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ELABORAÇÃO DE UMA
CARTA CONSTITUCIONAL

PARA MINAS OU MERA
ADAPTAÇÃO? (Pág 3)

Após a prceulqaçào da Cons-
tituição Federal, a Aanaitléia
1gis1ativm terá prazo de seis
meses para elaborar a Ccsstitul

jf ção da Estado de Minas Gerais e
de cinco dias para eleger a sa
que dirigirá os trabalhos cons-
tituintes, segundo estabelece o
art. 99 e o § 19 das Dispesi-
çEes Transitórias do 29 Substi -
tutio se Projeto de Constitui-
ção, elaborado pelo Deputado
Bernardo Cabral, Relator da Co-
missão de Sistenmtizaçãc da As-

IV CONGRESSO MINEIRO
DE MUNICÍPIOS (Pág. 2)

A Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, representa-
da pelo seu 1 2-Secretário, Deputado
José Laviola, levou sua mensagem a
prefeitos e vereadores de todo o Es-
tado, participantes do Congresso,
através da conferência O Legislati-
vo Estadual e Constituição".

Doe calorosos debates parti-
ciparam, entre outros, os seguintes

. parlamentares: Bonlfáclo Mourão,
Geraldo Rezende, José Duarte, José
Ferraz, Raul Messias, Ronaldo Vas-
concelos, Sérgio Emilo, Márcio,
Mala, Bernardo Rublriger e Aloisio
Garcia.

A Assembléia marcou com
brilhantismo a sua presença também
na Feira para o Desenvolvimento
dos Municípios, instalada no "Mi-
nascentro

AL PREPARA
INFORMATIZAÇÃO DA

CONSTITUINTE MINEIRA
(Pág. 3)

MATÉRIAS APRECIADAS

EM SETEMBRO/7 (Pag.9)

1	 1	II

j'	 J.

•	

'	 -'"

J
15 ANOS DO PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA

O Palácio da Inconfidência, sede do poder Legis1atvu de inas Gerais,está com
pletando 15 anos de pleno funcionamento. Situado no Rairro Santo Agostinho, entre as
ruas Rodrigues Caldos, Dias Adorno e Martis de Carvalho, com frente para a Praça Car-
los Cha g as, o edificlo mantém sua estrutura desde a sua inau guração, em 19 de março de
1972.

Construído numa área de 24 mil metros quadrados, com seis pavimentos, O prédio
da Assembléia Leolsiativa já está superado, sem condições de comportar toda a infra-es
trutura administrativa da Casa. Diversos decartamentOS como os de Pessoal, de Finanças
e Ccitabllidade e de tnfonreica e Pesquisa funcionam as pródtos prdxiso à Assembléia.

PLEMARIO - A Assembléia Leqislativa concentra as decisões políticas do Estado,
editando leis que regem a sociedade mineira. no Plenário, com capacidade cara 100
pessoas e galeria para 300 populares, que os parlamentares mineiros se reúnem diaria-
mente para debater os temas traia diversos, discutir, aprovar nu rejeitar proposições.

O Plenário Presidente duscelino Kubitachek de Oliveira, assim denominado em ho
menagem ao ex-Presidente da Repõblica, funciona como o reator de uma grande usina ener
gética.o centro nevrálgico de toda a estrutura política mineira, alternando momen-
tos de calmaria e de plena agitação. Ao onao desses quinze anos, o Plenário testemu
nhou verdadeiras batalhas entre situcionistaa e oposicionistds.

O Plenário é o local síntese do Poder Legislativo: para ele tudo converge.Ali
os parlamentares discutem, votam e ainda exercem o papel fiscalizador, deliberando so-
bre matérias as mais diversas.

REUNIOES PLENARIAS: A Assemblãia Legislativa reune-se ordinariamente no peno
do de 19 de março a 30 de junho e de lç de agosto a 30 de novembro de cada ano. Esses
dois períodos de funcionamento correspondem à sessão legislativa ordinãria. Quando as
reuniões se realizam em períodos diversos dos mencionados, a sessão é extraordinãria.
As reuniões da Assembléia Legislativa são públicas, podendo ser secretas em casos defi
nidos regimentalmente São realizadas reuniões orecaratáriss no início de cada legis-
latura; ordinárias, nos dias ireis, de segunda a sexta-feira; extraordinãnias,em dia
ou hora que não os pré-fixados para as ordinárias; solenes, quando da instalação e es
cerramento da sessão legislativa; especiais, para comemorações ou homenagens, posse
do Governador o Vice-Governador do Estado, exposição de assuntos de interesse público
pelo Governador ou por Secretários de Estado.
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PMDB
ADELINO DIAS
ADEMIR LUCAS
ALOÍSIO GARCIA
ANDERSON ADAUTO
ANTÓNIO GENARO
ARMANDO COSTA
BERNARDO RUBINGER
BONIFÁCIO MOURÃO
CARLOS PEREIRA
DIRCEU PEREIRA
ELMO BRAZ
FELIPE NÉRI
FERRAZ CALDAS
GERALDO REZENDE
IRANI BARBOSA
JAIRO MAGALHÃES ALVES
JAMILL JUNIOR
JOÃO PINTO RIBEIRO
JOÃO ROSA
JORGE O lERAM
JOSÉ BELATO
JOSE FERRAZ
JOSÉ LA VIOLA
JOSE MARIA CHAVES
JOSÉ RENATO
KEMIL KUMAIRA
LUÍS GAMBOGI
MÁRCIO MAIA
MARIA ELVIRA
MAURÍCIO MOREIRA
NEIF JABUR
NINICO RESENDE
PAULO PEREIRA
PAULO PETTERSEN
ROMEU QUEIROZ
RONALDO VASCONCELLOS
SAINTCLAIR SOUTO
SEBASTIÃO HELVÉCIO
SERAFIM GODINHO
SÉRGIO EMÍLIO
SILVIO MITRE

PDT
AMiLCAR PADOVANI
JOÃO BOSCO MARTINS
NELINHO REZENDE
PAULO CÉSAR GUIMARÃES
WELLINGTON DL CASTRO
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22-Secretário, Deputado Amilcar Padovani: 3 9-Secretário, Deputado José Maria Pinto 1 2-Secretário, Deputado
José Laviola: Presidente da Assembléia, Deputado Neif Jabur; 22.-Vice-Presidente, Deputado Raimundo Alber-
garia: 1 2.Vice-Presidente, Deputado SaintClair Souto,e o 42-Secretário. Deputado Carlos Pereira,

—	 ATRIBUIÇÕES DA MESA DA ASSEMBLÉIA
	CcSilriibi do Presidente, de	dor do Estado, emitir parecer so	GWiSID4 e ao 29,13epitado Rainun

	

dois Vice-presidentes e de tua -	bre requerimento de licença a de	do Albergaria, a ligação entre a

	

tro Secretários, a Mesa é o ór -	putado, concluindo por projeto	ASt» e a Mesa Diretora. As 19-

	

gão responsável pela direção da	de resolução, e sobre requoririusn	Secretário, Deputado José L.avio-

	

Casa au sena aspectos instituclo	tos de informações às autoricia -	la, iocinsiie, além de antros atri

	

nal e administrativa. Conduz os	des, por intermédio do Governa -	buiçê'es reqirruntais,tcxii a orie

	

trabalhos leqislativas, iocurnhiri	dor do Estado.	 tação dos serviços administrati-

	

do-lhe torrar traias as providên -	Dada a cooplexidade das 0111	vos, coe ampla atuação, a nível

	

(- das necessárias  à sua requlari	plas atribuiçoes institucionais	interno e externo, para deserrçu-
1 dade.	 e administrativas da Masa,faz-se	nho eficaz da administração. Aos

a distribuição de tarefas espaci	29 e 39-Secretários, Deputados A

	

Compete-lhe, entre outras	ficas que são desempenhadas pa-	ml icar Padovani e José Maria Pio

	

atribuições, promulgar as anan-	los seus membros. Assimé que ,	to, co1l)ete, além de outras fun-

	

das constitucionais, autorizar	além de outras funções, compete	ções regimentais, o exe'rcicio da

	

despesas, dentro da previsão or-	ao presidente a representação do	função de corregedoria da /\ssani-

	

çairentaria, orientar os serviços	Poder Legislativo. Aos Vice-Pre-	bléia. E o 49-Secretário, Depr-

	

administrativos da Assarbleia,a-	sidentes, além da substituição	t&io Carlos Pereira, é o Presi -

	

presentar projeto de resoluçao	do Presidente, cabe na Mesa ato-	dente de CIMPE, a quem cabe a de

	

que vise fixar subsidios de depu	al ao 19-Vice, Deputado Saint'	finição das políticas de informa

	

tarios, Governador e Vice-Governa	Clair Souto,	a direção da	ção e pesquisa da Casa.

INFORMATIZAÇÃO DA CONSTITUINTE MINEIRA

ETJU3OPAÇ,'Ç0 DE UMA cAm?'. ixaisri
IUCIONAJ PAPA MINAS CU MERA
ADAVF1so?

AIxS a roulqaçuo da COnstitui-
çue Federal, a Assembléia legislatj
va terá prazo de seis meses para el
borar a Constituição do Estado de tU
nas Gerais e cinco dias para eleger
a Mesa que dirigirá os trabalhos wns
tituintes, segundo estabelece o art.
99 e o § 19 das Disposições Transitõ
rias do 29 Substitutivo AO Projeto
de Constituição, elaborado peto Depu
tado Bernardo Cabral, Relator da
Comissão de Sistemati zação da As-
asrhlé ia	Nacional Constituinte.

O referido Substitutivo delega
puderes sais amplos ao Legislativa
Estadual para elaborar sura Carta, nu
tordi narda a sua atuação apenas aos
prirripios básicos da Constituição
Federal.

1

toste para e trucesso de edito-
ração gráfica, isto é, os tex -
tos sairão prontos do ooirpita -
dor para a impressão.

Apis a prmulgação da Cons-
tituição de Minas, todos os da-
dos que a originaram, tn-rvara
mIo gravados na irefftíría co com-
lutador, servindo coce das 1-eis
ricas fontes de iifooTkiçrs a
quem queira, no futuro, estudar
a génese de nossa rréxi-e Cais-
ti tição.

Cm efeito, esses barros de
dados conterão toda a doexuusanta
çác histórica sobre a evolução
do texto constitucional, desde
a fase do anterroletn até sua
redação final. E as sugestões
não aproveitadas, uresno as que
não versarem sobre a	matéria
constitucional, Lairbéru serão
mantidas, corro referencial para
os deputados sobre os anseis
da c-a-uoi-ts-te 'n o rceresen''rr
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A Assembléia legislativa de Mi-
nas Gerais teve participação ativa
e decisiva na alteração da redação
do 19 Substitutivo, que reservava às
Assembléia legislativas poderes para
"adaptares", tão-sarente, a Consti -
tuição estadual à Carta	Magna.

Atendendo a requerimento da Depu
Lada Sandra Star 1 iuug, Vice-Líder da
Bancada do Partido dos Trabalhado -
res, aprovado uru Plenário, a Assem -
bléia Legislativa de Minas Corais uru
vicio telex à Curuissão de Sistematiza
ção da Asamubléia Nacional Constitu-
inte, manifestando sua total ostra -
nheza quarto à ferias cern que se en-
contrava tratada a matéria nas Dispo
SOÇÔEI'S Transitórias do 19 Substitu-
tivo ao projeto de	Constituição.

O manifesto, assinado pelo presi
dente da Assuruibléla Isrgislativa,Depu
tudo Neif Jahir, justifica o repúdio
dos mineiros através da alegação de
que "a nossa melhor tradição republi
cana federalista, firmada nas Assas-
bléias Nacionais Constituintes	de
1891, 1934 e 1946, sempre se pautou
por assegurar aos Estados-riusuu*aros
condições plenas de exercício do po-
der constituinte decorrente. lOs vir-
tude da prépria natureza cio Estado
Federal, o exercício de tal poder se
encontra lcxjicanente adstrito à esfe
ri de cariartêrrcia própria de Estado-
ireuulro delimitada rio texto da Constt
tuição Federal. A indiscutível au -
prcuaucia da Constituição Federal,con
tudo, não autoriza a redução desse
poder "inicial", "instituidor" e "au

rio seu ãntito especifico de
coiipeténcia, à mera atividade de
adaptação. Queremos crer que o uso
da palavra "adaptar" na referida dis
nsição deveu-se, exclusivamente, a
laiiuontável lapso, por seu uso fre-
qiente - e, aliás, então adequado -
quando das tarefas de adaptação do
texto magno dos Estados mas diversos
atos institucionais, à Constituição
de 1967 e à F)sezrla n9 1, de 1962, os
quais mii titric ional i saram o regime
autocrático.

Diu que pese a nossa certeza de
que, na realidade não houve intenção
de se reduzir o alto significado dos
trabalhos a serem dcsenvalvidr a rias
Assauibléias Constituintes dos Esta -
dos, ~-se a reformulação do men-
cionado dispositivo caiu o objetiva
de adaptá-lo às necassidades histéri
cas de nosso taipa.

Certos de que a luta pela efeti-
vação dos princípios basilares da De
pública e da Federação constitui o
compromisso maior cclii a Nação, espe-
rarros que estas perderações sejam re
cebidas exaro corutri}'iição para a re-
tarada, ruo próximo substitutii.o,das
melhores tradições do Direito Consti
tucional pátrio."

A Mesa da Assenbléia, obje-
tivando agilizar os trabalhos
da Constituinte mineira, deter-
minou o levantamento das neces-
sidades de automação do proces-
so cxustltuinte. Dentro desse
enfegue, seguindo orientação do
CINPE, da Secretaria-Geral da
Mesa e da Diretor ia-Geral, o
grupo de trabalha de inforirati-
zação vau realizando urna série
de reuniões, inclusive com a
participação técnica de analis-
tas do PlTiASF]4 (Centro de ia -

U
forruitica do Senado Fa3erall pa-
ra a efetiva transferência a
esta Casa da tecnologia do
suporte ccwprtacional utilizado
mii Brasília. Os resultados der
ses trabalhos serão reportados
á Cceiissão Preparatória	dDs
Trabalhos Constituintes.

Embora muitos passos do pro
cesso constituinte mineiro s
possam ser definidos quando da
elaboração de seu Reqire Inter-

no, providências prelL-inares
já estão sendo delineadas, no
sentido do desenvolvimento de
sistemas modulares e da padroni
zação de formulários para cap-
tação e indexação dos textos re
ferentes à futura Constituição
do Estado, tais caio sugestões,
anteprojetos, projetos, substi-
tutivos e errersias.

Além da agilização do pro -
cesso, a principal vantagem da
informatização da Constituinte
mineira está na possibilidade
de recuperação de textos, licran
do sugestões e emendas aos arti
goa da proposta constitucional,
de tal forras que o deputado
constituinte possa sabor, a qual
quer ntxrento, par processamento
"on lia", através de terminais
de video, a redação e a respec-
tiva tramitação de todos os dis
positivos mii traias as fases da
elaboração wnstitucional.A in-
formatização também será iripor-

Deputado Carlos Pereira, Presidente do CINPE.
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PARTICIPAÇÃO DA AL NO IV CONGRESSO
MINEIRO DE MUNICIPIOS NO MINASCENTIRO

	A Assembléia legislativa	leQ Sr. Deputado GcncSio florear
cb Estado de Minas Gerais, re-	dino, Secretário do Estado do Se
preseritada pelo seu 19-Secretá	verno, representando S . Es o Sr.
rio, Deputado José Laviola, le	Governador do Estado, o Eeri'? Sr.
vou sua mensagem a prefeitos e	Deputado Tancredo Naves, DI). Se-
vereadores de todo o Estado,	cretário de Estado de Esportes
par tici pantes do Congresso, atra	Lazer e 'I\irisiw, aléia de Deputa-
vms da conferencia "O Legisla-	dos Federais e Estaduais, que a-
tive Estadual e Constituição".	li encontraram apelo para seus

	

Dos calorosos debates par-	contatos políticos.
ticiparam, entre antros, os se	Na ocasião, os Assessores da
guintes parlairentares: Bonifã	Casa, recepcionistas e represen-
cio ttaizao,Gera1do Pezende,Jose	tostes do Departamento de Cerlzre
Duarte, José Ferraz, Paul MLs	nial promoveram entrevistas com
sias, Ronaldo Vasconcelos, Sér	as autoridades municipais asn fi
gio EiTálio, Márcio Mala, Der-	nalidade de se conheceras	os
nardo Rubtnger e Aloisio Gar-	seus anseios em face	da nova
eia.	 Constituinte mineira e atenderam

A Assez±leia marcou cclii br 	a constantes consultas sobre os
lhantisrnsa sua presença também	sais variados tesas e, principal
na Feira para o Desenvol-	rente, sobre questxies ligadas
virnento dos Municípios, ins	área de Direito Minicipil.
talada rxi"Minascentro", no	Durante a feira, foram dia-
pericdo de 27 a 30 de setembro	fribuiclss aos prefeitos, presi -
último, rmn seu estando coloca-	dentes de Cánura Municipais, Ve-
do á disposição dos congreasis-	readores e Assessores exeJpla -
ias.	 res das obras "O Manicíplo e a

	

Decepcionou ali diversas au	sua Legislação", "Deputados -1i -
toridadcs dentre as quais	o	neirris" e " pcsenha Legislativa.

ÚLTIMAS PROPOSIÇÕES ENCAMINHADAS À
SANÇÃO E LEIS PROMULGADAS

	Foram encaminhadas ao Governa	Estado de Assuntos Espaciais e
dor do Estado ,para sanção ,as se	determina outras providências.
quintas proposições de Lei:	Foram sancionadas pelo Geverna

	

Proposição li9 10.079,queinst.	dor do Estado:
tui o Dia Estadual do Reinado	Lei nQ 9.422, que declara de u
de Nossa SenJira do Rosário, a	tilidade pública a Sociedade De-
ser coecrinrado anualcente	no	neficuntc Cultural e Recreativa
dia 15 de outubro.	 Nova-Limense

	

Proposição n9 10.084, que diii	Lei nÇ 9.421, que declara de u
pie sobre o reajustaramito dos	tilidade pública o Conselho Par-
valores dos sintelos de venci -	ticular de Santa Maria Mãe	de
rento e dos proventos do pessoal	Deus, da Sociedade São Vicente
dos Serviços Awdliares do Tribi-	de Paulo.
nal de Contas do Estado e dá ou-	Lei nQ 9.424, que dá a dewoii-
iras providências.	 nação à Escola Estadual de Cwoxi

	Proposição n9 10.085, que dis-	tá, Distrito de Postal, t'tuntct -
pie sobre o reajustamento	dos	pio de Pente Nova.
valores doe símbolos de vencinïun	Lei ri'? 9.420, que declara de
tos e dos proventos do pessoal	utilidade pública o	Movimento
dos Quadros Permanentes das Se -	das Dunas de Casa de Minas Ge-
cretarias e dos Serviços Auxilia	reis.
res do Tribunal de Justiça e do	Lei n9 9.423, que autoriza o
Prlliinal de Alçada do Estado e	Poder Executivo a doar insível de
dá outras providências.	 propriedade do Estado ao patrurti

	

Proposição ri'? 10.086, que auto	nio do 4uniciplo de Araiijos.
rua o Poder Esecuti.o a doar a	Lei nQ 9.418, que cria o Muni-
favelados lirsivel de propriedade	cípio de Itari de Minas.
do Estado.	 lel m9 9.419, que concede pan-

	

Preposição n9 10.087, que da	suo especial a Darlerie [)crneles
a dercriimnação de Secretaria de	da Cunha.

AL PRESENTE NO CICLO DE ESTUDOS DA
ADESG

	A Assembléia Tayirlat iva	Dentro dessa abordagem,fo-

	

Secretaria da Assembléia, Legusaaa dn do Estado de Minas Gerais part -	ruiu de'stacudas três fwiçies prin
Estado de Minas Gerais	 cipu, no último dia 30, do is -	cipais do Legislativo:

portanto ciclo de Estudos de 'o-	- une função legislativa;
DALMIR DE JESUS	 lítica e Estratêgia promovido pe	- usa função reguladora da
Diretor-Geral	 Ia Associação dos Diplomados da	competição política;

Escola Superior do Geerra-1'DESG.	- urna função de controle po-

	

Representardo esta casa, o	Itt loa de natureza fiscalizadora.
MARIA COELI SIMÕES PIRES	Deputado José Maria Pinto profe-	Seguiu-se á cneferéncia ses-
Secretária-Geral da Mesa	 riu brilhante conferência sobre	são de debates, com participação

o Poder Legislativo. A sua abor-	dos 170 aluis presentes
daguru girou as torna de une quer	Os resultados foram proveito
tão central: "qual é a vocação e	aos e cercaram positivamente a
o destino do Poder Legislativo	presença da Asserbléia Legisla-
no Estado Centaix,rãneo'?	tiva de Minas na evento.

MESA

Presidente:	Deputado NEIF JABUR - PMDB
1 5-Vice-Presidente: Deputado SAINT'CLAIR SOUTO - PMDB

Deputado RAIMUNDO ALBERGARIA - PDS
O-Secretário:	Deputado JOSÉ LA VIOLA - PMDB
2-Secretário:	Deputado AMÍLCAR PADOVANI - PDT
39-Secretário:	Deputado JOSÉ MARIA PINTO - PTB
42-Secretário:	Deputado CARLOS PEREIRA - PMDB

LIDERANÇAS

PMDB, GOVERNO E MAIORIA: Deputado FELIPE NERI
PFL: Deputado MILTON SALLES
PDT. Deputado WELLINGTON DE CASTRO
PT Deputado CHICO FERRAMENTA
PDS' Deputado SAMIR TANNUS
PTB: Deputado MÍLTON CRUZ
PL' Deputado EDUARDO OTTONI
MINORIA' Deputado DOMINGOS LANNA

DEPUTADOS

PT
AGOSTINHO VALENTE
CHICO FERRAMENTA
NILMÃRIO MIRANDA
RAUL MESSIAS
SANDRA STARLING

PFL
AGOSTINHO PATRUS
ANTÓNIO FAGUNDES
CAMILO MACHADO
CLEUBER CARNEIRO
DELFIM RIBEIRO
DOMINGOS LANNA
ELMIRO NASCIMENTO
JAIME MARTINS
JOÃO LAMEGO
JOÃO PEDRO GUSTIN
JORGE HANNAS
JOSÉ DUARTE
LUIZ VICENTE
MAURO MORAES
MILTON SALLES
NASCISO MICHELLI
VITOR PENIDO

PDS
JOSÉ BONIFACIO
PÉRICLES FERREIRA
RAIMUNDO ALBERGARIA
SAMIR TANNUS

PTB
JOSÉ MARIA PINTO
MILTON CRUZ
RUBENS GARCIA

PI-
EDUARDO OTTONI
PAULO FERNANDO



COMISSÃO PREPARATORIA DA CONSTITUINTE

L.

WQ ASSEMBLÊ1A (ItISTITUINTE LX)
ESTAI)) DE MINAS GERAIS

a2MIssk PREPAA11RIA

Através de reguerilerkto subs
crito pelas lideranças partidé-
rias votado em Plenário, a As-
sembléia Legislativa aprovou a
formação da Comissão Preparató-
ria para a elaboração dos trata
lhos constituintes do Estado,
cuja composição é a seguinte:
Deputados Aloísio Sereia, Ander
Son hlauto, Bonifácio .tarâo,
José Ferras, José Maria Chaves,
I<anil Kuxwiira, Márcio Maia, Sér
gio fInilio, do P1DI3; Camilo Na-
chade, Clãuher Carneiro, José
Duarte, lOiz Vicente, do PFL;
Eduardo Ottoni, do P1,; José Bo-
nifácio, do PDS; Paulo César
(Iiumnrães, cio P111; (Jure Ferra-
rente, do PT; e Rubens Garcia,
do ('ES.

Durante a sessão de instala-
ção da canissão realizada no
dia 8 de outubro iltiito, foram
eleitos para os cargos de: Pre-
sidente - Deputado l<reul KuIIui-
ra, do PfiiE, Vice-Presidente -
Deputado leis Vicente Calic-
chio, do PFL, Secretario - Depu
tado Mârcio Maia, do PMDB, Reta
ter - Deputado José Bonitécio
de Amuada de l'DS.

ALOtSIO TEIXEIRA GAlIA-[91)B

Natural de taas/4, profes-
sor de Ciência Humanas, editor
jornalístico e produtor coral.

Es-Diretor Adjunto do BP?4)E,
ex-Presidente da Cobal, ex_Presj
dente do Instituto Brasileiro do
Café, ex-Diretor do Projeto Run-
doo, ex-Ccnurdenador Nacional do
P(-VlRZEAS e ex-Diretor do "Jor
nal Rural de Minas Gerais"..

Eleito Deputado Estadual para
o período de 1987 a 1991, atuou
cato Vice-Presidente da Comissão
Especial para estudar e equacio-
nar o problema da cana-de-açúcar
em Minas Gerais e coso Relator
da CPI que investigou a questão
da percuta das ações de proprie-
dade do Estado na FIAr Autcaó-
veia 5/A por ações da ompresa de
caijonentes, em fase de instala-
ção pala FIAT S.P.A. os Minas De
ral 5.

Atualmente é Vice-Líder do Go
verno na Assembléia o rimetro efe-
tive das Comissões Por-manentes
dc Aqropeaiíria e Política Rural
e de Redação da Asscs±léia Leqis
lativa de Minas Gerais.

1NDERSON PJ7iTlfl PEREIRA - PMDB

Natural de ad
vogado, foi Ansossor da Rede Os
car Martlnez de Ccounicoção, ei
Curitiba, Gerente Conorcial do
"Jornal da Manhã", de Uberaba,
Gerente de Market lrig da UNJJ4ED
mii Uberaba, ONclai de Gabinete
da Profeltura Municipal de Ube-
raba, Diretor Administrativo da
Cia. de Desenvolvimento Integra
do de Uberaba - 0)01DB, norrbro
do Conselho Fiscal da Cia. de

uas de Uberaba - aX)IAU.
Es 1986 foi escolhido caio o

Destaque Político do Ana, pelo
"Jornal da Manhã" de Literata.

Esta é a sua 19 legislatura.
Abaallrente é Vice-Presidente da
Canisnão Permanente de Abasteci
sento da Assembléia rgislaLiva
de Minas Gerais.

CAMIW MU'JX) - PIL

Natural de Abadia dos tenra-
dos-LIS. Advogado, Professor,
foi Prefeito da cidade de Monto
Carirelo. Cato Deputado Esta-
dual, ocupou a presidência da

Ccsnlasão de Agropacuária e
tica Rural, foi suplente das Co
missões de Educação e Cultura e
de Turismo e patriislnlo 1lmstu.i
co e Artístico, ature cate mem-
bro efetivo das Comissões de PC
dação e de Serviço Público e li
dercu a Pancada do P175 na k'tsem
bidia.

Foi condecorado cem a Meda-
lha de Honra da Inconfidência,
Medalha Santos [X)nont, Diploma
do Mérito Florestal e com o tí-
tulo de cidadania de vários mu-
nicípios mineiros.

