 eS1Jecialme!!;
te o quiabo, cuja produção é a maior do Brasil. Portantq
nada mais J'usto e merl'to'rl"oque as aut "d d 'orl ,a es menClona-
das tomem as providências que o caso requer.

As.) Deput~do Wilson Vaz

, I

"

O Deputado irrfra-assinado, devidamente
apoiado e na forma Regimental, re1uer a V~ Exa., ouvida'
a Casa, seja enviado ao sr. Governador do Estado, Dr.
Francelino Pereira dos Santost G ao Sr. Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem, Dr. Carlos Alberto'
Fonseca Salgado, pedido no sentido de autorizar urgente-
mente a'pavimentação asfáltica do acostamento da BR~381,
no trecho em que corta o Bairro Santa Rita em Governador
Valadares.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 1980

As.) Deputado Wilson Vaz



r

Senhor Presidente e Senhores Deputados

minas Gerais ~ inegavelmente um.dos Es
tados do Brasil que mais está necessitando de medidas 1
concretas com referência às estradas de rodagem que limi
tam os nossos munic;ÍÍpios.s:e verificarmos o péssim.o estã
do de conservação dessas estradas e as deficiências que'
se avolumam a cada dia, por inde passamos, chegaremos à'
triste conclusão de ~ue está faltando maior interesse '
por parte de nossas autoridades, no tocante às medidas I

que deveriam ser tomadas de imediato, pois, na maioria I

das vezes, ficam aguardando as possíveis catástrofes pa-
ra depois tomá-las.Partindo deste pressuposto é que soli-
citamos do Sr. D-iretor do Departamento de Estradas de R<>
dagem, Dr. Carlos Alberto Fonseca Salgado, o estudo da '
viabilidade da pavimentação asfáltica do acostamento da'
BR-38l, no trecho em que ela corta o Bairro Santa Rita '
em Governador Valadares.

Sàlientamos Que este trecho já foi as-
faltado anteriormente; mas, devido aos reparos verifica-
dos nas estradas, ele foi totalmente destruído e hoje '
vem prejudicando cerca de 30 mil pessoas ~ue residem no'
Bairro que dista 5 quilômetros do centro da cidade de Gb, , -vernador Valadares. O trafego de populares na cidade e '
feito quase em sua totalidade por bicicletas, e por essa
razão ocorrendo vários e sucessivas acid.entes fatais com
ciclistas e pedestres, pela falta de pavimentação nos
acostamentos.

As.) Deputado Wilson Vaz



Solicita anexar a justificação ao pr~

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

o Deputado infra-assinado, devidamen-
te apoiado e na forma Regimental, requer a V. Exa., ouvi
da a Casa, seja enviado ao Sr. Governador do Estaà9, Dr.
Francelino Pereira dos Santos, e ao sr. secretário de'':''.' : ~.

Saúde, Dr. Eduardo Levindo Coelho, pedido no sentido de'.: ;....

ser designado um médico residente, para a Unidade_de saú
de de Campanário.

sente RequerimentD.

Sala das Reuniões, 10 de abril d.e1980

As.) Deputado Wilson Vaz
\.



--------- D-~------------

As.) Deputado Wilson Vaz

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do ~8tado
de Minas Gerais.

Sala das ReuJüões, 10 de abril de 1980c

o Deputado infra-assinad.o, devidamente '
apoiado e na forma Regimental, requer a V. ~a.1 Ouvida'
a Casa, seja enviado ao ~r. Governador do Estado, Dr.
Francelino Pereira dos Santos, e ao sr. Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem, Dr. Carlos Alberto'
Fonseca Salgado, ped.ido no sentido de autorizar urgente-
mente a pavimentação asfáltica do acostamento da BR-381,
no trecho em que corta o Buirro Santa Rita em ~bvernador
valadares.

As.) Deputado Wilson Vaz

üenhor Presidente e senhores Deputados

gião.

É fundamental para o bem-estar de um '
povo, uma assistência contínua e permanente de capacita-'
dos. clínicos em um estabelecimento hospitalar para atendi
me~to ~:m geral 'da população. Entretanto, quando existe
num. município um ,hospital com todos os requisitos para a-

, ~ ha'tendimento dos doentes e, porincrlvel que. pareça, nao
necessidadecle alertar as-autoridades, para que tomem as'
medidas necessárias no sentido de reparar essa lacuna.
Uonsequentemente, é necessário que se designe de imediato
um médico residente, para atender centenas de doentes ca-
rentes~ na Unid'ade de Saúde de Campanário, que não têm
possibilidades financeiras paralocomover-se para outras'
cidades, e na maioria das vezes, morrem prematuramente, I

por não terem um clínico para resolver problemas delica-'
dos e urgentes.

t Ct'~. 'Diante do exposto, solici amos ao QL'

Secretário da Saúde, que tome as medidas necessárias para
solucionar esse prblema de grande repercussão naquela re-



R 'E Q U ~ R I M E N T O------ NQ 11---

~enllor Presidente e Senhores Deputados.

Minas Gerais 'é inegavelmente um dos ~sta
dos do Brasil que mais está necessitando de medidas con=
cretas com referência às estradas de rodagem que limitam
os nossos municípios. Se verificarmos o péssimo estado t

de conservação dessas estradas e as deficiências que se'
avolumam a cada dia, por onde passamos, chegaremos à f

triste conclusão de que está faltando maior interesse
por parte de nossas autori~ades, no tocante às medidas '
que deveriam ser tomadas de imediato, pois, na maioria '
das vezes, ficam aguardando as possíveis catástrofes pa-
ra depois tomá-las.

Partindo deste pressuposto é qie solici-
tamos do Sr. Diretor do Departamento de Estradas de Rod~
gem, Dr. Carlos Alberto Fonseca salgado, o estudo da.viâ
bilidade da pavimentação asfáltica do acostamento da BR:
381, no trecho em que ela corta o Bairro santa Rita em r
Governador Valadares.

Salientillàosque este trecho já foi asfal
tado anteriormente; mas, devido aos reparos verificados'
nas estradas, ele foi totalmente destruído e hoje vem
prejudicando cerca de 30 mil pessoas que residem no Bair
ro que dista 5 quilômetros do cen~o da cidade de Gover:
nador.Valadares~ O tráfego de populares na cidade é fei-
to quase em sua totalidade por bicicletas, e por essa ra
zão ocorrendo vários e sucessivos acidentes fatais com I
ciclistas e pedestres, pela falta de pavimentação nos
acostamentos.

As.) Deputado Wilson Vaz

da Assemble'J." a IB.!Tisla tiva do EstadoExmo. Sr. Presidente b~

de :Minas Gerais.

O Deputado infra-assinado, devidamente '
V T:\ ouvJ."da 'apoiado e na forma Regimental, re~uer a • ~xa.,

a Casa, seja enviado ao sr. Governador do Estado, Dr.
Francelino Pereira dos santos, e ao Sr. Diretor-Geral da
Fundação Rural Mineira - RURII..L!t:INliS,Dr. Geraldo Rezende,
pedido no sentido de determinarem a diminuição dos pre-'
ços de legitimação das terras pertencentes ao Estado, na
C.omarca de Itambacuri.

Solicitamos ainda que, a justificação se
ja anexada ao presente Requerimento.

Sala das Reuniões, 11 de abril de 1980.

As.) Deputado Wilson Vaz
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REQU3RIMENTO------ NQlZ- _.

As.) Deput~do Wilson Vaz

::e:stado

- ~)

._'.!.

,,'

'. ,- r

r' {' ']

", •.~.l.
O!:' .J-

,
,,-.r

8-o1icitamos c1ueseja_anexada a justif.~ca
I~;l. I

tiva ao presente Requerimento.

Sala das neuniões, 11 de abril de 1980.

"'\;~' " O Deputado infr~0assinado, devidamente t

apoiado, e na forma Regimental, requer a V. Exa., ~('~ida'
a Casa, seja envi2~do-ab;Sr~-governador do E$tado, ~pr.

d 6-~ntos,e ao niret~r7,GerO:1J:,'_,aoPRO"Francelino Pereirq os UI _ ,

VmZ:8AS, Dr. Guilherme Emílio &Lmão,.pe~::~~::r8-'W~ht~do
de que seja determinad'a a drenagem da naS'cente do rJ.o

, . ,...Itambacuri ate FreJ. InocencJ.o.

• < -;-~ -~.' \ '-'~

.J.-.-"-

';.':;,:txmo. sr.~iTe~;i.dont~":-(fa::A'ss~mbléi~'i~egiS;Lativado
:,':'',.;;:de Min~s ~'r~'is,.-...~,--" -',:, .-:_~:,I . CJ •

- iP >:,-,"~ .\.; ':~": .~,. ,.L•• ""_: ',. ~ '-_ .• v.', ~.; ':"': • ) ., '--c.
'" "' .~'.!: ",f: ..ii;.S:~..'

':'0''' '-', ~:: ' \' •.••";"1_ .. (~} r; ";. ,.. ~..~..... '~ . ~

As.) Deputado Wilson Vaz

Aguardamos confiantes que uma solução fa
vorável será dada em favor dos inúmeros proprietários
dessas' terras, os quais têm em mente, segundo informações
fidedignas que recebemos, fazer os seus pagamentos,
aguardamos tão somente que, as autoridades governamen-1

tais reduzam os preços, tão elevados atualmente.

Senhor President.e e senhores. Deputados •

o Governo tem dado imensa publicidade à'
inflação, tendo mesmo tomado medidas das mais complexas,
no sentido de amenizar as dificuldades por Que passa no'
momento a população brasileira. Portanto, nada mai(
justo que o Sr. Diretor-Geral da RURAllEIN1l.S,:esse impor-, _ ::' ':"',

1., tante orgao governamental, procure solucionar" esse probl~
ma.de alta significação,' ou seja: a diminuição dos preços
de legitimação das terras pertencentes ao Estado" na Co-'
marca de Itambacuri e .cidades adjacentes, pois estão sen
do cobrados preços exorbitantes para terras de 3ª quali-
dade, dificultando assim aos seus proprietários legiti-'
mar as suaa terras.



R E-Q U E R I M E 1:1T .Q'-" --- ...•. - -

'.,J

Senhor Presidente e Senhores neputados
Há pouco tempo foi criado pelo Estado o

órgão denominndo "Provárzeas li', cuja finalidade é promover
e recuperar áreas extensas de terras inaproveitáveis à I

pecuária e à agricultura em nosso Estado, e que está sob
a direção da Secretaria da Agricultura de Minas Gerais.
Entretanto, esse ó+.gão em seu objetivo e finalidade, es-
tá deixando muito a desejar na Zona do Vale do Itambacu-
:r:.:kr,ondete'm.uma representação. Passamos a enumerar as '
suas deficiências naquela zona.

Geograficamente os Municípios de Itamba
curi, Cam.panário e Frei. Inocêncio encontra-se na Zona dõ
Vale do Rio ~oce; indisQutivelmente, ,_uma promissora zona,
em. alta e franca expansão' na pecuária e agricultura e 0.1
ta' produtora de le ite, principalm.ente, ó Vale do \rtambacu
ri. Convém. ressaltar que .maior produtividade poderia se;, . ',.. ~apresentada, se o Provarzeas intensificasse seu trabalho
na rocuperação de vastas 'áre'as nos 'MuniCípios de:'Itamba-
,c:urie"~Cà.mpanário, até a divisado Municj;pio de Frei Ino}lA. . .cenClO.

Destac~illos sobretudo que essês municí-'
pios se orgulham. de possui:,,'terras férteis i próprias pa-
ra cria e recria de. gado bovino, e com. a alternativa de'
possuírem. vastas baixadas próprias para a agricultura e'
que são inaproveitáveis, devido às lagoas, pântanos e ,
chácaras, que im.pedem.aos seus proprietários de investi-
rem. numerárlos na agricultura~'pelo fato de suas terras'
estarem. im.pedidas para tal fim.. Em outras palavras, os '
trabalhadores estão sentindo de perto o problem.a, pois,'
os m.esmos desejam. um crescimento do. lJrodução agrícola, '
para seu bem. e,. automàticam.ente, para o bem. da Nação.

Em. vista do exposto, solicitamos ao Sr.
Secretário da Agricultura e ao Sr. Diretor do Provárzeas,
que determinem. de iQediato a drenagem. do rio Itam.bacurilaté a divisa de Fei Inocêncio.

As.) neputado Wilson Vaz

. "

da Assem.bléia Legislativa do ~stado~m.o. S':i:'.'Presiqyni;e
de Minas Gerais.

.' ,

O,Deputado infra-assinado, devidamente
. , a V :£x:a. ouv ida' .. do e na forma Regimental, re'luer • ,,apOlo.. , d Dr

-'nb.ado ao Sr. Governador do Esta o, •a Casa~ ,seja:encam~. . , . ~s
' . ' I, . Sr Se cretarlo de ~Francelino .~ereira .dos Santos, e ao •. .

'~d" Dr :D.lé1.uardoLevindo Coelh01 pedido no se£tado da Sau e," . ,..,
. d um' po.ato m.édico, na cidade de Sao Jo-tido de ser cria o

designado um médico resid~ns~ do :;)ivino,bem com.o de, ser
te para tal posto.

Reunl'-oes. 20 de abri~ de 1980Sala, das , ..
J) . .1

-:,-,.1

As.,) :p,eputado Wilson Vaz
.:I,.
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EX!Ilo.Sr. Presidente da AssemblEha:. Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

• t ...- . \ ~

Senhor Presidente e Senhores Deputados

Estamos mais uma vez cumprindo com os'
nossos deveres de representantes do povo e concomitante'

:;.j " 'L~,prp,purandoo progresso de nossos municípios •
.' A- cidade de são José de Divino, está'

necessitando urgentemente de um posto médico, pois, por'. "/.. ,"

O Deputado infra-assinado, devidamente apoi
ado e na for.ma Regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa, seja'
enviado ao Sr. Governador do Estado 9 Dr. Franceli.no Pereira dos '
Santos, ao Sr. Secretário da Educação, Dr. Paulino:Cícero de Vas-
concelos, e ao Sr. Presidente da CARP~,Dr. José Rodrigues Duarte,
pedido"no sentido de determinar a restauração da Escola Estadual'
IíProfessor Tangrinsl/, .dO Mu..'Y1icípiode Itambacuri,' e,:de.fornecer '
mobiliários'.completo 'para a referida Escola,. material didático e'

..
incrível que pareça, essa comuna não teLl,ce maneira :oe-'
nhuma, algo em forma de ~tendimento hospitalar, e automa
ticamente esses 10 mil habitantes vivem em precária situ
ação de saúde, prinCipalmente, as crianças e os velhos,'
que, a todo momento, necessitam. de um médico para mino-'
rar o seu sofrimento físico.

.Portanto, nad~ mais claro e evidente '
.: ..

que, por dever de solidariedade humana, o Sr. Secretario
de Estado da Saúde, Dr. Eduardo Levindo O'oe:lho deva de-

'-'L I ' ,~ . \,. ,'c

terminar a instalação de um posto médico na cidade de
são José do ~ivino.

Ass.) Deputado Wilson Vaz

merenda escolar.

,-,

\ :

. ,

Sala das R~Luliõ~s,24 de abril de 1980

As.) Deputado Wilson Vaz



,..

S~nhor Presidente e Senhores D t depu a os.

,.' A..ES.9ola Estadual "Professor Tangrins u:, I

do Município 'de., Itambacuri, está necessitando urgentemen-
te de uma reforma geral em suas instalações, em virtude '
do estado precé:Íri:)em que se encolltra; portanto, é justo'
que as ~utoridades dete~minem a sua reconstrução, para
poder-v'abrigarcondignamento os alunos.

o mobiliário da escola está de fazer
. ~;:.:pé'na:; precisando de ud_ ~ m ança radic~l; a escola preci-
sa ainda do forne'cimentJ de matID:.>ialdidático aos alunol;
e merenda escolar.

2stamos certos de que medidas sgneadoras
.'.deverão ser tomadas d .. d' .e lIDelato, para o bem desses alunos
carentes e para proteger fíSica e moralmente. a todos os '
que mourejam nes-f.;eestabelecimento de e- ._1.Slno.

~
i.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de .Minaf3..<Gerais.

-. :

o Deputad~ .iii.fra-assinad'?'I ~~vj..9:amente'
. :.:- .' ~

apoiado e na'forma" Regimental, requer a'V. Exa., ouvida'
a Casa, seja encaminhado ao ~r. Governador do Estado,
TIr. Francelino Pereira dos'!.Sti.ntos,e ao sr. Secretário'
de Estado da saúãe, Dr. Eduardo Levindo Ooelho, pedido '

, \ ~'.'.no sentido de ser criado um Centro de Saudém na cidade I.;...~

d~ ~osé de Melo, assim como ser designado um médico resi,
dente para atendimento' dos 6 mil habitantes do município.

.: .
~ala das Reuniões, 06 de maio de 1980

As.) Deputado Wilson Vaz

'-, As.) Deputado Wilson Vaz

' .. "
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JUSTIFICAQÃO

Senhor Presidepte '8 ,S'.enhoresDeputados
Exmo. ,Sr•.Pr:esidente,da'Assembléia Legislativa do Estado
de Mino..~Gerais•

.• r...•

de algum~s casas dos f1age1~dos da ,cidade de Itambacuri~
,, ,

, . i',

\: ' .\

t'

'\," \.

~.. '

"t.".

.j i. i

1l.~.) :6ep~tàdo,W.il~'onVaz

~", ,.
, ~~~~'das ~euni.ões, 06 de,maio de 1980.

" : ," <

' •.• 1 t (,.

"
:t, ":':'"

; !

~.I' r -.. ••

r •.• -

.... ,

.,'.

.-""-. ''l.',\

,,,--' ....

O :Deputado infra-assil~do? devidamente'
apoiado e na forma Regimental, re~uer a V. Exa., ouvida'

i .. '.-: I ~'_l~~-:.: .' \ j: •••.'a Casa, seja encami:n.liá.do ao Sr. q.overnp.q.prdo Estado,
Dr. France1i~0 ~ereira: dos S~~tOB, e ao Sr'.Secret&io

"'; .i" ' . . '. . i I - • , - ~ • . •'de :E.s:t.J.~odo Plan.ejo..rriento,Dr. Paulo Roberto ,Hnddad, pe-
. :•.. : ;.. .t.' ! • . ,

dido.no sentido de determinar a complementação de verbas

- "

0'0

t i.o

A cidade de José de Melo, foi emancipa-
da a 31 de março de 1963. Trata-se portanto de um municí

, ,
PlO recem-criado, e há necessidade de que o Governo de I

posso Estado lhe dê uma atenção especial no sentido de f

~ar maiores possibilidades de vida ao seu povo ordeiro,
:amigo ~ sobretudo desamparado, que está necessitando ur-
gentemente que as autoridades governamentais procurem so
lucionar de imediato as suas prementes necessidades.

sr. Presidente ,e SBnhores(',:ne:putados~ai
cidade de José de M 1 t'e o es a aguardando a"boa vontade dos
senhores dirigentes dos órgãos do Governo, para, assim,'
sentir que o ,progresso deste municílJio torna-se uma rea-
lização e não fantasia.

A população da cid~de de José de Melo
atinge, no momento, mais ou menos 6 mil habitantes e é '
servida por um Posto Medico Municipal completamente mal I

equipado e ~ue não tem possibilidades de atender de ma-I
neira alguma os seus munícipes. Portanto, é justo que s~
ja criado um Centro de SaÚde na 'd dCl a e, consequentemente
acompawlado de médico, para atendinento daquele povo ca-
rente e sofrido.

/

"

As.) :Deputa~o Wilson Vaz



,.

i- ~J'.~.::. " .
.,'" ~.

Senhor Presiªente e Senl10res ~eputados

, "'Le';'andoem consideração o .m.anda~~oque'
nos foi outorgado, é que procuramos, dentro do pàssível,

'-'"~ levar aos ilustres dirigentes dos órgãos governamentais I

-',asreivindicações daqueles que realmente estão necessi-'
't~~os e que nos procuram, ~,~}m de pedir a nossa colabo-
ração ~o,~e~tido de sanar algumas irregularidades que se

' .'., " r "nos I?-presentama todo momento'~'
I~ ,':, Sr. Presid~nte e S.enhores :Deputados, ,....., : . 'i.

quem nao se recorda do espetaculo doloroso que presencia, . . '. A, -mos há alguns meses passados, com referencia as enchen-'
tes que inundaram'grande número de'cidades do nosso inte
rior deixando conse:luentemente milhares de famílias ao '
'desabrigo, sem teto' e sem possibilidades de alimentação?
Logicamente, com o decorrer, do tempo, estamôs 61entes de
que o problema foi em gral~e parte solucionado, mas ain-
da existem aqueles flagelados que necessitam do apoio do
Governo, como no paso ~ue apresentamos.

Esperamos ~ue o Sr. ffecret~rio de Est~
do do Planejamento, :Dr. Paulo Roberto Haddad, procure so
lucionar o .mais rápido possível ",ede uma ve z por todas T
e ~ituação das últimas vítimas desses lamentáveis episó-
dios, que marcaram época nos anais das hecatombes brasi-
leiras.

As.) Deputado Wilson Vaz



Exmo~- ff'r. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

! .-.'

de. Minas Gerais.

..... '.\

"\
~ l-o
J .•••...' .~•.

..~,.

-:.:

: ; t'f c:"._ :i~:'i. 'l.! ',,' ':.
0<0eputa.~.oque est.e sU1)~creve, devida-t

, . .
: ijiente apoiado: e' na forma' Regimental.~ requer a V. 3xa., t

'.;1 1 .•.• .: .::.':~: , ..,-.}".j-r.; ..... ;.', .
. .ouvida a Casa, seja encaminhado ao Sr. qovernador do Es-
.t.......... • . ."

'i8:ab;pDr~')Fí'ance4ino Pereira dos' S'.'antas , e ao Sr. S-ecre

tár!io d'a F~zend~:;Jpr. Márcio ~go~i Garcia Vi~e,*~'ipedi-

do no sentido de ser efetuado o c.:1dastramento d.o~:- contri

• I l' ~~.,' I

As.) Deputado Wilson Vaz

.. i\.::"'1 \.i;
"\ .,/

r ••••

'. " .. ::: \.' ,..., : ,.."
buintes do Distrito de Sao Sebastiao do Barroso', pois os

•• : •••• o"

I .j •..., "

impostos estão send'o::.recolhidos através do Município de t
, .

Frei Inocência e,rão n~~M~}R~piO,de Campanário.

.;! gala das Reuniões, 06 de maio de 1980.

,.- .....

-.'

,;:~,-i~I'J

. -r.
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Sala das Reuniões, 08 de maio de 1980.

• I

da Assembléia Legislativa do EstadoExmo. Sr. ,Presidente
de Minas Gerais.

, . : ( ;~"

O Deputado 'infra-assinado, devidamente'
'd 'apoiado e na forma Regimental, re~luer a v. ~a.,.,oUVl a

" a."Casa, seja enviado ao Sr. Governador. de Estado.,Dr. '

.'-'Ftànoelino Pereira dos Sá.ntos,e ao sr. Diret'o~-Geral do
; ; <.; Departamento de Estradas de Rodagem-:L>EI{~'Dr.Carlos li-.'

. : . 1
'_,'«' . 'berto Fonsec£l).Salgado,pedido no sentido de colocar em

,. pu'b'll'ca,uma.'linha de transportes coletivos t,,:;'.';s:'. concorrencia
, . ,para servir as.regiões dos Municípios de Campanarlo e

Frei InocênciO.

Senhor Presidente e senhores Deputados

No Distrito de são Sebastião do Barroso,
Município de Campannrio, está acontecendo um fato curio-
so e ~ue merece a atenção do Sr. Secretário da Fazenda,'
Dr. Márcio Manoel Garcia Vilela. Senão vejamos: Os con-'
tribuintes, comerciantes ou rurnlist~s estão recolhendo'
6~\13eusimpostos através 'do Município de Frei Inocêncio;
evidentemente, com esta arrecadação sendo desviada para'
um outro município, a receita. tributária da cidade de '
Campanário irá sofrer sensivelmente com esse desvio de '
uma(verbn'~ue lhe pertence por lei e por justiça. Oompe-
te,.,pois,aOG fiscG.isda Fazenda, al.ertar os contribuin-
tés"daquele .Distrito pelo fato de ÇLue estes pagamentos '
devemB~r feitos no Município de,Campanário e não em
Frei Inocêncio. .

Portanto, cabe ao Sr. Secretário da Fa-
zenda determinar que seja feito o mais.breve possível o'
recadastramento do Distrito de Suo Sebastião do Barroso~
Município de Campanário, evitando assim, que as rendas do
Município passem para. outro Munú}ípioi ilegalmente.

Estamos solicitando que providências ur
gentes por parte do Sr. Secretário da Fazenda façam pre:

',valecer a lei em toda a sua plenitude, voltando aqueles'
contribuintes a pagar os seus impostos na cidade de.ori-
gem. ~, completGndo esses esclarecimentos, é nosso dever,
ainda, informar que toda a assist&ncia dada ao Distrito'
de são Sebastião do Barroso é feita pela Prefeitura Muni
cipal de Campanário, e as rendas provenientes do ICM sã"(;
carreadas por aJueles contribuintes para o Município de'
:r.réi +n0cêncio.

Diante do que a~ui foi exposto, espera-
mos que o Sr. Seoretário da Fazenda irá tomar as medidas
que o caso re~uer,

As,) ~eputado Wilson Vaz
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As.) Deputado Wilson Vaz

'I

-,

) Deputado WilsoneVazAs.L'r,.

• :~ .t .

,.:'"a'companba o Re\i..uerimen~o.

lo Le.crislativa do Estadod te da Assemb~ela 0-cr..•.•• n.....esien. ,-'.'"Exmo. ~ .J:'.L

de Minas Gerais.

1 ~.•

~ J.3 de maio de 1980.Sala das Reuni,?eS,

d devidamenteO Deputado infra-assina o,
, "7 ,,: ouvida'

, t 1 requer a V • .1.!.iXa~.t"':forma Regl.ffiena , ,
apoiado e na S' ':Governador do Estadoy:Dr.
a CaSD.i.seja,-enviadoao r., SI' Diretor Regional''.-."" 'P ','radosSb.ntoseao •,',\:'Francelinoerel - , I f Dr Moa-

,.~ ,,,',, ;',' ,o de Correios e Telegra os~ •
:,";',::;p-,l1'-_EmpresaBrasllel~a, . . no sentido de ser '\"'~.",'-' e Silvá Junior, pedldo

cyr de Paula , de Jos~ de Melo.
A ' 'a postal na cldadecriado uma.agencl , ~ a jUstificação

Soiicita, ainda, ~ue

".1-

JUS T I F I C A T I V A------------
Senhor Presidente e senhores'Deputados:'.. '-.'

i'
.~..

Estamos novamente voltando à presença'
do ~r. Governador do Estado e, consequentemente, do ffr.'
~iretor-Geral do ~ER, no sentido de solicitar dessas au-
toridades a abertura de concorr~ncia pública para a cria

.. • I ,,~ .' -

ção .~e um.alinha de tJ::anspor'te's':coletivos, com uma ou ma
is ';iatu::as"entre asçti.da~,~:'~'de Campanário e Frei Ino-t

fI; •

cêncio, pa~s~ndo resp~ctiva~ente por Jampruca, são ~ebas
tião do Barroso~ Bom. Je~us do Prata (ida e volta), ,com. I

horários pré-estabele cido,spor aClueleDeparta.m.ento.Con-
forme se depreende, nenhum.a das cidades acima discrimina
das ,são servidas por transporte: coletivo (ônibus)~ o que
realmente é um.desdouro para essas co;nunas~,

Creiam, Sr. Presidente '''e''&s. Deputa-'
dos, que a criação de transportes coletivos para essas '
cidades, logicamente irá beneficiar milharos de usuários
e minorar as angÚstias da':l.uelepovo, que vem sofrendo cem.
a falta incompreensível desses tranS1Jortes. Portanto, es
tam.os convictos de ~lueessa lacuna será sanada ..o mais rá
pido possível, para o bem de Minas e do Brasil.
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REQUERIMENTO- - - - - - ..
Nº: ..'2Q,- -..

) ~ t do \7ilson VazAs. l.Jepu 3.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 1980.

da Assemb~éia Legialat~~a do EstadoExL1o. sr. Presidente
de Minas Gerais.

1ill cidade de ~O_l
- I, ~

ab~ixo-assinado, na forma '
.. i

ouvido o Plenário ,sejam so
Góvernador do Estado', ao '

e ao S'r.Pré!sidente
i

no estado ~sico do

"O Deputo,do
..••• .-1 •...•••c ••,

, .:.' 1:' ,'. .

re c.l.uera V. Exa:."

prédio da Escola Estadual
, ,.,

vernad~r Valadares •

Regimental,
I) :licitad2.s provid,~ncias ao sr.

Sr. Secretário de 2stado da Educação
da CAf~E, no sentido de melhoramento

Nelson S:ena,

Senhor Presid.ente. e.SerJ.lores:=)eputados

Existe no Município .de'José de r~lo~'
um posto ~os Correios e Telégrafos, ~uc é .~ubvenciolli~dol
pela Prefeitura local; entretanto, .o pov'o, desta comuna '
só tem o direito de expedir a SUE, correspondência depois
das 18 horas, isco em virtude de a funcionária do referi
do posto tr~b21har também na Prefeitura de José de Melo'
e, conse~uentemente, somente depois das 18 horas poder '
atender a população. Cfoníor.mese verifica,crióu-se um '
iBj!asse, pois, se determinada, pessoa tiver de ~ndar U@a
carta ou telegra~ COD urgênCia, terá evidentemente de '
ab~lar a chegadG da funcionária dos Oorreios e 'Telégr~
fos, depois ,d,ús 18 horas '.para ser atend ido. Inegave1LJ.e~
'te é ULl"àbsurâ.o, principcl1LJ.entenuma cidade recéL1-o:r1.a-"

I .:~doi(lue,:'em geral, necessi tcl de ajuda d.e todos os setores
de atividade humana. '.

I Diante desta ~nolliaiiaé que solicit~
. LlOS' do Sr'. .Jiretor n8gionnl da Rmpresc. Brasileira de Cor
reios e Telégrafos, Dr.•Moacyr, de Paula Silva Júnior, es:
tudar a viabilidade de ser cr'iada na cidade de José de I

Melo uma agência dos CorTeios e Teléerafos, para solu~io
nar a situação d~quele povo so~rido e carente, que tem.'
necessidade premente da ajuda 'do titular desta 'Empresa, I

no sentido de' ser sariada acuela irregularidade.
Atu3.lmente a cidade eleJosé de Melo t

conta co[~ .lais ou menos 7 oil hQ.bitantes; portanto~ é
justo ;lue se dêem maiores possibilidades a essa gente; ,
criando uma agência dos Correios e Telégrafos na~uela ci
dade se porventura não houver esta possibilidade que ser
to~eD prOVidências para iue o posto existente tenha um I

funcionário com horérios pré-estabelecido por quem de di
reito.

,"

As.) ~eputado Wilson Vaz



---------------:f~---------------

"

.'

senhor Presidente e ~enhores Deputados

A.Escola Estadual "Nelson de Sena 11., ai
mais antiga de Governador Valadares, ainda construída no
p.erío.do.,emçtue o Governad:or :Beneditp: YÇlladare_~ exe#pia o
'i,"" - o .' ••• ', ,

-.Ex,ecutivo ES,tadual, precisa de urgep:~e\sreparos e ate
}.' .~ ~. ..'., ~ '..' :,-. . ) • J. . _L •

mesmo- dQ.,-re.constr-q.çãodo LlurO e de algumas das suas dep~.', ~-;? ....1. ';.. .,'. ';: I • '-' "I .

:?:ê~Y1i~,s,. '., oi (',: _ •... • : --.

c, ,:0 prédio é localizado no centro da ci•.•í _-c ;.j

dade, em área supervalorizada, IDa.sa sua apresentação, '
no momento, mostra o abandono a que foi relegado pelas '
autoridades governamentais.

As.) ~eputado Wilson Vaz

R :3. ci TI E R I M E N T O------------
E.:cmo.Sr. Presidente da Assembléia Legisl.:ltiva do Est<1do

de Minas Gerais.

o Deputado que este subscreve, devida-
mente apoiado" e na foroa Regimental, re~uer a a V. Exa.,
ouvida a Casa, seja envi~do ao Sr. mbvernndor do ~stado,
Dr. Francelino Pereira dos Santos, e ao~Sr. Thiretor-Geral
do.Departamento de Estradas de Rodagem, Dr. C,,:.rlosAlber

:"' ':.:...

to ¥onseca Salgado, pedido no sentido de ~ue determine o
asfaltamento do trecho do. BR-262 (seisquilônetros) do '•. , r ~', • ~

povoaClo.de Nova Aparecida à cidade de' José'de~Melo.
• • ~ ; I ' • ' .• ' • •

(;

.l .• ;( ~~.1• j _

Sala ,das,Reuniões,' 13 'de mi'0 de 1980.
,I

As ;.)Deputado Wilson Vaz

'..•.. -.'.;
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Melo.

A's.) :Jéputad.o 'W.ilson Vaz

. ' \' J ;'.i"
, ,

" ,", ~

.'.',' Reun1';õ.és, 14' d,',..e..',''',cia,' ..,':.".i..P,''de 1980Salá :d.'as . ~

}.~.

da A.~'s;.s.e;m.bléiaLegislativa do Estado
~~r S Presidente.etl'..LlO. r.
de Minas Gerqis.

~l -, 1

. . este sub,s.creve, devida-.. O Deputo'd'o que .' , ,
" . :'do e...~ fàr~.-c'Regimentai, ;t:'equer a V. Exa., ':m.eriteap01u. ", . ,

..:. '. nhado ao Sr Governador do Es-ouvida' a Casa, se ja encetm. :;'.•
. . Sr Presi-Fra~'c~lino Pereira dos Santos, e ao •.t~d o, :Jr. , . t .

. A'ysson Paulinelli, pedido no sen 1-dente do BEIVFIi1:, "Si:'• .L:U. . ,

. l. ,.. do,'B7!M(ill, na cidade de_,Jose dedo de ser criado um.posi!ü .L:IJ.'L .l ••.

:- ':

:. ',.

Dire tor-Gê:

obra.

re(luer e '

EstaLlos certos de ~ue o sr.
ral do' :JIill, 'tomará as providências que o caso

determinará o início imediato dessa eficiente

~'; '.

Senhor Presid~nte e Srs. ~e~utados.

Umadas medidas que deve0 ser tomadas'
urgentemente para o engrandecimento do Municiípio de José

de Melo é inegavelmente o asfaltamento de um trecho de '

seis quilômetros. que liga.o povoado de Nova Aparecida, '
na BR-262, à cid~de de José d~ Melo.

É. n'osso.deyer alertar sempre nossas au
. ,

.. '.. toridades, no toc,~nte a pequenos empreendimentos que as';.-[ .- . '-,. !,,~. '.

vez'es' redundam em grandes .1;>enefícios p~a milhares de. . '

pessoas e, porque não dizer, para uma cidade inteira. É'
o caso da cidade de José de Melo, que, sendo beneficiada

somente ..com esses seis quilômetros, de asfal"t~mento, terá

o seu progresso aumentado consideravelmente para o bem '

daquela. cidadé' e conSel.l.Ue.ntementede nossa Minas Gerais.

.'.'

i
/

/
?

,"

As.) Deputado Wilson Vaz .;~ . . )
- , .

'j •r. "..~
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REQUERIMENTO----- Nº 23.-

SenhQX';,p-esidell~ee,''Se,nl}.o~eE?,Deputados

:', O nossÇ) maior desejo é:iriegàv'elm.ente~'
C0£10 representante do pdvb,. procurar levar o progr-esso a
todas as cidades de Minas Gerais. Assim. pensando, nesta'
oportunidade, estamos reivindicando' algo de gr-ande inte-
resse para a cidade de José de Melo. Geralmente, quando'
uma cidade desponta ao alvorecer da marihã, dando todo o'
seu brilho resplandecente às montahhas, aos: rios e às su
as residências, é o progresso que se avizinha, E? ,.~:nono;
80 'entender, é 'o que está acontecendo com o Município de
José de Melo. :li:ntretal':l.to,párá.:que isso se tnrne realida
de, há necessidade im.periosq,..de cooperação decidida e de
que os homens que estão com- o poder nas mãos, estejam re
almente imbuídos dessas responsabilidades, máxime aque-'
les ~ue ~bsorvem. esses poderes. E, nesta oportunidade, ,
solicitamos do Sr. Presidente do B~~G2, ~. Alysso~ Pau-
linelli, que determine a éi'iação de UL1 posto do' EEl'I.IG2, ,
na cidade de José de Melo.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Mu-
nicípio de José de Melo, com seus 7 mil habitantes conta
com grande número de fazendeiros, pecuaristas e comerci-
antes que, na .GlElioriadas. ve zes, são obrigados a demandar
a cidade de Caeté, no sentido de fazer os seus depósitos
bancários; conse'.l.uentemente',esse dinheiro, em vez de fi
car no Município para seu engrandecrimento~ automaticamen
te facilitando aos seus depositantes e ao povo em geral;
segue outro rumo, em. detrimento daa aspirações da popula
ção daque la cidade, -

Assim. sendo, aguardamos convictos o
pronunciamento favorável do Sr. Presidente do BEM~ dan, , -do logicamente à cidade de Jose de Melo, o que ela real-
mente merece e precisa.

As.) Deputado Wilson Vaz

'i :

A ) Deputado, Wilson Vazs.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 1980.

