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Dtre asa rviço;; e 1:rNlutos
que o Deparfaueflt') de 1nforrríti
Co e PeScIU1SO, erqaO ('XeCUtI(n)
do CTNPE, errou, deaLCa-sO a
alia at'jaçAo nir áreas DC i nfor-
nação e peepesci hist6r ira, ii
cio_ecouimiea e urid ii O pra
j eto "Ristõria do Legislativo -
As constituintes Mineiras" che-
qa A sua fase tiriat de 'xocuç'
eis convãnio mim a Fundição JoTa

Pinheiro, e se constitui,
já, nins impartante reiirCnriai,
para o cal udo e a r,i''fl51O de
rresa
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AL comemora 156 anos
da Polícia Militar

ir' par nriu De'
tudo Jord Mar)' Pinto, ia iii
rei di 7 Derlulara, a Policia
Militar de 1-una Cercil;: jola fIla

lo seu 1 'i69 ,inivoraDi o
de cri ;ãa.

PAU 3

CPIs
D,iLadjlO1Sio Darc;a,
rias, no :ltn dii 211, a
Luição de ara Ceir,issEio r'arlamcn
tar de inquérito para invest i-

01 qar e apurar ilenúrici-is feitas
or pelo Líder do PF'L, Deputado `tí1

ton Salies, a respaltl( ie ei-
rupeãn no si atkntu de coneiirr'An
cius ocblicas para exccciçac de
libras ri: ãrrbi fo do ,X1artaieiitO
de Estradas de Rcxlayer -DER-iG.

Teve prosse'piriatO, (ri;', de-
'x)lnlerki( de diversas autorias-
dos, a l2lI dos rrrujans 1-SaLte e
Aqrival lü para apurar rcssívics
irrenularidndis na tct::rpaçar
dos referidos qr,qans no Projc't.:
Jaíba. A DPI foi cone) i Luída fx,r
sol icitaçáo do Deputado Cartra:
Pereira.

Escorreu-Se cai Di Lira corTara
de outubro a DPI da Dívida PD-
blica cara iuiirar a di saLiva
total ou uarcxal de ativrisies
exercidas Fer icprescri ilo Esta-
do eis concrir'rDncia cioara,c'I is
'o COri 1 nancia vati privaila e
seus reflexo;; ;:are:e;in; sera'l-
dores. A (-PT Lii aD citada 'e
lo DcjxitadO Aqostinho V1 era'.

Por solicitação ci: a-
Ademir :arcas, foi star ,i.raaci,
ultL'si dia 221111, ira Doai
Parlarrontar de IrirpUri 1-a ia;
em 60 ilias, apurar a des1- ml
dada peio Joverro do EsI silo
verba ara ir aistDnriu ao era
te e;p-r 1:, i- o e t'etebrl e
lar, r'el:it iva ro (enrir ir:
1487,	iunda da lii 'ara 1
tado de Yin.r,.DCra -

--

/
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Dc.:.	OOi:,:;ai: DPlra'	r1,	'	1	'' ' d

Cor-ia tuj,nto dc FaLado dc: Mira; dar-ida A Lie das arar icr
' sri-a para .'i vida :raiuitui:iOial da D;tiilO.VClrI unir afici,iislaale

.oraç,i.; dc' '1arsa rnst sarO-, ainda que a aÍ"el prejoi'aL'i
ao ;iriiraii_O eaj,oc'ifi;a: :ir essa .51-caça:).

A Mesa di Asseal lAia, 1 Lrav ; ia clii i '7entr e mi iiLerrupt_O acorn-
aoa; marte (O '5:00:550 i nstiesr.te ;aaciorel , vem bu ,ndo mie in
iS el: ;le foaci a 'arantir a amn:;ac:rcçi:) dcl principias basilu-

--Ir csa foicrai ias. a',itAiaLic'a, l'. ias' las prerr'c7atiVJLs da :
1 'Late as tdsiasos rii:eis, cem e objetivo -'1 cpu 'e afir'r'o e e

si efetive ;s:;:tce.'a 1-' Ira:':- o e:r;trar':'ia 'ora 'jiIii-
a de.a: atra aaçde 1'	;i-,i;ono'rd raça.; :l_ ' Soer ;xilítir"	a

ei 1-ir ar'o de seu exercício, onraiZarIli prol i:ndcsri;Le Derir'.-i
a,:;; a ir; ir.st turça rir banca .A1xii do ca,;;;;t,'i'Lrfl1-:) dessa ai"a nus
O':, la asca ar; j ante ccporiUaa;ia ex-- a r'raiss.s r'ocãr-iastaii
'ii e, [xl ' meia ,lal;; cem Oxios os repreacnt;u'iresdo XaSO r1iiier;a,

-1; a; Da ,'s':;es1-Di,i dou ;:'aa:ie,iicnde a xan c;oPour;tn de ativa
- a de ru traze, ,li'a'rrsa oijrx 4:- etr-a A ::er:.irar e toouraar tal,-

- a Ort xci	ix pulo lan 51.1 , ' ii)Lc,(1;alr caraças instiLu-
ri 5 4j i l, i	que -e U,xpsiattvo A o canil v' icceliaicia de

ix: ''rir ,'' rr,t'rs'asei.a s, ›c 	dell sarei ri no
ar

F; i iinlo-ad, ao entrai;, c ianlermo	ircças do:. pari los si-
- 1' ais esLa Cisa tTc; ao-ri e si-rd ira-', a nca-asid;';I' de	e	5 lar

a t:z"acii :5 ,arsPes c-s:xacifi-
ar.!- 1	1rorrss:) coast i Lacaria esta;laal, 1:10 pl'r'IAt 1-;:;, 3 .15: e: t ix-
O	,:ii:Ii - i ate :1, ir; rxacab jaridi es a eie 111'ent,oedefiaiçdic

banira. 1'.	rIscar da Cairdo;-a' par:
1:'': as i:r .jacaa,istr,is,i:)a1'"na':a ,-ae se cyns'_Ssl IDC:Di.,:, "as

i ,--,a'lrnlk'ei;; isalizmn; dc xx plaric-Ians'(cO teririCO i zd rwi, -111,11 firo
•	, --ara ,',- r;ni:-r-iri:-i'.a ':- ::len-',: ascii icro aia	olc-r ronrititurri-
-	-".O'-'i' -, se: :'.'- sa,	ar 5 pc' pesa n'es ex- 

'
arei	san-'' il ia as'

i--r,ciu orrsio_il ai rx.5s defesa-
xiS nt Fecierava

Dili' JAi-i'P
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T.tre a serviços o :rui a
ciertaaunto de Infurnáti.

o- o Pesauisa, órgão executivo
o CINPE, oferece, destaca-se a

aoa atuação nas áreas de infor-
coação e oesauisa histórica, só
o-o ecori&'uca e j'aríjica. C rc
o-ato "História do Legislativo —
As Constituintes Mineiras" cio-
-a à sua fase 5- o'à,

era convéniocor. a 1-'uodaçào João
Pinheiro, e se constitua, desde
já, num importante referencial
para o estudo e a compreensão de
nossa história. No última núxse-.
ro do Boletim "Indicador", der
cutiu-se, fundarrentalnnte, o
canal do Legislativo nos momen-
tos constituintes. No período
de 10 a 15 de dezembro, confor-
a-e ortterxlimantos mantidos coo a
administração da Casa, será rea
tizado um seminário que permiti

urna discussão ampla e oçortu
ca do relatório final do proje-
te, cem a participação de espe-
cialistas na área.

o Boletim' Indicador; coo seu
239 número em execução, além, da
divulgação de índices e tabelas,
incumbe-se de fomentar a discos
são de ternas conjunturais, nas
áreas de História, Sociologia e
Ocononaia.

Convênio elaborado com o Cen
tro de Estudos Mineiros permiti
rã, em breve, a edição do Dicto
nário Biocráfico das Elites Mi::
nei ras do Período Republicano de
Minas Gerais (1889- 1987), co-a o
verbetes se encontram eis f-,se
final de revisão.

o Projeto "As Eleiçôes em Mi
nas Gerais: Urra Análise Coopera
da 1982 — 1986", tendo coleta-
dc - todos os dados e
dos o plane de anál se a- o sis-
tema, encontra-se era fase de im
plantação em microcorrputador e
permitirá, além da análise do
Colégio Eleitoral, dos votos e
dos partidos políticos, o cunhe
cimento das características dc'-
megráficas e sócio-econõrdcas do
eleitorado e de coro ou recttr
ridades rapa o
resultados.

O Projeto T&arivas JwaíiaCo-a ia
Minas Gerais — 5,3140 — pe=ite,
desde já, o acesso a cerca de
25.000 documentos indexadoseirn
plantados no PRCOASE e recupe-
rados no terminal instalado ri-a
sala 307 SE, juntamente com boa
cos de dados do P}W0ASE2, atines
Les a Leoisloçirr erk'r-cI , O-iria
pradérici - 'ri 5 a. os 5 aia ri
res, EtaiTe; ' 5 a.' -
tre ou'o-

Bancos de dados de aperaçà
manual possibilitam o atendirre
toasolicitaçoesdecesquisas ali
or'rsosr ,: rincipalalienie roto áro-a -
o- 5atfio-, :i	ri 1

cl ai Paraipul: - - , alil,, ia' o a -
,,i','ol polo repasse, ao Deporta-
canto das Comissões, da se todo
1 aqia que lhe	 a ia-
taratação do Sistema OSlO

riaIs em Trai ii 01

O "Minas Gerais" do dia 24
de outubro última publicou na
íntegra o Regimento Interno da
Comissão Preparatória dos Trate
lhos da IV Assembléia Consti-
tuinte do Estado de 'Tinas lo-
rais, cuja competência é defini
da em seu art. 29:

"Art. 29 — Além de Outras
atribuições inerentes à sua coma
tituiçên, compete à Comissão:

1 — planejar, adotar e super
visionar as providências prepa-
ratórias ao funcionamento da IV
Assembléia Constituinte do Esta
dor

II - elaborar a proposta de
projeto de resolução do Regimen
te Interno da IV Assembléia Coras
tituinte do Estado de Minas Co-
raia;

III - emitir parecer sobre o
projeto de resolução referido ruo
inciso II;

IV — emitir parecer e deci-
dir sobre requerimentos que so
licitem providências cuja fina-
lidade se encontre empreendida
no item 1;

V - coletar informações e su
gestões coma vistas à elaboração
e relação do Projeto de Consti-
tuição do Estado."

FEDERALISMO AuTZrIoD
Os trabalhos da Ccircissão fo

ram iniciados com a elaboração
do roteiro de suas atividades,
eis que se previu inicialmente a
"atação do seu próprio regimen-
to interne. Ele cuioprinento ao ro
teiro, na Comissão, já foi dis-
tribuído o esboço do anteproje-
to do Regimento Interno da Co--is
tituinte.

Para o Relator da Comissão
Preparatória dos Trabalhos da
IV Constituinte de Minas Gerais,
Deputado José Bonifácio Tarmi de
Arsirada, "o processo constituin
te federal tema sido marcado por
ias fato de significativa impor-
táncia para o povo brasileiro:
a retomada de um federalisit, au
tentico, em que se delega aos
Estados-membros esfera mais am-
pla de corriseténc ja para legisla
reta. Acreditamos que os Estados
Possam legislar inclusive sobre
as contranções penais, o que
representará um capítulo muito
importante para a vida do nosso
povo". Além disso, prossegue o

rei doar, "a Cmnrat ata - çaiau Fede-
ral reserva aos municípios posi
ção de independência na sua fcr
Irkiçao e ri-a a-id,1 crrr'-plarx alada' ala'
atribuições nianicipois".

Segundo o Drpaatado, os trai,a
lhos pretaaratórios já se encon-
tram em fase a-:ançada em Riria:
la ria asa. "Sola arlaISrr.are'Sa qraar aI a'
a final ia ano seja 'ntacla -a
Constituição Federal. E3'atãIS nu-
i rnrsrx'sa procxrria,rr à aalcaptaa;ào pia'
a Carta "laqraa determina, obede-
cidos ora parénetros fcakrra i a.

(3 Relator concluiu afirraaoa
sue "a delegaçào de cogra'tõncj
dada aos Estados e as atrai iii-
ções às Assembléias teajislati',' o
são amplas, permitindo aTuar -'
inove imito nas Constituição
Estaduais". Também ir Praraa iaia'rrt,
da Comissão, Deputado Kerr,al Kjrat.
rã, acompanha com rrntusiasnua
desenrolar dos trabalhos e pre-
tende que a Comissão Preparatl-
ria se desloque para as várias
regiões do Estado, através l i,ir
seus membros, justansrnte para
que "possamos ir ao encontro do
povo, a fim de captaraos os as-
seios e as necessidades de nos-
sa gente. Acreditamos que a nova
Constituição de Minas Gerais se
rã um documento não só históri-
co, mas marcante e representati
'ai na política maneira" ,afir-rrou.

CONSTITUIÇÃO REPRESENTATIVA
Es seu discurso de posse na

presidência da Comissão Prepara
téria da IV Assembléia Consti-
tuinte do EstadodeMinas Gerai s,
o Deputado Kaa'mil Kuniaira reve-
rencia a herança política Toma-
da por Tiradentes exaltando que
"a história será maiorDar caia menor,
curta ou longa, estéril ou trai-as
formadora, akrparradendo daqueles
que a constroem".

Ressaltou ainda a nevosa ida-
de da conscientc ração política
de cada um e da indispensariarol
participação do povo no proces-
so constituinte em corso.

O Presidente alertou, também,
para "a grande responsabilidade
de planejar e fixar as diretri
zes e normas básicas de um regi
manto interno que venha garan-
tir o objetivo maior da elabora
çào de uma repre-
s(rnr,ativa, fruto de uma efetiva
interação com a sociedade minei
ria".

(1.-a	-i	r	'1	-'

° a Cr' çç	rreparrrSria 5'' ira
Saltar' la fi Aaoo"hIi-i o-ra0
irfie nm 'Ai-a, t"nari',	1-nt
a'" r ar-ar Ia o,- nt , r "a 'te talas ''-	'a
'idc's"It'i r'os cc" rrpreaer'taçilo

Assenhtriic Legmnlir' i
Em rerirrn5niu rrmin1i11	pOs

o-'putarlr-, Ne.

	

E taPar,	r'r	ilea'e
Ir, usseror,l4ia, tomaram ora'-"',
egaa!n''s rr 1-ar',,'ra Ira, "'a r	flepaato-

'l"s V"rnil V,na,Ir'r, ar-, PCÍaP ,

1 -e'sil r'nte ca 'smis's,i"r,-'r,i'
Is III

,1'5,r IPo'e;	l'-ir'r'Ia 1 "orr

-, - - -000, , ri o-raro-untar ar
- , José l'iaar:aa liso,', ca diti:
e aJam 7 de outubro, a Polícia
Iulitcar de Minas Corais pe-i pos

alta sara: T 56 1?	-co i ','arr,,àr ia'
de criação.

? solenidade foi realizaila ri
Pl0nãrio da Assembléia e cont ata
com a presença de raarlcamentore
nai 1 itararara a' cana ai-arar i r a'rrra'a' ia is;.

105 nome da Polícia lialaLar, fa-
lo,; a; Coas-araal,ante-teraal da ccrl-s,a
ração, Coronel José BraJa Júnior.
Riria Ar;r;a,rmlalalia Lernislat iva fa-
laram o Depu Lado João Pomo, o
:'rer;idente l.eif Jabur e o Rena;-
Lado José 1-lana Pintca,cra'aaa -autor
do requerimento.

'O	a ri aai lira, '--

1	ra,- a'is, 1 r 1 i li l"'rjr - a: -
brasaleira 5.:,. - ,I0lPlaS'l°, o-
Jenlaeaai-r) 'trnaax'l I'La,acõtic de Ai
ar 1-lendes, recebeu no últ inca dia
21, no Plenário da Assembléia Tu,
gislativa, o título de Cidadão
Honorário ama Estada' de 1-1;
Gerais, em corinAnia presida
da pelal Deputado Neif Jabur.
Da seu discurso, o l'resi,aer,to
NeO Jabur destacou aaa inúmeras
qualidadars do hounenaa-aosdo, o-'
cearense que "desde muito jover,
ainda n.a Escola de '-Tin,ana aio Clo-
ro Preto, já c000rnciavaos ii-aas
proarressistOs do xo',-i, riraciro".
E af n'coo: "Moacélio Mondas
teci-se secuiar,' ela luta incansá
"ei em prol do crescor'u'rttaa in-
dustrial de Minas Corais e pe.a
busco constante :lc' dlariooraoen-
Lo necessário ao melhor dçrraa ,nrja'
riba de suas fonçi's'na, atraurdo do
i'rstajala,ra realizados no BrasO a'
no exterior. Canto técnica) arro-
j ado, pesquisador brilia,cnteerio
tó"e' administrador, o iLinerã-
rio percorrido 1ac1() engenheiro
1a acél ia-a Mondes era terras minei
ras deixou marcas sicnificati-
vos que resultaram em benefícios
inestimáveis para o progresso e
a projeção de Minas Gerais noce
nárro nacional e internacional.
Evidenciam-se nessa trajetória

membros,	': atol

ri a i r 0-a, 'o nMtfl; r,'nrl,'rsnn AcaJ
to Permito, 55 'Mali; r'amjls Manter
dcl » -li SarrO, n'ir í'ÍL a	r 
Prumdlo Carr"eirrr, da ena	El,aarrlr,
EeodIto Ottcrni,d"r ri	rranosa-o
Curlo, [Picorerrameula Dell no
rirr rir; Jr-rs'í Romi'-drio Morno,	4
l''-tt)R 'rol "mar' '1, 'a lt 'a, ai,-,
Pt'Llli; los,' Maria "o 

ri '' ', a Cl,a,mo
rTs PM"fl' Jcs,' Podniq "r I)'aiTlC,lo
crI 1	'aio "esar Craicnirl.' , ,', rpi,

'O Pua r
'ao- troO is Prar	rio	- a	r O -

r açOr a ,aa on: riL;	ao ' o is
nós, espia insti7n içio i raa aia:tba,i-
,'el tom-se pautado pela defesa
dor a aia -a ira 1 iisrrt'úr 1 orar do rioraaao
povo, sob a insraaração constas-
t(' d'a lauta d,a locandeira de '-tinam
"libertas prime soca tdilCaar".

Movida pelo propósito de res
raia valores e co atures do

povo sineiro, a Polícia Mii atar-
"em, ao longo da Históraa,,Jieni
ficando ,o te'aur'lr ia aia a ria alas), loa' —
cda maior e seu oatrono,Tiraa,iera
ten,cujoar ar5ac'ipiaas i luminam as
lutas cotidianas dos anõniros ira
laaraJr,-antes da corporação.

25 acorienarjem 1 -ai ,auiar 1 iaar,roaal,a
x'lar Oriruostra Sinfónica o pela

(arando rir- " r',:- -	-a
t r,

sua i:ocic'a a , a;i -T)- -rge-
iii 1I, 1i- 1 da oSL .CN,t,E lara, ' 'rr	da'
-,anaar déc,-aata a' au,, a±nmniscraçáo
atiro e fecunda coara Pra'a ialente
ai_-a AÇCIT-tINAS por gomo-o raiada-
tos".

5 Decotado Seu ladrar carreira i
.;(!ti arsmnci,u"ento dazendo: "cem
especta! or,3s.ihra, a,;s-,a'iar-oae às
hononarrens acua prestadas ao ira
si jne caal,ua13a rameiro r'loacélio
Mondes, neste gesto que eflcdrrr a
'a ra,uonI,ard-i:'erratla do por-,) das Ce
rata por sua valiosa contralaui-
çàa: para da ercqrandecir'eaato do
nosso Estado".

A concessae cio titulo de ci -
dactcn ia honorária a Moacélio Mala
cem ora q araau-se de projeto de
lei de autoria alo aos-Deputado
João Ferraz, presente à soP'rai-
d,caJe. O homenageado foi saudado
polo Deputado ,Tdaaaaí Rn'n,ai',a Ora' mas,
que falou em norraed- Assembléia.

Moacêlio Men-1,rs é natural de
Sobral, Estado do Coaria. Charuto
a Minas Gerais ar:, 1950, caiando
ingressou na Universidade Feria'-
rol de Ourrn "reto, forrando-se
em Engenharia Civil de Minas e
Metalurgia. CaS'crçaau sua carra'i
ra na USIMTNAS t' assumiu a pre-
sidência da AÇXJMINAS em 1975.
Atualmente preside o grupo .51-
DERBRS.

CINPE CONCtJ 1 PROJETO

HISTORIA DO LEGISLATIVO

Alter ia a a- -ar -. ,'r. a
de esclareC acanto ao processo Te
cislativo, às manifestações po-
lítico-oarlamerttares e à admi-
nistração, através do desen\v1-
;i: snto de projetos de rresquisa,
de manutenção o operação de ban
cos de dados e dos demais servi
çcs colocados á disposição dos
usuários da Casa pala Coordena-
ção de Arquivo e iticrofiL'nugem
e pela Coordenação de Bibliote-
ca, o Departamento de Inforiráti
ca e Pesquisa administra convê-
nios de vol-a-portilhanento firma-
dos pelo CINPE com outras insti
tuições públicas. Responsável
pala disseminação, em Minas Co-
raia, dos bancos do SICON — Sis
terra de Informações do Congres-
so Nacional, o CINFE. através d5
P1ODIC, contribui para o apri.
:'mramento do processo derráti
co, viabilizando o aaassodc OCR.

Procuradoria-Geral do Es-
tado, Procuradoria de Justiça,
CE1IG, às informações jurídico-
legislativas que compõem os ban
cos de dados sediados no PPODASFN
— Centro de Inforbatica e Pro-
cessamento de Dados do Senado
FederaL.

Por última, oDepartamerato de	 p
Informática e Pesquisa se encon
tra à frente do processo de in-
lormatização de gabinetes parla
sentares, com o objetivo de dar
aos Deputados o necessário se-
1xte ternico.

-'

Deputado José Bon ' -cio Tamnrr rir' AoS ri Ir i	 Relator ar

Presidente dar Cora ora F a,	-	"'1	ri V C-,:	ate de Minas
Oer ir,
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Um relato fit'i do dia a dia
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As Comissões Técnicas da Assembleia aprecia-
ram Os projetos do lei da Retoma Administrativa do Es-
todo em grande estorço cueceetrado, Inúmeras emen-
das e até substitutivos foram apresentados aos prole-
mas, que "verem aprovação em discussão deixa nos
dias IR e 17. Tais emendas representaram a participa.
00 do Asae,nbtéto Legislativa no senBdo do aprimo-
ramento dos projetos Com efeito, buscando conciliar
a Rlosofla da Reforma com os reclamos dos diversos
segmentos que têm procurado ressonância nesta Ca-
ia, o Legistatino buscou novas alternativas. Entre as
mudanças propostas e aprovadas, ressaltam.se as se-
guintes:

- reduçab dos Cargos de recrutamento amplo
de 50 pura 30%, bem conto estabelecimento da preta-
réncle dos efetivos para a ocupação dos cargos em
comissão, mesmo de recrutamento amplo, signutican.
do a preonupação do Legislativo no sentido da valor,-
ação do 

f
uncionalismo de carreira,

- Criação de urna Superintendência de saúde
anonal, como óegão autÓnomo, coei rapacidade paragerir recursos financeiros, enitando que entinção detESA possa deloar a desiobenio o papel de proteçãodo Estado á Saúde animal;

- absorção da sem/dores bem como transte-rênda de bens e obrigações. dos órgãos enontos por
..,Outros de objetivos eu.i.a.-..