Eleito pela prirreira vez eis
1979 e reeleito sucessivamente
as 1983 e 1987, é atualrronte
rrcntjro da Comissão Percerncrte
de Agropecuária e Política Ru-
ral da Assembléia legislativa
do Estado de iinas Deram,

a1IoJ FERRT(MFNrA —

Natural di' Mas Despacho - W.
Metalúrgico, ex-Presidente da
CiTE do Vale do Aço, candidato à
Presidência do Sindicato dos Me-
talúrqicnus de Ipatinga pela posi-
ção Sindical Ferrarrnrnta. Elei-
to deputado estadual em 1986 pa-
ra a legislatura de 1987 a 1991,
foi autor dos requerimentos para
cctiatituiçáo da Comissão Paria-
sentar de Iruúritc pora,rio pra
ia de 30 dias, investigar as rã
zões que determinaram a perneta
das ações do propriedade do Es-
tado de Minas Gerais na FIAT Au
tcmlveis S.A. por ações da eis -
presa de componentes, au fase
de instalação pela F/JnT S.P. A.
em Minas Gerais e da comissão
de Sindicância para proceder à
investigação sobre os damos ais-
bientais causados pela poluição
industrial isa Vale do Aço. É o
atual líder do P1 na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

cLflJI3ER ~1 1X) - PFL

Natural, de Para tinga-BA. Ad-
vogado, foi Vereador e Prefeito
Municipal do Januária. Caro L-
p.itacb Estadual ocupou a su-
plência das Comissões de Agrcpe
cuária e Política Rural e de Se
gurança, foi membro efetive das
Comissões de Assuntos da SUDENE
e Estímulos Fiscais, de Defesa
do Meio Ambiente e de Redação,
foi Vice-Presidente da Comissão
de Assuntos da SIJDFEIE e Estímu-
los Fiscais e Presidente da Co-
missão de Abastecimento.

Eleito pula primeira vez em
9/9, esta é a sua 39 legislatu

rã. Atualriente é Vice-Presiden-
te da Comissão Perssonente de As
suntos da SUDIXE e EsturiLilos
Fiscais.

IIE*JAEUXI JFlUt — PL

Natural de Sete Lagoas-MI.
Advogado, foi Delegado da União
Colegial de Minas Geraos(UC4I),
Presidente da União Municipal
dos Estudantes Secundários de
Varginha, fundador rios jornais
Inconfidentes'e Eco dos Jovens-
Grêmio do Colégio Catanduvas de
Varginha, fundador e Presidente
do Clube dos Castores, Vice-l're
sidente do Diretório Acadõnu cii
Hylo de Arniraile da Faculdade de
Direito de Vaeginha, Presidente
da Casqanha Nacional de Escolas
da Comunidade, Presidente do
Clube de Varginlia, fundador e
professor da Faculdade de Ciên-
cias Contábeis de Administração
e Ecuricinia de Varg i ruas, fundador
e Presidente da Associação de
Municípios da Região do Baixo
Sap.icai, Presidente da Cámara
Municipal de Varginha,irmurbro do

Conselho Fiscal da E1ATER.
Eleito Deputado Estadual em

1986 para o parindo 1987-1991, é
atualmente Líder do PI, na Assoe
bléia legislativa de Minas Gerais.

JOSÉ £41FÁCIO MIUR7,0 -

Natural de Sabinopolis-(E.
Jrdi,oqaiio, foi Presidente da F\jn
dação de Serviço, Educação e
Cultura - (IJNSIE, Vice-Prefeito
e Prefeito de Governador Valada
tais, Professor de Direito Penal
e de Prática Forense Penal, Pro
fossar Titular de Direito &usa-
nistrativo da Faculdade de Di-
reito do Vale do Rio LXxio e Vi-
ce-Presidente da Comissão Muni-
cipal do Educação.

Atua isente é membro efetivo
da Comissão Permanente de Cons-
tituição e Justiça, e esta é a
sua prioreira legislatura.

JOSC WlFCIO TN'?'l DE AMIRADA
PDS

Natural de Belo Horizonte
Advegmio, ex-vereador pela UDN
de Barbacena e ex-rionbro dos
Diretórios da UDN, ARENA e PLX
de Barbacarna. Eleito Deputada
F.starhial pela  pr iltuir a vez em
1975, foi delegado à Convenção
Regional e Nacional da ARERA o
PDS. Rei. leito 500055 i vainento
em 1979 e 1983, foi 19-Senretã
rio da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais na
período 1984/1986. Foi condeco
radu cosi a Medalha Santos LXJ-
rrent, a Medalha da Inconfidén-
cia e a Medalha da Ordem do i
rito Legislativo. Atualmente
é um das coordenadores das Co-
missões Técnicas,rrestro efeti-
ve das Comissões de Finanças e
Orçamento e de Redação e su -
plente da Comissão de Assuntos
Municipais e Planejamentos Re-
gionais da Asscsibléia legisla-
tiva de Minas Gerais, Esta é
a sua quarta legislatura.

3tÊ 1XJAREE - PEL

Natural de P.roxé-t'E,ad'aaga-
do, contador o empresário rei
raso da construção civil.

Bacharel em Direito,foi Pio
fessor da Escola de Ccssõrcio
de Ar,sxá, Adjunto e Promotor
da Comarca de Tiraxá a Partir
de 1963. Fundador cia Arena
au Araxá, foi eleito Vereador
au 1970, cargo que exerceu até
5 de julho de 1971, quando foi
mocerKlo pelo Governador llorxbn
Pacheco para o cargo de Prefet
to de Zlraxã. Presidente ria
Companhia Mirserodora Piroc loro
de ?iraxá no Governo Aureliano
Chaves, de outubro de 75 a ou-
tubro do 79. Presidente da
CARPE (Comissão de Construção,
Ampliação e Reforma dos Pré-
dios Escolares tio Estado de
maio de 1979 a janeiro de 1981.
Foi Presidente da CASEM (Cceps
nisia de Armazéns e Silos do Es-
tado de Minas Gerais) do janei-
ro de 81 a fevereiro de 82.Elei
to deputado estadual em 87,par-
ticipou, exaro Vice-Presidente
da (II para investigar as ra-
zões que determinaram a perneta
das ações de propriedade do Es-
thdo do Minas Gerais na ('IAT Au
torulveis S.A. par ações da em -
presa de cralponantes, em fase
de instalação pala FIAT S.P. A.
au Minas Gerais. Atualmente é
Vice-Presidente da Comissão Pior
=ente de Fiscalização Finan-
ceira e Tomada de Contas da As-
sembléia.

JOSÉ FERRAS DA SILVA -

Natural do Santa Maria do
Salto-141, é advogado, adminis -
trador de empresas e fazendei -
es.

ISx-emrbro do Centro Acadni-
co Afonso Pena da Faculdade de
Direito da UF(t, ex-Assessor da
diretoria da CXX)IiIJAIE, ex-Presi
dente de 1PSREtI, ex-Vice-Presi-
dente da P,BIP - Associação Bra-
sileira de Institutos de Previ-
dência da Brasil. Eleito depu-
tado estadual para o período
1987-1991, é atualrrerite presi-
dente da Ccaiissâo Permanente
de Fiscalização Finascuira e 'Ib
seda de Contas e neribro efetivo
da Comissão Permanente de Cons-
tituição e Justiça, da Assem
bléia legislativa de (tiras Ge-
rais.

JOSE MARIA (JIAVES - PMDB

Natural de Poços de Cairias-
1-E). LXlontõlcgo e advogada, fui
Mem.bro-Fursdador da MDII de Poços
iii' Cairias, Presidente da Asse>-- -
ciação Brasileira de odontolo-
gia e Vereador em Poços de Cal-
das, tendo sido Presidente da
Comissão de Justiça e Legisla-
ção e Líder do MDII na Cájimra da
quela cidade.

Eleito Deputado em 1982, foi
Vice-Líder do Governo Tuncreda
Neves, Coordenador das Canis-
mães au noono do (MIII e da Cover
no, Mejiliro titular das Canis-
mães de Finanças e de Turismo,
Presidente da Comissão de fluiria-
da de Contas, 49-Secretário da
Assen*rlõia Legislativa e Presi-
dente do CINPE e Mmrbro efetivo
do Conselho Curador da tEPUA-4S.

Foi condecorado cair a (toda-
lhe do Mérito Legislativo (MérI
te lispecial), Medalha Santos IXi
iront qrau Prata) e cair a Wsda-
lisa da Inconfidência. Eleito em
1983 e reeleito em 1987 e atual
sente nusobro efetivo da Canis-
são Permanente de Educação da
Asruenljlêia legislativa de Minas
Cereja.

X}IIIL KUMAIRIS - Pf'3

Natural de Tisifilo Otoni-MG,
é advogado e professor da Fundo
ção Educacional Nordeste Minei-
ro de Teófilo Otoni. Foi elei-
to vereador por aquele cidade
em 1972. Eleito deputado esta-
dual em 1976, ecupen a Vice-Li-
derança e a liderança da (5DB na
Assembléia,(iresidiu a Comissão
Pennanlrrrte de Agropecuária e Po
li tira Sisal e participou corro
riumbru efetivo da Comissão de
Assuntos da SUDENE e Estímulos
Fiscais da Assembléia Legislati
ria do Estado de Minas Gerais.

Foi eleito ciii 1983 e em 1985
para o cargo de Secretário - De
rui do PI'5DB de (tinas Gerais.

Atualmente é Vice-líder da
governo na Assembléia, e esta é
a sua quarta legislatura.

LUIZ VIcI9TEE RIBEIRO O\LICQIIO-
PFL

Natural de Guoxupé-('E), badsa
rei cru Direito, empresário. Foi-
Promotor de Justiça das Coruar -
cas de Carne do Rio Claro, A1p1
rs5polis, Furnas, Jaaji e Ubera
h. Em 1967, foi convocado a
prestar serviços na Procurado -
ria-Geral da Justiça, as Belo
Horizonte. Es-professor univer
sitárjc, e ex-Diretor da Faculda
de de Filosofia, Ciências e Lei-
tras do Ctaxupi. Eleito Deputa
do Estadual à Assembléia legis-
lativa de Minas Gerais em 1978,
está em mira terceira legislatu-
ra. Coma Parlamentar, integrou

as Comissões de Justiça, de Edil
cação e de Assuntos rkinlcipais
da Assembléia.

Atualmente é Vice-Presidente
da Comissão Permanente de Cetim-
tituição e Justiça. Integrou
cana Vice-Presidente, a Cc*rLIS -
são Parlamentar delriguérito Pa

-ra aparar as causas e razões do
desestírrulo e abandona que atin
go o setor agropecuário mineiro
bem traie os obstácu los que vem
dificultando a agilização da re
forma agrária em nosso Estado

(VJRI0 MAIA - PMDB

Natural de Passos-l'E). Advoga
da, foi uni dos fundadores do
MOR e PMDB de Passes, tendo si-
do o primeiro Presidente do Di-
retório daquela cidade. FD<-Dire
ter da Rádio Passes Ali, ex-DIre
ter do jornal "Vaie cio Rio Grari
de", foi um dos fundadores da
Associação Passense de Defesa
do Folclore, um dos fundadores
e 19-Secretário da Cooperativa
Regional dos Suinocultores de
Pasmas (CtOPERPASSCS(, Presiden
te da 519 Subseção da OJ\B-l'E),
Secretário-Geral da IIIJRAIRtN/rS.

Atualmente é membro efetivo
da Ccirrissào Permanente de Cons-
tituição e Justiça da Assem-
bléia e esta é a sua primeira
legislatura.

RaINIÕES ESPEIIfrIS DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA LX) ESTADO DE MINAS
GERAIS, QUE SE REALIZARAM dESTA
LEGISLATURA.

1. Reunião Especial destinada
à posse dos ErcnQs Srs. Governa -
dor do Estado, Dr. NEMtcn Cardo-
50, e Vice-Governador do Estado,
Dr Jrinia Marise Azevedo Croti -
nho.

Data: 15 de março de 1987, às
14 horas e 30 minutos.

Oradores: Sr9 Risoleta Tolen-
tire Neves, representando o ElaS?
Sr. Presidente da Repíblica, Dou
ter José Saraey. e o Presidente
da Assembléia, Deputado Neif ia-
bar.

2. Reunião Especial em honuna
gari ao 'Dia Internacional da (ta-
lher"

Data: 18 de março de 1987, às
iS horas.

Autor do requerimento que deu
origem à solenidade: Deputada Ma
ria Elvira.

Oradores: Cepitada Maria Elvi
rã, san reme das Bancadas do PMDB
e cio POS; Deputado Visor (uni -
do, au nosso da Bancada do PIO.
Deputada Sandra Star ling, ais rei
me da Bancada cio ('E; Dejiut ado

PAULO CÉSAR (o .11wRél; - PLar

Natural de Fcsiso Altcr-(41,Pro
fessor formado pala Faculdade
de Filosofia, Ciôrrcias e Letras
de ltajubã e engenheiro eletri
cinta formado pela EFEI.

Professor (la Escola federal
de Fbqenharia, da Faculdade de
Ftgeriharia Civil e da Faculdade
de Filosofia de Ita jubá. Foi co
genhei ria da Corrprmhia Doergéti-
os de São Paulo - ClIIP, durante
o pericxio 1977-78.

Elcvereaclir par Itajulai e Pie
sedento do Diretório (taninipal
do =naquela cidade, foi dei
to deputado estadual cru 1986 pa
rã o parindo de 1987 a 1991.

É atualmente Vice-líder do
I'LTl' na Asss,nnhlõia e presidente
da Comissão Permanente de Filies
çio, membro efetivo da Comissão

Permanente do Segurança e su-
plente das Corri ss&s Perrianen-
tes de 'IXiristro e de Patriimãnin
(liritórico, Artístico e (Aultu'a,
da Assembléia Legislativa de Mi

nas Gerais.

João (leste (tart ins, eis narre cia
Bancada 'do PIor; Deputado José
Maria Pinto, ai nosso da Bancada
do P113; Deputado Eduardo Otto -
ni, Lidar do Partido Liberal
(I'Ll , em ry iro de sua bancada
Dr9 Sandra Tina, Presidente do
federação Mineira de Mulheres,e
e Presidente da Assembléia, De-
ajtado Neif Jabrr.

3. Rriurriâo Especial em Cole-
mirração ao "Dia Internacional
das Comunicações".

Data: 04 de maio rio 1987, às
1'; horas.

Autor do requerimentoque
deu origem à solenid.sde: Douita
rio Dirceu Pereira.

Oradores: Deputado Dirceu Pc
reira, Deputado Wellinqtrau de
Castro, em nas' da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais;Jor
na] i sta ilanuãrio Carneiro, Presi
dente das Associações Brasilei-
ras e Mineira de Rádio e Tclevi
são; Dr. Paulo Ileslandor Casto,
Presidente da ToleoemuinioaçE]es
de Minas Gerais - TEL.FI4IG, o O
Presidente da Assembléia, Depu-
tado Neif JaL'ur.

4. Reunião Especial ciii corso-
rrroraçãe ao 29 aro de faleciiinmnto
do Presidente Tancredo Neves,

Data: 06 de maio de 1985, às
15 horas.

RUBENS GAiIÀ - P113
Natural de larar-l4.E)npresáiL

agricultor e crrrrtarior . Es_Verca
dor á Cénsara ItinicipaL de Micha
do, rx:ulxxl 05 CiSr ClOS de Presi-
dente da Comissão de Viação e
obras Públ icas , rrnuirbrn da Comia
são de Finanças, nsaritro do Sirr-
dicato Rural Patronal e Presi-
dente daquela Câsmira.
ciente dedo Diretório Municipal da
tiREi e da ARENA. Es-Presidente da
Auto Cctrerciai Santa Clara S.A.,
ex-Diretor ConsorcieI da Coopera
tive Agrária de Machado, ex-nus
bro do Conselho fiscal da Coope
rat iva Central dos Laticínios
do Estado de São Paulo; ex-Pre-
sidente da Associação Comercial
de Machado e do Centro Machonlen
se. Es-Gerente do Banco Finan-
cial da Produção S.A. e ex-pro-
fessor da Escola de Comércio ria
Machado. Foi condecorado crio Me
dalha de Ilonra ao (tIrita, caince
dida pela Assoei ação Coiierc ia 1
de Minas Gerais, censo o melhor
empresário de Machado. Eleito
deputado estadual em 1986 pa'a
a legislatura rio 1987 a 1991, é
atualomeinte sombria efetive das
Cimirissões de Energia e Política
Rural e de Energia, Minas e Me-
talurgia e Vice-líder do N'ti na
Asscint>lóia legislativa de Minas
Corais.

Autor 
do "iequeriimontO que

dai ori ias à solenidade: Repita
do Ademir Locas.

rir-aderes: Deputado Ademir lo
eis narre do Asr;rririóia Le-

gislativa do Minas Gerais; Dclii
todo Federal ?cio Neves, lan ria
rir.' ria família do i'x-Prosidente

'Tancredo Neves, e o Presidente
desta AssaiMiléia,CeputadO Netf
,Taliirr.

i. Reunião Especial em coce-
rrairaç(ro ao "Dia Internacional
do Meio Ambiente".

Data: 5 de junho de 1987.
Aidr do requerimento que

iii'ir origem à solenidade: Reputa
do Nilsérlo Miranda.

Oradores: ()'1)lJ1.adO Nilnkírio
Mirand.a, Deputado Sérgio Diii-
lia, Deputado Elrnim Nascirison -
to, Liq. utario Janr.il Júnior, Depu
talo Reunido Vasconcellos, Depi
lado Márcio Moia, Crianças do

Colégio lrryola, Dr. Martelo de
Freltas TOrsis Pecha, c'rrr	nona'
da Associação Mins'ira de Defesa
do Meio Nrbient.e (AtiDA), e o t're
siderrte desta Assembléia, RepI-
tado Neif Jahur.

6. Rcunião Especial destina-
da à entrega do "Título rio CorTa
dão honorário de Estado de Mi-
nas Gerais so Professor Abelar-
do de Oliveira Cardoso".

Data: 24 de	setembro do
1987, às 15 horas.

Autor cio projetar de lei que
deu oriqermi à (ci n9 9.521., de 8
do setembro de 1986, que conto-
riu o referido titulo ao Proles
mor Abelardo do Oliveira Cardo-
se: ex-DepiLado Otacilio Miran-
da.

Oradores: Reputado Antônio
Fagundes, (Sri ruirei da Asserrbiéia
legislativa de Minas Cerats;Pro
fessor flbelardo de Oliveira Cai
dose e o Presidente da Sessão,
Deputado Anrí lcar Padovan 1.

7. (ir'riiâO Especial as) come-
floração ao sexagésimo aniversa-
rio de fundação ria Universidade
Federal rio Minas C,erais.

Data: 28 de seten*ro	de
1987, às 15 luras,

Autor da requer-isento que

S2P1IIO EI!ILIO -
Natural de Selo tagrsas-1&l, é

ecologista. Foi Vereador à Câma
ro Municipal de Sete Lagoas. De
pitada estadual desde 1979, foi
Vice-Líder do ex-MDII e Vice-Li-
der do ex-PP. Presidiu a Carris-
são da SUDE.7'IE e Assuntos FLs-
co i 5 , fo i vice-Pres idente da Co
missão de Educação e Cultura,
Presidente da Comissão de Defe-
sa do Meio Ambiente, rrionuaro da
COpNI - Comissão de Política Ais
biental, Presidente das Câmaras
de Poluição Arbiental e Indus-
trial da COPAM, rrurbro do Censo
liso Estadual de AgrotcixicoeBie
cicias, membro da Comissão de Sa
de e Ação social, 29-Vice-Presi-
dente da Assembléia Leqislativa
(1985/86). Auxiliar de Gabinete

da Casa Civil ria presidência da
República, Auxiliar de Gabinete
da Secretaria de Estado da Sogu
rança Pública, Auxiliar de Gala!
nete da Secretaria de Estado da
Fazenda, Oficial de C,abinete da
Secretaria de Estado da Agricul
tora, Atuatnente é Vice-Liderdo
Governo na Assembléia, e irerdoro
efetivo das Comissões Permanen-
tes de Proteção e Defesa do Con

sumidcr e de Defesa do Meio Am-
biente da Aaseniloléia Legislati-
va de Minas Gerais.

deu origem é solenidade: tlepu -
tado Reunido Vascxrrncetlos.

Oradores: Deputado Renal-
do VasiDruel Los , ex-aluno e Pro
fessr'r da1T04',;De putado Pés: 1
cles FerreLra, ar rsorru desta As
sen*jléia ; Deputado Sebastião
llelvécio, Professor da Universl
dade federal de Juiz de Fura;!))
patada Rendia Starlirsg, Profes-
sora da Universidade Federal de
Minas Gerais; Professor Cid Ve-
loso, Magnífico Reitor da (JFI'E),
e o Presidente da Sessão, Depi-
tacto José Lwiola Mitos.

8. Reunião Espacial em come-
moração ao quadragós.inro aniver-

sário de criação, ria Brasil, da
"Associação dos AlcõOuiCOs Amõni
naus - A.J\.A."

Data: 19 de outubro de 1987,
às 14 horas.

Autor do requeririente que
deu ori gira à solenidade.- r)epata
do \fitOr punido.

Oradores: reputado Vítor Pc-
ruido, Deputado Dirceu Pereira
do PMDB,- Reputado Amilcar I'acb-
vanl , ar tentEi da Assembléia te-
qislati'.'a de (tinas Gerais; Sr.
Olímpio Sé Tavares, em morre da
Associação dos Alcxol1cos Arrâni-
nimjs,e n Presidente da Sessão,
t)eputaiio. .José raiola Matos.

FiXT0 DAS MJVAS C(4N4C(IS
EM TR/1MI1AÇIIO

O Proetu de 151 rO 2701871

de sirtnria do Goserirudor do Es-
tadc, tiue cria novas comarcas,
encontra-se na Ciumissào de Fi-
nanças e Orçamente para segue-
da discussão.

Na fase de discrrss8o na Co-
missão de Justiça, o prio jeto re
cebeu emendas dos deputados Naõ
(:150 (lichelll , 3 ais Vicente Ca
licchio,.Sé Ferraz, Luis lambo
gi, Ronifárlo Mourle, Márcio Má
Is e Saridrn Starling.

Mais de ciriglienta emendas já
foram entreguem à ussessorla de
Plenário e deverão ser oficial-
mente recebidas na fase regimen
tal. Segundo a Assessoria da Mâ
sa, .já se percebe um propósitá
por parte dos parlamentares de

proceder a profundas alterações
no testo do projeto.

REUNIÕES ESPECIAIS
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GRASLEMG: ECONOMIA E QUALIDADE TÉCNICA
/\ Grrufica da Assembléia Legislativa, errada pela Delibe-

ração nO 291185 da Mesa da Areremnbicia Legrslaitva, leni, a-
tualmente, a atribuição de suprir o Poder Legislativo de todos
os impressos necessários ao semi funcionamento. A CRASLEMC
e gerida por um Conselho de isipervisão, Ptsi(m(io pelo Depu-
tado Saint'Clair Santo, e composto pelos funcionários Marcelo
Leonardo, Ik1 Iio Ferreira César e Marlene Dutra Nicrício. Ca-
be ao Conselho aprovar a feitura dos impressos destinados à
administração da Casa, bem COO do rnatcrial necessário ao
funcionamento dos gabinetes parlamentares.

Nos últimos tempos, a Gráfica vem procurando reequipar-
se, pensando, principalmente, no trabalho que deverá desenvol-
ver consi vistas a Constituinte Mineira, já a partir do próxi-
mo mês. Nesse sentido, o Presidente do Conselho de Supervi-
são (la (;RASLLM(; tern desenvolvido gestões visando i com-
pra de novos equipamentos grríficos, para que seja melhorada a
apresentação dos trabalhos realizados.

Alem da ênfase na qualidade dos serviços, está sempre
presente a preocupação de reduzir ao máximo os custos, ten-
do em vista a política de contenção de despesas recomendada
pela atual conjuntura.

A PALAVRA DAS LIDERANÇAS	 os

BANCADA E LIDERANÇA

Bancada é a representação parti-
dária organizada, havendo atualmente
na Assembléia Legislativa Bancadas
do RMDB, PFL, PDS, PT, PDT, PIB ePL.
Cada uma dessas representações tem
um líder, que, além de seu porta-voA
é o articulador político das ações
da bancada. O líder é auxiliado par
vice-lideres, que o substituem em es
so de ausência mo iitdisaanto.

Existem, ainda, as lideranças do
Governo, da Maioria e da Minoria, O
Líder do Governo e respectivos Vice-
Lideres são indicados à Mesa da As-
sembléia pelo Governador do Estado,
no início da sessão legislativa.

DIKO FELIPE NRI
LZiM DO QOVO, DO INJ E flP

MAIORIA
"A Bancada do PMDB iniclalinen

te cumprimenta a Mesa pala inicia
tive de lançar n'Resenha Legisla-
tiva' órgão que estava reaLmsntc
fazendo falta para a divulgação
das informações internas. N6s, lio
je, estamos preocupados emdar sus
tentação política ao Governador
Newton Cardoso. Ele está demons-
trando um magnífico tino adminis-
trativo, priraoipalsente mas um ar
rolado programa de obras. Nossa
Bancada tem-se concentrado ,nesses
últimos meses, em torro de urna anã
lise ampla e profunda do projeto
da reforma administrativa, que se-
rá remetido á Assembléia Legisla-
t iva.

Estamos debatendo o assunto
mas profundidade, divididos em gru
pos de dez parlamentares que fa-
zem urna análise global do projeto
mii busca de sugestões eficazes as
ra o seu aprimoramento.

Igual expediente nós vasos ado
tar com relação ao projeto do Orça
sento, que foi remetido no último
dia 30 para a Assembléia. Preteri
demos fazer, no seio da Bancada,
urna análise detido do Orçamento.
Evidentemente que tem sido cobra-

da do PMDB urro presença no plená-
rio, Mas sabemos que o plenário
da Assembléia não exige, muitas
vezes, a presença do parlamentar,
diante de uma pauta que tradicio-
naunEnte é vetada de acordo coas as
prérias lideranças. E3m verdade,
quando há matérias relevantes, o
PMDB se faz presente, porque sabe

ettanente que semi a sua pre-
sença, nos nnanntos decisivos e
definitivos, a Assembléia não tem
condições de deliberar sobre ques
tões que exigem "quorum" da maio-
ria de seus membros.

Acreditamos que coas a umpian
tação, num futuro bus préxiso da IV
Assembléia Constituinte, os traba
tiros parlamentares tomarão urra no
va diámica e serão vistos sob urra
nova ótica. A adaptação da Consti
tuteLe haverá de ser feita ocas to
da cautela e mm Leda prudência
passível, para que Minas Gerais
te anh na verdade urna constituição
à altura de suas tradições. Ws,
deputados do PMDB, já estamos or
gani zando Comissões Internas den-
ro da própria Bancada, para aná-

lise de temas que evidenLesenLe se
mio abordados na ConstItuinte."