. d devidamenteO Deputado i~~ra-asslna o,
Ex 'da'forma Regimental, reUl.i.era V•. I a., ,OUVlapoiad? e na ,

.nhado ao S'r Gdvernad"or do Estado, Dr.a Casa, seja enCaml •
Sr. ~uperintendentelFranceliho Pereira dos Santos, e ao

de Minas Gerais 7 Dr. Will?on Rocha lli.-

de ser criado um pqsto de assistêg
,-Regional do IN-01ill?S

ma, pedido no sentido
cia m~dica na cidade d.e José de Melo.

da Assembléia Le gisla tiva do EstadoExmo.: Sr. Presidente
de Minas Gerais.

.':

J •.,-.
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As.) Deputado Wilson Vaz~ . '\ . .
. - .') :')

. O Deputado que',é'ste subscreve, devida
'--. (~ •. j •• t'! . . . t ~.)

na forma Regimental, requer a V. Exa.7 '

Governador do Estado,
I ~ .~,••

Sr. Presidente '

\.
, \

, .
::~\; i..•.

...., !'

;', l.

lli, pedido no sentido de s~~~c~ia~a

ria na cidade de 'são Jos~ ao Divino,

mente apoiado e

ouvida a Casa, seja enviado .,ao.Sr.•
: .; ~ .,

Dr. France1l:.inoPereira dos :"Sant,os, e ao

do Banco do Estado de Minas Gerais, Dr. 1O..yssonPauline-
"" , ,uma agencia banca-

Sala das Reuniões, 21 de maio de 1980
I ,

,~
Exmo. S""r.'President~ da AS8em:-~+éiaLegislativa d.oEstado

: i"" ~ o,, .~ ••••• -", ~

.): .: \' .:'

.. de Minas :Gerais'.

neficiar aCluele. povo ca~ente :e sofrido, ..que vem.lut1;lndoI

para a sua sobrevivência.

Gonforme é de conhecimento geral, uma'

cidade que pelo menos consiga um posto de assistência mé

dica, a fim de atender aos seus necessitados, é uma cida

de feliz. Inquestionavelmente, um posto do INMnPSna ci-

dade de José de Melo, além de atender centenas de velhos,

adultos e crianças, vem. trazer ainda novo alento às pop~
lações menos favorecidas.

Dentro de nossa: concepção, tudo que se

rela~ione commelhoramentos que' poderão ser introduzidos

:~ '~.~dade; a;l~mde benefícios é de suma importância p~

':~a::o'.'e~grandecimento,não só da comunidade local, mas

principalmente do Estado a que pertença essa cidade. Par

tindo desse princípio,' '~stamos nesta oportunidade,. solici

tando d.o S'x. SUperintendente: do INA1'nPS,Dr. Wilson Rocha
• • .•:' l

'Limá, que âete~mine, a criação de um posto ~e assist~ncia

.i:néd:icano Município de José de Melo, ,o que muito virá be
. .-.,',' -

"

As.) Deputado Wilson Vaz

.) ,i"



JUS T I F I C A T I V A------- ---
I r:'

"... ::.. ':-. .

Senhor Presidente e Senhores Deputados

rias.

As.) Deputado Wilson Vaz

, .
:~:.J ;':...;.. '~ i.~." - .'

.......

" .
" .

, .-

O Deputado que este subscreve, devida~
.': ..

mente' apoió.do e na form..'J.Regimental, requer a V. E..xa.,,
o~ída a '.Casa, seja encaminhado ao Sr. ~ernador do E~

. ~: . ~ , ~, .:

tado, Dr. Francelino,Pereira dos Santos, e ao sr. Presi-
dente da T:c~rUG, sr. Brigadeiro Theobaldo A:hfôifi:O;KPOP,",. . .' , ~!.v-'

As.) Deputado Wilson, Vaz.:

Sala das Reuniões, 27 d.e maio de 1980

. .-' ,
R E Q U'E R I ME N T O Nº 25- - - - -'- -'~;.'-.- --

.... ,

pedido no sentido de ser instalado nas cidndes de P:e:sca-
dor, Nova Módica.'e são José do Divino, um posto teierôni
.co interurbano ~

Exoo. ~r.'Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de IvIinns.Gerais.

Gontinuamos intensamente imbuídos do'
acendrado amor a nossa terra e a nossa gente; e nessa
perspectiva é que solicitamos do ilustre Presidente do
Banco do Estado de Minas Gerais, Dr. Alysson Paulinelli,'
a criação' de uma agência bancária na cidade de são José'
do Divino.

" ',,'Torna-se necessário que as autoridades
gove:r:rpmentais dêem facil~,dades ao pov:)o?no sentido de f~
zer economia, evitando, com a criação'de'uma agência ban •..
cáfi~ naquele município, despe'sElsdesnE!ceséária cpm tra~
portes.

O Município de Suo José do Divino, é '
alto produtor de leite e está próximo da divisa do Estado
do Espírito Shnto. Seria inegaveiLlente o maior prêmio que
se poderia dar àquele povo, é a criação desta agência ban
cária em são José do Divino.

.• ,." '.'f t ::.-.-;-~.;.,,'::-(;-ç :-j- c.,,'"\ ;. f~"'-"'~ ."são Jose do Divino e'''ürrià''cldade"próspe
.ra," suas terras' são de primeira :qualtdaae',[possuindo um "I
rebanho bÇ>viDe0em,franca expansão le,~e~s pecuarist<;l-se fa
zendeiros se dão ao luxo de possuírem f~endas modelo •

. •i: BSsa cidade,nãã'''pode e não deve ficar'
no esquecimento. Além de suns terras férteis e.do comér-'

!. cio bem dgse.~o+Y~9-0, possui ginásio com quase 400 alunos~
mns o povo, parà resgatar seus i~postos e ~uz, precisa se
deslocar para outr.:.t.scidad.es que possuem agências bancá-'

)

'. r
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. : : ...•...~. }~

].;.s.) Deputado Wilson Vaz:::

Sàla das :Reuniões, 11 d,e:junhO de",1980

... '.)' ~-:.

.. -,'.

., :.b ":"~..:' ....

.,."N T O Nº _26"" r, U 7 R I M .l.:.o ,~R..c; '4 ~ ---
- - - - ,"' '1'

- ,

, b ve devida-'... ' 0- " •.•• • ';" ") 'Deput,".ldoque este su scre ,~.~::,. 't

",o( ,,' Reai mental, requer a V.;,TI:xa., .mente,o.poiado'-e nr~ :forma o~

'0",-:., .: ',,:~ ~... " iado ao Sr. Governador do i.Estado,
ouvida ..0.. :ç~sq., se,l'.1~nv "

no Sr, Diretor.,-,Regi'. ' dos Santos e ,-".a , , __..Dr. Fr'ancellno Perelra .: '.," .:,"._
....;: ,. Brasileiro. de C-orrelOS:e Te,1 do.,Empresa '1ele grafl co. :",

ona . ." '.. ' o edido no t',' '. d Paula e Silva :Junlor, Plégrafos, ,Dr. M?ac.yr e 0', '. ••• _

• ,o Posto do ,Cor'relo local em A.gensentido de transforlIk.'l.r o . o ~ J
o ., , f ' na cidade de i:ltlO ~'eia 'postal de O'orrelos e Telegra os ,.,

.:~n.:.': 'l~"~:.: ;

sé do, Divino.

'. Legislativa do Estado~ Presl',.d,en,.te,da,Assemblelu,.:p:xmo.;:~J..

de Mino.s G:erais~,
'::":1 ~ •• ~

JU.ê.TIFICAQÃO

Se~~or Presidente e ffenhores Deputados
Os municípios de Pescador, Nova M6dica

e são José do D-ivino, são ,localizados no Vale do Rio Do-
ce, comuma população superior a 30'mil habitantes, resi
dindo nessas cidades um povo altamente civilizado e,.,enco

~, • J_ •. # •••••• _

rajados para o desenvolvimento de suas comuu~s; possuido
ras de terras férteiS, com alto índice de desenvolvim.en:
to na agricultura, na pecuária e um.comércio diversifica
do, comvida pr6pria, um povo hordeiro, educado e progres
sista.

~ industrialização do leite é o ponto'
alto naquela zona; produzindo laticínios e.malta escala,
como queijo e manteiga, ,

As três cidades, Pescador, Nova M6dica
e.são'José do Divino, são sede de Par6quia e possuem vá-
riCl.s escola$ .~stadu.ais e ginásios de lQ grau, três 'r'epe-
t:tcloras de TV'~' mercados municilJai~ s hospital na, ,qidf1de t

,de ,Pescador, SindiCELtodos Trabalhadores' RUrais, serviço
de água tratada em Pescador e Nova MÓd.ica, pos'-to's daCa'i
XQ Econômica :2sto.dual e do Bo..ncodo Brasil. ,Possuem,.ain:
da urnnmoderna linha de ônibus, que ligo.' ItambC1.'-cÜri'asD.o
José do Divino em dois horários.' ',J'"...'-

, Para cO.!ilpletc..ras cOBuniqaç,ões, torna-
se necessário e 'lu~gente que o Sr. Brigadeiro Theobaldo '
Antônio Koop, autorize a T~hir.'IIGo. instc.lar naqueles mu~
nicípios, postos telefônicos interurbanos, a fim de igua, -lar aquelas comlliLUSas outras do Esto..do, facilitando os'
negócios e, conse;,;,uentemen'j...e, economizo..ndotempo e despe
S8.S; principa1L:ente porquo hoje, o preço do petróleo es:
tá colocando .Gluito. gente às margens "d.erealiz2.ções de ne
gócios, pelo fato do alto custo d.a gasoliruc-t. Oomum.sim.:
ples telefonem2, realizc.m-se altos negócios, consequente

r , ~ ~.mente, trazendo dlVidc..s paro.. o Pals, c nao gastando pe-'
tróleo. É portanto nosso dever trazer ns autoridades go-
vernamentais as reivindicações do povo daqueles municíp,!
os.

As.) ~eputado Wilson Vaz



,.

genhor Presidente e Senhores Deputados
'. 'I" •.-

1l cidade de são José ..do..lli.vin,o,:.conta'
a~ente com umn população aproximndhmente de 10 mil '
habitantes e possui um Posto de GOrreio, que é subvencio
nado pela Prefeitura local. -

cromo se depreende, um município próspe
ro, cujas terras são de primeira qualidade, possuindo um
rebc.nho bovino dos LiUÜS acentu...:'l.dosem número e qualidade,
e.cujos pecuaristas e f~zendeiros procuram aumentar os t

seus rebanhos, procurando fazer de suas fazendas as mais
filóderno.s,autonn ticnmente\ es's'epovo necessita da coope-
raçã.o decidida dos órgãos governamentais. :-". ,'.

Além do exposto, devemos ,salientar que
o Munic~pio de são José do Divino possui te'rras férteis,
comércio bem desenvolvido e ótimo ginásio.

Oumpre-nos levar em consideração que a
nàlssa missão nesta Casa é, selillJre,aier't:ei'laS:' autoridades
no sentido de proporcionar ao nosso <l'fOVO mel1hOr'"escondi-
ções de vida e facilidades paro..o bom dese.nvolvime.nto de
suas tarefas cotidianas. .... , -,.....

Assim sendo, solicitamos do sr. Dr. Mo
acyr de P~ula.e Silva Júnior a impl~ntação da referido. t

Agência Postal' de Correios e Telégrafos na cidade de são
José do Divino.

As.) Deputado Wilson Vaz

Ex.mo. sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estc.do
de Minc.s Gerais.

O Deput~do que este subscreve, devida
mente apoiado e no. formo. RegiL1ento.l, rec.l.uero.V'. Exa.,. '
ouvid~ o Plenário, seja encami~~do ofício 0.0 Exmo. sr.'
.Governador do Est:~do, contendo pedido de imoD1!k'l.çõesso-
bre o recente convênio Pró-Municípios, firmado entre o t

. .
Governo do Estado e vários L1unicípios mineiros, para Que
esclareça quais os municípios beneficiados, quantas co-'
tas couberam a cada PrefQitura e quc.is as justificativas
ou critérios Que levaram uns municípios a receberem mais
Çlue os outros.

SaIo. das Reuniões, 27 de jmlllo de 1980

As.) Deput:l.doWilson Vaz
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I, I
I

I

ExBO. Sr. Presidente da Assembléia Legislativ~ do Estado
de Minas Gerais.

o Deputado ~ue.este subscreve, devida-
.mente apoiado e na forma RegiBentnl, re _~uera V. Exo.., ,
ouvida a Caso., seja enviado 0.0 Sr. Governador do Estado,
Dr. Francelino Pereira dos Santos, e 0.0 Sr. Diretor-Pre-
sidente da COPASA, Dr. Willio.m.SBbastião Penido do Vale,
pedido no sentido de ~ue seja instalado serviço de água'
tratada no Patrimônio de são Vicente, pertencente ao Mu-
nicípio de TnrumiriB.

. Sala d~s Reuniões, 05 de agosto de 1980

As.) :Deput.:J.doWilson Vaz
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JUS T I F I C ! Q Ã O
Senhor Presidente e Senhores Deputadc
Estaillos?nesta oportunida~e, voltandc

os nossos olhares para uma 'localidade ~ue realmente est
merecendo incondicional apoio do Governo e de nossos re-
presentantes. Trata-se da localida,de de são Vicente? per
tencente ao Município de Tarumirim.

E, levando em consideração que a meta
principal da Companhia de 'Saneamento de Minas Gerais é e
tender e dar cobertura aos Bur~cípios mineiros neste se-
tor? nada mais justo G meritório que dotar a localidade
de são vicente de abastecimento de um dos mais nacessóri
e imprescindíveis alimentos ~ue ~eus nos deu? que, com o
diversos elementos que contêm? como óxido de hidrogênio 1

lí~uido incolor, essencial à vida
1

serve não só para o
'alimento fíSico, mas também para uma infinidade de outra!
necessidades obrigatórias para a sobrevivência da humani.
dade; portanto, não é concebível que uma localidade comol

são iTic'entefique privada desta dádiva de Deus 1 principa'
mente levando em consideração ~ue esse distrito é dotadoi
de uma comunidade que surpreende a todos que a visitam? I

pelo seu desenvolvimento agrícola; pois os seus habitan-I

tes, em número de 1.500? ~is ou menos? dedicam os seus I

afazeres essencialmente à lavoura? onde a produção de ar-
roz, feijão, milho e outros produtos contribui sobremanei
ra para abastecer outras regiões. -

. Portanto? Sr. Presidente e Srs. Deput~
dos? nada mais' justo que dotarmos esta localidade desta I

salutc.r bebida.
Para oaiores esclarecimentos? cumpre-'

nos ressaltar -::lueexiste, a 6 KM: de são Vicente, um córre
go em Jataizinho, ,~ue é um manancial deste precioso líqui
do. Diante dessas considerações? aguardamos confiantes um
pronunciamento favorável dos ilustres mandatários; tnrnan
do realidade esse velho sonho do povo da:}uele Patrimônio:

As.) Deputado Wilson Vaz

da Asse~ble~l'a Legislativa do EstadoExmo. Sr. Presidente =
de Minas Gerais.

o Deputado infra-assinado? devidamente
, . d 1apo'iado e na forma magimental, re,j,uera V. Exa., OUVl a

envl'ado ao Sr. GOvernador do Estado, Dr. 1a';Oaso.?se jo.
t ao Sr'~ Secretáii,o de EsFrancelino Pereira dos Sanos, e

tado da Agricultura, Dr. Gerardo Henrit.i.ueMachado Renaut,
h , •pedido no sentido de que tomem as providencias necessar~

funcl'onamento imediato a Fazenda J£gr:í'as para colocar em
cola d~ Tarubirim.

"Sala das Reuniões, 05 d,e agosto ,de 1980

Xs.) Deputado ~ilson Vaz



"

.l.

... :"

Senhor Presidente e Senhores Deputados
Entendemos que o pedido que temos a

honra de levar à consideração desta augusta Casa é feito'
em tempo oportuno, pois é do conhecimento geral ~ue Taru-
QÍrim e toda a sua região está precisando de uma atuação'
mais enérgica e eficaz por parte do Governc. R nós, como'
representantes do pov:o não sód.a:ciuela zona, beo. como de '
todo o nosso. Estado" .temos o dev(~X'yde levar ao conhec:imen

";" )'!v. ' I ~".'t... _to das autoridades'competentes e descaso que, atualmente,
vem 1:iendoo Go.v~n.o,'::paracom o setor agrícola: TnrumirilJ.
possui vasta gle9~ de terras e, por~u.e não dizer, uma fa-
zenda agrícola 'dê1ilnada à lavoura, 1ue pertence ao Esta-
do, para fins agr.iÍcolas e se encontra' cOBpletam.ente desa-
tivada.

,')>.\1:,' As árec.s disj)ositiy~s são enormes e
férteis em nosso;.:f8stado,o trabalhad.or de nosso. re'gião é'
incansável; falta-lhe o estímulo, o crédito fácil e sem'
burocratização; resolvido esse probleQa~ teremos abundân-
cia de gêneros de primeira ne cessidac1.e. "O espectro da fo

r ue paira sODre a hU£Janidade::'.O espectro da fome é, hoje;
a gra1a~:~meaça para o País: pois sabemos ~ue a população
o.undial, cujo crescimento é alarmante, se@llldo as estatís
ticas recen~cs~~já ..se ..ele-va a 4 bilhões de nlm.as•

• ,~. '1.(, A humaniêL:lde poderá passar sem o.uitos'
dos bens existentes, inclusive petróleo e educação, mas '
jnoais sobreviverá seD ali~entação.

Precisamos produzir feijão, arroz, ~n
dioca e t~ntos outros alimentos indispensá-veis para a so=
brevivêncio. da própria humanidade. O Governo necessita o-
ferecer uma efieaz contribuiç~o aos rlITalistas, paro. mino
rar os seus sofrimentos e, COill isto, irá saciar a fome I
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que se alastra por todo o nosso Estado.
O Crédito Rural, destinado aos agricul

tores, foi instituído em 1936, ou seja, hn 44 anos passa-
dos, Quando o Banco do Brasil criou a sua Carteira de Cré
dito Agrícola, tão dalada e desejada e na Qaioria das ve=
zes distorcida. A Lei 4.829, de 05-11-65, define: "'Consi-
dera-se Créd.ito Rural o suprirJ.entode recursos financeiros
prestados por entidades públicas e estabelecirJ.entos de •
crédito particulares aos produtores rurais e suas cooper~
tivas :.Luese enquadram erJ.objetivos lI;. No caso, a Fazenda'
Ag;ioolo. de Tarumiri.m e tantas outrns, ou mosno no setor I

isolado, têm que rJ.erecero estímulo que lhes é facultadof.

para o aumento da )rodutividade agrícola en nosso Estado,
O Governo, agindo assim com todos os recursos que possui,
com todos os recursos ~ue possui, evitará o êxodo rural,'
a progressão das favelas e, enfiB, os menS0 favorecidos e
desprotegidos pela sorte terno o direito de ver a sua me-
sa farta.

sabe-se ainda da triste existência dei
2/3 da huoanidade ~ue não recebem alinentação ade~uada, I

indispensável ao atendiBento de suas necessidades vitais.
Para reduzirBos esta triste notícia em níveis Benos assus
tadores, precisa~os aument~r significativamente os nossos
níveis de produção de aliL.lentos:.

E, para não fugirBos à regra, sugeri-I
mos ao Snr. Governador do J!.:stadoe às autoridades da áráa
a acriação de uma usina de álcool e açúcar na Fazenda A-I
grícola de Tarumirim, ~ue, alé.o de possuir uma vasta gle-
ba de terras, poderá beneficiar grande nÚL1ero de operári-
os e, auto.m.o.ticamente,a Nação. Entre-tanto:, cumpre-nos sa
lientar ~ue são sugestões aventi.ldiJ.spé:1racolocar em evidm
cio. a necessidade do a]roveitanento da~uelas terras, o que
não está acontece:.~do, para tristeza dos babi tC.ntes de Ta-
rumiriB e da região.

As.) ~eputado Wilson Vaz



\ ,R _E Q;U E R - I M :8 N T O
I .J - -' - - - -.~ o:-- - - - - -..... - .. - ,

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

.•.. ,

...( ;1:de Minas Gerais •
-,<

,-

j-

.. ,,-.

• I P

, -

; ..

"

,,',....

..~

. ~~".

! .'

,:',' \ ..

.,,'
;'

O Deputado infra-assinado 7 devidamente
apoiado e na formã Regimentaly requer a V-o Exa~ 1 ouvida'

,(
a Casa7 seja enviado ao sr. Chefe do 6Q Distrito Rodoviá

.:.tI :..:"~I ~
rio Federal 7 Dr. Délcio Euler Horta ga~bi09 pedido no '

," ,.L . ~}~:
sentido de ser criado um trevo na BR-1169 nas localida-'

, I' o',' ~ -i

des de Alpercata e Vila Eugênio Fr~~limy nas proximida-
- .des de Governador Valadares.

Sala das Reuniões7 08 de agosto de 1980

As.) Deputado Wilson.Vaz
o '



JUS T I F IC A T I V.~-------------
•. j- ::'~':

Senhor Presidente e Senhores Deputados

Estamos empenhados em ver concretizada
as aspirações de nossa gente, relativamente a eventos
que possam proporcionar sossego de espírito, segurança,'
-tranCluilidade e acima de tud.o progresso. Assim pensando,
é que solicitamos do, ilustre responsável por este setor'
que determine de imediato a criação de um trevo na BR- ,
116, nas localidades de Alpercata e Vila Eugênio Fran- I

klim, nas proximidades d.e Governador Valadares, o que
, ,

evitará acidentes fatais, como o~ que vêm acontecendo
sucessivamente naquelas redondezas.

Estamos certíssimos de que o sr. Chefe
do 6º Dlstrito Rodoviário Federal, irá, dentro da medida
do possível, determinar a construção dessa obra importa~
tíssima par~ aquela região, o que, inegavelmente, viraá'

,ao encontro dos anseios de todo o povo de Minas Gerais.

As.) Deputado Wilson Vaz.

Exmo. Sr. Presidente da'Assembl~ia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

1::-

o Deputado que este subscreve, na for
ma Regimental, comunica à Ca~a o 17º aniversário Je e~n
cipação política da cidade de Campanário, que se dará no
próximo dia 31 d.~ agosto, e solic:Lta sejam enviados votos
de oongratulaç'ões ,com o municínio, nas pessoas do Prefei

. . ~ -
to MuniciJ}al, Sr. João Mendonça Ba.'stos,do Presidente da
Câmara Municipal, Sr. José. Correia, e dos Srs. Vereadores
e demais autoridades const.ituídas da::lu6üemunicípio, à I

rua Antônio Duarte, nº 55, naquela cidade.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 1980

As.) Deputado Wilson Vaz
'",'

I



3RI1/IZNTO------- Nº 32

JUS T I E.xmo. S-r.Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
,",

Senhor Presidente e Senhores Deputados

Bmbor2 estejamos vivendo uma fa6e de I

insatisfações~ ;rincipalmente nas pequenas comunas, devi-
do ao mau tratamento recebido de nossos governantes, mes-
mo assin~ torna-se im~erioso lembrar que o povo interiora
no necessita receber daqueles que os representam nesta C;
sa do Povo um alento de fé e'eseprança. Somente Deus pod-e
rá aliviá-los dos sofrimentos "que assolam as nossas comu=
nidades, e que Del.lS9;'CO.:;n. sua 'bondade e misericórdia, ori-
ente os responsáveis pelos destinos dessas Minas Gerais, I

lembrando-lhes que as )C~U8nas cidades devem receber aju-
da do Gbverr-o, no tociJ,nteQ.O~1 seus mnimos serviços~ con-
cernentes a educação~ so.llde,transporte e alimel1:tação.

. Campamirio ~ que ora homenageamcs 9 está
carente da atenção eto Gcyerno, p8:ra se desenvolver, pois'
o seu povo 9 que por ~üradição é làborioso, acostumado ao '
silêncio~ hoje' pode despert2.r, pois tem aqui nesta Casa'
elemGEJ.tosque jam.ais se cansarão de lutar em.defesa de
seus direitos e prerrog~tivas.

Por esse motivo~ vimos nesta oportuni-
dade1 congratular-mos com. 8"mele cidade pelo seu 17º aruh-
versário, formulando espera~çosos votos peilioseus desen-'
volvimento econômico e firillnceiro.

As,) Deputado Wilson Vaz

de Minas Gerais ~

o Deput~do infra-assinado, devidamente
apoiado e na forma Regimental, requer a V. Exa., ouvida t

a Casa, seja enviado ao sr. Governador do Estado, Dr.
Francelino Pereira dos Santos, ao ao Sr. Presidente da
Comissão de Construção, Am ..liação e Reconstrução de PrG-'
dios Escolares,:Dr. José Ràdrigues Duarte, 'e ao S-Í'.Secre
tário de Estàdo da Educaçã09 ~. Paulino a{cero deVascon
celos, pedido no sentido de ser criada uma escola nos
Bairros Sãnta Martha ou Santo. Martinha e se possível em '
ambos, no Município de Ribeirno das Neves.

Sala das Reuni5es, 27 de 'agosto se 1980

As.) :Deputado Wilson Vb.z



de Minas Gerais.

.-.'. '

': '

NQ 33
-.oi -

A ) ~eputado:,Wi1son Vazs.

\

3':3.18.das Reuniões, 19 de setembro I_ •. ~

,
R E Q U. 3' TI 1M E N !,O.•.. -_ ....• --

~r , . I

, ;z~ Assembléia Legislativa doPresidente u.a.

L

ZXm.o. sr.

'-,"" ... .nado deVidain.enteO Deputado im:ra-ass1. , .,',,
" . .,'. v':TIbca ouVida ae 'na forma Regim.entai, r,ecl'~era. •, o,apoiado ,
sr GOvernador"do Estado;Dr.,Casa, seja encaminhado ao. • i: oo, , o _,o

,. "ST Secretario de .0S-Franceliriào~Pereirados Santos, e ao. o .
0'0 o ",' Dr P ulinoO:lcero de VasconcelOSt_ ped?:,tadoda Educaçao,: • a ;~'. +- ." . nto do gab1.neuCde l~\O sentido de determinarem o func1.oname ~ ',_ .

. :. t"'dona Escola Estaú1..--",, , ' ncontra' encaJ..XOCo"dentario que ose e_ , . _o'.~
, • If' :Bairro Nossa SBnhc '"Dlívia Pinto de Castro Le1.te " no -

da 'Glória, em Belo Horizonte.

..' "

J g S ! I' F- I C A Q!O
Senhor Presidente e Senhores,Deputnd
Não é admissível que bairros como o

Santa Martha e o Santa Mnrtirilla?ambos pertencentes ao
nicípio de Ribeirão das Neves? com uma população aprox~
da de 6 mil habitantes? não tenham uma escola ou um gr~
escolar para abrigar e receber as crianças em idade esC(
lar e, automaticamente, para ensiner-lhes as primeiras
tras.

- Conforme é,'de cO:i.1.hecimentogeral, o 1
vo de um país se,identifica pel8. sua cultura; portanto,
não se compreende que numa nação da dimensão e da gré1nde
do :Brasil,:com vultos do pas'súdo na literatura, na poes]
e na arte, ainda se encon~ram: bairros populosos, como se
que enumeramos, 'sem um grupo escolar. O que existe f~ca
mais ou menos quatro ~uilômetros, na cidade de Ribeirão
das Neves. Evidentemente, não é concebível que o Sr~ Go-
vernador do:Estad~, o Sr. Presidente da Oo.missão de'Com

,..., -, . ,._, , 1truçao e TIeconstruçao de Predios zscolares e o sr. Secre
tário de Estado da 3ducação fi~uem de braços cruzados di
ante destq aberração culturé11 :;Luese verifica em um país
,civi~izad? como é o nosso ~uerido :Brasil.

Portanto, pedimos c e'speramos que eSB
autoridades determinem a criação de urna ou mais escolas
nesses bairros, levando o progresso até onde realmente TIl

cessita. E se consi,p:$rarmosCJ.ueesses bairros, além de ~
vos, têm seus moradores em regra geral carentes de recur.
sos, se levarmos em consideração que em épocas de chuvas
seus ~studantes são"obrigados' a rUL1.8..remató a cidado de
Ribeirão d2s Neves, para estudar, evidentemente chegare-
mos a conclusão que se torna l.i.UD.seimpraticável a locomo-
ção dos meSDOS para o Milllicípiode Ribeirão das Ne~es, I

principalmente se analizarmos que também n3:i existe linru
de ônibus ou outra.vi2tura para aquele Município.

Certo da com~reensão das ilustres e ~
bres autoridades? esperamos - e co:1fiamos - CJ.l.:~eseja s~
da essa irregularidade administrati7a.

As.) Deputado Wilson Vaz

"
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RIM:3NTO

- .! O" ,'.1 '.\ ."'! ,"";.Sala das ,TI.e'lmiões1 23 de.s:et"e-:mbród.e1980
,j, ,:'} .r. "'i'~ ~r_-~~

o ~eputado infra~assinado, devidsmente
..I. ( •••••• :~.

.~

apoiado e W1 f'o~ RegifiÍ~nto..l~i:::e':r:uer,a V. :ÓX2.., ouvida a
Casa, meja emriado ao Sr. Governador do Estado, Dr. Fran-
celino Pereira dos Santos, e ao'Sr. Go.o.andar:.te-Geralda i
Polí?i~ Militar, Cela PM Welther'Vieira de luneidai pedi-
do no sentidoq~ se.rinstalado urg~ntemente um Posto Poli

""'.~.l. .~~{'~ -. ~!i"'J C"," . ~

cial no B8.irro Noss8,-SeTl..horada Glória (Novo ~a:lória), ,
• I "_.J.

, ,Exmo. sr. Presidente da Assembleia Legislativa do 2stado
de Minas Gerais.

nesta Capital.

":) i'C "

.. - :••.......•...

-. "Senhor Presidente e Senhores Deputados, ~:

Em nosso Estado acontecem 'coisas ina-'
creditáveis, senão veja~os: Na Escola Estadual Olívia P!n
to de Castro ~eite, localizada no Bairro Nossa SBnhora d~
Glória, e~ plena Capital mineira, encontra-se lIemcaixota-
do 11:, sob as cistas dos pobres estudantes d,aquela escola, I

um gabinete dentário completo, para ser instalado e posto
e~ funciona~ento, pasmem, há mais de três anos.

{, sr. Secretário da Educação, acredi ta-'
mos que nãó é'pedir .muito a V~ Exa., '1uedetermine o fun-
cionamento:imediato deste gabinete dentário, que se enoon
tra paralizado há mais de três anos, lIencaixotadoli', den-t
tro da 1uele estabeleci~ento de ensino, em detrimento da'
saúde, da~cultura e dos princípios que norteiam as CBUsas
just.1.Se m.eritórias de um poV"o civilizado.

Não ,poderemos deixar d.esal~el1tar c..Luel
n\lQpaí~,subdesenvolvido} com oitenta por cento de alunos. '.' ,carentes e desproviaos ~e todos os recursos posslveis, I

quando esses alunos recebe~ UlIl1l mig3.1ha de (Juulque;rcOlli?a
e~ seu benefício - cono se fOsse o illanáque Deus abençoou
e distribuiu aos seus seguidores - ele fica "encaixotadoll'
durante mais.de três anos, e, por incrível que pareça, I

dentro do 'próprio educandárlo." .
sr. Presidente e Srs. Deputados, den-'

tro da exposição de motivos que apresentamos, estamos con
victos de ~ue as autoridades do setor educacional, irão t
tomar as providências cabíveis ~ue propomos.

As.) Deputado Wilson Varz.
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TI :J: QUE TI I M E N T O Nº li-~..-----

As.) DeputadO:\7ilson Vaz

d ':') -.~e 23 de seteBbro deSala as iLeunlos,
.. 1980

o Depu~ado abaixo assinado, devidaL1e~

f Reg'--l'nen_to.l, rO:.:U8ra V. Exa.':; ouvite apoiado e na orca.u ~

se J. ..., envl',ido ao Sr. ~ernEidor do J~sthdo, Dr.da a Casa, u. --

d S- t e ao 81" • Presidente-'db,s IFrancelino Pereira os an os,
, Ge ' Br' adei ....o Theobb.ido 1TelecoLlunicaçóes de Min2s ~als, 19c ~ ,

Antônio: Ko,?p, ped.id~ no~e~~idG de serem instalados al-
, d B' Nossa( 88-1gunsorelhõe? ..em pontos e,str8.tegicos o aITro

nhora da Glória (Novo Glória).

de Minas Gerais.

, ; !

Presidente dQ Assembléia Legislativ2 do Estado:8XLlO. Sr.

1_.;.

F I C A .Q Ã OJUS T I

2staLlos convictos de ;,lue o Si'.' CkJD_',:l-'

,-
e o amparo ~ vida, o clue julgamos de principal import:fU1-i

_.

Os Bor~dorGs do Bairro Nossa Senhora i

da Glória (Novo Glória), eruBelo Horizonte, estão ansio-'

sos pela instalação de um Poato Policial TIa-luela bair:~o,:I

para receber da nossa gloriosa Polícia Mllitar a g~aran~io

Sonllor Presidente e S:enllores :JeputiJ.dos

cia para a nossa cOlet"ividade.,

As.) Deputado Wilson Vaz

~' C ti. ,. . . . .">

dante-C-Br;;:"ld.a Polícia Mili té.'.r irá determinar a inst21o.- f

- . ) ../~ ':1. '. !"J

çao all de um Posto Policial, eB consonância coruas fala-,

vras do Si'. J!.'Iinistro da Justiça: ",•.. a Polí~ia esta:r á
sempre nas ruas parco g2.r2.ntia do cidadã,o li,. -:8?' p8.1..,tinc~o

deste axioBa, estanoo certús de que as autoridades co~st~

tuídas irão deter.m.i.nar a cri2.ção _de uo Posto Policj.2.1] ,

no Bairro Nossa Senho~a da Glória.



J U
, l R E Q U N T O- --

Ba:Lrro e ~ue tên te~efone não gostam de ser incomodadas;t

Nosso dever primordial é inegavelDente

procurar ajudar ou aten~mr GQ Darte as necessidades pre-'

nentes de uma coletividade. Partindo dessa dreniss~, ~ol!

ci tam.os do sr. Presidente do. Telecomunicaç ões de ~fiino.3 Ge

rais, B:rigadeiro Theobgldo Antôrlio Koop, atend.er os r2cla

-, 'mos 'd~s moradores do Bairro No~sa Senhora' da' cilóri'a U\Tovo

Glória)~ nesta Capital, ~ltie estão solicitando a iYlst2.J.,a-'
~. {.

ção de alguns orelhões na'~iueíé Bairro, para atender aos '

inÚlneros nor2dores" 8;1:L- nesiden tes, principal.o.ente eLI ca-'
, ,

sos de urgência, COLlO necessidade de transporte D, no~to I

ou de madrugada, eIl casos de,doença, lliorte ou brigcs, Is-

80 por.1.ue, em horas l1.0turncs, as pessoas quo residoI.l ::lO'

, "

Salc~ d.às"}(~uri:Lões,16 de outubro de 1980

, J

_ ~ ) t,' " "..

de Minas ckrai ~•

Dr. Francelino Pereira, dos Santos, e ao sr. Diretor Pre-
...

, ) ; 'O' :~'S",; Dr rilJ.'.'llJ..'ad Penido do .Va,le, pedid,o nosidente da C Pi;. .Ll., • 11

sentido d(i)"que seja criadO' na:' cidade de são José 'do D,ivi

no, um se:i:v,iço de á,@a ,tratad~_<

" .

, llicmo.'Sr., Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
,I

Q, Deputado q~e esta subscreve, devida-'

't . d e "na forma Reg'imental, requer a V. Exa., ,<: ,men e ap0J..a o
._ I!!

ouvid'a a Casa, se'j a envi2.do Elo--Si:'. Governador' do Estado,
. :' ." .: ~.;. .

Senhor Presidente ,~ $Bnheres Deput~dos
.~~.i-

, ,-.

pórtanto, aér~di ta.Ll0s9' nadE:08.i8 justo que a instalação t As.) Deputado Wilson Vaz
de alguns qre,lhões eo pontos estr~tégicos daçÁele R~irr07

para atendinento de urgênciu G par2 outras CO.L:lu..'l'liCO.ÇC::~3.

As.) ~e?utado Wilson Vaz

,,

"

': . I'"
!- ,
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JUS T I F I C A T I V A

senhor Presidente e Senhores Deputados

Estamos nesta oportunidade, voltando os n
sos. olhares para uma comunidad,e , como é a cidade de SÍio JOSE
do Divino, '~ue há mais'de 17 anos, recebeu a sua emanbipaçãe
polí ti da e admini stra ti va, e mesmo com..a, .sua independência
lítica até a época atual, não conseguiu se associar as suas
irmãs na~uela rica região. A..implantação da distribuição de
àgua Tratada ao seu laborioso povo, desvane ce-nos sobremane:
diante do noticiário, que deparamos diariamente, que o obje-
vo da COPASA,é levar este grande e auspicioso melhoramento

...todas as cidades ~ue integram a nossa Minas Gerais. O dese
''f''V~r.n.efttode um povo, ba~eia-se principalmente na saúde, e P8J

..•. •• " o.. _.' .
.tal • Estado e obrigado a dar conforto ao seu povo; para que
se sinta forte e saudável, a fim. de contribv.ir pal~a.o engra.
cimento de SUB região, e no desenvolvimento do setor públic
privado, todos nós sabemos que' o Município é Célula Mater, ü
engrandecimento de uma Nação•.'
. sr. Presidente e Srs. Deputados. SEgundo.

mos informados por cidadãos de ilibada idoneidade moral ~ue
moureja nag,uela cidade, .com uma população de quase 10 mil
tantes, onde aquelas terras são de primeira qualidade e das
mais valorizadas da região, com uma pecuária invejável; a l'
vour~ despontando com alto índice de 'produtividade, a vida
bana, com alto sentido comunitário, um comércio ~ue .atualme
satisfaz as reiyindicaçõos de seus habitantes, o setor educZ
onal composto de ginásio de lº grau e escolas espalhadas pe'
sede e estendidas também na região ruaral, dotada com assis
cia roligiosa, sindicalismo rural, eletrificada pela C:emig,
as, Jraças e avenidas urbanizadas, e que para completar o c
forto daquele povo, falta exatamente a introdução do S:Brviç(
de Distribuição de Água Tratada; que esse evento, possa tor:
se realidade a um.velho sonho do povo da~uele próspero Muni
pio de Mlnas Gerais.

