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AGENDA

Sh3omin - Comissão Parlamentar de Inquérito do PRÓ-HABITAÇÃO (Auditório) - ouvir as seguintes pes-

soas: Germana de Almeida Lima, Maurício do Carmo, Alexandre da Rocha do Couto e Silva, Maria

da Conceição Pinheiro Silva, Geraldo Custódio Zinho, Jorge Washington Cançado Filho, Flávio

Romano da Rocha, José da Silveira Brandão, João Soares Teixeira - Presidente do Centro Co-

munitário São Cipriano/Conjunto Confisco, Roseli Martins Torres - Presidente da Associação
Comunitária do Conjunto Confisco e o morador Marcelo Souza

9h30min - Reunião Extraordinária Deliberativa (PLenário)

10 horas - Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho 1) - discutir e votar parecer sobre os seguintes
Projetos: 412/91, 435/91, 268/91, 272/91, 447/91, 542/91, 543/91, 369/91, 341/91, 439/91, 507/91,
550191, 453/91, 522/91, 551/91, 345/91; os Projetos de Lei Complementar n 9 s 15/91 e 18/91 e mais
18 projetos que dispensam a apreciação do Plenário

10 horas - Comissão de Agropecuária e Pd ftica Rural (Plenarinho lI) - discutir e votar parecer sobre os se-
guintes projetos: Projeto de Lei n 9 50/91, do Deputado Jorge Hannas, que dispõe sobre isenção
do ICMS para o milho, arroz, feijão e o leite "in natura", quando comercializados dentro das

fronteiras do Estado de Minas Gerais e outros dois projetos que dispensam a apreciação do Ple-
nário

11 horas - Comissão de Fiscalização financeira e Orçamentária (Plenarinho 1) - discutir e votar o parecer
sobre os seguintes projetos: 48/91, 145191, 421/91 e 455/91

11 horas - Comissão Especial para emitir parecer sobre veto parcial à Proposição de Lei n 9 1.245, que dis-
põe sobre reajustamento dos símbolos, dos níveis de vencimento e dos proventos do pessoal ci-

vil e militar do Poder Executivo (P enarinho II) - apreciar o parecer do Relator, Deputado Rober-
to Carvalho

130m1n - Reuniao Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fisca-

lização Financeira 9 Orçamentária (Plenarinho 1) - discutir e votar parecer sobre os seguintes

projetos: 610/91, 611/91, 612/91, 613/91, 614/91, 615/91, 616/91, 617/91, 625191, 626 e 637/91

horas - Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

h
oras - O Presidente Romeu Queiroz recebe a visita do Embaixador do Líbano, Gazi Chidiac, no Salão

Nobre
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- parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a preliminar de constitucional idade do Projeto de

Lei n 9 205/91, do Deputado Tarcísio Henriques, que cria linha de transporte coletivo rodoviário sediada
17 horas - Comissão Especial para proceder a estudos sobre a situação atual do Cardiominas (Ptenarinho 1)

- ouvir o Secretário de Estado da Saúde, José Saraiva Felipe
em Cataguases;

20h30min - Reunião Extraordinária Deliberativa (PI nário) - parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a preliminar de constitucionalidade do Projeto de

Lei n 9 212/91, do Deputado Tarcísio Henriques, que cria linha de transporte coletivo rodoviário intermu-

nicipal sediada em Cataguases;

COMEMORAÇÕES DO DIA
Dia do Engenheiro
Dia do Arquiteto
Dia do Agrônomo

ORDEM DO DIA

Pauta da Reunião Extraordinária da manhã:

- discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 578/91, do Governador do Estado, que dispõe sobre a série

de Classes de Perito Criminal do Quadro de Cargos da Polícia Civil;

- discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 2 568/91, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os Planos

de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário;

- discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Resolução n 2 584191, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a

realização de reunião especial da Assembléia Legislativa na cidade de Tiradentes;

- discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 162191, da Deputada Maria Elvira que estabelece a obrigato-

riedade da observância de prazo mínimo para eliminação de gases e vapores de natureza tóxicos em resí -

duos de indústras e demais setores que manipulam a denominada "cola de sapateiro", "thinners" ou

produtos similares;

- parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a preliminar de constitucionalidade do Projeto de

Lei n 2 474191, do Deputado Tarcísio Henriques que cria o Distrito Industrial de Aurora, localizado nos

terrenos do Município de Cataguases e Leopoldina;

I2 fase:

- discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 9 578/91, do Governador do Estado, que dispõe sobre a série

de Classes de Perito Criminal do Quadro de Cargos da Polícia Civil;

- discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 9 568191, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os 0 anos

de carreira dos servidores do Poder Judiciários;

- discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Resolução n 9 584191, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a

realização de reunião especial de Assembléia do Estado na cidade de Tiradentes;

- discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 9 162/91, da Deputada Maria Elvira, que estabelece a obrigato-

riedade da observância de p azo mínimo para eliminação de gase e vapores de natureza tóxicas em resí-

duos de indústrias e demais setores que manipulam a denominação "cola de sapateiro", "thinners" ou

produtos similiares;

Pauta da Reunião Extraordinária noturna:

- discussão e votação de pareceres de redação final;

- discussão, em 1 2 turno, da proposta de emenda à Constituição n 9 9/91, do Deputado José Militão, que

acrescenta artigo à Constituição Estadual.

Pauta da Reunião Ordinária Deliberativa:

- parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a preliminar de constitucional idade do Projeto de

Lei n 2 160/91, do Deputado José Bonifácio, que cria linha de transporte coletivo intermunicipal sediada

em Casa Grande;

- parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a preliminar de constitucionalidade do Projeto de

Lei n 9 161/91, do Deputado José Bonifácio, que cria linha de transporte coletivo intermunicipal sediada

em Paiva;

- parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a preliminar de constitucional idade do Projeto de

Lei n 9 201/91, do Deputado Tarcísio Henriques, que dispõe sobre destinação de recursos para prover

obras de assistencia sociais;

4

IPLENÁRIO

Du rante a Reunião Extraordinária da manhã de ontem foram aprovados os seguintes projetos: n 9 589191, do
Deputado Custódio Mattos, que regulamenta concessão de bolsas de estudo, de que trata o § 1 do art. 203

da Constituição do Estado; n 9 277/91, do Deputado Milton Salies, que dispõe sobre a reversão de terreno ao

I lU flicípio de Antônio Dias; n 9 116191 do Deputado José Militão, que assegura, para o fim que menciona, o

agamflo do valor integral das férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art. 31 da Constituição
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do Estado; n 2 118/91, da Deputada Maria Elvira, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Prefeitura

Municipal de Tupaciguara e o de n 9 285191, do Deputado Péricles Ferreira, que autoriza o Poder Executivo a

fazer reverter terreno ao Município de Porteirinha.

ORADORES

Decreto

O Deputado Geraldo Rezende (PMDB), pediu à Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social o cumprimen-

to do decreto que regulamenta a lei do passe livre para os deficientes físicos, mentais e visuais, além dos

idosos no transporte intermunicipal do Estado.

Declaração Universal dos Direitos Humanos

O Deputado Paulo Carvalho (PMDB) comentou os 45 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos,

comemorados ontem. De acordo com o Deputado, a fome e a miséria no Brasil são exemplos de que o docu-

mento não vem sendo cumprido pelas autoridades governamentais brasileiras.

Auditorias

O Deputado Gilmar Machado (PT) voltou a cobrar do Governo do Estado exo icações sobre o andamento das

auditorias nas Secretarias de Estado. Solicitou a presença do Secretário de Estado da Fazenda, Roberto
Brant, para esclarecer sobre a moratória anunciada pEl Governo Hélio Garcia.