CU8no;
- 

re
tirada de toda delegação em aberto ao Eoe-

- Criação do Gabinete Civil do Governador em
substituição à Secretariado Gouerno;

PROJETO DE LEI
- inçlusao no conselho de lntnrmãtica lCiEt,101

de entidades ligadas ao setor- CEMIO. ASSESPRO. Su-
CESIJ, CINPE. SINDADOS,

- garantia da participação de representantes
dos servidores após a Constituinte na elaboração de
anteprojeto do Estatuto dos Funcionários:

- autorização ao Executivo para a criação de
comissão para tratar de interesses dos aluais servido-
ms do quadro do Magistério e serventes escolares,

- destinação de percentual dos recursos pro-
vnnientes de multas e intraçoes de trânsito para sub-
vencionar as campanhas de educação de trânsito;

- defesa dos atuais motoristas de táxis não con-
templados com placas, estabelecendo a preferência
dos mesmos paro nova distribuição de placas pela
TRANSMETRO

- criação do Departamento de Recursos Uidec
cos (DHR-MG) que absorve as atribuições do OAE rela-
boas aos recursos hidmcos.

- iociasao de um representante destra Assem-
bléia em diversos Conselhos criados pela Reforma em
questão, visando assegurar a maior defesa dos isto-

- aoriaacãn para que a CAMIG possa manter
criar postos de vendas para atender regiões carentes e
suprir a iniciativa privada, Onde esta elo se Ide, pra-
sente de turma satisfatória;

- l,mdaçao do acesso de público não pagante
aos Estádios,

- garairlia Se acesso gratuito aos Estdd:vs de
menores de 5 a 12 anos, bem como a imprensa falada.
televisada e esurita, quando em seruiço

Várias outras alterações foram propostas

RELATORES DOS PROJETOS

Os relatores das dmuersas Comissões Técnicas
realizaram um trabalho intenso e despenderam grande
esforço para aprecia,, no prazo regimental, os 27 pro-
lelos da Reforma Administrativa. Foram os seguintes
os relatores.

Projeto da n°459(87
Reuniao Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Defesa do Meio Ambiente ode Finanças e
Orçamento
Rtoei Deputado Ronaldo Vasconcelos

Nova redaçao do parecer nos termos do art. 125 02, §
20, do Regimento Interno
Relator. Deputado Ronaldo Vascoscees

Projeto de l, no 466/87
Comissão de Constrtuiçao e Justiça
Relator: Deputado Bonitéc,o Mourab
Comissão de Servico Público
Relator, Deputado João Rosa

Projeto de Lei n°461/87
Reuomao Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Serviço Público e de finanças e Orçamento.
Relator: DpotadO Bolahido Mourão

Projete, de Lei ,,n 452/87
Reun,ao E eunIa das Comissnes do Constituição e
Justiça, de Serviço Pobt:co e de Finanças e O,camen-

RMatOr Deputado Bon,tâc,O Mourao

Pro
j

eto de lei ne 453/87
Reuniao Conjunta das C,-,,,,e, Se Corrstitiição e
Justiça de Serviço Publico o de Finanças e O,çameo-

Re4atoe Deputado Joõe BeMIO

Proiao de L, 1 464187

Reunião Conjunta das Comissoes de Justiça. de Ener-
gia Minas e Metalurgia e de Finanças e Orçamento
Ro4ator, DopotadO José Renato

Nova redaçao do parecer, de açO,tto com o § 3 doart
ris doi 	Interno
Relator- Deputado Jia64 Júnior

Projeto de Ler 0n 465/87
Comissão de Constituição o Justiça, Comissão de Fi-
nanças e Orçamento e Comissuo de Segurança.
Ral.ton Deputado Montra

Projeto de Ler n°46687
Beuniao Conjunta das Comrssoes de Constituição e
Justiça. de Obras Publicas e de Finanças e Orçamento
Retoni Deputado .1684 Ferrra

Projeto de Lei ,O 467187
Reuniao Con j unta das comissões de Constituição e
Justiça, de Património KrstõrrcO e Ari5tico e Cultura e
de Finanças e Orçameoto
RMatoei Depudo José Ferrim

Projeto de La. 1 468187
Reuniao Conj unta dav Comissões de constituição
Justiça, de Seruiço RubI coe de Finanças e Orçameo-

Relatos Deputado Ilarou Mura

Projeto de Ler fle 469187
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça. de Enerqid. Minas e Metalurgia e de Finanças,
Ornamento
Relatos Deputado Ronaldo Voonce4o

Projeto de Lei .1 470187
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Serviço Publico edo Finanças e Orçamen-

Projeto do Lei n' 471187
Reunião Conjorifa da Comissões de Constituição e
Justiça, de Serviço Publico e de Finanoas e Orçamen-

Relatos Deputado Lura Giambogi

Projeto de Lei nO 472187
Retirado da Pauta pelo Governador.

Projeto de Lei
Reunião Coelueta das Comissoes de Constdiçao e
Justiça, de Serviço Publico e de Finanças e Orçamen-

Relator Deputado LuA Gan,bogi

PrOetOde Lei fln474/87

Reunião Conjunta das Cominoden de Conntt6alçdo e
Justa, de 06/ao Püt,n ode Eesunçao e Omçnento.
Relator Deputado José Ferrou:

Projeto de Ler r 475187
Conõesoen de C005titoiÇâo e JunOça, Serviço PúO.Finanças Orçamento.
Retomes Deputado Bonildoin Moutro

Peojeto de Lei no 476187
Revoiao Conjunta das Comissões de Coestitiiiçao
Justiça, de Agropecuária e Polltica Rural e de Finanças
e Orçamento
Relatos Deputado Jarra

Projeto de Leio' 477/87
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça de Seruiov Publico e de Finanças
Relato,, Deputado LuA Gerobogi

Nova rndaçao do parecer de acordo com o § 3040 art
125 do Regimento Interno
Relator; Depatado Márcio Moto

Projeto de Lei fle 478/87
Reunião Conjunta das Comeinõen de Conot,tuiçio e
Jut. de Patajoánio Histoemo e A,ltobco eCutoaes e
de Finanças
Relatos Deputado Drenou Pereira

Projeto de Lei en 479187
Reanoro Conjunta das Comoáden de COnstituIção e
Justiça. Econondo e Ferençes e 0.çennento.
Relator. Deputado Armando Costa

Projeto de Lei n o 480/87
Reunião Conjunta das Comissões de Cnnstitu:çao e
Justiça. de Abasteoimnnto e de Finanças e Orçamento
Relator, Deputado Annando Conta

Projeto de Lei cv 481 /87
Reunião Conjunta das Comissões de Cvnslmtuiçáo e
Justiça, de Serviço Publico e de Finanças e Orçamen-
to.
Relator Deputado Etino tara,

Projeto de Lei ot 482187
Reuniao Conjunta das Comisvoes de Constituição e
Justiça. de Educação cd eFinanças e Orçamento.
Ralator Deputado José Maria Ctraees

Projeto de Lei n°453/87
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça. de Agropecuárma e Politica Rural e de Finanças
e Orçamento
Relator Deputado Paulo Pereea

Nona Redaçan do parecer son teemos do art. 125,5435
e 49, do Heqsnonntu ln91eeio,
Relator Deputado Jamd Júnior-

-

-

-

Projeto de L. 0n 484/87
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Serviço Público e de Financas e Orçameri-

Relator Deputado Botáhádo Mourão

Projeto de Lei n' 485107
Reunião Conjunta das Coetlsades de Constiulçio e
Justiça, de Delesa do Belo Ambiente ode Finanças e
Orçamento.
Relator. Deputado Ronaldo Ves8000elos

Projeto de Lei fln 486/87
Rn:mnmao Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Assuntos Municipais e de Finanças e Or-
çamento.
Relatoea Deputada Maria 6154/a

P.7EIO DE LEI 919 471/87
Dispul.' a ore os proventeo u-----------: r c;1 1: Pia-: lIxenit:: .A ,-xd: ; u :s; otunair : jijaisto

formulada pelas Secretarias 1: Euc,ido la A:ir.ititatação e o i °udend4carem f::: ccii (â , 11.- . il- r aJeqoar o pra
cessaatntO do cálculo dos proventos do pessoal inativo desdobrado em parcelas: prer-entos bdsicos;cmdi
ciOnais por temixi de serviço; gratificações e vantagens.

p.7E'lV DE LEI 919 472/87
Cria a autarquia Instituto de Pesquisa Aqropecuária e Extensão Rural de Minas Gerais - TPACR, pa

ra p lanejar, coordenar e executar as atividades de pesquisa, assistência técnica e extensão rural,
'datando o aumento da produção e da produtividade agropecuúbia no Estado.

O Projeto extingue a EPLATER e a EPAMIG. (Obs.: Projeto retirado pele Governador)

p j'E'IO DE LEI 919 473/87
Dispúe sobre o Sistema Estadual de Planejamento e reestrutura a Secretaria de Estado do Planejo-

trOnCo e Coordenação Geral. Reorganiza a Superintendõncia Estadual de Programação Governamental, a Su
perintendencia Estadual de Aciarpanhairnonto de Ação de Governo, a Superintendência Estadual de Estatís
tira e Informações e a Superintendência Estadual de Expansão e Projetos.

PJEIO DE LEI 919 474/87
Cria a autargriia Departamento Estadual de Obras Públicas - DEsP. O Projete tem par finalidade

planejar, coordenar e executar com exclusividade a construção, ampliação, reconstrução e recuperação
de prédios públicos em geral, obras de arte corartes e espaciais da Administração Estadual, bem corso
na área de dosensol-b-ento urbano do Estado.

:,revê a extinçào da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais - 000DJRB-e a
CARPN, cujas funções serão absorvidos rolo DBAP.

PROJEICi DE LEI P19 475/87
Dispõe sobre o Sistema Estadual cio binanças, reestr-utcra a Secretaria de Estado da Fazenda. Ex-

tingue a Junta de Programação Orçamentaria, a Superintcrmdúncici de Finanç :. , a Suroarinterodência de Crú
it
s
 to Tributúrio, a Corregedoria da Fazenda e ai Superintendência de Lee;slaçãc Tributária. Transfere

aatividades de orçamento e do I3DMC, da Secretaria do Planejamento para a Secretaria da Fazenda.

p ,7EIO DE LEI 959 476/87
Altera a competéncia da empa.-Lia Acricola de Minas Gerais - G4IG. FOr, decorrência da alteração,

as co:-tências da CAuMIG ficam transferidas ao Instituto Estadual de Pesquisa Agrocaária e Exten-
são Rural - IPAER; ao instituto Estadual de Florestas - lES'; à Fundação Rural Mineira - Colunlzaçan
e Desenvolvb'ento Ao rcj r ii: - 183P.AL,MINA5 e ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG.

PJEIO DE LEI 919 477/87
Transfocis.i a Coorderiação Pol Çti:uv de processamento de Dados em Conselho de Informática do Estado

de Minas Gerais - CIEMG.

PRDJE'IO DE LEI P19 478/87
lIispúe sabre ci Administração do ss'ocidso de Minas demais - ADFIIG.

PJE'IO DE LEI 919 479/87
lOctincue o Conselho de Desenvolvimento Económico e Social - C)FS e Conu;elnc Tócn ico de Desen-

velvirtonto - (xYrEDE, cu3as funções passar a ser assumidas pela Secretaria de Estado do Planejamento
o Coordenação-Geral.

P)3E'IO DE LEI 919 480/87
E2<tincue a Soer: tarja de Estacô. do Abastecimento, cuja finalidade e competência se transfere pa-

ra a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Transfere as funções de abasteci
cento e entidades '-inculadas, CASEMG e CEASA à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
PROJETO DE LEI P19 481/87

Dispõe sobre a remuneração de cargo de provimento em comissão para fins de apostilamento e apa-
sentadoria, com alteração cio requisito de tempo para apastilamento e proporcionalidade do voncimentô
correspondente ao tentem de cargo em comissãq aipo] iam-ido-o de 4 para 10 anos.
PJETO DE LEI 119 482/87

Extingue o Cc,r-crss'r 3e Construção, Ampliação e Reconstrução de PrJi cc; Escolares do lIstadc - (ARPII,
transferindo à Sei-ri t ri:

d
eCatado de Obras Públicas e á Secretaria de Estado da Educação suas ouro

buiçôes.	 -

PYE'IO DE LEI 919 483/87
Extingue o InstitutO	J,, Saú 1 Anirol - iiESc':-MC, orno wrrtsE-tencca c.asso ira o

ria de Estado da A rrocclt:ri, Pecuária e Aciastecimni.

J'E'llD DE LEI 919 484/87
Altera a denominação da Secretaria de Estado do Governo e «'our:ets,;: O: ]t. -.:, ti 1:::

minar-se Secretaria id Estado do Governo. À Superinrendõncua de Conunocçào Soco ' ' oDe ort i coto
Estadual de TelecomcunicaçõesDfggrJ -e a Imprensa Oficial subordinam- se à Assessoria :10 imprensa e, Re-
lações Publicas - AIRPm a Crordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente subordinar-se--á à
Secretaria de Estado de Trabalho e Ação Social. Transforma em Secretário de Estado Particular do 1h
vernador o cargo de Secretário Particular do Governo.
PDJL'Ilj DE LEI 919 485/87

Autoriza o Paier Esecativo a instituir a Fundação Estadual do Meio Ai-biente - FTItiG.
PRDJEEQ DE LEI 919 486/87

Cria a Secretoroa do Estudo de Assuntos Metropolotanos o a autarquia Transportes iEltrepo]itanos -
TP,p,NSMETRo. Flnctjncrsie o Conoanhja de Transrortes "rísamos ria Recião '-'etronolitana dl' Pelo Horizonte -
ME'Pr)BEII. O SecreL:r li li E; si l ;_- u-ot . Cetrop 1 rnans ra '-e	:rl	Au' --'ruo 1 rua Ores
cia dos Conseir: --cAur

La

pil

El,

a	recebido
ai	1 \ e Prcc:dcnir da CO.
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Estado de Minas Gerais recebe:, ai
sita de importantes personalida -
des, alui relacionadas, mês a mês.

Fevereiro:
- Governador do Estado do Rio de

Janeiro,Dr. Leonel Brizola;
- Cônsul do iíbano, Sr.Chafic Ras

ser;
- Embaixador da Rélgica,Sr.Pierre

VOS Prippe:idle;
- Comandante da Zia Brigada de in-

fantaria, General Luiz Carlos
Rodrigues Pária;

- Ministro Aureliano Chaves.

Março:
- Cônsul de Portugal, Sr.	Manuel

Joaquim dos Santos Cardoso;
- Cônsul Americano em Belo Hori -

zonte, Sr. Donald B. Coieenanl
- Cônsul-Geral dos EUA mx Rio

de Janeiro, Sr. Alfonso Arena-
les;

- Sr. Governador do Estado,	Ar.
Newton Cardoso:

- Secretário de Estado da Fazenda,
Dr. 3050 Batista de Abreu.

Abril:
- Visita AO Secretário de Estado

do Trabalho e AçAo Social,Dr.Ro
sendo Magela Reis.

- Visita do Embaixador da tugosld
eia, Sr. Branko TrpenovSki.

- Visita do General da 4 D.E. ,Sr.
Carlos TinocO Ribeiro Domes.

Maio:
- Embaixador da Hungria,Sr. Gábor

Suto;
- Embaixador de Israel,Sr. ltzhai

Sarfaty;
- Comandaste-Geral da Polícia Mi-

litar de Minas Gerais,Cel.°M lo
sé Braga Júnior;

- Cônsul-Geral da Suíça, Sr. Mar-
rei Guélat;

- Embaixador da Polónia, Sr. Sta-
njslaw Pawôiszewski;

- PrixeirasDamas de Minas Gerais.
Junho:
- Deputado Alvaro Valie, Presides

te Nacional do P'L;
- Embaixador da Nicarágua,Sr. lO

JO lenkins;
- Cõnsul-Geral da Nicarágua, Soa.

Maira Veqa.

Julho:
- Embaixador do Japão, Sr. Kcic";

Acusara.
Outubro:
- Embaixador da Bulgária,Sr. De-

orgui Jekcv Cuiurov:
- Embaixador da índia,Sr.Avadhuth

Kakodkar.
Programada Para Novembro:
- Embaixador do Canadá, Sr.	John

Reter Anil.
Além dessas, a Casa contou

ainda, extra-oficialmente, com
presença de outros ilustres visi-
tantes, i-rluiao-se dentre	eles
os presidentes e relatores das Co
missões reeátucas da Constituinte.

Representando a Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garan-
tias do Nomes e da Mulher, os De-
putados Mário Assad, do PFL-MG, e
o Senador José Bisol, do PMDB-RS.
Pela Aoeissào da-Organização do
Estado, Senaorr José Bicha - PMDB
_PR. Pela Comissão da Organização
dos °odereS e Sistemas de Grivorno,
Deputado Egídio rerreira Lima, Os
PMDB-PE, Pela Comissão da	Ordem
Econômica, Deputado José 1 iscu	-
PFI -FF .

Reforma Administrativa
AAsse: ,:1Cs :ist :t c	o	disrnssão única 24 dos 28 projetos da Rcfo	Administrativa

do Estado encaminhados ai esta Cada pelo Governador, coro prazo do aorecidção 5ixd:lC em 30 citas.
Por solicitação do Governador, foram retirados os Projetos 467/87, que autorizava a criação da

lpnpresa Mineira de Rádio e Televisão; 472/87, que criava a autarquia Instituto de Pesquisa Agropecuã
ria e Extensão Rural de Minas Gerais - IPTt 484/87, que alterava a denominação da Secretaria de Es
tado do Governo o Coordenação Política. O Projeto 465/87, que altera o dispositivo da Lam. 5.301, que
contém o Estatuto do Pessoal da Policia Militar do Estado continua em tranutação, tendo sido aprova-
do em prirreira discussão.

A ReformO Administrativa visa reestruturar algumas Secretarias de Estado, incluindo a extinção
da de AbaStecL'refltO, do autarquias e empresas públicas. Propõe a criação de novos ôrgãos, definindo,
ainda, novas nonses de pessoal.

Foram aprovados os seguintes projetos, que aguardam parecer de redação final:

PxJE'IO DE L NÇ' 459/87
'r'ra.nsforrre a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia em Secretaria de Estado de Ciência,

Icnologiai e Jmio rnbiente; Transforma a Comissão de Política Ambiental - WPAM em Conselho Esta-
dual de Política Ambiental e cria o Conselho de Coordenação Cartográfica - ODDSCAB.

PbJE'IO DE LEI 159 460/87
Altera a forma de rocnjtarrentO dos Cargos em Comissão do Quadro Permanente, estatelecondo 50% dos

cargos para recrutamento amplo e 50% para rocrutairento 1 umatado.

P3TJ DE LEI N9 461/87
Cria o Instituto Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos - Ia qgHU, órgão autônorrD, subor

dinado à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e à Secretaria do Estado da Administração. O Incuti
tuto tem par finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e controlar as atividades
de avaliação, acorpanhamrento,ecnitaloe, seleção e desenvolvimento de recursos humanos. Recruta-
=to e seleção do candidatos ao Serviço Público, ou de outros órgãos ou entidades, quando solicita-
do, Examinar o propor concessão de bolsas de estudos ao servidor estadual. Provimento e horrologaçao
de concursos.
PROJETO DE LEI NÇ' 462/87

Trinsiorossu o Secretaria <lo Estado do Interior e Justiça em Secretaria de Estado da Justiça e re-
esLrut'Jrci au; unidades internas. Cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos.

A Secretaria de Estado da justiça passa a ter a seguinte estrutura: órgãos cologiados: Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; Conselho de Criminologia e Política Criminal; Conselho Peni
tenciário do Estado de Minas Gerais e Conselho Estadual de Entorpecentes.

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos tem par finalidade promover investigações e
estudos sobre a eficácia das normas vigentes de defesa dos direitos humanes, consagrados na Co'ssti
tuição Federal, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem e na Declaração
Universal dos Direitos do Homem.

PIEIO DE LEI N9 463/87
Estabelece diretrizes para decisões administrativas no ãrnbito da .Adnunistração Estadual. Estabe-

lece ainda diretrizes para ação do Governo, no resguardo dos interesses do Estado. Além da gestão do
patrirmoânio, o Projeto tom dimensões mais amplas, compreendendo aforrrulaçào de princípios a serem
consubstanciados emestatuto, que irão reger a vida das empresas estatais, possibilitando-lhes ope-
rar sob regime de racional idade administrativa e maior eficiência.

PlJEIC) DE LEI N9 464/87
Transforma a Secretaria de Estado da Indústria e Cotércio em Secretaria de Estado da Indústria,

Mineração e Comércio.
A Secretaria tem par finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e controlar as

atividades setoriais a cargo do Estado, relativas à promzaçúd e incentivo às indústrias, ã mineração
e ao ccnaàrcio.

O Projeto prevê ainda a criação de estrutura de 29 nível para as Superintendências atuais; cria
a Superintendência de Mineração, provê a utilização das entidades vinculadas para representação das
atividades do sistema e cria o Escritório Regional em Recife-PE.

PROJETO DE LEI P19 465/87
Altera o Disposit i vo da Lei nO 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém.  o Estatuto do Pessoal

-Ia Policia Militar .1:: lIstado.
P3E' DE LEI P19 466/87

Reor0001za a Secretaria de Estado de auras Públicas reestruturando as unidades administrativas.
A inico-<to'a tem par finalidade proporcionar melhores condições para o aprnsurooento da miáquma ad-

:rs:u;trativa do Estado, nem que se refere às atividades de saneamento, hamitação o obras públicas, heis
como de desenvolvimento urbano.

PJEIO DE LEI P19 467/87
,\utoriza -o criação da Elitpresa Mineira de Rádio e Televisão, com a fusão da Fundação TV Minas 0,11

tnral e Ecu;cat.t.'l P -u Rádia inconfidência Ltda.
A	 -projetu: to' catem cu-' lo seus objetivos a unidade de ação governamental, coa campa da e.missão de

rádio e televisão, jue ú o principal resultado a ser atinqido.

P)3E'IO DE LEI 919 468/87
Cria o Quadro Ë11x cial de El-pregos na Administração Direta do Estado. Integram o Quadroos atuais

servidores contratadu:s pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com exercício na Administração
Direta do Estado. A unplantaçào do Quadro Especial dar-se-á em duas etapas: a primeira, com o posi-
cionamento autorrãtico de t:-Aos os servtdores.e a segunda com a realização de testes coletivos prato-
vides entre OS servidores.

PROJETO DE LEI P19 469/87
Eecpartartsnto de Águas e Enor :1 i	do Estado de Minas Corais - DAE-9F,cam trans

fer"ticia de :unções 1-ajrO outros orqcuos e entidades.