As.) Deputado Wilson Vaz
" ... --_..

'RoEQUERIMENTO Nº 11----------
~mo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais.

O ~eputado que este subscreve, devida- 1

mente apoiado' e na forma Regi!D:ental, requer a V. 2xa., I

ouvida a Gasa, seja envi.::,d.oao SI'. Delegado Federal do 1

Ministério da Agricultura, Dr. Auricedes Alves Moreira,'

e ao Sr. Gerente Regional da Gompanhia Br~sileira de l~i

mentos (COBAL),Dr. Jorge Antônio Ibre.im da Silva, pedi-

do no sentido de ser criado um posto da COBALna cidade'

de caeté.

Shla das Reuniões" JJ, ele outubro de 1980

As.) Deputado Wilson Vaz
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S~la das Reüniões, '24 de outubro de 1980

.As.) DeputadÇ)Wilson Vaz
.t. "1 .... ,

. :.:,"--'.

....) •...~. :::' ,

'. ;i:"", I

mente apoiado e na forma Regimental, requer a V~ Ex~., '. ....•. ( ...;~_. .~. ~

o Deputado que este subsoreve, dev~da-l

:cExmQó . sr. Presidente da Assembléia ,Legislativa do Estado

de Minas Gerais.

,-
; ~.I' )~~

, ,

ouvida a Casà, seja enviado ao Sr. Governador, do: E~t,ado,

. ,:ar.' :.Francelinô Pereira ,d'os,Santos, e ao S€cre,tário de Rs

r :' .. 'tado:'.do Trabalho, Ação Social e Desportos, Dr. João Re-'

I .s(aro~ Gustin, pedido no sentido de sor instalado um alber-

.:~,:h::!guepara amparo à velhice na ~idade de Caeté.

~W/<?I

gGneros de i.)ri.h.....e ir::'. noc~

os pc.is' c~.rentcs, CfL1C l~

As.) Do}!ut<.,doWilson Vo..z

,,~ t o ('u~ te~.ns visto diariaInegave..1-J.'J.ene, "-j. \J =,l:'

majoração contín~ill de

o.res~ pedim.os às autoriDades
urgentemente a inst:tlCt.Ç5.oclG U.I1 posto da CO:BL.Ln8..vizinh.'!.

,
cidade de Caete.

sidade, no,crificando aincL'~mais
tam deseslleradamente para a c~:~aç~o de seus filhos. No I

, -o'. d t d(:)cor:mr""de I

sentido de suaVlZ8.I' as des~)es2.s ecorren o (- ;; '-"

alimentos principais para a sobrevivência de seus famili
dessa Ó,roa que detor8Íl1em I

,
mente e a

SBru'lOr Presidente e Senhores Deputados

'- JUSTIFIC.à.Q.!O-----

Conforme é de conhecimento geral, a in-

t campelo. peito aber-
flação é a alis devstc.-:.dorapes c Que
to esta maléfica doença, que se está alastrando vertigi-

n~sa~ente em nossa terra.'E, assiB pensando, é Que soli-

~~tamos do Sr. Delegado Federal do Ministério de. Agricul

tura, Dr. Auri~edes Alves "Moreiro..;8ao Sr. C-crcnte Rogi£

nal da ConpD.lli1.iaBr.asileira de Alimentos (COBL.LYa cria-,
~ d t dR.,COBALna cidade d,e Caete.gao e um pos o -.'
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. ''.>do Estado, e ao sr.'
. . :cy ~";J r{"',

e Des~ortos, a insta
Caeté, para acolher'
moradia, e em geral,

,e que solicitamos do Sr. Governador
secretário do Trabalho, Ação Social
lação.de um "AJ..be~gueHna cidade de
os velhos desampar2.dos, que não têru

JUS T- - --
SBnhor Presidente e Setih~res :1ep~t~dos

~ cidade de caeté, é uma comarca das
mais necessitadas de Minas Gerais, no tocante ao amparo'
à velhice. Gonforme é do conhecimento geral, aquele muni
cípio abriga em seus seio, em quase sua totalidade, ope-

"rários oriundos de' fábricas e empresas de diversas cida-
des d~ Minas, os'quais grande parte, estão sem direito. ', .,,...., ..
adquirido para receber beneflcios dos orgaos do Estado.

. . ,. .

:por este e outros motivos ponderaveis,'

são desprezados pelos seus ,familiares no momento mais. . . '..::

cruciante de sua exist~ncia. :Portanto, cabe às autorida-
des constituídas de nosso Estado, procurar suavizar em '
parte, a vidd desses infelizes, criando um albergue, on-
de possam passar o fim de sua existência, recebendo do '
Governo pelo menos, lenitivo para o resto de uma vida
cheia de atribuições ~ dificuldades.

As.) Deputado Wilson Vaz

""
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As.) De~lutado Wilson Vaz

S2~~das Reuniões, 05 de: novembro de 1980

/. ,,-~.•.

REQUER:IMENTO----------

O Deputad.o infra-assinado, devidamente '
apoiado e na forma Regimental, requer a V. Ex~~i.~ouvida a
Casa, seja enviado ao Sr. Governador do Estado, ~. ~Fran-
celino Pereira dos mantos, e ao sr. ~retor-Geral do De-
partamento de Estrada~ de Rodagem - DER, Dr. Carlos AlbeE.
to Fonseca Salgado, 'pedido no sentido de, colocar em con-

I

corrência pública uma linha de transportes' 'coletivos para
servir as regiões de Governador Valadares a Ponte ~ova •.,.....,.

. J.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais.

Sr. Presidente e S'rs" Deput:ldos" esti::.nOf'
recebendo diariam.ente, reivindicações ~dos !halJitantes da-
quelepopuloso bc.irro, no sentido de for~ularmq$ ao sr. 1

S'ecrettlrio da Educ2.Çõ.o, Dr. Paulino Cacara' de Vt~sconcelos,
pediêlo .par2..'::lueseja crit.da l1.2.C1Uela.:1~scolq.,~a,:::G:xire]:.1sãode
série, ds. 5ª, ç.: 8ª, e 5se poss.í:v:.el,no fut"Lll~O7.0 2 º.gr2.U; I

que inego<veim.eriteirá trazer grarid'es'bonefí'é~ó13:-'~popula-
ção da'.luele'tlairroe 7 conse ...uente£1ente 7 economo. de &,.stos

,ê," ,:P?,is.E(v~~¥4,o cdes~oc0~ent~_de ~eus fill~os i)o.r2, outros I

educ~ndarios em outras regloes. -
As.) Deputado Wilson Vaz

::: -V :,l' (.' '

,JJenhor Pre.sidente e Senhores Deputados
_' ~" .' I \ ~ \o., _. t.. -',

Os motivos deste é tr~zer ao cor~ecimen
;_,:,.','':tq,_dEli=i~2.ç'-ugust::1Case. a carência do ensino gratuito do
..•. .J_ .' .• 1_ ..1 :'. '. I '.1 t • .,., "lº grau comp'leto que se-r'egfstrá em Mi:ncs'Gerais~"'Entre-t

tanto, nossas autoridndes não estnQ ~omando asm~~idas n~
cessárias pnrn sanz.r essG lacuna em nossos est~belecimen-
tos de ensino. As famílias carentes, lutem com grandes di
ficuldades para ad~uirir gêneros de primeiro..necessidadet
e, nn maioria das vezes, sno obrigadQs a deslocar seus fi, -
lhos que co~plet2B a 4g serie do lº grau, para outros 1

bairros desta Capital. Por' inarível lue pareça, o Estado'
possui, no Bairro ,Serrano, um prédio espetaculQT, com. aco
modQções das ~elhores e co~ um corp~ docente inve'jável, I
que até o presente riomento e'stá operando 2.11eno.saté a 4~
, .- serle .•. . ~.



: ,[;, .

N T O Nº 41--- ... -

" r .•
'..'

l!: TI I 1II r::- - --
Assem.bléi;]. 11".9:1.' slatl'.,-:-;"d .,.,.~......v ,_ o l!Jstac1o

-~- ".... :', ,

'. I ~ "

Saln das ReUL~iõe's,20 de novembro de 1980

As.) ~~putudo Wilson Vez

n ~ (i U- --

;." ~...

. ': :..' L'

, ;
" \..:. "., .... S:.;:~;

• .1." /(",

Zx@o. Sr. ~esidente da

d~ r.ifnag:Geí='~is~

. ....!. ~

, :; ,

, '

O Deputa.do (lúe"'8ste s"'b""crc".v"'e'''-.<1\ 'd
__, " , '-_ ü ""u:evl a-

meJ?-~e'apoihdo:b-i1É. for,~ Reg.:iBen't''a:1 '.....'", ';e" ;- '. '
• "" " ,'.' ,; ,," ' c.: , ..L elluer a ,V. Exa., ou

vlda a Casa.'" se J,' a envLtdo no Sr" :~'Gr.-. •.. ' Ui;' d' "
,cf. , ' ' ~. vver a OI' do 2st~do

:::>T. Frnncelínd-d?~~~ira cio~:Sant~s, e o.b Sr. :Jl'rGtor 'Uegi,2

no.l d'" E::a Br',; c~,_ llp~~~,a, asileira de Oürreios e Tel~afos, Jr. '
1/loacyr,. de'\Puula 'e' Silva'. 'l~'~d.ia; no seJ.'ltl'do, _ de ser criado'

.,~~,?é:tf"i~,~" d~~Pedra Córrids.;' T,IIunicípio de AçUCel1a,l.liJEL a

gência'po~i;b.lde Correl' OQe. m l' 'f. " " ~ _ .1.e egr,;c os. ,",'
, - J ", ;

. ~'. i '

, .. ! ':.) ~ I 'u ~-,. ." ' : • •

Senhor Presidente e Senhores'Députados
A cada rJ.om.entoque paaS8:9 receberrros de '

diversas cidades de Mlnas Gerais, reivindicações das mais
diversas, principalmente COrJ.relação à abertura de novas'
estradas e, eonse~uenterJ.ente ao maior intercâmbio entre '
comunas, o que, inegavelrJ.ente, irá trazer gcandes benefí-
cios,: ~,região que representamos ~ Conform.e é do conhecimen
to @8ral, a cidade de Governador Valadares fica localiza=
da a aproximadamente 300 qv..;ilªo.etros da Capital do Estado
e, COill.asua rápida £1.,pÇ8r:;piiOnu cenário político,'finan-'
ceiro e cul t1..U'alde T{óksb" "Estado, necessita atualm.epte da
maior' fÊú:ülidade de::aproxim.ação ,de outrQs, m.unicíp;i.os? pa-

,..., " ' • I #u " ':~ , . \ .-

:ra dar,:yazao 8;-
ó
sua fabulosa produçao de cafe e de' 'outros I

gêneros de pr"':Lmeiranecessidade'. Por este' e outros ,~otivos
ponderá,Feié é que'formularn.os ao Sr. Governador do Estado I

e ao Sr.,~iretor-Geral do Deuartamento de'Estradas de Ro-
dagem, p~dido' no'seritido de '~er colocadr:,' em.conoorrência I

públic8,uma linha de' tranSI)Or~~esdE;, pass~lgeiros ,para ser-
vir as regiões de Gove:rnador Valadares a Ponte Nova, pas-
sando por ililgenheiro Caldas 7 Dom Cavati 1 Inhapio., Oaratin

:..ga, Santa Rita;' Realeza,' Matipó, , Abre Campoe Rio Cascao-
EsperaDOs e coDfiamos nas autoridades 1

responsáveis desta área, para ver concretizado esse velho
sonho dos habitantes,desta regi~O~

As.) Deputado Wilson Vaz
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As.) :Deputado Wilso:i-l'Vo.z
. l.,.'

Sala dE'.Si-'Reuniões,:::19 de nçNembro de 1980
, •.• 1...:

R E QUE R -I t;!Í E :N T O liQ., 42.- ;-

••.•.• 1

." '.l.::' O :Deputado que este subscreve; devida-

Presidente do. Assenbléio. Legislativa do Estado
;'.'.

':. ' •• 1

mente apoiado e na formo. Regim.ental, re'-luer a V. Exa., ou

vida a' Oasa, seja enviado ao Sr. Governador de ~stndo,

Dr. Francelino Pereira dos Santos, e ao sr. gecretnrio de
" .

~stado da Educação, Dr. Paulino GÍcero de.vasconc~~os, p~

dido no sentido de ser criado. extensno de séries, d.a 5ª a

8~. séries do lQ grau, na Escola Estadual de Pedra Cerrida~

no Município de Açucena.

,.

de Minas Gerais.

:: :~'Il.
Exm.o., j S'r.

." I
, ,..

,o" !'

.", : S"r. Pref:1idente,' é 'motivo de júbilo e '

õonteri~.ménto n~Ta '~ _ nos, representom-ce.,s. ~o povo de !hl1.E1.S'

Gerais, :-luando~sol:i!c:ital:1osccJ.lgl1.Llo;c0,isfa eB benefício des-

te Besmo povo e nossos pedidos são atendidos, principal-'

meniê(; em: fc.vor' dê, :~. po:\")ülahnôordeir" e p~ c"t..., CO~10e'• • ';. ••• ~ l_~ e:" c.:" (....... !~ o

caso do 3istrito de Podrn Oorriua, Município de Açucena.
:~ '= \l'.~ :-~7 I :) •

~.. : -'.. ~

o Distrito de Peçl.rª ~o;rr?:-p.,<:~,;]'/[cp¥!-umn'

população de aproximadam.ente 5 .mil hn.bituntos, está nocos

sitando urgente~ente de rec~'oer dns t 'd d .\.Oi _ nu orl o. es governa--'

~entais um presente régio, ou seja, a criação de UQa agô~

. cia~'1?àsto.i de' correios etolé..gr~).fos, para IJue seus hnbi-'

tan-Ges t'eill1llo'o direi to~,de .C.o.m.unic8X;-se.Q9fl..se:l+s:,i:rmãos i

. , '::::;;. 'Il ,: QU,:tJ,úS'.Ji;iatlde s. e. CO!lS e, luentemegt.Q, ;P0fise-Li, w,qe~er as'
•. ': .1.'. 'bbas-Un,?';~E(:de seus f8..11.l:tliG.res~'resrident..~s.en outr.o.~ regi-'

# J,J ~õe'f:jl.::':f.5~~~::;j:, ....! ;.! '::1 .".: ' ~. •.'I J, (:; f' .;; .•.•J.;~i :"

'.~,



As.) :Jeputado Wilson Vaz
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As.) Deput~do Wilson Vªz

Sala das Reuniões,20 de novembro de 1980
.r :: I ,.:" ~ _' • i

'P I' Q' 'T.lI -_' TI I 1IIr .,-,_ N T O
~L -"' .d. L 1\.1 D _ _._ Nº 1l

. ,

,-

O Deputado infra-assir~do, devidamente
apoiadb e na forma Regimental, re.luer a v, •. Exa., ouvida'

~ ' . ,: '...1. ~

Exmo. sr. Presidente da Ass.embléia Legislativa do Estado

:.\ "

a Casa, seja envi~,do ao Sr. Governador do E.stado, Dr.
Francelino Pereira dos Santos, e ao Sr. Presidente da

;"1

Oompanhia V::aledo Rio J)óce, Dr. Eliezer :Batista da Silva,
"'.pedid'o '"nosentido de que determinem. volte a funcionar a I

agência da estação de ferro, no :Jistrito de Pedra aórri-
da, Município de Açucena.

'.' ;I'n..').d.e Minas Gerais.

:: "~

"

""' ,r;

sr. Presidente e srs. Deputados, acha-

::;;:;:dwrPresidente e Senhores :Jeputudos

.'. ,',

,:\

. -,,--

mos '-luerealmente é uo.a medida das .ü1D.isjustas a criação'
de extensão de séries no único grupo escolar existente no
patrimônio de Pedra ~orrida, pois são ~uase 200 al~mos
~ue são obrigcdos a se deslocarem do local em ~ue estudam
para-.0utras re gi õe's ~ 'pri~1cij,Jalm.enteem dias de cl'luvae
forte calor; portanto, nada ~is justo e meritório que o'
Sr. secretário da Educação tome as medidas necessárias p~
ra sanar essa irregularidade ad.GJ.inistrativano patrimônio
de Pedra C'orrida, Município ele P_çucena.

Cuopre-nos lev~r no cor~ecimento desta
Casa a carência de ensino gratuito do lº ,grau completo
que se registra em nosso Estudo. Entretanto, nossas auto-
ridades não estão tOfi12ndoas medidas necessárias para sa-
nar essa lacuna em nossos estabelecimentos de ensino. As'
famílias carentes lutam' COB grandes dificuld.ades para ad-

• ,e """" :J .-'-11ilr1rgeneros úe primeira ne cessidad..e e, na' maioria das'
.I~'~I..:,': .--. l~'-',"j I _

vezes~ suo obrigadas a deslocarem E1~us filhos'que,comple-
,'''-li''-'

tam. 'a 4'ª' série do lº grau para :'outras cidades que::eu geral
fiCaL1~á;:~lguns -.i.uilôliletros. :)



Sala ,das Reuniõe s i' 26 de novembro de 1980
" .)

11".10.'

-!: '.

AS.) Deputado Wilàon Vaz

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

',(,'.'. O Deputado in£ra-assinado, devidamente
-.~poiado 'e J;laforma Regimental, recluer a V~ Exa., ouvida t

a Casa, seja enviado ao sr. Governador do Est~do Dr
" :' , .

Francelino Peretra dos Santos, e ao Sr. Preside~te do
Bà.nco do Estado de Minas Gerais-BZMGE, Dr • .A1.lyssonPauli
nelli, pedido no senti~o de ser criada uma agência daqu~
le estabele.pimento de créclito na cid'ade de Caeté" "

As.) ~eputado Wilson Vaz

" ~que nos che,ga.rnas maos diariamente, procedem as reivindi-
- j "- -.'

cações de seus hab~~ant~s, p~incipalmente leY~ndo em con-
\ \ •. ,_ l' .

sideração o transporte ~e pass~geiros e cargas Que deman-
dam outras cidades e no.s~a Capital~;.

:JeverLlosainda scüientar que os trens '
de passageiros e do cargas que têm o seu ponto de partida
em Vitória, no :;5spíritoSanto, tendo como final Belo Hori
zonte, logicamente, no seu trajeto de Vitória a Belo Hori
zonte, passa pelo DiGtr~~o d~ ,Pedra ~orrida; portanto, o
que solicitamos é ~ue essa locouotiva pare em Pedra Corri
da durante 10 minutos para receber os passageiros e car-t

g8.S, para gáudio de toda a popu~açuo daQuele próspero Dis
trito.

Senhor Presidente e Senh?~es ~eputados
~ nosso dever, como representantes do'

povo, acolher os seus pedidos e reivindicações, na medida
da possível, sempre Que as achamos justas e honestas; as-
sim é ~ue solicitamos do Sr. Presidente da aompanhia Vale
do Rio ~ce pedido no sentido da viabilidade de voltar a'

; :

funcioDBr a estação ferrovi£ria do Distrito de Pedra Gor-
o I. I r • ••• ( :- ~ • ..' ..~

rida,.pois, levando em consideração os inúmeros pedidos I
•. i •••.

1 . - ..



"1i.s.) Deputado, Wilson Vaz

nr.•

NQ 45:'0_ Ir E Q~ U E R I Iif.[E N T O
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. ,

o Deputado infra-assinado, <Bvida.Q.ente'

e na forma Regimental, requer a V'. Exa., ouvida"

','

Banco' do Estado de Minas Gerais, 'Dr. Alysson PaUlingQli~
, ,,_.

pedido ~o"sentiqo de ser .criad'a ~ agência daquele esta'

belecimen~'o'de ';rédi to ~. cidad~;' de caeté.

~ála das Reuniões, 26 de ri~vembr6 de 1980

Exm.o. sr. Presidente da Assembléia ,Legislativa do Estado

"de' Minas Gerais •
.... ~. ~

.;,.apoiado•....... -
a Casa, seja encami~do ao Sr. Gavernado~ do',Estado,

Francelino Pereira 'dos santos, e ao Sr. Presidente 'do

As.) ~eputado Wilson Vaz

.,i~enhor Pre~idente ~ ,senhoref? Deputados

Estamos imbuidos.dos<ID~lhores própósi-

tos no sentido de vermos concretizadas uma das velhas as

pirações do povo pacatoi ordeiro e sobretudo amigo, da '

cidade de Caeté. De conformidade com os inúmeros e suces

sivos pedidos que. n,os ch~~Il} ,~s .mãos, concernentes à :p0,ê.
si bilidade de ser criada mais umaagência bancária na ci-

dad'e d~ C~eté. Sb~';>'~J~~P~lidOS'~',s~f~mar a at~nção das au

toridades desse set?r,p~ra que os.m~s~os verifiQ~~m as'
• .'. ~ • I. • - •

di~iculdades existentes para os habitantes daquelai' cida-
, ..:..•. ', ' , "

de, pr~nCipalmente nos seto!~s industrial, co~ercial e '

empresa;-ial, automaticamente, ficam,sub~etidos as suas '

injunções, criando assim o monopólio.

~sta.r:n-~scertos (::deque, com a criação '

de mais uma agência bancária Yl.acluelacidade, haverá maio
, -

res possibi~ida~es ..de crédi ~o ,~ro:::=t a população, advindo'

daí maior deserrvolvimento para o Município.
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As.) Deputo.do WilsoIl,..Vaz'

Sala das .Reuniões? .:09 de £.laiode 1980

Exmo 4 Si:'. Pr~sidente da Assenble';a -.~ Legislqtiva do Estado
de Minns Ger~,is.

o Deputado que esta subscreve~ ,'â.~evida-'
;.mente 'apoiado e na form.aRegimental Gb""un;c'"a'"c'. I• i ., liJ. ~ U. asa o

"'-lfa~eé'itlentodo Sr. João Álves de 01' ". " lvelra, ocorrido na '
..-:'Cid~..de .de GOvernador Vaia,dares, ..no d ' :~ia 03 de '@aio do cor
-- rE':pteano.

Senhor Presidente e S"enhore:'l.Deputados

As.) Deputado Wilson Vaz

Estamos imbuídos dos.~elh6res propósitffi
no sentido de ver.Q.osconcretizadas u.ma das velhas aspir~
ções do povo pacato, ordeiro,-e sobretudo amigo, da cid~
de de Gaeté. De conformidade cO.Q.os inúmeros e sucessi-'
vos pedidos que ,nos chegam. às mãos, concernentes à possi
bilidade de .-ser criada. mais uma agência bancária na cida
de de. caeté, somos iopelidos a chaoar a atenção das auto
ridades desse setor, para que os oeSBOS verifiquem as di
fi~uldades existentes para os habitantes daquela cidade'
principal.m.entê nos setores. industrial, comerciaI;e'eDpr~
sarial, pois os clientes d.eU.Q.aagência bancaria, autoO£
tic8.0ente, fic~D suboetidos as suas injunções, criando I

assim o monopólio. "
~staBos certo de que, com a criação de'

oais uma agênCia bancaria naquela cidade, haverá oaiores
possibilidades de crédito para a população, advindo daí'
maior desenvolvimento e progresso para o Município.



.•....

. ..• .:...

senhor Presidente e Senhores Deputados
.. , '..

o Sr. João Alves"de Oliveira, conhecído
em. Governador Valadares cooo nITaódo TNl'S", era figura'
por de.QD.isconhecida, não só pela oaneira cavalheiresca'
no tratanento cos beneficiário~ do INPS, @as taobén pela
flhaneza no tTato- com. os seus seoelhantes. Pessoa por d~
mais conhecida de todo o povo valadarense e <;;.ue,'sen DOê;

. . .

bra' de dúVicla, foi um..'exeDlplode dedicação à toda p/àva'
.a todos os que o procuravCtB no sentido de s'b'lucionar'cO:2-
sos pendentes no Instituto Nacional da Previdência ffb~i:
0.1.

Solicitamos que a Assem.bléia Legislati-
va, na pessoa do Sr. Presidente, envie votos de profundo

r,
pes~r, pelo infausto acontecimento, à família enlutada,'
para o seguinte endereço: RUE Peçanha nº 46, eB Governa-
dor Valadares.

As.) Deputcdo ~ilson Vaz

Nº 02

Exm.o. sr. Presidente da Asse.w.bléiaLegislativa do Estado
de 1linas Gerais.

O Deputado que esta subscreve, devida~'
m.ente.a.,P,o,iado ,'.a..,".naforna Re.o-i'-"ent1 rt< ," ".<.=.N o~.l-l-l: a, v Om:LUllco. a Casa~."o '
falecimento do Sr. ff-otero'Inácio Ranos, ocorr.ido.na'icJ:da
de de ~bvern.ador Valadares, no dl'L~28 d "unhL"' e J o do" corren
te ano.

Sàla das Reuniões9 031d.e::julhode 1980

As.) DeplltadoWilson Vazo
-~ ",' -: .:



Senhor Presidente e Senhores Deputados
. :.;: ,i."

Sala das Reuniões, 03 de julho de 1980

As.) Deputad,o Wilson Vaz

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

, "

Ex~o. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

o Deputado que esta subscreve, devida-'
.üente apoiado e Th..'1. forna Re.gi~ental, 0Om.unica à Casa o '
falecimento do Sr. José Pato, ocorrido em são Paulo, no'
dia 30 de junho do corrente ano., tendo sido seu corpo
transladado para a cidade de GOvernador Valadares.

. ;:.)~.. r','

.J."ts.) DeputQdo Wilson Vaz.

'~,.r . o'.dor Valadares.

,
" .SDtero Ramos foi UI:i1 dos grandes homens'

de Governador Valadares. Seu falecimento ocorreu no dia'
28 de junho do corrente ano, e assim, nossa cidade per-'
deu UI:i1 de seus @ais destacados filhos. Não poderíamos

:"'deixar de'mencJ.Ónar:que '~'e~tint6!:)~r~proprietário d.e. ' ,~_. '.' .._;
uma ,rede de cine.cias'~';por:'demais conheêrido e'ádmirad o em
Valadares. Nessa "~id~ ciJ:'iutasé c.i.~e'Sbte;o ;~iou e edu-

""cou sua f'amíiia, uma gente de quem:t6da a d;£;de gosta e
que herdou os modos simples, aDenos e corteses do pai.

Poe esse e outros Dotivos ponderáveis '
)....•

s'àlicito ao Sr. Presidente o envio d~'condolências à fa-
~ília enlutada, à rua Francisco Sales nº 95, e~ ~overna-



Sala das Reuniões, 04 de julho de; 1980

As.) Deputado Wilson Vaz

O Deputado que esta subscreve, devida-
mente apoiado e na forrJa R~gimental, Comunica" à Casa o'
fa~yc,imento do Sr. Manoel Ferreira de Barcelos, um dos.
mais antigos e dedicados funcionários do BEMGE elJ1Gover
nadar Valadares, ocorrido no dia 02 do corrente mês, ~B
quela cidade.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
,de Minas Gerais.'

casal Abílio :Ma-
I , ,''',ex-prefeito de '

Sénhor Presidente e senhores Deputados

, ..
L-

As.) Deputado Wilson Vaz

Governador Valadares, perde um dos nais
destacados fazendeiros daquela região. S:eu passamento '
ocorreu em são Paulo e seu corpo foi transladado para GO
vernador Valadares.

. ~osé Pato era por de8ais conhecido em '
Valadares e na região, pelo seu modo cavalheiresco e pe-
la ilhàneza de trato para todos que conviviam com a sua'
pessoa. InegavelL1ente~ perde Goverlléldor Valadares'; 'UI::1 de
seus grandes benfeitores.

O extinto era filho do
ria Rodrigties Patósel'e ex-industrial e
Governador Valadares.

Natural de Ribeirão Vermelho em Minas, '
onde nasceu em 1922, ~osé Pato foi bancário em Ponte No-
va e Fains (exerceu a gerência do Banco Industrial de Mi
nas Gerais), funcionário d~ Cbbraice e fazendeiro no vi=
zinho Município de.Frei Inocêncio •.

Presidiu o Sindicato Rural de Governador
Valadares, e, ultimamente, era diretor comercial do Fri-
gorífico T.Maia S.A.

Solicito à Casa que transmita à faQÍlia
enlutada, em nome da Assembléia Legislativa, as sinceras
condolências a sua viúva, residente na Rua Barão do Rio'
Branco, 83 - Apartamento 601, em. Governador Valadares.
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As.) Deputado Wilson Vaz

O Deputado que esta subscreve, devida-'. ":1:'

,', :

Af}.) Deput2.do'Wilson Vaz

Sala 'das Reuniões ,':04 de julho de 1980

Exmo. Sr. Presidente da AsseBbléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

mente apoiado e na forDE,,RegiIi1ental, Comunica o. Casá o
.fale cimento Çl.q:,~x-Presidenteda CElnaro.de Vereadores de '
G~~ern:ldor Valadares, Dr • Milton Ounha;"d~,~:Alm.eida,"6corri
do em São:Paulo, sendo S8U corpo relllovidop~a GOve~no.dor
Valadares, Qisepulté;lmento dar-se.:..áhoje, dia 04, naquela'
cid~de.

. ,~",'
j' .

Manoel Ferreira de Barcelos, um dos fun

Senhor Presidente e Senhores Deputados

J U "S T .l'F I C ! Q Ã O- ----.-. .f ~

.\:" ;' ';,:
..-~

" .\',_,.1.:

panheiro.
'.. ,

Em virtude de o extinto sempre ter sido
um elemento Çie,grande moral e de conduta exemplar, soli-
cita£1os do Sr. Presidente que envie os pêsames da ÀSsem-
bléia Legislativa à sua viúva e filhos, à rua são salva-
dor s/nº, Bairro Santa Terezinha, eo Governador Valadares.

"cionári9~ .um.isantigos qp BillJIG.Sem Governador Valadares,
~essoa ,4as @ais ben~uist~s naquela 'cidade, onde 'era esti
mado por todos os valadarense's, fale ceu no dia 02 do coE.
rente oês, cercado de seus familiares e amigos. ~o seu I

sepultamento, ocorrido no dia 03, COillpo.receuu.rna.grande'
multidão, que foi dar o seu ÚltÍQo adeus ao saudoso com-
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Sa1a.d.-as Reuniões, 16 de outubro de 1980

A ) ~eputado Wilson Vaz..u.S. .J..}

, r.

" ,-,"
,',1

l,

,
'.

de Minas

Ex S TI.,....""S.l.dente da Ass'-3L1bléiaLegislativa do EstadoI LlO • r•.r.1.",-
'. C,;"::. ~::( ~ ' , 'I.'

;,'Ger?lis.

de.•

•.. t:

~.. '.

I ~.

, .,.r: O.neDutad~ iiifr~-~ssiruiêi'ó ~ rid furna Re-
..i:':i:': .i .':'i ''1",.. . • .t...... " '.' ,. •... ' " ,,' ':,

, ..... : gyaental,' c'o~~c~ a 'Ca'sa c" faleciL1ento do ,sr~J'b~é. Duar

': te ~)corridoi'dl'~ 'i3"do' cor;~~~~:{~/,~".cid~a.:E{d~ 'Caeté, e '
. .... '. ;', . .. ... , ". .'; . .

SOiici ta se ja.o. ~iadas' cond.o'lê~cias' à faL1.Ília ,enlutada,
'/ ' - . "'; ! : '" ' ,.. ', ,:', ' ~': : , , .

d cr.:r"a'.Ed';"~io.Du.nrte~ viúva,q:o~exti:t;l:to.e reSl,na pessoa a uJ .LU '.' I I

A P d V. ente ~o'rne~ll'~Borges, nac:l.uela cida" dente na v. a ,re 'lC . VI '"
. -~})1/L~'~ ....;. ;';1')\ '.r ';'

.. i

" " ,-y~~ ' ~-:: r j' ;'_1 :,:Senhor Presidente e 'Senh6resDeputados

ODr. Milton CUnhade .A.lneida, U£l dos f

mais antigos nédicos de Governador Valadares, deixa UQa'
lacuna difícil de ser preenchida na comunidade vaiadare~

ce e.Q.Minas Gerais ~

!, ~",
) \, " ..'

ODr. Milton Gunha de Alweida de.Q.onstrcu
o grande prestígio que desfrutava eu todas as c~nadas so

ciais ~,f;\~Gove:rno.dorValadares,' ao s"er eleito Vereador, e

posteriormente PresidentG da Cânara daguela cidade. Dei-

, .Ele.,'~..,da~?, .~,sua PoP:tM~pid.ade,a. estima e o respeito COQ '' , )., '~'

que era recebido por ;,t.odo,.o~ovo valadarenae e da r~gião.

Médico ca:ri tp,tivo e.~hurilEmitáFio, jai:1ais deixoud.'e' aten-'

der em seu consultório' os menos:fàvorecí1ios d.a sorf'~.

Era considerado UQ dos pioneiros da cidade gu~ illhi~ cres

, ,
xa Vluva e ftlhos.

SülicitaGlos do Sr. Presidente que envie
à faGlília elutada, na pessoa da viúva do extinto, os pê-

sames da Asse.Q.bléia Legislativa, à Rua Dr. João Paulo Pi
nheiro, nº 572, em Governador Valadares.

As.) Deputado Wilson Vaz

I ..

',,; I, ';".'



Senhor Presidente e Senhores D: .putados

o Sr. José DUarte foi, durante 35 anos'

., ininterrup,tos, funcionário dos filD,isdedicados e corupete!2;

. tes na função de. Ohefe da Mecânica, na Go£1panhiaFerro '

fu'asil"eiro ,da cidade de caeté. Portanto 7 não poderíaQos

deixar passar despercébido o passaQen~o desse homem~que,

vido., além de exemplar chefe de! fàruília, foi tc.o.bé,ill.UQ '

.'; . cidadão muit1issim.o querid:) pelos 'seus vhefe"s e principal

Qente pelos seus subalternos,
Por estes e outros Dotivos pOLderáveis,

deixaDos o nosso adeus ao saudoso Sr. José ~te.

As.) De~:lUtacloWilson Vaz

I.
;,,:..';r

t~r'.

COMUNICAQÃ.Q.

EXQo. Sr. Presidente da AS88~bléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais •
,i

'. O.Deputc.do que esta. subscrove 9 C-oouni-

ca a Casa o falecirJ.cnto.do; Sr. José Acácio Luciano, oco!:,

rido ontem, dia 27 de outubro,ç1.~ J980, eD Governador Va-

ludares.
::'".

.Sala das RGuniões, 28 de outubro de 1980

As.) TIejutado Wilson Vaz



'.~

Sala d2.s Reuniões 1 14 de nover.lbro d.e 1980

..

fumo. Sr. Presidente da AsseL1bléia Legislativa do 3stado

de .Minas '.Ger.ais •.

As.) Deputad.o Wilson Vaz
~\ .

o Deputado que esta subscreve, som~~~

. ca a Casa. o falecilllento da Sra. Julieta .Magalhães Duarte,
.', .. .. .

: .ocorrido dia 12 de noveii1brode 1980, em..Governador Vala-
, '::"" .

.dares"i e .soliei t9. se jaftl e1}viados ~~9r., D~raldqIl1agalhães~-' ~.. " . . , '. . . .

Duarte: votO:s' deprofundQ. pesar pelO;.:yuausto acor.rtecim,<3!?;... ",'. ..' .' . ".-. " .
..'tu?;. à Rua AntôIl:i'o0mrte,. nº 08, en Campanário•

.. '. \

Se~~or Presidente e Senhores Deputados
.: .~;:. I .~l.~..

:-., ''\ - ~,

Legislativa, no seguinte endereço: Rua Tuplnanbás, nQ 13,
Bairro Nossa Se~~ora das Graças, em Governador Valadares.

As.) De~utado Wilson Vaz

o Sr. José Acácio Luciano, filho de tr£

dicional faBÍlic de Governador Valadares, dLu~ante£uitos

anos trabQlhou no ofício de marceneiro em Val~dares, seb

do muitísSÍfJ.O considerado pelo povo da~.i.uelncidado. 3xen
.', '

plar pai de fao.íli:', cle'~xouQuitos filhos e ¥e.~/:;ps.
.• 'l ~~, ,.;~, ' ';~j ~

Pelos l.:..1.o:tivosexpostos, 1)odimo:3seja.o.
;. . A ' f.~~~';t ....;':. ,

enviados a viúvo. a.o extinto as conc101enciE'~s rIa 1\.ssG£.lbleiEl,
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NQ 09,

sala das ReuniõeE\" 26 de noveobro' de 1980

'.'

As.) Deputado Wilson Vaz

,O:oeputado. infra-ass.inado, na forna Re-
'M ._ •• ', ".

ginental, comunica à Casa o falecioento da Sra. Luiza Ma
ria do..sTliercêsRocha, ocorrido na cid~de de Caeté 1 no

ExBq. Sr. Presidente da Asseobléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais •

dia 22 de nove.Glbro corrente. "i

~olicita Que a Assembléia Legislativa,'
"i

envie ao seu.filho José Rainundo da Rocha, à Rua Pedra'
ROsa, 317, Bairro Pedra Br.J.nc2.,eB Caeté, as condolênci-
,as pelo infausto aconteciQento.

, .. -!:
oi •..• , .• I,

SUa Borte deixa ineg.2~él.mente,.grande '

.' .
': ',;;.' j. ,

nadar Valadares.

'j

.~~Phor Presiden~e e Senhores Deputados

JUS ~: 'T' ~ I C. A º- Ã Q.

lacuna a ser preenchid~.