MIJJIt SALLES - LÍDER LX) PFL

A democracia não se exercito sus
que a Oposição esteja presente, viva
e atuante. Principalmente rias Paria-
mantos. Á Oposição cabe, na vivõncia
demecrática, o indeclinável dever de
cobrar do governo a realização de uma
política comprometida crer o bem cci-
serro e a rigorosa obrigação de fisca-
lizar periranenteirernte a atuação do
Executivo, denunciando e tentando im
pedir desvios, desmandos, ineficácia
e corrupção na ação do Governo -

O PFL, enquanto rremor Partido de
Oposição na Assembléia Legislativa,
não tens se descuidado dessas obriga
ç&as.

Nós entendemos que o Pairar Ler] is
lativo tias um papal prelarnskssnLe
nesse instante por que passa Mirras

Gerais, que é tentar coibir a ourru
ção e os desnurelos, urra caracteristi
es constante do Governo Newton Car-
doso. Por exemplo: ainda ontem, a Gana
cada do PFL, coas apoie do PT e do
PDT, apresenLcxr um projeto de resolu
çâo coas o objetivo de anular Ledos
os contrates elaborados da MEIBOBEL
com a ABRËrPE. Contratos esses julga-
dos totalmente irregulares polo Tri-
bunal de Contas. E o Tribunal de Con
tas envias à Assembléia Tegislativa
urro carta assinada polo Presidente
Maurício Aleixo, na qual solicita ujue
a Assembléia, visto que o Tribunal é
órqão auxiliar do Legislativo, faça
ou determine esse cancelamento. Es-
tão, cumprindo a solicitação do Tri
tonal, nés entrarics com uro Projeto
de Resolução mii p lenário para suspen
der talos os contratos Irregulares,
que causaram grandes prejuízos ao orá
rio piblioo. Agora, é preciso que,
principalmente a Bancada do PI-UB, se
conscientizede que esse é um assunto
de grande interesse, não aponas por-
que diz respeito aos cofres ixrbliroS
seis polo aspecto de moralidade que
ele envolve. E é necessário que aBr]n
cada do PMDB -visto que o P11, sana-
do rio P1 e an PtYr,totalizaus7r1-enas28
depertados,e há necessidade dc' gui' tolo
menos mais nove -apruie a nossa preço
siro.

Nés acrediLarncs que o P5110, Já
que tudo está provado e julgado rolo
id ,mal i3e Contas, assuma tnntrérrr, a
l:,rurleira da moralidade.

Ccmrxantui CIL''lC'' Ia rações rio Cervos-
nurior do Estado a um jornal de São
Paulo quer "si' ar eleições fossem ho-
je, teria nIr lar' lis votos obtidos
iii cIu.rçao 1assada", o Líder do PFL
considera  l iii:' Newt nn Cardosoro lusco-
irlrr'c'' o sou nível	de	.' r'ri.rr i'lii,
ial',ii -rrnxr_'	' , ir'	'
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DYI74LO JcSí BONIFACIO
VICE-LÍDER IX) 13)5

O Deputado José Bonifácio,
Vice-Líder do PDS, justifica o
sisterrai parlamentarista caro a
melhor alternativa de governo
para o País, eis função das di-
versidades sociais, erxrrrõmicas
e regionais que caracterizam
toda a grande extensão Lerrito
rial do Brasil. O Parlamentar
p*xlessísta entende que terias
essas peculiaridades não poder
ser administradas por um h~.
só, devendo convergir para um
governo parlamentar e verdadei
rarrente representativo da Nação.

"E -o parlastintarisno rio
reina não só corre o melhor fato
novo 	rjne o Pais precisa, co
rio também o regime mais apro-
priado para o Brasil, Urra Na-
ção ocas tão grande extensão ter
riterial e peculiaridades di-
versas, e, sobretudo, em desen
volvisento, não pode ficar su-
jeita à decisão de apenas um
txrzimam que, eis geral, é mal as-
sessorado", observa José Boni-
fácio.

Segundo ele, "as rsi ras
de governo que o parlanen. .ris
no prrmrite são sadias, urro r.oz
que o povo tem oportunidade de
mudar quem não estiver aterelen
do os seus anseios. Além disso
o torta 1 ecirsento do Congresso
é a melhor maneira de atender
o povo, urra vez que os seus re
presentarrtes diretos é que irão
decidir sobre os problemas na-
cionais. A escolha dos parla-
mentares, par isso mesmo, passa
a ser mais consciente e sobre-
tudo a classe riaãdia terá que
participar de forma mais deLi
va das disputas eleitorais. O
seu afastamento é que tem pro-
vocado todos os dramas e difi
ou ldades por que ternos passado.
Valorizar os bons políticos e
redefinir o papel dos tecrecra
tas nos decisões de governo são
dois fatores que virão era favor
do nosso povo".

1
A
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DEPUTADO 	E&D MARTINS
VICE-LtDsl EX) PUr

O Deputado João Busco Martins,
falando mim rearo da Bancada do MEl,
acredita que os deputados esta-
duais devem aguardar a prc*oulga-
çáo da constituição Federal e a
definição do reqinse de governo que
será adotado no Pais. O PDT, se-
gundo o parlamentar, está assumin-
do compromisso do apoiar o si ste-
rira presidencialista porque "nós
não admiti-mos ireis uru golpe con-
tra o povo brasileiro. Essa fátima
la de parlamentarismo nuns colégio
eleitoral nada mais é do que a
tentativa de mais um golpe contra
o povo.

Falando sobre a Constituição
que será vetada pelos constituin-
tes mim Brasilia, o deputado acha
que está tudo errado: "entendo que
os constituintes eleitos por Mi-
nas Gerais e todos os constituin-
tes enfim deveriam ter vindo pa-
ra as lisamirfnléias Legislativas,
reúnire,rrb-se man terias os deputa-
dos estaduais, coam as lideranças
de base, mau os sindicatos, nunfe
deraç'ães, coam mipresários, comi bana
queima, enfim, coam tinia a sacie-
dade para discutir o que seria rim
ilror para todos. Essa Constitui-
çáo está senda feita na ilha da
fantasia miii Bras [lia. Não se ouve
ninquein, ninguém é consultado. Acho
que nós temes que ouvir o povo.
Não adianta fazer-se una Consti-
tuição mau o povo alheio às suas
definições. Es mm sinto alheio a
essa Constituição Federal que es-
tá sendo discutida. E na Consti-
tuinte mineira, se nós conseguir
rios isso, nós irenes trazer o po-
vo, para exercer o poder de pres-
são dentro da Asserrbléta,para que
Minas Gerais tenha uma Constitui-
ção voltada para os interesses p0
pilares. Acrescento ainda que, se
maO haver urra decisiva participa
cão ppular,nau conseguiremos ela
torar una Constituição avançadã
para melhorar esse Pais.

::	 11
DEPUTADO E]5JA1X) G

LÍDER IX) PI,
A Legislação Federal tornou

obrigatório o Vale Transporte pa-
ra os trabalhadores que percebem
até três salários-minirntos. Nós es
taros preconizando a necessidade
de o Governo do Estado estender ao
funcionalismo plblico esse banef
cio.

Nesse sentido apresentei re-
querimento a esta Asserrb]uíia,que,
aprovado, foi encaminhado ao Oro-
vemnador. Isõs estarire enfatizando
ao Chefe do Executivo que o fun-
cionalismo público estadual, tão
sacrificado, já que não to'.moaco
1.hiiriento aos seus pleitos por una
remuneração mais justa, mais ade-
quada às suas necessidades, preci
ria receber por parte do Governo
tratamento riais sensível, de for-
no a resgatar-lhe a dignidade. D
atendimento, através de vale trans
porte, jxxle significar um grande
passo rwrs's' irorri ' Ir.

DE13nDD	G1A
VICE-LÍDER EX) E'IB

O Deputado Rubros Garcia, Vi-
ce-Lider do P18, correntcu a atual
situação política do País afirman
do que seu partido é favorável
ruptura da Aliança Deiroorática,
que protegia e amparava a Presi -
dôncia da República. Disse ainda
o Parlamentar. "Acreditamos que,
comi o fim da Aliança Democrática,
haja oportunidade para que stit nos
partidos de menor fluência ria cc-

nisto 1olitiou racional passara
também participar da administra -
ção do País. Assim, acirance que
na área federal, poderá o Presiden
te da República contar com o a-
poio de outros partidos e firmar
acordos que venham prestigiá - lo
miii beneficio de urna administração
mais sadia e meros confusa. As -
sim, nós do PIB, temos que clese -
jar nesta hora que haja paz e
trarsq8 i 1 idade para que o Presi -
dente da República governe mm be-
nefício da Nação."

DEPIJFN)D Q11CD FERP1'A
LÍDER IX) pr

Solicitado sobre o interesse
em registrar alguma postura da Bana
cada para esta "Resenha Legislati
va", o Líder do P1, Reputarão Clii-
co Ferramenta, fez a seguinte ave
liação dos seis meses do Governo
Newton Caridoso:

"O nosso partido divulgou
 uru balanço dos seis irei

aes iniciais do Governador Newton
Cardoso. Neste documento, qualif 1
cairias este parindo de inesquecí-
vel para o potro mineiro. Inesque
cível pelo seu saldo neqativo,por
aquilo que representou de ónus p0
ra todo o povo mineiro e para o
funcionalismo público em parti-
ralar. (...)

Nesses seis mioses, o Governo-
dor, a Irrctexto de falta de recrir
soe para o Estarão, arrochou vier-
lentamente es salários do funcio
rei isiro 1xíb 1 ice, ao iresiro tempo es,
que desmontou nustemvrticarrento o
aparelho estadual do planejamento
e cxasrderraçáo do desenvolviuramnto
econônriou do Estado. TCrcrr ices de
ampla expor iência administrativa
forarir afastados doa órgãos pábl 1-
cos essenciais ao Estado. Abarelo
nos-se a idéia de Minas ter uns pro
jeto de desenvolvimento a longo
prazo.

Ao mesmo terapia, os recursos
públicas forais concentrados em urre
só Secretaria, a de Assuntos Ex -
traordinários. (...)

Por outro Jade5 a aplicação da
poupança pública, sua alocação pa
ra projetos econârricos-sociais de
ampla repercussão no nosso Estadq
ficará subordinada a uma lógica es
tritazrente eleitoreira. (...)

Na montagem de seu esquema p0
litico próprio, o Governador tem
mostrado não teimar obstáculos ,nem
respeitar aliados ou alianças. Amima
çco o diretório de seu partido de
ritssolução, condenou secretários
ao ostracismo, forçando-os à me-
raincia, e levou sua bancada ao ri
dículo. Seu líder ria Tssenrbléia,
em sorte rir Governador, assinou do
cuirento prometendo aumento ao fui
cionral ismu para o segundo sanas-
Iria deste ano, o que foi apenas
parcialmente cumprido. Mossa expe
rlõncia é que o Governador conse-
gue dizer coisas contraditórias
sucessivas vezes, e o próprio "MI
NAS OEWdS" é uni documento útil
para mostrar suas contradições.

Sua relação coas os prefeitos
não deve ser noite diferente: os
há uma submissão completa e bate
gral a seus objetívos,cu nada fel
te.

Nas eleições de 88, quem vai
arcar com o ônus de tudo isso, se
rão os prefeitos e vereadores. Res
te saber se, até lá, a imagem do
Governador Lerá atingido também
seus correligionários, se a res-
posta das urnas será proporcional
a tantos deairarrdos que vimos nes-
te semestre.

Ser critico é um estalo de
consciência e muitas vezes uma ne
cessidade politica."

PROJETO DE LEI DE LICITAÇÃO
As Comissões de Justiça, de

Finanças e de Obras Fúblicas,em
reunião que teve início às 16
horas e prolongou-se até às
21h30ei do último dia 29, discu-
tiras em conjunto a Mensa-
gem nO 173/87, encaminhada à es
ta Assembléia LegIslativa pelo
Governador Newton Cardoso no
dia três de setemhro.Através da
mensagem, o governador submete à
apreciação desse Poder projeto
de lei de sua autoria, dispondo
sobre licitação e contratação
de obra, serviço, compra, alie-
nação, coneessãoe locação para
a administração centralizada e
autárquica.

O Projeto recebeu o n9390/87
e chegou a esta casa com a sou
citação do Governador no senti
de que fosse votado em regime
de urgência. Por entender que
se tratava de assunto que mere-
cia estudo mais aprofundado, o
Deputado Ademir Lucas, PMDB, so
licitou a retirada desse regim
A presidência da Assembléia de-

cidiu manter o prazo pré-fixada
pelo Goverrador e o Deputado
Ademir Lucas recorreu dessa de-
cisão. Na mesma data, a Comis-
são de Justiça aprovou parecer
do Relator, Deputado Bonifácio
Mourão, PMDB, no sentido de dar
provimento ao recurso,o que si
nifica que a solicitação do De-
putado Ademir Lucas foi atendi-
de. De acordo com a análise da
Comissão de Justiça, a matéria
se assemelha a código na esfera
estadual e por essa razão seu
prazo de tramitação deverá ser
contado em dobro.
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O anteprojeto que deu origem
ao Projeto de Lei nO 390/87 foi
elaborado pelo Grupo Executivo
de Modernização Administrativa-
GEMA, responsável por todos os
projetos da reforma administra-
tiva que o governo pretende im-

plantar rio Estado. 1 professor
de Direito Administrativo da
PUC, Carlos Pinto Coelho Mota,
coordenou a equi pe do GEMA na
execução daquele trabalho.Ocor-
re que o grupo elaborou o ante-
projeto pautando-se pelo Deere
te na 2.300/86, cem alterações
introduzidas pelo Decreto Lei
ri9 2.368/87, que disciplinava
a matéria. No entanto, quando
o projeto de lei já se encontra
va em tramitação na Casa, aque
le decreto foi alterado pele dó
nC 2.360/87. Por esse motivo,na
reunião conjunta do último dia
29, tanto o Professor Carlos Mo
ta quanto a professor de Direi-
to Administrativo da UFMG, Pau-
lo Neves de Carvalho, estiveram
presentes, expondo as conseqilen
das daquela alteração, fazendõ
sugestões, enfim, discutindo os
pontos mais polêmicos para aper
feiçamento do projeto. O Prof.
Carlos Mota foi convidado pelo
Relator da matéria, Deputado do
sé Ferraz, PMDB, e o Prof, Paui
lo Neves pelo Deputado oão Pe-
dro Gnistin, PFL.

Na avaliação dos Deputados
e especialistas que acornpana -
ram a reunião, o trabalho nas
comissões proporcionou riqu!ssl
mo debate. Os professores de-
monstraram amplo conhecimento
na abordagem da matéria e os
parlamentares participaram deci
sivamente, proporcionando pro-
funda reflexão sobre e tema.

Os Deputados propuseram alg1
mas alterações ao prcjeto,mas a
discussão ainda não foi encerra
da. O Presidente da Comissão dó
Fiscalização Financeira e Toma
da de Contas, Deputado José Fer
raz, continua estudando a maté-
ria. que deverá atrair a atenção
de todos os parlamentares nos
próximos dias.



:J•	_
O TRABALHO DAS COMISSÕES

PARA
CCNVIDADOS
 IATF$ NAS OS&)ES

As Cctstss/Vas tdm Intensificado os
debates sobre os mais variados tomas
objeto de seu exare. Várias autori-
dades ts comparecido a oanvite de
parlalw?ntarrs.

(XKIss!) PARLAMENTAR DE flJ1-
ID destinada a aparar a desativação
total tu parcial (no prazo de 40 dias)
de atividades exercidas par ezresas
do Estado ru concorrencia ou parale-
lismo cciii a iniciativa privada e
seus reflexos sobre seus servidores.

Dia: 19/8/87
Convidado: Sr. Roberto Carvalho, Pie
sidente da CoardenaçEio Sindical dos
Trabalhadores do Serviço Piibl iva de
ME.

Dia: 25/8/87
Convidados: Si. Anlalnio Passos, Dite
tor de CCerdeniç.:: Sindical dos Tta-
balhadores do Serviço Pdbtico de tI:
Dr. Nilberto Moreira, Secretiirio de
Estado de Assuntos lkinicipais do Co-
verno.

Dia: 31/8/87
Convidadas: Dr. lOiripedes Craide, Se
cret,írio de Estado de AdrJ.nistraçao
do Governo Newton Cardoso, e Deputado
Constituinte Toiz Otávio Ziza r4atta
Valadares.

Dia: 18/B/87
Convidado: PIaui. Carlos Pinto Crelhe
Moia, Coordenador-Geral do Grupo Ese
cutivo de Mexiernização Adminísirali-
va 	GFÍ.trl.

Dia: 2/9/87
Convidada: Di. NilbeiLo Muxeita, Se-
cretário de Fatal: de Assuntos Muni
cipsis.

Dia: 3/9/87
Convidadas: Prof. Chrio Cispol ina,
Catedrático da lClcuidadd da Ciências
tsx,nsnicas (i3 L}?4J • e Dr. 1 ornando
Luiz Teixeira Turres, ex-funcIonárIo
da CARPE.

Dia: 9/9/87
Convidados: L)r. Paulo Alexandre [Ir-
nardas, Presidente da sociedade de lia
geniieiros Anrônoisos de MG, e Dr. Pau-
lo Ferreira de Freitas, funcionário
da F2'IATE2 e Presidente da Associação
de Servidores da F1EPJAsSI'VtTFR/r4C.

Dia: 10/9/87
Convidado: flr.Wulfridodosl'Larea Sei
ex-Secretário de Estado da Ii8'::nus
tração do Governo hélio Garcia.

Dia: 11/9/87
Convidi:Io: Dr. Renato FeLjó, x-Pr:.-
sidente da Associação de Esprodados
da MgrIUBEL.

Dia: 15/9/87
Convidados: piaui, laiz li-': rixndo Car-
onrone, Presidente da União de ira-
baiiiadores do Ensino de tr,/L'rE/145, e
Or. Francisco iintánio Novel hide Sou-
za, Presidente do Instituto Estadual
de Saóde Animal - IESA-MG.

34ISSl0 DE DEFESA ID MEIO /iMgrE3rE
Dia: 22/9/87
Assunto: Poluição eili Contageni.
Convidados: Dr. insulto Fonseca, Di-
retor da R. Fonseca Lida., Dr. Banal
do Mailard, PupurinLendente da(X)PAM;
Sra. Terezlnha de Jesus Faria, Mora-
dora do Bairro Industrial de Canta-
gem; Pierre Flsrtins,Rooresentante da
Prefeitura de Contayein,e Josá de 011.
veira Ganpas, Representante da Pre-
feitura de í'ontaqeO.

IX1'LISS.?40 DE EDUCAÇÃO
Dia: 5/8/87
Assunto: Uso de entorpecentes par par
te de estudantes.
Convidados: Dr. Arnaldo Madruya,ProL
Amadeu ltoselly Cruz, Dr. 1tlosio An-
drade FreitaseDra, Diva Tar,elli.

Dia: 2/9/87
Asnuiti:: Critério para a vanvrxa-
ção de inspetor escolar.
Convidados: Rosário Stsrling, lo-
:ss:s,r dei professores das escolas
sit:l ica:;: Tiordes Tatson, Assesso
ra das Diretoras das Escolas Ofi-
ciais de 145; Lúcia [k,ii,Assessora
das Supervisoras; Maria Alice Ama-
do, Assessora das Inspetoras Ego,-
Lar es, e Vera Lúcia Baeta, Assesso-
ra 	05 lenLelor is Eso ,l.zrcn.

IISSC DE MMUA, IS E MEII7u.-
LUIA

Dia: 10/9/87
Convidado: [ir. José JTúyuei Russi
Presidente da CLt-ILTAJSidenírq;ca

Ct4ISS7L) DE SI1MICC1A - r
invu:;tiqução sobro a Poluição In-
dustria] nua Vale do Aço.

Dia: 3/9/87
Assunto: Poluentes no ajuiziente: ar
e água.
convidados: Dr. Eqádio ['alua Cor-
rea, Diretor-Coral do 1SF, e Dr.Jo-
sé Nélsuan Machado, Técnico da (ISA

Dia: 10/9/87
As::u:te:: Poluição ambiental e saí-
de 01 t,nxlualflador.
Convidados: Dr. Ciuntidio Cuutta ti-
queredo, sádio, do Centro Req io-
uvil do Saúde de Coronel Falir ic:arxç
[ir. t'yro I3uldrini, nuidia)e Dr.Joel
'libircio de Souza, do Hospital Már
cio Cunha de Ipatinqa.

Dia: 17/9/87
Assunto, x:lu:çáo arbiental e ia!)-
de do trabalhador.
Convidilua: Sérgio Edson Monteiro,
Diretor do Sindicato de Volta Se-
donda -

Dia: 2419/87
Coiuvid,hs: L5. l!uffi Messias Sal
Lia, Eiaqenhciro do Trabalho; [ira.
Raquel Maria Rigotto, da ltirudacen-
tro: Pra. Cicrrara Rabelo Carvalho,
ÇtiTuuuca do CEREX; Dr. 1iz Ansiral,
Medico do Sindicato de João Monte~
vade,e José C.arvaliuo, Diretor do
Sindicato dos Metalúrgicos de Ipa-
tlnga.

(IX4ISS7O DE SINDLCNCIA desti-
nada a atinar a resp'uusabi lidade
da t'tIUiB-'K e da Prefeitura de San
ta Luzia pela	deterioração
abandono dos Conjuntos Cristina e
l'almital, situados no Município de
Canta tiuzta.

Dia: 13/8/87
Convidados: Darci de Souza Lima,
IIrcules Versiune, Aiitrãn jo Canos
de Muraes,Benedito Etasingos Filhq
Maria José de Oliveira Ramalho, La
zia Helena Laia Santos, klolfo Gr-2
gério de Ahneida, [dias dos Santos
e Anicuísio José de Andrade.
OBS.: Ttxk)s são Presidentes de As-
sociaç/ics dos Conjuntos Cristina e
Palntital

Dia: 20/8/87
Convidados: Paula Gaet.ani, ex-Pre-
sidente do 81111; lnt,ãnio Teixeira
Costa, ex-Prefeito de Santa Luzia,
e Peynaldc M. de Castro Pires, ex-
President" da tXXIAB.

Dia: 27/8/87
Convidados: tidratan Soares de Sã,
Presidente da CliIAB; Rui Atolar do
Souza, Prefeito de Santa Luzia , e
luquinaldo Horzagini Scatol iii, Pre-
sidente da Câmara 1&unicipal de San
ta luzia.

Dia; 3/9/87
Convidados: Ubirajara l7ertcletti,
ex-Presidente da CCIAB; Amilcar de
Oliveira, Superintendente de Dis-
tribuição da CE9IIG,e Glenan Dias
Ciaagas Riba ira, I-iapresenLanite da
cOPIISA.

Dia: 10/9/87
Convidados: AriatideS França [leLo,
ex-Superintendente da (X11-IAB, e Sinhá
oro Rubatzrs, (.5iefu da Ags(:ssoria
de Plarxijairuntos dos Correios e Te
id'jrafos.

IIISS7'ÁJ DE SI14DICÂI45IA para
aparar irregularidades em relação
a taxas escolares.

(Reajustauiento das taxas da sumas-
tralidade escolar, qualidade do en
sino nas escolas públicas e parti-
culares e a função do Estado na orla
nação).

Dia 19/8/87
Convidados: Professor Geraldo Sai-
diuulua Pinto, Presidente da Ccriis-
sã:: de Encargos Educacionais e Coa
seilueiro cio Conselho Estadual de
Educação: Di. Eduardo Figueiredo
Salaz,ar, Secretário Executivo :1::
Programo Municipal de Defesa doCon
sumidor - P111i11I/JN ,e Dr. la í s (lan
zaga Delgado, Secretário Municipal
de Ação Social de Juiz de Fora laia
vidacin especial do Dr. Eduardo Sa-
bazar).

(1)1155X0 DE SII,1)IIdeCLA para
aparar irregularidades na posse de
torra eis Ir.urama.

Dia. 16/8/67
Convidados: Dr. Jafete Abrào, Supe
rintendente do INCRA; Dr.Almir Apa
recido Altos, adwxjadu,e Dr. ban-
dos José Santos, advcxjada.

ixiissÂo DE SIWICÂRuIA -
RACIal 1IDR18) VEU)

Dia: 18/6/87
Assunto: Condiçuães-:ii- Lialahtio dos
miciai coa	-
Convidadas: Antonio Marques Ferrei
ra, Presidente da Sindicato Ind.
Extração de Curo; Geraldo ['arGo-
si, Pre::rlenle da Assoulaçán dos
Aposentados da M:nrraçáo Morro V,-
lho,e João Fonte Doa Sobrinho, Di-
retor do De1auituni,nlo Eis gnal Ia
Mineração fErro '.'eUuo.

Dia: 25/6/87
Convidados: [ir. iab. lo
Carvalho, Ernicnl:eiro (5.1:qc d
ff-MG; [ir. José Afonso Assis CaL,uujl,
h'iidico do Sindicato dos Metalúrgi-
cos, e Dr. José Celso da Cunha, Co-
genhieiro Especialista eis Estruutu-
ras da tlF74J7.

Dia: 19/9/87
Assunto: Os problmues tnaballuisI.a
geolufnioas e gecsuxicãnicos da Mine-
ração Marro Velho.
Convidados: [ir. Cair lourenço Fre-
gadoili, Golicuqo do CE'IhXJ: Dr. Pau
to [aLt, Delegado Regional do Tra-
balhe Dra. fl.vne Corqosinho Riu
ruucker, Chefe da Seção de Seguran-
ça do DRT.

Dia: 15/9/87
Assunto: Apresentação de relatério
de inspeção sobre condiçCies de se-
gurança o aspectos qeoluíqicos da
Mineração.
Ccia,'idados:Dr.Finil io Garibaldi, Sri
genheiro de Minas do DNPM,e Dr.Mar
cos ?lurélioo)jinarães, Diretor do
wPh4.

x1Iss1k0 DE SAÚDE
Dia: 19/8/87
Assunto: AIDS
Convidado: Dr. Prestes liraz h'et.ril
lo, Diretor do Departamento hdicua

Dia: 8/9/87
Assunto: Vinculação do Hospital
João XXTII ct*s a Secretaria de Se--
gurança Pública.
Convidados: Dr. Evilázio Teubner,
ex-Diretor do Hospital João XXIII;
Dr. José do Carro Fonseca, Superin
tendente-Geral da P1111415; Dr. (ão-	-'
lia do Castro tu [ir. Armando Pratos,
Curador de Fundaçoes.

Dua: 6/9/87
Assinto: Viiiculaçáo do Hospital
João XXIII.
Convidados: Dr. José Ribeiro de
Paiva Filho, DrliDr.alda Sijniues Coe
lho, Sr. Renoto Barros, Sr. liii (ão
rajás Filho, Dr. Saltado Neves Sou
ia lana, Denise Paula Pucheoa, Jo
sé Ribeiro Paira, Dr. Wilson Abran
tes,Diretor do Hospital João XXIII;
[ir. Ascãnio Barros e Dr.Signe:; Sa-
fe da Silveira, Secretário de Esta
do de Segurança Pública.

