PROJETO DE LEI Nº......................./2016.
(do Sr. Bonifácio de Andrada)

Denomina “Campus Professor Diaulas
Abreu” o campus do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do
Sudeste de Minas Gerais localizado na
cidade de Barbacena.

Art. 1º. O campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, situado na cidade de Barbacena, passa a
denominar-se “Campus Professor Diaulas Abreu”.

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Diaulas Abreu é uma personalidade de auto destaque da vida
nacional, porque coube a ele introduzir de forma eficiente o ensino da agricultura no
país através da entidade educacional que dirigia em Barbacena, o antigo “Aprendizado
Agrícola”, que se constituiu num centro de estudos e de treinamento de vários jovens
para as atividades rurais.
Assim que foi criado o Aprendizado Agrícola, Diaulas Abreu foi
nomeado seu diretor, onde ficou por muitos anos, tendo essa organização se
transformado mais tarde numa escola de alta significação, que foi a Escola Agrícola de
Barbacena, onde realizou experiências que muito contribuíram para o desenvolvimento
agrícola.

Ficaram famosos o pomares e vinhedos ali estabelecidos,
geralmente em magníficos terraços, muitos dos quais já construídos por seus
antecessores, uma vez que o local em que funcionava a entidade educacional agrícola
fora transferida por seu pai para o Governo Federal, quando era Ministro da Agricultura
o Major Juarez Távora, que estruturou o ensino agrícola no nosso país.
Diaulas Abreu era um homem de muito talento. É interessante,
quando verificamos os arquivos daquela escola, as várias obras de ensino e de pesquisa
que ele deixou, que incentivaram a instituição a realizar trabalhos de alto interesse para
a agricultura nacional.
Embora não fosse barbacenense, pois nascera no Rio de Janeiro,
de pais cariocas, Diaulas Abreu se descolocou para Barbacena, onde conseguiu o apoio
político das lideranças da região, que lhe deram condições para realizar a obra que
sempre teve em vista o campo rural.
Personalidade notável da nossa história, formou-se em direito, era
advogado, mas a sua vocação para a agricultura era tão grande que praticamente toda a
sua vida foi dedicada aos estudos, a pesquisa e as atividades agrícolas, não só as de
campo, mas também as educacionais, pois que aquela instituição em Barbacena se
transformou num dos maiores centros do país em matéria de educação agrícola.
Assim sendo, é justo que o seu nome esteja à frente daquele
campus, que é fruto do seu trabalho, como também são as construções ali existentes, de
muito realce e bom gosto, sendo que as atividades agrícolas dessa entidade educacional
decorrem, sobretudo, dos seus esforços em favor da encomia do Brasil. Portanto, é justo
que se dê a Diaulas Abreu o nome daquele campos. Aliás, cumpre destacar, que durante
anos e anos, a Escola Agrícola de Barbacena tinha o nome de Escola Agrícola Diaulas
Abreu.

Sala das comissões, em 8 de julho de 2016.

Bonifácio de Andrada
Deputado Federal