As.) Deputado Wilson Vaz

..; . '~1 •• .~ I ••••,' J" ~ ~ .. ~

A:'Sra. Juliet'a<Magalhãe's Duarte ,.filha':0' .. ' j • \-
, •••• "... , •• o I. o •de. tradioional. fanulia da cidade de I.tambac1.IT1,cUJo;..:pal

.. o..... :.' .' ~. ( ~. ': ... ,;f .. ~o:",
exercera h~~ tempos. p cargo de P:r,efei-to Municipal e 'cUJo,'.; '.

• • • .: : .r • M .".'; • • '_;~ ~: •

• l' ~ j J." •

irmão. Ãt~liba,~9~é ~galhães é,o atual pTefeito, era ca-
. ~. . .'

sada COB o Sr. DeraÍdo Duarte, ~ue exerceu ppr puitos a-
:. _t .• ; ••.• ~ • • I _ ~.J ~ '

nos o.,cargo de Juiz q.e Paz e Vereador peló Município de'
'. ,.,' ..

Callpanário. A falecida gozava de.alto p~est~gio junto as
sociedades das cidades ue ItaBbacuri, Canp anár i o é Gover



Senhor Presidente e Senhores Deputados

~ Sra. Luiza Maria das Mercês Rocha era
UL1a das senhoras \,Lue..se.r:rpreusufrq.iu de grande conceito I

e era por denais estimada na cidadE;!de~ caeté ~_.em toda a
~ "I"nr na'.medida do pos'"regiao, pois seQpre procuro~ aUXl l~ ,

sível, os pobres e desaDp~ados; en sua mesa sempre exis
~ , "tia UIillugar 'pEfraaCJ.lw1es.que nao tinham. o necessarlO p~

ra a sua ali.úlenta,Ção.J?ortanto, cabe-nos deixar o.preito
de gratidão.~de todos ;"lueconviverao com a extinta!.\O'~-'

. .
pre-nos, ainda, salientf?.J:que' "Dona Lui za"~ CODO era co-
nhecida, era oãe do Sr. José Raimundo da Rocha, Secr~tá-

, ,rio do Sindicato dos Metalungicos na 'cidade de Caete.

As.) Deputado Wilson Vaz

Nº 658(80

Dá a denoLJinação de "F-lorêncio ~LJingos
dos Santas 11" ao Céntro de Saúde de Cunpanário •

.<

A.Assembléia Legislativa do Estado de 1

_,>, 'Minas Gerais decreta:

Art. lº - Fica denoLJinado Florêncio Do-
_. l

o.ingos dos Santos e Centro de SàÚde de Call1paTIário.

Art. 2º .- -:r~sta le i entrará e.o.vigor~ na I
data de sua pu~~icação, revogadas as disposições eo con-
trário.

SaIo..das R~uniões, 6 de Baio d.e 1980•
.'. .~.
", I "

As.) ~eputado W~lson Vaz



~--(

Senhor Presidente e Senhores Deputados
/''--O que nos-leva à 'apresentar esta ~rop£

sição é a necessidade de,.homenagearm,?s uma das J?!i}lcipa":'..
is famílias da cidade de Campanário.... . /~~. :

O.Cep.tro de Saúde de Campanário é um f
,órgão da Secretariá' de .E::;tadoda 'saúde de Minas Gerais,'

":há muito tempo criado naquela 'cidade, que se encontra '
instalado nas dependências da se;d.eda Fundação Municipal
de Saúde de Campanário - FUMSCAM, qy.e'-gentilmente vem c~
dendo aquele Centro, gratuitamente, a sua sede.

" ..' Florêncio Do.rrtngosdos Santos, a pess£
a a,quem desejamos homenagear, :fal.eceu em 14 de novembro
de 1963, em Campanário. De origem humilde, aportou-se em

'"r Campanário, nos idos do século ~9,,'vindo das cercanias I

da legend~nia cidade de Araçuaí, preciosamente do Corre-
go das Tesouras. Campanário, naquela época, denominava-'
se Igreja Nova, patrimônio aberto pelos f~ade~ Capuchi-'
nhos da Freguesia de Itambacuri. Florêncio Domingos dos'
Santos foi o/primeiro habitante a pisar naquele solo sa-
grado, após os Padres Capuchinhos ,e a l')articipardo des
bravamento daquele patrimônio, juntamente aos padres, ,
pois aquelas plagas eram habilitadas pelos tradicionais'
índios Xavantés.

Com o advento deste desbravamento, a_I
chou o homenageado que as terras eram férteis e produti-
vas, resolvendo fixar residência naquela região, tendo '
construido uma casinha de pau-a-pique, onde passou os '
seus melhores dias e anos, admirando a naturà:za. O'ontra-
iu núpcias com D. Perciliana Maria de Jesus, sobrevindo'
uma grande prole de 12 filhos, os quais, sempre demons-"
traram amor a terra onde nasceram.

Naquele tempo, instalou-se como comer-
ciante de gêneros secos e molhados, sendo a principal fi
gura no desenvolvimento em geral da região, colocando '
também uma pousada para servir aos passageiros que deman
davam aquelas paragens. Empenhou-se sobremaneira n2. con;
trução da Igreja a ~ue foi dado o nome de Igreja Nova. -

Florêncio Domingos dos Santos, dentro'
de suas tradições de homem com espírito de progresso, ,
muito contribuiu peira a concretização da ligação ROd.0viá
ria de Figueira do Rio Doce 3. Filad.élfia, hoje ~Efófilo '
Otoni, cujos engenheiros, Luís Sbuza Lima, Vital Salvino
Ottoni e o médico Antônio Carneiro Maciel, sempre usavam
dos favores do homenageado, para o desbravan~nto daquela
região, usando também o transporte por meio de sua trop~
para principalmente visitar os doentes e se@lir viagem'
para Yié,'Ueiraou Filadélfia e mesmo para Ita.úJ.bacuri.Te-
ve ele sempre seus ideais voltados para que a Igreja No-
va se tornasse uma cidade-padrão, progressista, e seu or
gulho foi maior que~aod foi instalado o Cartório de Paz'
de Igreja Nova, tendo sua primeira filha aberto o reGis-
tro nesse CaBtório e sendo també.úJ.a primeira a se formar
no magistério público.

Portanto, estamos, nesta altura dos
acontecimentos, prestando não só uma homenagem, mas taLl-,
bem fazendo justiça a 1uem realmente merece essa hop~aria
póstlUua.

As.) Deputado Wilson Vaz
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Senhor .l-resid,ente 9

Senhores Deputados~

Vimos?' hoje? a esta Tribuna? para tecer algul1s e.ê.
clarecimentos relativamente a acontecimentos que estão ocorrendo
em.:Minas Gerais, após a extinção dos Partidos Políticos.

Somos daqueles que fundaram o M.D.B. em GoveI'na-1

dor Valadares, e, nas primeiras 110ras?, após a Revolução? lutamos
, em favor da' coleti~Tidade? discordando de muita coisa que a Revo-
,lução se propBs a fQzer.

'. .'Agora, com a extinção dos partidos, compareço a '
esta Tribuna para dizer que nenhum.dos quatro partidos me agrada5
porque' não' coaduno com os pontos de vista dos mesmos. No entanto,
tilLha que optar por um deles? já que a lei eleitoral não permite
que um represent'ante., fique' $em partido polítiCO. Assim, eu optei
pelo Partido Popular-~ o PP~\" ' .

Dizem Q~e o PP, é o partido que vai aliar-se ao I

Governo; mas?' eu não estou no PP, para me aliar ao Governo'~Nun-
ca fui governista e nem pretendo sê-lo. Estou neste partido 'lJara
f~zer oposição, ainda mais porque vejo os governos Federal e Es-
tadual cometend'o' erros e faltas que pre cisam. ser corrigid.os de f

imediato, de um jeito ou de outro? já que a Nação não pode conti, --nuar como esta. .
Antes da 'chamada- "Abertura" o Governo demonstrava

a sua força através das baionetEts? das metralhadoras. Hoje? o
€lue vem.os, é a corrupção? a pressão de forças pessoais. No meu'
entender, o Governo não precisa de agir desta maneira? m.eSBOpor
que? ele não precisa do Congresso Nacional ou das Assembléias L8
gislativas, para concretiz.a::::- o seu intento, basta ele agir corre
,tamente? e seus subordinados imediatamente, darão a aprovação .•
aos seus atos. Os representantes do povo? IDesmoos da Oposição,'
querem as coisas certas e lutam por elas. Mas? o que ocorre, ,

. quando o governo quer 'lUTIa garantia. O Governo sabe que cOBete
~ t 'muitos erros J e,? se nao tiver a maioria no Congresso 9 era di:fi-'

culdade na aprovação dos SG1J_S firoj etos? m.uitoe deles até .imorais.
Sr. yresidente? Srs. Deputados? Millils Gerais é

lÁillU cópia do Governo Federal? ou muito mais do que isso, uma' SG-



:.... ,o. "'('[~ :-;-' ..••'.:".:.:..:\ e'sta lei do
1. - ,

pessoa tera

Se:nhcr Presidente e Senhores Deputados.:
Corre no Brasil ariotícia que o Sr. ~linistreo da'

Fazenda está forçando a baixa dos preços e está con~landio os pm
ços'. Isso, Sr. Presidente, é damagogia barata, pois, -'o ,Sr. Del-f
fim Neto não tem condição para isso. A política que se veLl fazen
"do, prejudica uma meia dúzia de comerciantes, através de rigoro:
sa fiscalização, enquanto aquilo que precisa ser feito,.eles não
f~zem. Na verdade o' Sr. Dolfim Neto, como também o sr. Presiden-
'ce' da República, não entenden::.de finanças. <,

Si'. PreSident'e" após a Revolução conge-Iaram-se os
preços do aluguéis, p&ra que, em face dos saláriOS, os operários
tivessem condições de ter l)..m.amoradia. De uns anos' para cá? po-'
rém, liberaram-se os preços dos aluguéis. Os proprietários cobram
o prGço que quiserem, depois de vencido o contrato. Anteriormen-
.tE?, os reajustes se faziam P...c'1 base de 20 a 30%ao a:i'lo, mas de
un~dois anos para cá, revogou-se a lei que permitia isso, crian
do~se então o réajustG baseado nas O.R.T.N. -

. Vejam.V. Exa., que este ano, em ,fevereiro, o índi
ce de reajuste foi de 54,53%. Assi.m, os aluguéis de 8 miili cruzei
ros passarão para 12 ou 13 mil cruzeiros, os de 2 mil cruzeiros'
passarõo para 3 mil cruzeiros. Diante dessa política do goveTI'lo,
o oper2.rio, breve.rr...e'nte,não mais terá condições de pagar os seus-, ,.
a.Lugü.~,:.s,.

Se o governo, não tomar providências p~ra cancelar
reajuste de 2.1uguel de acordo com a ORTN,nenhUffi.3.I
condições de rJagar mais aiuguel.

Eu pago e recebo aluguel. Então, para min há o
equilíbrio. Mas9 para uma ,loja que se pagava 30 mil cruzeiros de
aluguel, hoje vai se pagar cem mil ou duzentos mil cruzeiros. Is
soé o comércio. Vai chegar o dia em que nenrlum.comerciante vai'.
:'poder pagar aluguel se esta lei absurda de reajuste da ORTNper-
ll..J..8.necer,pois ela está subindo assustadoramente.
',' O sr. Delfim Neto diz que vai conter a inflação. I

Ent:::-etant09. esta se.m.u.nalargaram no paralelo as ações da CIa. Va
le do Rio Doce. No Rio de Janeiro foi uma cOTl'eri:J., pois :não se'
trat~ de ouro. Simplesw8ntc venderam papel. Não venderam moeda, I

quência de atos e de submissão &s ordens,guverna~entais.
Sr. Presidente? Srs, Deputados. O Sr! Governador!

do Estado, ao invés de resolver problemas, está apenas fazendo I
política, está apenas preocupado COffipoliticagem] ao invés de vi
si tar os municípics e resoJ_\\.JT.os .Dúlhéires ele problemas que têm 1

esses m~u~icípios, S. Exa'9 fica indc a Brasília, quase todos OSI
dias, para fazer política~

O povo é que está pagando avião para &. Exa.9 fa-
zer política em ntasília.~

Minas Gerais foi sempre aquele ESt8do ~ue9 ao lon
go da história, se.ôpre lutou em favor do povo, púrqu(; seLlpre te-
ve esse id.ealg :Mas, 2.go:ra, este ideal está sendo derrotado por-I
que hoje, temos um.Governo do Estado que só pensa eID fazer corr~
l)ção para conse'gu.iJ:~Que pl'efei tos G vereadores aCterem.ao seu par., . . , ,. ., -
tido.'B um.'go\,~ernDde bajulagem, que esta, a todo custo, querGn-
do ser maioriao O Sr. Governador do 3stàcÁo não teffi.'condições deI
atender a maioria clos SGUScorl~e'ligionários' ~ ainda quer aumen-l
tar mais seus corre~igionários, quer corromper o Prefeito de Be-
lo Horizonte e toda a' sua camarilha; para que ten.1-lama sua ade-'
são .. Mas, a consciência c'ívica do povo, não pode ser cor:,,~ompidat
'0 povo há de nos CO:'1,.:;ervaraqui para falar em seu fa:vor .. O :MDB9I

G hoje, apenas UIDEfantasia, mas ainda faz oposição, se'não exi~
tisse alguém para? desta Tribuna: reclamar em seu favor. A banc~
dinlla do 11mBestá di.c.inuinclc r .Jl.::~8'vamos re zar para qU.e08 ref:3tan
tes resistam .3, todas as cant~cJ.~";'e permar..eça..o.firmes COLlO nós, I
por'que nós permanecer8mos em.nossa bancadinha, da qual t'.~nho 8,

honra de fazer parte~ o serei o último a sair. Earei come Tira-;
dentes: darei ao governo o .meupescoço, mas não darei o meu pul-
m.cl:oe o meu .mandato, que usa::'ei para dGfGnder o .i110~~povo.
,; . Sr~ cesidGrlte e ~irs. ne~mtados. A TGrra de Tira-
dentes nã.o pode ver Deputadof:3da, Oposi9ão aderindo ao partido do
Gov8rno e dele. :receb0Yldo favores pessoais. I.1uitos Gsquec8},1aID-s8:
que..foram eleitos com.os -V'üi.;osda O-.f.lcsiçãoG estão aqui para re-.
presentá-Ia. Diar'ía.u~ente vemos nela televisão (1'1.1.8 mais de umDe-

. - .... r rooJ.

putado aderiu ao governo. SerJ];ll'eha .mais uma,adesao. Es];eramos I

que esta "Banc2.çli:tlba;;continue firme na sua decisão e pe for o ;
caso? ficarei sozinho com.a bandeira da Oposição mas ::lãovou ac1e. , ,
rli:' a este governo c1.esI2o:ralizadoque al esta.

!.ito * * * * *



r:.aovenderam nad.a. Isso traz a LlÍ'lação, pois, como já disse, es
tão apenas fazendo papel. Sequer pretendem corrigir a inflação I
pois não pode::;iam, de forma alguma permitir este tipo de nGgoci~
tas que o Sr. Delfim Neto autorizou no Banco, do Brasil. "Por isso
estamos vendo a i~flação aumentar dia a dia. A políticafinal1cei
ra está toda,.erro.d~;"CJ:ualquer cidadão vê isto, menos o 'Sr. Presi'-., ..... ' : .' .
dente da Rep-q,blü:i6.,e.",oSr. Delfim Ne'to que diz entmler tanto de'

•• • (." .~~J ._.' ,

finanças, mas nao",entende e nada. O Sr. Delfim Neto precisa apre
:,' ." dOJ:',f'lnanças ind~,.'conversar com'homens do campo, com comercian-'

"'! t'es' ~ também.compessoas entendidas em finanças;:. o. Sr. Delfim Ne
to ~recisa ver se 'passa a entender alguma coisa de finanças, pOE

, que' 'e1.e é ~ homemdesajust8.do, completame:q:tie:fora 'da' 're'alidade I

brasileira~ ,"~";~~... I '.

S-r. Preside~J.te e ser.LhoresJ'~~~~i~dOs, esta poli ti-
~Q. financeira do governo, pode c.ontinuar;:,'."não pode perdurar 4 Esia
'90lí tica não vai agradar, ,a, niJ;lguém. NãQ" vai trazer benefício 0.1-
gwn'ao país; ela vai derro.t?-F:"to~o.mundo, pois, quem recebe alu-

, guel já 000 te.t;n.çopqt'Ções de C9:l:l'tiP:'l1à~pagando'. Se c~ntim.lD.r as-
sim o governo yap.. assumir tod:J.s';~;ao/'lideranças do comercio nacio-

',"', ilal, porq1.J.e,o, que ainda está pe::çd:urando",são" as m.ultinacionais, 1

. j:'-- . pois trata-se de gente que traz capital de ,fora. O comércio nac2:,
.- 'onal não tem condições de sobrevivência,:r,',pois ,quando se recorre I

QS financeiras ou aos bcmcos empréstimo .....Ds juros são de 4 a 5 I

por cento. Umaindústria não pode pagar esta importância.'O que'
está ocorrend< I ,é o ,desajuste tot;:ll na administração d.o Sr. Presi. l ..•.' ~,

d.en-soé\,~ P..ey-0.blicae muito mais ainda d6)Sr. D,elfim Neto? com ai
polí tic'a .completamente errada. E, é esia,:a' p<üítica, que'ests,.úlOs'
enfrentando no Brasil. Se quisessem f:r;ear a inflação? teriam que
não permitir se vender papel d:J.Cin.,.Y.-ale,db Ji:i;o'Doce -....:que é o'
que ,mais contribui para a inflação_- teriam que conter os 3lu- ,

! . gu6is e tudo a::j,ui1o =1uepre judica ,.o~.trnbalhado:v, o operário, o
\ ..cidad.ão. Infeliz.o.ente está ocorrendo UIn8. inflação d'esenfreada. '._. :~.t)' .

1ifosoutros, anos, a merc2.doria subia: de 10 a 12 pOr "cento. Este I

ano, de 80, estamosaind:.. em rnarç,Q,.;eas mercadorias já subiram'
.80%. E o ST. Delfim Neto diz que vai_conter 2. inflaç'ãô~.',

•._~l- - í" . .' ~~:'_I •

. "

sr. Presidente 8 srs. Deputados, se as cois~s pe~
durarem, no fim do ano as mer';éldorias terão subido 100%. Com.a '
atual política financeira não há condições de se mudar as coisal
ffbmosmuito infelizes, nós brasileiros 9 nesta década, porCj,uea li
Revolução aí está fazendo burradas e mais burradas. Vejam, por '
exemplo que o governo mandou para Minas Gerais um governador i!
portado'e que nada está fazendo, a não ser política, procurando'
adesões. Se adesões resolvessem problemas políticos? seria ótim.(
Mas não resolvem. O sr. Francelino Pereira sé se preocupa em fa-
zer adesões para o seu partido, em vez de resolver os problemas'
para o Estado, e.mvez de estudar uma forma de dilIlli:.nuiras desJ?e.
sas, de diminuir a .mordomiano Estado e assim fazer algu.rIl2-COlSé
para justificar a sua presença nos cinco anos que vai permanece]
no mandato em quatro anos, poderia ter menos tempo, seria me1h(, "'"pois, o que precisava ser feito o ~r. Francelino Pereira nao es-
tá fazendo.

O GOvernador Francelino Pereira entrou para o GO.
verno de Minas e vai sair dele sem ter condições de dizerAo que'
fez, porque até agora o que ele tem fe~t~ é assist~ conve~ios~'
Vai passar quatro anos assistindo convenlOS que, aflnal, v~o fl-
caI' engavetados. O que temos vist~ ~a imprensa, ~odos os ~l~S, ~
somente isto: assinaturas de convenlOS. Mas, aSSlnar convenlOS
não resolve nad.a o que resolve, é colocá-los em prática.

A~sim sendo, levamos o nosso protesto ao Sr. Gb~1
vernador, por este um ano de governo? sem nada haver realizado.

* * * * * * * * * *
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Se~~or Presidente e Sel1hores Deputados:
Venho a essa ~ribuna para fazer um apelo à primei

~a Dama do Br~~il, ll. Sara Kubitschek9, esposa do saudoso Presi-'
dente" Juséélino Kubitschek e uma dâs péssoas mais respeitadas '
'-ri~ste,:pafs,~~.cl-hep.ós adm.iramos e a 'luem desejamos pedir para 'lueI

- trairai:n.sêU".rnarido';'lue o abandonaram nas horas difíceis, hoj e '
estejam usando seu nome, explorando seu cadáver em todos aconte-
cimentos sociais, para tirar proveito próprio. - Eu um dia pergrnl
tei a Juscelino Kubitschek onde ~stavam os seus companheiros 'lue
o abandonaram após a Revolução G ele me respondeu''lue não tinha'
a'lueles amigos, porque não tinha o Poder nas mãos.

Poucas pessoGls quiseram ser seus amigos depois da
Revolução. Podem estar certos V. Exas., que se Juscelino Kubits-
chek estivesse vivo, hoje estaria ao lado de Tancredo Neves e Re
nato Azeredo, únicos homens que não lhe negaram nas horas difíc;
is. Hoje, porque Juscelino não está aqui, todo ~undo diz ser seu
amigo e nós não podemos aceitar isto. Querem agora falar de Jus-
celino Kubitschek em todas as festiwlQ.s, principalmente aqueles I

ql.,'!.etodo momento exploram o seu cadáver.
Se JK estivesse vivo, hoje estaria como disse: na

Oposição. Nós ficamos revolt2Qos quando vemos hoje aqueles trai-
dores dizerem que eram seus amigos.

Não queremos ver enxovalhar o cadáver de Jusceli-
no Kubitschek. Estou dizendo que estamos revoltados pelos aconte
cimentos 'lue Jstamos assistindo o vendo pela impronsa e pelo rá=
die. Parece que são os donos de Juscelino. Pergunto àqueles que I

estão fazendo festinhas para Juscelino: onde estavam quando cas-
saram JK? Não apareceram, pelo contráriO, slillUrame muitos deles
são daqui de Minas Gerais. Passarffiffipelo Governo e querem voltar
outr~ts vezes, ainda que tenham que usar JK para se eleger. ,das "
se eSfd.uecemde que quando tiveram que ser homens, foram. covardes.
são apenas partes dos interesseiros, bajuladores do qoverno, que
rendo ganhar algu.m.acois8. deste mesmo Governo. Mas nos sO!:J.osdo.I
Oposição e aqui estamos para dizer a verdade. IlIJD.~ineül!Hoje Q",.1.£.
rem dizer que estamos querend.o ser donos de JK. Nao LuereillOScai



* * * :* *:*

~. ". -. sr~Presidente e Srs. Deputados. Ouvimos e percebe
mos nestes dias' os acontecimentos nesta Casa com o com~arocimen-
to das prüfessoras em massa, pleiteando "a~uilo a que elas têm di

,..". :" I"OJ' ,-.-

rei to. Nao viemos a Tribuna na ocasiao," porQue PBOQuerlaBos nos
"'lcüeJ:'da situação; nós sabíamos y'ue' a' oportl..midade viria e pode-

,. • I' ."

r18mos falar o Que desejamos. ~
~Sr. Presidente, Srs. Deputados, nao sabemos Quem'

está com a razão: O Governo ou o }~ovo. As p'~~ofessoras disseram'
que não estão com.o Governo", não concordam"'c..umas medidas do Go-
verno. Será qie as professoras estão falando a verdade? NÓ3não'
sabe.mos se é verdade ou não, porque "se fo~se verdade, est2.s pro-
•fess'oras sofridas deste Estado desde o 'i'rií1üo de suas atribui- ,
ções ~ porque não reagiram e-'não disserâm não ao Góverno? Isso '
não OCO:!:Teuaté' hoje' porque "g,u.andochegG.illas eleições o Partido'
do do Governo massacra a 0l)oGição. Hajd vista nesta Casa, que
são 40 Deputados do Governo contra 29 da Oposição. Infelizmente'
destes 29;::0'Gov~rno'levou 3 para o sou lado, ficaram 26, ,um.está
doente sob:átr~ffi'J25;~Então são 45 do Governo contra 25 da' Oposição.

~s seruloras 'que proferiram, ontem, aqui, os seus'
protestos que corrijam isso. Vot8ill 'naTll.oles que ~luerem trabalhar
. em favor do povo 9 mas:não:votem nos "Deputados elo Governo. Haja '
;visto que o próprio Lí<1er do. Governo, Emílio Gallo, falou que es
tá poaco ligando para as professoras. Disse? da Triblu~~, que nEõ
se importa com elas, porque nas eleições elas vão votar Dosmo e'
com o C-overno. O Governo manipula d.e tal maneira, íJ.l..l~8.três Depu-

. .,..". . , ',- .', :.' .
tados da Opos1çao, Ja passaram para o lado deles e nos da Ü90S1-
ção, ficamos sem poder fazer nada, porque o povo não está SO£1El.n-
do esforços conosco. O povo precisa unir-se 'à Oposição e votar'
nos candidatos da o)osição, 'para esmagarmos o Governo.

Ns verdade, o ....lue temos no Palácio do. Liberdade,'
é um.boneco com.oGoveri~2.dor9 que só fica assinBndo convênios, ,
que não tr~z nenhum benefício e que os seus sucessores não vão I

aceitar. Nós já não temos nerill~illDesperanç~, por1ue depois dele'
provavelm.ente'virá outro boneco :..nd.icado pelo Gover:':loFedaro.l, a
nrro ser 1ue os eleitores votem na Oposição.

, "

" '. ~'
•••• .J ."

"
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..'
.. ,':.';' . ";' r

.: :.s'Íf.?sima'nenhuma. Devem.eles fazer como a S'ra."';"deAldo Moro ela
"!--:.Itália9 que disse: Não ::luero nada do Goverrno,;porque o Governo'

nada. cmisfazer .e.li favor dú £leu marido .na hora ,em que "ÍJ1:'l,ispreci
s~va. -Não são amigos de JK coisa nenhuma. são apenas explorado-'
res de seu nome.

Tenho dito.



SBn,"'1.orPresidente e Sen.."I1oresDeputados:
~ 'Por diversas vezes ocupamos esta Tribuna1 se'apre'
nao acreditando no Governo de Minas. E1 mais'uma vez, ocupamos'
esta Tribuna p~ra fªze~ uma dehIDlcia. -

A estrada q{H3 ~iga Governgdor Valadares à lielo Eo
rizonte, - cidade que tem a honra de se representar Dor lUULíde;
nesta Casa e acaba de ,conquistar, outro da mesma'regi~o - está in
terrompida. -

, Hoje, a estrada ~ue lig~ Cel. Fabriciano a Ipatin
ga esta paralizada por incompetência, i')or deslise e por faltE d.e'
_:!~~lJonsabil~dade do Chefe de;>,Departamento de:Estradas de Rodagc-.)m.
HOJe, custel 8 passar naJuela estrada. +ive que d~r uma grande '
volta, o :..rueprovocou um atrazo de maia de três horas em minlm '
viagem. Ne~~e trech~ está em andamento uma "obra que não acaba,
sendo que Ja dura ha quatro meses. .

Quando o SenllOr Fro.llcelino Pereira entrou paro. Oi
~ve~no ainda havia al~~s homens da chefia do DERQue faziam
JUS a~.:.uele trabalho, e a'luilo '~1.uerecebiam. Mas foram tirados da'
linha de frente ~ara,que o GOvernador alí, colocasse' os seus c,:fi-
1hados 7 tanto no Departamento Jurídi-co 1 como no D!.IR.,',

.. O (lue ocorre hoje 1 por incompetênc-ia do .D2R de Ui
nas Gerais 1 é uma demonstração de c.Luenão existe nadã'neS'ie:"l!.:stã
uo. Não existe auto~cidade, não exist,e administrador,' não' existe~
co1abol'Ei.d,ores. O Estado está largado, abandonado.,

Fazendo uma com~laração: quando prc:ilderam Jesus e'
o ~;.>:regar2,mna cruz, um dos 1adrõe,s perguntou-Lhe: "Tu és o Cris-
to. Por ,que não ~e salvas a Ti mesmo? Eu pergunto ao líder da '
bancada do Governo, Deputado Emílio Gallo: Por(lue ele 1 Tue, salva
t~d6s os lugares do ~stado, não salva Ips.tinga e Celo Fabricia:(w1

nao ,s,alvaa sua terra? Por divGrsas vezes nós já dissemos desta'
Tribuna ,e o dizemos hoje mais WIJ.::1 vez: - GostaríaLlos c1'ue8;' R"{'='.? •. .• LAt.9

0"JJider doLG?verno justificasse a~d:Lü porque aquela estrada é tão. ~l ' ~ ' ,,rulm. ~ e e o Deus desta Casa . .l!Jo Llder do C-overn01 do PDS1 e o
Secretario do PDS.

Sr. Presidente eSrs. Deputados, essa estrada es-.,. .~ \.:" ',l

* * * * *

.•: ':'1

• i

'1Y1in3.s:i'Geraisjá n3:o é hÔje';a~l~ele Est3.do CJ.uesem-
_.1' pre levan t ou' bande ires nes te Paí s , em fav OI' da' li berdnde, do re s

peit9 e,da ~ev~lução. Hoje, Minas Gerais está se diminuindo 1 por
Que tem' ~omo,~gover~qnte um boneco Qüe diz qu~;mand~ eill'I~nas Ge:
rais, mas '-lue, no. realidade, só :t:ica :Çaz~mdo;:'polítiCo., viajando'
para Brasília e -lue não mande;,nàda, porque ;~iueI1está mandando a-

! ,';;'" :dui é' :Malll'1uaçu.Se o Sr'l.. Fr:;:r':lcelino Pereira fosse um homen de '
'''verdade, renunciaria"ad'seu cargo, como fez Milton Campos no Gb