Dias: 16/9/87 e 23/9/87
Assunto: As condiçães do trabalhe
dos umatai/irjicos da PIPO.
Convidadas: Sr. Ediundo Costa Vi-
eira, Sr. Eugénio Saulo loba e Sr.
Gilmar de Oliveira.
(Diretoria do Sindicato dor, Meta-
lérgicos de lletim)

DE SIXJRP,NÇ.A
Dia: 2/9/87
Assunto: Alcance da expressao r.o
lerãnu:ia paI iciai' a respeito de
jogos de azar no Estado.
Corre idade: Dr. Nullierto Mereira,Se
cret/iricu de Assuntos Municipais.

DE 'IIJRIS!&)

Dia: 2/9/117
Assunto: Esclarecimantos a respei-
ta: de passáveis arreiudanu::Loux do
:ntt'iS px:rtenc:entes à HIDRud'tENhuS.

Convidados: um. Ibdeerto flichei Jehs,
l';,'sidento da HIDPCI1INASe Carlos
('xi,erto Iiasn, Presidente de Sirsii-
caia dos Hpregados no Ci séI cio tio
teleuro e Similares.

lr'tL1Es Q.I'&J as IAS

(XX1ISSÂO DE (I!ISITI'JIÇk) E JUSTIÇA.
SERVIÇO PÚBLICA E DE FINANÇAS E OS
ÇJ',MEII'IO.

Dia: 29/9/87
Assunto: Debate sobre o Projeto de
Cai n9 390/87,que duspáe sobre 11-
citaçuEes.
Convidados: Prof. Paulo Neves, Pre
sidente do Instituto Brasileiro do
Direito Prluinlstrativo e Professor
d  pr.tJ e o ['mi. Carlos Mata, Co-
cujenador do ]A e professor de
('licito Administrativo da Pti.-flJ.

08.118S8O DE OSPAS PO3LICAS

Dia: 25/9/87
Assunto: Piou/raia de M:upsaçáu da
[talha licrloviaria.
Convidado: [ir. Mauricio Guedes de
Mato.



1UÍATRRIAS APRESENTADAS EM SETEMBRO

12/9/87:
N2 373/87, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Convênio n 9 3317/87, celebrado cn
tre a Secretaria de Estado do
TrabSlho e AçBO Social e a ASSO
ciaçdn Ccmunit.4ria dc Bairro For
talcia ' r	cOne luS - AScC)FOU[

do MuniLF1 }e Ribeirão das Me
ves

P4C 374/87, de auluria da Co-
j SS8O de justiça, que aprova c

Convênio nO 322/87, celebrado 00

tre a Secretaria de Estado do

23/9187:
NO 3/87, de autoria do Sr.

Deputado Raimundo Albergaria,
que altera a redação do art. 55
da Constituição do Estado de Mi
nas Gerais.

29/9/87
NO 4/87, de autoria do Sr.

Diut8(k) Raul Messias, que dá
nave redação ao art. 194 da
Constituição do Estado de Minas
Gerais.

PROJETOS DE LEI:

1Q/9/87:
NO 382/87, de autoria do Sr.

Deputado Péricles Ferreira, que
dá a denominação de Júlio Dar-
cia à rodovia BR-251.

NO 384/87, de autoria do Sr-
Deit.adO Paulcar Padovani, que
declara de utilidade pública a
associação civil denominada Ser
viço de Ação Social da Igreja

- do Evangelho Quadrangular -. SA-
SIEQ - no Município de Juiz de
Fora.

2/9/87:
NO 385187, de autoria do Sr.

Deputado Salr Terrais, que auto
riza o Poder Executivo a dor
imóvel de propriedade do Estado
ã Prefeitura Municipal de Mente
Alegre de Minas.

NO 386181, de autoria do Sr.
Deputado Arman() Costa, que dá
a denominação de Escola Esta-
dual 1k. Silvano Ribasà Escola
Estadual do Bairro Industrial
de Pirapora, situada na cidade
de Pireora.

NO 387/87, de autoria do Sr.
,utado Luís Caitogi, que de-

clara de utilidade pública a As
sociação de Proteção Materni-
dade e à Infância de Coqueiral,
com sede na cidade de CoqJei-
rei.

Nu 388187, de autoria do Sr.
Deputado Samir TarÏiÚS, que de-
clara de utilidade pública a
Fundação Hospitalar Dona Amélia
Maria de Souza, com sede em Gu-
rirtiatã.

NQ 389187, de autoria do Sr.
DeputadO Jaime Martins, que de-
clara de utilidade pública a Ca
sa da Amizade de Abaeté, com
de no Município de Abaeté, na
Rua TeodoretO de Paiva, nO 38.

4/9/87:
N9 394187, de autoria do Sr.

Deputado Jamiui júnior, que au-
toriza o Governo do Estado de
Minas Gerais a criar varas nas
Comarcas de Entrância Final de
Ipatioga e Coronel Fabri-Ciano.

11/9/67:
N° 406187, de autoria do Sr.

Deputado ElmirO Nascimento, que
dá a denominação de José Paulo
de Amorim à Escola Estadual de
I Q Grau de piralaíbas.

N° 407187, de autoria do Sr.
Deputado Sérgio Emilio, que de-
clara cie utilidade pública a 50
cledade São Vicente de Paul6Ç
com sede na cidade de MatOu-
rt,cs.

NQ 408187, de autoria do Sr.
Deputado Sérgio Emilio, que dá
a denominação de JovinO Pinto
de Rezende ao trecho da -238
que liga Fortuna de Minas a Ca-
choeira da Prata.

15/9/87:
N° 409187, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que visa
alterar o valor da gratificação
especial prevista no art. 89 da
Lei nQ 9.266, de 18 de setembro
de 1986, e dá outras providên-
cias.

NQ 410/87, de autoria do Sr.
Deputado João HoscO Martins,
que declara de utilidade públi-
ca a Associação Comunitária do
Bairro Marajó e Vila Flórida,
com sede própria no Bairro Mar-3
já, em Belo Horizonte.

NO 411187, de autoria do Sr.
Deputado João Bosco Martins,
que declara de utilidade públi-
ca a As sociação Comunitária de
Mateus Leme, com sede na cidade
de Mateus L.

N9 414187, de autoria do Sr.
Deputado Sérgio Emílio, que au-
toriza o Poder Executivo a con-
ceder aos professores O dlreito
de se aposentarem ao completar
25 anos de exercício do magist
rio.

11/9/87:
NO 415/87, de autoria do 5r.

Deputado Anclerson Adauto, que
declara de utilidade pública a
Associação Uberabense dos Arte-
sãos e Artistas, com sede na c
dade de Uberaba-

22/9/87*
N0 423/87, de autoria do 5r.

Deputado Jamill júnior, que de-
clara de utilidade públtCa a Es
cola de Samba Mocidade Indepen-
dente em Cima da Hora, sediada
na cidade de Caratiflga.

N° 424/87, de autoria do Sr.
Deputado Neli"Rezende, que
declara de utilidade pública a
Associação Espírita ChriStOPher
Smith, com sede em Belo Horizon
te.

NO 431181, de autoria do Sr.
Deputado Ferraz Caldas, que de-
clara de utilidade publica 8

Creche Francisco de Assis, de
Belo irizonte.

28/9/87:
NO 432/87, de autoria do Sr.

Deputado Ronaldo vascuncellos,
que declara de utilidade públi-
ca o Instituto Mineiro de Ava-
liações e perícias de Engenha-
ria - IMAP, sediado nesta Capi-
tal.

NO 433/87, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo VasconCeilos,
que declara de utilidade públi-
ca a Associação da Comunidade
do Bairro Triângulo, com sede
em Ponte Nova.

NO 434187, de autoria do Sr.
Deputado Pnílcar Padovani, que
declara de utilidade pública a
União Brasileira de Trovadores,
com sede eis Juiz de Fora.

NO 435/87, de autoria do Sr.
Deputado Sérgio Emilio, que au-
toriza o Poder Executivo a criar
a Diretoria Regional da Secreta
ria do Trabalho em Sete Lagoas.

Trabalho e Ação Social C o Con-
selho Comunitário de Desenvolvi
sento de Areias com sede no Nu
nicípio de Ribeirão das Neves.

NO 375187, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio nO 323/87, celebrado
entre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e a As-
sociação Comunitária São Jorge
do Morro das Pedras, cria sede
em Belo Horizonte.

NO 376187, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova O

Convênio nO 307/87, celebrado
entre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e o MunI
cípio de l3etim.

N2 377/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova os
Convênios nQs 316/87 e 317/87,
celebrados, respectivamente, en
tre a Secretaria de Estado d
Trabalho e Ação Social, a Asso-
ciação Comunitária do Bairro Me
nezes e a Associação omunité
ria dos Bairros Maracanã, Bota-
fogo e Adjacências, todos per-
tencentes ao Município de Ribel
rão das Neves.

NO 378187, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio de nO 331/87, celebra-
do entre a Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social e a
Associação dos Moradores da Vi-
la São Caetano, no Município de
Betim.

NQ 379187, de autoria da Co-
missão de justiça, que aprova o
Convênio de n0 332/87, celebra-
do entre a Secretaria de Estado
do Trabalho 8 Ação Social e a
Associação Comunitária dos Mora
dores da Vila Embaúba, do Muni-
cípio de Belo Horizonte.

NO 380187, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o Esta
do de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado de Agricul
tura e Pecuária, e a RURALMINA
GAMA LIDA., com interveniênCia
da Fundação Rural Mineira - Co-
oniZaçãOe Desenvolvimento Agr

rio - RURALMINAS.

NO 381181, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio n 03/87, celebrado eia
tre o Ministério da Indústria e
Comércio e a Secretaria de Esta -
do de Indústria e Comércio.

P42 383/87, de autoria do Sr.
Deputado Luís Ga1)09i, que auto
riza o Poder Legislativo a pro-
ver a construção de uma rampa
no Palácio da Inccnfidénci3,de
tinada ao acesso de deficientes
físicos.

9/9/87:
P40 395/87, de autoria da Co-

missão de justiça, que aprova o
Convênio de nS 320/87, celebra-
do entre a Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social e o
Comité Pró-Melhoramentos dos
Bairros Santa Marta e Santa Mar
tinha, com sede em Ribeirão da'
Neves

NO 396/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, aprova O

Con,Bnic de o° 12107, celebra-
do poitA a Secretaria de Estado
do ircdsUluo e d,Do Suc)al e o
Associação Comunitária 1 indéla,
desta Capital.

NO 391/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
:onvDrio de nu 325/87, celebra-
do entre a Secretaria de Fstado
de Trabalho e Ação Social e a

29/9/87:
NO 436/87. de autoria do Sr.

Deputado Sílvio Mitre, que de-
clara de utilidade pública a Ca
sa de Caridade de Alfenas Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, se
diada eis Alfenas (ex-Projeto de
Lei nQ 1.894/85, desarquivadO a
requerimento do autor).

30/9/87:
NO 437187, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que esti-
ma a Receita e fixa a Despesa
do Estado de Minas Gerais para
e exerciciO financeiro de 1988-

NO 438/87, de autoria do Sr-
Deputado João BoscO Martins,
que concede o título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas De
raia ao Padre Marcel Frans Ver-
heyen.

NO 439/87, de autoria do Sr.
Deputado Adnir Lucas, que de-
clara de utilidade pública 8 As
sociação Evangélica Beneficente
e Educacional da cidade de Con-
tagem - ASEBE.

Na 440/87, de autoria do Sr.
Deputado José Belato, que decla
ra de utilidade pública o Grê-
mio Recreativo Escola de Samba
Unidos da Lavra, com sede na cl
dade de Comtuqaira.

VETOS:

3/9/87:
Veto Parcial à Proposição de

Lei nQ 10.073 (Projeto de Lei
nQ 257/87), que eleva o percen-
tual da taxa prevista na Lei nA
8.799, de 7 de maio de 1985, e
dá outras providências (lESA).

Encaminhado através da Sicose
gem nQ 172, do Sr. Governador
do Estado.

PROJETOS DE RESOLUÇAO:

3/9/87;
NO 390187, de autocla do Sr.

Governador do Estado, que dis-
põe sobre licitação e contrata-
ção de obra, serviço, compra,
alienação, concessão e locação
pela Administração centralizada
e autárquica do Estado e dá ou-
tras providências (com prazo de
apreciação fixado em 30 dias).

NQ 391187, de autoria da Sra.
Djtada Maria Elvira

'
que con-

cede o título de Cidadão Honorl
rio do Estado de Minas Gerais a
Augusto Rodrigues.

NO 392187, de autoria do Sr.
Deputada Geraldo Rezende, que
declara de utilidade pública a
Fundação dos Rotarianos, com se
de em t.berlãndia,

NQ 393187, de autoria do Sr.
Deputwk GeriildO ilc/eiKIC,
declara de utilidade pública o
Instituto Presbiteriano de Edu-
cação de Ararpiari -

23/9/87:
P40 425/87, de autoria do Sr.

Deputado Sérqio Emílio, que
OCr000ETPIC artigos 5 Lei O

25/9/87:
NQ 429187, de autoria do Sr.

Deputado José Helato, que ciecla
ra de utilidade pública o Movi-
mento lnterCsaado pelos Excep-
c:jorsiis de (:amLiqiiir1, com sede

CniXU iii
N0 450181 1 de OutOnO do Ar.

Deputado José Relato, Que deLis
ra de utilidade puBlica a
la de Samba Império das águas,
da cidade de CaffbJquira.

-

PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIÇ.
MAL:



lo

A5On j .1 ç OO Comunit i i4 dos
dores ia Vila Glória, desta Ca-
pital.

NQ 398/81, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio nu 326/87, celebrado
entre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e a Asso
ciação Comunitária do Bairro
Palmital - ASCOPA, do Município
de Santa Luiia.

NO 399/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio n9 319187, celebrado
entre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e a Asso
ciação Pró-Melhoramentos do Vi-
la CEMIG, com sede em Belo Hori
zonte.

NO 403/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que autoriza
o Estado de Miras Gerais a con-
tratar empréstimo externo no vã
ler de até US$35.000.000,00
(cento e trinta e cinco milhões
de dólares) com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento -
010.

NQ 401/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio n2 340/81, celebrado
entre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e o Sin-
dicato dos Trabalhadores de Pre
sidente Eternardes.

NO 432/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio nT 329/67, celebrado
entre a Secretaria de Esrado do
Trabalho e Ação Social e a Asso
clação Comunitária dos Morado-
res do Jardim Santa Cruz e Nova
Baden, do MunicípiO de Betim.

NQ 403/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova O

Convênio n0 318187, celebrado
entre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e a Asso
ciação Comunitária dos Bairros
Leblon, f'araúna, Santa Branca e
Jardim Florência, nesta Capital.

NQ 404/81, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Termo de Compromisso celebrado
entre o Governo Federal, atra-
vés do Ministério da Cultura, e
o Governo do Estado de Minas Se
rais, através da Secretaria de
Estado da Cultura.

NQ 405/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre a Se-
cretaria de Estado da Segurança
Pública e o Muricipio de Darão
de Cocais.

15/9/87:
NO 412/87, de autoria ca Co-

missão de Justiça, que autoriza
o Estadu de Minas Gerais a rea-
lizar operação de crédito com
a Caixa Econômica Federal para
o fim oun menciona.

Nu 413/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, iJu autoriza
o Estado de Minas Gerais a rea-
Uzor operação de crédito com a
ídxr, Económica Federal para o

TU'! U_'	II.

11/9/til:
N° 46/til, fle sub: ia da CO-

mi ,,~1() de Justiça, que aprova o
lenvúr, Mlt:/SC0/SIC-MC nC 05/
P7 celebrado entre o Ministério
dv Indústria e co Comércio e a
Seoreloria de Estado da Indús-
tria e :Lrrvrdio.

N" 411/87, 10 autor ir do Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio 328/8/. celebrado entre
a Secretaria do Trabalho e Ação
Social e a Associação Comunitá-

rito Moradores do Bairro <á-

	

L' r.'U)Op-U:lUU, cio	0icitc
Ir IliBei rdo das Novos

77/9/87:
NO 418/81, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova
ato do Governador do Estado que
concede aposentadoria a Maria
Alice de Rezende Costa no cargo
de Professor 1, Nível 1, Grau
E, junto ao Tribunal de Contas
do Estado.

Na 419187, de autoria da Co-
missão de Justiça, Que aprova
os Convênios celebrados entre a
Secretaria de Estado da Cultura
e os Municípios de Viçosa, Con-
selheiro Lafaiete e Congordias.

N° 420/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Primeiro Termo Aditivo ao Convê
nio celebrado entre a Secreta-
ria de Assuntos Especiais e o
Município de Santa Maria de Ita
bira.

NO 421/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova
os Convénios nOs 333 e 335, ce-
lebrados entre o Estado de Mi-
nas Gerais, através da Secreta-
ria de Estado do Trabalho e
Ação Soolal, e a Associação Co-
munitária dos Moradores dos
Bairros Laranjeiras e São Cris-
tovão e a Associação Comunitá-
ria dos Moradores do Bairro Ba-
den II, no Município de Betim.

NO 422/81, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprovao
Convênio nO 0/87, celebraco en-
tre o Ministério da Indústria e
Comércio e a Secretaria de Esta
do de Indústria e Comércio.

23/9/87:
NO 476/81, de autoria da Me-

sa da Assembléia, que confere
competência à Mesa para ordenar
e autorizar despesas necessá-
rias à prática dos atos prepara
tórios dos trabalhos constituin
tes.

25/9/87:
N° 477/87, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Convénic celebrado entre a Se-
cretaria de Estado do Trabalho
e Ação Social e a Associação Co
munitriria dos Moradores do Bair
ro Lagoa e Adacéncias, em Belo
Ilorjzorlte.

NO 423/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre a Se-
cretaria de Estado da Cultura e
o Municipio de Ponte Nova.
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19/9/67:
857187, dc autoria do Sr.

Deputado .lose Ferra,, fo:mr. Ia,
do apelo aos Srs. Governador do
Estado e Secretário de Estudo
de Obras Públicas no sentido de
autorizarem a construção de
mais 4 (quatro) andares no Edi-
fício Governador Mílton Campos,
(Fórum Lafayete), nesta Capital.

833/87, de autoria do Sr.
Deputado Eduardo Ottoni, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Diretor-Geral do
DER para que adotem providên-
cias no sentido da pavimentação
da estrada que liga o Município
de São Torné rias Letras à BR-J17.

834187, de autoria da Sr.
Deputado Paulo César Guimariírs,
formulando apelo ao Sr. Governa
dor dc Estado no sentido de '-Cr
enviada a esta Casa mensagem co
peando projeto de lei que vis
criar Conselhos Regionais de En
torpecentes em nosso Estado.

635/87, de autoria do Sr.
Deputado Paulo César GuimariJes,
formulando apelo aos Srs. Prcsi
dente da República, Ministro d
lotado da Justiça e Presidente
da rimare Coo Deputados na :20-

tido de determinarem provi('.,-i_
cias para que seja disciplinado
em lei as medidas que menciona,
referentes ao uso da cola por
empresas fabricantes e revende-
doras.

836/87, de autoria da Sra.
Deputada Sandra Starling, fcrm.r
lando apelo ao Sr. Secretário
de Estado de Agricultura e Pe-
cuária, por intermédio do Sr.
Governador do Estado, no senti-
do de serem prestadas informa-
ções sobre a nomeação do Sr. Do
rival Dália Dernardina para 111
cargo de Diretor Técnico do les
titutO Estadual de Saúde Ani-
mal - lESA, com ofensa ao art.
97 da Lei Delegada nu 5, de 28
de agosto de 1985-

2/9/87:
837187, de autoria do Sr.

Deputado Jorge Hamas, formular
do apelo ao Sr. Presidente do
Banco do Brasil no sentido Te
viabilizar a instalação deurna
agência daquele Banco na cidade
de Tcflxs.

838187, de autoria do Sr.
Deputado Agostinho Va1ente, for
mrjlandO apelo ao Sr. Presidente
do Banco do Estado de Minas Ge-
rais, por intermédio do Sr. Go-
vernador do Estado, no sentido
de Informar a esta Casa a rela-
ção dos funcionários do BEMGE
demitidos, com as respectivas
justificações, bem como das
agências do Banco ameaçadas de
fechamento, além da real Situo-
ção financeira, com os nomes
dos principais credores e o mor
tante das dívidas, daquele Ban-
co.

539/87, de autoria do Sr.
Deputado lFnderson Adauto, fcrrmu
lando apelo ao Sr. Ministro de
Estado dos Transportes e ao Di-
retor do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem - DNLR -
no sentido de determinarem pro-
vidências objetivando o asfalta
manto da 88-364, no trecho com
preendido entre Chaveslindia,
Distrito de Santa Vitória, e Go
rintratã, no triângulo Mineiro.

840167, de autoria do Sr.
Deputado Anderson Adauto, forniu
lando anelo aos Srs. Governado/
do Estado e Secretário de Esta-
do da Educação no sentido de
que sejam tomadas providências
visando à criação de uma escola
estadual de 19 grau, de I a 43
série, e à construção de pré-
dio próprio para atender a essa
finalidade no Bairro São Viccn
te, na cidade de Campina Verde

841/87, de autoria do Sr.
Deputado Porsrxr Adauto, forrrru
lando apelo aos Srs. Governadoi
do Estado e Secretário de Esta-
do de Esportes, Lazer e Turismo
no sentido de que adotem as ne-
cessárias providências para a
construção de um ginásio poUco
portivrt coberto no Município de
Campina Verde.

547/87, de autoria do Sr.
Deputado Anderson Adauto, formu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Diretor-Geral do
DER no sentido de que providen-
ciem, ao ensejo da obra de reca
peamento asfáltico da 88-262, o
asíaltamento de três pequenos
trechos de estrada localizados
no TrilrgulO Mineiro.

843167, de autoria do Sr.
Deputado llndersoo Adauto, forori
lando apelo aos Srs. Secretárii
de Estada rins Transportes e Di-
retor-Geral do DER no sentido
de se adotarem providências vi-
sando à celebração de convênio
com a Prefeitura Municipal de
Pirajuba, para levantamento do
"grade" na Estrada Cruzeiro do
Sul.

844187, de autoria do Sr.
Deputado Anderson Adauto, forrmj
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de determina-
rem providências objetivando o
asfaltamento da rodovia MG-426,
que liga a cidade de Iturama à
represa de égua Vermelha, nuca
extensão de 48 km.

845/87, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de serem toma
das imediatas providências com
relação às obras de recapeamerl
to do trecho rodoviário da MC-
494, que interliga Divinópolis
e Carmo da Mata, neste Estado.

8/9/81:
846187, ce autoria de Sr.

Deputado Pvnílcar Padovani, for-
mulando apelo ao Magnífico Rei-
tor da Universidade Federal de
Juiz de Fora no sentido de via-
bilizar a oportunidade de pes-
quisa franqueada ao Or. José de
Meio Filho, nos termos de pedi-
do anteriormente formulado.

847/87, deautoria do Sr.
Deputado José Banifácio, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Diretor-Geral do DER
e Presidente do Conselho de
Transportes de DER no sentido
de ser autorizada a criação de
uma linha de ônibus ligando o
Município de Darbacena ao de Vi
çosa.

840/81, de autoria do Sr-
Deputado José Bonifácio, formu-
lando atrelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de serem de-
terminadas providências visando
à realização de obras de retifi
cação e asfaltamento da estracfã
que ligo o Município de CatagrJa
ses ao de i aranal.

849167, de autoria do Sr.
Deputado I4árcio Mala, formulan-
do apelo ao Sr. Governador do
Estado no sentido de que (]ele[-
mine a instalação de um escritó
rio cJ 1010 .1 na :idade ou Pas-
sos.

850151, de autoria do Sr
Deputado Eduardo Ottoni, formu-
lando apelo ao Sr. Presidente
da TELEMIG no sentido de que
adote as medidas cabíveis para
se criar um plano de expansão
telefônica na cidade de Aiuri.xa-
ca e para se implantar o siste-
ma de computação de impulso di-
reto no Município, uma vez Que
o atual sistema depende da li-
nha telefônica de São Lourenço.

851/87, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Pereira, formu-
lando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
Cia. Energética de Minas Ge-
rais S.A. - CEMIG, no sentido
de que o povoado de Palmitos,
pertencente ao Município de Aha
dia dos Dourados, seja incluido
no Programa Minas-Luz.

857/87, de autoria cio Sr.
Deputado Paulo Pereira, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de que a pavi
mentação do trecho de 9 km dii
estrada que liga o Distrito rIO
Silvano, "Folhados", no Municí-
pio de Patrocínio, 'a BR-365 se
ja incluída no programa de Ade-
quação da Malha Rodoviária do
Estado.

853/57, de autoria do Sr.
Deputado Mel irtio Rezende, forrou
landio apelo ao Sr. CoernOUTor
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do Estado, à Sra. Secretária de
Estado da Cultura, ao Sr. Secre
tárlo do SPHAN e a Sra Direto-
ra do IEPI-IA no sentido de serem
adotadas providências urgentes
e eficazes visando impedir a
destruição do patrimônio histó-
rico, artístico e cultural de
Minas Gerais.

854187, de autoria do Sr.
Deputado Márcio Mala, formulan-
do apelo ao Sr. Governador do
Estado no sentido da nomeação
de mais dois Defensores Públi-
cos para atuarem junto h Defen-
sorla Pública da Comarca de Pos
soa.

855/87, de autoria dc Sr.
Deputado Jaime Martins,
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER, para que autorizem o re
capeamento do trevo e da rua
principal da via asfáltica que
Que atende Marilãndia, Distrito
de Itapecerica, situada às mar-
gens da 4-494, que liga Olvinó
polis a Carmo da Mata, neste E
tado,

856/87, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Carda, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado do Interior e Justiça rio
sentido de se adotarem providên
elas visando criar escritári
de Defensoria Pública na Comar-
ca de I4wite Sio

857/87, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Carda, formu-
lando apelo aos ira. Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado do Interior e Justiça no
sentido de que determinem provi
dências visando à criação de De
fensoria Pública na Comarca dã

Areado,

858187, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Garcia, formu-
lando apelo aos ira. Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado do Interior e Justiça no
sentido de que se providencie,
com a máxima urgência, a cria-
ção de um escritório da De tenso
ria Pública na Comarca de Note-
lhos.

859187, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Garcia, formu-
lando apelo aos irs. Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado do Interior e Justiça no
sentido de se adotarem providôn
cias visando à criação de escrT
tório de Defensoria Públia na
Comarca de Parauaçu,

860/67, de Outono do Sr.
Deputado Rubens Carda, formu-
lando apelo aos ira. Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado do Interior e Justiça no
sentido de que providenciem,
com a possível urgência, a cria
ção de um escritório da Defenso
ria Pública na Comarca deliorda
da Mata.

661187, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Carda, formu-
lando a pelo aos Sr , . Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado do Interior e Justiça no
sentido de que providenciem,
com a possível urgência, a cria
ção de um escritório da Defenso
ria Pública na Comarca de Elól
Mandes.

867187, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Carda, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado do Interior e Justiça no
sentido de que determinem pro-
vidências objetivando a cria-
ção de um escritório da Defenso
ria Pública na Comarca do Poço
Fundo.