Rejeição

O Deputado Roberto Carvalho (PT) leu o parecer da Comissão Especial que examinou a prestação de contas

do ex-Governador Newton Cardoso, na qual, segundo o Deputado, constam várias irregularidades compro-

metedoras. Pediu aos parlamentares um exame "cuidadoso" da matéria, quando da votação. Fez questão de

registrar seu voto pela rejeição das contas.

Congratulações

Para se congratular com os novos aspirantes do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR, o De-

putado Roberto Amaral (PTB) ocupou a tribuna. Ressaltou, no entanto, a preocupação das Forças Armadas

com o recrutamento e a mobilização dos recursos humanos, desde o surgimento do CPOR, há 65 anos. Des-

tacou a figura do tenente-coronel Luiz de Araújo Corriea Lima.

Conferência

O Deputado Ronaldo Vasconcelios (PL) salientou os preparativos para a Conferência das Nações Unidas so-

bre o Meio Ambiente e Desenvd vimento, a ser realizada em junho de 92, no Rio de Janeiro.

Entendimento

Contas

O Deputado José Maria Pinto (PRN) criticou a votação secreta para as contas do ex-Governador Newton

Cardoso. Defendeu a votação feita "às claras".

Durante a Reunião Ordinária da tarde de ontem foram aprovados os seguintes matérias: o parecer da Comis-

são de Constituição e Justiça sobre a preliminar de constitucional idade do Projeto de Lei n 9 385/91, do De-
putado Gilmar Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento nos casos de aborto previstos

no Código Penal, pelo Sistema Único de Saúde; parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a pre-
liminar de constitucionalidade do Projeto de Lei n 2 544/91, do Deputado Wilson Pires, que acrescenta inciso
ao art. 13 da Lei n 2 6.763, de 26/12175; parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a preliminar de
constitucionalidade do Projeto de Lei n 2 552191, do Deputado Reinaldo Lima, que autoriza o Poder Executivo

a criar unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais no Município de Ponte Nova.

O Plenário aprovou ainda o Projeto de Lei n 9 426/91, do Governador do Estado, que dispõe sobre a reestru-

turação da Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, em 22 turno; o Projeto de Resolução n2

546/91, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a remuneração do Governc-½r, Vice-Governador e Secre-

tário de Estado, para o exercício financeiro de 1992, em 22 turno; o Projeto de Lei n 2 464/91, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazr reverter irrveis ao Município de Candeias, com as emen-
das 1 e 2, em 12 turno; u rrojeto de Lei n 2 465/91, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo
a fazer reverter ao Município de João Pinheiro, com as emendas 1 e 2, em 1 2 turno; e o Projeto de Lei n2
504191, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de
Santa Rita do Sapucaí, com as emendas 1 e 2, em 1 9 turno.

As denúncias de superfaturamento nas compras do Ministério da Saúde marcaram o discurso do Deputado

Wanderley Ávila (PSDB). Segundo o Deputado, escândalos como esse têm sido comuns no Governo ColIor.
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jCom a diferença de quatro votos foi rejeitado o Projeto de Resolução n 9 609/91, do Deputado Bonifácio Mou-
rã0, 

que aprova as contas do Governo do Estado de Minas Gerais, referentes ao exercício de 1990. A matéria
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retorna hoje à Comissão de Constituição e Justiça, que tem 10 dias para deliberar novamente sobre a maté-

ria.
substitutivo do Relator, Deputado Hd y Tarqüínio, também aprovado, estendendo o benefício aos deficientes
mentais, visuais e pessoas acima de 65 anos. Foi aprovado o PI- n 9 266/91, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão (PT), que também concede pai se livre nos ônibus intermunicipais aos agentes da Fundação Nacional de

Saúde (ex-SUCAM) que trabalhem no combate de doenças infecto-contagiosas. A emenda do Deputado Tar-

císio Henriques (PMDB) que pretendia estender o benefício aos ex-pracinhas foi rejeitada, já que no ano que

vem eles completam 65 anos e terão direito ao benefício.COMISSÕES

LINHAS DE ÔNIBUS

A criação de linhas de transporte rodoviário intermunicipal através de projeto de lei do Legislativo voltou a

gerar polêmica na reunião de ontem da Comissão de Administração Pública. A alegada inconstitucionalidade

da matéria, defendida por alguns parlamentares, irritou o Deputado Tarcísio Henriques (PMDB), autor dos