. t .• ,v '" ' ' ' 9
:,':' verno de Castelo'Branco, mas o ~lue ele quer é o empregv,lnho de I
, ;'C.i~Govérn8;clor,'lJor isso fica quietinho 1 envergonhando o n:osso Esta-
-"do diante do País'~ ',Minas Gerais, hoje" não tem goverhante. Miné;'s,
'-:~',que,.s::~J?~~I~e~ a~ orden~ na~ revoluções, eS,tá~, ~oje, entregue às
~~~,c::~a8.~~~,>-~sto(J,ueesta oóoÍ'r~Ildo ao nos89 Estado. Hoje; Minas'
Gerals n,ap,e mais aJuela de antfgalOOnte, '-luando o homempúblico'
:das alteros~~,':.falava os ~:ut'~os o' ouviam e o' acatavam. Hoje não •

.' ,'ocorre :fsso ':"p<?r'lue não e'scolhel;'am o homemcorto. Se' ele fosse o
homem'CertO'; teria dito,)lo Pre'sidente da República: mant~nh~ a '
minha palavra: ",OU'Y.'Emuric-i'o.'Se o Gt:>v8rn<idordo Estadc fosse um
,:!.~ess~sliomen~'(lüe passaram 'por este Estado 1 110j e Minas teria que
mudar de Governador 9 dizend~ a S. Exa.; até hoie eu sou o chefo'

. . , l . L

de MinLls G ,~'? ..f?-rei, ;acluilo ~1.uepenso 1 custe o i.lu,ecu~tar, +laja o
:'lue,'houver. }/Ias, e aqorag~~? A coragem não está", com ele ~:E1e é t

um,homem!que', particular1neYl~te respeito, mas, como homemp:\lbiiCO- , - . , . ..,
nao .impoe o respeito qÜG': precisava impQr1, a sua paléwro. imo "(3 ou

.:r~r~a.É lima ~esmbrali'zf;ç,ão, para o nosso Estado 7 é um'd~s:r;es~~,ito
"para,'todos nos. Hoje' ha uma 'abertur8.9 e esta abertura dev8:'e'-teill
...lue ser respei taçla. C',r, ' -- ,.'
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tá tão largada às baratas ~rie, não tem nem órgão do Governo alí'
funcionand.o. Ess.e..Gove,rno não tefu conii?~.tênci,ao só ponsa e!ü poli
ticagem e arranjar adesões. Não entendd majs nada noste Governo.

,Ontem um"ciuadão procurou-me dizendo "ll...lehavia re
. . . , .-

cebido herança de uma torr':L, horanç3. ossa9 dividid.z-l..entre varios
herdeir.os e ':Lue111.8'coube um.a-faixa G.oseIs alqueires para traba

"' ,.", . . ~ . - ~. '. --
lhar. Mas9 no.o ,luoreo clc..rlic811ça ao home'tlpara trê.halp.ar a ter-
ra9 porque o INCR.~11.3:0lhe dá o direito de derrübár'o. 'mata ali I

existente para fazer o pi,a.ntio 9 argumentand.o ~llle é reserva flo-'
'restal.

Esse homempediu-~e para fazer uma.clenúllcia~. A Po
líéia Florestal' diz :lue não tem Óondições de autorizar o'. ClesInate,

r I' 'I.. . f" J 'I ; ,.,. _

mento 9.porque o Governo nomeou um.engenheiro que nem vai la., 09'

porto.nto 9 não despacha o processo .. 1.lesta' mané'ira, a IJes~oa não '
tem a '~luemrecorrer. O engcnJ.'leiro'dêvo ir lá somente para rece-'

I _ _ . t ~. .', I'V'

bOI' 9 para ganb.ar do ~stado ~ E '-.luemlhe paga e a populaçFLQ9..o a--.l
"luele que não tem condições de vida: . '. . ,' ..

Impõem-se um homem~ué na vérdade não representa'
os anseio.s ela população no Vale d.o Rio Doce. Na verdaGe 9 a Polí-
cia FlorG'stal viYl....•~a Tesolvendo c problemn9 mas for~:l.l!limpor este'
homem. B ::lueDé. r:-esponsé.vel".por tud o~.ii:rt9 é o Si'. Govern:-1dorLJ.ue
só se interessa em fazer politicagém~.~~~ú~ deveri~ colocar o ho-
memcerto .no lugar certo. .:.,. :-'~:,:< .

Fazemos ürn aDelo 2.0 8'1":' ":Cíder dó Governo para Ql1..8A . - ~ ..

peça providencias para a pnssag: fi de malS de mil veículos que G~.

tno parados entre Cel. FabricléLIlo e Ipátin,ga 'l}. a.,;,ueles proprietó,
rios d8 ca.o.inhão não tem nada a ver' com'a incÓm~oGtência.do Gove~:
no. são centenas ele c~]:,ros? ôni bus ~ é'nmihhõe~ fori..'18.ndo'hm.afila
enorL1e~ por..,Luea incom~0etên.cia do Chef'e d.a De'partam.ento cÍe Estra
das de Rod.age.ranão' enc~ntrou solução. S~ ':8xâ.'9 estéÍ r~p~Gsel1tan::
do él sua autar ..i.uia9 :88'1.;£1 omisso rid. cl..Un~rim8ntodo clever~
, r ~. ~aço um 2.~)010:ao ~:(r~~~~.~~~o,.Go,:e::no:Afinal S-.Exa.?
e Llder ou nao e? Que sejan;. tomaaa<s~J.SprcF,rldenclas para ::J.uc fa-
ça uma passage.o. provisória ~1.1J.8 ligue Gcvernp"çlOI" Valad.ar8s e tocla
ú. região, e .,;,ue~ssas IJrovidências se'j~ad tOrr1:.::.dasimedia t:lBente.

Te:rL.~o elito.

...Senhor Presidente e S-enhores Deputados:
Queremos9 em'~rin~irolugar9 nos congratu~ar'com'

nQ{3So.CO.fllpanhEhro,~D~putado.S-érgio Ol~vo Costs9 que retorna a 82.
t8,.j'CasEl.,.depois de mu.:i:tosdias .de":ausencia. É urna alegria m.uito'
grande para nós, ver a~uele 'lutador opo~icionista voltar a esta'
Casa, trazendo'9 com.a suá convivência; a 'esperança a seus compa-
:.nl1.eir os. "i' \. .

'.. . .' .Si' • Presidente e Srs~. Deputados, também, motivo '
..... de" ir:ande .g-legrüi"para nós, da Oposição, é a 'notícia certa d.e '

',iCjflWJ9 .nosso ex-c,ompanheiro, Deputado Eurípedes Crai~e foi iludido
pe~l'oJGoverno, achando que lá as coisas 'e:r:ammui.to faceis. o mes-
mo aconteceu com préf'eitos de outras cidades .e da grande BH, Que
tiveram Que voltar. às"suas origens 9 por(lue as promessas foram '

-! __ muitas, m.as as realizaçõe s poucas.
.~ . Quando vemos os Governos Federal e Estadual difi-
.., ..,cultando tudo neste País, nós9 da Oposição, sentimos que estam.os
'''muito melhor colocLLdos do ll.ue sermos Governo. Disto tenho certe-
za e também o Deputado EUrípedes Gxaide, que está retornando à '
Opos,ição, 'po:rque o seu lugar é, jUnto ao povo, é defendendo~' é
criticando e apontando os erros do Governo.

Sr. Presidente e iSrS. Deputàdos, sabemos :::.tueeste
País está amarrado ~s leis. O povo não tem condições de sobrevi-
ver. Po:r.exomplo: um fazendeirc 1 -:Luandonasce um bezerro, tem de
cadastrá-l'o'-no INCRA.iSe'nasce um seu. filho, ele não sabe o que'
fazer. Quando vamos estabelecer u.m.aloja, temos ele consegUir a '
inscrição, a fim de reco]J1er os tributos. Levamos de d.ois a três
meses para cOJ}.seguir uma inscrj.ção. Há di2.s, ';tivem.os a'lui um epi
sódio vergolihoso: um pe~ueno agricultoT9' que possuia uma fazenda,
não pode derrubar as suas matas em virtude de'~ po~cia'Flores-'
tal pão' permitir. Ficam_os.am.arra.d'ospela~ leis. Além disso 9 o::i-
am-se diversos depart~mentos, os quais nao funcionam. Na regiao'
do Vale do Ri~ Doce, eXlste a Polícia Florestal. Pe~uenos propri
etários de lá9 receberam uma pe~uena heran;a de seus pais¥ de 6'
alqueires de terra. Nada puderam fazer, porque a PolíCia Flores-
tal não permitiu a derTÚbada do.s mataS9 dizendo que pertenciam à
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fazenda. Mas, acontece que a fazenda já havia sido dividida~ Ap~
sal' disso, apesar dos 6 alqueires de terra, a polícia fez a devi
da proibição. Ficaram proibidos de trabalhar no seu próprio ter-
reno, lue: foi recebido 'em herança.

Isso ocorre em outras regiões. Tudo é difícil nes
se País. Com.oé difícil viver, sr. Presiderite e srs'. Deputados.'

. Parece-me :lue o"homemdo 'interior não tem mais facilidade para '
'viver. Tudo está difíCli pàra ele. Hoje, o comércio faz a sua, '
_previsão para o próxiBo ano ~;'para levar à delegacia da receita
estadual ~ sua contribuição. 'E difícil, muito difícil.' Quando '

; se compr2~:Umapropriedade, é por deBais difícil passar a respe~-
'tiva escriturá. Gasta-se de'um a dois Deses para se regularizar'
uma Gscri turu, 'isso .:.luand~oo C.artó'rio tem vaga. Sé precisarmos'

..-d.e uma.proc'L.1Tação,é uma coisE. muito difícil consegui-la. S.e~-
do dizem. os lt1inlstros, os problema.s seriam 'resolvidos, ill.fJ.Sa coi

'sacontinua difícil. E o GOverno, gasta~do fuilhõés em propagan~1
•.•••.'1

da: "Plante que o Governo garante ". Mentira pUra,' O infeliz Cd.ue'
"'dirige urna oi"'ganizàçã:6 financeira encontra as maiores dif~culda-
des para ganhar o seu dinheiro.

Agora, com a c+ise no ABC, muitas firmas pe~uenas
'não vão ague'ntar a paralização. As gr:andes firmas recorrem ao e;.
'terior e arranjam empréstimo a longo prazo para resolver os seus
compromissos. Mas e as pe'luenas? As pe~uenas empresas também que
rem sobreviver, ~uereffi um lugar ao sol. Se 'elà~ recorrem a eo- I

'préstimos vão quebrar mais depres:3o. a:.ind~, porque dinheiro em~ ", , ,.' ..
prestado e Buito caro. Em suma Sr. Presidente, esta tuqo errado.
É preciso fechar' as portas para balanço e fazer de noyo,um acor-

o I ' .

do.
Desejo r"ue o nobre Deputado Eurípedes ciraide, ve-

nha novamente n sua Gasa dize'r: no meu lugar não encontrei a aco
,1hicJa. Por'.l'C:.eseus eleitores não aceitaram a sua ajuda. E ele "

,lue _j,el'"continuar a sua política tem ::'lueretornar à sua Casa.' ,
'Nós ela Oposição o receberemos de braços abertos', dizendo: volt::.J.'

,.1ue a Casa ,é sua.
'"

r
. ~.i

\ .

SenllOr Presidente e Se11'(loresDeputados:
Querelllos nesta oportul1,id8.l:8 o.lertar 8 incolJ.-tivar'

o Governo de rün:::.s para a possível instalação de Indústrias em. '
nosso Estad.o. . ' ,\ '

Na.'SGL1.anapássada estive eIl são Paulo e conversan
do COBindustriD,is dD..-lueleEstadà', verif'i<..tuei cl'-lemuitos desejnÍ:l
desvincular part~ Ci.8 su~~.sindústri['vs do kBC_ par.].' 'outros, ::!:Stz..dOD.
?om~ Min:ts Gerais está próxi.ú1B.de são PaLiló:, 'a' nossa op'or-cunida-
de e boa. ÀBR~ST~~~prometeu i~st~lnr lIDa filial em Govern~dort

,Valadares. Mas,. infeli~.men"Gc9 na Ú:(titl8. 'hora, rGsol'.reu inste.lar'
. essê.. filial' no, Sul de Mir,!.2..s. Ela en"i,entle'l'\llJ.í3no Sul t~e :Mi!lliSé '
I4Uip fácil, o acesso pare. são Paulo. COmprGelide.ú~osesse. éles(;io '
d.os.~ndustr~a~s ~e ~üo Paulo, ~por~lu: a~p-de-obra :rii(..~~~'gig;da I

granç,e ABCe cnrlSSlma. Os tr~.•..bal,~él.clOr8sm.oramloa,ae e o b:rC.Sto", o ,
,com,tranSl)Orte e elevado. Assim, nosso Governo, bem CC.;LlOo CCHGr
..cio e a indústria, deveriam olh:<.r coú bons olhos essa peTspecti=
va. Os industriais de s5.o,,Pc:.:.ul,o::j6.tem m.uito.s de suas fi'liais em.
:M2.naus.N Ti: contam com incentl'V:os,:fiscais . Ressalto c1ueas dificul
c1ades sao beú'lmaiores, e geralliLel1te os produtor.:; levéJ..nde 15 a 20
alas 1)[11'0. chegar a são Paulo." Se eies rGceberea incGi1tivo8 a:,lui'
eLilMir.l.c,s'Gerais" teremos;~,c()nà..içõesde trazer m8.is indústrias '"'pa-
::caMin,J,se resolver o probleEla social do nosso Estado. Comoo' Sr.
Presid.ente e os,Srs. Deput::.dos sabem, é grav:Lssimo o problem9. de
,dese.o.prego CLlMil1:;,sGerais. :Em.Governador Valadares, a nosso.. C2.l:J.

pa~ha eleitoral, foi feita diferente d~s dos dencis candiJatos.'
Enquantcl alf:,uJl3 faziam ,campanJ.l8.proiiletendo emprego, fizelllos 11088:'1.

cam.pa~h<:~objetivando industrializar Ci, ci~ade. Em Governador Vala
dares 9 nú.J:il8,casa com.oi to a dez pessoc.:.s, apen8.s d.w,s trabalhaGl e
o resto não encontra efl~rego. É um probleBa gravíssibo ~ue preci
sa.mos resolver. É 11ore.de trabalh::lrLlos- Gove:r::no,povo 'o rOj)res8n
tantes - e.r~favor dos desempregados, Muitds se' preoçu::;8..mCOEIos,-
eilpr~g2.do~ e se 'es;:'lueCe!ildEqueles que não i:-eth eL11JrEfgo•. 1£:eupon-co
d,e vlsta .e arranjc~r eLlp:regopara a:.iu81e5',1.:'(lue, n'ad'a:"ga:i.1-J.áo..Esses'
pelegos que se apresentan como salva-d0res'd~~~patria, d.evoria.ú1ti
rar um pouco da~ueles que trabalham eúl favor dos ~ue estQo desem
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pregados, ~ue não tem condições de sobreviver. Mui tas liesso:.lSde
sempregad':'8 não são 'ruins; não têB condições de se eL1).Jraertrem..-

Governador Valadares é uma cidade que está viven-
'do.artificialmente. 2stamos enviando gente para Ipatinga9 Coro-'
'nel Fabriciano, Belo Horizonte' e" são' Paulo, porque os trabalhado
res: ela nossa cidade so'deslocam para as Usinas da regiÔ:oe vOl-'
tam nos fins de semana. Zntão, se o Governo canalizar esforços G
boa vontade e~ levar indústrias para Govern2c1or Valadares, tere-
mos então o proble£12. social resolvido ae nos'sD.pOl)ula.ção. En:l\.mn
to OH S3.0'Bernardo.do Campo, são-recrutados e8..lJl~egé.Ldosele cic1a-'
d.es distantes, de 100 a' 200 ':.~uI.lô[J.etros,eB Govern:.ldorValad[~res,
temos operários: 'lue.se.locomove.úl par:J. seu trab8.111e de bicicleta,
ou até mesL1O; a pG. Assi.úl, com. iLstG.lação de indllstrias em Gover
l1;.•.clor Valad.ares, resblve-se o problema' soci2i (1e.lil0doLl3.isbara:
to para os investidores. Hoje, são Bernardo do 'C~;DPO, telJ.:filneio
miTiOs eS1Jecializaclos,' disputados por três ou (luatro':indlístrias:
"Dmúos nossos jarabéns, pois precisamos enxergar 'o valor' elo e£lpre
Cado' categorizado" e OSl)Gcializado. Ele não preciso. de acc!i1J.)an.har
<J..luelesinsatisfeitos, pois ele £lesmo se valorizet e dei o preço'
de seu tr.:1bo.lho.É isso ':.Lueo Brasil precis2.: especializar o..müo
de obra paro. --d,ueo trabalhador tenha o seu valor. Ao invés de fa
ier t~ulto - COL1 ~~aves prejuízos e agitação para a Nação, QDsn
do ntiúe;ir.r:J.oseste nível de especialização de mão de obra, não •.
tereIDOS a presença desses agitadores pobres de espírito e, o ~18

ró'rio automaticamente, poderá gall..harseu pão trmuuilamente. A{T
".'então,teromos resolvido 'L1£l proble.Gl.asocial de 110~SO Estado e .-10
:t3ro.sil.

Sr. Presidente, levo esta reiyinclicaçRo ao Governo
'de Minas Gerais para e:"2.min2.ra iJossibilidaG.e de a grande ABC
Paulista, instalar ind'J.stri<:.sen nossa Miné."!..sGerais.

Tenho c"l.ito.
* * *

Senhor Presidente e Senhores Deputados:
Tenho dado al~ls entrevistas na imprens~ escri-

to. e falada, a respeito de algumas gr-eves em Minas Gerais e no 1

Brasil. Já recebi críticas, o '.lueconsidero natural, por:-i.uecad.a
cidadão tem o direito de falar o (UO ':i.uer,como tam.bém de rece-i
ber críticas.

Quero fazer uma explap~ção sobre a .minha vida po-
lítica, até esta data. Como Cúm.erciante e homem de empresa; via'
muita imoralidade nos poderes públicos em Governador Valadares.'
Assim, resolvi entrar na política e procurei um partido ~ue ti-'
vesse pelo nenos o nome de progr-esso. Então, optei pelo Partido'
Social Progr-essista9 liderado pelo gr-ande GOvernador Ademar de '
Barros. Extintos os partidos, quando resolvi levantar a bandeira
da Oposição, desde ~ue não podia comungar com aQueles que repudi
ava, por serem desonestos e que usavam o poder público em seu '
próprio benefício e no de suas famílias. Fundamos o Movimento De
Docrático Brasileiro em Governador Valadares e hoje somos dois '
deputados estaduais por esse partido, assim como o Prefeito. Nal
Câmara Federal, temos dez representantes. O povo aceitou o nosso
chamamento.

Extintos novamente, por nais um golpe do Governo I

os partidos políticos, tive novamente ~ue fazer a .minha opçao.
Para o Partido do Governo não desejaria e nem desejo ir porçue '
os partidários d o Governo têül que di zer amém e não sou homem pa-
ra isso. O P1IDB é um Partido que defende intransigentemente as '
greves e não sou favorável às greves. Então, sobrou-me o PP, li-
derado pelo Deputado Tancredo Neves, um homem equilibrado, sensa
to e tendo em segundo plano o Deputado MagaL""lães Pinto, com ~uem
não simpatizo, mas, tendo que optar, aceitei-o co~o um dos llde-
res do partido.

Desde o dia .em ':lueaqui cheguei, disse que sou el
continuo sendo contra as greves. Sendo o PP um Partido de Oposi-
ção, radicalmente contra o Governo - especialmente contra este '
que nada está fazendo em Minas Gerais - quero declarar ~ue, em '
parte, não podemos d.iscordar totalmente dqqueles que fazem. greve



;:Ir. Presidente, se se criar a lei de estabilidade
cam um.ano de serviço será o caps neste País. o povo .brasileiro'
já é preguiçoso por natureza. Talvez muitos companheiras n2.a sai
b~n" mas ~á uma enorme dificuldade se encontrar material huoano.--~ -
~pa ,pessoa' ~uahda ocupa um emprego] de um modo ge~al, nos primei
'TOS'dias? trabalha bem. Depois 'dicam. pensando (.uee um bo.o.í'unci.£

",,rrário? ill..1lll gostosão li, e não 'produz nada • Acredito que as elllpresa.s
,.•..nãc'.'atenderão estas reivindi:cações" dos metalúrgicos.

'.'i~' Quap.dovim. para; esta' Casa disserao.:me: se quiser I

lUil bom funcionário re~uisite9 porque os da Casa nao produzem no..-

",
.' "'-

I;:....~ '" '
em defesa de seus direitos. Discorda.po,s9 entre tC'.nto9 daqueles
'que procura~ fazer :psrte das entida~e\ para provocar a subversão,
,para' fazer agi taçã09: 'não fazendo, aSi:q.ilo,que lTreci.saser fei t09

'f,:,',:,ouseja9 pleitear os' :-seus direitós' com respeito' às autoridades'
. constituídas e a todos a~ueles que trabalham eB defesa das leis.

Os vronuncia.m.entos de al@ills grevis.tas a~ui9 atin
'.' gera"diretamente esta. Casa e todos os ',órgãos do Governo. Creio 7 ••

:::'\'<lueY'os cidadãos têm o'.direi to de manifestar seus 'pontos de vista,
i "':'Tespe~d.tanclo",entretanto,? o diré'i to dos' outros. Isso ilJorémnão es-
, tá'" ocorrerido. Alguns grevistas vêm a esta Casa (3 fEila.GlI.lal do Go

íTerno e dos' deputados, dizendo que eles não valem nada. Eles têm
"', ofe':.1.d':tdo:'e'i£'raCasa perante a opinião' públicCL9 dizendo \Lue ac.,;,ui'
,,; 'existe mordo.Diao Não disse£lOS que si.o. nem que não ;-:-~Devemosres-'

peitar eS8~}poder político. Ai de nós se não houvesse esta tribu
na livre para espormos ~ossos pontos de vista9 para discordarmos
dos governantes quando estão, errados / '

',' "~I~,: Outra coisa bsurda, no nosso entender é a greve do
:!/~A:P,C.'Eu, WilS'on Vaz9 como'comerciantef'como homemde em:prêsa9 co

,:nohomemde negócio? como ho.m.em,'-lue~-!ridàcom.empregados, ,iiJinca ..•
}oJeria co~cordar com esta reivindicação absurd.a :'d.os grevÜ::rtas,'
'J,ua3! ;seja a 'ês-f:abilidade após ;;í:i.fu an-6 de serviços Q A, Revolução

."~""I \"~." .'l : '1" ~ •. , •.• ~ '1"" r'~':". .
acaboü':c'ortl.a estabilidade ao's '-(lez anos de serviços e agora sur-'

. gem:os metC'.1Lrrgicos com esta reivindicação absurda, ,.Para isto '
foi criado o FGTS. Não ,há rCJ3.isa estab:.lidade. Quando o em.::?regc:..-

: . .I,

do. se desentende com oem.pregador recebe o'seu FG:rS'e esta tudo'
, ". porto
__ i .f".1.'''''; . fl"

. . .~
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da. Os Que tive oportunidade de observar, realmente deixa muito'
a desejar. Os efeitvos da Casa, não procuram corresponder, e exis
tem ainda os afilhados dos políticos. Esse diruleiro está sendo'
wal aplicado.

A Revolução veio para'moralizar a coisa pública,'
veio para colocar freio neste País. Eu, pessoalmente, sou um ho-
£1em que condena a corrupção. Esta Revolução não cumpriu o que
prometeu. Vemos inquéritos e mais inquéritos nesta Nação. O rou-
bo continua. Roubos feitos nos terreiroE? dos outros e nos gaii-'

. , ;w, , . ,nhelros, por:;;.ueo roubo em alto n~vel n2tO e roubo e I;nnobra POll
tica.

Francelino Pereira veio do Piauí para Governar 1il2
na~ Gerais por:,Luea'.l.uinão havia hOQ.ens para dirigir este Estad'õ.
Mesmo não sendo escolhido pelo povo ele deveria prestar contas '
de seu Governo através do rádio e da televisão e mostrar tudo
a~uilo que seu Governo já fez até hoje, por:..Luerealmente, !k~0
fez nada. Nunca vi, Sr. Presidente, um jornal, um rádio prestar'
contas ao povo do dinheiro Cl~e está sendo arrecadado. ~té hoje o
GOverno que aí está continua fazendo convênios assi£1 vai passar'
os quatro anos de seu mandato. SB o povo não tiver o direito de'
escolher o seu ,Govern2dor, outro virá e será a Iilesm~coisa. Um '
governador apadrinhado pelo Poder Central só quer e só tem a 0-'
brigação de satisfazer o Poder Central, e o povo que se dane.

Nós nos constituimos em 32 serulores deputados; s£
mos a £linoria. Mas, se o povo tiver o direito de votar, a Oposi-
ção ganhará. É isto que o povo mineiro '~1.uer~o d.ireito d,e esco-'
lher o seu governador.

.. O Sllpremo Tribunal Ele itoral é Cd.ueregi..strao pe-
dido de inscrição à candidatura de Deputado. O pedido só é cons-
titucional, ~uando for registrado no TSE.

Não desfazendo dos nobres colegas, afirmo q~e se'
for dado ao povo o direi to do voto, o Partido do Governo nao 1.

mais 'gan.l1.ará•
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Sen.rlOrPresidente e Senhores Del)utados:~;:;
Gostaria que ~s Qinhas palavras fosse~' ouvidas pe,.,' -, -lo Sr. President8 desta; Cas~r por~ue o ~ue vou dizer naa e pQ~ra'

o Si'. Deputad.o S.ue es.tá presid.indo a Reunião neste momento. Esp~
ro .;.ue S~ l!:xc.., esteja me' ouvindo de ~.lualCJ.uerparte desta Casa '
ou ~ue alguéQ leve a S. Exa.? minhas pal~vras,apesar de ~ue o '
'~.l.ueeu :.j,uero falar eu não ~ando ningu.éLl di zer para .mim, eu o di-
go direta.8cnte.

S'i:'. Presidente?:: Srs. Deputados? o emo passado nós
c;..presentamos na Comissão de Tomada de Contas do Governo um.pare-
cer sugerindo 'a esta Casa que dosse~ constituída UB perito para'
a verificaçã'o das contas do Sr. GOvernador (10Estado. Achamos '
nós :1uenesse ..Governo há mar~elada? há .Quita desonestidade, há '
.muito' dêsrespei to 8. coisa pl..lblica? e só através"desta Casa _ já'

,:que .esta Casa foi cOl1stituída, assim como todas as 1tssem.bléié~s '
Législa tivas do País, para fiscalizar a cois~.'pública _ poder-se
ia fa zer es ta fis cali zaçãj)? . -

, , '0""
Nos pensayam.os~ quando la fora? que esta Casa re-

almente era a Casa da fi$calizaç'ã'b', r.as, aqui cehgando, passamos
a pensar completaLlente,,'.áó contrário. Aqui é a Casa de dizer a.m.éf.J.

' ., ',' . ' ... '
ao Governo. O Governo' £Janelapara! capro.jeto~. inadequados CO£.la '
realidade nacional? com.a realic1ad.e mineira e ,eles são aprovados.
Dizem a.riéma todos os projetos do "Governo? p~r -lue ele '.te.o.Iill1ioria
Muitas vezes? tenos vontade de pedir uwa co£issãop~rlaLlentar de
inCluérito para 2.S Secretarias de Estado, mas? na mes.o.ahora fica
LlOSsabendo que o Presidente constitui esta COL1issãode apenas T
um deputado da. Oposição e o restante pertence ào GDyerno. Isto'
nos' desani£.la.Se o Sr. Presidente pusesse os del;mtados de a.o.bos'
os partidos em igualdade de condições na. COLllssãç.?eu ,.já teria '
pedido comissões de in~l.uérito para apurar' irreguiáridades desse'
Gbvernoeli1 suas Se creta:tti.as.: ;1'" .

,:.c'_ r Já ~h~ga de dizer amem, já ch'~ga de ouvir amém,
já chega de s'er erwergonhado. OÍ'ite.IT':m.esmo,por um lado, eu ouvi'
dizer aQém, por outro lado? vi apresentarem emendas imorais, emen
das imorais, emendas que não condizem com a realidade, e tanto .•



para Ulil13.do COfllOpara o outro eu não posso v.ota:t, .p-'üfs não pos-
so votar a favor, e neo ser contra, pois, coisa l~oral não é co-
1ligo, assiLl, não vou votar a favor de uma 'coisa lJ.uenão condiz '
coo a realidade dos fates. - A AsseL1bléia não. é a~luilo que eu es
perava. Eu pensei que esta Casa fosse const~tuída para fiscalizar
o dinheiro ou a coisa. pública, .ou que pelo~enos, lutasse pqra '
diL1inuir, eu digo acabar, com a .lJ.ordoL1ia.:Mas, 0:.Lue vemos é o t
contrário.

E o Presidente desta Casa em nada contribui para'
~.lue:a situação ,seja modificada. Quando chegaB os projetos de in-
teresse d.o Governo, o que observafllos é seLlpre o Presidente desta
.Cci'saaliado ao pensamento do dirigente do Estado; quando, o Pre-
sidente foi eleito para dirigir esta'Casa e 'não para administrar
o Partido do Governo.. :i .

Tenho também outradenÚllcia a fazer e se providên
cias enérgicas não forem tomadas pelo Presidente da Ca~a eu vou'
partir para denLlncias maiores. Trata~se da cobertura política '
Clue~está sendo f8ita nesta Casa por jornalistas,:"e se os mGsmos'
estao comprome.t-idoscom o Governo e com esta Casa esses jornalis
tas oportunistas, vão receber o que fllerecem. A imprensa não pode
ser cOLlproBetida' COLlo Governo e nem comninguéLl. .
, A propósi tc, a"ui faço a defesa de uma ~stação de

radio, a Radio Itatiaia, do .G1euamigo Januário Carneiro, ~UGdis
se S.u~aCluela rádio vendia espaço, ms consciência n.ão~'Para' cons
ciência nós tenos preço e se a ioprensa está comiJro.metida con o'
GOverno, COBOdisse ~ Líder do Governo a deter.w.i~das pessoas,' I

que o Presidente da Casa tOL1eprovi~ências, pois esta imprensa .'
a~ui não poee ficar. O enpregado do Governo.não pode fazer cober
tura da Casa. Esta é mais'uma imor~lidQde entre as Buitas que'
.existeLl.

Sr. Presidente e Srs. De:puté'ldos, o Presidente des
ta Casa até hoje não teve pulso pa.ra ad.Glinist::.~arcom o devido I

reslJeito e dignidade a coisa pública. E nós sabe.ú1osque o chefe I

te.c de ter autoridade :para 'lue seja respeitado.
Nós da Oposição, ~ue nos propuseLloS a -dizer algu-

na coisa ao povo, nao podeDos nos silenciar e dizer anéLl toda vi
da. Mas, jn são ~uase dois anos e o Presidente desta Casa não '
consel~tou nada. Todo Presidente apresenta nodificações, IJ.r1So
atual Presidente até hoje não fez nada.

Nilo iDlJOrt2.do .lue lac1o eu viLl. Eu vin do povo e I

por ele farei algusa coisa. Eu não posso ne silenciar pois tenho
vergor>J12pelo :"lueestá acontecendo. Esta Casa ten recebido proj~
tos iLlor2is do Governo. ~ eu pergu...'l1to,então, :i.Jara:.lue esta As-'
sonblóia? E12. foi consti tuida para fiscalizar e não 'para dizer I

, , d ~,' d t~ ~ane;':].ao Governo, COBOesta acontecen o. Nc.ona UD. epu :lQC0.0 go
verno que discorde do Governo. Eu sou da Oposição e discordei, I

o:nten, '-.Luandoapresentarar.l o projeto relativo à estabilidade pa-
ra o período de dois anos. Eu disse: Não voto. No entanto, os re
~Jresentantes do governo não fc:ze.o.isso. O rJ.euLíder disse (lue ia
J; ~ ,

votar e eu replL.-.luei que era i.:J.oral esso.. si tuaçao. So darei o vo
to a favor, ~luando julgar a si t'L.•..ação certa.

ViB para esta Casa esperando encontrar outro qua-
dro. Cumprirei o £leu mndato até o fi.iJ., por".Luevin para isto;
LlaS, de agora em diante, apresentarei várias coDissões de inqué-
rito, realtivas, ao invés de beg aplicá-lo, estão é fornecendo I

óti.Gl.afonte de renda para alguns, através de e.lllpregos co.o.sEüá-'
rios altos.

~e o Presidente desta CaS:l não se cogpro.o.eter a '
toraar providências enérgicas para apurar a verdac~e, toda seDc-na'
pedirei una coDissão de in~uérito para provar que há inoralidade
no EStado, COBOestá acontece:ndo no Departamento Estadual de Es-
tradas de RodagerJ..
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Senhor Presidente e Senhores Deputados:
Iruelizmente, neste País, as palavras dos homens'

que nos Governam se modificam muito. O Governo: já está desmorali.. " -zado e devia entregar o 'Poder a outros homens1 que.pudessem ter'
as suas palavra!=!confirmadas e nãb modificadas •

Tivemos aqui um Ministro da Justiça, porinteres-. . ,.' . ,se do Governo, em garantia ~s_ suas bases pollticas em Minas Ge-'
rais. Este Ministro, ao assumir o Governo, respondendo a Prefei-
tos do Estado de são Paulo, dis'se que- garantiria as eleições em I

.15 de novembro de 1980. Poucos dias'após'- ao assumir o Ministé-'
rio da Justiça, respondendo àqueles Prefeitos que ,queriam ser bi
ônicos, acompanhando a imoralidade dos Gov~rnadores e dos Erenado
res que foram escolhidos por medida de força, disse que as' elei-
ções seriam realizadas em 15 de novembro deste ano. Hoje, o Se-'
nhor Ministro da,Justiça, aquele mesmo homem que há poucos dias'
atrás confirmou à realização das eleições, afirma que isso é im-
praticável, -ql'.ea solução é prorrogar as e~eições.

Que triste a situação d.este País! .Que falta de pa
lavra dos homens que governam o Brasil. Logo o Senhor .Ministro I

da Just~ça, que deveria ser respeitado, pel~- menos na sua pala-'
vra, ele próprio se contradiz. Não existe nin~é~ oontradizendo-
o. Um dia ele fala uma coisa e outro dia,,fala outra.

Hoje, estamos vendo também, no.Diário da Tarde, o
"Biônico de Minas Gerais", aquele homem que está desmoralizando'
o nosso Estado, chamado Murilo. Badaró, um biônico extravagante, I

que teve medo de concorrer às eleiçõés diretas e não ser sufrada
do. pelo povo, que foi imoralmente aceito como candidato ao se~
do; escondendo os eleitores debaixo do pano do Governo, afirman-
-do que as eleições são' iIDpráticáveis .porque gastam dinl1.eiro.

Ora, Senhor Presidente, os gastos com as eleições
que dão ao povo o direito de escolher àeusPrefeitos e Vereado-l

res, não é nem mesmo um gasto de um Minispro Biônico escolhido I

pela Revolução que não. acaba mais. Gasta-se menos com as elei- I

ções do que com as negociatas de um ministro desses. Exemplo dis
so são as aç.ões da "Vale do Rio Doce ":,o dinheiro arre cadado nat
loteria esportiva, pento e tantos milhões de cruzeiros por sema-
na que não se sabe para onde vão.
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Agora, na hora de se escolher os nossos represen-
t~ntes, os Srs. Prefeito, os Srs. Vereadores, dizem ~ue as elei-'
ç~es fi~~m .muito caras.' Que. isso vai aumen"tara inflação do País.
So um blonl~o, poderia falar que as eleições, no Brasil ficam'
muito cara~. para "a Nação, que a Nação''não.temcon:d ições''de fazê-
las. Recentemente, vimos o ex-Presidente,.Ernesto Geisel e 'sua co
mi tiva, p~s~eando na ~Europa. Todos os dias ,lemos nos. jornais que
o~ Src: Mlnlstros, vao para a Europa, tambem para passearem. Um'
dla val um e outro dia vai outro. Pergunto, nesta oportunidade'
quanto fica a viagem de cada Ministro? vão lá para fazer passeios
e'"tudo p~r conta da Nação. E não vão somente OStSrs . Ministros • I

v~o tambem um amontoado de afilhados. Quanto fica. isto pa~a a Na
çao? Pergunto ao sr. M~nistro Delfim Neto, que morou muito temnõ
em.Paris, ,semp::e inventa uma viagem. para lá, para rev'er.~~sseu~ 1

a~go~. ~ ~stao os seus amigos, para r~c~bê-lo. Quem p~gâ isto?
A daçao,. e claro. Quando se fala em elelçoes dizem que fica mui-
to cara e .que a Nação :q.ãotem condições de arcar' co.rp.as suas des
pesas.

sr. 'Presidente e Srs. Deputados, está na hora do'
povo reagir. É preciso que haja eleições ou que se fechem tudo I

Já chega de tanta demagogia. Já chega de tantar~entira deste ~_
vern~. Agora, chegou a hora de todo o Brasil reagir, de todo o I

Brasll levantar a sua voz ~ exib;_r~eleições que estavam programa
das ~a:a 15 de :r;ove~bro:.Nao venham di'zer ~ue o Governo não tem'
c~ndlçoes. Tambem nao vao dizer que o prazo se esgotou. Temos
al, o Congresso Nacional, que ainda está funcionando. É só fa~er
~ p:sojet~ de lei modificando o calendário eleitoral. O que é ne
cessario ,e que haja eleições livres. Que sejam a 15 de riovembro-
a.15 de janeiro ou a 15 dé fevereiro. Temos c..SCoillissõesProvis6
:r:'las.dC?spartidos~. muitos deles já constituídos. O que falta é o
des~J~ do Governo de realizar as eleições. Tem medo do povo que
esta lnsatisfeito. Antigamente, só o miserável era um insat~sfei
to ..~a atualid.acie,todo mundo é um insatisfeito. NenhuriJ.aclasse'
apola o Governo, pois está vendo tudo errado. Até os fazendeiros
q~e er~m ben~ficiados pelo 'Governo, através do Banco do 'Brasil, "
nao malS estao com o Governo. O Governo fechou todas as suas por

tas para eles. A incapacidade adDinistrativa do Governo está em'
toda parte. Gomo disse 9 nenhucoa classe está satisfeita com o atE
aç Governo, a não ser a classe dos polítiCOS, que está abraçada'