863/87, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Garcia, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado da Saúde no sentido de que
determinem, com a possível ur-
gência, a instalação de um cen-
tra de saúde no Município de
Conghai.

864/87, de autoria do Sr.
Deputada Wellington de Castro,
formulando apelo à Companhia
Energética de Minas Gerais -
CEMIC, através do Sr. Governa-
dor do Estado, no sentido de
que aquela companhia preste es-
clarecimentos a respeito da au-
sência de ilumnação pública
nos setores 6 e 7 do Conjunto
Habitacional Palmital, em Santa
Luzia.

9/9/87:
865/87, de autoria do Sr.

Deputado Vítor Penido, formulan
do apelo ao Sr. Diretor-Gora
do DNER e ao Chefe do 6 Q Distri
to Rodoviário do DNER-MG no ser
tido de que seja providenciada
a construção de novo acesso ro-
doviário ligando a MG-030 à 86-
050.

866/87, de autoria co Sr.
Deputada Vítor Penida, formulan
do apelo ao Sr. Presidente d
lelecomunicações de Minas Ge-
rais - TELEMIG, para que deter-
mine as providências necessá-
rias à extensão da rede telefó-
nica de Nova Lima até o povoado
de Honório Bicalho.

867/87, de autoria do Sr,

Deputado Vítor Peniclo, formular
do apelo aos Srs. Goverriurfur do
Estado, Secretário de Estilo do
Educação e Presidente da CrRPE
no sentido de que determinem
providências objetivando neho-
ramentos no p rédio do Colégio
Estadual imaculada Conceição,
situado na cidade de Pedro Leo-
poldo.

868/87, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira, formu-
lando apelo aos ira. Governador
do Estado e Presidente da Tele-
comunicações de Minas Gerais -
TELESIIG, no sentido de que se-
jam instalados postos telefôni-
cas nos distritos que menciona.

869/87, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira, formu-
lando apelo aos ira. Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado de Agricultura e Pecuária
no sentido de se promoverem ges
ties junto ao Governo rederaT
para a suspensão das importa-
ções de alho, enquanto o produ-
to nacional não estiver esgota-
do.

870/87, de autoria do Sr.
Deputado Wellington de Castro,
formulando apelo à Polícia Miii
tar de Minas Gerais no sentido
da implantação de um posto poli
dai no final da linha de ôni
bus 1145, que serve ao Bairro
Independência, em terreno cedi-
do pela Empresa Santa EdwigeS.

811187, de autoria do 
Sr'Deputado Elmo Braz, formulando

apelo ao Sr, Diretor-Geral do
rDER no sentido de se procede à

retificação e asfaltamento da
estrada que liga o Município
de Cataquases ao de Laranjal,
passando por Aracati de Minas e
Vista alegre.

572187, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Fernando, formu-
lanco apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido da encampa
ção, pelo Estado, da Escala
Professor Helvécio Dahe, locali
zada no Dairro Santa Rita, em
Governador Valadares.

873/87, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Fernando, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado da Saúde no sentido de
que a empresa FERTII'€TAL, si-
tuada nas imediações dos Bair-
ros Altinópolis e Planalto, em
Governador Valadares, instale
equipamentos para controle da'
poluição,

574187, de autoria do Sr.
Deputado Agostinho Valente, for
rnulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido da Instala
ção, na cidade de Matias Barba-
sa, de uma agência de uma das
três instituições financeiras
do Estado: Caixa Econômica Esta
dual - MinasCaixa, Banco do Es-
tado de Minas Gerais - BENGE -
ou Banco do Crédito Real do Es-
tado de Minas Gerais - CHEDI-
REAL -

875/87, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio,
formulando apelo ao Sr. Presi-
dente da TELEMIG no sentido da
verificação da possibilidade lo
instalação de um telefone públi
co convencional na Rua "/i" dT
Bairro Sagrado Coração do .Je-
sus, em Juiz de Fora,

11/9/87:
876/81, de autoria do Sr.

Deputado Carlos Pereira, formu-
lando apelo aos Srs. Presiden-
te da C,ssersbiéja Constituinte,
Presidente do Senado e Relator
ria Cuuibm..ic de Slstemnatizaçilo
no sentido de que acatem as su-
gestões do Supremo Tribunal Fe-
deral no que concerne ao trata-
mento cnnstitucicnal dispensado
ao Fedor Judiciário, pela Rasem
blóia Nacional Constituinte,
coe vistas a resguardar a inde-
pendência daquele Poder,

877/81, de autoria do Sr.
Deputado Romeu Queiroz, formu-
lando apelo aos ira. Governador
do Estado e Diretor-Geral do
DER no sentido de que determi-
nem providências objetivando o
asfaltamqnto da estrada que li-
ga Coromandol a abadia dos Dou-
radcs.

878/87, de autoria do Sr.
Deputada Romeu ljeiroz, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Diretor-Geral rio
DER no sent

i
do de que determi-

nem providências objetivando o
asfaltarnento do trecho da estra
da que liga a 86-365 ao Distri-
to de Silvano.

879187, de autoria do Sr.
Deputado José Ferraz, formulan-
do apelo aos ira. Governador do
Estado o Diretor-Geral do DER
no sentido de que determinem
providências oojetivando o as-
faltamento da estrada que liga
as cidades de Jacinto a Santa
Maria do Salto,

880/87, de autoria do Sr.
Deputado Adelino Dias, formulan
do apelo aos Srs. Governador dó
Estado, Secretário de Estadc da
Educação e Presidente da CARPE
no sentido de determinarem pro-
vidências objetivando o reiní-
cio da construção do prédio da
Escola Estacual Euclidnms da Cu-
nha, na cidade de .Janaúba.

881/8!, de autoria do Sr.
Deputado Adelino Dias, formuian
do apelo aos Srs. Governador dó
Estado, Secretário de Estado da
Educação e Presidente da CARPE
no sentido de determinarem pro-
vidências objetivando o reini-
cio da construção do prédio da
Escola Estadual Manoel Pedro
Silva, no povoado de Nova Maro-
na, no Município de Salinas.

882/87, de autoria do Sr.
Deputado Adelino Dias, formuiari

do apelo aos ira. Governador do
Estado e Diretor-Geral do DER
no sentido de determinarem pro-
vidências objetivando a constru
ção de uma ponte sobre o rio G
rotuba, na 86-122, no Município
de Janaúba.

883/87, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio, for
mulando apoio aos Srs. Secretá-
rio de Estado dos Transportes e
Diretcr-Geral do DER no sentido
de determinarem providências vi
sondo ao prosseguimento do as
faitamento da rodovia Rio Novo-
São João Nepomucermo, MC-126.

884/87, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio,
formulando aoelo aos ira. Secre
tório ri: Cotado dos Transportes
e Diretor-Geral do DER no senti
do de determinarem providências
objetivando o prosseguimento do
asfaltamento da rodovia Juiz de
Fora-Rio Preto, HG-353.

885/87, de autoria do Sr.
Deputada Sebastião Helvécio,for
mulando apelo aos mm. Secretá-
rio de Estado dos Transportes e
Diretor-Ce.rsl do DER no sentido
de determinarem prnvidônclOs nu
jetivando o prosseguimento do
asfaltamentoda rodovia São João
Nepomuceno-Furtado de Campos.
FR-353.

886/87, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio, for
mulando apelo aos Srs. Secretá
rio de Estado dos Transportes e
Diretor-Geral do DER no sentido
de determinarem providências cb
j etivando o prosseguimento do
asfaltamento da rodovia que li-
ga Prados à BR-383.

887/57, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Belvécio,ror
mulando apelo ao Sr. Diretor-Co
ral do DER no sentido de deter-
minar providências objetivando
a construção de uma ponte no
acesso Caeté-F loresta-.]ardim Es
perança, no Município de Juiz
de Fora.

888/87, de autoria do ir.
Deputado Sebastião Helvécio, for
mulando apelo ao ir. Secretário
de Estado da Educação no senti-
do de determinar a ampliação da
Escola Estadual Ali Halfeld, da
cidade de Juiz de Fora.

15/9/87:
889/87, de autoria do Sr.

Deputado Hilton Cruz, formulan-
do apelo aos ira. Governador do
Estado de Minas Gerais, Secretá
rio de Estado de Interior e
tiça e Secretário de Estado dó
Obras Públicas no sentido de de
terminarem providências visando
'a construção de um novo prédio
para funcionamento do fórum de
Montes Claros,

890/87, de autoria do Sr.
Deputada Ronaldo Vascoraelios,
formulando apelo rio Sr. Presi-
dente do Conselho Diretor de
Programa de Integração Social e
Programa de Formação do Patrimô
nio do Servidor Público - PIS-
PASEP, bem como aos Srs. Presi-
dentes do Banco Central do Bra-
sil e da Caixa Económica Fede-
ral, no sentido de que sejam de
terminadas providências urgen
tes para a liberação do pagamen
to do PIS-PASEP aos beneficiá
rios que se casaram antes de
1971 e àqueles que, mesmo casa-
dos após aquele ano, se cadas-
traram após o casamento.

891187, de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Fkingor, for
rajiando apelo aos ira. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado dos Transportes a Diretor-
Geral do DER no sentido de que
adotem providências para retifi
cação da encumpução, pelo Esta-
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do, do 1r55253 cio estrada munici
pai que liga Tiros a São Gonça-
lo do Abael,

892/87, de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Rtinger, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado dos Transportes e Diretor-
Geral do DER no sentido de que
seja autorizada a encarnpaçAo,pe
lo Estado, das obras de retifi-
cação e melhoria da estrada mu-
nicipal que liga Lagoa Formosa
a t'lorjolinho de Minas e Limeira
de Minas, numa extenso de 40
km.

893/87 l nu o r a lo Sr.
Deputado E3criarrio RLÈlinqer, for
nularidu apeic aos Srs. Governa-
dor do Estado, Socretírio de Es
lado dos Transportes e Diretor-
Geral do 1)15 no 'a'r,t Diu de que
seja providenciada a retifica-
ção necessária e a encampação,
pelo Estado, das estradas muni-
cipais que interligam O Municí-
pio de Lagamar e as povoações
de São Draz, Retiro da Roça e
Lagoa Grande, alcançando trecho
da BR-040, numa extensão aproxi
nada de 65 km.

894197, de autoria dc Sr.
Deputado Uerrlardo Ri.bingcr, for
isolando apelo aos Tia. Governa:
dor do Estado e Secretário de
Lotado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER no sentido de
que seja providenciada a retifi
cação necessária e a cnca'npaçã
Pelo Estado, das estradas muni-
cipais que ligam Patos de Miras
e Biquinh5s, passando pelo tre-
cho de conexão da BR-365, pelo
Distrito de Dom Sucesso de Ra-
tos e pelas povoações denomina-
das Lagoa Seca e 3aguara.

895/87, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Rezendo, formo
laudo apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta-
do da Educaçán no sentido de
que sejam tomadas providências
visando à anplia;ão da rede fí-
sica da Escola Estadual Clertan
Moreira do Vale, de Tepacipuara
autorizando-se a construção de,
no mínimo, 5 (cinco) salas de
aula no mnnoicnada escola,

896/81, de ali tcria do Sr.
Deputado Geraldo Rezende, formu
lindo apelo aos Srs. Gnvernador
do Estado e Secretário de Esta-
do da Educação no sentido de
que sejam tomados providência,;
visando à reforma e ampliação
da Escola Ftailual Braulino Na-
mede, de Tijacijara.

891/87, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Rezendc, formo
landc apelo aos Srs. Governadcr
do Estalo e Diretor-Geral do
DElI no sentido de que autorizem
a pavirnentciçâo asfáltica da Rua
Manoel Hipõlito Muchdo, na ci-
dade de Tupaciçitiara, facilitan-
do o acesso ao conjunto da
COHAB daquela localidade.

898/87, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Rezende, forme
lando apelo ao Sr. Goverradcr
do Estado no sentido de que se-
jam tctiiaLlao providências visan-
do à encampação pelo Estado da
estrada intermunicipai que liga
Tupaciguarui a Monte Alegre de
minas.nas.

899/87, de autoria do Sr.
Deputado [imito Nascimento, ter
sulndO apelo ao Sr. Secretário
ce Estado 'do Educação para cue
SRjC imOlOflt3dO o ensino cc 22
grau na Escola Estadual de °in-
damos, no Município de Patos
de Minas.

'XX)/87, de autoria cio Sr.
Deputado Dirceu Pereira, Formu-
lando apoio ao Sr. Secretuícic

do Estado de C.Aneia, Tecaclo-
gia e Meio rmhiente e ao Di:e-
tor-Geral do Instituto de Pesos
e Medidas de Minas Gerais, no
sentido de que determinem a
obrigatoriedade do uso de halan
ças nos caminhões que fazem en-
trega de gás de cozinha e de
que a pesagem dos botijões seja
feita à vista dos con1riicro5.

901/87, de autoria Co Sr.
Deputado Adelino Dias, ferírulan
do apelo aos Srs. Governador do
Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de providen-
ciarem o asfaltamento da estra-
da que liga Porteirinha a Riu-
doo dos Machados, até Coceira:,
num percurso de 65 km, sproc TI
damente.

17/9/87:
902/87, de autoria do Sr.

Deputado Andersorl Adauto, formo
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Espor
tem, Lazer e Turismo no sentido
de que determinem a construção
de um ginásio poliesportivo co-
berto na cidade de Campina Ver-
de.

903/87, de autoria do Sr.
Deputado Anderson Adauto, formu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de EstadoEstado
dos Transportes e Diretui -Geral
do DER para que determinem pro-
vidênciaS objetivando a criação
de uma linha de õnibus que faça
o itinerário Campina Verde-Itu-
rama, via São Francisco de Sal-
les.

904/87, de autoria do Sr.
Deputado Pndcrson Adauto, forme
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta-
do da Saúde no sentido de deter
minarem providências para que
se destine uma ambulância para
o Município de Guririhatil.

905/87, de autoria do Sr.
Deputado Il,iierson Adauto, forme
lando apela ao Sr. 'residente
do Banco cio Brasil visando à
instalação de um posto do refe-
rido Banco no Distrito de São
Sebastião do Pontal, pertencen-
te ao Município de Iturma.

906/87, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Ministro de Estado
da Aeronáutica e Presidente da
Empresa Brasileira de Infra-Es-
trutura Aeroportuária no senti-
do de unirem esforços para am-
pliação das Instalações do acre
porto de Montes Claros.	-

907/87, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibram, formuian
do apelo aos Srs. Governador Co
Estado e Secretário de Estado
da Educação no sentido de que
a rede de unidades estaduais de
ensino de Luminárias, atualmen-
te subordinada à Pia Delegacia
Regional de Ensino, de São João
dei-Rei, fique sob jurisdição
da 27 a Delegacia Regional de En
sino, com sede em Varginha.

908/87, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Rezende, for mo
lando apelo os Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de se autori-
zar a complementação da abertu-
ra, numa extensão de 45 km, do
trecho da rodovia que liga Ilher
lândia a Campo Florido, e oa pa
vimentação asfáltica de toda ci
rodovia, na total de 1 1 5 P0.

909187, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Rezende, E ou
!ando apelo aos Srs. GovcrnedcE
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral

do DER no sentido de se LILITO ri -
zar a assinatura do convênio ou
Etc o DER, o Coverno do Estado
e a I'reeitura Municipal co
ULicrlliidiui para a a pertura e pa
vimeritoção asfáltica de trechci
do anel viário entre a BP-1i97
(UtnorlTndia-Prata) e a L35-OSC),
(Jbcrliocia-UGeraba), numa Cx-
tcrsic aproximada de 1h kn.

910/87, cio autoria do Sr.
Deputado Márcio Mala, formulan-
do apelo ao sr. Diretor - Corc
do DER-CG no sentido de que se-
ja autorizada a construção de
uma r-iassareio para pedestres SO
tire trecho da pista de rolamen-
to da MG-050, ligando os Bair-
ros Nossa Senhora das Graças e
Nossa Senhora Aparecida, na ci-
dade de Passas.

911/87, de autoria do Sr.
Deputado Márcio Maio, formulan-
do apelo ao Sr. Governador do
Estado no sentido de que seja
instalada, -o Bairro Aclimação,
em Passos, uma escola de
grau.

912/87, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Garcia, formu-
lando apeio aos Srs. Governaaor
do Estado e Secretário de Esta-
do do Interior e Justiça no sen
tido de que determinem providêd
cias visando à reforma dó pr
dio da cadeia pública de ESÇIíTT
to Santo do Dourado,

913/81, de autoria dc Sr.
Deputado Rubens Garcia, formu-
lando apelo aos Srs, Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER para que determinem 5
construção de via asfáltica,coni
extensão aproximada de 18 Rír5 ii
gando os Municípios de Bueno
Brandão e Socorro, este locali-
zado na fronteira dos Estados
de São Paulo e Minas Gerais.

914/87, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibram, formulan-
do apelo aos Srs. Governador do
Estado, Secretário de Estado dos
Transportes e Diretor-Geral do
DER no sentido do asfaltamentO
da via de acesso de Aguanil à
BR-369, numa extensão de aproxi-
madamente 2 km.

22/9/87:
915/87, de autoria do Sr.

Deputado Sebastião Delvécio, for
exalando apelo ao Sr. Secretário
de Estado dos Transportes e ao
Diretcr-Geral do DER no sentido
de se verificar a possibilidade
do asfaltamento da rodovia Pias
Fortes - Santos Dumont, numa ex
tensão de 36 km.

916/87, de autoria do Sr.
Deputado José Duarte, formulan-
do apelo aos Srs. Secretário de
Estado dos Transportes e Dire
tor-Geral do DER no sentido d
se adotarem providências urgen
tes visando à revogação da Del-i
beração nQ 612/87, do Conselh
de Transporte Coletivo Intermu-
nicipal, pela qual se estabele-
ce vida útil de até 15 anos pa-
ra os coletivos interínunicipais

911/87, de autoria do Sr.
Deputado Márcio Maia, formulan-
do apelo ao Sr. Governador do
Estado no sentido de que seja
enviado, pelo Executivo, à As-
sembléia, projeto de lei trans-
formando a Fundação de Ensino
Superior de Passos em F'undaçõo-
Universidade de Passos.

918/87, do autoria do Sr.
Deputado Raimundo Albergaria,
Ternulando apelo aos Srs. Dover
r::jor Co Estado e Presidente d
TLXMID no sentido de que deter
minem providências visando à
instalação do Sistema de Disca-

: Dueto ci Distância - falO no
co	o te lk .sus do Galbe.

919/87 1 de autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibruen, tormulan
do a pelo aos Srs. Diretor-Geral
do DNER e Chefe do 6 9 Distrito
daquele Departamento no sentido
Lis determinarem providências vi
<.50cm à recuperação do trecho
compreendido entre os quilôme-
tros 695 e 696 do BR-381 (Fer-
não Dias), a 500 e do trevo de
Três Corações.

920/87, de auToria do Sr.
Deputado Jorge Gibram, tormuian
co sole aos Srs. Governador do
Estado e Secretário de Estado
cc Esportes, Lcizei e Turismo no
sentido da liberaçlo de verba
para a aquisição de estrutura
metálica que possibilitará o
término das noras do Ginásio lo
liesportivo do Município de
Campo Belo.

921/87, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibram, forrnulcio
do apelo aos Srs. Governador dS
Estado e Secretário de Estado
do Interior e Justiça no senti-
do da agilização das providên-
cias necessárias à construção
do novo íórum da Comarca de
Três Corações.

972/81, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibram, formulcin
do apelo ao Sr. Governador do
Estado riu sentido de que viabi-
li p e esteios que objetivem a em
sapropriaçõu de dois terrenos
situados ao lado da Escola Esta
dual de 1° e 2 graus de Três
Corações.

923187, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibram, formulan
do apelo aos Srs. Governador d
estado e Presidente da COPASÍI
no sentido de determinarem pro-
vidências para que seja efetua-
do o tratamento da água que ser
ve ao Sanatório Santa Fé, loca-
lizado no Município de Três Co-
rações.

924/87, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Pereira, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de que seja
autorizada a pavimentação do
trecho de estrada, de 8 km, que
liga o Município de Serra da
Saudade à MG-176 (Dores do lo-
daiá-Luz, via Estrela do In-
dai á).

925/87, de autoria do Sr.
Deputado Ninico Remende, tormu-
londoapelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Es-
taco da Educação solicitando se
am determinadas providências

visando à reforma e ampliação
da Escola Estadual Nélsoni Fer-
c5000s Eriaça, de Ccho, e,
ainda ' a construção do xvii 5 uma
escola estadual rio Município.

927/87, de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Rubinger, for
mjlar'dj apelo aos Srs. Governa-
dor 00 Estudm e Presidente da
COPASA no sentido de adotarem
providências destinadas ã liga-
ção do Dairro Abner Afonso, da
cidade de Putos de Minas, ao
sistema de água da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais.

928/87, de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Rubi ngcr, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor cio Estado e Diretor-Geral
do DER no sentido de determina-
rem provid/oicias objetivando o
asfaltaaento da BR-352 no tre-
cho compreendido entre a locali
dado do Rocinha e o entroncamen-
to da 011-365.

rr.



929187, de autoria Co Sr.

Deputado Bernardo Rttinger, for

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do ístado e Secretário de
Estado dos Transportes rio scnti

do de determinarem providências

objetivando o asfaltamento da

MG 

.

354, no trecho iniciado em

seu entroncamento com a MC-188,

passando por Vazante e Lagamar

e atingindo o entroncamento cnn

a MG.-410, e do trecho rodoviá-

rio entre o entrocamento da MC-

410 e a MG-354 até a BR-040.

930/87, de autoria do Sr

Deputado Bernardo Riiiinger, for
muiandc apelo ao Sr. 'residente

da COPPSA no sentido de se ado-

tarem providências urgentes ob-
jetivando a aqilização do proje

to de ampliação do sistema de

abastecimento de água de Patos

de Minas.

23/9/87
931187, de autoria do Sr.

Deputado Dirceu Pereira, forno-

lando apelo ao Presidente da
COPASA no sentido de que se de-

termine a Instalação de um poço
artesiano no Conjunto Palmit.al,

Setor 3, MufliOlpio de Santa Lu-

zia, bem coma a compra de dois

caminhões-pipa, para atender

àquele Município.

932/87, de autoria do Sr.

Deputado Dirceu Pereira, tornir-

lando apelo ao Sr. Diretor-Ge-

rei do DER no sentido de que se

ja constru!da uma passarela so-
bre a rodovia MG-020 no Bairro

Ribeiro de Abreu, em Belo Hori-

zonte.

933/87, de autoria do Sr.
Deputado Domingos Lama, formu-

lando soelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário do Co-

tado do Interior e Justiça nc

sentido da construção de u pré

dia onde funcionará o presídio
do Município de Aivirxíçolio.

934187, de autoria do Sr

Deputado Ninico Resencie,fo:mu-
lanco apelo aos Srs Governador

do Estado e Diretor-Ceral do

DER no sentido de determinarem

providências objetivando O iii-

plicação e cascalhamorito da es-

trada oue interliga os Municí-
pios de Camacho e Itapocerica,
numa extensão de 73km.

935/87, de autoria co Sr.

Deputado Hilton Cruz, formulan-

do apelo ao 5:. lovernodor do

Estado no sentido de determinar

providências oojetivando o iní-
cio imediato da construção de

casas populares no Municí p io CC

montes Claros.

936187, ne autoria do Sr.

Deputado Camilo Machado, formu-

lando apelo aos Srs. Governador

do Estado, Secretário de Estado
da Segurança Pública e Chefe do

Departanent.o de Trârsito de Mi-
nas Gerais - DETRAN, para que

adotem providências no sentido

da instalação de urna Banca Per-

manente de Trânsito na cidade

de lkraí.

937/87, de autoria do Sr.

Deputado Paulo Pettersen, formo

lando apelo ao Sr. Governador

do Estado no sentido cm sua es-

pecial atenção para com a clas-
se empresarial do Estado de Mi-

nas Gerais, rio que diz respeito
aos graves problemas que a mes-
ma vem enfrentando em decorrên-
cia do Plana Cruzado.

938187, de autoria do Sr.

Deputado Agostinho Valente, for

mulando apelo aos Srs. Governo-

cor do Estado e Secretário de
Estado do Abastecimento para

que determinem a construção de
um armazém da Companhia de Arma

zéns e Silos do Estado de Minas

Gerais - CASE, na cIdade de

Juiz de Fora

939/87, de autoria do Sr.

Deputado Agostinino Valente, for

mulando apelo ao Sr. Secretário

de Estado da Educação no senti-

do de autorizar a extensão de
séries na Escola Estadual Pio

Vilela Pedra, bem como nas asco

Ias do vilarejo de Beira Rio e

do Distrito de Marinápolis, to-
das na cidade de Ji&n Paraíba.

940187, de autoria do Sr.

Deputado P.gostlrto Valente, for

oulando apelo ao Sr. Secretário

de Estado de Segurança Pública

no sentido da apuração de vio-

lências cometidas contra possei

ros da Fazenda Elenfica, Distri-
to de São Domingos, Município

de Santo Antônio do Aventurei-

ro, bem como no ce se adotarem

medidas de proteção para os moa

mos.

25/9/87:

941/87, de autoria do Sr.

Deputado Camilo Machado, solici

tando a transcrição do artigo

publicado no jornal "Estado de

Minas" sob o título de "Erro

Primário de Concepção".

942187, de autoria do Sr.
Deputado aico Ferramenta, for-

mulanoo apelo aos Srs. Gcvern5-
dor do Estado e Secretário de

Estado da Fazenda no sentido de

fornecerem as Informações que

menciona, atinentes a receitas

e despesas diversas do Estado.

943187, de autoria do Sr.

Deputado Felipe Néri, solicitan
do a transcrição nos anais do
Casa do Manifesto da Associação

dos Municípios da Microrreglão

co Baixo iequltinhornha aprovado
em 24 de julho do corrente ano

na cidade de ioaíma.

28/9/87:

944/87, de autoria dc Sr.

Deputado Adelino Dias, ormulan

do apelo aos 5:5. Secretário de

Estado da LduCSÇãO e Presidente

da CARPE no sentido de se adicta
rem providências imedatns para

ampliação do número de salas e

reconstrução de parte do prédio

onde funciona a Escola Estadual
Avelino do Almeida, rio MuniiCí-

p!o de Ri.tociita.

945/81, de autoria do Sr.
Deputado Delfim Ribeiro, formu-

lando apelo ao Si. Q i q istrõ da

dg:icultura no sentido de cuu

soja definido, com urqênois, a
execuçâo cri florestal

de 1987.

946/67, de autoria do Sr.

Deputado Márcio Moia, fcrmi.lan-

do apelo oro Sr. Governador co

EsLdc no sentido de q.ie deter-

mine ao setor competente a rea-

liaçáO de estudos visando a
construção de um nOvo fárum na

Comarca de Passas.

29/9/87:

947187, de autoria de Sr.