PJEIO DE LEI P19 470/87
sobru 1 Sistema Estadual de Recursos lunumos e Administração e estrutura a Secretaria do

Estado de 15:-ursos Ihu-iiinos e AdministrlçaO.
Pelo Projeto de Iv'I, o Sistema Estadual de Administração Geral piusa a denominar-se Sistema Es-

tadual de Reciaracu:; Iluniunos eAdiriruistraÇãO e tom par finalidade o planejamento, oroanização,direção,
execução e u controle dais ,mLiiidades de administração de recursos humanos, material,patrinãnio, tens-
parte oficcal, ser'.iços gerais, inlormático, processamento :ie dados e ai saúde do servidor. A Secreta
ria de Estado de Aubmnistração íxsa a uleno:incmr-SO Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Admi-
nistração. Â Secretario de Recursos humanos compete: planejar normas de administração de pessoal,or
ganizar e manter ICIOIO izados isa registros funcionais do íx'ssoal, promover recrutamento e seleção de
candidatos a cirqos cia Aclouinistraçci() Direta. Planejar, ccxardenur e executar pro gramas de treinamnen-

Lo de serviduro., estaduais.
O Projeto e':t ;rvlu:e o C:usll<o Estadual de política de Pessoal - CEP; o Conselho de Administração

- :c<;v;	lo tu 1 :t	5 ', 1;nistroção Púlsi <<'.1 - INAP.
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2 GERAÇAO DE CONSTITUINTES

1	a.	1 it
mineira, as ConsL;Luint,-s IS' i-
duais iam sido marcadas pci
senca de parlinientires ilusl.reS.
Ijiui r,onxis ,pse tradscrorolnente f i-
curar nas paginas palit leu,; da Mi
çéo.

\ Sti. 1 1 pais isiora , préxuru 2'
10 r,stituir.te Estoduo, tofl til odi
171Crtuntos laços histiiricos.

íX'ntro outros, onconr ri s,
na rctrospcctiv o u:ti'c'dentes dos
and ra'ritaxes de 1)	i fld C')i.S-

de 193i, onde José Dou 1
Lafal'ette do 11, rui 1

:)e,,ut,ido Jrsé dcniféc-:,rnr
a Comissão Constituo

Esse nesr'o ex-IS 1	-
tituinte dslerat em 1

10-utre os ounstutu,otol
ressaltar-se as pr s'nç,us ris ex-
!),- itu, i0.n ,O,sé	uré de Alter is,

a Albornari e iii- 11 ia de Vos-
eoncelos Costa, respectivamente
pais dos Deputados el11xu 'i"ri,
Ciumundu Alix'rrjaria e Sérgi10 Dai--
1-o.

A Feri nau Coastrtuci"nsl d('
tio 7 , em Minas, contou com a ar-
tlCll),1Ç5 lo Deputado iniscar Da
ao,aau, ir.tejrante da presente lo
sísI ^ l tura, e do atual Depit ido 10
i,'ril, Der.ifCtO José Tons leOa-
dralu, irmoo de José Bonitéci.

li e, laços reforçam e compro-
isso dos parli:i'r:tares de hoje de

rCt,--0ir p011 lIstas ispaçu tfir:i
171.51-

OS ir	1; ii -n i is 1 1 li titic
aciri is do no , . -as ii ler ir ;as que
ir sue uni' n Fita lo, os DO[iut

d'as ii ipa Séri , llairi:nd>' T;lber
tia o Séniio o	'' he:-dande se

1,; , pril tésuo iistí'ri:o de

li -li:;,ii-.

a piiii:ri, os it:istros 1-
lhoir	-:i.' i.	O ,rritos de 194

L.
r

1
	ilE?CrAD 00110	0	P011

	

1 1 ei	ii

	

1 • i	-,	i	11.

1 1,	Dex:tico	1	i _	ri
ruo-se 'uru ito , aListei til O

o seninadu, 0riiae, ;uutan01i-
•	lo," outros cou'pla:s' lias, esta-
1 115 (ar jt 1h isai'i,nLiu releudar udo

o a pais ia Lrabal1ar nu ''loba
e gi sa Carta Miuni 1 lIstada. liii
DII, rei 011, José- André de '1-
tcid 1, 1; , catsti.tutnt é
bli'iva Lo i1at i':;de Minas, ele u

te pulo l'lrt is PupubilCano - 211,
tendo i ntparid a Coruissio ;'onsti
tu,:tcnol, na ruindiç,10 de Vice-Pra
suslente. Lu'icea seu rrandato arai
na A,iuo,uuleia con pita iril puuu-
;iíi:icia e com muita altie. Aliis,
é na sua ci,: ,OL ruo eu tenho sou,,
pra b.scado :rsp ir-iça' pera exer-

cor ' nor: poradan i, co: a
d,lnci elc'Lennir.ação rio uni devi
Lado deve ter rua c'xercicio de suas
atividades."

Sobre a fritura Constituiçhc do
a Deputado le1ixu Medi

o ecu: "a nossa expectativa é a
Dor passível. Eu acredito coe
l,'r,,r'Cs fazer uru udaptaoão é

ttuiçio Federal de forni-i que
- a ousa constituiçio Estadual arara

lute grandes irsaVaÇno registrar
1 um a'inçO no terip.OI'.ssCm-

ia LeoiSlativa, através dos
SaIS deputados, assurairi um 'aapel
hu.;tíinico tuiito siunuficati'qu edo
,i'cend-a Ei mx'ieiiade mineira im ar
'se ordenarento jurídico constitau-

-1 ua, Néri crr'i.Cuivafiruni,ndou

ristitu i cl-> °oderai, 0005 ir 1
iodos iii; tropucos e de fritar
diversas nit'1'ris que deveri,.
constar da loqislação oriitnéri
tct sido elaborado ::-d-;ar,te a o
LunluiaçEio 'o'pu1a.r e devcré, o
5( P11 SilO, eslieloar os aos -
,'.;roriuruças do nosso povo."

it

'7--------------------''--O

-rinis, e é tanta suucr Se
- conta o li.;''u'.aunuao (li ri.	01.

Constituinte itineiro co 194,
ir' i':<'J'rc'"u roi-; 1 dc fundani ml ii

- - levinci i.Asiu> irtidi>, es' oro
nu aba -i tu"ução corso ri los

- ri'sentatites lo pai rrunc'i no na
-sstituunito possa refi,'tirooxeti

austeridade e setiSCit>-7 de

1 rua. Ilil' tenho dii''] 	de -ano

E ora tarefa das ni,iis ar-1,
2 ii' antro a viria em de If101i iii.

e-um Oliarcr ria, laias trilhas da
ITt ei ,'ineiri: :ilt ice duinti'

aves riu Lli':',is Fie
- 1, ri', 	furtando ,'m dar sua
- -.iribuiçéo onde necessária.

Diante ili ,iuii, ciente de que lo
-	d'a: o	- seu' ri,' -ii pau r- s

Ledor da (Irar'O hora per jua
> P11,, procurarei empunhar-n'e ao

extremo de p inhas forças, a firi
lo legar aos mineiros unia Consti-
1.. 'ie capaz de lhes atea jer os
anseios e reivirdicaçie';. Minha
postura será contrária od prepos
tas denu4cxjlcas de grupos mirinri-
Lar ias que desejam continuar a rmua
nipular o país é custa do sodri-
'uentc e da miséria da maioria da
IX1IY,llaÇaO.

Não pxleurms nos sujeitar	às

pressões de "lohbios" que visam a
manas aia intc'resse próprio,eru de-
trunonto do da Naçio.

A prevalecerem essas práticas,
corretos o ruem de "eu lançado o
nosso país no período reais negro
de sua história.

Parlamentares mineiros, já nos
ta hora envidares, aliados a par-
lamentares de outros Estados, os
nossos esforços junto às lideran-
ças parti

d
árias na Constituinte

Federal, no sentido de garantir u
nu Constituição adequada à reali-
dade desses novos tempos e que
ruão venha, portanto, a sofrer uni
processo de caducidade antes rm's-

rua de seu nascimento E

O Deruutsdo Raimundo Aliar' lar-ia
ixncluiu dizendo: 'ti Oar.st,ituição
da Minas Gerou, somente cu,'marira
a sua função de erradicar os ra-
-es que perturbam o nosso Estado,
na neduula em que a nossa	Carta

Mina séc, nançi oivada de precei-
'Lua ier 1 11 toresse una

-	5lo1J EMÍLT'

2	Séroio Daili
tuinte minei r

narticipaçén tua fui
a Constit':içisi estadual, "ti'--' ri

-: ,nrfic,i',o especial". Ci,nust,.tui,
unio o Deputada "uma honra e uni

ri'.-ile';io ri lato cie,ur:arcru 5 ,i anos
nraós, estar trilhando os restos
ir 1-SIlOS cor li,1l nassau meru : ua i
EsTilo 10' "asconcelos Costa."

ri pies;' lis: "',o instalaialis a
;nius,;a° Dreparaténiu dos Trabo-
mios da iv Ci:a,;t 1 uuintc do Estico

de Minas CE-ais, foi cor'> e'oeao
c' pni'snciel , pari
1110, o ç-mn.itado	isi Maria 'lotiii' e

ca Cha','cs pesei a rui, ri, ,
ord"rr, 1' or rei1uorinent ias ou' r
e ruiu o" racd 1-1 ir; anil ireunaros	Ira
O ueson'1Ol\'1-n'eflt"' Jos trabalhos
iui'ssa Coimussa0 e, ao te'n,rinax, ir
zer que e'it:u ai anonas relim'>lo iu','r
t,idas redijas propoiltas :'
anii em cornieéo dessa nos- i-- -
-'a ,, Li riarori i 51 '2 ;li

Urra outra cuinci;ii'iuici.a
de que o meu nono foi le1ib1s1 -j
ra cOrrrtxir essa Conissi,', 1,110 nos
SO líder, Deputado Fel ira Néri, 1,5
também é filio de ex-Constituuuite.
Apenas o Deputado Rai.n'ars:o Aliar-
gemia, o Deriutalo Felipe Medi o
co, ria atual legislatura, somes fi
lhes do constituintes, e esse fa-
to, sem dúvida, aumenta sobrenia-
neira a nossa resrx.nsauuiidaie,
una vez que representarias unia tra
dição na vida pública matreira.

Creio que a nova Constitr:içé i

de nosso Estado, nora ser iam'- eLa
bana Ia, deverá se alice:;ar nos
acertes da Constituição de 1947,
com os avanços que o tempo i:çclo,
para que ela passa atender ás rei
lidades do ruacer,to o as necessidui
dos do futuro.

Esforçar-nos-ecos no cbjctivi>
do escrever esta página da hsst'E-
na mineira com o cuidado necesad
rio para se resguardareili os molho
rias anseios de nossa gente e de
nosso Estado.

Segundo o Deputado, oprinci liii
objetivo dos constitu:ntes minei-
ros ao elaborar a mova Constitui-
ção, "será o de proporcionar a
maior autonomia e irdeperséincia
possíveis ao Estado e aos mnun uni-
,,ios, oferecendo-lhes os a-aros ri>
cessánios para se auto iroverria-
rama."

procurarenos, disso o Deputado
"inovar nasmuilo emr, crie não estaI-
verrmus adstritos aos Isarârlu
federais e adaptaremos O ti
constitucional estadual á me	-

realidade, pois achares que ' 1

Estado, cada Município ter. a 1

propria característica e, p II 1-
te, deverá traçar o seu própru
destino.

E-ideaL 'i aio teremos de rcspci
mar os princípios da Constituiçã
Federal, rias, dentro desses iam-
tos, estareraiis atentos Ei cniacão
das massas próprias normas de ir;-
ie,x,rciência.

Os problemas sçuciais,os pr-'Lle
nas de educação, de saúde edo r
lação terão de contar com mi esj'e-
-ial atenção (la Nova Corta Minei-
ia.

Por ou:tro lado, pari queo dons
tituição de nosso Estado sri i

elaborada, é indispensável que la
ja a participação direta de nos-a
avo e de nossa sociedade.

Assim sendo, est a:'as ''ncir-m -
rivaamlo correspondência ás lideram.

dos ,'nunicíPios mineiros se li-
-Liudo-lhes ii' euscau'.iahe,a sues
> 7. - para a elaboração ili' n 'ei Los

nosso objetivo é o de desper
e ti a opinião pública pari 11 mm-
i. rtãncia da nova C-esistatuição,iL'rn
vez que eis, ind es'almoleccr nor-
ruas rara a presente e para as lii
tu.ras gerações.

caso-) a ConsLitutçãc sei i mal
elaborada, as qer iç'i'ete futuras rua
cartão alto preço pelos desacerto,
de hoje. No entanto, se fui bem
trabalhada, irá ix'mu'liciar toda a
conte asneira e atender aos seus
anseios.

O	a mnpart'iucio di>; Sui'e-
tix'>s a serem causar eshadas.

Nr,,;se ilx'iC é no sentido :1>' que
is boroas,, mrullir'ro,' e até as
crianças eacari t nhet suas sua,',;-
rico, ajudando-nos, asse, usa eia
ixaraçia da maca Carta Constitucio
na - de Min,e>; Corais.

Onalisando o alto nível dos
ruaiS De,autsmiis mineiros e a cx-
x'riencia tronsn'rt liii pelos Cons-
utaiate; passados, posso afirmar
- e a nossa futura Constituição

sem dúvida, urso das nu'lho-
elqinas da história de nosso

N9 450/87, de autoria do Sr.
Deputado Ademir Lucas, rue de-
clara de tiltasde pública a Se
ciedcde Guarda ia Ali Sebastião
do Reino de Nossa uixnbnra da Rs
sánio, com sede em Belo Horizon
te.

NQ 451/87, de autoria co Sr.
Deputado Ademir lucas, que ia-
clara de utilidade pública a e
ia Maçônica Liriãe de Contagem.

8/10/87:
NO 452/87, de autoria do Sr.

Deputado Jaime Martins, que au-
toriza o °cder Executivo a isen
ter do pagamento da I CM a opera
ção de aquisição de veoulc au-
tomotor destinado à prestação
de serviços de aluguel (táxi, e
dá outras providêr-cias.

NO 453/87, de autoria do Sr.
Deputado Sérgio Emílio, que de-
clara de utilidade pública a
Associação Esportiva Portugue-
sa Esporte Clube, com sec'
Sete Lagoas

NQ 454/87, de autoria do Sr.
Deputado Sérgio Emílio, que ai _
toriza  as Câmaras Municipal	o

instituírem pensão para ex-i ra-
feito	dá outras providências

NO 455/87, de autoria do Sr,
Deputado Antônio Genaro, que
proíbe o uso do fumo no in'-e-
nor dos veículos de transporte
Coletivo rodoviário intermunici
pai no Estado do Minas Derais,

NO 456187, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcellos,
que declara de utilidade públi-
ca o Lions Clube de Selo HorI-
zonte - I taoolomi

'
com sede na

cidade de Belo Horizonte.

NO 457/87, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Rezende,que deClara de utilidade pública 1-1
Associação de Assistência à In-
fância e à Maternidade de Ihiá,
com sede na Cidade de Ibiá.

-'
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MATÉRIAS APRESENTADAS EM OUTUBRO /87
11111" e"	Id sé:	 N° 458/87, t	

: 1 a Sr,	N" 468/87, ri sI ti	Sr,
-	

Deputado Delfim Ribeiro, qe sé	Governador do Estado, a is cria
2/10/87:	 a denunins;lb de Farmacêutico	o oadrc Especial de Empregos

	

NO 441/87, de i,t'mria do Sr.	PoDes inharet Dano	Escala	is 0dmj nistra,o Direta do Esta
Deputado Amílcar Padovani, que	EsmusLual lo h'latipí 1,5,6,». ,e	co e dá cutras providências>CO
instituiu o Dia Etadual do Tre-	calizada cm Matipó,	traio de apreciação fixado em
vedor,lua -

NQ 459/87, de autoria do Sr,
5/10/87:	 Governador do Estado, que trai'-;	N° 49/87 de autoria co Sr.

	

NO 443/87, ce autoria do Sr.	forma a Secretaria de Estado dê	Governador do Estado, que exndn
Deputado Sérgio Emílio, que dá	Ciência e Tecnologia em Secre- que c Departamento de éguas é
a denemi"aÇãc de Ana Lourenço	latia deEstado de Ciência. Tec	uremia Détrica do Fstadc oe
Fernandes ao trecho da rodovia	ncogsa e Meio Ambiente, e a úb	Pinas Dureis - DAE/VC co" pra-

	

missão de Política AmbientslT	.>-	 fixado rui 3Dque liga cruderte de Morais a	
em Conselho Estadual EFijuijândia, 

Política Ambiental-COPPM, e li

	NO 444/87, de autoria do Sr.	outras providências (coa praz'-	N° 479/87, cc si-cria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves, 0P acreciação fixado em 32 dia5 -	Governador do Estado, que dis-
que altera a denominação do tre	 ode sabre o Sistema Es'ad:al cc
cho rodo-; iáric que liga o Muri T	Pe,.jraos Humdncs e idminhstra-
cípio de Bom Jesus do Amparo 'a	NO 460/87, de autoria do Sr.	ci'>, estrutura a Secretaria de

eBR-262.	 Governador do Estado, que dis-	stado de Recursos Humanos e Id- -	-,
	põe sobre a 'orna de recrutamen	n:n:ccraçao e as outras prci-

NQ 445/87, iv autoria do Sr.

	

to para provimento de cargo em	cenr'!ss cam orazo de aprecia-
Deputado Bernardo Rubinger, que

	

comissão do quadro permanente.	.j	xadc em Al dias),
dá a denominação de Ordalina Vi
eira Roriz da COsa ao Centrõ	a que se refere o Decreto n

16,409, de 10 de julho de 1974,
de Estanco Suplctivos, de Patos	

e dá outras providências	(com
de Minas,

çsra7n de apreciação fisadc	em

	

N2 446/87, de autoria do Sr,	5" dias,.

Deputado Jaime Martins, que 'e•	
N° 461/87, de autoria do Sr.

toriza a doação do inó,L'l ao h'lu
Governador do Estado, que cria

nicípio de Araújos.	
-	Iratltite 'st.l:1 de Dessa-

6/10/87:
lcl'Iimentc de Recursos dumanoi-
INAP e dá outras prn' idênciaN° 449/87, co su'-cris dc Sr. (com prazc de apreciação ficado

Deputado Jorge Ilannas, que reais	
em 30 dias).

ga dispositivos da Lei no 6.76ã,
de 26 de dezembro de 1975, que
consolida a legislação tributá-
ria do Estada de Minas Gerais.

N° 462/87, de autoria dc Sr.
Governador do Estado, que trans
forma a Secretaria de Catado cc
Interior e Justiça em Secreta-
ria de Estado da Justiça, cria
o Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos Humanos, e dá ou-
tras prusvidênciCs (ram prazo de

ap:cuia,ic fixado em 33 diau -

N° 463/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que ests-
belece diretrizes nata decisões
0iainistrati'ias no âmbito da co
mic'istmação Estadual e dá 0,1-
traa prov sidência 'cnm orazo de
apreciação fixado cm 30 cisc',

NQ 464/87, ru° saneia cio Sr.
Governador do Estado, Ijue trans
frrro a Secretarie de Estado dê
:ndástria e Comércio em Secreta
ria de Estado da Indústria, ''1-
neração e Comércio, dispõe sr-
bre sua organização e dá outra
pmcmaidênciao com prazo de apr2
11x15 f_'x 3 co em 30 dias

N° 465/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que alte-
ra dispositivo da lei ia 5.32',
de 16 de outubro de 1969, que
contém o Estatuto do Pessoal da
°r-lície Militar dc Estado, e dá
outras providências (com prazo
de apreciação fixado eu' 3? dix'

N° 466/87, ;lo a tona un Si'.
Governador do Estado, uju" :"L:-
raniza a Secretaria de
cc Chrs ('(1b1ica e dá outras
proidôncisa (com orazo de apre
ia,l	fixd	3" dias

N° 467/87, is uutoria do Sr.
Governador do Estado, que auto-
riu a :I,,ao da Empresa Minei
na de Rádio e elevisão, a ex-
tinção da Fundação TV Minas -
Cultural e Educativa e da Rádio
Inconfidência Ltda. e dá outras
providências (com prazo de apre
ciação fixado em 30 dias).

N° 471/87, 'lo autoria do Si'.
Governador do Estado, que cii-
Dôo sobro (rover'tos do servidor
civil do °cder Executivo e dá
outros prim;ldênoias (coe prazo
cc arme -'s,uic fixado em 0
l_•l.i7

N° 472/87, cc autcria do Sr,
Governador do Estado, que cria
a sOarq:ia Instituto de °esqui
sa Agropecuária e Extensão 11
ral de Mdras Gerais e dá outri
tro.ijênuias "com prazo de snra
c-ia-; ên ftvdo em 30 dias).

NO 473/87, co autoria de Sr.
Governador do Estado, que dis-
põe sobre o Sistema Estadual de
Planejamerto, reestrutura a Se-
cretaria de Estado de 1 lare'a-
mento e Ccordenação-Geral e dá
outras orc',idêrclas com prazo
,'e var'cL',aa fixado eu"	'0
cia"

N" 474/81, co siLena do Sr.
Governador do Estado, Que cria
5 aiO '>71 10 a ljo(vmt aento Esta-
cial cc CLras F3til ,, e dá ou-
trai, pruiiênoian com prazo de
'>nno"i;;sc fixado em 30 dias

N° 475/87. do autoria '>0 Sr.
Governador do Estado, que dis-
pIe soer' e sé' tema Estadual de
Einan;,e, rex'-r i jt, ira a Secreta
ria de Estado da Fazenda e dá
outras providências (com orazo
de apreciação	ixado em	SO

N° 476/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que alte-
ra a .seisoet 5, cIa da C-amparhia
-isrC-nls de "tinas Genais-DMD
co'- prazo de apreciaçãu (Ix iJi

em 30 cias

N 477/87, de autoria co Sr.
Governador do Estado, oue trio

a cord°na;ãc da l'1íticsé
dL 10 uressa"-ento co Dados iam
"racelbo de Informática do Esta

1 de Minas Gerais - ClERO e sé
'ram pe .ldênctav (com rrao

fiv'>l em CO d'a-.
N° 478/87, cc ou-cria dc Sr.

Governador do lstado,qae disodo
o me s ocmInttrqu	 de Está-

sé t_L-Lu cri t>:nas Gerais-
'DE"G-e dá outras providências
c'a"PrxlO de apreciação fixaci

em —i

N° 479187, do sitoria co Sr.
Governador do Estado, uso extin

n	orue S C o lho de Devnvolvimém
to Fccnlmirc Social - COES, e o
Conselho Técnico de Desenvolvi-
mento-COTEDE (com prazo de a(r°
ciação fixara em 3L1 dias, -

N° 480/87, -	, - Ii Ic Si'.
Governador do Estado, que cotO
que a Secretaria de Estado de
1,hast xcieento e dá outras provi
dências com orazo de aprecia--
.7.50 °txadc em 33 dias

N° 481/87, cc autoria do Sr.
Governador do Estado, que ais-
.nLo -oiro e remuneração de car-
go de pro.imentc em comissão os
na fins de apostilarnento e apo-
sentadoria 'comprazo de apre-
riaçmo Luvsdc em 3C dias,.