ao Governo. Os operários, os bancários, os comerciários, os fazen
deiros, os agricultores, ninguóm, está Sé.':.tisfeitocom o atual "7"
Presidente da República. Todas as medidas são tomadas de forma 1

errada. O GovGrno conseguiu contrariar toclo LlUndo, Ele deve ga- I

nhar uma medalha, pois dificilmente o governo consegue contrari-
ar tocias as classes existentes no País. Sempre contraria umas, I

ruas em compensação, beneficia outras. Só CJ.ue.rr~está satisfeito
com a nossa atual administração sS:o os ministros, (1ue estão se '
enriquecendo. SBgundo dizem. os jornais, estão fazend o depósitos 1

na Suiça. E isso foi noticiado ?elos jorn2is. Caso haja qualquer
eventualidade é só ir e. Siriça e retirar o seu numerário.

Apesar de tudo isto, vem o Sr. ~Biênico~ VEa vez I

mais, dizer que as eleições ficam muito caras, Isso é uma aberra
ção, isso é uma demagogia. Que isso fi~ue somente para Brasília~
Aqui em Minas Gerais não podemos aceitas coisas desta natureza. I

(~uere£.loseleições livres, quel'emos eleições a 15 de novembro. ÉI
pre ciso cJue todo o povo de Min ....s Gerais, que todo o povo do Bra-
sil, levante suas bandeiras e não aceitem esta imposição, que es
tão nos querendo forçar.

Muito obrigado.
* * *
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Senhor Presidente e Senhores Deputados:
Notamos a Casa fria, parece-me que há ~ualquer

coisa na esfera estadual ou federal, ..,:pois nunccl..vi, desde que
aqui estou, tanta frieza por parte dos 3rs. representantes do p£
vo ao participar das Reuniões desta Casa •

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, temos acom-
parulado os acontecimentos referentes ao projeto do Governo, enca
mi~haào a esta Casa, sobre o funcionalismo público. Comoer~ deI
se esperar, mais uma vez, o sr. Goverrr~dor, ou a sua assessoria~
dá uma demonstração de como não saber administrar. Notamos no I

projeto 'o seguinte: aqueles se'rvidores Çlue já ganham .Quito irão'
dobrar o seu salário,; já a':i.ueles que nada. g'dnhamterão um aumento
de' a~enas 50%. Ora, Sr. Presidelne 8 Srs. Deputados, para um ser
vidor que ganha cem mil ou mais 'I)Ormês não há necessidade de se
dobrar o seu salário para 200 ou-mais, ma.saquele que g~nhc_'.-como
por exemplo: um soldado, a(lenas'4 mil por mês9 sente extrema(ne-
cessidade de dobrar o seu salário, princii.Jal£1ente (luandó vemos o
cus to ele vida como está. Uma1)8SS0o. que garhla cem mil e l)assa a'
ganhar 150 mil, não irá sofrer problemas financeiros, no entanto
o mesmonão' acon.tece com aqueles '.1ue ganham 4 mil cruzeiros ou '
menos. O Sr. Govérnador, então, mandou'a esta Casa um projeto de
lei que concede um aumento de 51 a"lOl%. Cento e um por cento pa
ra aqueles cp;,e já :ganham um bom salário e aos illiséráveis9 a:.J.ue-'
les que garillam~uatro mil cruzeiros, l~ aumento de apenLs 50%.
Ora, o (lue representa um aumentú deste diante de uni. custo de vi-

. da tão elevado? Umsoldad.o (-:1ueganha 'per exemplo ci.uatro f'J.il cru-
zeiros," vai passar a gal~lar seis ,mil. UmnUBento desses irá rcsãl
ver em nada os seus problemas financeiros.

Sou fi:ivoravel a ',L11e se dê condições de sobrevivên
cia aos seTVidores~ - ou seja,' um soldado que Ganha quatro, mCT'::;ce
ganhar oi to ou doze e a:1uelo serVidor que já ganha C8ffi, não prc-
cisa dobrar o seu ,sal,3.rio para d.uzentos.



-)(.* *

SB ele não tomou conhecimento deste problemas,
:rOl porquenão ;.luis, l)ois sabia de tudo cono Chefe da Políoia Mi-
litar de Minas Gerais.

Tenho dito.

faça-o agora. A situação é de tensão. Já enviamos ao Sr. Secretá
rio da Segurança PÚblica um abaixo-assinado de dezencve entida-;
des, pedindo a retirada do Delegado de Governador Valadares 89

até hoje nen..1Lumaprovidência foi tomada, _luero crer que a politi
oalha oontinua agindo nos bé:.stidores" Assim funciona a Justiça t

no nosso Estado.
Ora, a polícia precisa SOT 1JefG.remunerada para

naa se corromper. Estamos esper2Cl1douma res:)osta do Sr. Secretá-
rio da Segurança Pública. -

2s te e o es~)elho de J\iIin.:.::.s Gerais 9 espe lho do G'o-i
vernador Valadares. Rádio nenhULl.:t.~uer mais ter eu suas 8miSSO-1

ras, um repórter policial para levar à cidade a notíciQ dos acon
tecimentos. Nós esperafJ.1os lue os assassinos responsáveis pela -.-
morte do radialista sejam punidos e encaminhados à cadeia? que é
o lugar pró~rio para assassino.

-

Pela Ordem:
Sr. Presidente, ~~eQ sabe llielhor Que eu sobre is-
deputado Jose Geraldo de Oliveira :.iue f'oi Comandan
Militar e sabia dos problemas de Governador Valada

,
so, e o nobre
te da Polícia
res.

. (

Emnosso entendinonto, julgamQ~ que a assessoria'
governamental, o planejador do Governo es.;;á errado, porcl.ue o pr2.
jeto não vio resolver os problemas da~ueles çue realmente preci-
sam de V.lD. salário melhor'. . .

Sr. Presidente e STs~~J)eputados9 p.a semana passa-
ida,; ouvimos um ilust:t-e depute-do do 'Gavêrnofazor re-ferê:ricias que
rdiscordamop, $obre sobre os militares. Gostar-iar:p.o.s,rd~ tê-lo res-
p0I?-didona~i.uêla oportunidade, o que infelizLlQl?-t? -;}.âp nos f9i pos
sível. S:óagôra viL1os'a esta tribuna :c:ara.,come11.ta:po discurso da
. :.J.ueleilustre .parlamentar. <para aluele nobre deputado .os mili t~=
'.res. são. cidadi3:r,s assim. muito bonzinhos? muito coitadinhos que en
frentam a luta para ganhar o':pão de cada d,ia; são homens sem de-
feito, Qu.eamama Pátria e só vi'ierrr praticanÇ1o,.obem. ' .

• t'V". •• t'V ,.." t'V

Nao? STs. Deputados. Nao ha rB,gra. sem exceçao,
existem realmente a~ueles ~ue mereoem o nosso respeito e a nossa- .:. " .'"'-adr;liraçao;. entretanto existem tam.bemos maus soldados, a',lue18s '

" ,..., • ". t'V~ue alem de nao cumprirem com seus deveres de militar sao real-'
mente perigosos, clue por vingança ou pe:r;seguição, matÇimsem.pes-
tanejar; como aconteceu com.o.nosso saudoso Belinho dá Rádio Ibi
turuna.

" Achamos que e"pre ciso uma refor~?--ação total dos'
'luadros da, Polícia ltilitar mineira. Ao polic~~l cumpre o dever'
~e manter a lei, de obedecê"':'la e,' fazer com Cll<.8 os outros a obede
çani; mas, não e isto o C1llese vê. A+guns policiais 9 ne~llmosno ..-
Cluupremos seus deveres elementares. Enfrentam a morte e não .ma-, ~ ..

tam ninguem. l~s, às vezes, covardemente, agride sem dar chances
"de defesa. Em Governador Valadares, como em todos os batalhões I

há elementos considerados pela p,opulação como_.ierigosos.
O radialista Helio de .Oliveira Passos, foi assas-

sin2.do 11.2._.',uelaregião, por ter fa.lado e. verdade 8, até hoje, ne-
'-'!".humaprovidência foi tomadaparc- elucidação do fato. Hoje, ne-'
lihumradialista quer fazer o, programa policial ~23 rádios da c'i-
dade, emVirtude da repressão policial. E espero que o Sr. Secre
tário da segurança PÚblic~, ~ue ate hoje - já 3e passaram três '
anos do assassinato de Helinllo - não tomou nenhuma providência, t
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sr. Presidente e Senhores Deputados:
Não era nosso desejo vir à Tribuna9 hoje9 mas 9

quando nós ouvimos a palavra do ilustre Deputado Arthur Fagundes,
não poderíamos nos silenciar. A razão está em que, estamos ansi£
sos para que apareça9 neste Estad09 um homem para fazer alguma ,
coisa em benefício do Estado e da coletividade.

Não constituem surpresa para nós os planos d.o GO-
verno para a região de Montes Claros. Desde que o dia amanhece o
Sr. Governador vive assinando contratos e convênios. se todos fo
rem verdadeiros, será realmente uma surpresa para nós, do Vale do
Rio Doce9 que vamos querer também alguma coisa para a nossa regi
,.., .' " -ao. Mas, desse GOverno nos nada esperamos ate o termino do seu'
mandato. Se assinar convênios valesse alguma coisa, S'.Exa. 9 de-
veria ser o campeão do nosso Estado.

Nunca S~ Exa. 9 fez alguma coisa pelo Vale do Rio'
Doce. Na exposição do ano passado em Governador Valadares9 pelo'
menos s:. E:xa., lá compareceu. E eu declarei a S-~Exa., que 9 o Va-
le do Rio Doce nada tinha programado pelo seu Governo, por isso'
tenho dito que precisamos fazer grandes empreendimentos, porque'
é uma região cheia de problemas a resolver e quem sabe o Estado'
talvez pudesse ajudar.

Precisamos destacar o Estado do Vale do Rio Doce,
porque quem sabe tendo um governador de lá9 que seja mineiro. e:
não do Piauí 9 possa resolver os problemas que até hoje se encon-
tram sem solução

Nenhum governo imposto pela Revolução, premiado I

pelo Poder Central, olhou para a nossa região.
Temos agora dois problemas que um governador de '

pulso, de grande visão, poderia resolver. As professoras pedem o
diálogo que o sr. Governador não dá. Por que não receber as pro-
fessoras? Os trabalhadores na construção civil já estão também I

falando em greve. Por ~ue não procurar um entendimento com esse'
pessoal, através de seu sindicato, antes que entrem em greve? 1

Por que as autoridades constituidas não procuram uma solução an-
tes da greve? Depois dela já estar instalada 9 a solução fica mais
difícil. Não sou favorável à greve. Não sou porta-voz dos traba-
lhadores. Estou transmitindo o que estou ouvindo.

O Fato é que desse Governo nada mais esperamos, a
não ser o término de seu mandato.

* * *
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Senhor Presid.ente e "S:e:l:ih'oresDeputados:
Vim para es:taça~a~pr~ocullàdo ett r~presentar bem'

o )OVOde minha cidade, q.?i~,:r~ad9r.Valadares 9 vim preócupado em'
cUlll:;?rirmeu dever como :r:é'pres.entante d'o povo'~ As vezes até me ex
cedo nesta minha preoc"Cj.pação~Mas é "preciso lutar por algwna cai~ .; , "'.""', . -
sa. Se nao consigo nada e pOr~lu.ea O'posiçao nada con,s.egue ne~te'

•• ,..." • • .r. • t " '-.

GOverno ~ue7 nao esta preocupado C9m 'ossproblemas deste Estado.'
À oposição 'cabe denun'oiq,r, criticar 'ri e'~'~erai'. O hosso 'dia chega
rá. Todos nós temos" o nosso dia~ Espe'~a:dios(1ue.em 827 chegue a .•
vez da Oposição 1:l1cançar 0 Poder e 'iassiill~ pode~emos atender aos'
. nossos companheiros; aqueles que nos prestigiaram e que esperam'
de nós alguma coisa, Tenho um compromisso muito grande com alllÍ-
nha cidade. FUi bem sucedido, na minha vida particular, na minha'
vida comercial. Redebi o ap,oio c1a<1.uelepovo de, Governador Valada
res. Governador Valadares espera muito do meu ~ndato. Meus con-
,.terrâneos dizem mesmoque de mim'esperam muito~ Do outro esperam
também~mas e;:Leé mais tranquilo.' q outro é o meu'companheiro '
.Mendes Barros.

Omeu co~promisso é muito maior .', ~nto-me respon-
sável diretamente 'para fazer alguma., coisa 'pará'GovernaÇior Valada
res.' ~U7 juntamente com o Deputado Mendes Barros, estamos lutan=
do. Até agora' não conseguimos nada. Nós não 'tem'os prestígio nesiB
Governo nem para tirar um func~onário do Estado, ou séja, um de-
legado de Polícia. Ape,nas estaIJ.os continuando a ;pedir. Estamos ,.
a~ui7 nesta' Reunião Extraordinária, ~ue para mimnada represent~
2stou cumprindo o m.eudever de cidadão eleito para defender o p£
VOe

A adver.tência feita pelo Sr. Presidente, acredito
que não atinge 'a nenhum dos membros desta Casa. Todos eles estão
cumprindo com o seu dever.

Sr. Presidente, agora falaremos em religião. Sabe
fuOS lue ff~ Santidade, o Papa João Paulo II, visitará a nossa Ca=_
pital dentro de breves dias. Deveria vir a::i.ui sem festy.s,. somen-
te com humildade. É preciso que se mostre ao Sàn~~,Padre o .que '
deve-se fazer para o povo sofridO do nosso :8stado. É preciso fa-
lar-se sobre os desgovernos que a'lui temos ~ Não' àcho' .justo que '

, ..- " ,

.,",



Senhor PresidEmte e Senhoref3 Deputados:

Sr. Presidente, há mais de 1,;.Iilmês fizemos. Ulll Re-1
~luerimento a esta Casa pedindo ao S'r. Governador do 2stado il1-1
fOToação sobre a distribuiç50 de verbas aos !!l~~icípio89~isto
por~ue queremos fazer um.apanhado sobre esta distribuiçao, e
até hoje não obtivemos nenhuma respoota.

Apelo a V. ~a.~ Sr. PresiGente~ para que faça va
ler o meu pr2stígio e faça chegar até nós a resposta à esse Re-
.;J,ueri.mento.

M2..s~ Sr. Preside~1te? :no início do mês d.e jl)~1hoo'
.Sr. Gover:n-_doresteve em Governador Yaladé';ros. Todo o povo de I.

'Vàlo..du.res esperuvil Llue o Si'. Governador do =':;sté1do realmente i-.'
nauguraase e prometesse ~lual~luer coisa de interesse real.8ente I

nossa região, princil')allllente eu Governador Valadares.; O ~;ovo os
perava de forme, ansiosa, por~luo :'10. realic~.ado nenhum Governador I

, P l' .anterior justificou ate l.:.cje a SU2. passagem no a a.ClOapresen-
tando algum. trabalho eLl favor da zona do ,Vale do Rio Doce e em'
especial em favor de Governador Valadares.

Vergonhosamente~ Sr. Presidente~ no início de ju-
I ~ d 1 ('1 •. " ..~ G Inno o ':lue prese:i.'lcianos foi a inauguraçao promovi 3. pe a v .•.i...ü

de um.afábrica de farelo. Or2., vejam 'só~ uma fábrica de f2~relo~
Tdos nós lUO viveillos no interior sabellios ~ue 1u~1~uer fo..zend.ei-
ro~ até IDeSmOos mais humildcs9 podem fazer a in~uguração de I

núla uma ftÍbrj.ca de farelos seLl'~!recisar de tantas festas G tan-
tas homenagens.' T!iél,s~ essa inau["i.-:.raçãode uma fábric8. de fal"elos

. s'"'rviu Dara alP-:Uru8.coisa. serviu '"ara sentirlilOs o despreparo d.o"v x o 1:'Sr. Governador, pOTluC o seu Secretário da Af:,Ticü.ltu.ra fez 1)2 '

maraviDl0s0 discurso apen3s para explicar a S: Exa.9 o Sr. Go_1
vcrnador o que é a CAI.:IG,o que faz a CiU.HG,o (lue a C.Al\'ITGvai I

I. r">'" dr C' ...., ~, t le:':1e-n.•.."'r o"e S" "xa Iexpol~'Gé1.r~em l:lB~ so GU. .d...•..•..L\i. üssun o <3 llJ. .L.:.lJG":lY- • ~ c. ~

já devoria conhecer p3.r3. ser Gov3ri.l,~~dür.::3ste Governad.or e de '
IvTinasou 112.0 é de IFin;3.s?3sté. ~'l2:ve:ld.oaté necessidad.e do Sr. Se
.- , 7

cretário d.a ~\.gricul t1.1rCt8Xl')lic':'1::::''.jG.7.'2 ele o ::l'L~ee a C.L',JaG?e nos

se gc.St8 30 milhões de cruzeiros p2.ra o..su~ rocopção. Não quo
ele n5:o mereça. C.omodisCílJulo de Deus ve!!l tr2.zer as su::.~sbên- I

,...~:u-~""Onosso Estado. Que.úlso..be '-:iuecom.as bênçE£osas cois2.s po-
~-- ~ ~~ A ~

derão mudar neste páís. O nosso Governo precisa d~s bençaos do I

Sb.nto Padre 9 .d.D.,~uele enviado de Deus. Que£1sabe Ll.uedepoisd~ I

sua visita as cois2s poderão melhorar. O nosso Governador ate ho
je não conheceu o ~o~sS Estado. As vezes9 recebendo as.bênçãos I

; de S. Santidadé ~ podera trabalhar e.úlprol do desenvolvlmento de
nosso Estado. Se tal acontecer~ poderemos ter as estradas que I

tanto SOrulQ!!lOS~quais sejam:. a de GovernQdor Valadares 'a Manten~
de Governador':" Conselheiro Pena9 de Governndor-Guanhães, de Go_l
vernador Valadares-Montes Claros.

Há dias um.ilustre delJuto..ào info:r.mou c.lueessas es
.: trCl.das seriam feitas',',; oqúe não acreditamos. Coin as bênçãos do '
. 'Santo PaCre poderão ser' 'cons-cruldas. . ."

Estamos no' mês dos Santii:>s. (j' dia da~'vJ.:sita do Pa-
pa está chegando, PoderEimoster a tão sorulada bênção de S. Santi
do.de•. At~ agor2~, 'tenho eu q_ presSãó de '-lue as bênçãos do Papa não
chegara£1 aos mineiros, e, ~os brasileiros, embora o Brasil sejal

o.,País' mais' religioso do' Continente Americano. . . ,
A Revolução 'se propôs a revolucionar essePals, a

acabar com os agitadores', a Tlrender os' 'fora da lei'. Nada. disso '
está acontecendo. Deveriam fechar as port~s às mul~inacionais p~
ra não tomarem o dinheiro d(YpovÔo 'Mas nadE.~foi feito. Aproveita

" " ,
ra~ da-Revolução e falaram que iriam fazer. muit~s coisas. Pensa-
vam.os, na ocasião, ':i.ueiriam moralizar~a coisa ':pública, o dinhei
ro do povo seria bem aplicado, e a mord'omia acabaria. Houve 1.1LlI
homem, Jânio Quadros, ~ue se propôs a iss07 !!las ele era um louco
e esse louco renunciou. Vemos hoje nos Mlnistério$ as mordomias,
o diTl..heiro;do' povo .mal alüicado, falam'<l:ue o dinheiro vai para o
Norte e o dinheiro não chega lá. Assim9 Sr. Presidcnte,' dou as I

boa~'vindas ao Santo Padre~ a~uele que está viajando o mundo to-
do para Unir as'- Igre jas 9 unir os povos. FÍLluei triste em saber I

'-l.ueos Deputados Federais, Estaduais 9 nã'o. es~âo na agenda do San
to Padre. Eu, pessot:l'lm.ente~ gostaria de sáuçla-lo, ..aperts.r a sua'
mão. E, hssim~ s.ua Santidade me iluminaria para que ~u~do.vies-
se a~ui na Tribuna, .usasse as palavras commais luz e nao disses
se coisa i£1próprias. Dou bo~s vindas ao Santo Padre.

Telli"lodi to.

.:.::;,"

-'- (.

* * *



presencie,mos a oratória do ,Sr. Secretário c1aAgricultlu~a? diri-
gindo-se? não a todos que o ouviam? ao que nos pare ceu9 f!K',S ao t

Sr. :GOvernador do :Li:staelo o ~lue erc::. aC.t\l.1IC,. Aérliela foi llliia in.a£
gLU'ação~que não representou nada Rara nós? "pois nossa região I

precisa ele tudo? e o Governo só arrecaClL'; 'dinheiro? não realiza£
do nenhUIÍla obra de im})ortância. Inaugurar uma fábrica de ração t

não te.o. nenhum significado. S'entim.os''Vcrgonha por saber que o I

'Sr. Governador do 2st~donG[ü s'aoe o: '-l'ue 8. C/J'fiIé, pode fazeT em "
Úinas Gerais. Há Um. despreparo total doa pErte ,do Sr. :Governador.
:81e d,everia usar a palavra. po.ra dizer o ,lUa é a CAEIG e o c1'l'.e
ela está ofereccJ.1do ao Va.le d,o Rio Doce e não e,eixar este encaI'
[1'0ao Sr. Secretário. Isto demQnstrci: que S. ::2:xa.9 nado.. sabe do 1o .. -

'(lue se passa eo Minas Gerais. Foi 'lJre ciso ql',e ocorrendo. 318 e,ê.
tá co.o.,)letaoente desprepara.do para o carBo de Governador do Es-
t2,dÓ. 11as também9 'a suo.. el'eição não foi suoLletida àa3!Te ciação I'

I do voto livre e9 portanto 9 ele nã.o sabe do que o Estado ~Jrecis2..
Não ':conhe co nac"t.ade 'MinE'.s Gerais 9 nem os seus 'problemas •

Sr. Presidente? S"rs. :Deputac1os?'pegaram um 11olilOfJ.,
do Piauí que estava em ~rasíiia? num apoio a 'estê regime que

~ ,.-..J . ,...., ' .. n - ':l. ,...., .~nao acaba nunca e que nao, Iaz'naaa9 a nao ser para os seus cor-
religionários? e filandaro..m-no para goverl1.ar Minas Gerais. Ele 1

não 'ó IiJ.D,U cida.dã:o. E educado 9 fino 9 n3,sCOmlJletanente desprcpa-
:radó<para ,o cargo de Goverl'L~dor do Est2.do 9 '};lois este cargo ~9re-
cisa de', 'um. homem.atuante quo realmente coru1.eça os probler,lé\S do 1

2s9J(lc10é: saiba resolvê-los. .
J3atería.úlos mesmo lJa.illas '::10 S'r. Governador se ole'

fosse ao-Governador Valadares da; início a al6:,1..lJilllobra ree.lmente
iill.:;)ortante 9 como a estrac1~-: Gover~1.8.dorValadares-llfuJ.ntena. Aí s'im,

, ,i' ' lI~' f'b' d'nos nos sontirl2':t!.os eS1Jerançosos . .1.;1<':,S, lnauc,urar uma '8. rlca e
ração? Isto 8 cOLJpleta;;,onte insignificante. O Governo arre cada I

clüll'leiro do DOVOe deveri.::. devo17ê-lo ou o1Jr::ls.
;:J -. •..••. A. t IVam.os trat8.J..~? <J.gorc., '-'.~ cte:tlClenC:Lo' ..lU8 emos no

seiJor policial. O c idad&o nao t. ~rJ.L ..081"claQe do sair e ::lo "'foI taI'
à S1.'..8.casa? p81a cOLJ.~;üeta:Calta de policiafJ.ento. Os o8.irros es-
tão cOBpletanente abai1.ClOné:~doG.Só existe IXüicio.mento pa28. veí-.
cuIas e para. Iilultar cic~ad.2:of39 LK:cSnão )ara d.efendê-los. r";:orona
:PaDll')ulha e minha casa já :foi invé1dtda 5 vezes. Agora 9 oololuei'
dois policiais para vigiá-la. Todos os IilE:l'.Svizir1J1.OS já foram I

assaltados. Não há ,lualquer forma d8 lJolicia.c.entú. Anti3Q.üel1.te 9
ainda existia COSIae e DélJnão que, ~:)elo .úlGJ:lOS9 Iüantinl1aIil a orc1eDl
o o respeito, pois l,;'Jjl ladrão, sabendo do. 8xistêncL1. de U111 poli-
c ial:lent e 9 tonhé.~ um certo receio que hoje nâ:o tCj.!l Jll:J.is. O Sr. 1\..L
nistro da Justiça 9:.(o,e fln;:.doutantas vozes sua opiniuo 9 'ceve co=
no priÜlcirc"s lJo.lavro.s, Clus.ndo elltrou para o Govorno~ (1\.,'.0a poli
Gi::;,fosso para ;:.l.S ::cn2,s, 2. fiEI. d,e prote geT o povo, Isto 11~,~,Oost~i'

d ~ t Go 'ocorren o? por~l'v,e nao enos l)J'J. verncLdor enorgi ;:::0. O iloverno ~
deterElina e seus 2.SSeSSOl~es têm (lUe C11úlprir, o Tue COr.Lf,Gitui urm
demonstração de fra:J,uezg, do Governo que OCl'.pa o ~E;tado ci',? 1'.Iin:::.s
~ 'O t' d ~liOr8.lS. povo es 8. j)é1ss:::mo l)or privaçoe s) e -rc..i P1:1S8[::'..' LlUito:
Llais" poT'-lue o 1'í.iinis'cro Delfis Neto, já deIil0nstrou não ';~er conri,=-
ções ele resolver o p'J..~oble11C;,do. inflação no J?aís, E (' 1')0\/0 não -j-

sD,1Je9 por'~1110os prí;ç os de ~lercêi.d.orias estQo sul indo destu LlcJ.noi
1'0,. Eu C0.0.1)]: o V..Da ille:ccs.doria lJor elez c:cuze iros (? B. "rend c ::mr I"
doze 01) treze C"''','7eiros ~J:,-T.• C" l"~ ffi"l't'1 rre'~';~(-' 1"0 Cnr .... 'Y' .. ' 1l~'0 ,";.~ ••~

•• I -L. v. .=:.J -'-:' ••• {j.: •...;..~ r; .i(...&. ,lA. G~ Ó ..Ll. V-' '.•. \,;..\:.. ' .. '-.il;..)~ '.. .....w......L~ .L:J.\:....l

cad,oria por cinco cr-,,:Lzeiros e a vend.e por 'l'...:Laj,:'e:i'lt8.e:a: c Jll.O c-'
corre C01:.1a g;:;tsolillil, O povo 1Jr::.Lsileiro nã0 j)()c:.oJ?~Lg:.'..rC :Jreço!
," 1. ,/ ~- ' ~'Lla go.,so lD'l e Jé:.. S.J .Ié1.l2.ed DO,:rO proç o. 3st2.. tU0.o e~~r2.c.,,J,,:,.;}J,:c~,
ciso VBa mudança gernl.

O Sr. P:resió e2.1~~eda Repúblicú, lnC',:;'lClouf8.~~er o
I EOF';::;, i:1,,;'8 dificj,lrilcnte vai i!.lUdal'a16'ULlc"lcais:.,? Pelo i~(:ne89 ele--
via BUG..Ll.r() sou ~IillistGrio, co2.0c,2,:cZOl'lte j o....'e.úl? de illentG.liQnde, , ~
1:;'OV8.,seu VlClOS 9 :'lue ~F"eil'L.',ll'.tc.y 8I;1f'o.vor de 8(~USirr:.9,os o do
1')' () b ' ~, 1't ' ~ ..
.L alS. '~U8£13::;' e? o.~::;SlL19IL1,lQ ar 0.. rj :P2.l'lOYé:Uccpo l lno Cl o :~T2.sil.
Q ~,~ J

\ u.ef~ sabe :i.)od(~r:.:-,chegf:lT 2. c(;nC1UDi:1Od.e :..r."~:est,_1, tUelC'C:O:T:::l.QO.Es
ta e a nosso. últi~a esperançao

Sr. Pr'esic1GEt8? j)eço a V. 1£ca.5 que cobre do Go-:.'
verl'!,O lU,1:gedid c qU0 fL381110S80bTe a d,istri buição d.e:::'vorb2.s D,:J3 I

• , • • ~ ...J.. .•illunlclj?loS, l::Ol:.3:~,UG:L~Ofaz'jY llGlpronuncl8JJ.enLJ o 80 [Yi'8 8 :3300 CT.:_'-

t" 1 l' t ~ 'bl . ..e~:'J,OS08 C-.lSrj.vuiçc:o ,ele, dinJ.1eiro j)u lCO pura Cie-GeTi'.::.i~12das
j?essoas o

Muito Obl'ig::::,c1o(o
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Senhor Presidente e Senhores Deputados:
Sendo euo hüco comerciante? representante do po

, ,-
'10 ~íest2.casa? v~nho é1 esta Tribuna para tecer crlticas ao Se:-'
1~10r ffecretário da'Fazenda de Minas GeraisJ'não como represen-'
t2.nte dest<Í cÍasse, através de delegaçã:o~,iliaspertencendo a es-
tE:L classe e veTIdoa, angÚstia de Eleus ,companheiros';'S8.m saber I

que'rulno 'toQar~ tomamos a liberdade de levantar a'nossa voz pa-
ra pC;Jd'l-r"iJrovidências ..enérgicas. O Si'. Governador do Estadó é I

incapaz? como vem de~onstrando desde o início de sQu'mandato, '
com una adninistração de total ineficácia e? agora? também, o
Sr. Secretário da Fazenda vem tOBando medidas contra as qvnis '
nos 'levanta~os? co~o esta que virá por em ~rática? dentro de
poucos dias? que se refere ao rCM? ou critério do contribuinte.

Como sabemos? os comerciantes pagam reM por aque-
la al~Quotas que sobram entre o débito e o crédito? outros por'
eGtima tivas. O que está ocorrendo é que o Si"'.s.-ecretário da Fa-
zenda está querendo impor ao pequeno comerciante lUil aunento de'
200 a 500% ou até mais do que isso.

Sr. Fresidente? Snrs. ~eputé1dos? assim COBO as de
'" " -mais classes tem os seus defensores? nos tambem levantamos a I

nossa voz? porque tambéa o pequeno comerciante precisa de alguém
que lute ea seu favor. O coaerciante é tido como homem desones-
to? homem que ganha dinheiro dertlais?['£s? C],ueesquece a\.,;"uelesI
que estão no governo; que o comerciante é o homem mais sacrifi-
cado no País. Basta voltC1.rmos as nossas vistas pu.ra os pequenos
comerciantes que cumprem um estafante horário de serviço? já I

~ue abrem as suas portas às 6 horas da ú~l1hã? a até as 10 horas
d,J,noite estão es:p~ral1do um freguês para .:,Luapossam arranjar di
ruíeiro? a fim de saldarem,seus comprorJissos.

ffr. Presidente? Srs. ~eputadcil? podemos com:;:2.T2.rI

o pequeno comerciante ao operário que luta? dia a dia? pela:kua
subsistência e sobrevivência. A únic.:.diferença é \.;,uetom. Uflf-1 "

lJOrtiruíáaberta? a espera do freguês? pcn~a ~;oder mantex- a sua I

" 'I'r:aDll la.



Sabemos que o EstaQo precisa de arrecadação ~S
ICM9 mas com este aurilent01 estão cometendo ~ injustiça, Ja
Jue o pe~ueno comercianto não poderá arcar ~omeste aumento ~a~
buloso. O Governo precisa saber que deve, nua somente arrecaaar
diruleiro mas dar condições de sobrevivênciQ ao povo.

Os pequenos comerciantes que vivem de pequenos lu.
cros em seus armazéns perfumarias e t~ntos outros pequenos co-
Bércios terão todos eies9 calculado o IGrtIatravés de estim.ativ.
Ó :lue o SI'. S.ecretário pretende com isto é tripl~car o valor da
arrecadação do ICM, sacrificando assiB, ~inda D~1.S, os ~e~uenos
cOli1erciantes do nosso Estado que não terao sequer, cond1.?oes de
sobr:eviver. É Dreciso que o governo reconsidera esta Lled1.d.ato-

,- .rnadae' adote ~ outro critério mis 'Consciente, J:1.aisracional (;
_'.."1.0 dê a todo pe(luonc cOBorciante? condições do ~obreviv~r. .

Eu, na '~1U8.1id.adede cOL1erciante, nao poder1.::.1d~1.-
x~r de Qanifostar o Deu apoio de todos estes pequenos C080rC1.a~
t8S -l.uelutam pelo sou pão 'de cada dia, lançancl? este protesto'
~'Jl1tra o Senhor Se cretário da Fazenda. ~u pedir1.u ao Sr. Secre-
--::irio :;Luese fizesse um outro estudo a respeito do assunto. Que
) Sr. Secretário deixe de ilusões o 'lue tal estudm soja f~ito '
;08 base na recili'd.ade dos nOS80S lJoquenos cOli1erciantos. Nos, sa-
-~(L10Sque o Estado precisa de arre cac1ação, IJ.<:t-ss,:b~BO~tarJ.beIJ.'
'VE o Estado precisa diminuir as BordoDi~s, ,do d1.fnnu1.r aG,des~
:;esas supGrflu;J.s e ,-.i.UG, assiLl terá diril.leiro. sU£icie:r:-te par~ sa~
~l,['v:C seus. comproLlissos. Não é justo ;'lue o ~st2.do CJ.uerraret1.rar1
do ,Je-:i'\..':.e:1CcO.G1erciantco pouco que ele tem para ~agar su~~ [~O~-

do-'~i-l '-' '''-:; ~"\-J.~PC1.'so isto sÍl:l, (Iue o excesso de ve1.culos Oi:1.C1.o.1.81.:..1.._<";"",,;.,:),, ...Jo.J I ~ 9 _ ,...",

""e a,=,.,--:""'-'~'''::I r,'o~'dol~.1iado J.:staGo seja red.uzido, e nao ha, tanbeD~.'I..J~ .~\:;;:.1. ~IGJ...:J. ~ .•~_ .L ,

~ecessidade de tantos secretários e sub-secretarios,. Porta:.1t(}, ~
Senhor l'resid ente, Sel1}wl~cS:Dellutados, se o Governo persistir '
nesta nedida ele estará praticando UDa grande injustiça

Nós voit~rcilos a esta TrioUlLa en outras oportuni-
U"'''e'''' -)~-~..,r:c>Y1Ul1C1.'-'r- atos C:Oõ'lú8ste e eSDeraB:)S <l.ueo S"el1J:wr'Se<-'A ..: to:> I Q.•..!.. c::.... U, ~ • ..:.. t.... ...l. __ .~ •.•

crotárlo tCIlle as nedidas nocessárias no seJ..1-Gi,10c'\.ec,;,ueo 3.un.en-
to do ICU não seja tãm absurdo CO['10foi j}ropost09 UQ.iLl)osto que
nir:,t;-ué.o.teL1 condiç ões de' lJagar.

Tonho' dito.

-

Senhor Presidente e Senhores Deput~dos:
Há poucos dias recebemos ~lffi convite do Sr. Gover

nador para a inauguração da estrada de Itaobim a Jequitinhoru1a.
Ficamos satisfeit~s. De qualquer forma é um melhoramento'par0 o
Estado de Minas Gerais. Mas, no sentido político;~no sentido ad
ministrativ07 nóavimos que o sr. Governador fez aquela estradã
pagando, vqtos que 'recebeu"naquela região do Jequitinhonha, sen-
do ele 9ill,dos mais votados naquela região~ Então, ele foi fazer
aquela estrada por seus correligionários. E a nossa regiã07 o '
Vale do ,Rio Doc.e?'Onde está o Governo 'do Estado de Minas 'Gerais?
Onde estão; os homens que, foram eleitos por a'quela região? Onde'
estão os responsáveis pela dinamização, pelo progresso, pelos '
benefíci9{3, que naquela região irão propiciar não só os eleito-'
T(~S, mas,:tambémaos habitantes''de todol o Vale do Rio Doce? O Gb
! \TGrnohão' 'cuida de lev~IT L1elhoria para o Vale d.o Rio Doce'. :

Há dias, e'Lê cobrava a. construção ~e urna estrada'
de vital importância para a região, o 'trech:b de Baixó..,..GuandtÍ.a'
'-~,esplendor e tive como resposta que a const:Jução não p'ode 'ser.'
80ncretizada porque exists um empccillío financeiro ,.muito giàneÍe~
:':'altD.m-lhes verbas. Creio que o bomDeus não abençoou o Vale ,dJo
Rio Doce. É "\lill,aregião sacrificada, é uma região amaldiçoada':;'

Sempre at'ento às necessidades da região, vou reu
nir-me com a Associação Comercial' e com os Prefeitos àa região;
para lançar ummovimento de emancip.:::.çãodo Vale do Rio Doce.
.êónse(,r:,entemente, poderemos ter no futuro o nosso próprio Govor
nadoI'1 e automaticamente realizar .mais, alcançar u.mmínimo de "7"

progresso necessário ao nosso desenvolvimento e a tran(!uilidade
econôBica e social da região. Antes tínhafJ.os mais repr~sontal1_'
~es para a região. Hoje, o Partido do Governo aumentou o seu ni
lliero porque tendo mais um deput,:"do eleito pelo nosso liartieo ~
além de outro adesista. MesiliOassim, n20 co~seguirám levar ffie-l
lboria alguma; para a região, '~a~to a estnada Ipating~-C81.F~bri
oi:lno. Fabriciano está intral1sitável com. serio perigo l)ar2. ]Jcs,-
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Senhor ..Presidente 9 senhores Deputàdos:
• '._'.i ~.: ~ '.~. :~.:~~ ~-',",..

) 1 i:. i::,. ~' .' , .. Hoje 7 como.,não tem festa? o Si< Presidente Ti tu-'
. lar ,nao esta presente. C.afJ.ogos t~,~de'festi:i'. o~Sr. Presidel1.te Ti tu

" ,...., -,
lar 9 nao e?
. . .' Masr S'r. Presidente 9 '. Srs. Deputados 9 a Mesa da I

,As~ymbléia:'tomou uma.atitude com à -d,uai nós :énãoconcordamos.'.Os'
.:Jeput,ados da' Oposição deveriam tercondiçõ~s' "de9 pelo menos9 :po-
.der corresponder com seus correliglcm4,rids •. 'Á "Ü},Josiçãotem lúta-
.d09 nesta Cas~, e se não fez nada é porclue r"ealmente não tem' con

. " :C1içõ,E;S.M:as9 ,pelo menos9 deveria ter co'ndiçõesde comuni'c3.r com'
,seus correligionários para i,nforma-lhes à réspei to da luta er,], Cd.U8
,..vem se' empenhando nesta Casa:. rj~:::LS9 a Mesa Diretora desta' Ca's'a es
tá cobrando,.uma '.i,Uotaexcedente para està correspondência ou se
ja9 to~a c~rrespondência ;Queultrapassar à ~uota estiPuI~da o'
:Jepu,tado terá ':d.uepagar çle'seu bolso. . . "'.' ,,9 ,

Outro assunto l11..;.egostaria de destacar9 Sr. Presi
dente, Srs.Deputados,. é 0'que9 dias; atras.9.'0 Sr. GOver:~ado;". '
Fra~1..celinoPereira9 com a sua demagogia9 chaL10Uos PrEd:e:Ltos' de', . ~ ",' .
var~as regioes para disrtribuir uma tut~méia;.\ie;_ ajuda.9 ousejo..9 '
.esta ~luerendo comprar os Prefeitos 9 atravesdo"dinheiro do ~sta-
do, -e9 nós da Oposiçãor n.ão podemos concordar' cOlil:isso'- S~ o Sr.
Gover-nad'or quisesse distribuir:'din..1Leiro aos £lunicípios9 que fizes
se através de agênoias bancárias e as Prefeituras para receberem
esta ninharia não precisam ser convocadas ao Palácio dos Despa-'
chos 9 colaborando para llue o Governador faça sua média política.
~le não precisa diss09 por~~e ele é na verdade um interventor im
posto por uma Revolução.

As Prefeituras estão recebendo de acordo com os '