Deputado .José Duarte, formular-

do apelo aos Sino. Covernador do
EstodO e li retor-Presidente do

:lepartamento Estadual de Teleco
municaçõcs de "irias Gerais -

CETEL, no sentido de determina-

rem prcvicêicias visando à ins-

talaçc de retransmissor e rege

t.idcr oe sinais da TV Triâncirc

na região denominada Pontal de
Triângulo Mineiro.

948/87, de autoria do Sr.

Deputado José Duarte, formulan-

do apelo aos Srs. Presidente da
CITAL, BNDES e PDME no senti-
do de que seja elevado para 1,5

(um e meio) salário mínimo o pi
so salarial dos empregados do

CIMETAL

949/87, de autoria do Sr.
Deputado Aosé 1,arte, formular-

do apelo aos Sus. Governador Co
Estado e Diretor-Presidente co

Departamento Lstaoual de leleno

muolcações de Minas Gerais -

DETEL oara que determinem provi

déncias visando dotar o Noroes-

te do Estado do progreinas minei
rcs de televisão.

950/87, de autoria do Sr.

Deputado José Duarte, fcrmulan-
rJonpelo rua Srs. Gn,'ernador co

Estado e Diretor de Oporaçães

da TELEV IC no sentido de quo de

tcrmincm a instalação co Sino-

tcn,a de Discagem Direta à Dis-

Eâoria - DM - no Município cc

Tiros.

951/87, de .outuria do Sr.

Deputado João Rosa, formulando

apel.c aos Srs. Governador do Is
tado e Secretário de Estado da

Educação rio sentido de que de-
terminem providências oh)etivan

do a criação de rima Ceicgacié

Regional de Ensino ra cidade de

Pouso Alegre-

952187, de autoria de Sr.
Dep.itsdo Eduardo Ottoni, formu-

lando apelo ao Sr. Superinten-
dente Regional da Pede Fer:nviá
ria Federal - RFSA rio sentido

de cum seja reativaco o trans-
porte ferrnviário de passaJei-

ros em Varginha.

953187, de autoria dc Sr.
Deputado Paulo Pereira, formu-
lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Díretcr-Gerel do

tJtt no sentido de que se pavi-

mente a estrada cue liga o Dia-
tri to cc águas di Contendas à

FtR-267.

954187, de autoria de Sr.

Deputado Eduardo Ottoni, formu-

lando apelo aos Srs. Ccvernaoor

co Estado, Diretcrcs-Ccrais do

CRER e DER no sentido cio cue se

.)- determinadas providências

urgentes para construção, pavi-

xiontação, conservação, restairo

ção e sinol!zaçâo das rodovias

federais e estaouais cuo atra-
sessam Ci rotadi.

955/87, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Rezendo, formu

lando apelo aos Srs. Presidente

da Assembléia Nacional Consti-

tuinte e demais L'eputados Cons-
tituintes no sentido de que se-

ja inserido, na nova Constitui-

ção Brasileira, princípio que

assegure ao aposentado da Previ

dência Social direito a proven-
tos que tenham como base o orlam

ro de salários com que realmen

te tenha contribuído.

956/87, de autoria do Sr.

Deputado Geraldo Rezende, formu

lando apelo ao Sr. Secretário
do Interior e instiga no senti-

do da construção ou da destIna-
ção de um prédio para servir de

presídio na cidade de Indiarxo

lis.

957/87, de autoria do Sr.

Deputado Carlos Pereira, formu-
lando apelo aos Sim. Governador
do Estado e Presidiste da CEMIC

no sentido de se alocarem reorir

sos para garantir a continuida-

de do programa Minas-Luz coe,

nos últimos anos, tem levado

energia elétrica às poulaçõos
de baixa renda residentes nos

distritos e povoados do Estado.

958/87, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Pereira, formo-

larndo 50810 aos Srs. Governador

do Estado e Presidente da C[MIC
no sentido de que os produtores

rurais que tiveram ou venham a
ter terras inundadas em conse-

qüência do construções de usi-

nas hidreltrIcas tenham priori

dade no crie se refere ao progr

ma de eletrificaçâo, no cr000-

grama de atendimento (financia-

mente garantido pela GEMIA com

prazo de cinco aros).

959187, de autoria do Sr.

Deputado Agostinho Valente, for

mulando apelo ao Sr. Presidente

da TELEMIG no sentido da insta-

lação de um posto telefônico no

Bairro Beira Rio, na cidade de

Pdén Paraíba.

960187, de autoria do Sr.

Deputado Sebastião Helvécio,

formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Educação né

sentido de verificar a possibi-
lidade de ampliação das depen-

dências da Escola Estadual Pro-
fessor José Saint'Clair de Maga
lhAma Alves, da cidade de Juiz-

de Fora.

961187, de autoria do Sr.

Deputado Sebastião Helvécio,

formulando apelo ao Sr. Governa

dor do Estado e ao Sr. Secretá

rio de Estado da Fazenda no ser

tido da verificação da possibi-

lidade de se adotarem medidas
que permitam a prorrogação do

prazo de vigência do Decreto flQ

26,254, de 15/10/86, que altera

o Decreto nO 21,224, de 28/12/
84, em seu art. 82 , § 15, 1, no

que se refere à Isenção de TOM
para motorista profissional au-

tônomo que exerça atividade de

condutor autônomo de passagei-

ros, categoria de aluguel (tá-

xi).

962187, de autoria do Sr.

Deputado Agostinho Valente, for
mulannio apelo ao Sr. Secretário

de Estado da Segurança Pública

no sentido da liberação do uma

nova viatura de polícia para a
cidade de massa_Guatro, bem co-
mo da designação de mais quatro

militares para servirem no des-
tacamento policial local.

50/9/111:

963/87, is autoria do Sr.

Deputado Pmpusiir,Iio Valente, for
mularrdo aoolo ao Sr. Secretário
de Estado os Saúde no sentido
da instalação de um posTo médi-

co no Bairro Beira Rio, ra ci-

dade de Além Paraíba.

964187, de autoria do Sr.

Deputado Jaime Martins, formu-

lando apelo aos Srs. Governado:
co Estado e Presidente da Gomis

são de Construção, Ampliação é
Reforma de Prédios Escolares -
CARI'E, no sentido de que sejam
feitas reformas urgentes, prin-
cipalmente na parte hidráulica

e elétrica, do prédio da Escola
Estadual Carmelo mesquita - 110

A, no Distrito de Marilándia,

Município de Itapecerica.

765187, de autoria co Sr,
Deputado Jaime Martins, formu-

lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Secretário de Es-

tado da Educação no sentido da

criação do 75 grau na Escola Es

tadual Carmelo Mosguita - 1100,

localizada no Distrito de Mari-

lândoa, Município de Itapeceri

ca.

966/87, de autoria do Sr.
Deputado José tielato, formulan-

do apelo aos Srs. Governador co
Estado e Secretário de Estaco
do Abastecimento no sentido os
elaboração de estuoos com o ob-

jetivo de se criar, no Municí-
pio de Três Coram es, rima unida

de das Centrais de Abastecimen

to de Miras Gerais S.A. -CE0Sá

com localizaçãc ia margem ca DR-
as.

967/87, de autoria do Sr.
Deputado Carlos I'ereira, ormJ-

laodc apelo aos S:s. Governador
do Estado, Secretário de Estado
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da Educação e Presidente da
CARE no sentido de que seja de
terminada a construção de um
prédio escolar para abrigar a
Escola Estadual Co r aç ão de Je-
sus, no Município de Coração de
Jesus.

968/87, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira, for'u-

lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente da TELE-
MIG no sentido de que sejam is
talados postos telefônicos nos
povoados de Panorâmica, Marce-
la, Mocambo Firme, Samambaia e
Pedra Preta, no Municí p io de
Montes Claros.

969187, de autoria co Sr.
Deputada Carlos Pereira, formu-
lando apelo aos Sra. Governador
do Estado, Secretário de Escado
dos I ransportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de que seja
determinada a elaboração de jm
projeto para a construção de
uma ponte sobre o rio Vaca Bra-
va, na localidade de Coqueiros..
Municí p io de Francisco Sã.

970/87, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Delvéclo,
formulaodo apelo aos Srs. Presi
dente da CEMIG, Presidente dá
TELEMIC e °residente da COPASA
no sentido de que verifiquem a
possibilidade de se Incluir nas
contas de luz, telefone e água,
vincendas em novembro e que se-
rão apresentadas em outubro pró
ximo, a expressão: "20 de Noveli
bro, Dia Nacional da Ccnsciêr
cia Negra".

971/87, de autoria de Sr.
Deputado Dirceu Pereira, ormu.-
lando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de que en-
vie a esta Casa projeto de lei
que crie a Secretaria de Estado
de Recursos Minerais.

REQUERIMENTOS SEM NDMERCJ

1Q19/87:
De autoria do Sr. Deputado

Narciso Micheili, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com o Jornal "0 De-
bate", pela passagem de seu 340
aniversário de fundação.

De autoria do Sr. Deputado
Narciso Michefli, solicitando a
Inserção em ata de voto de pe-
sar pelo falecimento do Verea-
dor BalduínO S. Rocha, ocorrido
em Cata,ases.

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emílio, solicitando a in
serção em ata de voto de pesai
pelo falecimento do Sr, Sebas-
tião Teixeira de Lima, ex-Verea
dor em Vargem Bonita.

De autoria do Sr. Deputado
José Maria Pinto, solicitando a
Inserção em ata de voto de con-
gratulações com o soldado brasl
leiro, pelo transcurso do seu
dia.

2/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

chico Ferramenta, solicitando
seja autorizada a transferência
da reunião plenária do dia 7 de
outubro de 1987 para a cidade
de Ipatirga.

De autoria da Sra. Deputada
Maria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de louvor
à Escola Superior de Agricultu-
ra de Lavras - [SAL - pelos
seus 79 anos de trabalho em
prol da sociedade brasileira.

8/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Jaime Hartins, solicitando a in
serção em ata de voto de congr
tulações com o povo de Luz, Pe-
la celebração do 64° aniversá-

rio da emancipação político-ad-
ministrativa daquele Município.

De autoria da Sra. Deputada
Sandra Star.11ng, solicitando a
constituição de uma com

i
ssão r

terpartidária para fazer a en-
trega aos Exmos. Srs. Deputado
Bernardo Cabral, Relator da Co-
missão de Sistematização, e
Deputado Ulysses Guimarães, Pre
sidente da Assembléia NaclonaT
Lonstituinte, de documento mani
testando a estranheza da Casa
com relação à forma com que se
encontra redigido o art. 49 das
Disposições Transitórias de cri
meiro substitutivo ao Projeto
de Constituição.

9/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

João Bosco Martins, solicitando
a convocação do Secretário da
Fazenda e do Secretário do Go-
verno para comparecerem perante
a Comissão de Serviço Público
para exporem os motivos rio não
cumprimento do acordo firmado
com o funcionalismo público.

De autoria do Sr. Deputado
Felipe Néri, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações coei a Loja Maçônica
Confidentes do Vale, pelos 2
anos de serviços e dedicação à
Ordem.

11/9/87:
De autorIa do Sr. Deputado

Geraldo Rezendc,solcitandc a
inserção em ata de voto de pe-
sar pelo falecimento do Minis-
tro Marcos Freire, ocorrido no
Estado do Fará.

De autoria do Sr. Deputado
Antônio Cenaro, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com a jornalista Di
naura Barcelios, do "Estado de
Minas", pela reportagem "A Bi
blia, uni livro que está vencen-
do todos os roteiros dos sécj-
los".

De autoria do Sr. Deputado
João Rosa, solicitando a inser-
ção em ata de voto de congratu-
lações com a direção da revista
da Faculdade de Direito do Sul
de Minas, de Pouso Alegre, ao
ensejo do lançamento do n5 A
daquele informativo.

De autoria do Sr. Deputado
Ronaldo Vasconcellos, solicitan
do a inserção em ata de voto dá
congratulações com a diretoria
da FL*€C, pelo transcurso do
21° aniversário de fundação do
referido estabelecimento.

15/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Bernardo Rttinger, solicitando
a convocação de reunião espe-
cial desta Assembléia Legislati
va, em data prefixada, para co-
memoração dos 25 anos de traba-
lhos prestados pelo Banco de De
senvolvirsentO de Minas Gerais -
BDMG - aos setores agrícola, in
dustrial, comercial e de servi-
ços do Estado.

De autoria do Sr. Deputado
Narciso Hichelil, solicitando
seja consignado em ata voto de
pesar pelo falecimento do Dr.
José Campomlzzi Filho, Procura-
dor de Justiça do Estado, ocor-
rido nesta Capital.

De autoria do Sr. Deputado
Ronaldo Vascoricelios, solicitan
do seja consignado nos anais dá
Casa um voto de congratulações
com o Clube dos DiretCreS 1-Cj!5
tas, pela criação da Fundação
CDL.

De autoria do Sr. Deputado
João Rosa, solicitando a inser-
ção em ata de voto de pesar pe-

lo falecimento do Sr. Adolfo Jo
nas da Silva, ex-Vereador dá
Cambuí, ocorrido naquela cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Hjltcxi Salies, solicitando a in
serção em ata de voto de congra
tu-'ações com o "-- orna! da Cida-
cc" pelo transcurso de seu 28°
aniversário cc fundação, Ocorri
do no dia 19 de setembro do cor
rente ano.

De autoria do Sr. Deputada
Raul Messias, solicitando seja
consignado em ata um voto de
congratulações com a Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais pelo
transcurso do 10° aniversário
de sua fundação.

De autoria dos Srs. Depi-
tados Poupe Néri. Lider do
PMDB; Hilton Saiba, Líder do
PFL; Ctiico Ferramenta, Líder do
OT; Wellington de Castro, Líder
do PDT; José Bonifácio, .íder,
em exercício, de CDS; Mílton
Cruz, Líder do PTB; Eduardo
Ottc*ii, -!der do PL, e Domingos
Laria, Líder da Minoria, solici
tardo a constituição de uma co-
missão, composta de Deputados,
para p roceder a estudOs oreimi
'ares, oojetivsndo á elsocraçio
da nova Carta Mineira.

Pci autoria cio Sr. Dep&ita(ki
Sebastião Bolvécio, soLicitando
a inserção em ata de vOto de
congratulações com o Prefeito
Municipal e Presidente da Câma-
ra Municipal de Matias Barbosa
pela inauguração do prédio-sede
do Centro Médico e Odontológico
Municipal e da Diblioteca Públi
ca Municipal, naquela cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Sebastião Helvécio, solicitando
a inserção em ata de voto de
congratulações com a Associação
Brasileira de Odontologia - Sub
seção de Juiz de Fora, pela pas
sagem de seu jubileu de prata,
comemorado no dia 27/8/87.

17/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

João Rosa, solicitando a inser-
ção em ata de voto de congratu-
lações com o Jornal "Sul das Ge
raes", de Pouso Alegre, pelos
três anos de suafundação.

22/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

João Rosa, solicitando o encami
nhamento à Comissão competente
do pedido de criação do Distri-
to de Córrego dos Mulatos, no
Município de Estiva, em razão
do que determina o parágrafo
único do art. 13 da Lei Comole-
mentarn° 3, de 28 de dezembro
de 1972.

De autoria co Sr. Deputado
Márcio Mala, solicitando a rea-
lização de reunião especial, no
mês de outubro, com o objetivo
de homenagear a memória do poe-
ta mineiro Carlos Druimiond de
Andrade.

De autoria do Sr. Deputado
João Rosa, solicitando o enoams
nhamento à comissão competente
do podido de criação do Municí-
pio de Senador Amoral, ora Dis-
trito pertencente a Cambuí, ccc
soante estabelece o parágrafo
único co art. 6 9 da Lei Comple-
mentar nQ 3, de 28 de dezembro
de 1972.

De autoria do Sr. Deputado
Geraldo Rezende, solicitando se
ja consignado em ata voto de
congratulações com o povo de
Monte Alegre de Minas, pela co-
memoração de 117 Q aniversário
da cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Paulo Pereira, solicitando a in

serção es ata de voto de louvor
ao Sr. Otávio Gonçalves Bc:ges,
ex-Professor da Escola Estadual
Geraldo Campos, da comunidade
de Pos Vista, Município de Pa-
trocínio, pelos relevantes ser-
viços prestados ao ensino daque
la Município.

2319187:
De autoria do Sr. Deputado

Geraldo Rezende, solicitando o
encaminhamento à comissão compe
tento do pedido de criação dá
Município de Limeira do Oeste,
ora Distrito pertencente a Itu-
rama, consoante estabelece o pa
rágrafc único do art. 6 Q da Lei
Complementar no 3, de 28112/72.

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emilio, solicitando seja
formada uma comissão, nos ter
mos da art. 96 e seus par ílra-
fos do Regimento Interno, 'as
8h30min do dia 30/9/87, no Mi-
nascentro, para representar a
Assembléia Legislativa no IV
Congresso Mineiro de Municípios,
onde se estará discutindo o te-
ma "0 Legislativo Estadual e a
Nova Constituição".

De autoria do Sr. Deputado
José Maria Pinto, solicitando
seja convocada reunião especial
desta Assembléia para o dia
7/10/87, para homenagear a Polí
cia Militar de Minas Gerais, ao
ensejo do seu 156 9 aniversário.

De autoria do Sr. Deputado
Rubens Garcia, solicitando seja
enviado um voto de congratula-
ções ao jornal "Diário de Mi
nas" pela feliz reportagem so
bre a exploração de nossos mine
Tais.

De autoria do Sr. Deputado
Adelino Dias, solicitando seja
consignado nos anais da Casa um
vntn de congratulações com o po
vo de monte Azul pelo transcur-
so do centenário de sua emanci-
pação política e administrati-
va, a ser festivamente comemora
do no período de 27 de setembrá
a A de outubro do corrente ano.

De autoria do Sr. Deputado
João Rosa, solicitando seja con
siçinado nos anais da Casa um v
to cc congratulações com a Con-
gregação Religiosa dos Filhos
de Maria Imaculada, também cha-
mada dos Pavonianos, pelo 409
aniversário da sua chegada a
Pouso Alegre e pelo importante
trabalho realizado na Escola
Profissional Delfim Moreira, da
goela cidade.	 -

De autoria do Sr. Deputado
João Rosco Martins, solicitando
a inserção em ata de voto de
congratulações com o "Estado de
Minas" pelos 60 anos de bons
serviços prestados por aquele
veículo de comunicação, dando-
se ciência do mesmo ao menciona
do jornal, na pessoa do seu Di-
retor Executivo, Dr. Camilo Tei
.eira da Costa.

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, solicitando
a inserção em ata de voto co
congratulações com a União Estu
dantil Carangolense - UEC, na
pessoa de seu Presidente, Lucia
no Portilho Mattos, e de toda
sua diretoria, pela realização
dos Jogos Intercolegiais Caran-
golense - IJIC - no período de
11 a 20 do corrente.

25/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Jairo Magalhães Alves, solici-
tando a inserção em ata de voto
de congratulações com o Institu
to Histórico e Geográfico de Mi
nas Gerais, pelos 80 anos de
sua fundação.

/



De autoria do Sr. Deputado
Sílvio Mitre, solicitando o de-
sarquivamento do Projeto de Lei
nQ 1.894/85, com o qual preten-
de declarar de utilidade públi-
ca a Casa de Caridade Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro, com
sede em Alfenas.

De autoria do Sr. Deputado
Pc,flcar Padovani, solicitando
seja atribuído regime de urgên-
cia para a tramitação do Proje-
to de Resolução nO 426/87, da
Mesa da Assembléia, que confere
competência à Mesa para ordenar
e autorizar despesas necessá-
rias à prática dos atos prepara
tórios dos Trabalhos Constituin
tes.

De autoria do Sr. Deputado
Delfim Ribeiro, solicitando se-
ja enviado convite ao Presiden-
te da Credireal Serviços Gerais
e Construção S.A., Dr. Carlos
Alberto de Carvalho, para que
compareça perante a Comissão de
Serviço Público, a fim de deba-
ter e prestar esclarecimentos
sobre o uso de uniformes, por
parte de trabalhadores dessa em
presa, com logotipos do Governa
dor Newton Cardoso.

De autoria do Sr. Deputado
Milton Salies, solicitando a
convocação de uma reunião espe-
cial para homenagear os Diários
Associados pelo recente lança-
mento do caderno "Política e Ad
ministraçãO" do jornal "Estada
de Minas".

De autoria do Sr. Deputado
Camilo Machado, solicitando a
prorrogação dos trabalhos, por
mais 45 (quarenta e cinco) dias,
da Comissão de Inquérito para,
no Prazo de 90 (noventa) Dias,
Apurar Possíveis Irregularida -
des na Participação dos Grupos
Ometto e Agrivale no Projeto Ja
íba, a fim de sedar oportunid
de aos trabalhos da Comissão.

De autoria do Sr. Deputado
Ronaldo Vascxxellos, solicitan
do a prorrogação dos trabalhos7
por mais 15 (quinze) dias, da
Comissão de Sindicância para,no
Prazo de 60 (sessenta) Dias,Apu
rar a Responsabilidade da C0HA
- MG e da Prefeitura de Santa
Luzia pela Deterioração e Aban-
dono dos Conjuntos Cristina e
PBlmital, situados no Município
de Santa Luzia, uma vez que o
prazo inicialmente previsto não
será suficiente para o exame do
assunto, a elaboração do RelatÓ
rio Final e sua apreciação pela
comissão.

28/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

José Maria Chaves, solicitando
a convocação de reunião especi
al para comemorar o dia do Ci-
rurgião-Dentista.

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, solicitando
a inserção em ata de voto de pe
sar oelo falecimento. do Dr. Am
dor Alvares da Silva, ex-Vere
dor, Presidente da Câmara e Pr
feito de Abaeté, ocorrido n
dia 27/9/87, nesta Capital.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a in
serção em ata de voto de congra
tulações com as autoridades e o
povo de Carme do Paranaíba, pe-
la celebração do centenário da
cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a in
serção em ata de voto de congra
lações com a cidade e o povo de
Oliveira, pela celebração de
seu 1269 aniversário de autono-
mia administrativa.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a in
serção em ata de voto de conqra
tulacões com o povo e autorida-
des de Ita,a'a, pela celebração
do seu 86° aniversário de auto-
nomia administrativa.

De autoria do Sr. Deputado
Adelino Dias, solicitando ri in-
serção em ata de voto de congra
tulações coar o povo salinense,
pelo transcurso do cestenáo
de emancipação político_admmniS
trativa do município.	-

De autoria do Sr. Deputado
Aloísio Garcia, solicitandc a
inserção em ata de voto de ccn
gratulações com a Cruz vermelha
Brasileira, seção de Lavras, p5
Ia comemoração dos 70 anos de
serviços prestados àquela comu-
nidade.

29/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Péric1es Ferreira, solicitando
a inserção em ata de voto de
congratulações com o Prefeito
Municipal, o Presidente da Câma
ra Municipal e o povo de Sali-
nas, pela comemoração do cente-
nário de fundação da cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, solicitando se-
ja inserido nos anais da Casa
voto de pesar pelo falecimento
do Sr. Romualdo Alves Martins
ex-Vice-Prefeito de Extreuocor
rido naquela cidade.	-

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, solicitando se-
ja inserido nos anais da Casa
voto de pesar pelo falecimento
do Deputado Estadual do Rio de
Janeiro, Luiz Roberto Veita de
Brito, ocorrido no dia 5/9/87
naquela cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com o povo de Cam-
parta, pelos 250 anos de emanci
pação político-administrativa
a ser comemorado no período de
12 a 4 de outubro do corrente
ano.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, solicitando a
constituição de comissão para
representar a Assembléia nas so
lenidades comemorativas do 25C
aniversário de emancipação de
Ca.

30/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Cl&tier Carneiro, solicitando à
Comissão de Assuntos Municioais
desta Casa a adoção de providên
cias visando à instauração de
processo para a emancipação po-
lítico-administrativa do Distri
to de Otinolândia, no Município
de Monte Azul.

De autoria do Sr. Deputado
Clêuber Carneiro, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com o povo de 14xrte
Azul, pelo centenário de sua
elevação à categoria de cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Clênher Carneiro, solicitando a
inserção era ata de voto de con-
gratulações com o Presidente do
Sindicato Rural de .Januária,bem
como a toda sua dinâmica dire-
toria, pelo empenho, dedicação
e trabalho com que vêm adminis-
trando a construção do Parque
de Exposição daquele Município.

De autoria do Sr. Deputado
ClêUer Carneiro, solicitando à
Comissão de Assuntos Municipais
desta Casa a adoção de providên
cias no sentido da instauração

de processo pra a emancipaçin
do Distrito de Riachinhn (Isra-
el Pinheiro), no Municí p io Pe

São Rcanão.

De autoria do Sr. Deputado
Clêuher Carneiro, solicitando à
Comissão de Assuntos Municipais
desta Casa o exame e providên-
cias cabíveis, a fim de que me-
didas concretas sejam tomadas
para a emancipação do Distrito
de Lontra, ora pertencenteao
Município de São João da Ponte,
uma vez que o mesmo preenche os
requisitas mínimos dispostos na
legislação em vigor.

De autoria do Sr. Deputado
Sebastião Helvécio, solicitando
seja inserido nos anais da Casa
um voto de congratulações com
o Sr. Otacílio Pereira do Vaile
por sua ordenação como Pastor
da Igreja Batista Jardim das Dli
veiras, na cidade de Juiz de Fo
ra.

De autoria do Sr. Deputado
Amilcar Padovani, solicitando
a inserção em ata de votos de
congratulações com o Clube Sí-
rio Libanês de Juiz de Fora pe-
la passagem de seu 23° anivers
rio de fundação.

De autoria do Sr. Deputado
Rcsaeu Queiroz, solicitando se-
ja inserido nos anais da Casa
um voto de congratulações coei o
jornalista Sebastião Elói dos
Santos pelos seus 50 anos de car
reira, bem como com o jornal "Da

uzeta de Patrocínio", pelos ses
50 anos de fundação.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando o de
sarquivamento do Projeto de LeT
nQ 112/83, que autoriza a doa
ção de imóvel ao Município cfe
Araújos.

De autoria do Sr. Deputado
João Rosa, solicitando a inser-
ção em ata de voto de pesar pe-
lo falecimento do Vereador Jo-
sé Domingues da Silva, do Muni
cípio de Borda da Mata.	-

C4JNICAçõES:

1Q/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Elmiro Nascimento, registrando
o falecimento do Revmo. Sr. Pc.
Almir Neves de Medeiros, ocorri
do na cidade de Patos de Minas

8/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

José Ferraz, registrando o fale
cimento do Dr. Raymundo Pereira
Mascarenhas, Presidente da Cia.
Vale do Rio Doce.

De autoria do Sr. Deputado
João Rosa, registrando o faleci
mento do Sr. Gary Prado Fonse-
ca, Cônego Bruno, ocorrido em
Foz do Iguaçu.

De autoria da Sra. Deputada
Maria Elvira, comunicando o seu
afastamento do território nacio
nal, em viagem com objetivo
culturais, a convite do Consola
do-Geral de Israel.

De autoria do Sr. Deputado
Paulo Pereira, registrando o fa
lecimento da Sra. Idalina Nunes
Pereira, ocorrido em Patrocí-
nio.