Projetos de Lei n 2 s 206 e 214, que estavam na pauta da Comissão e criam linhas em Cataguase 1 . O Relator

Sebastião Costa (PFL) optou por pedir diligências ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER -, antes

de dar seu parecer cond usivo. Para Henriques, O Legislativo está-se curvando à vontade dos empresários

que, segundo ele, controlam o DER. Na mesma reunião, ele foi designado Relator de projeto de idêntico teor,

do Deputado José Bonifácio, dando parecer favorável à criação de linha de ônibus entre Lagoa Dourada e

Barbacena. O Presidente da Comissão, Deputado José Renato (PMDB), pediu vista do processo e adiou sua

votação, alegando que a criação de linhas depende de estudos de compatibilidade entre linhas já existentes e

viabilidade financeira.

A Comissão decidiu deixar para o próximo ano a discussão do PL n 2 297/91,. o Deputado Bonifácio Mourão
(PMDB), que obriga notificação compulsória dos casos de morte encefá1 ica, para facilitar os transplantes de

árgãos. O adiamento foi sugerido pelo Deputado Hely Tarqüínio (PRN), porque o assunto ainda não foi re-

gulamentado no Congresso Nacional e a implantação de uma estrutura no serviço de saúde do Estado seria

muito co mplexa, demandando estudos, tempo e dinheiro, o que não vai acontecer agora.

Apio vado também o R eq uerimento n 9 2.394/91, do Deputado lbrahim Jacob, e 36 projetos de declaração de
utilidade pública de entidades filantrópicas, de autoria de vários Deputados. A tramitação desse tipo de pro-

jeto foi novamente discutida pelos Deputados da Comissão. Adelmo Carneiro Leão (PT) fez a ressalva e su-

gestão de que deve ser repensada a propriedade e adequação de apresentação desses projetos. Ele conside-

rou que, como as entidades são automaticamente declaradas de utilidade pública quando cumprem os requi-

sitos de lei, não faz sentido que tais projetos tenham que passar por uma tramitação que, além de onerosa,
toma tempo dos trabalhos parlamentares.

Ainda na Comissão de Administração Pública foram aprovados os Projetos de Lei n 2 s 397/91, do Deputado

Gilmar Machado (PT), que obriga as concessionárias de serviço público a fornecerem segundas vias dos lau-

dos de multimedição que são feitos mensalmente para apurar consumo, como é o caso da Copasa e da Ce-

mig; 228/91, do Deputado Jorge Hannas (PFL), que transfere aos municípios 50% da arrecadação proveniente

das multas de trânsito registrads nc município; 351/91, do Deputado José Militão (PSDB), que obriga o Go-

verno a publicar, mensá mente, no 'Minas Gerais", a relação das compras e contratação de serviços feitos

pelas administrações direta e indireta, além dos convênios firmados; e 505/91, do Tribunal de Justiça, que

reajusta os vencimentos do que o de pessoal do órgão. Aprovados ainda os Projetos de Lei n 9 s 193 e

502/91, dos Deputados Homero Duarte (PRN) e Rêmolo Aloise (PMDB), que dão denominação a estradas, e

seis requerimentos que solicitam, ao Governo do Estado, obras e serviços em diversas regiões de interior.

Todos os projetos serão apreciados ainda pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária antes de

serem votados em Plenário.