NO 482/87, de autoria do Sr.
Governardor do Estado, um
405 5 :omissuin ce Coniarução,im
711u,ic 5 Pecar atruséo de Pré-
dias escolares do Estado-AlRPE,
e dá outras orovidências (com
nrazo de apreciação 'tx:10c em
'7 ciax

N° 483/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que ex 1'
que 0 lnstitu'- n de Saúde ,nimal
-1 E-5,1 /MG ,e Cá Outras pro'iidên-
cisc	u' orauc de apreciação
fixsic °- 3 lias

N" 484/87, no autoria dc Sr.
Governador do Estado, que alte-
mx mi l°ncmini;lio as Secretaria
CO' Estaia do êO;ernO e Coordena

c,1ítica e dá outras ro'ui-
1 5r-cAls (com prazo de surecia-
-a fixauuj em 30 cias

N° 485/87, d° au'-crls cc Sr.
Governador do Estado, au° auto-
riza- e [ , (-,der Executivo a insti-
1 rir , Cjndaçáo Estadual do
Meio ;';mhiente - EMleNl.e dá ou-
tras providências (com prazo de
apre.iu,õo Luxado em 30 dias).

N° 486/87. da autoria do Sr.
Governador do Estado, que dis-
pIe ç"hre a iamir'istraçãc da Pc
qlu 11-ri j. etana de Belo HorI
cante e dá oi,tras provioências
com prazo de apreciação fixado:

e- 30 eisa

13/10/87:
NO 487/87, de autoria do Sr.

Deputado Armando Costa, que dá
a ien'>'ri'i'>lãr de "ardina Sil-
va à Escola Etsdul do Dairro
'inc -lcti'snte, lá cidade de Va
zante

N° 488/87,oe autoria ia Sra.
Deputada Maria Elvira, que de-
clama do 1 tisédade pública a
1_c:iãu Cunu'iitánia do Dai--
r-3 iotrrllrdia, na cidade	de
Contagem.

N° 489/87.dr' autoria da Sra.
Deputada Maria Elvira, que 10°-

clara de utilidade púbi-;'>
1 .,nla,ic Cidade das Meninas -

de Caratinga.

N° 490/87, de autoria do Sr.
Deputado Nilmário Miranda, que
iis'aôe sobro a publicação u
"Minas Cersis" cc noticiários e
nemontinioS ris atividades dos
PcJ-'r'o do E lace e Cá outras
Ir ,idêr Ia -

N° 491/87, dc autoria ia Sr.
Deputado Jorge Gibran, qi.e do_
COara de utilidade pública
oroisian-is 'OCOS "hssinia:is

ctn""n, is "idad- dr
Campanha.

15/10/87:
N° 492/87, cio serris dc Sr.

Deputado Sebastião Helvécio, que
declara de utilidade pública a
°a-ieiale Pró-Melhoramentos do
noirro Esplanada, de Juiz de
Fora,



1
N° 493/87, de autoria no Sr.

Deputado Sebastião Helvécio, que
declara de utilidade pública a
Associação Assistencial João de
Deus, com cede em Pepueri.

NO 494/87, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio,que
declara de utilidade pública a
Associação de Proteção ao Guar-
da-Mirim de Recreio, com sede
na cidade de Recreio.

N2 495187, de autoria do Sr.
Deputado Hilton Cruz, que dá a
denominação de Joana Cardoso à
rodovia que liga a cidade de
P'kxites Claros a Juramento.

NO 496/87, de autoria do Sr.
Deputado Nilmário Miranda, que
declara de utilidade pública o
Centro de ADerfeiçoamento do Tra
calbador, c0 sede em Betim. -

N0 497/87, de autoria do Sr.
Deputado Delfim Ribeiro, que ao
coriza o Poder Executivo a fa-
zer vreic do imóvel que men
cions ao patrimônio do MuníciO
pio de Mirai.

NO 498/87, de autoria do Sr.
Deputado Sérgio Emílio, que com
cede o título de Cidadão Honori
rio de Minas Gerais a Hélio Jef'
ferson de Souza.

19/10/87:
NO 499/87, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a fuzer
reversão de imóvel de crocrivua
de do Estado ao patrimônio co
Município de Juiz de Fora.

N° 500/87,de outoria iv Sra.
Deputada Maria Elvira, nus de-
claro de utilidade públIca
rupo Guarani de eatro, de 41-

fenas.

20/10/87:NO 
501/87, de autoria do Sr.

Deputado Geraldo Rezende.cue dc
clara de utilidade pública a Cv

sociação Regional dos iron.utc -
reo -1crtigraneiros em 1er15n-
dia.

l,2110187:
N° 503/87, de autoria do Sr.

Deputado Andersondauto,que au
toriza c Poder Executivo a doar
imóvel de propriedade dc Eetdc
à sociedade esDcrtiva bOcraba
Tênis Clube. de Uberaba.

NO 504/87, do autoria do Sr.
Deputado Ferraz Caldas, que de-
clara de utilidade pública a Lo

ja Maânios 1 guia de vais no
21v, com sece em Belo Horizonte

N° 505/87, de autoria do Sr.
Deputado João Rosa, que autori-
za o °oder Executivo a doar imó
vel de sua propriedade ao Muni-
cípio de Paraisópolis, e dá ou-
tras providências.

NO 506/87, de autoria do Sr.
Deputado Sasnir Tarmiús, que de-
clara de utilidade pública a t

sociação dos Servidores Públi
oco Municipais de Ituiutaba -
cSPVI, com sede em Ituiutaba.

NO 507/87, de autoria do Sr.
Deputado Ninico Rezende, que de
clara de utilidade pública a Lo
ia Maçônica Ciência e Virtude n-2
968, com sede na çidade de For-
miga,

29/10/87:
NO 510/87, de autoria do Sr.

Deputado Ronaldo Vasconcelios
que declara de utilidade públi-
ca a Associação Casa do Caminho,
com sede no Município de Ibiri
té.

30/10/87:
NO 511/87, de autoria dc Sr.

Governador do Estado, que auto-
riza o oder Esecutivc a insti -
tuir a Fundação Estadual de Fdrj
cação de Minas Gerais - FEEt'C.

°ROIETCS DE RESOL.UÇAO

7/10/87:
NO 447/87, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Ccnvênio celebrado em 10 de ju-
nho de 1987 entre a Secretaria
de Estado do Abastecimento, as
Centrais de Abastecimento de Mi
nas Gerais S.A. - CEASA-MG e o
VunicípiO de Caxambu.

NQ 448/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
ermo de Convênio celebrado en-

tre o Estaio de Minas Gerais
através da Secretaria da Agri-
cultura, e o Conselho Comunitá-
rio de Empossaco, no Municípic
de Virgolândia.

20/10/87:
N° 502/87, cc autoria do Sr.

Deputado Agostinho Valente, que
altera a redação do art. 79 da
Resolução 996, de 19 de no-
vembro de 971, que contém o Re
gimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

NO 508/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
onvênio celebrado entre o Esta

Jr-, cio Y inas Gerais, através da
iracreteria de Estado da Agricui
cura e Pecuária, e o Centro Co-
munitário Rural de Catuti.

NO 509/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, tua aprova o
Convinio 330, celoorado en-
tre o tetodo cc Minas Cerais,a-
travós da Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social, e a
o ssociação dos Moradores do Coo
unto Residencial dos Gorduras

Maria, com sede era Belo No
rizonte.	 -

REGUERIMENTCS NUMERCC[CL

7/10/87:
N° 972/87, de autoria do Sr.

Deputado Paulo Pereira, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Diretor-Geral do
CNER, Secretário de Estado de
Ciência e Tecnologia e Superin-
tendente da Comissão de políti-
ca Ambiental - COPAM, no senti-
do de que meia determinada a
riesobstrução de uma manilha lo-
calizada na altura do km 502,da
rodovia BR-262, no lugar denomi
nado Espraiado, no Município d
Noema, mais precisamente no Va-
le do Córrego Doce.

NO 973/87, de autoria do Sr.
Deputado José Duarte, formulan-
do apelo aos Srs. Governador do
Estado e Secretário de Estado
de Obras Públicas no sentido de
determinarem providências obje-
tivando a construção de prédio
a ser destinado ao funcionamen-
to da delegacia de polícia e da
cadeia pública da cidade de Ta-
pira, utilizando-se, para isso,
de área de 900 m 2 , de proorieda
de do Estado, descrita na Lei
Nnici1 nC 232, de 8/6/78.

NO 974/87, de autoria do Sr.
Deputado Sérgio Emílio, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta-
do da Educação no sentido de
que seja revogado o Decreto 00
27.276, de 25 de agosto do cor-
rente ano, que sustou os atos
de autorização especial concedi
da a ocupantes de cargos das
classes de professor e especia-
lista de educação.

NO 975/87, de autoria do Sr.
Deputado José Bonifácio, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de ser incluí
do no Programa de Acesso Asfál-
tico do Governo o trecho BR-040
-Oliveira Fortes -Paiva-MG-448.

NO 976/87, de autoria do Sr.
Deputado José Bcxaifácio,forrnu -
lando apelo aos Srs. Governador
co Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de ser incluí
do no Programado Acesso Asfálti
co do Governo o trecho que liga
a BR-040 a Piranga.

NO 977/87, de autoria do Sr.
Deputado Dirceu Pereira, formu-
lando apelo ao Sr. Secretário
de Estado do trabalho e Agio So
cial no sentido cc que autorize
a construção de um centro soci-
al urbano no Conjunto Cristina,
Município de Santa Luzia.

NO 978/87, de autoria do Sr.
Deputado Dirceu Pereira, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta-
do da Educação no sentido de
que seja construída uma escola
no Bairro Kátia,Município	de
Ribeirão das Neves.

N° 979/87, de autoria do Sr.
Deputado Agostinho Valente, for
mulando apelo ao Sr. Presidente
da República e ao Sr. Ministro
da ustiça no sentido de ou-- se
jam tomadas as medidas que men-
ciona, visando à proteção do í.
Ricsrco Rezende. da CP de Con-
ceição do tracuala.

NO 980/81, de autoria do Sr.
Deputado Vítor Penido, formulan
do apelo aos Srs. Governador do
Estado, Secretáriodo Estado do
Abastecimento e Presidente das
Centrais de Abastecimento de Mi
nas Gerais S.A. - CEASA, no sen
tido de que determinem a instar
lação de um posto de vendas da-
quela empresa na BR_OLrO,nas ocr
cantas da Fábrica de Cerveja
Sl<l, objetivando facilitar o
atendimento aos produtores ru-
rais e à população das cidades
situadas entre Belo Horizonte
Conselheiro 1 a patete e Ponto No

NO 981/87,ce autoria do Sr.
Deputado Geraldo Rezende, formo
'ando apelo ao Sr. Presidente
da República no sentido de que
seja indicado o Professor Gama-
heI Herval para exercer o car-
go de Ministro da Educação.

NO 
982/87,de autoria do Sr.

Deputado Kemil Kijsaira, foimu -
lando apelo aos ira. Governador
ao Estado e Secreta-'rio cc Esta-
do da Educação no sentido de se
autorizar a extensão de série
na Escola Estadual José Expedi-
to Souza Campos, localizaciv no
Distrito de Rio retiono. Mmi-

cípio de Teófilo Otoni.

NO 983/87, de autoria co Sr.
Deputado Kemil Kumaira, formo -
lando aoelo aos Srs. Governador
do Estado e residente da CELE
M:G no sentido de se instalar
serviço de DDE no Município is
Salto da Divisa.

NO 984/87, de autoria do Sr.
Deputado Kemil Kumaira, formu -
isndo apelo aos Srs. Governador
do Estado e °residente da TELE-
MIG no sentido de se instalar o

serviço de DOO no Município de
Fntre Rios de Minas.

5/10/87:
NO 985/87, de autoria do Sr.

Deputado Geraldo Rezende, formu
lando apelo ao S r . Secretária
de Estado da Educação no senti-
do da liberação de verba para
a reconstrução do prédio da Es-
cola EstadualDc. Duarte Pimen-
tel de Jlhoa, localizaca na ci-
dade de Uberlândia.

NO 986/87, de autoria do Sr.
Deputado Domingos Lama, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Diretor-Geraldo
DER no sentido de que seja im -
plantado e pavimentado o tre-
oro de estrada que liga Amparo
do Serra a dequeri, numa exten-
são de 18 km.

N° 987/87, de autoria do Sr.
Deputado Domingos Lanna, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado o Diretor-Geral do
DER no sentido de que determi-
nem providências objetivando a
implantação e pavimentação da
estrada que liga Acaiaca a Bar-
ra Longa, com 7 km de exten-
sao.

NO 988/87, de autoria do Sr.
Deputado Eduardo Dttoni, formu-
0000 apelo aos Srs. Presidem -

tecia Ropíblica, Ministro da Fa-
zenda, Governador do Estado e
Secretário de Estado da Fazenda
no sentido de que envidem esfor
ços visando revogar o Convêni
1CM 27/87, de 18/8/87, que alte
55 disposições do Convênio 1CM
05/76, de 18/3/76, celebrado pe
lo Conselho de Política Fazenda
ria - CDNFAZ, cm sua 47 reu-
nião ordinária, Dor ser indubi-
tavelmente danoso à economia e,
pvItiovl.:mente, ao desenvolvi-
mento da cafeicultura no País.

NO 989/87, de autoria do Sr.
Deputado Bernard Rubinger,formu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de que adotem
providências para a pavimenta-
ção asfáltica do trecho que li-
iv 0v cidades de Monte Alegre
de Minas e Tupacigoara.

NO 990/87, de autoriado Sr.
Deputado Luís Ganogi, formuian
dc apelo aos Srs. Governador do
iv.tado, Secretário de Estado de
Agricultura e Pecuária e Presi-
dente da CAMIG no sentido de ge
sejam tomadas as providências
necessárias à instalação de um
posto de vendas da CAMIG em Ex-
trema.

NO 991/87, de autoria do Sr.
Deputado luís Gaidoogi, formulin
do apelo aos Srs. Governador do
EotaOo, Sec:vtíciu de istado de
Agricultura e Pecuária e Presi-
dente da CAMIG no sentido de
que sejam tomadas as providên -
cias necessárias à instalação
de posto de vendas da CAMIG em
Coqueiral.

NO 992/87, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,
formulando apelo ao Sr. Gover-
nvcio: co Estado no sentido de
ou autorizar a implantação de
um centro de saúde no Bairro
Eldorado, no Município de Ita-
bira.

NO 993/87, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,
formulando apelo ao Sr. Secreti
rio de Estado cv Educação no
sentido de ser autorizada a re-
forma completa no prédio da Es-
cola Estadual Professor Manoel
Soares, do Distrito de Ipoema,
e a recuperação do mobiliário
vIl existente.

6/10/87:
NO 994/87, de autoria do Sr.

Deputado Paulo Pereira, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta-
do da Fazenda no sentido de que
sejam revogadas as disposições
do Decreto nQ 27.351/87, no que
diz respeito às alterações in-
troduzidas na tributação dos
produtos da agropecuária, man-
tendo-se a sistemática anterior,
até a promulgação da nova Cons-
tituição Brasileira.

NO 995/87, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibran, formulan
do apelo aos Srs. Ministro dos
Transportes e Superintendente
Regional da Rede Ferroviária Fe
dera l S.A. no sentido de que se
jam envidados esforços para que
se faça doação ao Distrito de
Flora, pertencente a Três Cora-
ções, de área localizada nos
fundos da estação ferroviária
daquele Distrito.

8/10/87:
No- 996/87, de autoria do Sr.

Deputado Hilton Cruz, formulan-
do apelo aos Srs. Ministro da
Agricultura, Ministro do Inte-
rior e Presidente do Banco do
Brasil S.A. no sentido de deter

minarem providências objetivan

do agilizar a liberação de ver-

bas para atender aos pequenos

produtores do Norte de Minas Ge
rais.

NO 997/87, de autoria do Sr.
Deputado Domingos Larïai, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente da
TELEMIG no sentido de determina
rem a eatenaiodos serviços tela

fônicos prestados no Município
de Ponte Neva, com a colocação
de telefones residenciais e co-

merciais nos Distritos de Oratá
rios, Vau-Açu e Rosário do Pon
tal, no mesmo Município.

NO 998187, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,
formulando apelo ao Sr. Governa
dor do Estado no sentido de au-

torizar q.e se órgãos oróorirrs da
administração estadual façam Os
estudos necessários sobre o po-

tencial de Itabira no que tange
à implantação de cursos de ní-

vel médio de Eletrônica e Mine-
ralogia e de nível superior de

Engenharia Industrial, Odontolo
gia, Agronomia, Ciências Econô-

micas, Direito e outros,através

m de convênio com a Fundação Ita-
birana Difusora de Ensino-FIDE,

e que, após a conclusão desses

estudos, promovam a implantação
desses cursos naquele Município

NO 999/87, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,
formulando apelo junto à Supe-
rintendência Regional do INAMPS

no sentido de que ceda, em regi
me de comodato, uma ambulância

para a prestação de serviços no

Município de Itabira e também

uma aparelhagem para hemodiálise
a ser instalada no Hospital Nos

sã Senhora das Dores,localizado
no mesmo Município.

NO 1.00I)/87,de autoria doSr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,

formulando apelo aos Srs. Gover
nadar do Estado e Secretário de

Estado de Esportes, Lazer e tu-

rismo no sentido de determina-

rem seja examinada a possibili
dade de criação de um programa

de incentivo ao esporte profis-

sional através do patrocínio de
agentes financeiros do Estado,
que veiculariam seus nomes nos

uniformes de clubes mineiros.

N° 1. 001/87, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,

formulando apelo ao DER e à Em-

presa Gontijo Transportes Ltda.

no sentido de ser providenciada
a criação da linha que faça o

percurso São Domingos do Prata-

Belo Horizonte e vice-versa, em

pelo menos um horário por dia.

NO 1.012/87,de autoria do Sr.

Deputado Jairo Magalhães Alves,

formulando apelo ao Sr. Secreti
rio de Estado da Educação no

sentido de se providenciar a li
beração de jogos de carteira
escolar, arquivos de aço, armá-
rios e máquinas de escrever pa-
ra a Escola Estadual Professor
Emilio Pereira de Magalhães,lo
calizada em Itabira. -

N° 1.033/87,de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio, or
mulando apelo ao Sr. Secretário

de Estado da Educação no senti-

do da verificação da possibili-
dade da construção de um novo

prédio para abrigar a Escola Es

tadual Maria Elba Braga, da ci-
dade de Juiz de Fora.

NO 1.804/87,de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio, for

mulando apelo ao Sr. Presidente
do Oanco do Estado de Minas Ge-

rais - OEMGE, no sentido de que
seja verificada a possibilidade

de instalação de uma agência do

BEMGE no Bairro Santa 1erezinn
na cidade de Juiz de Fora.

N° 1.5/87,de autoria do Sr.
Deputado Jaime Hartins,fornulan

do apelo ao Sr. Presidente di
TEL.EMIG no sentido de determi-
nar providências objetivanco a

implantação do Sistema DDD e am
pliação de terminais urbanos dê

tole 0onia na cidade de Martinho
Campos.

NO 1.806/87,de autoria do Sr-
Deputado Jaime Hartins,forrnulan

do apelo aos Srs. Governador do
Estado e Secretário de Estado

de Indústria e Comércio no sen-
tido de adotarem providências

imediatas visando à implantação
era Divinópolis de uma cidade in

dustrial de alta tecnologia,ani
xa ao atual conjunto ali exis-
tente.

NO 1.007/87,de autoria do Sr.
Deputado Agostinho Patrus, for-
mulando apelo aos Srs. Ministro

da Fazenda e Superintendente ca

Receita Federal em Minas Gerais

através do Sr. Governador do Es

tado, no sentido de serem pres-

tados esclarecimentos à Casa a

respeito de expediente endereço

do aos profissionais liberais

de Governador Valadares pela De
legacia da Receita 7ederal da-
quela cidade.

NO 1.008/87,de autoria do Sn
Deputado Dirceu Pereira, formu-
lando apelo ao Presidente da

METRO8EL no sentido de serem
determinados estudos que viabi-

lizem a criação de uma linha de
ônibus ligando o Bairro Santa
Margarida, Distrito de .Justinó-
polis, Município de Ribeirão
das Neves, à Cidade Industrial,
Município de Contagem.

NO 1.009/87,de autoria do Sr.

Deputado Dirceu Pereira, formu-

lando apelo à Secretaria Especi
ai de Abastecimento e Preços -
SEAP, no sentido de que sejam
retirados da tabela da SUNAB os

produtos avícolas: frangos e

OVOS.

NO 1.010/87,de autoria do Sr.
Deputado Narciso Michelli, for-

mulando apelo ao Sr. Governador

do Estado no sentido de que se-

ja encaminhado a esta Casa pro-
jeto de lei que dê nova reda -
ção ao item III do art. 45 da

Lei nQ 9.346, de 5/12/86, com

vistas a assegurar direito ao

enquadramento ou reenquadramen-
to ao servidor efetivo que te-

nha, até a data da publicação
da referida lei, função corres-

pondente ao cargo pleiteado, no

órgão central da Secretaria de
Estado da Educação, em Delega-
cia Regional de Ensino ou em nó

olmo do Programa Estadual di
Alimentação Escolar.

NQ 1.011/87,de autoria do Sr-

Deputado Agostinho Valente, for

sujando apelo ao egrégio Tribu-

nal de .Justiça do Estado de Mi-

nas Gerais no sentido de que,
"ex vi" art. 124, item II, da

Constituição Estadual, envie ao
Poder Legislativo, com a urgên-

cia necessária, projeto de lei
corrigindo os atuais desníveis
resultantes do sistema de qBin-
gBênio progressivo, de forma a
compatibilizá-lo com o disposto
no art. 136 da Lei Maior Esta-

dual, pela justificação que mcm
ciona.

NO 1.012/87,de autoria do Sr.

Deputado Paulo Pereira,formulan
do apelo no sentido de se fazer
constar nos anais desta Assem-

bléia Legislativa fiel cópia do
suplemento intitulado "Aquarela

do Menino Rangehiano", integram
te da 2.347C edição do jornai
"Gazeta do Patrocínio", que nar

rã cassagens tí p icas da histo-
ria dc Município de Patrocínio.

13/10/87:
NO 1.013/87,de vitoria do Sr.

Deputado João Bosco Martins,
formulando apelo ao Sr. Secreti
rio de Estado da Educação no
sentido de que determine a recu

peração do rédio da Escola Es
tadual Domingos Rodrigues Rabe-
lo, localizada no Município de
São Caetano da Moeda - 'C.

N° 1.014/87,do autoria do Sito
Deputado Ninico Resende, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Diretor-Geral do
DER no sentido de que sejam cxc
cotadas obras de alargamento,ri
capeamemto e construção de 3i

pista e acostamento da Rodovia
MG-050, que liga Formiga a Div!
nópolis. -

NO 1.015/87,de autoria do Sr.

Deputado Ninico Resende, formu-

lando apelo ao Sr. Diretor-Ge-
ral do :,ER/M-, no sentido de que
seja construíco um abrigo para
passageiros mc cruzamento das
rodovias PR-324 e MG-05.