De autoria do Sr. Deputado
Silvio Mitre, registrando o fa-
lecimento do Presidente do Dire
tório Municipal do PMDB da ci-
dade de Medeiros, Sr. Lucas Gar
cia Pereira.

De autoria do Sr. Deputado
Mílton SalIes, registrando o
lecimento do Sr. Luís Círn1hl
Rosa, ocorrido em Pouso Alegre.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Larua, registrando o
falecimento do Sr. João Serra
Alvarenga Filho, ocorrido em
Juiz de Fora.

De autoria do Sr. Deputado
Dcxningos Lanna, registrando o
falecimento da Sra. Francisca
Lopes Correia, ocorrido nesta
Capital.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottonl, registrando o
falecimento de Floripes de Pai-
va Marques, ocorrido em Vargi-
nha.

9/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Delfim Ribeiro, registrando o
falecimento do Dr. Raymundo Pe-
reira Mascarenhas, Presidente
da Cia. Vale do Rio Doce, ocor-
rido no Estado do Espírito San-
to (idêntica à proposição apre-
sentada pelo Deputado 2osé Fer-
raz)

11/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Sílvio Hitre, registrando o fa-
lecimento do Sr. João Cardoso
Nunes, em Oliveira.

15/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento da Sra. Maria Apare
cida Machado, ocorrido em ElóT
Mendes.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento do Sr. Luiz Gonzaga
de Miranda, ocorrido em Elói
Mendes.

De autoria do Sr. Deputado
Geraldo Rezende, registrando o
falecimento do Sr. Sérgio Comes
Avelar, ocorrido em Uberlândia.

De autoria do Sr. Deputado
Raimundo Albergaria, registran-
do o falecimento da Sra. Amélia
Toledo Martins, ocorrido em Tom
bos.

17/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, registrando o fa
lecimento do Sr. Saul da Rochi
Faria Filho, ocorrido em Diviflá
polis.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento do Sr. Manoel Viei-
ra da Silva, ocorrido em Vargi-
nha.

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Patrus, registrando o
falecimento da Sra. Amélia de
Toledo Martins, ocorrido era Tom
bos (Proposição idêntica à d
Deputado Raimundo Albergaria).

22/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento do Sr. Murilo Frota
Rodrigues de Albuquerque, ocor-
rido em Varginha.

De autoria do Sr. Deputado
Ronaldo Vasconcelios, registran
do o falecimento do Pe. Paula
Regálio, ocorrido nesta Capital.

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Patrus, registrando o
falecimento da Sra. Cleonice da
Costa Mattos, ocorrido no Rio
de Janeiro.

23/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Rnhens Garcia, reg(strando o fa
lecimento de Lígia Maria, Car-
los Roberto da Silva e Jaime Lu
ciano da Silva, ocorrido em Be-
lo Horizonte.



De autoria do Sr. Deputado
DcnIngos Lana, registrando o
falecimento do Sr. Jorge Comes

de Freitas, ocorrido em Ponte

Nova-

De autoria do Sr. Deputado

Silvio Mitre, registrando o fa-

lecimento do Sr. Manoel Doem-

gues Sé Fortes, ocorrido em Be-
lo Horizonte,

25/9/87:

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Larila, registrando o

falecimento do Sr. Antônio Hen-

rique de Mello, ocorrido nesta

Capital.

De autoria do Sr. Deputado

João Rosa, registrando o faleci

cento do Sr. Sílvio Pinto d
Souza, ocorrido em Pouso Ale-

gre.

De autoria do Sr. Ditado

3oo Rosa, registrando o faleci

sento do Sr. Francisco Cas-

celll, ocorrido em Pouso Alegre.

De autoria do Sr. Deputado

Paulo Pereira, registrando o fa

lecimento do Sr. Rõmulo Queiro

Filho, ocorrido em Patrocínio.

28/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Eduardo Ottoni, registrando o

falecimento do Sr. Aroldo Pinto

Ribeiro, ocorrido em Elói Men-

des.

De autoria do Sr. Deputado

Eduardo 0ttcxi, registrando o

falecimento da Sra. Olinda de

Jesus Silva, ocorrido em Santa-

na da Vargem.

De autoria do Sr. Deputado

r 'uardo Ottoni, registrando o

,alecimento do Sr. Donato Sér-

gio Paiva do Valle, ocorrido em

Varginha.

De autoria do Sr. Deputado
Paulo Pereira, registrando o fa

lecirnento do Sr. Arlindo Guima-
rães, ocorrido em Patrocínio.

De autoria do Sr. Deputado
Hilton Salies, registrando o fa

lecimento do Sr. Manoel Doein

gues Sá Fortes, ocorrido em Be-

lo Horizonte (Proposição idênti

ca à do Deputado Sílvio Mitre)

29/9/87:
De autoria do Sr. Deputado

Pílcar Padov,i, registrando o

falecimento do Sr. Nilo Canis-
to, ocorrido em Juiz de Fora.

MATÉRIAS APRECIADAS

LEIS PROMULGADAS:

12/9/87:
NO 9.418 - Cria o Município

de Itaú de Minas (Projeto de

Lei n2 202/87, de autoria do

Sr. Deputado Neif Jabur).

NQ 9.419 - Concede pensão es

pecial a Darlene Dorneles da Cu

nha (Projeto de Lei no 256/87

de autoria do Sr. Governador do

Estado).

15/9/87;
NO 9.420 - Declara de utili-

dade pública o Movimento das Do

nas de Casa de Minas Gerais

(Projeto de Lei o0 36/87, de au
tona do Sr. Deputado João Bos

co Martins).

No 9.421 - Declara de utili-

dade pública o Conselho Parti-

cular Santa Maria Mãe de Deus,
da Sociedade São Vicente de

Paulo, com sede em Belo Eri-

zonte (Projeto de lei nQ 361
87, de autoria do Sr. Deputado

João Pinto Ribeiro).

N9 9.422 - Declara de utili-

dade pública a Sociedade Benefi

cante Cultural e Recreativa No-
va-Limense, com sede em Nova

Li (Projeto de Lei no 33/87,
de autoria do Sr. Deputado Vi-

tor Penido).

NO 9.423 - Autoriza o Poder
Executivo a fazer reversão do

imóvel ao Município de Araújo

(Projeto de Lei no 14/87, de au

tona do Sr. Deputado Jaime Mar

tlns).

NO 9424 - Dá a denominação

de Escola Estadual Affonso de
Vasconcellos Monteiro à Escola
Estadual de Chopotó, Distrito

de Pontal, Município de Ponte

Nova (Projeto de Lei n5 35/87,

de autoria do Sr. Deputado Ro-

naldo Vaacorsellos).

18/9/87;

NO 9.425 - Autoriza o Poder

Executivo a fazer reversão de

imóvel ao património do Municí-

pio de Abadia dos Dourados (Pro
jeto de Lei n5 293/87, de autoT

ria do Sr. Governador do Esta-

do).

19/9/87;

No 9.426 - Declara o 15 de

agosto como Dia Estadual do Rei

nado de Nossa Senhora do Rosí

rio (Projeto de Lei na 13/87,

de autoria do Sr. Deputado Jai-

me Martins).

22/9/87:

N° 9.427 - Dá a denominação

de Secretaria de Estado de A-

suntos Municipais à Secretaria

de Estado de Assuntos Especiais

e contém outras providências

(Projeto de Lei n2 317187, de

autoria do Sr. Governador do Es

tado).

23/9/87:

NQ 9.428 - Dispõe sobre o

reajustamento dos valores dos

símbolos de vencimentos e de

proventos do pessoal dos Qua-

dros Permanentes das Secreta-

rias e dos Serviços Auxiliares

do Tribunal de Justiça e do Tri

bunal de Alçada do Estado, e d
outras providências (Projeto de

Lei no 311/87, de autoria do

Sr. Governador do Estado).

NO 9.429 - Dispõe sobre o
reajustamento dos valores dos

símbolos de vencimentos e de

proventos do pessoal dos Servi-

ços Auxiliares do Tribunal de
Contas do Estado, e dá outras

providências (Projeto de Lei no

310/87, de autoria do Sr. Gover

nadar do Estado).

PROPOSIÇÕES DE LEI APROVADAS E

ENCAMINHADAS A SANÇãO:

2/9/87:
N9 10.079, de autoria do Sr.

Deputado Jaime Martins, que de-

clara o 15 de agosto como Dia
Estadual do Reinado de Nossa Se

nhora do Rosário (Projeto de

Lei nQ 13/87).

N2 10.080, de autoria do Sr.

Deputado Jaime Martins, que au-

toriza o Governo do Estado de

Minas Gerais a fazer a reversão

de terreno que menciona à Pre-
feitura Municipal de Araújo (Prn

jeto de Lei oQ 14/87). -

No de autoria do Sr.

Deputado Neif Jabur, que cria

o Município de Jtaú de Minas

(Projeto de Lei nQ 202/87).

NO 10.082, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que conce
de pensão especial à Darlene
Dorneles da Cunha (Projeto de

Lei no 256/87).

10/9/87:
NQ 10.083, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que auto-

riza o Poder Executivo a fazer

reversão de imóvel ao patrimô-

nio do Município de Abadia dos
Dourados (Projeto de Lei na

293/87).

No 10.084, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que dis-
põe sobre o reajustamento dos

valores dos símbolos de venci-

mentos e de proventos do pes-

soal dos Serviços Auxiliares do

Tribunal de Contas do Estado, e

dá outras providências (Proje-

to de Lei no 310/87).

NO 10.085, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que dis-

põe sobre o reajustamento dos

valores dos símbolos de venci-

mentos e de proventos do pes-

soa) dos Quadros Permanentes

das Secretarias do Tribunal de
Justiça e do Tribunal de Alçada

do Estado, e dá outras providên

cias (Projeto de Lei n5311/87)

16/9/87:
No de autoria do Sr.

Governador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a doar a

favelados imóvel de propriedade
do Estado de Minas Gerais (Pro-

jeto de Lei no 309/87).

NO 10.087, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que dá a

denominação de Secretaria de Es

tado de Assuntos Municipais

Secretaria de Estado de Assun-

tos Especiais e contém outras
providências (Projeto de Lei nC

317/87).

VETOS MANTIDOS:

17/9/87:

Veto parcial à Proposição de

Lei no 10.071, que dispõe sobre

os vencimentos dos cargos da Ma

gistratura, de Conselheiro e
Auditor do Tribunal de Contas,
e dá outras providências (Pro-

jeto de Lei no 257/87).

Veto parcial à Proposição de

Lei nQ 10.072, que dispõe sobre
o reajustamento do pessoal ci-

vil do Poder Executivo, e dá ou

tras providências (Projeto d
Lei no 231/87).

18/9/87:
Veto total à Proposição de

Lei no 10.074, que cria o Pro-
grama de Emprego em Favor doMe

nor Carente (Projeto de Lei n

26/87).

RESOLUÇÕES PROMJLGP,DAS:

5/9/87:
No 4.341, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o

Convênio celebrado entre a Se-
cretaria de Estado de Agricultu

ra e Pecuária e a Associação
dos Produtores Rurais de Mirai.

(Projeto de Resolução n Q 81/871

N° 4.342, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Convênio de nQ 182, celebrado

entre a Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social e a Asso
ciação Comunitária Fazenda do

Braço, com sede em Joarsia.

(Projeto de Resolução nO 99/87).

MQ 4.343, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o

Convênio de o0 194, celebrado

entre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e o Sin-
dicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas, Mecâni
cara e de Material Elétrico de
Ouro Branco (Projeto de Rosolu

ção nO 100/87). -

NO 4.344, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova

os Convênios celebrados entre a

Secretaria de Estado da Saúde

e os Municípios de Teófilo Oto-
ni, ltajthá, Uberlândia e Gover

nador Valadares, com a Interve:

nincla da Secretaria de Estado

do Planejamento e Coordenação

Geral e da CODEL*B (Projeto de
Resolução n9 101/87).

N9 4.345, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre a Se-

cretaria de Estado da Saúde e o
Município de tiaí (Projeto de

Resolução no 102/87).

No 4.346, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova

os Convênios de nas 336, 337,

338, 339, 340 e 342, celebrados

entre a Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social e os Mu-

nicípios de Patos de Minas, Teó

filo Otoni, Governador Valada-

res, Poços de Caldas, Unaí e

Itajubá, com a lnterveniência
da Secretaria do Planejamento e

Coordenação Geral (Projeto de
Resolução nQ 103/87).

NO 4.347, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova
os Convênios de nOs 307, 308,

310, 320, 327 e 331, celebrados

entre a Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social e, res-
pectivamente, o Consórcio de En
tidades de Assistência e Promo:
ção Social - CEAPS de Teófilo

Otciii, Diamantina, Paracatu, Go

vernador Valadares, Araçuaí e
de Aliara (Projeto de Resolu

ção n 5 105/87).

NO 4.348, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova O

Convénio no 159, celebrado en-

tre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e o Con-

selho Comunitário Rural de Qui-
lombo, do Município de Alterosa

(Projeto de Resolução nO 117/

87).

NO 4.349, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova

os Convênios nms 277 e 386, Ce-

lebrados entre a Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação So-
cial e, respectivamente, o Con-

sórcio de Entidades de Assistên

cia e Promoção Social - CEAPS,

de Olvinópolis e de Diamantina

(Projeto de Resolução nO 120/

87).

NO 4.350, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o

Convênio nO 165, celebrado en-

tre a Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social e a Cai-
xa Escolar da Fazenda Soledade

de Monteiros, do Município de
Guapé (Projeto de Resolução no

121/87).

NO 4.351, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o

Convênio no 163, celebrado en-

tre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social, o Muni-

cípio de Ubá e o Consórcio de

Entidades de Assistência e Pro-

moção Social - CEAPS, de Ubá

(Projeto de Resolução n0 122/

87).

NQ 4.352, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o

Convénio celebrado entre o Es-

tado de Minas Gerais, através
da Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Município de Oliveira

Fortes (Projeto de Resolução

n2 136/87).

NO 4.353, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova

os Convênios de nos 183, 188 e
189, celebrados entre a Secreta

ria de Estado do Trabalho
Ação Social e o Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Minas

Novas (Projeto de Resolução no

138/87)



4.354, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova
os Termos Aditivos de nQ 1 aos

Convênios celebrados entre o Es

tado de Minas Gerais, atravé

da Secretaria de Estado da Saú-
de, e os Municípios de Gouvela

e São Geraldo da Piedade (Pro-
jeto de Resolução nQ 139/87).

NQ 4.355, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o

Convênio de na 179, celebrado

entre a Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social e a Asso

clação de Tecelãs de São Geral-
do, do Município de Resende Coa

te (Projeto de Resolução n
140/87)

N9 4.356, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o

Convênio de nQ 164, celebrado

entre a Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social e a Asso

ciação dos Pequenos Produtores
Rurais de Mandioca, de Nova Re-
sende (Projeto de Resolução o5

141/87)

N2 4.357, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova

os Convênios celebrados entre o

Estado de Minas Gerais, através

da Secretaria de Estado da Saú-

de, a Universidade Federal de

Minas Gerais, coei a participa-

ção da Escola de Enfermagem e

os Municípios de Lagoa da Pra-

ta, São Francisco e Padre Parei

so (Projeto de Resolução n
142/87).

Me 4.358, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o

Primeiro Termo Aditivo ao Convé

nio celebrado entre o Estado d
Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado de Assuntos Es-

peciais, e a Fundação João Pi-

nheiro (Projeto de Resolução nO
165/87).

Me 4.359, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova

os Convênios celebrados entre o

Estado de Minas Gerais, através

da Secretaria de Estado da Saú-

de, e os Municípios de São Pc-

mingas do Prata, Santo Antônio

da Jacinto, Piracema e Poté

(Projeto de Resolução n' 167/
87)

N2 4.360, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova

os Convênios celebrados entre o
Estado de Minas Gerais, através

da Secretaria de Estado da Saú-
de, e os Municípios de Descrer

to e Coronel Pacheco (Projeto
de Resolução n0 168187)

N0 4.361, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Convênio de nO 197, celebrado

entre a Secretaria de Estado de

Trabalho e lição Social e o Muni

cípio de Capim Branco (Prcjetú

de Resolução nO 171/57)

N1 4.362, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprca o
Convênio de nO 569, celebrado

entre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e o Cen-
tro de Apoio à Pequena e Média

Empresa do Estado, cnn a inter-

veniência da Secretaria co Pla-

nejarnento (Projeto de Resclu-

ção n2 179/87)

Me 4.363, de autcria da Co-
missão de Justiça, que sorova o

Convénio celebrado entre o Es-
tado de Minas Gerais, através

da Secretaria de Estado da Saú-
de, e a Fundação Hermantina Pc-

raldo, com sede em Juiz de ro-

ra (Projeto de Resoluçic ES
183/87)

Me 4.364, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o

Convênio de nO 196, celebrado

entre a Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social e a So-

ciedade de Beneficência Popu
lar - Mantenedora do Instituto

Educacional Monsenhor Rafael

de Timóteo (Projeto de Resol.i-

çào nQ 191/87)

N° 4.365, de autoria ca Co-
missão de Justiça, que aprova e

Convênio de flO 180, celebrado
entre a Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social e a
União Nevense das Associações
Comunitárias de Ribeirão das No
ves (Projeto de Resolução n
192/87).

N° 4.366, de autoria ia Co-

missão de Justiça, que aprova o

Convénio nO 192, celebrado en-

tre a Secretaria de Estado co
Trabalho e Ação Social e o Sin-
dicato dos Professores do Esta-

do de Minas Gerais, com sede em

Belo Berizonte (Projeto de Re-
solução nO 193/87)

N2 4.367, de autoria os Co-

missão de Justiça, que aprova

os Convênios de nQs 314, 315 e

328, celebrados entre a Secreta

ria de Estado do Trabalho e

Ação Social e as entidades: Clj

be dos Trinta, de Caratinga,

Conselho Comunitário do Centro
Social Urbano, de Coronel Fabri-
dano, Ação Comunitária Prome-

cional de João 'ilevade, e a

Fundação de Ação Social, de Ti-

moteo (Projeto de Resolução rO
195/87)

N9 4.368, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o

Convênio de nQ 190, celebrado

entre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e o Cen-
tro Comunitário Elono de Ma-

tos, com sede em Teófilo Otoni

(Projeto de Resolução OS 196/

87)

10/9/87:

NP 4.369, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o

Convênio celebrado entre o Esta

do de Minas Gerais, através d2
Assessoria Técnico-Consultiva

do Governador do Estado e a Fun
dação Universitária Mondes Pi-
mentol (Projeto de Resoluçàn

nO 198/87).

MQ 4.370, de .iutrlo ia Co-
missão de Justiça, que aprova o
Primeiro -ermo lioltivo ao Convê

nio celebrado entre a Secreta-

ria de Estado de Planejamento e
Coordenação-Geral e a Secreta-

ria de Estado da Saúde (Proje-

to de Resolução 59 199/87).

15/9/81:

Me 4.311, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Primeiro Termo Aditivo ao Convã

nio celebrado entre o Ministé

rio da Agricultura e a Secreta-

ria de Estado de Agricultura e
Pecuária (Projeto de Resolução

nO 76/87)-

30/9/81:

N° 4.372, de autoria da CRI-
FIAT, que dispõe sobre a rejei-

ção do protocolo celebrado em

72 de outubro de 1986 entre o

Estado de Minas Gerais e a-IA-,

S.p.ík., o qual trata da oermuta
de ações de Estado na rIliT Auto

máveis S.A. e da criação de inT

dústria de autopeças em Detim e

dá outras providências (Proje-
to de Resoluçãn nO 701/57).

Me 4.373, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o

Convênio DT o5 315/84, celebra-

do entre o Estado de Minas Ge-

rais, através da Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação So-

cial, e o Município de Coronel

Fabriciano (Projeto de Resolu-

ção nO 203/87)

NO 4.374, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o

Convênio celebrado entre a Se-

cretaria de Estado de Assuntos

Especiais e o Município de Ita-
bira (Projeto de Resolução nO
227/87).

Me 4.375, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o

Convênio celebrado entre o Es-

tado de Minas Gerais, por inter

médio da Secretaria de Estado

da Cultura, e a Associação Mi-

neira de Ministério Público -
At.1P (Projeto de Resolução n

253/87).

REQUERIMENTOS APROVADES PELO

PLENÁRIO:

8/9/87:

Me 323/87, de autoria do Sr.
Deputado P.nderscxi Adauto, formo

lando apelo ao Sr. Diretor-Ge--

ral do DER no sentido de deter-
minar providências objetivando

a parada, de pelo menos 5 minu-

tos, na estação rodoviária de

Santa .Juliana, dos ônibus da Em

presa Gontijo que fazem as se-

guintes linhas: Uberlândia-Belo

Horizonte, Uberlândia-Lavras e
Liberlândia-Bambuí.

NQ 325/87, de autoria do Sr.

Deputado Anderson Adauto, formo
lando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de implan-

tar em Uberaba uma unidade-mode

lo da Escola de Educação para o
Trabalho.

Me 326/87, de autoria do Sr.

Deputado Anderson Adauto, form,j

lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Presidente da CEMIG

no sentido de viabilizarem a
instalação, em Uberaba, do Es-

critério de Compras da CEMIG,

tendo em vista o início da im-

plantação da Usina Hidrelétrica

de Nova Ponte.

NQ 330/87, de autoria do Sr.

Deputado Aaierson l',dauto, forno

'ando apelo aos Crs. Governador

de Estado e Oresiriente da CEMIC

no sentido de lutermlnarem r , --
vidências objetivando a tra-is-

torrnaçlo do Distrito de DlLri-
buição da CEVIG de liheraLu

uma Região de Oistrihuiçic.

Me 896/87, de autoria co Sr

Deputado Irani Barbosa, for-o-

lando apelo à Secretaria de is-
tado dos Transportes de Minas

Gerais, através do Sr. Governa-

dor do Estado, no sentido de

providenciarem & fornecimento

de planilhas de Custo do trans-

porte rodoviário irtermunicipal
de Minas Gerais.

Me 499/87, de autoria do Sr.
Deputado Aloísio Gorda, ormj-

laudo apelo ao Sr. Governador

do Estado no sentido de que a-

ja dado o empenho necessário coe

vistas à aprovaCão e liPeraçin

de recursos nara a infra-estru-
tura do Distrito lnd,strjc ir-
ltajtksi.

N° 501/87, co autoria de Sr.

Deputado Samir Tarntís, formular,

do apela aos Srs. Governador d(
Estado e Presidente da CEHOP,
no sentido de autorizarem a

construção do Conjunto HaOita-
cioral Paloma III, em Monte Ale
gre de Minas.

NO 511187, do ajtoria do Sr.
Deputado Sebastião l4elvécio,

formulando anelo ao ir. Tecreti

rio de EsTado da azenda, no

sentido de que seja verificada

a possibilidade de se revogar a

Resolução nO 1.168, de 7 cc

aoril de 1987, e de se restaOe-
lecer a vigência da Resoluin
oC 1.585, de 30 de janeiro di
1987, retomando-se cor-secüer-ti--

mente os prazos do Calendário
Fiscal-ICM que acompanha a úlTi
ma.

NO 514/87, de autoria Co Sr.
Deputado Bonifácio Mutirão, for-
mulandn a pela aos Srs. Governa-

dor co Estado, Secretário de Es

tado doa Transportes e Diretor-
Geral do DER no sentido da en-

campação, pelo Estado, da rodo-

via que liga o Município de

Água Boa à BR-116, passando pe-

las localidades de Catequese,

Santo Antônio do Surubim e São

José ca Safira.

NLI 515/87, lo autcria do Sr.

Deputado Carlos Pereira, formu-

lando apelo aos Srs. Secretário
de Estado dos Transportes e Di-

retor-Geral do DER no sentido

cm autorizarem, na maior brevi-

dade possível, os reparos neces

sérios à estrada que liga o Di

trito de Lontra, Município cie-

São João da Ponte, aos Cistri-

tos de São José, Bonança e Llrnbu

zeirc.

N 516/87, de autoria Co Sr.

Deputado Anderson Adauto, ormj
lando apelo ao Sr. Diretor de
Transportes Coletivos Co DER,
por Intermédio dos Srs. Governa

dor do Estado e Díretcr-Geral

daquele Departamento, no senti-

do de que os ônlous intermunici

pais que servem à cidade de No-

va Ponte tenham um ponto de em-

barque e desembar que defrorte à
Escola Estadual Padre Miguel,

situada na parte central da ci-
0500.

Me 517/87, de autoria do Sr.

Deputado Anderson êdauto, formu

lanHo apelo ao Sr. Diretor do

DNER no sentido de que seja

construída passarela sobre o

trecho da pista de rolamento da
00-050, nas imerlia;ões da Con-
junto Habitacional Alfredo Crei

re, em Uberaba.

N2 520/87, de autoria do Sr.
Deputado Rnderson Adauto, formu

lando apelo ao Sr. Governador

do Estado para que seja libera-

da verba no valor de Cz$.. . -

200.000,00 destinada à constru-

ção de um almbrado no carro de

futebol do Município de Piraju-
ba.

Me 521/87, de autoria do Sr.

Deputado Anderson Adauto, formo

lendo apelo ao Sr. Governador

do Estado no sentido de que se-

ja providenciada a construção
de sede própria do IPSEMC em
Uberaba.

Me 523/87, de autoria do Sr.

Deputado Carlos Pereira, formu-

lando apelo aos Srs. Secretário

de Estado do Planejamento e Co-
ordenação-Geral, Presidente do

BL . I e Presidente do BNDES, no

sentido de liberarem, de imedia

to, recursos especiais para as
microempresas do Norte de Minas.

NO 524/87,de autoria do Sr.
Deputado José Ferraz, formulan-

do apelo ao Sr. Governador do

Estado no sentido de que o as-

faltamento da estrada que liga
íklrnenara a Pedra Azul, numa ex-

tensão de 90 km, seja incluído

no programa do DER-MG para o
ano de 1987.

NQ 525187, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Carda, forrou -

lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Secretário de Esta-

do de Obras Públicas a fim de

que adotem as providências ne-

cessárias para a construção de

200 casas populares no Municí -
pio de Serrania.

NQ 526187, de autoria do Sr.
Deputado Rrtens Garcia, formu-

lando apela aos Srs. Governador
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do Estado e Secretário de Esta-
do de Agricultura e Pecuária pá
ra que determinem a lnstalaçi5
de js posto da CAMIO no Municí-
pio de Serrania.

9/9/87:
NQ 334/87, de autoria do Sr.

Deputado Jorge Ramas, forir&jlan
do apelo ao Sr. Governdor do E
tado para a criação do 2Q grau-
na Escola Estadual Ana Mendes
Pereira Outra do Distrito de
São Pedro do Aval, no Município
de ntuaçu.

NO 335/87, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Ramas, forrnulan
do apelo ao Sr. Governador dU
Estado no sentido da criação do
2 9 grau na Escola Estadual do
Distrito de Luizburgo, do Muni-
cípio de	1*iaçu.