interesses elei toreiros do Sr. Governador. Nas regiões em '--lue
ole tem mais voto a parcela é maior e vice-versa.

~ esse Sr. Pr~sidente9 Srs. Deputados c quadro
vergonhoso da nossa Min~s Gerais. Na nossa região do Vale do Rio

Governo a so
com todos os
emancipar- o I

mais de dez anos
ne.úl no ano 2 '

* * ,f

soas e veículos9 dificultando o esedafuento das riquezas de nos-
sa região ou de nosso Estadà que saem.'.para o norte ou para o sul
do País. O PDS está comprandoiPrefeito?, Deputados e Vereadores.
Tenho a impressão que os deputados' 'estão -aderindo gratuitamente,
porque nada9 até hoje, sobrou de benefício para o Vale dq Rio f

D.oce. Por isso 9 vamos levantar 8. bandeira da' e'mancipação. Â. Re-
cei ta Tributária nc::ios'erá desviada para outras regiões. O resul
tO.do do -,nosso::.trabalho será vis'to e sentido pela aplicação ime-
.-3i.at"à"dGsverbas nos municípios do Vale do Rio ~oce~ Esta::'ldo em

"':.: ~.Ldltena9 os; a.rrngós~':cobravama construção da estrada. Respon~i.-'
.,'lhe que inÚIDerofS-'pedidos haviam sido feitos e que eu mesmo s'a~'

~):L:'lque talvez fosse in'cluidaurnB. verba no Orçamento para o I
':;~';:':JTcíciode 1981. TIoje9 daqui dc'sta Tribuna9 sei que não mais'

, .S ~, I"V ,

::era ülcluidc::c e quo' talve z ate o ano 2000 a estrada no.o sera '
construída. Só nos resta9 ent~09 nos unirmos para levar a eman-
cipação 0.0Vale' do Rio 'Doce9 pois 9 muitas outro.s regiões foré'.m'
ellk'"'l.ncipo,do.s?discordando do Poder Central. Se não levantar.Gl~s "
coraj osaDente 9 esta .bd:hcleira de lutc;9 nunca teremos n2.cl8.naque-
la região. O sr. Governador do Estado foi inaugurar em Governa-
d.or Vc:ladnres uma fábriéade rnção. Não queremos f<:Í.brica c~eTé!-
çELo9 ',.l.uere.Q.oso :i.Jrbgr8sso, queremos a construç5.o d'e estrad,:.s.
Govern3.dor Valadarês'não tem sequer UID2.cadGlC?-à altura d2. cid£-.
de9-pois a q118ali exis"te foi construida em 1938. A Superinten-
dência do Estado paga aluguel; pois o Govornonão construiu um'

~, :1 • '. • -"". ~. •preolo COndlgl1.0para alOJa-la. Dlzem que o Governo nao V8.1 aten
d8r à oposiçã09 mas o deputado mais votado do PDS é daquela re=
giãc9 o Líder do GOverno nesta Casa 8 de Cel. Fnbriciano o nada
--ic.:~zem benefício da região que representa. Coma emancipação de
Governador Valadares não tereillOS ~ue distribuir o dinheiro alí'
Jrrec2dado para cutras regiões.

Tambéma estrada de G~illnhãe8, há
::'3t--:. -SGi.lQC construída e mimri tmo~tão lento que
:":':"-'-9.terá completado a sua,' construç2.o. .

Canclamamos os homemsdo Partid.o do
....'-::.:..~L':.2 conosco. Veunosnos reunir agora em setembro

, rl ~1:'_~.'3:'8s--laregiao 9 para buscârm.os uma solução para
V2~J ~o Rio Doco.
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" senhor PresiGente e Senhores 'Dei)utados 9 como po-
demos observar neste momento, .0. Mesa da Asse£bléia Le~is~tiva
..os seus componentes, ao que 'nos 11arece9 só querem mord'ómia e s6
.- que~e~ dar C; -su~ parcela de Ç.ontri buição quando se D.I)roximamas
e~~lçoes. Al9 Slill. Tod~s eles ~uerem ser candid~tos9 IDas nãó
delxa.m de querer 9' tambeffi9a mordomia.

" Si'. Presidente 9.11Gstemomento? repito? nenhum
dos partlclpantes da Mesd, acll8.m-se present'es ~

, Faço um'ieparo? aqui? 20r~ue o nosso ilustre De-
putado Fabio Vasconcelos não está bem desaúcle? moti':':o pelo I

qual se encontro. .ausente '., .
. Concreti~ou-se ontem9 Sr. +'residente,,'o STs. Depu

tados9 no Congresso Naclonal a chamada prorrogação do mandatos'
d ..o "t 'e pre..Lel os e veread ores. Nos? da o.posiçÔ:o9 continué1mos d.efen-
. ~~n.do,o direito do ~)~voe~colh~r os se1..'..s,representantes 9 .ffi3.s?'
lilfellzL1onte? c atua.L regule nao lhe esta d.o.l:doesse direito.,
. Os candidatos a Deputado .~Gc1erD.19antes d.as eleições? prô.me.tem
defend.er o' povo 9 mas uma ve zelei tos 9 apona.s. se limitam. e" alJoi-
ar o Governo e,a dizer amémàs SU2Sprpposições. Bs~uecem-se do
povo. Isto. esta acontecendo no Congresso "e -no..sAssembléin.s' Le-I
gislativas, e o foi demonstrC""~o ont8ill? mais uma ve z 9 pelos t;':,n
do~es do povo. ~orql".e eles 'n20 ~~ediraftl,o.voto popular lJara .pro;
.rogar mandatos de vereadores e prefeitos?' mas pera defen('1er o .,
P?VO e para fala:r~m. seu nome qU3.11do necessário. Ontom'-i'oi um I

--c.ilan8gro na pol'-'-" b'"I' ~, "'
c ~~ ~ llJlCa r:_~SL8lrsc por,~,;,l),Cnao 8 isto ~ue o 'iJOVO I

,quer. Nao ~oi para isto que o j)OVO elegeu o~ sel-'..sre:prese~ltan-I.
tos. Isto e uma imoralidado? Sr. Presid.ente e Srs. Denutad:>s. '
Este regime i.m}!osto ao País há 16 anos 9 até hoje não ~ostro'lo'. , ~
~UB esta fazendo. E esta Casa? ainc1a há poucos dias? homenareou
um dos Srs. Ministros de Estz,do. Ora ho.meno.:::eia-se um T'lin~~t'-
. ~ 'r-' " " ~ <:> 1. ~ -Lu roy
quanc o ele íc z alguma COlsa ;Jelo seu Estado ou Dor seu "D-~l' c' "v~_ , _. ~ £u ü. ~b
tc nao e o caso do Sr. Ministro Ca,.milo})en:J,.Eu desafio Q,'ual:'
quer p2ssoa9 a dizer o que fez o Sr. Ministl'ü Cai"J.iloI'eYla :;cl~'

". ~\.;: ~).:f :--:~I ;-.2';

Doce
9
fundamos vários Diretórios do P.? e fO£.10ssurpreendidos'

com.a 3lresença de policiais -:'luerendo saber em.':'lue,localidade o~.
,nosS'o Dire.tório foi organizado. Os nossos funcionarios responde-
ram IIse vocês -luerem saber 9 basta ir ao Tribunal Regional Eleito

..... ..... t' f d t',ral". ~sta é mais uma pressao <lue a Oposiçao es a so ren 09 a e.
os policiais estão sendo usados parn oprillir o povo e evitar a ~
sua entrada na Oposição. Estamos. com um.Governo desgov'ernado. I

Até um.mineiro que está na Vice-Presidência da República não es-
tá sabendo ad..r1J.inistr.ar9' .e'es.tá ~concordando com.esses absurdos'. I

. " IMinas nunca concordou com.iriteresses contrarios aos'. interesses
do povo. Segundo comentárics a gasolina até o.final do ano ,vai a
Cr~60.000900. A onde irerJ.os'l)D.rar?'Por~lue o Governo. ao inves deI
alill~ntar.tanto a gasolina9 não se .interess~ em.transportar,passa
geiros9. pó'is9 alega que tem prejuízos com isso. Mas se tivesse-I
mos mais ferrovias economizaríamos .gasolina. O Governopercleu ', .~ . ~ .... ,
as rédeas e o fio dá mead.a. Os homens do Governo nao sabem o <1ue
fazem e o que dizem •. Comodisse Jesus 9 e.rauma resposta: "Eles '
não sabem o ..J.ue'a.izem.,i:.Assim9 os homens do Governonã6. sabemo I

-lue dizem e o ~ue fazem •. Era preciso mudar9 pelo menos9 o Q~~~ro
ministeria19 ficando 6 governo central iLl:;.)ostopela revoluçao;'

._ (lU8 mandassem os Delfi.ns,.par;::L Londres ou Paris.
.; .: f' 11: este 9. :Sr .. Presidente e Srs. Deputados 9 o quadro

,..- ,
~ue vemos neste momento em 'nosso Pals.

* * *



soubesse? r~o teri& condições G0 illuntero meu capital. Mas o que
acontece é que esses homens públicos? querer.ia:i.1en8.scastar o di
nl1.eirodo Estúdo? querem ter direito às morélomias. Querem viél--'-
jar para a Europa? todo mês? para vender ágvD? quando nao tomos
nem água para o Brasil.

InfeliZillente? a Oposição está sufmcada nesta Ca-
sa? e o único direito ~ue temos é o de vir a esta Tribuna expres
sar os nossos pontos de vista. No oaso cas Comissões? )01' oxem=
plo? en~uanto o Partido do Governo? mantém 4 representantes? aI
Oposição só tem um Deputado pura representá-la. Apesar de todas
as dificuldades hei de continuar na tentativ2.. a que l")ropusde '
fiscalizar a aplicação do dinheiro do povo. Sabemos que esse di
11heiro é mal aplicado e temos de denunciar essa situação. Conti
nuaroi também tentando m.od.ificar a situação das comissões. E e~'
pera que a liderança do partido do governo? que é o todo poderõ
S09 juntamente com a Presidência da Casa? mude a situação dos ..•
Doputados da Oposição nas Comissões. Eu me propus? quando fui '
eleito? a lutar em favor do :Davo e é isso que tenho feito. Com-
pareço a todas as reuniões? mesmo as reuniões festivas 9 Quando'
fazem bajulaçõ8s a homens que não merecem qualçuer homenagem? I

l1DS COmo é meu dever? a~lui comparecer? assim o continuarei fa-I
zendo.
P3LA OTID~H~-0r. Presidente? quero responder ao nosso Secretário?
Deputado Narcélio Mendes. Se abordei Q e..SS'lmtoé porc.;,ueter1.110'
convicção d.ele. Não vim aqui fazer pepel ridículo.

A Mesa da Assembléia -é com~ost~ de seus cembros
e J)or isto o PresidGnte não ~)ode d.ecidir determinadas cois3.s serri
os demais membros da Executiva. O PresiGente não é a Mesa da As
sembléia? que é composta de membros. Isto está no Regimento da7
Casa.

r.
Estado ou pela Nação. O que ou sei? é que ele ~stá a diZO~ am~~

Sr Del-Pl'mNeto mesmo -l)Orqu0a sua pasta nao tom pode:res 9,::ao ..L 9 -- , d dra fazer ~ual~uer coisa pelo País. Infelizmer-to? o Ll er LO meu
"Partido.também'"o'cupou a Tribuna parc~ congratular-se com ~ home-
~ageado em nome de sua bancu.da. Segu..."1dome consta? ele nao ~8ve
autorização para isto, Nã.o fomos consultados. Acho que um Llde~
para falar em nome de sua Bancada? pre?i~a cons~ltar .~s seus l~
d d S'e..S ~.~ queria saudar o Mlulstro q~e o flzesse emera os. .. .Dl'..u.. 9 ~

seu naDe pessoal? mas não em no::e da ~ancada que lidera. Nélo,Pq.
demos homenagear um homom que nao esta faze1'ldonada 8.Ll. benefl-
cio do povo.. O Sr> Camilo Pena não estt.1.soguindo ~ exemplo da-'
queles mineiros do Piauí. É preciso lJ.uehaja algl.:Lem~lue levante
a. sua voz como o fizer.affios nossos 'antepassados? e dlz8r~ ch~go.
de imoralidad'e! Todo "'brasileiro ciuer tran'luilidade? quer_ elel-:
ções livres para escolher seus representantes. Queremo~ votar
de fato e de direito? e não continuamos a eleger pref~ltos de I

Est:incia.s Hidrominerais? através ele Governadores. Crelo qu_8 o '
Sr, Presidente determinou essa prorrogação de mandatos porque I

já sabia de antemão que o partido do ~cverno seria ~erro:~do~ :
Mas nin~ém é eterno. Tudo'muda um dla. O povo esta convlcto
de :ue e;se governo com o qual ninguém está satisfeito, po~s?
não apresenta soluções pa.ra os 'iJroblemas que ~u..m.en~ama c~aa
dia9 irá mudar um dia. Os nossos governos~ ~eJa o ~stad~a~7 s~-
ja o Federal? nada estão /aze:"1dc e..ni, b8neflClO d~ j,)Ovo""~a?~ ~l~
to essa Ccmü:,são de InCluerito q,•.e trouxe o rres:;dente Qa Hld..!.0-
L.linasà Assembléia e ~lUc:voio provar !:-:: incc.úl~!eter;cio.dos homens
'•...1. 01'o """ D;"Y"etorde Er.JT,reS8.não sabe; ate mesno .iu<:mto,pu u 10os; p U "'-UJ,..L..L , .0:' _ • " -

custa uma.simples farrafa de ag,uilmineral poza 8. ~ldroml1las. So.
b -'- "'-lanto.~V 'O. ,.y:1"d;~ Não tomo -.'oisonooao du lucro. Ie soItlenlJCa -:l."- v v __"', , ,.I:' , ,

S~ , ,'e'1Opúblicos ljUG recebeLl esses célrc;ossomente para usu-'ao nom L0. . t 'fruir diI1..heira do ...:.,stc:.Qo? ~u? por exem)lo? C0£10 COme~?l2.n e 9 ~

. "IU.-,~toCO~'õíY'oe "' r:-na,.,tovend o ~ minh.l filerc~dorla. Se naose1 a ':i. e.-l.L . .1.•.1:'- I,. '-L .L_ ••

Sr. Presidellte? não estou
falsas? 2stou exigindo ~UG se prati~ue o
CltJ!3 08 o.Gf.lbrosda l:!:X'3cl-;.tivc.têD D.ordomia
sim? reafirGo tudo o 1ue disse.

* * *

levaut~ndo questões ,R8gimento. Far& isto e
eQ sevs gabinetcsf As-
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SBW10r PresidAnte e Selli10resDeputados:
Foi apresentado um Requerimentb ~ue Um Deputad01representante do ,povo 1 encGt.r:lirJ1oua e~ta 'Casa lançando seu pro-

testo contra o ato do S-r. Presidente 'da- Repúbli:ca que não quis'
, f sancionar o Projeto de Lei dando anistia q9 grande brá~i.~eiro I

Juscelino Kubitschek. -Digo isso porque nun1ca fui elei -yor de JK.
As vezes que 'votei foi em outros candidatos. NUnca tíve o'~;privi
légio de votdr neste grande brasileiro, mas recolli1eci e reconh~
ço que ele foi e será, na memória 'dos 'brasileiros1 um grande es

•..... -,tadista, um homem que deu a Minas e ao Brasil um nome cue 'ninguem
pOderá esquecer. . , .

Foi Juscelino Kubitschek ~uem deu os pri~eiros '
passos para o desenvolvimento deste País no setor industrial

• • # 1 ,quando o Brasil eatava paralizado, adormecido. Naquela epoca im
portávamos tudo ou quase tudo que precisávamos e este grande ho
~+em fez o Brasil impulsionar, pr0GI'edir.

:.;''. Hoje o SenuGor Tancredo Neves encaminha' ~~, Ce)ll-'
',~.~.'gresso Nacional um Projeto de Lei devolvendo as pre:çrogativas a

,este grande brasileiro. No entanto, o Deputado Fernando Junquei
, .': To.. justifica que o Si'. Presidente da Repúblic8. não poderio:'san=
- cionar o Trojeto. Ora 1 é da alçada de Sr. Presidente da Repúbli

cs vetar ou sancionar. Não se justifica o o Requerimento ou jus
ti:Çicativa do nobre Deputado Ferm::.ndoJun':1.ueira.Recolli1ecemos '
~ue neste jogo existe política. Os líderes do Partido do gov8rrn
não querem re:conhecer, o ,.vazio deixado por Juscelino Kubitschek'

o'. em cada cor~~ão de brasileiro. l!:xisteUJIlL1. distânci2. muito gran-
de entre o reconhecimento das benfeitorias realizadas Dor Jusce
lin.o e:~ jogada polític2. orientando esse Relluerimento.~vru:n.os r

-~''~ver,l3e o veto do PresiG ente da República derruva o solli1ode 'LUil''. •.•• ,. l , •

- Sena.dor por Min.:J.sGerais que dese ja, atraves deste Re'luerimentc
~::,'l?res~~J;'Ulp.ajusta homenagem ao grande estadista Juscelino ,••...

Kubitschek.
O Governo se esquece de que o P~S está fraco pe-

rante a opinião pública. Não há harmonia e n~m mesmo si~tonia '
entre os governos est~dual e federal; entre o povo e os minis-'
-cros. Todos est20 divorciados. O Governo está desacreditado.



povo.

Assistimos agora Q mudança do pirulito da Snvasá
parQ a Praça Sete. Para estranheza nossa, Tiradentes, que se en
contrav:l,no centro da Av. Afonso Pena, onde era visto de longe'
pelos que trafegavam por aquela via pública, foi levado para um
canto, num bairro qual~uer. São gastos supérfluos, desnecessá-'
rios, y'ue o povo se revolta e com razão. E os gastos?, ,:8 um di-'
nheiro ~le poderia ser empregado na-melhoria dos bairros, ~s,'
que está sendo jogado fora. Enquanto isso, a população está so-
frendo os 3.UQentos espetaculares da COPASA. Aqui, esteve o seu'
Cfu.efão,acompanhado de 200 assessores~~isso se.m.,falarnos ,asses
sores \J.ueficaram lá, m8,S não conseguiram convencer a ninguém.'~ '~ uma assessoria,medol~a, mas se a~uele-homem soubesse realmen-
te d.os problemas do Estado, e de Belo Horizonte, não precisaria
daquele número de'assessores. 1fj um:t demonstração de que não sa-
be nada. Agora, temos uma lei ~ue üiz que à taxa de água deve '.' . ~ser 19ual a taxa de esgoto,. Para examinar e,y,$,eproblema, tive-'
mos, aqui? uma C-?missão de Inquérito que, i~~:hjf~mente 9 não le-
vou a nada, 1?ois a,maioria dos seus membros ,"G, ,do-p'.DS.'Em.borate
n.ham sido eleito pelo povo, não estão aqui:à'o -i~do do povo, mas
sim ao lado do governo. Só fazem o que o ~-governo quer. Assim, '
Dsta Casa não está' representando o pov,o,pois o Tartido do Go-'
-:(:T110,Que é rnaioritário, sufoca ~od.as as'aspirações do nosso'

Por tudo isso, a CSmiss~o de Inquérito não ,funci
oriou. A Dai~ria d~s seus membros,' sendo do' gover~o" d~fendendo'
o governo • .i:, preclso que o :povo ficlue sabendo disso, j..Jois',os De
putados que o representam, na verdade, allui estão ao lado do Go
verno, 8 o povo llué vá às favas. . -

Além de tudo isso, ainda colocam matéria nos jor
nais, paga com o din.."J.eirodo povo, com eleoc;ios aos membros do'
governo.O'Chefe da COFASA que deveria merecer cadeia, vem, pe-
los jornais, dizer que ia processar os deputados. Assim, o fei-
tiço estaria vira11do contra o feiticeiro. No final das contas '

, , ,

-. "

todos ficaram satisfeitos, menos eu. A mim ninguém satisfaz.
Aliás, nenhuma aDmissão me comprovou a verdade dos fatos. Os as
sessores do Chefão da COPASA devem ganhar milhões, com o di~~ei
ro tirado do povo, enquanto v..m operário llue ganha pouco mais de
4 mil cruzeiros, não tem nenhuma condição de pagar uma conta de
mil cruzeiros de água. A maioria dos membros da Comissão perten
ce ao governo - e isso até as próxi~s eleiçõ8s, se Deus quiser
- e por isso impedir a Oposição de defender os interesses do po
"'lo.É um deputado da Oposição para 4 ou 5 da ~ituação. Mas va-'
mos esperar as próximas eleições, Vamos esperar (lue então a '

• ""-I , 70poslçao se torne majoritaria, a fim de que possa fazer al~a'
coisa ~elo povo. o

Tenho di to.
* * *
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Senhor Presidente e Senhores Deputados~
Estamos acompanhando a guerra entre, o Irã e o

Ira~ue e vendo o Sr. Delfim Neto viajando como turista. AgorQ I

foi anunciado que ele irá a três Países. Não entendeillos o que
es,tá.ocorrendo em nosso País. O ?residente da República larga o

.. ~".' ,. ' ,.." ,Brasil para visitar um Pals que9 acreditamos9 nao e ailligodo
'. ~ . , . - -.Brasi19 pOis aqueles palses que impoem modelos anti-povo nao p£

qem ~er, amigos do Brasi'l, até que o seu regiilleacabe.
" O Governo anuJ.J.ciaque tem reserva de petróleo
até o fim do ano 9 que não precisa im.portar9 que havia estocado'
petrpleo, diànte da possibilidade de qualqer invasão aO,Oriente
,,:Médio.-,S.e é verdade que temos petrólel suficiente; se é ver-

dade~..J.uenão precisamos importar até delZembr09 por :lue então o'
último aumento da gasolina? Eu sou comerciante e sei que uma '
mercadoria pode' téh, seu preço aumentado em, por .E?xeillp1o9 10% ou
30%. No caso da gasolina que chega a Cr$199009 um auménto de
10% elevaria seu preço para CrjS219009 e um aumento de 30%, para
vinte e três e poucos cruzeiros. Por que esses Cr$45,OO?Não en
tedeillos.O Governo Federal eleva o preço da gasolina 9 sem qual-
quer justificativa.

Outra coisa ~ue não compreendemos é ~ue o Vice-'
Presidente da República9 Sr. AlITeliano Chaves, embora se~do 8i-
neir09 não deixa nenhuma palavra em favor de Minas. Jamais vi-'
mos S,'.Exa., defendendo Minas Gerais. E:le chegou àquele posto,'
não sabemos como, pois não fez jlis a ele. Ele está no comando '
da política energética, é quase dono do petróleo do Oriente Mé-
dio. Não entendo porque até hoje S~ Exa. 9 nada fez pelas estân-
cias hidro8ine irais de :Minas Gerais 9 ':Luandosabemos ~Jue sem a '
gasolina, nos fins de semana, as estâncias irão à falência.
Aliá.s, isso é o ~ue está acont8cendo.

O Sr. Vice-Presidente da RG})ública não defende '
Min~s Gerais. Todos os mineiros, que passaram pela Re~ública, ,



.•. :

, ,. . ~~;

...

A perdurar esta situação ?om o f~chame~t,o dos
,.' "'.. I dr . a' s na's cldad.es tu-'~ostos c1.e D"asolina nas estanclas hl,Ç>illJ..ner l, ".' ".

~~ístiC~S, ~ssas cidades podem.chegar quase ao caos. :flnance~~o~e
Lançamos o nosso protest09 des~a Tr~blma~ P q

. '~.,. .. ~o' rever esta .medlda tomao Governo necessita tomar ~ut::a poslça .'. ' .:
da relativamente à 'distribuiçao de ga~'pllna. ,'~.;,..i Denut2.dos I

Além do mais, Sr.i Presldente e U.I. s. .J:. 'I

nós' não estamos entendendo ~ política d~.um ~yer~~r~~: ,~~:~uou
esta iniciativa, QaS vende a nossa. gaso ll~ lS ,
tro$ , e'r'ldetrimento da nossa econoillJ..8.. '::"pal',."3es, II

agirao assim. Por que não deixa distribuir a gasolina para a:
estâncias hidrominerais? Nós sabemos da propaganda que se fcu~
em torno dos incentivos para a construção de hotéis nas esti:E-1
cias hidroLlinerais, mas isso de nada adianta se as estânciEfc3~li
drominerais forem à faiência. Não entendeBos as razões que teDt

o Governo para suspendêr o forne cimerito de gasolina nas está>l._.!
cias hidrom.inerais.

Enquanto isto ocorre no Brasil, nossos vizinhos'
crescem no uso da indústria do turismo. Uruguai e Paraguai H:1.J.-

tiplicam os seus reClITSOSpara o turismo, dando maior impulso a
essa indústria sem chaminés e não poluidora.

Já tive em.Punta Del Leste e emMontevideon Thbis
do ~ue o ~razer da Visita, aQuela experiência yermitiu, ao lado
da ampliação dos meus corulecimentos geográficos, uma verificação
local das vantagens que advêem p~ra o País na exploração de DLl'
turismo racional, bem.orientado, oferecendo atrações sem contai
e com a capacidade de reunir minúcias do interesse humano pelo'
lazer. Cassinos, boites, bares, orquestras, recursos naturais,'
montanhas, lagos, montes, grutas, animais, flores, frutos e par
ques tudo está reunido para oferecer ao turista momentos agcsd~
veis e um entretenimento incomparável. Para esses locais os l)::,a
sileiros afluem. em.massa e gastam o dinheiro que poderi8.m filzer
circular no Brasil.

Vam.osdeixaüdo Poços de Caldas de lado. Cidade \
agradávo19 clima saudável, topografia propícia, cheia de fr\.; :;08
e flores, concla.lilElndcpaulistas, cariocas, baianos, capichaGé .:"
goianos e matogrossenses à saúd.e e ao lazer, estará dentro e:,~I

pouco deserta e empobrecida se o Governo não mudar sua posi,;:6:C'c
Infeliz a idéia de prejudicc.r brasileiros para exportar gasv.~.l-
na a baixo preço. As fronteiras com. nossos vizinhos são traus ....1
postas comum passo. A ponte com.o Paraguai, uma rua com. o "Jru-.
guai e uma avenida com a Arge:i.1tina. Tudo ajuda j?ara o turis,:w 1

no exterior.

'd
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Senhor Presidente e senhores Deputados:
Ouvimos há pouco as:yaiavr3s dos oradores Luís I

Otávio Valadares e Ademir Lucas. Dev9 dizer que apontar erros o '
'criticar é fácil? tendo e11vista cotação, ficar bem. com seu elei-
'toradü'?'-.'ficarbem com aqueles que podem votar ou que poderão vo-I..tar no .futuro i

Ora? Sr. Presidente? não conheço a FRANGOMINAS?'
não estou a~ui defendendo empresa nenhuoa mas o que precisa no noo
80 País é disciplinar os salários e dar condições de. trabalho n:es

J
rio que o salário seja pouco. Vejam os Senhores Deputados- que. quãn
p.o existia. q s8.1ário do menor neste "País? todo illenortrabalh~va e
B3.Qhava? pouc09 mas ganhav[:, porque o que interessa ao cid~dão é'. - , . ,
traball1ar. Mas? com a nova polltica salarial, o menor deve garu1cr
o meSiliO~ue o adulto e quando um em)resário vai contratar UD novo.... , ., .' ,
funcionario, o claro que ele prefere contratar um adulto COL'!. pra-
tica e nilo'Um. menor sem eX],leriência. O 'lue aconte ce, geralmente,'',' -e' que os menores9 realm.ente, vao praticar, garul~m para pratic~r. I

É necessário port~nt09 ~U8 QO invés de se criticar os em~resários?
'.Lue se dê condiçõ-:;spar",'!.que o menor volto ao trabalho? LlOSLlOCOL1

salário pe':lueno.Eu tenho experiêncie..por,lue cO:i1vivodiariamente'
com esse problema; é preciso '.lue'haja critérios até na defesa do'
pe~ueno.operário, mas é necess::lrio também :.luese reconheça o valor

• '. , , • r<o.Ido empresarlo. Sd falam que o empresarlo nao vale nada, çue expio
r[l"o -craball1ador, L18.sai do país que não tiver em.presários o in-',
dustriais; ai dos operários qe não tivere? hom.eps decididos imj?lan
tGndo indBBtrias no País. Os nobres representantes da Oposição os
tão defen,dendo uin lado só,' é preciso que se defenda taLJ.bemos eLl-

'presáriosl;" e? eu senpre faç o isto. Estamos 'no nomento tentando lo
var:UmEt indústria para Gov. Valadares. Q~ndo ele for instalada o
os Operários forem trab~lhar9 todo mundo virá defender os operá-'
rios. Por.lue eles nãlb lutam.:para implantar essas indústrias?

Em. todo o Brasil há necessidade de em.pregos. Pre
oisaIilosdefender a-:lueles(lUO não têm. uo meio de vida. e não conso:
guem. um lugar ao sol.
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, ~ volt;) do sal<.1.rio m.ínirLl?,.. ~?2t:i_~a~lle-,
3D'u '2'-':voravol u. c ..•

••... CIo 'b'l' .:;;.-,("0r'1,-, trabalho.r dOSCia
t ~O !? ;J0SSl ): lu,-, ~ '-''-'...-l~- ~ "Dois assi~ elGs era ~

..i. •••••••-1. v u 9 J; .

08 10 e:.nos de idade. c1 ~ eru-.)re,º,a:i..~dois ou três m.~. :) .....l.uer p.[lDrOsa po erc- _ <:> ,
\'vUc.,.l. ~ ~-, , , " . ente COL.los seus

:l "., ' , salariG LllnHilO conUlnz .i1orGS9 c~08c,e':l.ue ha.Ja UlJl . nr:'\oo"'re,r:Ohaverla nenosree> cons8.~J1.11SSeDv.w.lJ '--' 9e>8:Lviços. Se esses meno ..,. C> _ 1...... ~' .....8 7les p3.1~tGmiJar 2, o
,J . ~..: .,oo...,S ~oub2.nd.o .i?0 c..SI l;"-,,• "'" "?1ll2T'gino.is9 Donos CI J_',,,.L1. Co .i. ~ A " 'çõo .....o"'" ('obrevivor • .L:JSS8S

- ".é .. ~....... _ ' .. o:;.':',,'ueI'laO tem conCil' ...,:> ..•. c"" >:> , __ ' oo'..,' ,~oubo o ;,a.r'c" U crlme P .1.. t r'b l'ln-~ 1)O.~ 'uo o MllllS teI 10
.i. ,- ~ o •• A .. _ --o sibilidado de r,," a '-.c_..... .1- J • .l.. • ":] t~-
~,lenOrGS.mw lJeh'..<-- .i.J S .,.ti. '. . ,~'o "O tO:i.1112'..Bco..rtelra ce .i. o.~ .te' noceSS8.Ll ':J.V- t' ,d T""é1b~..Ll}'lOnao perçl.l . .L:J ' "n-' 10J'p o :Minis erlO

.0 - ~ . Q'''' r. 1 um OfJ.r)re 2,0 n"olLJ.C.. .", 9
baJJ.')o • Se. UIJ" e~emen~~, con..,\:l:....;ue e tOD;'carteira rogistrad2.. "
do Tr2-ba1l10 lra Verl1.1CC;r. se, el , . lido Tarubén os em)reSarlos'

'. O operarlo e UlJlOPI:l~ ':_e71-''l têm C'uo reco:rrer '.' d ;C' :-1'lcciras 1101S ,-~L~e,DuO,11 :l. d
vivem em dlflCulda es 1.1!l3,.l, 9, -t' o tÂ'il '-l'ue pagar e 01.)...67°. A[iQeguiT UlJlGG',H'OSliil ~l ~ - A"i _ " ,.,os D2.:C'1COS2ara cano . 1_, . res"çrioC\' tem: âs' sUc.~s~l
c-_ , " -'''''S t',,'bem os Gru;:) . C'o'" .'Si;"l não so os operarlos, J.1<." ''''o . 'l"br'io Ir.Lesf.lopa,7::1:nc1o monos--9 .~' 'o "'~é'laja l..:U:J.e\-l'Ul 1 ..•. ~ .- . <:) ,
ficl..:tld,:],dos• .1:' precls . '~V\. .l.. 'dade a tod.os, os brasilE:lros.
, ,. 'ue se de Ulila o,)ortunl . . " .. -, 1e necessarlos .,;, " . J. T "b l~)o' deveria fazer cOr!'.'.Ll'~O M'nlC!terlo do r ....c D. .1.. ,

, l.l;::)., .... --"1 I" ~ c'l~!.~"lcea esses ;.üeninos pa-, de £.lcnorp.s p<:.Lé dC.•..L '.vol to,sse o salarl,o , .I. ~ ~ •., -.,:" H" -i e elos sr,lO monores, jj18.S, , t., w. concJ.lçOGS.ue vlaa. U"I 9. , , ~ .'_ ,ra ('ue eles e,{llla. "d'" I-J."":ior OO'Jo\lera,no ~:":UlJl..-1TO?;;. ~ ~ d--"t. CO.úPí'ando CG o, Li v.l.. L' 'b"'"
:o '-12nha serao a lA..L os. , ~os ~ f ' n-'-o"i 0'ehte e tlvor Oc.c
~.~; um.bo.8 tr:Lbo.lhador. Se ocidadao 'or 1.lJ'~1~ Qer~ UlJleleme2.'lto

;':>~. t~d' . onccntrará em-,)resas -:'';'UGo em]re[:,ue. LI i:> , . (.Ao

V01'la e9) -" :

.disnutado. ,,'."" ld'ades encontrar .illã,ode obro.:
r H' temos Clll.18U em .~' t t"

T oJe ., <:> J. eEI0re 0'0 J..meCllaD:J:J,en\:l.
espocinliz;J,da,. UmbO£l eÜl?rego..~o con~e~1:: D:')uta ..'dos bAdomir Lucc:',s e'

C\uel~Od1.zeT e,OS no ro"" -'" , " t G OD
',' I'. - .' __ . so 11::1V'e-o~ um. e':\l..-'..lllbrlO en r _,- , d C!" lO e )r ec1 ('- - - . ILuiz OtéJ,V10,Vala are"'9 ':J.1,; /. d é.' • deI~ "r:1 1"(10 a;,eno.so p01S um.

. ~ "i O':l e """I e J.1 .. Vl.U ,... .l:" I

j)T'esa e OLl)regado. Nao se .L,~ , ',v._ l'I~"10n-'o-u. COl"lstrói~ LJ.aSum OI'£.. U - res"'rlo' SOZ.li ,-, , -de"ende do outro. m emp.. c.... ...' P '-re Cl'so ,'''e trabalhoL.l pa-
.l:" , ~ "e --::1zer ,lj J' :l.VLr~rio sozinho tambe£.l naa,}, poCt 1.C; • (

'-" ,,' d "" d.o I'cus.ra constl-Gl.UrO.8 a gran ezU.
.I Tenho êl ito.

":.

S,enhor-['rRr"E.n~3Ídente.e Senhores Deputados
"! rXO lJ;." --:;....1 .•••- ;t..i , ~

'Quy::Í';.g:J.osontem9 diversos oradórés '''qúe ocuparam a 'I ,

'. :~.•~.; .: ..•..'" ~ , p'

Tribuna e relembraram.a Revoluçao de 30. Naquela epoca'-'êram."diver
-.homens de_.caráter, cf&i1l-ve.rgOnha,de pul:so'9-que9 não concordÊLrtd.o 'I
i com,um:éstado. de. coisas .....(ijáquele períod'b 9.l:Tevantaram a bandeira,
contra,aquela situaçãoef6r..am à Revolução defender seus pontos',
de vis,ta em.pról de UIIí) idea'l:~':::

,.j,;i.," .. ~r.; PTesidente.,e senhores Deputados9 ontem no Ce>n-
gresso';' Naciona::C; passad os 50 anos 9 vimos outra façanha humilhanto
para os .....brasileiros quando 'se ..rejeitou um.projeto 'de'~lei que dava
pre:r;-rogativas ao Congresso, '-a0s.~seus representantes 'i1ara'.'~xerce-'
relilseus .mandat9,? Cond:i:.gnalilen.ne,'T:Lstoé muito vergonhoso:'"O que t

os filhos dos representantes 'id€> , povo'poderão dizer?~:jI¥ão dizer éJ.'L'B
seus parentes não foram homens verdadeiros como so de 1930. E di-
rão ainda: meu pai foi um ooVarde, meu pai não hop~ou a nossa fa-
mília, não votou um projeto de lei que eles mesmos assinaram.

Sr. Presidente 9 já são passados 50 anos9 e como os
homens foram modificJdos daquela época para cá. Hoje9 nem as suas
próprias assinaturas eles estão confirmando. No CDngresso Nacio-'
nal temos homens que parecem boneoos.

~r. Presidente e Srs. Deputados 9 tive conhecimento
de Que o nobre Deputado Seb stião Mendes Barros defendeu a nossa'
região de Governador Valadares dizendo que até hoje, nem o Gover-
no que aí está e os outros que passara.m.9 nada fizeram por aquelr I

região. O nosso colega Deputado Rufino Neto não é da mesma opini-
ão, pois está do lado do Governo. Desafio o nobre Deputado Rui'ino
Neto, para que confirme ou nã09 se não fazem 2 anos que verulo de-
nunciando aqui o péssimo trecho de estrada entre Ipatinga o Fabri
eiano e9 até hoje, nenhuma providência foi tomada para arrumar 'I
aquele trecho que é da região do Deputado Rufino Neto. Eu desafio
ao Deputado Rufino Neto que agora vem aqui elogiar o Governo, que
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pravidenc'l~ o :tIepara daQuele trechq,d,e est,:;:.?,%' que é a piar~ que
c,,, J:i'ga'.Ipatingà' a Cel. Faprictana,kva~é~ver~ra-=: ~al~dares. Ha q~
se'iddis 'anas recla.ma.mas aqu~ e naa ad~antau' caJ.;s~ss~maalguma. A
única caisa ~ue, a Governa fazê assinar ca~ênios e lá em ~ler~
dor Valadares (, Sr. Governador compareceu ...para assinar um c~:r;tr~-
to de compra e venda Que cljamaram de convenio e ~ue, agora Ja v~-
mos nas jornais, não-cvai comprar nada. - S:' Ex~:, S Sr. Deputada:
Rufino Neto vem aqui defender'e elogiar a que nao e certa, o quo
nós queremos é a realização. pq~ parte da Governo:~o E~tado. O que
,:luerem08 são melharamentos para nossas regiões. Nos..nao eS:Y9-fll:pS:
'a'd.ui para elogiar e ,sim para cabrar.do Sr. Governadar do)~s,y~?O
benefícios para nossa região. No entanto., agara, temas ma~s 1-1ID. d~
fensor da Sr. Governadar da E~tado, e quando -tivermas Que cObrc;r
pravidências., ,v~1ÍlÇ)s.cobrar da ar. Rufina neta, 'que atualmente e o
defensor nwner,o:'1-1ID., do Sr. Governa.dar do Estado.A ' "
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Senhor Presidente e Senhores Deputados:
O 4 de novembro é o dia ,da realização das eleiçõos

nos Este.do Unidos. OBrasil até hoje vive subjugado a08- Estados' ,
.Unidos da América, lJois não procurou sua independência como os I

americanos fizeram. Os americanos daqv1 levaram dinheiro, se enri
queceram, deixaram os brasileiros màis pobres, mais sacrificsuosT
e mais pre judic8.dos 1 . 1 ..

Nós não samos favoráveis a União Soviética, País '
:Jue sufoca o s,eu povo com suas armas 8. sua prepotêl;cia, mas ta.úl'tém
não SOLlasfavoraveis aos Estados Unid,os. Sempre defendemos u.ma 3ª
força m1.mdial, diante da \.lual o Brasil iJoderia sor o cabeça de, ,
chave. Quando o Presidente De Gaule visitou os países da Américà,