NO 1.016/87,de autoria do Sr.
Deputado Ninico Resende, formu-

lando apelo aos ira. Tovernador

do Estaco e Diretor-Geral do
DER no sentido de que sejam cxc
outados os serviços de alarga
mento e recapeamento da BR-354,
que liga Formiga a Cano Belo,
a qual está delegada ao DER.

NO 1.017/87,de autoria do Sr.

Deputado Minico Resende, formu-

lando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de que de-
termine ao DER estudo objetivan

do a construção de uma varianti

na MG-050, que liga Divinópolis

a Formiga, na altura do km 126,
nas proximidades da ponte sobre

o rio Lambari, a fim de que se-
jam evitados os constantes aci-

dentes no local, que atingem in
dices alarmantes. -

NO 1.018/87,de autoria do So
Deputado Jorge Gibrain, formulan
do apelo aos Srs. Governador do

Estado, Secretário de Estado do
Abastecimento e Presidente da
CASEMG no sentido de se provi-
denciar a construção de mais
uma unidade da CtSEMG em Três
Corações, no Sul de Minas.

NO 1.019/87,1e autoria do Sn
Deputado José Belato, formulan-
do apelo aos Srs. Secretário de

Estado do Abastecimen-o e Pre-
sidente da CASEMG no sentido da
criação, no Muniolpio de Nonse-

rtxr Paulo, de uma unidade da-

quela Companhia, com a conse-

qüente construção de um armazém

e de silos destinados à estoca-

gem de sua crescente produção
agrícola, os quais poderão atem

der, também, aos agricultores do
vizinho Município de Cordislãn-
dia.

NO 1.020/87,de autoria do Sr.

Deputado Bernardo RLinger, for

mulando apelo aos ira. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado de Agricultura e Pecuária
e Presidente da CAMIG no senti-

do de que determinem providên-
cias visando à instalação de um

posto de vendas dessa empresa na
cidade de Matutina.

NO 1.071/87,de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Rltinger, for
mjlndo apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado, Secretário de Es
tado de Agricultura e Pecuária
e Presidente da CAMIG no senti

do de que determinem a instala--

ção de um posto daquela oompa-
rrhia em Rio Paranaíba.

N° 1.022/87,de autoria do St
Deputado Bernardo Rttinger, for
mulando apelo aos trs. Governa:

dor do Estado e Secretário de
Estado de Agricultura e Pecuá-

ria para que determinem provi-

dências no sentido da instala -
ção de um posto de vendas da

Companhia Agrícola de Minas Ge-
rais - CEIMIG, em Arapuã.

NO 1.023/87,de autoria do Si
Deputado Bernardo Ringer, for

riulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado, Secretário de Es
tado de Agricultura e Pecuárii
e °residente da CAMIG no senti-
do de se adotarem medidas obje-

tivando a implantação de um pox
to de vendas da CAMIG no Munici

pio de Presidente Olegário.

NO 1.024/87,de autoria do SE
Deputado Hilton Cruz, formulan-

do acelo ao Sr. Governador do

Estado no sentido da liberação

de verba destinada ao capeamen-

to asfáltico do calçamento p011
édrico existente nos bairros de

Montes Claros.

NO 1.025/87,de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Rezende, formo
lando apelo aos Srs. Governacor

do Estado, Secretário de Estado
da Fazenda e Secretário de Esta

do do Abastecimento no sentidú
de determinarem providências pa
ra o exato cumprimento do Decri

to Estadual n0 24.224, 28 de de-
zembro de 1984, que, no art.82,
itens XX a XXII, isenta de 1CM
os rnoutc5 tortifrutiqranjeircs.

NO 1.026/87,de autoria do Si
Deputado Jorge Hannas, formulan
do apelc ao Sr. Ministro das Ci
munioações no sentido de se via
bilizar a implantação do siste0
ma DOO nos Municípios de Matip

Santa Margarida, Caparaó, Sue-
nésia, Santana do Mai*n.iaçu e Se

ricita.



N2 1..027187,de autoria do Sr.
Deputado Jorge Mamas. formulan
do j1c co r. Diretor-Geral d
DER no sentido de se estudar,
junto à empresa concessioflária
da linha, a possibilidade os co
locação de um ônibus executivo,
cue parta da cidade de Marhumi-
ri para Belo Horizonte, com es
cala em Manhuaçu, sendo o horáT
rio de partida 51h30min e o de
rotcrno 19 horas.

NO 1.08/87,de autoria CO St
Deputado KmiJ Kuna ira, formo -
lando aoelo aos Srs. Governador
do Estado de Minas Gerais e Se-
cretário Extraordinário de Esta
do de Assuntos Municipais n
sentido de que seja autorizada
a construção de 200 casas popu
lares no Município de Serra do
Aimorés.

N9 1.029187,de autoria do Sr.
Deputado Kemil Krjira, ormu -
ande anelo aos Srs. Governador

do Estado e Presidente da
TEoEMIG no sentido de se insta-
lar o serviço de DOOno Muniri-

pio de Poté.

14/10/87:
N° 1.030187,oe autoria do Sr

Deputado Sérgio Emilio, forme-
lance apelo ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência 50
dai e aos Presidentes do INPS,
do INAMPS e do IAP.1S no sentido
de que sejam atendidas as rei-
virdicações dos previdenciários
duo se encontram em greve.

Me 1.031/87,de autoria do ir.
Deputado Domingos Lanna, ormu-
lando apelo aos S:s. Governador
do Estado, Secretário de Estado
dos rarsoortes e Diretor-Geral
de DER no sentido de determina-
rem providências objetivando a
construção e pavimentação da es
trada que liga Capitão Martins
povoado do Município de Raul So
ares, a Ipetinga.

NQ 1.032/87,de autoria do Sr.
Deputado Márcio Maia, formulan-
do apelo ao Sr. Governador do
Estado no sentido de que deter-
me ao DER que efetue o recapea-
mentc asfáltico da rodovia	de
Café, no trecho compreendido en
tre a cidade de Monte Belo e
divisa cio Estaco de São Paulo.

NO 1.033/87de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, for-iu -
lando apele ao Sr. Presidente
ccv Reciu1i:ae ao Sr. Ministro da
Previdência Social no sentido da
imp lantação, com urgênoia,nO P
is, do sistema de paridade sala
rial para apnsentados dos seto-
res púhioc e privado.

Me 1.034/87.de autoria do Si
Deputado Jaime Martins, formu-
lando apelo ao Sr. inistro da
Justiça e ao Sr. Presidente do
Conselho da Justiça Feoeral no
sentido de que determinem provi
dências objetivando a instala -
ção de uma Vara da Justiça Pede
rei - Seção Judiciária de minas-
Gerais, no Município de Divinó-
polis.

Me 1.035187,de autoria do Sr.
Deputado Nilmnário Miranda, for-
muiando apelo ao ir. mresidento
da Assembléia Nacional Constitu
inte no sentido de que seja co
signado apoio explícito às rei.__
vindicações dos aposentados pa
ra que essas constem do textodã
nova Carta Constitucional.

15/10/87:
N9 1.036/87,de autoria do Si

Deputado Sebastião Helvécio, for
mulardo apelo aos ira. Governa-
dor do Estado e Presidente do
Banco co Estado de Minas Gerais
- dEMCE, no sentido da verifica

çàc da possibilidade de se ins-
talar uma agência daquele Banco
na cidade de Dias Fortes, ouic
Município não conta ainda com ris
nbuma instituição financeira.

N 1.037/87,ie autoria do Si
Deputado Sebastião Helvécio, For
muisndo soelo ao Presidente d
ILEMIO no sentido da verifica-

ção CC possibilidace de se ins-
talar sistema deDiscagem Dire-
ta à Distância - CDD, no Municí
oio de Dias Fortes.

N° 1.038187,de autoria co Sr.
Deputado Sebastião Helvécio, for
mu.anco apelo ao Sr. Gcvernvdor
do Estado, ao Secretário de Es-
tado de Segurança PCblica e ao
Secretário de Estado da Samde
no sentido de verificarem a pos
sitilidade de se atenderem os
profisslcnais da área da Saúde,
subordinando o Hospital João
.5Xi11 - Pronto Socorro de Belo
Horizonte - e o Hospital Maria
Amélia Lins à gestão da Secreta
ria cc Estado da Saúde.

Na 1.039/87,de autoria do Sr.
Deputado Bernardo RLt)inger, for
mulando apelo aos Srs. Governar
dor do Estado, Secretário de Es
tado de Agricultura e Peouári
e Presidente da Companhia Agrí-
cola de Minas Gerais - CPMIG,pa
ra que adotem orovidêrcias no
sentido da instalação de um pos
te de vendas daquela empresa na
cidade de Lagoa Formosa.

NQ 1.040/87,de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Ri.oinger, fc
mu-'ando apelo aos ira. Governa-
dcir do Estado e Presidente da
Companhia Agrícola de Minas Ge-
rais - CiMIG, para que adotem
providências no sentido de ins-
talação de um posto de vendas da
quela Companhia co Varão,nO Mú

nicípio de São Gonçalo do Abamo
té.

Na 1.041/87,de autoria do Sr-
Deputado Bernardo RLinger, or
mailando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado. Secretário de Es
tado de Agricultura e Pecuária
e Presidente da Companhia igri-
cola de Minas Gerais - CGMIG,no
sentido cc que sejam tomadas as
providências necessárias à ira-
tadagão de posto de venda da
C'IMIC e Tiros.

N° 1.042/87.ce autoria do Sr.
Deputado Eduardo Ottoni, forícu-
anco acielo cio Sr. Governador

do Estado e ao 'resident
e do

IPSEMC no sentido de eu ,-, seda
amltado o atendimento mEdro
odcntolágico, laboratorial e
hnpiielar de FSEC em Vargi-
nha.

NO sutcriC co Sr.
Deputado Jorge Gibrani, darmulso
do apelo aos Srs. Governador do
Estado, Secretário de Estado dos
Transportes e Diretor-Geral do
DER no sentioo de que adctem as
providências necessárias para o

	

recapeamento do trecho	ca
E1R-355, oop:oendido entre	a
PR-3!31 e Campo Belo.

Me 1.044187,de autoria do Sr.
Deputado Knul Kunaira, foru -
lanJc apeio aos Srs. Governador
do Et2d0 ci Presidente da
TELEMIG no sentido de se insta-
lar o sistema ODO no Município
cc Padre Paraíso.

NO 1.045/87 , dc autoria do Sr.
Deputado Knhl Kuanira, formo -
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente co Banco
do Brasil no sentido de se ins-
talar uma agência daquele esta-
belecimento nancário no Municí-
pio de Padre Paraíso.

16/10/87:
Na 1.046/87 de autoria do ir.

Deputado Vítor Penido, formular
do apelo aos Srs. Governador do
Estado e Presidente da TELEMIG
para que se adotem providências
visando à melnoria do serviço te
lefmnico no Muricípio de Maeda.

NO 
1.047/87,de autoria do Sr.

Deputado Vítor Penido, formja
do apelo aos Srs. Governador dc
Estado e Secretário de Estado da
Segurança Pública no sentido de
que se adotem providêrcias vi-
sando conceder à Delegacia de
uo'íoia de Raposos uma viatura
cara o destacamento policiol da
quele Munidioic.

NQ 1.048/87.1v autoria do ir.
Deputado Rubens Garcia, formulan
co apelo aos irci. Governador d
Estado e Secretário de Estaco
do Interior e Justiça no senti-
do de que determinem providên -
dias visando a construção de
prédio para a cadeia pública de
Carmo de Minas.

N2 1.049/87,de autoria do ir.
Deputado Luís GaMogi, formulan
do apelo aos Srs. Governador do
Estado e Ciretar-Geral do DER no
sentido de determinarem as pro-
vidências necessárias à constru
ção de uma ponte sobre o ribei-
rão Cunhas, no trecho de acesso
a Cristais (estrada Boa Esperam
ça - Campo Gelo).	-

No- 1.050/87,de autoria do Si
Deputado Luís GanÈogi, formular
de apelo aos Srs. Governador de
Estado e Secretário de Estado da
Educação no sentido de adotarem
providências necessárias à re-
forma e ampliaçEn de prédio da
Escola Estacual Dárbara Heliodo
ra, em São Gonçalo do Sapucai.

N° 1.051/87,de autoria do Sr-
Deputado Luís Gamitiogi, formular
do apelo aos Srs. Governador cfõ
Estado e Secretário de Estado
da Educação no sentido de que
determinem providências visando
à reforma do prédio da Escola
Estadual Iracema Rodrigues, da
cidaoe de Machado.

Me 1.052187,ci autoria do Sr
Deputado Luís Gamitogi, formulan
do apelo aos ira. Governador d
Estado e Secretário de Estado
da Educação no sentido de oum
determinem providências visando
1 ampliação de prédio da Escola
Estadual Nusa Senhora de udur-
des, de Maria da Fé.

N° 1.053187,n.e autoria do ir.
Deputado Wellingtan de Castro,
'ormjlando a pelo à mrefs!turau
nicipal de Ibirité no sentido de
que sejam to-adas providências
urgentes na vsci;ão de proole -
mas existentes no Bairro Palma-
res daquela :ccaiidade.

Na 1.054187,de autoria de Sr.
Deputado Aloisio Garcia, formu-
lando apelo ao Sr. Secretário de
Estado de lssuntoa Municipais no
cntidG cc se dar orioridade à
construção do 120 )oem) casas po
oulares, sob o regime de mutid
rio e dentro do Programa Comuni
tino de Haoitação Popular-Pré
Haoitação no Município de Pa-
vão.

Na 1.055/87,Ce autoria de Sr-
Deputado Aloísio Garota, formu-
1anc anelo ao ir. Secretário rim
Estado de Aauntcv acunicipais no
sertico de se dar prioridade à
construção de 100 (cem) casas Po
pulares, soo o regime de muti-
rão e dentro do rogrsma Comuol
tário de Habitação popular_mró_
Habitação, no Município da
Aguas Formosas.

Me 1.056/87.de autoria CO Si
Deputado Aloisio Garcia, formu-
lando apelo ao Sr. Secretário de
Estado de Assuntos Municipais no
sentido de sedar prioridade à
construção de 100 (cem) casas P0
pulares, sob o regime de muti
mão e dentro do Programa Comuni
táric de Haoitação P3pular-Pr5
Habitação no Municíio de lia-
ci.

No- 1.057/87,de autoria de Sr.
Deputado Aloisio Garcia, formu-
lando apelo ao E:. Secretário de
Catado de Assuntos Mjnicioaisno
sentido de se dar pricridade à
construção cc 100 )cem) casas po
pulares, sob o regime de muti
rão e dentro de Programa Comuni
tário de habitação Popular_mróT
Habitação, no Município cc Per-
dões.

Na 1.058/87,de autoria do ir.
Deputado Aloisio Garcia, for'u-
lando apelo ao Sr. Secretário de
Estado de Assuntos Municipais no
sentido de se dar prioridade à
construção de lCD (cem) casas po
Polares, sob o regime de muti
rão e dentro do Programa Coauni
tino de Habitação Popular-Pré
.aoitaçãc, no Município de In -
gaí.

Na 1.059/87dc autoria do Si
Deputado Aloisio Garcia, ormu-
larcdc apoio ao Sr. Secretário de
Estado de Gasuntos Municipais no
sentido de se dar prioridade à
monmtruçãc de cOO (cem) casas Po
pulares, som o regime de mutI
rio e dentro do Programa Comuni
tário de Habitação Popular-Pr6
HhitCçãc, no Município de Sen-
to Antônio do Amparo.

Na 1.360187,de autoria do ir.
Deputado Aloisio Garcia, formu-
dando apelo ao Sr. Secretário de
Estado de assuntos Municipais no
sentido de se dar prioridade à
construção de 100 (cem) casas po
pulares, sob o regime de meti -
não e dentro do urograma Coauni
tánio de Habitação PopularPr6
Habitação, no Município de Ri-
beirão Vermelho.

NO 1.061/81,ce autoria de ii
Deputado Eduardo Ottoni formu-
i0000 apelo aos ira. Governador
ou Etaio e Secretário de Esta-
do da Educação ro sentico de Que
seja construído um orédio para
abrigar a Escola Est5dus Cora-
ção de lesos, na cicado de Var-
ginha.

NQ 1.062/81,oe auturia Co Sr.
Deputado Carlos Pereira, formu-
lando apelo aos Era. Governador
do Estaco, Secretário cc Estado
do Governo e Coordenação Políti
ca e Secretário de Estado do _Cã
balbo e ação Social no sentido-
de se envidarem cadarços para
amenizar os grandes prooleas
oausaoos oela forte seca nua atu
slmente assola a região de Mon-
tes Claros.

Na 1-063/87,de autoria do Si
Deputado Carlos Pereira, forou-
lando apelo aos ira. Governador
de Estado,Ministro de Estado do
Irserior,MinlstrO de Estado da
Agricultura, Ministro de Estado
da I:rigação,Secretário de Esta
ou co Governo e Coordenação PriO
iítica,Seoretário de Estado de
Ooras PúblicasSecretáriO de Es
taco Extraordinário de Assuntos
Eluniciapis e Secretário de Esta-
do de Agricultura e Pecuária, no
sentido de se unirem esforços pc
ra amenizar os graves problemas
enfrentados pelo Nortede Minas
que mais uma vez atravessa um
perí000 de arrasaoora seca, com
prometendo todo o projeto deser
.jclvimCntlSts da :aqião.

N9 1.064/87,de autoria de Sr.
Deputado Ketail Kiimmaira, formL -
lando apelo aos Srs. Governador
do [stadc a Secretário de Esta-
do tios ranspertes nosentidode
de se autorizar o asfaltamento
da estrada coe faz a ligação los
4rnic1pios de Carlos Chagas e
Lkrbjratiba.

20/10/87:
Na 1.065187,iJm autoria do Si

Deputado Geraldo Rezende, formo
lance soelo aos Srs. Governaoor
do Estado e Secretário de Esta-
do co Int:ior e Justiça no sem
tidc de que determinem providên

cies para s restauração dc oré
dij do fórum da cidade de Coro-
mandeI.

N9 1.066/87.ce autorie co S
Deputado Sebastião Helvécio, for
mulando aoelo ao Sr. Governador
do Estado, ao Sr. Secretário de
Estado de Obras Púolicas, ao S

crstário de Estado da Segurança

Pública e ao Comandante - Geral
da Polícia Militar de Minas Ge-

rais no sentido da verificação

da possibilidade de me direcio-

nmrem esforços para a constru -
ção de um prédio que aorigue a

)

3 Companhia de Polícia Mili -

ter de Minas Gerais, na Rua Eu-
gênio Fontainha, no Bairro Ma-

noel Honónio, na cidade de Ju

iz de Fora.

Me 1.067/87,de autoria co Si
Deputado Luís Gaeogi, formular
do a pelo aos S:s. Secretário de
Estado da Educaçêo e Presidente

da CARPE no sentido de se adota
rem providências imediatas para
a construção de prédio destina-
do ao funcionamento da Escola
Estadual iraci Miranda, de Var-
ginha.

Me 1.068/87,de autoria do Sr.
Deputado Luís Gambogi, formulas
do apelo aos Sra. Governador co

Estado, Secretário de Estaco dos
Transportes e Diretor-Geral do
DER no sentido de que adotem as
necessárias providências para a
construção de uma ponte soare o
ribeirão iguanil, na estrada mu
nicipal que dá acesso a Cria
tais, no trecho da HR-369 que

) ) 
liga Boa Esperança a Campo Bela

22/10/87
NO 1.069/87,cc autoria co Si

Deputado Ronaldo Vascormcellos
formulando aoelo ar ir. Governe
dor co Estado no sentido de a,j-3 tcrizar o funcionarcentonas Cn
traie de Abastecimento de MiolO

Gerais Si. - CEBSA, de um pos-
to de arrecadação do Banco Naci
onal S.C. -

NO 1.070/87.de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Flelvécio, ão.:
mudando apelo aos Sra. SecretÇ

rio de Estado dos Transoorles e
Co Diretor-Geral do DER nc sen-
tido da venidacação os possioili

dada de se ultimarem esforçosvi

sando ao asfata-ento cmroda
via que liga o Municíoiode Dias
Fortes ao Município de Pedro Tei
seira, e osLo à
 

2R-267, numa as
tensão total de aprnximadoaertb
20 krn.

1 .071/7,je autoria do SiDeputado Agostinho Valente, for
mulanda 

apeo ao Sr. Presidente
C
O Trioun. de Contas do Esta-

dc de Minas Gerais para que se

determine fiscalização e se
tale urna auditoria nas contas
da °refet da cidade de Ew-
bank da Câmara , a partir de 1°/
1/53 até a presente data, tendo
em vista denúncias de mau uso da

Coisa pública naquela cidade.

N° 1.072187,da autoria do Si.
Deputado Romeu Queiroz. formulam
de apelo aos iro. Governador do

[ataco.. Socrctánin de Estado dos

Iranspor:es e Oiretor-Geral tio
DER no sentico cc cue seja cavE
mentada a rocovia cue inteniiga
Araçuaí, Coronel Marta, Rubeli-
te e Salinas.

Me 1.077/87,de eutoriadaSra
Deputada Maria Elvira, darmulan
CO soeio soa Srs. Governacor do

stadc e Ministro da Previdên -

dia Smcial no sentido de deter-

minarem providências pata que

selam disdiElinsdas as matérias
rue menciona.

NO 1.014/87,de autoriadaira
Deputada Maria Elvira, formular
do apelo iina. Secretária lO

Estaco da ColEira no sentido de

se tomara- tcruvidànoias para que
a Igrea varri7, ar São Gorça-
lo do Rio Abaixo, soa restaura
da.

Na 1.075/87,de ar.19riada5ra
Deputada Maria Elvira. dormulan

Co apelo ao Sr. Secretário cc
Estado de Obras Públicas	para
que envide esforços e determine

providências mc sentido de se
asfaltar a pista do aeroporto
de Lavras.

NO 1.076187,de autoria oaSra

Deputada Maria Elvira, formular

do apelo ao Sr. Governadordo

Estado no mentido de cue envide

esforços e determine providên-
cias objetivando a construção
através do Programa Pró-Habita-

ção, de moradias no Município de

Raul Soares, para a população da
rente.

NO 1.077/87, de autoria da
ira Deputada Maria Elvira, for-
mulando apelo ao Sr. Socretário
de Estado ca Educação para que

envide esforços e determine pro

vidências no sentido da criação

do cJrso de 20 grau na Escola
Estadual Coronel João Comingos,

na cicade de Raul Soares.

NO 1.078187, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto
formudanco apelo aos ira. Gove:

nade: co Estado e Secretínid

de Estado da Ecucação no Senti-
do da construção de novo p ré -
duo para a Eciccis Estadual °rof
Editb França, de da qrau,íiC ci-
dade de Uberaba.

NQ 1.079/87, da autoria do
Sr. Deputado José Belato, forme
Icando apelo ao Sr. Presidente
20 Banco de Brasil e ao Sr. Su-
perintendente Reçionai dacocla

no sentido ca	urgente
elaboração cc estudos com vis
tas à criação de uma agência da
quele conceituado estabeleci-en
--cbancário na cidade Monsenhor
Paulo, localisada no Sol de Mi-
nas.