N° 337187, de autoria do Sr.
Deputado Hilton Sailes, forniu -
lando apelo ao Departamento de
Estradas de Rodagem - DER/MG -
no sentido de serem prestadas
informações sobre a construção
de aeroporto na cidade de Talo-
beiras, neste Estado, de cuja
concorrência pública não se tem
conhecimento.

NO 338187, de autoria do Sr.
Deputado João Bosco Martins, for
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido da adoção
de segurança, conforme enumera,
atinentes à Polícia Civil, Pau
cia Militar, Segurança Pública
e Defensores Públicos.

NO 341/87, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Fernando, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta-
do do Interior e Justiça no sem
tido de determinarem a constru
ção de uma nova cadeia pública
em Governador Valadares.

NO 348187, de autoria do Sr.
Deputado Dirceti Pereira, formu-
lando apelo ao Sr. Presidente
da República no sentido de que
adote medidas urgentes visandc
à redução dos juros dos emprés-
timos bancários contraídos pe-
los pequenos e médios produto -
res rurais.

NO 354/87, de autoria do Sr.
Deputado Cl&Ier Carneiro, for-
mulando apelo ao Sr. Secretário
de Estado da Educação no senti-
do de, atendendo à solicitação
da Diretora Valdeth Rodrigues
Pereira, se autorizar ao árgão
competente a doação de conjunto
de carteiras para a Escola Esta
dual Capão Crosso,tiPo
sediada no povoado de Pintípo-
lis, no distrito de Serra das
Araras, Município de São Fran-
cisco.

NO 357/87, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira, 3mU
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Ministro do Interior,
Secretário de Estado de Agricui
tura e Pecuária, Secretário dU
Estado do Trabalho e Ação Soci-
al e Secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação-Se -
ral no sentido de reestudarem o
Projeto .iaíba e tomarem medidas
efetivas para que se retomem as
suas diretrizes iniciais, Que
previam o assentamento de peque
nos lavradores em áreas irriga-
das.

NO 380/87, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Fernando, formu-
lando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de que de-
termine aos órgãos competentes
que procedam à elaboração de um
programa habitacional objetivan
do a construção de 250 unida -
des de moradias, tendo em vista
atender às necessidades da popu

lação do Município de São Geral
do da Piedade.	 -

N 475/87, de autoria do Sr.
Deputado Dcxningos Lama, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta-
do da Educação no sentido de de
terminarem providências objeti-
vando a construção de uma esco-
la estadual no Bairro de Santa
Efigênia, na cidade de Entre
Rios de Minas.

N2 477/87, de autoria do Sr.
Deputado João Rosa, formulando
apelo ao Sr. Presidente da Cai-
as Econômica °ederal no sentido
de que adote providências urgen
tes para sustar os reajustes nas
prestações da casa própria dos
mutuários do SPH que são funcio
nários públicos estaduais e qu
não tiveram reajustes salariais
dos Estados a que pertencem :cm
base no "disparo do gatilho",cri
ado pelo Decreto-Lei r g 2.302
de 21/11/86, e que optaram pelo
Plano de Equivalência Salarial
Plena.

NO 486187, de autoria do Sr.
Deputado José Duarte, formulan-
do apelo ao Sr, Consultor-Geral
da República, por Intermédio do
Gabinete Civil da Presidência da
República, no sentido de que
aquele órgão consultivo se mani
feste, junto a esta Assembléia
perante a nação brasileira,quan
to à aplicação do artigo 1Q co
Decreto-Lei nQ 2.302, de 21 de
março de 1986, aos servidores
públicos estaduais estatutários
e celetistas.

NQ 887/87, do autoria co Sr.
Deputado loiro Maqalhães Alves,
formulando apelo ao Sr. Gire
tor-Geral co DER no sentido dU
que determine um exame apurado
das condições em que está sendo
executado o serviço do transpor
te coletivo de passageiros en:
tre Itabira e Belo Horizonte.

NO- 488/87, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alvos,
formulanoo apelo ao Sr. Presi -
dente do INPS no sentido de ser
providenciada a criação de uma
procuradoria daquele Instituto
na cidade de Itabira.

NO 489/87, de autoria de Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcelios
formulando apelo ao Sr. Minis-
tro da Indústria e do Comércio
no sentido de que S.Exa. defen-
da a permanência da aqôncia do
!BC em Belo Horizonte, que está
soa ameaça de oxtirção, apesar
de abranger a maior área e con-
centrar o maior número de indús
trias de torrefaçiíc e moagem do
Estado.

25/9/87:
N 490/87, de autoria do Sr.

Deputado João Rosco Martins, for
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de determi
nar a revogação do Decreto n
26.916, de 2/4/57, que criou a
Superintendência de Comunicação
do Governo de Minas Ocrais,

NO 493/87, de autoria do Sr.
Deputado P,nderson Adauto, formu
lando apelo aos Srs. Ministro
da Previdência Social, Presiden
te e Superintendente Regional
do INAMPS em Minas para que en-
videm esforços e determinem pro
vidências no sentido de se ele:
var para 304 o número de consul
tas odontológicas mensais no ci
dade de Uberaba.

NO 503/87, do autoria do Sr.
Deputado Rubens Carda, formu -
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente da
TELEMIG no sentido de que deter

minem providências para a insta
lação do sistema de Discage
Direta a Distância - DOD no Mu-
nicípio de Serrania.

NO 518/87, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, formu-
lando apelo aos Srs. Secretário
de Estado da Educação e Presi-
dente da CARPE no sentido de
ser providenciada a construção
de seis salas de aula anexas à
Escola Estadual Major Agenor Lo
pes Cançado, ria cidade de Nova
Serrana.

NO 528187, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvéclo,fcr
mulando apelo ao Sr. Ministre
da Educação no sentido de se
possibilitar a agilização do de
senvolvimento do programa inter
nacional assinado entre o ME
e o BID, em 1982, no qual está
incluída a Universidade Federal
de lkilz de Fora, e de verificar
a possibilidade de amp liar a de
tação inicial para valores que
realmente permitam a execução
de obras prioritárias naquela
Universidace.

NO 530/87,de autoria do Sr.
Deputado Narciso Michelli, for-
mulando apelo ao Sr. Presidente
da TELEMIG no sentido de que se
já Implantado o sistema DOO nú
Município de São Geraldo.

NQ 531/87, de autoria do Sr.
Deputado Narciso Michelli, for
mulanco apelo ao Sr. Presidente
da TELEMIO no sentido de que se
ja irnplanrado o sisto-a 0DB no
Mr.oicjDie de Guiricema.

NO 537/117, citaria co Sr.
Deputado Narciso M'ichelli, fc:-
mulando apelo ao Sr. Presidonte
da TELEM:G no sentico cc que se
já implantado o sistema ODO no
Município de Guidoval.

N° 533/87. de autcria de Sr.
Deputado P,nderson Adauto, formo
laico apelo ao Sr. Governador
co Es

t
ado no sentido cc Que elo

proponha uma discussão séria,
clara e transparente com o Le-
gislativo a respeito da real si
tuação econômica e financeira
do Estado, para que, em conjun-
to, o Executivo e o Legislativo
reivindiquem a rolagem da divi-
da externa e interna do Estado.

NO 534/87, do autoria do Sr.
Deputado Eduardo Ottoni, eormu_
laodc apelo ao Sr. Governador
do Estado no seotidc de que de-
rermire a Impor,-ação cc um pro
grama, através da Secretaria de
Estado do Abastecimento, que vI
se à construção de armazéns e
silos em número suficiente para
garantir a adequada estocagem
da safra estadual de crãcs.

NO 535/87, de autcrta do Sr.
Deputado João Pedro Custin, for
mulando apelo ao Governador do
Estado no sentido de que sejam
adotadas as medidas que mencio-
na, visando ao saneamento da
saúde financeira das médias, pe
cuoras e microerpresas.	-

NO 537/87,ce autoria da Sra.
Deputada Maria Elvira, foroulan
de apelo ao Ciretor-Geral do DER
no sentido de que seja dada rr.o
tinuidade à construção e pavi
mentação asfáltica da rodovia
que liga a cidade de Lagca da
Prata à cidade de Arcos.

NO 542/87, de autoria do Sr.
Deputado Paulo César Guimarães,
formulando aoelo ao Sr. Governa
dor do Estado no sentido de qiõ
determine providências objeti -
vando o esclarecimento e reexa-
me da pretensão recentemente me
nifestada por S.Esa. com refe-
rência 'a transferência da eropre

sa HELIBR4S da cidade de Itaju-
oá para Lagos Santa.

NO 543/87, de autoria do Sr.
Deputado Mílton Cruz, formulan-
do apelo aos Srs. Governador co
Estado e Presidente da Compa-
nhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF no
sentido de que determinem provi
dências objetivando a constru
ção de urra barragem no rio Cana
brava, no Distrito de Aparecida
do Mundo Novo, Município cc Moo
tes Claros.

NO 544/87, de autoria do Sr.
Deputado José Duarte. ormulan-
do apelo ao Sr. Diretor-Geral
do DNER e ao Chefe do 6Q Distri
to Rodoviário para que adote
providências objetivando o as
faltarnento da BR-146, que lioU
o Município de Arasá ao de °a-
tos de Minas.

NO 545/87, de autoria de Sr.
Deputado José Duarte. formular-
da aoelo ao Sr. Ciretor-Geral
do DER oara oue adote providên-
cias, entre as quais a celebra-
ção de convênio com a Cia. Vale
do Rio Doce, no sentido de Que
seja pavimentada a estrada que
liga o Município de Tapira à
MG-341.

MQ 546/81, do autoria do Sr.
Deputado José Duarte, formulan-
do apelo ao Sr. Diretor-Geral
do DER para que adote providên-
cias oojetivando a pavimentação
da estrada que liga o Município
de Pratinha à BR-262, adotando-
se como porto de referência o
Posto Comercial Xodó.

NQ 549/87, de autoria do Sr.
Deputado Anderson Adauto, formu
lando apelo ao Sr. Governador
do Estado rio sentido de que de-
termine a inclusão do Município
de Itapagipe na relação de cida
des a serem beneficiadas com o
programa de construção de casas
populares.

NQ 553/87, de autoria do Sr.
Deputado Elmiro Nascimento, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral
do DER para que sejam asfalta-
dos os 13km da rodovia São Go-
tardo-Matutina-Tiros -

28/9/87:
NQ 50187, de autoria do Sr.

Deputado Mílton Cruz, formulan-
do apelo ao Sr. Diretor-Geral
da Fundação Rural Mineira - Co-
lonização e DesenvolvI-r-ento
Agrário - R'JRALMINAS no sentido
de que se proceda a um tratamen
to mais justo na questão do
posseiros assentados no Núcleo
de Colonização de Mocambinhc,
°rente III, no Norte de Minas.

NO 342/87, de autoria do Sr.
Deputado Sérgio Emilio, formu-
lando apelo ao Sr. Comandante-
Geral da Polícia Militar e ao
Secretário de Ciência e Tecnolo
gia para atuarem junto à COPAR
no sentido de se coibirem os
desmandos de garimpeiros que
vêm derramando mércurio nos
rios Paracatu, Muriaé e Manhua-
çu, contribuindo, assim, para a
sua poluição.

N2 415/87, de autoria do Sr.
Deputado José Maria Pinto, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dordo Estado e Prefeito Munici
pai solicitando o máximo empe-
nho e toda atenção para com o
atendimento às justas reivindi-
cações dos trabalhadores do en-
sino e funcionários públicos do
Estado e do Município, a reaber
tura das negociações com os re-
presentantes das categorias em
greve e a proibição do uso da
força militar nas suas manifes-
tações públicas.

NO 418/87, do autoria do Sr.
Deputado Jorge Hanoas, formular
do apelo ao Sr. Ministro da Ali-_
mlrilstração nu 5ent Ido de que
sejam assinados os atos que mcc
ciona.

NO 458187, de autoria do Sr.

Deputado Jorge Harirras, formulan
do apelo ao Sr. Governador do

Estado no sentido da nomeação
de 22 mil serventes escolares
concursados, que vêm prestando
serviços ao Estado na forma de
contratação.

NO 506/87, de autoria do Sr.

Deputado Jamill Júnior, formu-

lando apelo ao Sr. Governacor
do Estado no sentido de deterei
nar a realização de completo es

tudo das condições ecolóçical
do Vale do Aço, através da Co-

missão de Política Ambiental -

COPAM.

N2 510/87, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio,

formulando apelo ao Sr. Dire

tor-Geral do Departamento Naci5
mal de A nor 3 Fircirijio El/tri -
ca - DNÇrEE, no sentido da resa-

gação da Portaria nO 45/5.,,

blicada no "Diário Oficial" da
União em 22/4/57 1 que reogrupi
os níveis da energia elétrica

em todo o País, de acordo co-
tensões primárias de fornecimen

to.

NO 513/87, de autoria de Sr.
Deputado Márcio Maia, formulan-
do apelo ao Sr. Governador do
Estado no sentido de que sejam
iniciados estudos para a irriplan
tação de um parque florestal es
tadual no Município de Passes,

na érea conhecida como Mata ou
Alvim, situada na Fazenda Santa

Maria, que é cortada Dela roda-
via MS-050 e dista 2em da sele
do Município.

NO 519/87, de autoria co Sr.
Deputado Eduardo Ottoni, formu-
lando apelo aos Srs. Govornadar
do Estado e Secretário de Es-
tado da Administração no senti-

do de que determinem as Orovi-

dências necessárias a facilitar
o acesso dos inativos às certi-

dões de aposentadoria, junto a

Secretaria de Administração.

NO 522187, de autoria do Sr.

Deputado Aríderson Adauto, for-nu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado da Educação no sentido da

construção de prédio próprio na
ra funcionamento da Escola Esta

dual Nossa Senhora Aparecido,
localizada no Osirro Fico ,isto,

em Uberaba.

NO 527/87, de autoria co Sr.
Deputado Elmiro Nascimento, for
mulando apeie aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado do Interior e Justiça no
sentido de que a Defensoria Pú-
blica em Patos de Minas seja

instalada de fato e de direito.

NO 558/87, de autoria de Sr.

Deputado Ronaldo Vascorxrellos,
formulando apelo aos Era. Sove:
fiador do Estado e Secretário cc

Estado da Educação no sentido

de que determinem ao Conselho
Estadual de Educação a inclusàc
das disciplinas Normas da Polí-
tica de Educação Ambiental e
Educação Ambiental no elenco

das matérias que poderão compor

a parte diversificada dos currí

Culos do Curso de Magistério e
do 10 grau e demais cursos do
20 grau, respectivamente.

NO 582187, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibram, formulan
do apelo aos Era Governador do
Estado e Secretário de Estado
da Educação no sentido do que
autorizem a extensão de séries,

de 5C à 8. no Ec31 Lsticiuol

Abílio NCxL'G, lo Campo Belo.

NO 671/111, de artorio do Sr.
Deputado P,nderson Adauto, forrou

lando apelo aos Sr. Governador

do Estado e Secretário de Es-
tado dos Transportes no sentido

de que adotem urgentes providên
dias para que os õnibus das li-
nhas da Empresa Gcntijo incluam

no seu trajeto entrada na ci-

dade de Santo .jijlisno e parem

na rodoviário local, ali cerira-
necendo, pelo -enno cr:000te dez
minutos.

NO 629/87, de utcrIa la Sr.
Deputado Anderscn Adauto,
lando apelo aos Srs. Governadr
de Estado e Secretário de Es-
tado de Esportes, Lazer e Turis

no no sentido de que seja libe

rada verba à Associaçã o Comuni-
tária de Santa Juliana, destina
da à iluminaçõo cio qir.'rdra de es
portes da Escola LstaJul Crie-
pos Soles, daquela cidade.

N 631/81, de autoria do Sr.
Deputado Elmiro Nascinnto, for
mjlaudo apelo ao Sr. Presidente
da TEL.EMIG paro a instalação do
sistema DDO na cicade de Ara-
puá.

NQ 632/87, de autoria do Sr.

Deputado Márcio Haia, formulan-

do apelo ao Sr. Governador do

Estado no sentido de fazer cons
tar das placas de sinalizaçàU
da rodovia MG-050, na fronteira

do Estado de São Paulo com o in
tenor de Minas Gerais, o nome
do Município de São Sebastião

do Paraíso.

NO 638/87, de autoria do Sr.
Deputado Luís Cridoogi, formulon

do apelo ao Sr. Governador do

Estado no sentido de que autori

ze, com a máxima urqência, os

Elancos 
da 

Estado a efetuarem o

pagamento da verba devida aos
times de futebol de la, 7
divisões existentes no Estado e

registrados na Federação Minei-

ra de Futebol, em virtude do
contrato de publicidade firmado

com aquelas instituições bancá-

rias.

NO 635/87, de autoria do Sr.
Deputado Eduardo Ottoni, formu-
lando apelo ao Sr. Governador
do Estado e ao Sr. Secretário

de Estado do Interior e Justiça

no sentido de que seja cons-
truído novo prédio para o fórum
de Varginha.

NO 636/87, de autoria do Sr.
Deputado Eduardo Ottoni, formu-

lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Es-
tado de Desenvolvimento Social
no sentico de que sejam benefi-
ciados com a instalação dos Cen

trs Integrados de Educação oú:

blica - CIEPs - os Municípios
que menciona.

NI- 639/87, de autoria do Sr.
Deputado Eduardo Ottoni, formu-
lando aoelo ao Sr. Presidente
da República para que envide es
forças no sentido do atendimen-
to das solicitações que mencio-
na.

NO 641187, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Garcia, formu-

lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Secretário de Es-

tado dos Transportes no sentido

de que adotem as providências
necessárias à pavimentação as-
fáltica do trecho que liga a
BR-491 à BR-146, conexão dos Nu
nicípios Divisa Nova, Botelho
e Cabo Verde.

NO 643/87, de autoria do Sr.
Deputado Armando Costa, formu -
lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Secretário de Es-

tado da Educação no sentido de

que adotem as necessárias provi
dências para a ampliação da Es
cola Estadual Profa Anésia Gon-

çalves Longuinuos, de Pirapora,

com a construção de maio quatro
salas de aula e, ainda, que co
mesmo local seja construído um

barracão, para servir de mora-
dia a zelador.

NO 644/87, de autoria do Sr.
Deputado Animando Costa, formu-
lando anelo aos Srs. Governador
co Escalo e Presidente de Insti
tuto Estacual de Saúde Animal T
lESA, para que providenciem a

criação e a implantação de amo

Dírlrrrçnoirr Regionni dOíuJO ir-

USO na cidade rio Pirapuro.

NO 645/81, de autoria do Sr.
Deputado José Renato, lnrmuln-
do crpobc aos Srs. Gcvcrnador de

Estaco, Secretário cc Estado

dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido do que soja
estudada a possibilidade de se
elaborar um programa rodoviário

que tenha como objetivo prcpi-

ciar a construção, em revesti-
mento primário ou mesmc utili-

zando a pavimentação ce baixo

custo, de oelo menos uma via de

acosso rodoviário da sede dos
municípios riuro ainda ficam iru-
teiromerute iluadis no período
Chuvoso 3 um ponto da rede con-
servada poio DE°. -MG co polo
DNER.

N° 646/87, de autoria do Sr.
Deputado José Belato, formulan-

do apeln ao Sr. Presidenteda

HIDRDMTNrrS no sentioo de que de

termine urgentes e enérgicas

providências para a proteção do
Mata do 5arque das éguas, soE a

domínio daquela empresa, no Mu-
nicípio de Cambuquira.

NO 647/87, de autoria de Sr.
Deputado Ferraz Caldas, forrou-
iareic apelo ao Sr. Presicente
iii Assembléia Nacional Consti-
tuinte no sentido da inserção

de matéria constitucional entre

as Jispcsições gerais e transi-
tórias da Carta em elaocraçãc,

com o teor que menciona.

N 649/07, de autoria do Sr.
Deputado Eduardo Ottonl, formu-

lando apelo aos Srs. Covernadcr
do Estado e Presidente da CEM:G

no sentido da instalação de rir-a
subestação de energia elétrica

no Município de Elói Mendes.

NO 650/87, de autoria de Sr.
Deputado João Rosa, i'ormulando
apelo aos Era. Ministro dos

Transportes e Diretor-Geral co
DNER no sertido de que seja ime

diatamente reiniciada a recons-

trução do trevo que liga a ci-

dade de Estiva, neste Estado, à

BR-351 - Rodovia Fernão Dias,

bem como o alargamento e reca-

poamonto da pista que dá acesso
à cidade, já vistoriaca pelo
ilustro Diretor Regional do
DNER.

NO 651/87, de autoria do Sr.
Deputado Hilton Cruz, formulan-
do apelo aos Srs. Governador do
Estado e Diretor-Geral do DER

no sentido de determinarem pro-
vidências objetivando a constru
ção de acostamentos na rodovia
que liga os Municípios de Jura-
mento e Montes Claros.

NO 652/87, de autoria do Sr.
Deputado Hilton Cruz, formulan-

dc apelo aos Srs. Governador do
Estado e Presidente da CDPAS,l

no sentido de que sejam estuda-
das as possibilidades de encaro-

pagão e instalação da rede de

água e esgoto no Distrito de

Glaucilândia, Município de Jura

Tento.

NO 653/87, de autoria do Sr.
Deputado Hilton Cruz, formular-
dc apelo aos Srs. Governador do

Estado e Presidente da Caixa

Econômica do Estado de Minas De
rais solicitando providèrcias

no sentido da instaloçic de um

posto de serviços do Nirr.Cix5

no "urnicípio de Juramento.

NO 655/87, de autoria do Sr.

Deputado Sebastião Helvécio,

formulando apoia ao Sr. Oiro-
tor-Geral do DER no sentido de
que seja verifimads a possibuli
dade de se iniciar a obra de ai
faltamente da rodovia que ligi
Filgueiras a Chácara,numa ex-
tensão aproximada de 12Km.

NQ 656/87, cc autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio,

formulando apelo ao Sr. °resi-
(lente da TELEMIG no sentido da
verificação da possibilidade de
instalação imediata de sistema
DDD no Município de F'iraúna.

M° 657187, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio,
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Educoçáo	no
sentido de se verificar a possi

bilidade de sere" atendidas ai

lideranças comunitárias de Muni
cíaio de Eugenópolis, que soli-

citam a cobertura da quadra po-

liesportiva, reforma do piso da

Escola Américo Lopes e realiza-

ção de obras complementares que
se fazem necessárias àquele es-
tabelecimento de ensino, inte

grsnte da rede escolar estadual
de Eugenópolis.

NO 658/87, de autoria do Sr.
Deputado João Pedro Gustin, for
mulando apelo aos Srs. Presidmr
te do Banco Central do Brasil e

Presidente do Conselho Monetá-
rio Nacional no sentido de que

se adotem providências necessá-

rias ao pagamento dos investi-
dores em CDB, P03, letras de
câmbio e "open markoting", pre-
jjdicados gelo nào - recebimento
dos valores a eles devidos pelo

conglomerado financeiro consti-

tuído do Banco do Comércio e In
dústria de São Paulo S.A.,
CO"iIND Banco de Investimento E.
"1., COMINO Financeira S.A. Cré
dito,Financiamento e lnvestimeõ

toe COMIND S,A.

NO 660187, de autoria de Sr.
Deputado Vítor Penido, formular

do apelo aos Era. Secretário de

Estado de Obras Públicas, aresi
dente da Companhia de Desenvol-

vimento Urbano - CDDE.JRB, e Pre
feito Municipal de Raposos para
que adotem providências ruo sen-
tido da construção de uma passa

rela para pedestres sobro o rio
das Velhas, ligando o Fiairro da
Vila Bela à Rua Horval Silva
do lado do Matadouro, na cidade
de Raposos.

NO 661187, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de que sejam
encampados pelo OER-MG os servi
ços de conservação da estradi
que liga o Distrito de Jaíba ao
de Gado Bravo, Município de Man
ga, por onde escoa grande parti
da produção carvoeira do Norte
de Minas.



No 662/87, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira, formo
lando apelo aos Srs. Governadõr
do Estado e Secretário de Esta-
do da Fazenda no sentido de se
renegociar a divida das eirpre-
sas mineiras caie o Estado, per-
mitindo-se às mesmas parcelar o
1CM em atraso e perdoando os ju
ros das parcelas anteriormente
negociadas cair o Secretário da
Fazenda, e também em atraso,dan
do-se a elas, assim,maiores co
dições para a superação da gra:
ve crise financeira que atraves
5am.

NO 663/87, de autoria do Sr.
Deputado Irani Barbosa, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
do Interior e Justiça e Presi-
dente do Tribunal de Justiça no
sentido da criação de comarca
no Município de Vespasiano, vis
to que o mesmo preenche os re-
quisitos constantes da Lei nQ
7.655, de 21/12/1979.

N9 664/87, de autoria do Sr.
Deputado Irani Barbosa, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
do Interior e Justiça e Presi-
dente do Tribunal de Justiça pa
ra que adotem providências n
sentido da criação da Comarca
no Município de Ribeirão das Me
vem, visto que o mesmo preenche
osrequisitas constantes da
Lei nQ 7.655. de 21/12/1979.

NO 665167, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibrl%, formulan
do apelo aos Srs. Governador d
Estado e Secretário de Estado
da Saúde no sentido de determi-
narem providências objetivando,
coe a máxima urgência, a cons-
trução de dois postos de saúde
no município de Três Corações.

NO 666/87,de autoria do Sr.
Deputado José ria Pinto, for-
mulando apelo ao Sr. Ministro
das Minas e Energia para que se
proceda à abertura da lavra de

alevandrita no Município de An-

tônio Dias.

NO 667/87, de autoria do Sr.
Deputado Bonifácio Mourão, for-
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de que de-
termine providências para libe-
ração de verbas ao Município de
Governador Valadares, objetivan
do dinamizar o seu Distrito In-
dustrial.

NO 668/87, de autoria do Sr.
Deputado Ri.tens Carda, formu -
laudo apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente da
TELEMIG no sentido de que deter
minem providências para a insta
lação do Sistema de Discagem DI
reta à Distância - 73(3 - no Mu-

nIcípio de .Ji.jruaia.

N° 669187, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Carda, formu-
lando apelo ao Sr. Governador
do Estado e ao Sr. Secretário
de Estado do Abastecimento para

que determinem a construção de
um armazém da Comapnhia de Arma
zéns e Silos do Estado de Minas
Gerais - CASEM, no Município de
Machado.

PROPOSIÇOES ENCAMINHADAS AO AR
GUIVO:	 -

2/9/87:
Projeto de Lei nQ 189/87, de

autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, que declara de utilida
de pública a Associação de Pai
e Amigos dos Excepcionais de Di
vinópolis (retirado a pedido d
autor).

11/9/87:
Requerimento nQ 771/87,de au

tona do Sr. Deputado Fktens
Carda, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Se-
cretário de Estado de Obras Pú-
blicas no sentido de que deter-
minem providências objetivando
a construção de pontes sobre os
rios São Tomé e Muganto, no Mu-
nicípio de Serrania (retirado a
pedido do autor).

DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA

ÀS  20h30min

PELA RÁDIO INCONFIDÊNCIA

TRIBUNA DA ASSEMBLEIA-4-

Um relato fiel do dia-a-dia
do Poder Legislativo