convidau-as para formarem urna 3ª farça mundial. Achal.los que o Pro
sidente da França estava muito certa, pois as grandes patências '
não. satisfazem as interesses dos países d8(!'América.

Hoje, muito se critica a construção. de usinas nu-'
cleares, que o Brasil está fazendo. Não sei se' é certo a aplica-'
çãa da dinhoiro nesse caso. Tambémnão sei se a coisa ostá soado'
fei tú. hanestamente , mas, em"termos de defesa do nosso País, eu" I

sau favarável a essas usinas" e não. a:;}0nas para usa pacífico, :Jois
. é necessário Que nas preparemos'camarrrBs para defender nosso Pa-
,.ís. Haja vista a cavardia que as Estados Unidos fizeram agara com
seus compatriatas no Irã. Os :Zstados Unidas diziam que ond.e tluOr'
que hauvesso um americana, aí estariam as farças armadas das Esta
dos Unidos para dofender o cidadão. americano. Isso não acorre ha-
je. Há tre zonto's e tantas dias (-lueos cini.-1uenta e dois amoric~mos
se eYlcontrar. como ref'éns, no Irã, e até hoje não foram. libertadaq
Até haje? ou americanos não. cansegu.iram res8atá-los. O que vale '
esta patêuaia?' Se as americanas nada fazem em favor de seus COD~£
tri otas 7 o Ç,i10 farão. par nós?

Temas que nas preparar para ~ualquer eventualidade.
Tenas que nas preparar, no sentido de sermos uma força, de sornas
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* * *
Tenho dito.

do ill'u,l'1d o•
Esperamos com a abertura polític~9 tão falada e

tão desejE'tua pelos br2-sileiros1 llue surjam novos líderes paro.. sal
v,J,r o Brasil. Que o Sr. Delfi£1 Neto 1 seja colocz"Go num avino c1.e'
volta para Paris. Assim como o Sr. Galvêas & Cia. Ltc1.a. sejam 1'8-
tira.d os da vic12. pl..~_blico'1(,~l}..e não se jam. mais aprovei tad os, ncs.üiO I, ~,
por ~ue nes'se 1I:hnistel~io atual nao ha 1JlIl homem.capaz e eficie:n-ce.'
que se j2.li1 arregim.entadas novas idéias 9 convoc.J.c1osnovos brasilei-
ros para, .1.1.1eo Bra.sil :.1 os3,:;:,s:'".ir dessa posição de País de tercei-
ro .mundo e pUI'a ~J.uepossa passar a S0r bem ouvic1o no concerto elas
naçoes.

, b .' ,G 8:,:'3~ai,:o;3 e CTeillOS'llêe sera Gill reVG1 J a
1982 novos nom.es políticos devem. surgir. s5
'.,oderá a ser um Paí's de crédito.

-.:; o 1-"8
...L:J ~\.

~ue COQ.J.S eleiçõe3 de
assiü1 errtã09 o Brasil

. (!
.,,' .:

~ -', '.' ç i:. :!, t

uma:pôtênci;::;.• '.Não'i)odeLlOGen"t(:mc1erQ covQrdia do Fresid~:ntG dos rI

:8ktàdos :Ul~id6s9 :-:l.ue' deixa seu povo no cativeirü1 emluanto um: PalE,
pc".:.ueno9 como ~?r-ae~1 brigou com todoseles.~. . ~ '. ~

. 3stã:mos tO:CC8P.c\0pqra ll'UE)o candlCiato d?l- 9Poslçao,
nos J:stados Unido's; g2:n..rlO.2.s~eleições })ôTa -i.UO a'...LuelePals volte'

. , . t ,..,a S"r -, Q~':-'" a '~1..:d2(11..18'tod8 a Americ.J, 1-')ossaC011ar com a Sl.£ :co:r-t.,;; . <.-:..r l--:J •••.._._' ~ 1;.1" '.• ':J. .' ,I ,..., r

ça. Comopodemos nós 1 no caso de: ~ ir~v::sao 1 contar ,com.os 2.1..1.7.1-;
.. t d OC'" sopa ")1'0li os dos' Estados Unidos 1 se' ,~'~e's nao e.f:;)ao socorrei"-lO '-' -.w.I: ~

.: • _ l1$

~rios filhos? '
Espero ,Cl'.e o Brl:tsil" pOSSE'.vir é1seT' a terceira fOl~

ç::l "'['-'ndl''-'l assim ,:)oc1.eJ:.'eLlossex' "cabeça de Cll2.V'e\. da terce ira forC,..l, 11 .1. ~ c.",? ..r: M t , • • •• N •

r;o. .úll..mc1.ial.O Brasil é um País ,.:.ue,.t~rJ. todàs eis COl'ldlçOeS:;.)ar<-:;,lS
:t09 no en"t2.nt01 'falta lic1.erança. Se tivéss8m.o,s um Governo eleito'
pelo povo, não "temos aL.1êl2. a liberdade Cd.ue "teve ?sv'valdo Aranha~ .
na ONU9 COBOoutros que ali J.'opresentaralli o Brasll. O Senl,2-0:i.-'J'!Ilnls
tro'Delfim Neto está fazendo uma tournée pelo ex"terior1 nao ,para'

, . , t.representar o Bré1sil ma.s LJ.ej1.diL;.''1.:'ldodolares 9 m.end182.ndo ~rupre~ :--
'-oe No °.L"lt:"ltO "le Vl'V(' dizendo ao nosso -JOVOlll...l.eo Pals V2l !JGIJ..u.:. Ü 11I v C".l__ ? '-" .• •.. _ -'..:

1're CiS.:i-.10S al..llil8n tar a nossa força, =.Jrecisai.J.os f~e~I:'
ouvic1o~1•

Em nenhUt":l8.Reunião da onu 9 oú luaLluer outra" .,'o '
Brasil é ();):vido. Ningu8m. se i.úlpõe. Quando forr,lOs 'U.Iila:f;otôné~a, . tc
!'.L1GcertCJza cic ':l,ueserG.dOS ou,ri~os .úla.s9 pal~a. scr.w.QSuma ~;GterJ.clé)_~
:i.lecessitamos de líderes autênticos1 que se .i.úlj)orJll8:.úl,SG1:t se llVJlli-'
lhaT.:nl. Nós exigim.os C1.'Lc8 sejaiJ.os ouvidos. " I'

:.1uanc1.oVCllJOSo Ministro da Fazenda, 8 plam~)auor c
dono deste País, Sr. Delfim. Net01 dizer llue o País E;lstá ~C!'1<~' não'
entendelllOG. Quem pega. dil1.heiro 8£1yrestado a toda 11ora1 nao esta-'
mos m.endi~ando dinheiro.

<..J , t .
.Ao verlliOS C)ublicc"do em. j ornais as e statls lcas re-

ferentes aos 1')aíse~9 sentiD.o ...nos envergon11ados, por'::.i.ueo Brasil '
encontrE-se nos últimos lugo.rc39 como U1Il. dos paísos mais :.J0:Jrcs '



Senhor Presidente e SBT1J10resDeputados: ..

. 1>e-sej o, hoj e, congratular-me com os Estados Unido:::
c.a, A.mé2.~icapela re:alização do pIei to para Pré's:Ldente da ReJ7liblic2..
Foi uma clemonstração, que os americanosd.erim., em.respostá 8. ,)'::,[ co-
vard.e quo está 'na Pre-sidê:i.1.cia dosdestirlOs daquela gt:ande j'b,çÊÍ.o.
O povo a;':lericano,. deu uma demonstração nas urne.s de que o Governe I

ELm.eriCEl.::loestá. errado, pois clefendendo os direitos hum.anos, 88.'. '.0-

ceu-se dos aliados. .
. O Presidente Carter intimou a União Soviétic~;, 2

- - _. '. I'sair elo Afegsnistao e ilao foi atendidCl, como Ilao doi atol1.dido no I

08.S0 ,dos. ref:énsnolrã:,; Acredito que 8.gora Surgi'l"l o homoillqUE:l, )0(0

rá L1a::lter o r'3spei to aos Estados Unia.os diante elo mundo.','.Áõl"':ed.ito r", , ., . - ." ~
'-1.uee necessaria UlIla força eq'l1..ivalente ~, força russa para Ll2.l1ter 0, . .... . , ,. .',ec..i.uillb:rio e a paz mUi'1dial. ..., .

Há poucos dias disse desta Triblli'1a que o Brasil
precisava se preparár com bO.Dlbasatôrbicas, .e não com usin.:::.s pa.'lT', I

fins pacl:ficos, porque em caso elê invasão não poderemos cOli.ti~:, c0':::_
o )10SS aliado, os Estados Unidos.

rV • !
. O Presidente Carter já CO:::lsidera as eleiçoes. t':.;r:l,:i,.

;.1.3.'1as 8, através da televisão, já curn.l~rimentou o seu oponent.,:;. Q:.'.CJ.
~,(~~beesse ex-ator, ex-jornalista e ex-radialista terá soluções )}c,-,

2":1 os grandes' problell18.s dos Estados Unidos 9 por~lue .0 mundo tod'J,
:10,8 dias de;hoje, atravessa uma séria crise. O Presidente Rea32.n I

c_credita que. as. Forças Armadas American::1s s5.0 pare. defender o povo
2...,.eriQano, o que não est'ava aconte cendo, haja 7ista .J episód.iC' G.()C-. , ,..",. . - .
~,'2:cel1Sno Ira. Coma sua elelçao surge uma nova esper2.nça l,n::'t.:', o 1

..',;lEdo, 'por:-l1i2.eà frente 00 povo 8.:.í18ricilnoe da 'força rlue os =:::sté:1d.v:;
T.T:!.1iclos2:'8I)resentaLl9 está um home£1~lue se pre ocu~9ae se :;'lrc~;0ec. .:tc
::'el-.:.éleros SGl,1..Saliados. J:ste hOl;J.én'1:poderá nos C-lY apoio G 2:0S i:~l~-I

.c..~~l~COGbc_~"t)J.satômicé3.s e COl:!.2,viões supersô::licos parn c18fcllC.'Jr.rrw~;
G :']::'88:': =-::.~-j~I'ia.Ele se propõe a arma:;.,o. França? a Ale.ú12.rJl.J.?a Ill-I
Ll2.t~~~~ 2 ~oJos os pa{ses ªli~dos dos 2stados UniQos. Nos di~s C:

'., -,:loj8 o :~!"'?C1SOque os pEnses se preparem para Ulill grance 2,l..l::::r::':l.



lOl'()l;'lO 'P9J ~W/OI

A hora não é de defender os direitos hUlllE.nos.A hora é do "salve-
l

se quem "puder". Hoje não se i:deve .mais falar eEl.:d'irei tos hum.anos9 m.<:s
sim. em d~fender seu próprio"território. Nós nO~1sentimos satisfei-
tos" hoje, com a resposta ~ue foi' dada 'ao ex-Pf~sidente Jimmy Car-
t~r9"por,que ela.: vem mostrar cIcie'.o:po';oameriCarrO)lUJ."1.Cadoi' COV,f:lr0e•

_',O ex-Presidente Jimmy. Carter' esp'eràva (ias urnas' urn.a~confiroaçã9 '.':};la
.'..... ,..., " ,.. • l. • , • ',' \,,' -

rf:l::.~)sua reeleiçao a PresideIícia da Republica 'dos E~tados Unidos,'.
o q'l:e não ocorreu, pois não fói]!'r~:ele:l:to. Desde~'193;2, naquele .p~{s,
instalou-se o hábito da reeleição"" de PresideTI:te •.:"Porém, isso nãO;',,
aconteceu ao ex-Presidente Jirumy Carter, por;~e ele' não foi um ho-

.nem dign09' nem firme em suas decisõ'es e neIn:.,'êm'SUi.:tS:palavras •. Um.'
! J?residerlte. tem. :':lue',responder por suas nalavras e ações. .. _ •. . J: . I

, .: . Vemos9 hoje, a invasão'Lg.o Ar'egan:i,.stão. Tambéma '
~Tqn?,cosloY8:;;!1:!;a9quando foi invadidâ'p&diu ao m:Gildo(lue Ç1 ajudasse,m:ts'~não recebeu essa ajudá e a União s:ov.iético. foi' e viXa~ o {lue '
acontecou por lá. S"enão houver homens 'de força9.não sabemos 0 que

. ,
.;:-~Cl)lT~.CCt:;lroa.
. ,::L':'-'~' Agora 9.,c0D;lo 110vo'~r~sidento el~Jt~" nos :?stc,ücs F!.:?-
,]~s9 no dia 04 , abI"em-se novos horizol';ltes; su:r;ge uma neva CSjN:i:';:-":::'

, ," I, r' ;-i \ ,\ -- •...•

,};'. ?o.n,'.. 2,.1.u810povo. Agora"9 ja se. pode" enviar VJJ1 recado [~ Fic1E;1
C~,stro 9 dizendo ~lue os'. 3stados Unidos .têm um hOf!leID.Llue defenc},e:;:>;[,,}
08 [~liéldos, ])or'..fJ.8 este hom.em.será tallibém.11m. com~i?an.l1oirol1.rl~31::'\»,:;'0
difíceis. O....1.ue..oco1"'re, 2.tn~;;lt~lel1te,relativam.ente aos 3st(:'.cl~s U.lli-
dos9 é '~.l.uetên sido:c.levados -brasj.lei}~:os pe,ra lá :Dara sereliJ cczL~~:c::,
ros e t~r.l vindo am8yie~t~10s;:mra cá fi'caI" à toa eru. nosso P,tÍs. ~~:'~".:;,'
SClú:OGd.efef.lsor da "Rússia nGB dos :8stados Uliid.os. M:::sinte ,:;:L'í:_;:',l(,;:, c;I

. '~""'""';t ':) '"1.:1' ',' • '. ",se,e,lOS ...:'.ll~;'.clCl8oos :~staQOS UnlClos CAél Ao.erlca crl-'..elutú,l]. contr,::La' l::'-
~ ~ -~j ~~~.

',!' ,Estaftl0S satislei tos eG. s'2,b~r',.:u':e''(;;ntr2~ró.:n.a I'T8i:3i.:.;-

:.::}::Dci::::.c;do,s,.=:s;tsdos Unidos um.hom.en ,.}U8 se. pro'põe. Q. fazer COB ir.',;,,";';:
'.:r:~.~.s\:n'.iJ,aê:versários o r(:Js~geitem. e o ac1HireD. :rO:l:~ta2lto9Ve''::;'OS ~'.."':;,;:.c;,~}

(-,r', '.:i-:3.S ,lúelhoI"G.,S.': "

~nhor Presidente e Senhores. Deputados:
. ,V~mos9 ontem, publicada no "Estadó de Mi li:

s~~em ~ue o sr" Governador enviou a e t ',c .; nas a men
~oes as quais" ~erá distribuido o d~e ~ ca~a. A~;;~.a~arecem as r£
EJ;a. , ~con~egui1it no seu pas~eio de turis lro o ~mpre,stlm? que S~ '
nos nao tlvemos a s'atl' sf ~ d mo aos ..c.sté!-d:osUnldos e '. açao e ver G' d '. 9
no Orçamento do Governo. ,overna or Vrl~dares incluído'

, Ao ~ue parece, um'tot~l de . ~
sera aplicado no alargamento da R I 7.fllll~oes de cruzeiros'
to de uma onte .'. . 1m srael Plnhelro e no ala.' '. I? Ja fel ta, o. Ponte "Reis .Araú'01J' T:l rgamen
fOl reallzado-e pago TI la . N J. ~sse serviço J'á I", • ~e publlcaçao d o 1 A

de vlgarism.o. Vê-se ('1.'e nãp é o , ~ J orna ve-se que se trata
ta pela prefeitura m~' o..., COlsa serla, pois a ponte já foi fei
Rua "Israel pinheiro".lclPal, o mesmo acontecendo com o viaduto dã:'

N' ,os gostarlamos ':ue S Gcasse o dl'nbe' . '. ~ o r. overnador do Estado apli• lTO que consegtll ,.. R ' ~ ~
apenas na região onde tem. vot u nC::l.."egJ.ao do Vale do Rio Doce e nã;
e1 ' os. ~sque ce-se o sr Go d

, e o : governador de todo o Estado de Mina . • ve::na or de qw
reglao onde obtém votos Nó' '. s Gerals, e nao apenas da
Rio Doce9 devemOs fazer. al rrt~:Cl.u~o somos r~presentantes do Vale do'
di õV<..llJ.aCOlsa que Ju"'tif' r' .e mandato que recebemos do _ Q U l~ue os quatro anos
e t" povo, uando se falou e 'x erlor9 nos pensamos que talve t' m emprestimo no
do Vale do Rio Doce noas '" z lvesse chegado a hora da Rem ão

, ~ ' ilc c.gora vemos que' . ~t:>-'-
de cruzelros nao vai' r~so'lve' essa verba de 7 illllhoes 'b . , . ç r COlsa alauma p . , .o ras que Ja estão prontas." C> 9 OlS sera apll.cada e£l'

Assim, '0 tem-oo voi 'p'ass""d .vernador inventará o t' ... . . o. cl.l1.o e certaLlente o Si' GOu ros passelOs tendo .• -
tro De~fim Neto, que Viaja todo o dia O •como.exemplo '0 sr. r~ni~

yentar outras viagenEr o,, . ;.. sr. GOvernador devera in-
.' d" . , Ja Ciue tem um bom °profe A .'em la todo m.undocluer pa . Q' : , ss.or. llas9 hoje I~, ssear. uem sabe ate o ~ PrAssembleia não nventará t b' ,. l..U. esidente da Id t 9 am em, uma vlagem ao té . 'da o, copiando os passeios do Gb . ' rIIllno o seu man- vernad:or. e do Sr. Ministro Delfim'

'.
_.; J I

. t." ~.

"Tenho dito.
; :) ; I

i J. '. ~ .;,

* * * ,"'r"



""1_' \ . • • •• •• ,•••• ~:""' , rv . ' ,

~',3tO! \..~U~lil.sabe o PreslQ:.r:f1:rt0;do...~1.S80111bleianao ',;iLvent(;.l\~.?t2,[J.~~eiJ.?~
-,:~v "'J":i,2.g8.ú1aos Est~.p.;osUni!c:(oG~,ou.";3, Europa, copib.ndq.,.o ,--,:,ue:.o ~GovE-;r-'
úQ está iaze~"ldo? porqUE:;,'.hoje? ,todo, .ú1undo',est£'"cop'iando tod.O;:'.lT'':LU'~(J c,
Esperamos que ninguém imite a'-l.ueler'Ministrb' de Estado Que desvmoul

roJ . , • • • \. .~., < _' • .'-

o avia0 para Br?-sJ,.lih? .á fim de poder fazer :parte da comiti'~/a do. t

Presidente da República, E'as~tm, neste páís,~ está faltando digni-
dade e respeito à coisa 'pública-~ . \"< ( .

Ontem, presenciamos, aqui o pronunciam.ento do con-
.ferencista, e ouvimos. atentaaent.e as palavra$ 'q.o Senador Tancredo I',
~Teves, hOLlemcO,nheceaor dos',proble.6as do Brasil e do .mundo. S. ,Exa:.
não acredi taque Q'Br,asil'possa melhorar éoLi Q ,.1b.9.dei~qu~~:adot~£1oS.'". " , ,,' . , '.0 . 0.__ .' ',' .'
'Para ,que este, Pals possa se modificar, e..preciso melhorar .os.:homens
que ~. cOJ.lduz.ém:. .. o . '. . . .,' . .<

í..) .•.. - .• ~. . -~ . • ~.

. Esta. Casa convidou um'.conferencista que tem uma cm
ta a p~gar. aos ;«)..e i tores 'de Minas ~rais; convidou um biôn:i-co para
falar. sq)jre .eled-ções" sob;r'e',ciemocracia~ Q'omopode ter c'ôridições de
vir'; à'_C8~sado p'oyo, à dasa', da liberdade , falar' sobre demo'era.eia, I

um.homemçÍ~e n,ão foi.;às urlias disputar -o voto do-pov'a paTa' o'.seria-
do? Jtesse biôniqo vem a::lui,.falar sobre democracia... '.

, ":y)3iIlto~mf3reyoltado Cluando ouço falar' em biôn:icó~ .•..I.
O biôni'co não di~:i.JUta,0 voto, d:o"Güeitora.do; ele foi apadrinha..do p?-
ra écwseguir o seu 'posto. Aquele que é eleito pelo .povo tE?:rrió~di~ "~i'
reito",c1e falar em elei'ções, .. em democracia. 8:'e'pêr~UltEi:rmOSia99 r.i-'.," . .. ,..., . .' . ,.,,'.. . .. ; --
02!-lCOSse el~s.quere.Q. a prorrogaçao de :seusmandatos7e"'claro',q~el.
eles vão dizer -J,uesim. Umhomem.de dignidade' nã~ aceitaria um pos
to. eles_te. Aqui, ,deve ter homens ~lue não aceitari'an ser Senador bi-
ô:2iiyo';';GJe;s qc.e~tariam ser eleitos pelo fiovo, mas nãO':.pel'{),modelo'l
,.~conômt-ºó'Que',aí. está. Um.S8n2.dor eleito pelo povo: pode' vir àClui I

falar 'sobre, :democracia7 pqrque !31e repre senta o iJovo, mas um biôni
,..., 0' .

co,. nao'.
. *.* *.

".

: :'

senhor Presidente e Senhoro~sDeputados:
. ..

Primeiramente, quero congratular-me com o ilustre
. Deputado Eurípedes Craide, .por sua coragem e por sua opção defi-

,'JPitiva :(:>eloPartido Popular. É. com al?gria que: me congratulo com
. S. E~a., Todos ~emos, o d~i to de errar,. E c!.esusdisse: "Que até

na ~ora d~ morrer podemos arrep~nder de um pecadoquecometemos~
Ass::m Eurlpedes Craide veio a es.ta, tribuna para. retificar uma de
?isao ~nfeliz que havia tomado,•.'Ele havia tornado o caminho erra=
do' mas voltou a temp~ para0 caminhó certo. Por isso congratulo-
Be com S~ Exa., por sua belíssima atitude de vir comunicar a es-
ta QÉ}saa:,su.a Ciecisão de se f-iliar ~9Partido Popular.. . ~. sr. Presidente, hoje, é realmente um dia de~con-'
.gr~tul~çoes. Congratulo-me também7 como, nobre Deputado J,ésus I

. .Trl?;daQe Barreto, um dos deputados da c,Qzinha do Partido. do GQ_I
., yern07 .qu~ hoje veio aqui criticar a póiítica do Governo Federal.

Nemtudd e eterno. Chegará o dia em que os brasileiros, sem dis-
t~nção de P~rtido, irão discordar desta pol{tica 'errada, que ostá
alneste PalS.

o Em 1964, as senhoras sairam às ruas pedindo a D€us
um flm para aquele est8~6.de, cois~s. DBus compareceu na hora cer
ta, ~ derru~au os pelegos que queriam liquidar o Pa{s. Agora, I
tambem, esta chegando a hora dos homens do bem deste País dizer:0m
aos que 0, ,governam - Chega! Dezesseis anos passaram e eles nada I

.fizeram p'elo País. É hora: de cederem o seu lugar a outros qüe I
,P?ssam trazer uma meJ.9.0~parcela de contribuição ao GOverno.
. " . Não p()deríamos deixar de ,fazer esse pronunciamen-
to, nobre Deputado Jésus Tr.indade Barre1o, quando V. Exa., sendo
um dos deputados queapoiam o Governo n<?sta Casa, vem de público
rGconhecer que o sr. Minj,stro Delfim Neto está 'levando :J País ao
caos. Não sei,como o ~T. Delfim Neto consegue convencer os ?resi
dentes da Republica, aos quais vem servindo, de que a sua pol{ti
co. está certa. ffó ele e o Sr. Presidente da República se conven=



p

ce disso. O povo está consciente de que está tudo errc.do. E8PC:'~:
nos que outros representantes elo Governo também venham a es-::-,é.:C~:
82. ou no Congresso Nacional discordar <ia política financeiTa doI
Governo, a fim de que o sr. Presidente da República exonere este
homem que tanto 'mal vem fazendo ao País. A illflação, há uns tem-
pos atrás, não era tão grande. Mo.s, de dois anos para cá, ela '
vem atingindo, índices assustadores com ameaças de índices ainda'
maiores para ,o ffi10 que vem. Já;nã~ se fazem leis; fazem~se paco-
tes. Amanhã talvez nem a expressilo, "pacotes" seja suficiente pa-

. - rra expressar a maneira como as.medidas sao tomadas neste PalS.
. Congratulo-me com V. Exa., Deputado Jésus:,Trinda-

de Barreto, e esperamos, como disse, que outros se manifestem, 'a
fim de que este Pa,ís possa voltar à sua normalidade financeira. I'

Porque o Ministro Delfim Neto defende os grandes.e os' banqueiros.
Dizem que ~ Partido. Popular é,o partido dos banqueiros. Mas, mui
to pelo' cont~ário, o partido dO$ banqueiros. é o PDS, é o partidõ
dos srs. Delfins e dos ~rs. Galvêas, _porQue, desde a revolução,'
o que eles, vêm fazendo é massacrar os pequenos para prestigi'ar os
bancos e as financeiras. É. justament<? .por isso que o país-hoje '
luta com enormes dificuldades. Os banqueiros estão no poder, nos
Iv1inistiios, e são',justamente eles que fazem as leis. SUas) medi-'
das podem prejudicar quem quer que seja, mas os.ba;J.cossão sem-'
pre beneficiados, ao invés de ter os seus lucros contidos. Incl:s
sive o Banco do Brasil" que é. o argã 0,-, ,que deveri,a ajudar a,agri-'
cultura e a pecuária, se transf OI"íJ.OUnum dos.,ma;,ioresagiot?-s de~
te País '.Bancos que tinham 120 agênc ias, ho j.e.,têmmais de mil, ,
porque o Govorno lhes facilita :Jfl:udopara qu~' ,eles possam comprar
os pequenos estabelecimentos e fortal<:¥.c,~=s~m7"seainda mais.

Esperamos que outras vezes se,,levantem, de discor
dância d~ política financeira do atual 'gover~o; is~o é que nós I'
desejamos.e o povo em geral desejam.

* * *

~enhor Presidente e senhores Deputados:
Estou ouvindo falar, e quando falam a verdade é I'

certo,_qus vão entregar a Hidrominas a grupos de fora 'do'governo.
Isso nao ,.esurpresa. A. demonstração do Presidente da Hidrominas
na CDmissão de Inquérito que esta Casa promoveu, e sua presença~
nesta Casa, demonstrou que S~ Exa., não sabe de nada. E o mesmo'
vai acontecer novamente, pois'" pegaram um General e botaram no '
Ministério da Educação. Neste País não estão botando cada macaco
nq ~eu galho. Estão botando galhO' em outro macaco. Os postos não
estao se~do ocupados por homens dignos, que podem ocupar o lugar
onde e~tao. I~so acontece_em MinE!:se no Brasil~ Deus nos ajude'
que seJa mentlra, mas estao di3endo que a HidroBinas está sendo'
ent~e~e a grupos internacionais. Qu~do anunciam que uma pessoa
esta flrme no seu cargo, ou que um tecnico de time de futebol '

'_,~ei.muito bem, no dia .seguinte ele cai. Assim 'está acontecendo I

com os Ministros. Quando pensamos que um II!'ünistroestá firme lo
go depois ele cai. ' -

;:l' '." . ~ no~ ainda. temos de nos preocupar com a HIDR01TI-
IrAS, POlS ela podera ser entregue a grupos estrangeiros, porque'
o d~semperJlO. da sua Diretoria mereae nota zero~ são homens que '
e~tao us~frulndode uma mordomia sem demonstrar qualquer eficiên
Cla ou meTi to. .

Quero ainda, chamar a atenção aaora da Oposi .....ão'
~ 1\/1". , 5 ':f
ae rulnas Gerals e especialmente do meu Líder Dalton Canabrava. '
Eu faço parte da Oposição, mas quero ressaltar que não estamos t

- cU..ITl.::;>rindo.os nossos objetivos'. Estamos deixando o Partido do GO-
yerno aprovar o que quer. Os representantes da Oposiçã6'só sabem
~ize~ a1llém.Eu até não sei pGrque o meu Líder está muito amigo I

;a,~Llder do Governo. Queclesculpe o meu Líder mas a Üiposição es
t t ~ -, ,a enoo uma atuaçao fraquxssima. .

, ',,0Governo está aprovando o que bem entender. O to
do poderoso L'Íder,dô Governo dá ordens e como o galo está cantan
do alto, isso desde o dia que vim para esta Casa.



,
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A Oposição precis2 tomar uma posição, mostrar aol

Governo os erros que estâ comentendo. A gora, vem este projeto '
de aposentadoria que bepéficiará homens 'que nunca trabalharam p~
ra o Estado, que têm d'ois',três, quatro empregos, mas, para o Es
tado nada fizeram. No entanto, vão ser aposentados por ,este pro=
jeto de iniciativa governàmental.

Quanto à Re~blução, até hoje não sabcID.Os"asua fi
nalidade, Revolução que colocou homens no GOverno, que estão aca
'bando com este País, como o S"r.Delfim Neto, um homem louco. T.o-
do brasj.leiro vê que este homem não é normal, menos o Presicente
da República. Este homem deve, algum dia, pagar nos Tribunais pe
lo que está fazendo neste País. Homens desta"espécie precisam I"
ser fiscalizados, para que se mantenha o respeito à coisa públi-
ca; são homens que só pensam neles.' .

. Recentemen.te, tivemos a liberação dos juros. Es-'
-.tão liberando tudo: hotéis, farmáCias, etc. A SUNAB nunca funcio
'nou, ms,s, pelo menos, tírulamos o nome SUNAB coilloórgão fiscalizã
dos das coisas públicas, dos preços. Nós realmente não sabemos õ
~ue v~i acontecer a este País, principalmente aos pobres. CDm a'
pressão que havia, os pr~.9os'não subiam tanto, os juros eram. li-
mitados, ReS agora o :Sr.1Delfim Neto mudou tudo e liberou tudo e
o Sr. Presidente da Repúblicà aceita este louco ficar dando as '
ordens aDmo bem entender.

Realtivamente 0.13Q salário dos óperários, confor
me já se preveu, através de estatístiaas de preços no Rio e em '
são Paulo, este vencimento dará para pa~r somente os compromis-
sos e dívidas anteriores assumidas por estes mesmos operários. '
Não dá para cowprar nada no Natal.

Isto está ocorrendo e não sabemos o que irá acon-
tecer com. este País, se o sr. Presidente da República não tomar'
medidas enérgicas, se S. Exa., não despertar o Sr. Ministro Del-
fim Neto para outro país e colocar em seu lugar um outro homem '

r::-uesej2. capaz de palnejar, de executar, de manter a ordelilno
País, que con~ele os juros, pois os juros liberados podem levsr', ..::>

o Pals ao caos. O Industrial precisa de dinheiro para descontar I

suas duplicatas. O Comerciante e o industrial dependem de empré~
timos. lfom os juros liberados como é que vai ficar este País, c£
mo poderão ser feitas as transações financeiras daqueles que pr~
cisam de empréstimos para descontar suas duplicatas? Grande par-
te dos comerciantes também necessita dos Bancos para negociar I

suas duplicatas. Agora, taobém, os Bancos estão liberados e co-'
bram aquilo que desejam cobrar. O comércio poderá fazer concor-'
rência e anunciar as suas mercadorias, mas, com relação ao dirulei
ro isso não acontece. Quando um cidadão se dirige ao Banco para'
fazer empréstimos, em geral, é humilhado. Os Bancos que vendem'
ações com 10,20% têm que cobrar as ações daqueles que vão comprá
las.

Cbm a autorização da liberação de juros o que po-
derá acontecer aos pequenos industriais? As multinacionais vão '
sobreviver, porque têm capital fora do País e podem recorrer às'
suas filiais. O Governo vai encampar todas as indústrias nacio-'
nais, ou, do contráriO, todas elas irão acabar, Só o Ministro '
Delfim Neto não sabe disso. O Sr. Mlnistro é otraidor da Pátria'
e tem contas a prestar à Nação.

*--* *



Senhor Presidente e Senhores Deputados:
Sou favórável ao projeto de resolução nQ 1008.
Mas, ST, Presidente e STs. D?putados, nós concor-

a os com, ,s críticas do nobre Deputado Mendes Barros; CJ.ueacaba
d d. ~ a'Trl'bun~ ~or~!ue entendemos qu~ em parte a Polícia M2Olx,_r u.,.;o _ _

litar não está cumprindo os deveres para os q~mis ela foi consti
tuid5.. Nós dicordaLlos veemente.mente e ficamos até revoltados quàn
do vemos a cavalaria vigiando os pontos de ônibus. Deveria have~
um polici-.:J.entodecente nas :fil~s de ônibus. }lIascom cavalos, is
so é lliti desrespeito à )essoa humana. Esse tipo de policiamento '
deveria ser para os bairros distantes. Policiamento à cavalo is-
so é coisa de muitos anos atrás e não para ~lma época dos jatos,'
da é~oca eill~~e o homem está indo à lua. Policiame~to à cavalo é
um desrespeito a população de Belo Horizonte. Nunca; rterulUIDDepu
tado do Governo, contestou isso, mas nós da oposição devemos fa=
lar ~l~~a coisa. Quando vejo cavalos policiando, cOLlà'slssd, fi
co revoltado, pois dá,~a impressão de ,-luanas filas estão só L.12.r=
ginais'~ quando saberllOS.qüe lá estão senhoras, crianças, traballm
dores, operários, que.~epois de um dia exaustivo de trabalho que
reG retornar às suas casas. A cavalaria não foi criada para fa-f
zer esse tipo de policiamento. Q~erem dizer que esse tipo de po-
liciamento é para econoillizar gasolina. Entret~nto não preocupam'
cum. o gasto. de gasolir...apara batedores para festi11l'ills.Quando 01

Vice-Presidente veio a esta Assembléia, mais de 50 veículos o '
acompanhou, gastando gasolinêL a vontacie. Policiàmento com cavala
ria é para os bairrqs, por=11:.eos ball~ros estão desprotegidos. Um
vizinho meu, da rua onde moro, teve sua casa assaltada por 5 ve-
zes ~ Os policiais são deslocados para o ce'nt1'ocLFt cidade, mul tan
do veículos. ~Ll cada eS'::luinavê-se 3 j;>.olicJ.-é:úsjuntos. O Minis-'
tro da Justiça e o Comandante Geral da Polícia r£ilitar de Thtil~lSI
Gerais, disse Jue ia botar a polícia nrnru~ Convocou-se o secre
tário de Segurança e exigiram policiamento nas ~uas. O povo gos=
tou e pensou ~ue da~uela data eildiante teria mais 3egurança. I



"

;:;; ...
d' , ..•policianento mal ou rui8 a para o povo uma sensaçao de garantia.

A PolíCi:). ~ 1).iJ..rl10l.necessário. Os marginai's estão soltos' por <:líI
.e é preciso 1J.£1 pouco .W2.isde segurr,l.llçá j)ara o :povo. Esperamos ela

" -polícia esta garan{;ia" Devemos 'criticar o. trabaJl'lO, m.ostranclo os
,erros, apontando falhGs e Q8feitos o a polícia deve procUrar me-

':'Thorar. Acho boa e certa 'a.,ktitude do Sr. Ministro da J1..1Stiça'; I

'..'d~c+ar3.nclo que vai colocar a' polícia na rua pan'. 1,1L1 meThor poli-
.,,'cianl~nto exte:i.lsivo, prevenido, assim, a realização de ato s crim.i

I 11, ' ,'-

.' !,lOSOS.9evi taJ.1do,. em. def~sa da população, a:i.Jresença de marginais
no meio do povo, nos.constantss assaltos' que 'tôo ocorrido em nos
sa cidade. Muitas vezes a polícia nãó.realiza~ó seu trabaDlO po;
fal ta de material ade :..ua,do. Tenllo{,viGto em GoverniJ.dorValadares I

,os policiais não i)oderem atencler a ".ULl pedido de socorro, pe lo fa
L1 . , --..

"to de faltar cOmbu.stlv'el. Aqui, formulaúlOs ULl aiJelo ao Sr. Gov8r
naclor, pax'a ':".1.l,l.eciê éondições à'polícia para tra'1~alhar. É nocesE,;{

I .. ,-'

rio c,;.ueo Governo'.oDle para. 8ste 'lado de e'1uipm,"a pollcia, a f:Í1:J.
de qU.ee18. realize sua' tare:e& principal, de dar assi têncic __e g;u-
rantia à população.. '
. . Amanhã, 5 de deeenbro, teri:i.ina£ os dois prillleiros

J. I ~..: 'I '. , , -

anos (1e trabalho nesta"Casa. Ja cum.prida a f.tletac1eda jornada, I

':''lãome sinto reali~ddo coiio, representante do ]Jovo. InfeliZDente,
o pocler político não ofer8ce condições aos representantes do po-
vo para cumpriren seu trélbaJl::..o.PrOLleti oC'L1.-j?arumfi.cadeirE~'nr;st~:,
Casél, para defender os hur.li+c;1.qs9os lJobres, o os faElintos. Quase I'

,1.1ads.:.ude re8lizar. A Oposição tem 2; sua parcela gro.nde de C1ÜPa.
As' lider2.nças não nos proporciollo,J:'a.m.os' J:;.eias1~8cess6rios lJar2. o

_! ••••• .', -. .)-

cOElbate. Mal 2.-.i.uiCJ'legou 0," .8e:1Zê'..gGr;~(lê Governador l')(:;'(lindoenl,J:r'88
tiDos9 '--l.UOdevem ser comb2.ticlos, já se c.lizia CrL.1G o jantar de' con
graça~~J.GntoI>oClic.ser m8.rcaclo, rczc:.do a uisl~lue, por:,iUO08 projetos
seriaLl 2.prov'ados. N2.osei que [il[l'811etisillotem. o Sr. í':m{lio Gallo,
líder Do Governo, ,:Luelogo Qtraiu um companheiro nosso }JaJ."8.o s,~'v".
lado e o outro, nosso líder, é seu simpatizante. QucreLlos oposi-
ção firnc em 81. A Ovosição está omissa.

,

A Oposição, sobretudo, deve prestar contas ao
:~;a~~sm~~ modo de entender, prestar contas aos conterrâneos po-

meu v,oto, nos trouxeram para esta Casa Que,sr. Presidente e Srs. Dep t d . . .
tante, fazer a promessa do .-'ue e"" 81 f u,a OS9 quer09 neste ins

~ ':i'.LU are 1 urna o ,~ , -
mais constante, muito mais ferrenha ~ . poslçao m~lto I

com o Partido do Go d . ' nao aceltando entendloentos
verno, elxando de dizer amémà "t ~

mos com.panheiros nesta Assembléia ~ d ,Sl uaça~. So-
não é família política é d" t' m~s nao e Partldo, Polltica'

• lS~U ar, e contestar é 1 t 'tar os erros Somente a ' , u ar, e apon
um Legislati;o ma' .~ sSlm, estare~os contribuindo para termos'

lS IavoreCldo, illalS forte.
" Em.1981, prometo aos meus companheirosaqueles que 8e elege ' ao povo,'ram que virei todos os dias a esta Tribuna I

para contestar e apontar os erros do Governo.

senhor Presid.ente e S'enhores Deputados:
Estou de acordo com o Projeto 961 Quer

o meu ponto d.e vista ('uam f" ,. , o expressar
. , ,,' :L' .0 a lr.Glel que a pollcia e um mal A.D'mel ~ue a pOllcla era um.mal • ~lr

tam.bé.m.é ummal e t 9 ~tJasem termos, porque a Assembléiã
bl" ' , m ermos. Nao que seJ'amos "Mmal M"'s a A'ela bem Ch

~ • ~ ~ssem, como, a. amara,e o CDngresso, são ummal necessário -
As A.ssemblei8s e o C" , •com.todas as ~ 1'1 _ -: .ongresso, deverlam funcionar'

nessa' . aUaS prerrogatlvas. Mas,ua Assem.bléia é um Mal ne r~ rlO por"ue ,~ .llJ.C<o -

bertura ;olrt~ s~,assl~ nao fosse, n~o haveria condições de a-
1 ,l,lca. 19O, ~ortanto, ~ue e ummal, en termos um I

11a necessarlO A polícia t b" . "soment•., rend.' ,a8 e11, e UQ mal necessário. Mas ela'
crh t~ P e os pobres. Qual o rico ~ue está na cadeia? Ne'nhum
uuD8n e os pob~es . ~ A '.~, d' ~ 9 porque nao tem dinheiro para se defender I
4uan o Vleran as prer t' •te a _ ~ . r~ga lvas totais e o Governo pedir realo.en-
der p~~;a~ao a Assembleia,do~ projetos enviados, aí sim, este Po'

9 ~ um.Poder constltuldo, automaticamente será valorizado.
* * *
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