Na 1.080/87, de autoria do
Sr. Deputado Armando Costa,for-
colando soolo ao Sr. Secretário
de Estado te Obras Públicas no

sentico de determinar a constru

cão de uma ponte sobre ci córrlO
ço Pamplona, ligando os Bairros
Serra Dourada e Novo lonizonte,
na cidade de Vazante, situada
nu Norcustu de Minas.

NO 1.081/81, de autoria	do
Sr. Deputado Armando Costa,fnr-
midando apelo aos ira. Governa-
dcc do Estado e Secretário de
istctdu da Segurança Fúoii:a no
sentido de se destinar ao Eis -
',rito de Jaíbs, no Município cc
Manga, umaviatura policial,que
viabilizará a prestação de ser-
viços por parte da Delegacia lo
cal.

	

N° 1.082/81. de autoria co
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mrdandn apalc caco Srs.Gcverna -
dor cc Etadc e Presidente da
TELEMIG no sentido de que sejam
instalados gostos telefônicos
nos Cistritos de Padre Carva -

	

inc e Carrccão, Municí p io de

Grão- Maqol.

	

N° 1.083/07, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
-uluando apelo aos ira. Governa-

dor co Estacc, Secretário de Es
tadc dos Transportes e Diretor-

Geral do DER no sentido de que
seja determinada a construção
ue uma ponte sobre o córrego Ca

choeirca, na estnaoa cem lias e

:cistri:c de Itiraca:u cc vuniei

rio na Varzelândia.

	

N° 1.084/87, de autoria de

Sr. Deputado Samir Tamús, for-
oCcanc10 apelo vos Srs. Ooveríma-

	

dor do Estaco. Secretário	de
rt.ado de Agricultura e Pecuí -

	ria e Presidente da EPPMIG no

sentido da implantaçãd de uma 1
nidace te Pesquisa, em Ituiuta-
ba, oca termos da justificação
que apresenta.

	

N° 1.085187, cc autoria do
Sr. Deputado Geraldo Rezende
darmulando soelo aos Era. Gover
nador do Estado e Oiretor-Geral
do DER no sentido de determina-

remrovidências oojetivandc a
aoertura e a oasmentaçáo safEi

tica da estrada que liga lupaci
goara a Mente Alegre de Minas,

	

NQ 1.086/87, de autoria co
Sr. Deputado Geraldo Rezende

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Seoretírio de
Estado da Fezenca no sentico de
ser autorizada o isenção do 1CM
para a exportação de abacaxis

no Estado de Minas Gerais.

	

NQ 1.087/87, de autoria	do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-

	

mjlvnoo anelo ao Sr. 2hefe do
Distrito lcdoviárin do ONda

no sentido de que sejam adota -
das providências urgentes visam

do à reforme de parte ca TR-101

(Rodovia Fcrnão Ciaa). na atri-
na do ar 696.

NO 1.088187. de CutcriO 00
Sr. Deputado Agostinho Valente,
formulando apelo ao Si. Sooreti
rio rio Estado da Educação no
sentido de que se providencia ci
reforma urgente da Escola Es 

11dual Joaquim Bartolomeu Pedro -

se, rio Cistrito de [arvacounu
Município de Carangola.

NO 
1.089/87, cc autoria do

Sr. Deputado José Bcwiifácio.for
silanrio apoda co Sr. Presidente
c  Consalho Naoional de Políti-
ca ía7endária - ColFiz, do uda
mistério da Fazenda, no sentico
de que a co-pra do tíxia a á:oo
ri sela iir,ernj- da cooruiros cii
1CM.

NO 1 .090/81. O°jtori. do
Sr. Deputado João Bosco Martinã
nrmuicinuj creio cc Sr. daverna

dor rir tarado no aentico ue ccii

aoresentado oro jeto de lei que
isente do :CM o taxista, na a-

quisiçio dc seu primeiro veícu-
lo, Ou ia troca oor outro ais
novo.

	

N° 1.091187, de autoria LiS
Sr. Deputado Amílcar Padovani
forvrrlcando capelo ao Sr. Governa
do: do Estado a ao Sr. iennetá-
rio de Estado da Educação rio
sentido de serem envidados es -
forços visando ao não-fechamen-
to do tradicional Colégio dos
Jesuítas da cidade de Juiz de
Fora.

11

N° 1.097/87, da autoria de
Sr- Deputado Rubens Garcia, for
crIando acelo ao ir. Governador
do Estado e ao Presidente da TE
LCMIG ocre que adotem providên-
cias ooje t ivando a	instalação
de um Dosto telefônico rural na
localiiaoe dOno-irada Rorbas,no
Municíoio do Faina.

23/10/8/:
N° 1.093/87, de reitoria do

Sr. Deputado Sainir Tannús, for-

mulancc apelo aos Srs. Governa
dor do Estaco e Diretor-Geral
do DER no sentido de determina-

rem croioênoiav objetivando o

aafaitamanto da rodovia ore li-

ga Tupacipuara e Monte Alegre
de Minas.

NO 1.094/87, tio autoria do

Sr. Deputado Adelino Dias, for-
mulando aoelr voa Srs. oxerna-

dor do Estado e Presicente da
COFI\SA no sentido de que deter
minem prcxidêncdas visando à iii
plantação de rede de esgoto n
cidetip de Janaúba.

N9 1.095/87, de autoria	do
Sr. Deputado José Duarte, formu
lenda apelo no sentido de ser
transcrita nos anais da Casa a
matéria intitulada "Denúncia Coe
provada", publicada no dia	22
de outubro de 1987, no jornal
"Estado de Minas", pág.2, colu-
na 2.

NO 
1.096187, de autoria do

Sr. Deputado José Duarte, formo
lando apelo no sentido de	ser
dado conhecimento aos Srs.Minis
tro doe Tranaoortes e Ministro-

Chefe do Gabinete Civil da Pre-
sidência da Repúolica de irregu

laridades ocorridas no DNER com
relação a licitações Crauduler_
tas reali7adcas naquele irgão.

26/10/87:
NO 1.097/87, de autoria do

Sr. Deputado Adelino Dias, °or-
mudando aoclo soe Srs. Governa-
dor co lotado, Diretor-Geral do
DNER c Ciretor-daral do DER -M
no aen:ico de se levar a efexio
a pavimentaçãm asdaltios os
3a2, estradaestrada que liga Salinas
Rubelita. Coronel Morta e Ara -
çua.í, estendendo-se até o CIO-

laS, no Município de Virgem da

Lapa, obra que facilitará a in-
terliqação da BR-36" 	a Ir-

N
O

1.098/87, oe auonia do
Sr. Deputado Adelino Dias, for-
rn,jlaico apelo coo. lira. Ccvorna-
cor cio [sLsc. icrcretírio de Cv
dado dos franaportes e 2iretor

letal do DER no sentioo de que

se iam determinaoss provioênoias

urgentes osra o asfaltamento

das Avenidas Beira-Rio e do Cori
tornc, na cidade de Janaúba. -

NO 1.099/87, co artc'da do
Sr. Deputado Wellington de Cas-
tro, formulando aelc ao Sr. Se
nretárij de Estado da Eduoaçio
no sentido da imolantação Co 15
grau comoleto - 5 a 8 série -
na Escola Estadual Gerváaio La-
na, aituaca na Rua Itamnansti nO
180-O, Ealrrc São Penedito, era
Santa Luzia a partir do pro
suco ano.

NO 1.100/87, da autoria do

Sr.Deputado Ronaldo Vasconcel-
los, darmulanco apelo ao Sr. Di
rodar-Geral do DER no sentido
e que estabelena, através	de

portaria, a oonigatoriecsdc de
as empresas concessionárias de
transporte coletivo intermunici

pai contratarem seus seguros lO
Acidentes Pessoais de Passagei-
rcs-RPP com a BEMGE -Seguradora
5/A, em cumprimento ao Decreto
nC 13.860, de 31/8/71.



N° 1.101/87, ce autorIa	da
Sr. Deputado Carlos Pereira. ar
frulaSTb CEL' La Sr, Iovernadar
de Estada, Secretário de Estado

dos Transportes e Diretcr-leral
co DER no sentido de se premo -
ver e encanpa;ãO pele	lER-MO

das	Km cc estrada que liga
Grão-Mogol 1 ER-21n..

N° 1.102/87, de autoria on
Sr. Deputado Carlos Pereira.frt

milsrda Gneln aos Srs. Coverra-

dor co Estado, Se:retáro do Es
tado dos T ranspertes e Diretor-

eral co DER na serti&a de se
viabi.iirar a libers;Rn ce	J5C

1 irha de Ônibu s 0rrL Coração

de Jesus e Belo F'crizonte.

No 1.101/87. iv votaria

Sr. Deputado Geraldo Rezende

fc.rmjlando apelo aos Srs. Dover

rador da Estado e Secretário de
Estado da Educação na senrid
de ser autorizada a raorma ia

:o1a Estir.11 Fídic Vao
Ia nico j Coroiinde1.

NO 1.104/87, de CL.tori5	G 

Sr. Deputado Geraldo Rexeride
:jrmj1andO apela aos Srs. Gox5r

nadar 
de Estaco e Secretário dê

Estado co Interior e .jstiça no
sentido da criação e inst.oiia.lãn
de uma De°ensoria PlElica na Mi

ricípin de Monte Alegre de Mi -

nas.

27/10/87:

Ng 1.105/87,15 ajtnris ao Sr.
Deputado João Bosco Martins,eOr

molvi In a pela ao r. Cusernadar
do iatado e ao Secretário de Ev
tado da Educação no sentido c
se resolver, Imediatamente,	a
pr001ema da falta de pro°estn-
res nas escalas estaduais. Cco-
sado pela oroilição cc contrata
çãc até de substitutos.

N° 1.106/8/de autaria da Si-.
Deputado Agostinho Valente,fcr-
isolando sacio aos Era. Ministra
das Relações ExtOricres e E Em-
baixada Sul-Africana, na sorti-
do de adotarem providências na-
jetivsrda o envio cc um telegra
na ao Sr. P.. t3otha_Pre1dent,

Union Bildings, Pretoris 000
Rpuo1ic of Sauth Ifrica, exi-
gindo a lijertação de Sioses May
kisc, Se:ratáric-GeraI do Si n-

dicato Metallrqico da áfrica dc

Sul e 
m
embro da Central Sindi-

cal COSOU..

N° 1 . 107/87,dc autoria da Si-.
Deputado Ademir Lucas, armjlan
riu aqelo ao Ir. Ee-retá:ic	dê
Estaco cv Educatdo no senti 'lo de
se promover a imediata instala-
çãa, na cidade de Formiga, cv

eegacio Reqicnal de Enaina,ji

cri: --da par lei eadua1.

NO 1.108187.d e autoria de Sr.

Deputado Ademir Lucas, formular
do apela ao Sr. Secretário cc
Estado da Educação no aentida os
se tomarem medidas urcentes P5

ra a reconstrução da Evocla Es
tad,jal Pureliano Rodrlguer Nu-
nos, na idade o Formiga.

N° 1.109/81do autoria do Sr.

Deputado Ademir Luras. 'armjlan
1n sacio ao r. tiretar-leraldo
DER 'o sentidc lo determinar pro
vidêroias urgentes para a re',-
peraçãc das rodovias Pormica-Is
vináoolia e Formica-CampO 6cr.

N° 1.110/87,iin rataria da Sr.
Deputado Ademir 1 ucas, formulan
de apelo cc Ir. Presidente da
MEIROBEL no sentido de se deter
minar a criação de uma linha de
ônibus ligando a conunidade do
Solar da Madeira à Cidade Incus
Iria ' , em Contagem.

N2 1.111/07.05 autoria do Sr.

Deputado Ademir LjCas, forrnulon

di anelo ar, 
Sr. Presidente dê

METP.BEL no seutidn de se preso

ver, a integração das linhas d'e
transporte coletivo de passagei
ras que servem Nova Contagen J
Retira com a estação Eldorado da
-etrI os iperfície, em Conta-

gerir.

78/10/87:

N° 1.112187,1e .aotuxi cc Sr.

Deputado Jorge Gibram, formular

do apelo aos Ira. Governador dê
Ectadc, Secretário de Estado de
íc,r;s públicas e Secretário de
-rabo os Saúde no sentido	de

adotem as providências ne-
nessárise à riação de dois an
lo. de as lo e cnnstruçãO	dos

revaec,iv	précios na MjniCi -
aio de lrês Corações.

N° 1.115/87,de autoria dc Sr-
Deputado Jorge Gibram, formular
do apela no 'o. Giretor-Gera dc
DNER na sentido cc que sejam adc
tadas providêroias urgentes ca-
ra a construção de uma terceira
aista no trecho compreendido co
tre os quilômetros 687 e 669 da

( Rodovia mernão Diasl

N° 1.114/87,de autoria do Sr.

Deputado Anderson Adauto, formj
lando epdin ao Sr. Gaverardor do
Estado e ao Sr. Secretário deEs
tadc da Segurança Pública no sen
Lide de determinarem orcvioên"
rias. cusrc à destinação de
natura palirial à cidacedeCam
pina Verde.

N° 1 . 115107,rlcdc Sr.autoria

Deputado Anderson Adauto, foru
lsndoa,ele n0,Do,,.emnadordO

Estaco e Secretária de Estado da
Segurança Plblica no sentido de
autorizarem, com a possível ur-
gência, a destinação de uma ais
tira policiai para auxiliar nos
trabalhos os Eelcçacia cc Polí-
civ cc Tupacigoara.

N° 1.116/87,de autc:ia dc Sr.
Deputado Prnderscin Adauto, fcr'n
landn oaclo san Ira. Governador
ao EsISEn e Secretina cc Esta-

do ia Ieg.rvnua úai ira rio sen-
tidO de se destinar à cidade de
Santa Vitória uma viatura pulo-

mi.

NO 1.117/87,1e autoria co Sr.

Deputado (inderson Adauto, eareu
la in apcln ar, ora. lcxernadê
do Estado Eecreoú:I' de Esta-

do da Securanlu Pública no eec-
tiOo cc se adnaron 3ro.1iin_

das para arlisiçfln cc usa
tira pnlir'ivI urO a oio'oi e ri

Capinópolis.

N° 1.118/81,le autoria c,. Sr.
Deputado Anderson Adau to, nau
lni i apelo rir a "nrs. loxernauu-2
de.E:tadu e lecretário de Esta-
EL cneguranç.3 Pública lica n sem-
tido c  se destinar E cidaoe do
Conquista una viatura policial.

N° 1.119181.dC autoria do Sr.
Deputado (Inderson (kdauto, formo

laudo 	ira. Povernadar

da ESt,nJO	o'c:or,írin de Esta-
co da Segurança Eblica na ser-

tico de autorizarem, com a pos-
sível urgência, a destinação de

uma viatura policial para auxi-
liar nos trabali e, ia Delegacia

cc Polí"in do Sacramento.

N° 1.120187,de a,Jrcria dc Sr.
Deputado Anderson Adauto. 'C or-

"ulandO apelo ana Ira. Dnvcr''a-
dor dc Parada e Secretário de
Estado ca Securarça PúLlica no
sentido da determinarem provi-
dências ouarta à destinação de
unia viatura olicial à cidade de

iturama.

N° 1.121/87,1e autoria da Sr.

Deputado (Inderson Adauto, formo
ando apele aos Ira. Governador

co IstaJo e Secretário cc Esta-
da da Segurança Pública no sen-

tido de se adotarem providên-
cias para aqui010so de uma via-

t,a oolicit nata a .. iJaic de

Fronteira.

NO- 1.122/810e auLosin no Sr.

Deputado Anderson Adauto, doc'su
apelo aoL Era. Governaoor

de Latada e Secretário de Esta

do da Educação no sentido de ei

vidarem esforços e determinarem

providências para se reforar o
prédio ande cuncicna a EsoclaEs

Lacral Er. ticêis Reis Es cD'

iaós os Laeraba.

NO- 1.173/81do autoria do Se
Deputado Anderson Adauto, formo
lanoo pele ao 

Sr. Chee do
Distrito Racnviánio do EER-MG
no sentiao os se adotarem provi
déncias 'risanco à duplicação dê
ER-E50, no trecho compreendidc
entre Uberaoa e	Deita.

NO 1.124/87,de autoria do Sr.
Deputado Domingos Lama, formu-
lando apelo ao Sr. Governador do
Catado no sentidn de que sejam
construídas 251 (duzentas e cm
qilenta) casas pooulares no MunI
r-ipio de Alvinápolis, bem cama

'-eia dada assistência à área pe

niférica da cidace através	do

°rocrama 'ri-Poriferia.

N° 1.125/87,de autoria do Sr.
Deputado Domingos Lama, fornu-
'ando apelo ao Sr. Governador do
_̂S , ado no sentido de Coe sejam
construídas Di') (duzentas e cm
q5enta casas poouiares rio MunI
cfpio de Sob Domingos do Pratã
nem comc seja dada a .-se-.ténoia
à área periférica da ci:1ace,atr
véa do Programa Pró-Periferia.

N° 1.176187,de autoria do Sr.
Deputado Domingos Lama, forír -
lando apelo ao Sr. lovernacoric
Estado no sentido de que seja,
construídas 2 513 (duzentas e cio
qijerta) casas papulares no Muni-

cípio de Raul Soares, bo- coc
seja dada assistência 'a área pc
ririra da ctdade,através	co

rrprde'a Pnrí_eni'5'ria,

N° 1.127187.de ar, t cria do Sr.
Deputado Domingos Lanna. -nrm,-
lido .1ro cc Sr. Governadar di
1 atado no se" tida de que seSam
corstrjíOas 250 louzentaS e cii'
qL'ents) casas populares no Muni
cíplc de Rio Casca, bem coma se-
ia dada assistência à área peri
cérica da-Cale, através do Pro

grama Pró-Periferia.

N° 1.128/87,de aunria do Sr.
Deputado Domingos Lanna, cnreu_
lendo apela ao Sr. Eovernicr cia
Estado no sentido de que sejam
construídav 25-' duzentas e cm-
qFienta rasas aopulares na cida
de de Dom Silvério, den como se
ja dana assistência à área peri
férica cv mesma cidade, st:avé'.
olu n ragra-e -rá-Periferia.

NO 1.129/87,de utnnia co Si-.

Deputado Domingos Lanna, fc:'u-
- Ande are , ao ir. Envcrn,jdnndc
Etadn na rontido cc ou? soas
cnnatruídas iIl ;quinhentas; ra-
sas populares no Município de Pon

te Mova, bem como 
p
ara rue seja

dada assistência à área pericé_

nic.i da ridade, através do Progra
ri_Periferia.

M° 1.130/8/de autoria co Sr-
Deputado José Belato, formula''-
do apeie ao Ir, Diretor-Geral Jr,
DER no sertico da inclusão das
oaras de asfaltamentO do trecl'o
rodoviário que liga a cidaae de
Iomooí ao Di5trtn re I'ont" 5°-

qura, num extensão aproximada de
15 em, no Proçrana de ricessosdo
Governo Newtnr ardoso.

N° 1.131/87,de citaria da Se
Deputado Raul Messias, fcrmulan
00 sacio ao Sr. leoretáriodeES
Estado du riurc .5 "ldlica no
entico oe se adotar providên -

rias visanco à fiscaliza;ãc	e
melncrta do c,0alidace co servi-
ço acliotal co Santa Bárbara.

N° 1.132/87,ce autoria do Sr.
Deputado Kemil Kuimira, forrei -
landa soda ao Sr. Gcvernacnr
co Estado e ao Secretário de
atado da Fazenda no sen -

tico os rvOgaÇãa da Resaluçãu
l.,- ' : : ' co	1i'i../'n',	jacuele

irgão.

29/10/8/:
NO 1.133/8/de sutaris co Sr.

Deputado Fimiro Nascimento, for
mulandn apuio ar Sr. Presidente

da COPASA no sentido da sdn;ãa
de medidas a fim os quc seja ao
lurionsco o pranla de abast?-

cicento is árCa 
em Patos de Mi-

nas.

N° 1.134/87,d e autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibrani, farmuvan
dc oipc aos I:s. :;overnacor do
Estaca c Secretário de Estado de
cc ogniculuta e Pecuária no sem
tido de que sejam tomadas aspro
'ricências necessárias à celebra
'D ão de convênio entre o Estadê

do Minas Gerais e as inefeitu -
ras de tacos os seus municípios,
cbctivandn a implantaçãc de fa
xsndas comunitárias uniCip5i5.

N° 1.135/87,1v autoria co Sr.
Deputado Jorge Gibram, formular
de apelo ao Sr. Governador	de

ada, co Ir. fe-retá:ic de Es

tadc de "ransoorter e ao Dire-
tor-Geral de DER no sentido de
determinarem providências obje-
tivando o recapeamenta asfálti-
cc de trecho da MG-67 que liga
Varcinha à Rcd'uvia Iernãc Dias.

N9 1.136/87,de vitoria do Sr.
Deputado Ademir Lucas, carmulan
do apelo ar Sr. °residente da
:iI'asr: rio ',e,tidr de coe sejam

tomadas providências	necessá-

rias 'a extensão da rede de água
à 2° seán dn Bairro Nacional
"o Mon'rÍpiD co Contagem.

N° 1.137/81alio autcria de Sr.
Deputado Eduardo Dttoni, fcru-
lendo apelo ao Sr. GovernacoT'
de Estaco na sentido de que se-
jam determinadas provicênOias
visando transformar a Fundação
de Ensino e Pesquisa do Sul de
Minas, mantenedora das Faculda-
des cc Engenharia Mecânica e de
°ilcsofia Ciências e letras de
Varinha, e ,- Fundação Universi-
Oad' co Sul de Minas, LOS sed
nacuela cidade.

RE1ILIERIMFNT0S S/Nx

2/10/87:
De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando a ir
serçãc em ata de voto cc profdê

do pesar pela calecimento do

ex-Prefeito de Abaeté, Ir. Ama-
dor Alvares da Silva, ocorrida
em elo morizonte.

De autoria da Sr. Deputado

Nilmário Miranda. solicitando
seja consignada em ata vota cc
ccngratuaçôes com os orofesso-

res, funcionários, alunos, oais
cc alunos e cem a comunidade
sorvida pela Esccla Estadual Ra
u Feixeira da Costa SobrinbI
pela eleição direta do profes
ser Marcial Nuxzi para Diretor
daquele mdjcandário, localizada
no Conjunto Cristina Ela Bene-
dito. MunioíOio de Santa Luzia.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Dttoni, solicitando se-
ja consignaca em ata a manifes-
tação de regozijo desta Casa pe
Ia passaqem co Dia da Bíblia
comemorado no último domingo
de setembro.

De autoria de Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, solicitanco -,e-
ia consignaco nos anais da Casa
um voto de pesar pelo falecimien
to do Sr. saldomiro da Silva,
ex-°resjdonte da Câmara Munici-
pal de Extrema,

De autoria do Si-. Deputado
Sérgio EmIlio, solicitanco a in
ser;ão em ata de voto de oesaí'
pelo falecimento do Sr. ito Cl
vea Costa, ex-Presidente da Câ-
mara Municipal de Sete Lagoas.

De autoria do Sr. Deputado
Vítor Penido, solicitando a in-
serção em ata de voto de cangra
tulaçdes cem O Or. Afonso Gredê
pelos seus iD anos de oroficuo
trabalha e esmerada dedicação
ao SENAI-MG e pelos 25 anos co-
mo Diretor R eqional daauele ór-
gac.