SAÚDE

A Comissab de Saúde e Ação Sociã aprovou ontem o PI- n g 319191, da Deputada Maria Elvira, concedendo

passe livre para os doentes renais crônicos nos ôiibus do sistema estadual de transporte. A matéria recebeu

PRESERVAÇÃO PERMANENTE

A Comissão de Meio Ambiente aprovou ontem o PL n 9 376/91, do Deputado Wanderley Ávila (PSDB), que de-

fine o que são rios de preservação permanente, em cumprimento ao previsto no art. 250 da Constituição do

Estado. De acordo com o projeto, fica considerado Rio de Preservação Permanente - RPP -, passível de ad-

ministração, planejamento e fiscalização pelo Conselho de Política Ambient (Copam), os cursos d'água com
Car

acterísticas de excepcional beleza e valores históricos, ecológicos ou turísticos. O projeto já institui como

RPP, para garantir sua preservação, os rios Cipó, na bacia do Rio das Velhas; Peruaçu, na bacia do São
Fra ncisco, e o São Francisco, do trecho que via de Três Ma- ias a Pirapora.

C
omissão aprovou ainda requerimento do Deputado Gilmar Machado (PT), que pede a realização dl 1 umad
iência pública no início do próximo ano, com a presença de representantes da Comi ão Especial de Pro-

edade Industrial, da Câmara dos Deputados. O objetivo é discutir o pro to cb patentes industriais em

nutação no Congresso e que recebeu moção de repúdio no Plenário da AssemLe'ia.

' a
mbém na reunião de ontem foi proposto, pela Deputada Maria Elvira, que a Comissão desenvolva um tra-

Iho profundo de avaliação dos projetos de preservação, impacto ambiental e exploração turística da usina
F
urnas. Ela visitou o local em Companhia do Presidente da Hidrelétrica, Eliseu Resende, e disse que a ex-
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Deputado Cóssimo Freitas (PMDB), que salb ntou o alto valor humanitário do Professor, um dos mais concei-
tuados e renomados especialistas da área médica do país.

perlência dos projetos da bacia de Furnas podem servir de referencial para outros no mesmo sentido nas

demais bacias do Estado.

PROJETOS DO GOVERNO

As Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscd ização Financeira e Orçamentá-

ria reuniram-se ontem, conjuntamente, para examinar cinco projetos remetidos à Assembléia pelo Poder

Executivo. Apenas um chegou a ser votado - o de n 2 569, que transforma a Secretaria de Estado de Trans-

portes em Secretaria de Estado da Habitação Popular, que recebeu parecer favorável dos Deputados Tarcísio

Henriques (PMDB), SPS LO O Costa (PFL) e Mauri Torres (PMDB). Os Deutados do PT Antônio Carlos Perei-

ra e Roberto Carvalho abstiveram-se de votar. Carlão alegou não ver necessidade na criação de uma Secreta-

ria  que irão coordenar o trabalho da COHAB". Carvlho também criticou o Projeto, dizendo estranhar que o

Governo tenha destinado, no Orçamento do Estado, menos de meio por cento para habitação e urbanismo.

O PL n? 610/91, que dispõe sobre a estrutura básica das autarquias e fundações públicas do Pode r Executi-

vo, recebeu parecer favorável do Relator da Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Tarcísio Henri-

ques, mas não cle gou a ser votado porque o Deputado José Renato (PMDB) pediu prazo para examiná-lo.

Roberto Carvalho questionou o parecer de constitucional idade dado por Henriques, alegando que o projeto

cria 321 cargos de recrutamento amo o e ainda transforma em amíi o o recrutamento de mais de 100 cargos

privativos de servidor efetivo. Carvalho ainda criticou o Governo por enviar à Assembléia, às speras do re-

cesso parlamentar, projetos que representam uma reforma administrativa na estrutura do Executivo.

Os outros três prop tos, que não foram apreciados, são os de n 2 s 613, 615 e 616/91, dispondo, respectiva-

mente, sobre a reorganizção da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; o Sistema Es-

tadual de Planejamento e Estado do Planejamento e Coordenação-Geral, e sobre os escritórios de represen-

tação do Governo do Estado. Os Deputados petistas questionaram a delegação de poderes prevista nos pro-

p tos, autorizando o Governo a promover estruturação, criação e definição de Secretarias através de decreto.

As Comissões aprovaram requerimento do Deputado Roberto Carvalho solicitando à a1 sessoria da Assem-

bléia estudo técnico sobre a constitucionalidae dos projetos. As mesmas Comissões - de Constituição e Jus-

tiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária - voltam a se reunir hoje, às

110h30min, para discutir e apreciar os projetos.

PAINEL

O Secretário de Estado da Saúde, José Saraiva Felipe, que representou o Governador Hélio Garcia na reu-

nião, destacou o caráter social prestado por Hilton Rocha, lembrando as constantes viagens do Professor

pelo interior do Estado, quando dedica especial atenção às crianças, cuja deficiência visual é, muitas vezes,
responsável pelo baixo aproveitamento na aprendizagem.

Saudando o homenageado, o Presidente Romeu Queiroz afirmou ser Hilton Rocha "uma alma apaixonada

pelo ser humano, fascinado pelas grandes causas, capaz de mobi izar pelo exemplo e seduzir pelo testemu-
nho cb uma vida inteira dedicada aos que sofrem. Uma luz contra uma dupla cegueira: a do deficiente e a c

sociedade. Aos primeiros devolve a visão, e da segunda, arranca a indiferença e a acomodação".

Em seu discurso de agradecimento, o Professor Hilton Rocha enfatizou a atual situação do Estado frente as

dificuldades observadas no país. Lembrou o enfraquecimento das universidades, a morte do ex-Presidente

Tancredo 1 ieves, a unidade de Minas e o referencial que os mineiros carregam enquanto ponto de equilíbrio

na história do país. Lembrou ainda a memória de Sobra! Pinto, falecido há poucos dias, destacando sua vida,

inteiramente dedicada às causas da democracia, das liberdades individuais e dos direitos humanos.

Durante a solenidade foi oferecida ao Professor Hilton Rocha, uma placa alusiva ao se u octogésimo aniversá-
rio e entregue pelo Presidente Romeu Queiroz.

VOTO DE FATO

Horários: TV Globo (7h27min) TV Alterosa (12h55min) TV Record (118h25min) TV Manchete (119h05min)
TV Bandeirantes (119h115min) TV Minas (22h45min)

Quarta-feira (11/12): CARDIOMINAS

Resumo: Preocupados com o sucateamento do Sistema de Saúde Pública, os Deputados sempre resistiram

aos pedidos de verbas para a conclusão do suntuoso Cardiominas. Recentemente, porém, a Comis-
são de Saúde reviu sua posição.

En trevistas: Jorge Hannas - Presidente da Comissão de Saúde

Deputado Rêmolo Aloise - membro da Comissão de Saúde

II

HOMENAGEM

O Professor Hilton Rocha recebeu na noite de segunda-feira, no Plenário Juscelino Kubitschk, homenagem

especial pela passagem de seus 80 anos. A reunião foi transformada em especial através de requerimento do
lo

Qui nta-feira (12/12): TRIBUNAL DE CONTAS
Resumo : o Tribunal de Contas é um órgão capacitado tecnicamente para examinar as contas de prefeituras,

secretarias, autarquias e fundações. A Assembléia quer retomar a capacidade plena de fiscalização
sobre os demais Poderes.
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Entrevistas: Bonifácio Andrada (PDS)

José Luiz Baccarini - Presidente do Tribund 1 de Contas

Deputado Roberto Carvalho (PT) - autor do requerimento

Sexta-feira (13/12): TRABALHO NAS COMISSÕES

Resumo: O Plenário é o local solene onde o processo legislativo desemboca e se define, mas é nas comis-

sões que se desenvolve o trabalho mais duro e mais sério da Assembléia. Só este ano, 700 projetos

foram examinados nas 14 comissões permanentes.

Entrevistas: Deputado Raul Messias - 2 2 -Secretário da Assembléia

Maria das Dores Abreu Amorim— Diretora do Departamento de Comissões
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