5/10/87:

De autoria co Sr, Deputado
Domingos Larina, solicitando se-
ja inserido em ata um voto de
aplauso 'a Prefeitura Municipal,
ao Sindioato Rural de Jequeri e
à EM-TER, pela I Exoosigão Agra
oécuária e pela 1 Torneio Lei-
teiro de Jejeri, realizados de
18 a 20 de setembro naquela ci-
dade.

De autoria do Si-. Deputado
Dominuos Lanna, solicitando se-
ja inserido nos anais da Casa
um voto de aplauso à Loja Maçô-
nica Confidentes do Vale pela
comemoração do segundo ano cc
sua fundação.

Do autoria de Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, solicitando se-
ja consignada nos anais os Casa
um vota de congratulações com o
povo de Vargir'ra, pelo transcur
so CO 105 1 ano de sua emancipa-
ção política-administrativa, a
ser efetivamente comemorado no
dia 7 de outubro do	corrente
ano.

De autoria da Sr. Deputado
José Maria Chaves, solicitanco
a inserção e ata cc voto de pe
sar, pelo falecimento co 5:. Se-
bastião Pinto Filio, vereador à
Câmara Municipal de Poços de

M Caldos e Seoretíri, Municipal
de Serviços Jrbanas no referido
Município.

De autoria do Sr. Deputado
Silvio Mitre, solicitando a in-
serção em ata de voto de oesan
pelo falecimento do Vereador 'c
sé Maurício Moreira,ocorrido em
Plfenas.

De autoria do Sr. Deputado
Luís Gmiogi, solicitando a in-
serção em ata de voto de pesar
pelo falecimento do	Sr. José
Maurício Moreira, Vereador 'a Ci
mara Municipal de Alfenaslprooli
sição idêntica à aoresentada as
lo Deputado Silvio Mitrel

De autoria do Sr, Deputado
Luis Qmiogi, solicitando a in-
serção em ata de voto cc pesar
Pelo falecimento do Sr. intànic
Cambraia, Vereador 'a Câmara Mj-
nioipal de F.

6/10/87:
De autoria co Si-. Deputado

Jorge Cibram solicitando seja
encaminhado à Comissão competer
te o pedido de criação do Muni-
cípio de Córrego do Duro,	ora
Distrito de Campos Gerais, coo-

soante estabelece o parágrafo
único do art. 62 da 1 ei Pomple-
entar n 3, de 28/12/72.

De ajtcnia do Sr, Deputado
Jaime Martins, solicitando a ir
serção em ata de voto de comera
telagões com o 0. Cristiano de
Srai ,jo Pena, Oisoo emérito	de
2i'.'inópolis e coordenador	da
astonal de Saúde da Arquidioce
se Mxtr000ljtana de Belo Hor:ron
te Dela 000emonação dos se a
croa de Ordenação sacerdotal.

De autoria co Si-.	Deputado
Jaime Martins, solicitando a ir
serção ei, ata cc '.'otc de congra
tulações com a diretoria e fun-
cionários da Rede	Ferroviária
Federal, oela comemoração	dos
3D anos de existência	dacuela
entidade,cnn'aidorarjo_se na nele
vantes serviços prestados	ao
Brasil na área cc trarsrnrrtes.

De autoria de Si-. Deputado
Jaime Martins, solicitando a in
smrção em ata de voto de canqdê
tulações com as autoridades
povo de Campos Altos pela come-
moração de seu	aniversário
de emancipação pclítico-adminis
trativa.

De autoria do Si-. Deputado
Domingos Lama, solicitando se-
ja inserido nos anais da Casa
um voto de aplauso ao Prefeito
Municipal de Rio Doce, José
Dias Pereira, pela inauguração,
no eia lD/10/87, do novo prédio
da municipalidade.

Ce autoria do Sr. Deputado
Domingos Lama, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
ç:atulações com c Fonte-'4ovense
Futebol Clube, nela passage" de
seu aniversário de fundação, no
dia 11 do corrente.

De autoria de Si-. Deputado
Ademir Lucas, sclioitando seja
constituída comissão parlamen -
ter de inquérito para apurar o
destino dado pelo governo New-
ton Cardoso 'i oara assis-
tência ao esporte especializado
e futebol amador, relativa ao e
xercíoio de 1967 e oriunda	da
Loteria co Estado de M inas Ge-
rais.

De sjtoria do Sr. Deputado
Paulo Pereira, solicitando a i
cljsãa na ordem do dia do F'rojl
te de Lei n0 131/87, de sua aJ:
tona, que altera a nedaçãc do
parágrafo único de art. 1 1	da

n5 9,375, de 12/12/86, que
declara de interesse comum e de
oreservação permanente os ecos-
sistemas das venecas do vale do
São Francisco,

De autoria de Sr. Deputado
Adelino Dias, soliclLancu nOjO
enca-ini-ado à ocmi saco competer,
te o pedido cc anexação da árdê
carreaoondente ao Distrito cc
Nova Ponteirinha, atual-ente in
regrado ao Município de Portei-
rinha, ao Município cc Janaúba,
consoante estaoelece o ar. 15
da Lei Complementar ri° 3,	co
28/12/72.

De autoria de Si-.	Deputado
Adelino Dias, solicitando soja
encaminhado 'a comissão comoeten
te o pecido de criação de um dê
nicíoio cormado pelo Distridê
de Otinalândia	(Município de
Morte Azul) e o Subdistrito de
laitrênia (Município de Manga)
consoante estabelece o art. 6
da Lei Complementar 00 3,de 28/
12/72.

8/10/87
De autoria do Si-. Deputado

João Rosa, solicitando seja en-
caminhado 'a Comissão competente

o aedido de criação do Distrito
ae São Luiz, no Município de
Jacutinga, consoante estabelece
o art. 13 da ei Complementar
na 3, cc 28/12/72, com a roda -
ção dada pela ei Comple-enrar
a° 7, de 19/12/7t'.

De autoria co Sr, Deputado
Anderson Adauto, sc'licitancn se
: s encaminhaoo à comissão compe
tente o oedido cc criação co M
nicípio de Limeira do Oeste,ora
distrito pertencente a Iturama,
consoante estabelece o parácira-
fc 'único do art. 62 da Lei Com
plementar n a 3, de 26/12/72.

Ce autoria do Sr, Deputado
Jaime Martins, solicitando a ir-
serção em ata de vota de ocnlra-
tulações com ajtonídades e povo
de Dores do Indaiá, oelas comemo
rações do seu 1l2 5 aniversáni
de er'ancioaçãc político-adminis-
'rstiva, celebrado nas solenida-
ala dos dias 3 e 4 de rituaro.

De autoria la Sr. Deputado
Sebastião Helvécio. solicitanco
a inserção e- ata cc voto de cc,,
gratulações cem a :aomunicsde E'5re
pirite A Casa do Caminho, pela
realização da IV Semana de Rar -
dcc, na cidade de Juiz de Fora.

De autoria 00 Sr. Deputado
Adelino Dias, solicitando seja
consionado em ata um voto de re-
gozijo pela fundação do Jornal
de lanaúba.000rrida em 28 de a-
gosto do corrente ano.

De autoria do Si-. Deputado
Domingos Lama, solicitando seja
inserido nos anais da Casa iv vo
to cc aplauso ao Prefeito MjnicT
paI de Barra longa e ao PresidãF
te da Câara Municipal pela indê
coração, no dia ID de outubrc,dê
várias obras de soa adminitne -
çsa.

De autoria na Si-. Deputado
Domingos Lama, solicitando soja
inserido nos anais da Casa um vO
te de congratu l ações com a Esco-
la de Minas, da Universidade °e-
deral de Curo Preto, que comemo-
rou seus 111 ames de fundação em
2 de outubro do corrente.

De autoria de	Si-. Deputado
Sérgio Emílio, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra-
relações cor o Prefeito de belo
Horizonte pela indicação do Sr.
Cntônlo Caixeta para a Secreta -
ria Municipal de "cio Ambiente.

le autoria de Sr.	Deputado
Paulo Pereira, solicitando a in-
serção em ata de voto de louvor
à"Gazeta de Patrocínio" ,qre, no
dia 2/10/87, comu_e' 1 'O

anos de existência.

13/10/87:
De autoria da Si-. Deputado F

duardo Dttoni, sclioitanoo a ir
ser;ão em ata de voto do' corgra
tolaç'oes com o povo de Boa Espe
rança oelo transcurso da 15 1
'la rsário de omancioaoào uclí-
'loa do Município.

De autoria do Sr, Deputado F
duardo Dttoni, sclicita,o ' ' a ir'
senç'ao em ata de vnto de OCv,it
pelo °alecimcnto do vereador e
médico Dr. José Maurício Morei-
ra, 000rrico em 21 de setemhnr
p.passaco. na cidade o,, Aifris.

De autoria da Sr.	Deputado
Jorge lannas, solicitando aca
consignada nas anais da Casa um
voto de congratulações com as
Magníficos Reitores da Univers,

dace Federal de Minas Gerais e
da Pontifícia Universidade Catá
lica de Minas Gerais, com	1
Fxmo. Sr, Ir, Mansour Chailita,
ilustre conferencista,e com	o

Esmo. Sr. Embaixador co Líbano
no Irasil, pela promoção de de-
oate sobre o toma "A D,°rna ir,
íbaro:nual é a solução?".

De autoria do Sr.	Deputado
Samir Tannús, solioitando seja
consignada em ata j- voto de
congratulações com o Dr. Aldon
aglialegna, nela nomeação, ao:

concurso público, de seu filho,
Ir. Aldan da vale Elvira Taglia-
legna, para o carçc' de mnromotcn
de lustiça de Monte Alegre de
Minas.

De autoria do Si-.	Deputado
José Belato, solicitando a in -
se: em ata de vcto de oonqna
t,,lações com s comunicade de €
pmiceno pelo aniversário de e
manoipação da cidade, coemordê
do festivamente no último	mês
de agosto.

De autoria de Sr. Deputado
José Belato, solicitando sea
consignada nos anais da Casa ,r
voto dv cangratulsçées com a co
munidaie de Varginha oelo ani -
versánio de fundação da cidade
camencrado estivamente no mês
de outubro.

De sitoria do Si-. Deputado
José Belato, solicitanco a in-
serção em ata de voto co cong:a
tulações com a comunidade de Mo
cliado, oclo aniversário de fudê
cação da cidade, comemorado fes
tivamente no último mês de se
temi-ro.

Cc autoria do Si-. Deputado
I'éricles Ferreira ., solicitanco
o desarquivamento do oro leto de
lei, de autoria oc Deoutado Eu-
rípedes Craide, qie o leva à ra
teilnnia do distrito o	povoado
de DeIta,

14/10/87:
De aotania 'la Sr.	Deputado

Paulo Pereira, solicitando a in
serçãn em ata de voto cc prafun
'lo posar aelo "alecimento do VI
realor e Secretário	Munioioal
do Esportes, _azer e Tjrismo,de
Patrocínio. Joaquim cc Aasis Fi
Imo, ocorrido naq,,e'a ridade. -

De ajtnnis do Sr. Deputado
Narciso Michelli, solicitando a
i e,serçào em ata de voto de pe -
--ar pelo ealerimento da Sr. 16-
nau-as Pedroas, Prefeito de Ci-
potânea.

D
e vitoria do Si-. Deputado

Domingos Lama, solicitando a
inserIlo em ata de voto cc con-
gratulsçiíes cor- o casal RutI- e
Elïaa de Souza Carmo pela oome-
aeração, rocia 21 d"	ouohrc
de 1917,do suas bocas de oiro.

De autoria de Si-. Deputado

Sílvio Mitre. solioitnoc o cc
,arne'ro ' c',. prooeasr de

''doação de Cistritc de	São
'rac,,'m de Picas, Município de
Igarapé, para alie entre em tra-

nas Comissões c3mpeton-

15110187
De autcrra rio Si-. Deputado

Bonifácio Mourão, 'oliLitr,noo o
eroaminhamenta à rmisac rcmae
tente co podido do criação d'e
55,nioífli3 de Cantagalo, ora Dia
trito porto, cor io a Peçanha,co'e
soante estsoelece o oarágn.afo 1
'rica do art. 62 da -ri Pnmplere
menoar nC 3. de 28/12''

De autoria do Sr. Deputado
Sebastião Flelvécio. salirit,do
seja inserido nos rala da lesa
um voto de congratulações com a
Comunidade Espírita 'A Casa do
Caminho", pela realização da IV
Semana de Kardec, que transcor-
rerá entre Dl a 09 de	outubro
de 1C8/, na n'lede de .lkjiz	de
rora.

p
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De autoria co Sr. Deputado
José Belato, sc1ictacdo a ir -
se.rço em ata de voto co co:ic:a
tulaçios com a comunidade da
Cestre, nele aniversário dc
fundação da cidade, comemorado
festivamente sai último mês cc a
gosto.	 --

Do autoria do	Sr. Deputado
José Flelato soli21.ando sola
consignado nos anais da as; uni
vctc de ccncratulabcs cor a 1-
lustre comunidade de crta
pelo 250Q aniversíric cm uncv-
ç8c da cidade, comemorado festi
samerte no período cv 27 de
tembro a 12 de o:s.tr do ocr -
rente aro.

te autcria do Sr. Deputado
Domingos Lama, solicitandO a
:nserto co ata de vÇ:tC de oe-
sar colo aioimen0.o de Sr.tcsé
\scci:e1LO5 anos, ex-Prefeito
de Barra Lcna.

16/10/87:
De JutOTiS dc Sr Deputado

Felipe Néri, sulicitsrrJc a lo -
se-cio em ata de vcfc de oesar
nele faleci-entc co ox-5:eè!to
ir garra Lenga, ir. losé Vasccn
caIba 1 anca, ocorrido nosta ia
pical.

19/10/87:
auto:ia dc Sr. Deputado

Vítor --nido, srIioitanoo se'a
cons.rado eis ate usa actO cc po
sar colo falecimento de versa
cor "elobior de Mcli tinto:, de
Esetá, ocorrido no cia 10 is ou
tubro do corrente. naouela oid
de.

20/10/87:
Da aJUr a co Sr. Deputado

Pnilcar Padovani, solicitando i
inserçio co 50.5 os voto de
gratulses 0cm O S r, Waltor Mv
71510855, por Sua acame como Pr-P_.
sidente da Sociedace Pró-Melho
ramentcs co Eairro Jardim Natal,
rIa	cidade deI. iz de Fora.

De autoria co Sr. Deputado
Ademir lucas, solicitando a ir-i-
sergáo em ata de voto de 000qra
tulaçues coei a Jasociaçio (1es
portiva Classisti Fri2c9rnaldo
pela ocntuists brilhante dc :ri
os-pensaste Ce f:til . na	1 iga

Tal Ilesoc:ti-;a.IP Conta -
9cm

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, solicitanco
a transoriçác nos anais da Casa
de um vOto de concratulagdes ocni
a nova diretoria da Unilo dcv
Estudantes - aNE.

De autoria do Sr Deputado
Agostinho Valente. snlio:tanoo
a irserçic em ata cv v ::c de
aplauso aos delegados os vTE,pe
Ia roaliza;áO dc :x congres-
so dos rabalhsdcres do Ensino
de Minas Gerais. e Uberlândia,
do 7 a O cm outubro.

te autoria de Sr. Deputado
Snir Tannús, solicitando a ir:-
aerç8o o- ata de voto Cc pesar
pelo falecimento do Profr Age -
nor de Oliveira, norrido m 9
Te acosto OiOO.:iC . no

22/10/87:
te autoria -dc Sr. Deputado

.Jairo Magalhães Alves, 501:1 -
tardo a inse:;âo em ata do votO
de conqratulvcAs 000 O Grupo 5 S
colar Cel. José Batísta, de lia
bios, que, no dia Dl) de outubro.
complotou 93 anos de fundsçâc.

Da' autoria do Sr. Deputado
Delfim Ribeiro, aol!citRndD a
inserção em ata de voto cm cnn-
gratulaçdes com O lICadernO FIm
de Semana", do "Estado de Mi-

pela decisáo de cublicar
semanalmente os coomuo o a sopra
-o varia Lúcia

lo autoria co Si'. Deputado
José Maria Pinto, sclirito-do e
1 nsercic cm ata 005000 de Tcn-
gratvlaçõos com a casa de Saudo
Surta caris, desta Caoital. PC-
! c transcurso de seu 00 0 volver
síric co fundO:ldO.

li autoria co Sr. Deputado
Nelint Remende, solicitanco a
insesaào e- ata cc voto de Firo-
vundo 005ar pelo falecimento do
tio, .jOs fcorimues Rance-', Vera
ado: e °rosidc . ... 0 CC 0' refino
Mur'jcioO! do 1)' a cidade	de
OUTO Branco-

te autoria de Si'. Deputado
Sílvio Mitre. solbcitanoo a ir-
sercâr e ata cc voto de ccngra
t.Iaçdes com todos os médicos do
Estado de Minas Gerais pela co-
rrueora ç8o co Dia do Mécioc, no
dia 16 ultimo, através da Asso~
oiaç8o Médica de Miras Gerais e
-ir Sindicatr dos Mci:os de Be-
lo -lorizonto.

De autoria i,, Deputado
Sílvio Mitre, sclicitan'Jc o en-
csmsinnamertc à Comiss'áo 0Ol'i5 -
tente do Decido de criação do
Iit:ito de General Outra, per-
tencent000 Município de Mecina,
consoante estabelece a L5i Com-
plementar Federal na 39. cc 0/
12/80, bem assim a Lei limobe-
menta: n2 3, de 28.2/72.

Ile autoria do Sr. Deputado
José Relato, solici:.andc a cor'-
aignssaio e- ata de voto de ocn-
g:atula;Bos coa a romunidade de
Conceição do Rio Verde, celo
aniversário de fundação da ci-Ja
de, coemo:sdo festivamente 66
último mês de agosto.

De autoria co Si-. Deputado
José Belmto, solbcirando a ir--
serçãc ais ata de vote de 000qra
t-jlagdes com a comunidade de Ex
trema, pelo aniversário da cid
de, comemorado festivamente ao
(]tin'c 85 de setembro.

Da autoria -dc Sr Deputado
Irani Barbosa, solicitanco o dc
saroulvamento do p-ocasso cc
emancipação do Distrito de tão
1058 co Lapa, Município -de los-
pesiano, a fim de que o mesmo
possa ser reesacinaco oca li -
missão de Assuntos M:mncipsis e
°laneament0s Regicnais	:ando

p000ccer à c!viic acm!:'ia -
t:st:va co sisdo.

De autoria lo Sr Deputado
Eduardo Ottoni. solilrifardo ao-
a inscrito nos anais da Casa

um voto de profundo oesar polo
falecimento do Si'. Miguel Men-
ces de Oliveira, ex-Vereador e
°resiomnta da Cámara Niuniopal
de E16i Mendes, corro do em 55
lnnsu.

te autoria cc Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, s,oiioa:.acdo a
nosso cri orcem do Civ dc °ro
sto c _ci o0 200/E7. se auto-

ri:: do Deputado v.:ipmoes irei-.
cc. que se encontra no Pienirit
para voocl'ão es 14 discussão.

Da sutcn!a dO Sr. Deputado
Kemil Kuenalra, sc]icitando o sai
csninhsnento 8 Ilomissão de As =
surtos Municipais e Planejamen-
tos Regicida dos documentos ano
xcs, para que augt,,ejm cm7dS8C
Técnica instaure o compotdnte
orocesso no sentido da fusão dos
Ti siritoS de lopámio e Mucu,ri e
a conseqãcnto criação aJo Munini
cio de Mucurli

23/10/87;
ileso fone o Sr. Deputado

Eimiro Nascimento, solicitando
a inser;ãc -em ato de vOtO da
ccogrstuisçhes cem a Coocerati-
"a Ocropecuária co Vaie co Para
cato - COIJIvERVJl, gelo hnulhsn'
tiso-c com Que se realizou a l
Exocaição Agreoecuáris e Indus-
tolai cc is-Coato, no período de
6 a 211 cc cutliro crósimo pas-

vaco.

De autoria cc Si'. Deputado
Rubens Carda, solicitando a i-n
serção em ato de voto de omsa
pelo falecliento rI-o Sr. João to
oesa Filho. ox-'íervuc-or à. lImman
Municipal de Machado, 0000rico
naquela cidade.

te autoria dc Sr Deputado
José Duarte, volicitanda s co-os
tituição de uma C00i55ã0 de De'
pulados oara representar o Lo -
gi slstivo Estadual no X Cong:es
so Nacional de Aposentcdcs e
Pensionistas, a reali7ar-se na
Praia de Cio-ci.-a, no Rio Gran-
de dc Sul, no período de 0 5 A

dc novembro co sno ex Curso.

76/10/87:
De autoria co Sr. Deputado

Delfim Ribeiro, sclicitando a
irserçãC e" ata de 'ato de cor:-
oirat,ulaçia's cem o Gr= Dela
','ista, de f'l:uriad, pva luassaqe-
de acuo 15 es -is- cc avistAndo.

27/10/87;
Te autoria do- Sr	Deputado

Jaime Martins, acllclts000 a in
vergão em aos de acto cc
tulaçies com satoridmoes a
da legendária cidade Cc Itapece
rica pela comemoração da data
rimagna de sua ersncioação pcliti
na e acministoativa, ceiehra
ia festivemente no Eia 9 de ou
oubro -

De autoria do Sr Deputado
Am! lcarPadovani, solicitando a
constituição cc uma Comissão cc
Leutados para entrar eS' conta-
to com o hxrin. E:. Secretário de
stadO da Pazend,vlsan0n resol

vor o problema relativo às suo-
vençies para o ano de 1988.

De autoria do Sr. Deputado
José Relato, solicitando a ar-
serção em ata -de 'voto de congru
tulaçies com a corrurridade lamba
rier'se	polo aniversário	de
emancipação adoinistratisa de
Lambari , comemorado festivsmen
te no últi'o més de setorrL'ru.

11c autoria do Sr. Deputado
José Relato, solicitando ii lo-
verçlo em ata de voto de oorgra
t,uls;Ees com 5 000uniosco de Ji
ur'jruca, pelo ariversário de fun
dação da cidade. 000emcracc tes
tiamente no iltimo més de u-
lho.

De autoria de Si'. Deputado
José Relato, sciioitandc veja
corsigoson nos anais da Casa um
vota de corrgratulaçdes co- a co
rru.nicade de Ite usa, pelo sri-
versáric de fundação da cidace,
comemorado festIvamente no mês
cc cutubrc.

28/1D/87:
Dc autoria do Sra. Deputada

Maria Elvira, solicitando e li
sanção em ata de veto de louvor
8 revista "Manchete" pelos seus
115 anos de trabalho em prol da
voojnioaçãc brasileira,

29/10/87:
te 2,t--ria do Sr- Deputado

Aloísio Garcia, solicitar-do o
c-onati tutçà do una :nmisso Pr
la-cotar de Inquérito para, no
prazo de 32 (trinta) dias, i'uvee
ligar e apurar as denúncias de
oorrup;ão no sistema de concor-

rincias públicas para execuçio
dc odras no âmbito co tecarta -
manto de Estradas de Rodaqe".

De autoria do Si', Deputado
Silvio Hitre, solicitando a in-
serção em ata de voto oo oessr
pelo °alecimeno de Sr. 000nil-
do 3clognani, es-Vereacor e Pre
oiderte da Câmara Vur l cipai de
TbitLrjna.

De autoria de Si', Deputado
Dirceu Pereira, solicitar-do a
inse:;ãc w rn ata de voto de oesar
ode falecimento do Ir. Rubens
dussaocs Júnior, Diretor-Cera].
co DENTE. ocorrido em Milão.

De autoria do Sr. Deputado
José Maria Pinto, solicitando o
enca-irunu'nerutO à Comissão co-pe
tente copecido ia criação do Mu
ninioio de Nove Ibituruoa, con-
soante o cisposto no parágrafo
úrico do art. 60 ia Lei Comple-
mentar nx 3, de 25112172.

De autoria do Sr. Deputado
João Pedro CastiD,Solicitanco a
inclusão, na ordem de dia, dos
projetos de lei coe tratam da
reforma -administrativ do Esta-
do que perderam prazo nas ComiS
sEes e-mi face do disposto no
art. 130 do Regimerto'I±erno.

COMIJ'-I 1 COÇOES

2/10/87
De autoria do Sr. Deputado

Silvio Mitre, registrando o fale
cimento do Si'. Ant8n1c 2ambraia,'
Presidente do Iliretirio do PMDI3
da cidade de Fama, ocorrido	no
dia 2! de setembro último,

De autoria do SrDeputado
Ferraz Caldas, registrando o fa-
laci-ento do Sr. Davis Bueno No-
queira, ocorrido em Caxsmbu.

De arutcria do Sr. Deputado
Vitor Penido, registrando o fa-
lccimento do Srs Amaziles de
Oliveira Gonçalves, ocorrido em
Belo Horizonte.

5/10/87:
De autoole. de Sr. Deputado

Luis Caidoogi, registrando o fa
lecimentc de Sr. Csldemar CGmbo
gi, ocorrico em Campo Deli.	-

6/10/87:
te autoria do Sr-Deputado

Kemil Kumaira, registrando o fa
locimento da ira. lú_ia Tanmre
o.crrudo na cidade cc Teá v ilo tt
toni.	 -

De autoria do Sr. Deputado
Rubens Garcia, registrarudc o fa
lecimento do Sr. Nagih Mezsvil-
la Abdelmur , Presidente do
'acbadc Esporte Clube, ocorrido
no cia 2 de outubro próximo pas
aado, em Machado.	-

13/10/87:
De autoria do Sr. Deputado

João Rosa, registrando o caleci
mente do Sr. José Vitonino- dos
Ssntc a, ocorrido em, Camariducaia

Dia autoria do Si'. Deputado
José Ferram, registrando o fale
cimento da ira. _eurces Cerquei
rã de Amorim, ocorrido em Goiâ
OSS.

te autoria do Sr Deputado
Bernardo Rubinqer, registrando
o fsleimento co Sr. Arnaldo lo
sé Cambraia, ocorrido em Fatos
de Mines.

1//10/87:
li autOria de Sr. Deputado

AmimiJOar Padovani, registrando o
falecirrierto do Sr. Srisoes Bra-
pau, ocorrido em 1' de outubro
próximo passado, na cidade de
Juiz de Fora.

De autoria de Sr. Deputado
Eduardo Ottmi, registrando e
falecimento de D. Aurélia Ru-
bião, ocorrido a 3 de outubro
próximo passado, em São Paulo.

15/10/87:
De autoria do Sr. Deputado

RmTu Queiroz, registrando o fa
leoimento do Si'. Joaquim de ãs
sis Filho, ocorrido em Patrocí-
nio (proposição idêntica à do
Deputado Paulo Pereira).

De autoria do Sr. Deputada
Jnin9Js Larr, registrando ai

falecimento da Sra. Heloysa ia-
valcanti Martins, ocorrido nes-
ta Capital.

16/10/87:
De autoria do Sr Deputado

João Rosa, registrando -o faleci
mento da ira. Ermelinda de Fa-
ria, ocorrido no dia 30 de se-
tembro do aro em curso.

De autoria do Sr. Deputado
Felipe Néri, registrando o fa-
lecimento da Sra. Maria Domes
da Silva, ocorrido no Município
de Canaã.

b

De autoria do Sr. Deputada
Eduardo 0ttcri, registrando o
falecimento do Si'. João Pedro
Alvarenga rilho, ocorrido cm 9
de uotubro Drásimc passado, na
cidade de Vargirha,

p
19/10/67;

De autoria de Sr. Deputado
Vítor Penido, registrando a fa-
lecimento da Sra. Alzira dos San

tos Goalberto, ocorrido em Nova
Lima,

De autoria do Sr. Deputado
Vítor Peniclo, registrando o fa-
lecimento do Sr. Hephtaly Cruz,

ocorrido em Nova Lima.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Larwia, ruzgistrand-o	o
falecimento da ira. Virgínia Pi
nheiro Castanheira, -ocorrido e
Belo Horizonte,

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, registrando o
falecineotc do Sr- José Correm

de 'iqueiredo, ecorcido na cida
de de Três Pontas

De autoria do Sr. Deputado
Felipe Néri, registrando o fale
cimento da Sra Elosa Cavalcan
ti Martiais, ocorrido nesta Cupi

tal.	 -
M

20/10/87:

De autoria do Sr. Deputado
Mfit-i Salies, registrando o de
lecimento do Sr. Sjriéslo -errei
na de Moura, ocorrido na cidade
de Córrego do 2cm Jesus.

De auutcrf a co Sr. Deputado
Eliniro Nascimento, registrando
o falecimentc co Sr. Edson Nu-
nes de Paula, ocorrido na cida-
de de Patos de Minas.

22/10/87:

te autoria co Sr. Deputado
João Pedro Custin, registrando
o falecimento do ir. Jcão de Ma
tos Machado, 000rrico em Deli
Horizonte,

De autoria do Sr. Deputado
João Rosco Martins, registrando
o falecimento da ira. Mary Fer-
nandes Saldsr,ha da Gama, ocorri
do em Belo Horizonte,

De autoria do Sr. Deputado
Amilcar Padovafli, registrando o
falecimento co Sr. Waldir Nunes
Batista, ocorrido em Belo Hori-

zonte,

26/10/87:
De autoria do Sr. Deputado

rerraz Caldos, registrando o fa
lecimerto da ira. Ercila Callé
_eite,ccorrido em Caxambu.

De autoria do Si'. Deputado
Ferraz Cairias, registrando o fa

lecimento do Sr. Armênio CãndiT

do Silva, ocorrido em Ponte No-
a.

De autoria de Sr. Deputado
(Carlos Pereira, registrando o

"alecimen-o do Sr.Maro tiiffsor

ocorrido em Montes Claros.

De autoria do Sr. Deputado
Jorge Cibrn. registrando o °a-
lecirrento da ira. Varia Apareoi
si; OUves da Silva. 000rrioo 66
cidade de frés Corações.

De auutonia do Sr. Deputado
João Rosa, registrando o faleci
isento da Profe °lorência Cezá

rio dos Santos Silva, ocorrido
em Borda da Mata.

De autoria do Sr. Deputado
Bonifácio I*)jrão, registrando o
5alecimentc de Sr. M072r Mar -

cues da Silva, ocorrido o Belo
horizonte.

De autoria do Sr. Deputado

João Rosa, registrando o faleci
mento da ira. Maria Euniceerer
randes,000rrido em mouso Alegre

27/10/87:
De autoria do Sr. Deputado

Geraldo Rezende, registrando o
i>alecimento de Conceição ãoare-
cida mintaldi, Teresa Lúcia Pin
taldi e Selman Pintaldi,ocorri

co em Uberlãndia.

De autoria do Sr. Deputado
rciso Micheili, registrando o

falecimento de caldo: A. Souza,
ocorrido em Ubá.

De autoria do Sr. Deputado
Ademir Lucas, registrando o fa-
lecimento do Sr. João de Matos
)-Iacdado, ocorrido no dia 21 -de
Duutujbr-o do corrente ano.

De autoria de Sr- Deputado
Domingos Lama, registrando o
falecimento co 5:. Lírio Barres,
ocorrido em Alvinápolis.

28/10/87;
De autoria do Sr. Deputado

funílcar Padovani, registrando o
faleci-ento do Sr. Francisco rio
tãnio de Paula, ocorrido em Be'
lo Horizonte.

29/10/87:

De autoria do Si'. Deputado
Paulo Pereira , registrando o
faleci-ento do Dr. Paulo Rogé -
rio Otrernto Gontijo.ocorridc n'a

'fodovia lerno Dias.

M9TCIOIAS APRECIPAS

LEIS PROMLILCADAS

3/10/87;
NO 9.430, que autoriza o Po-

der Executivo a doar a favela -

dos imóvel de prooriooadc de Em
taco de Minas Gerais 1 Orajeti
cv Lei n5 309/87, cc arutoria dc
Sr. Governador do Estado).

17/10/87;
Me 9.431, que dolara cc u

-idade píhlioa a Associação As'

sisteancial o Cultural Rodolpho

Rclaod da Paixão, desta Capital
lFrojcto de Lei na 42787, de au
-cria co Sr. Deputado José Sana
tana).

W 9.432, que oeclara de uti
lidade pública a Associação Cui
tural e Religiosa Guarda de Mo

çamoique de São Benedito e Nos-
sa Senhora do Rosário, com sede
nesta Capital (Projeto de Lei

n5 40/87, de autoria do Sr.Depu
tado Ronaldo Vasconcelios). -

NO 9.433, que autoriza o Po-
der Executivo a fazer a rever -
são de imóvel de propniecade dc

Estado ao Município de Arapuari

(Projeto de ei nO 1167/57,de au
tona do Sr. Governador do Est
do .'.

NO 9.434, que declara de uti
lidade pública a entidade Obrai
Sociais Possidônio Alves -55V1,

no Bairro São José, em Divinópo
lis (Projeto de Lei nQ 45/87,dã
autoria do Sr. Deputado Jailme
Martins )

NO 9.435, que declare de uti
lidade pública a Corferéncia de
São Sebas:.iãa, da Conferência
de São Vicente oe :q ulc. com se
de na cidade cc Bigoir'mas (Pro-
'elo de Lei 11C 47/27, de auto -
ria do Sr. Deputado João Navar-
ro).

23/10/131:

NO 9.456, que dis
p
õe sobre o

reajostannentc dos valores dos
simanlcs de vencimento ecos pnnt
ventos do pessoal do Doadro Por
manente da Secretaria e dos Ser
viços Auxiliares do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Mi
nas Gerais e das Auditorias da
Justiça Militar e dá outras p:o
vidências (Projeto de Lei rio
31.7/87, de autoria do Sr- Cover
nadar do Estado).

N9 9.437, que altera e tua-
oro Permanente da Secretaria da

Assembléia Legislativa do Esta-
da de Minas Gerais (Projeto de

Lei nQ 06/87, de autoria da Me-
sa da Assembla Legislativa).

N° 9.438, coo declara de

utilidace pública o Centro °ro-
mocional Padre Antãnio Guilher-
me - CEPRDAG, com sede em Doo-

fim (Projeto de 1 Ri n° 9187, de
autoria dc Sr. Deputado Silvio

Mitne).

	

N° 9.439. que oeclara de

utilidade pública a Assistência

Setel, com sede na cidede de lta
juba 'Projeto de ,ei N 39/87
de autoria dc Sr. Deputado Jose
Relato)

	

NO 9.440, que oaolara cc

utilidade pública o Ce-nl:o cm

Recuperação da Alccuular.rs-CERE!,
com sede na cidade de Uberlâni -

cia (mrojeto 'de , ei rS 32/8/ .de
autoria co Sr. Deputado João Pc
ora Custinlu.

	

N' 9.4-41, que dccla:a	da
utilicade oiblicu o Loja Mç6oi
eu Fraternicsde Rio-branuense

situuads na cidade do Yiconde do
Rio Branco 'IProjeto da 1 ei c5

cc autoria do Sr- Reputa

do Euripedes Craidel-.

NO 9.442, Cue dá nuv .3 reda-
ção ao aos. 253 da Lei nC 8519,
de 5 de (ulho de 1952, que cia-
ile soore o Estatuto dos Funo'c

-i-ca Públicos Civis do Estado
de Minas Gerais i°rojcto de Lei
'iO 3/87, de autoria de Sr. Go-

vernador do Estado;.

''ETC MAf-ITIDD

23/10/A!:
Vete toLal à Proposição de

Lei na 0.096, que altera a re-
dação de diispo-oitivos CC Lei
12 7.399, de 12 de dezembro de
1978, e dá outras providências
(Projeto cc Lei nul 330/8,', de ali
tona do Sr.Governauloc (Ia Esta-
do).

RESOLUÇOES PRDMULGADAS:

7/10/87:
NQ 4.376, de autoria da Co-

missão ria Justiça, coe aprova o
Convênio celebrado entre a Se -

cretaria de Estado da Cultura e

o Município de São João del-Rei
(Projeto de Resolução n0 254/
87).

Na 4.377, cc autoria do ir.
Deputado Ronaldo Vascorceilos
caie revoga o 3c dc art. la da
Resolução ns -'.279

`

de 28/6/87
(Projeto de Resolução nu 315/
87)

NO 
4.378, de autoria da Co -

missão de Justiça, cnue a prova o
Convênio de Cooperação técnica

celebrado- entre o Ministério

dos Traisportes, a Superinten -
dência de Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE - e o Governo
do Estado de Minas Gerais, com

a interveniência da Empresa Bra

sueira de Planejamentc de Tre
portes - GIPOT - e das Secret5

rias ce Estado dos TransporteE
e do °lanetamentc e Coordenação.
Ileral (Projeto de Resolução n2

3511/87)

17/10/57:

NO 4.381, de autoria da mesa

da Assembléia, que confere com
petência à Mesa cara ordenar
autorizar despesas necessãras

à prática dos atos preparati -
rios dos trabalhos constituin-

tes (Pro (etc de Resolução ri

1.26/87)

20/10/87:
NO 4.379, de autoria da mesa

da Assembléia Legislativa, que
acrescenta parágrafo ao art. 20
da Resolução na 3.316, de 26 de

junho de 1984, o Cá outras pro-
vidências Projeto de Resolução
oC 322/87).

NO 4.3, de autoria da Co-
missão de .Iustiça, que aprova o
on'.'ânio n° 723/87, celebrado
entre a Secretaria de Estado do
rabalbo e Ação Social e a Asso

dicção Comunitária São longe dE
corro css Pedras, com sede em
Belo Horizonte (Projeta de Peso

liução n0 3/5/87).

aif1DI:05;lç:Es DE 1 El 'bi'IID''f\IlhS	F
ENIIOMINIIADOS dl 50,5110:1

5/]0/8/

NO 10.088. de autoria do Si'.
Deputado Sílvio Mitre, que cc -
clara de utilidade púolica o
Centro Promociorral Padre Antô -
nio Gmilnerme, co" sede em Bon
fim (Projeto cc Lei nm 9/87,'.  -

NO 10.089. de autoria do ir.
Deputado Eunipedos Craide, que
declara de utilidaoe pública a
Augusta e Resp-oltávol Loja Sim-
hilioa 0:aternidade Riobrancuer

se, situada na cidade de Visco
de do Rio F3ranoo(l'rojeto de Lei
110 12/87).

N° 10.090, de autoria do Sr.

Deputado João Pedro Gustin, que
ceolara cc utilidade publica o
(lentro do Recuperação do Alooó
latru -de Uberlândia (''rojeto da

ei n0 72,87)
N2 10.091, de autoria do Si'.

Deputado José Relato, que -deola
ra de utilidade pública a Assis
féncia Social Beteb, da cidad-e-
de ItajLá (°rojcto de Lei	cc
19/8!).

Pie 10.092, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vascormcellos
que declara de utilidade públi-
ca a Associação Cultural e Re-
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ligiosa Guarda de Moçambique de
São Benedito o Nossa Senhora do
Rosário com sede nesta Capital
(Pro'etm de Lei n5 40/87).

Na 10.093, de ajtoria do Sr.

Deputado José Santana, que oe -
clara de utilidade pútlica ã
sociaçãc Rssistercia e Cultu -
ral Rodcloho Rolanc da °aixêo
desta Capital írojoto do	Lei
nu L2/67).

Na 10.094, de autoria de Sr.
Deputado José Laviola, que de -
clara de utiiidde pCbiica	o
Grupc PaçiTrita Mj:uense Cami-
nheiros da Verdade, com sece na
cidace de P&jtua (Projeto de Lei
nC u'/87.

Na 10.095, de autoria dc Sr.
Deputado João Navarro, cus de -

clara de utilidade pública a
Conferência cc ETc Selcasti8o ca

Conferência cc São Vicert cc
Paulo, com sede na cidade ce Bi
EJirtlas )Prcjetc de [R' 05 077

B7).

6/1D/87
NO 10.096, cc autoria

 de 
Sr.

Governador do Estado, que alte-
re a redação de disoositivos da
ei n2 7.399, de 15 de dezembro

de 1978, e dá outras providên -
das (Pojeto de Lei nu 330/67),

8/10/87:

N° 10.097, de autoria do Sr.
Governador do Estada, que dá no
va redação ao artigo 253 da 1 e7
no 669, do 5 de Julho de 1952
que cispdc sobre o Estatuto dOis
funcionários Públicos Civis do
Estaco de Minas Gerais (miem
de ei n m 3/67).

Na 10.098, de autoria da Me-

sa da ftssembléia, que altera o
Quadro Permanente da Secretaria
da 6ssembríia Leçislativa de E
tadn de Miras Gerais, e cá  ou -
tras providências "'Projeto	de

Lei nm 46/87).

NO 10.099, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que dis -
pãe soore c reajustarrencc doa
valores dos símbolos de veio! -
centos e de proventos do pesso-
ai do Quadro Permanente ca Se-
cretaria e dos Serviços âumilia
res do 1 ribunal de Justiça Mi-"T
tar do Estado de Minas Gerais
P. das Gud1torias da .lustiça Mi-
li-ar, e dá outras providências
)PrcjeLo cc lei n5 347/87).

N° 10.100, de autoria de Sr.
Governador da Estado, que auto-
riza o Poder Exocutivo a Fazer
reversão de im6vel de pmoprieda

cc do Estado ao Município de A-
ragjari (Projeto de ei n5 357/
87).

REQIERIMENTOS 4PRVGDOS EM PLE
HqRIC:

7/10/87:
NO 538/87, de auroria da Sra

Deputada Maria Elvira. Forraulan
co apelo ao Sr. Presidente	do

Banco do Brasil no sentido de

que adote providências oojeti -

vando a renegociação da divida
co Hospital Rio Verde, de Vargi
rica.

N° 540187, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Fernando, formu-
lando aoelo aos Era. Governador
do Estado e Superintendente Re-

gional 
do 

INAMPS' no sentido de

que sejam credenciados médicos
oftalmolcqistaa para atendimen-
to em Governador Valadares-

NO 554/87, de autoria do Si.
Deputada ElmIro Nascimento, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral

da RURPLMINrIS no sentido de que
sejam lomacas providências rara

legalização dos lotes da
RURALMINAS, núcleo João Pinhei-
ro 1 e 2.

Na 556187, de autoria do Sr.
Deputado Sebati8o 1-lelvécio, fcr-

-ulando apelo ao Sr. Secretário

de Estado da Saúde no sentido

cc que soja verificada a possi-
bilidade de se estaooleocrcor
rio técnico-científico e

prestação de serviço entre a U-
niversidade Federal de Juiz de
Fora e o Hospital Regional Dr.
João Fenido, árqão da Secreta -
ria de Estado da Sailde, sediado
na dicade de Juiz de Fora.

Na 559/87, de autoria co Sr.
Deputado Bonifácio Meuráo,fcr-
mulanco soelo aos Srs. Governa-

dor de Estado e Secretário de
Estado co Interior e Justiça pa
ra que adotem providências no

sentido da reforma e amoliação
do prédio do fórum de Governa -
dor Valadares.

Na 562/87, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Melvécio, for
muiando apelo ao Sr. Secretário
de Estado d35aúde no sentido da
verificação da possibilidade de
implantação do HEMOMINAS na ci-
dade de Juiz de Fora, visando
normalizar e sanear o problema

da hemofilia em Juiz de Fora o
cidades da Zona da Mata Mineira

w 563/87, co autoria do
Deputado Dirceu Pereira, formu-
lardo apelo ao Sr. Secretário
as Estaco cc Esperto, Lazer e
Turismo no sentido de se oeter-
minar a construção cc uma pista
cc "motocroas" em Belo Prizon-
te

No 561181, cc autoria do Sr
Deputado Rubens Carda. formu -
Irdo apelo aos Era. Governador
co Estado. Secretário de Estado
co abastecimento e residente da

Companhia de Armazéns e Silos do
Estado de 

M
inas Sereis - CASEM

no sentido de envidares esforços
para a instalação de j armazém
da CASEMG no Município de., Campo

Florido.

NO 568/87, da autoria do Sr.
Deputado Vítor Penido, formuian
ou aDelo aos Srs. Governador do
Estado, Secretário de Estado do
Interior e Justiça e Presidente

do Tribunal de Justiça co Esta-
do de Minas Gerais no sentido de

se criar, com a possível urgên-

cia, mais uma Vara :ível na Co-
marca de Nova 1 iam.

NO 571187, de autoria do Si.
Deputado Adelino Dias, formulan
co anelo aos tire. Governador c Fõ

Estado, Secretário Extraordiré-
rio de stado de Assuntes Muni-
cipais e Secretário de Estado
do Trabalho o Ação Social oara
que incluam os municioios oue

menciona no plane de constru -
ção de casas populares,ainda es

te ano.

NO 572187, de autoria do Sr.
Deputado Irani Barbosa, focou -
laudo apelo ao Sr. Governador
de Estado no sentido da libera-
cão de verba cara término da re

forma ca Agência dc IFSEMG, que

funoinna na Clínica Santa 4m6-
lis, em Vencia Nova.

N° 573/87,dc autoria da Sra

Deputada Piaria Elvira, forme -
londci soem ana Srs. Ministro

ca Previdência Social e Rela -

tor da Comissão de Sistematiza
ção da Constituinte para que

envidem esforços no sentido dc
que as donas de casa 0055cm se
inscrever como contrii'uintes ou

tônomas da Previdência Social
para fins de aposentadoria.

NO 574/87, do autoria do Sr.
Deputada Clêi.ter Carneiro, for-
mulando anelo an Sr, Presidente

da COPASA no sontico de cue se-

jam tomadas providências urgen-
tes objetivando a imediata ope-

racionalização do sistema de

abastecimento de água da cidade

de São João da Ponte, cuja cri-
ampaçãc foi efetuada es' jsnei-
mc de 1986, pela reerida eropre
sa.

NO 515187, de autoria do Sr.
Deputado C1êi.er Carneiro, for-

-dando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
Companhia de Saneamento do tsta
co de Minas Gerais - COPAS,., no
sentido de se viabilizar ira so
luç8o para e auaste:iniento ué
água de monte Amul, a cada di
mais orecário.

NO 576187, de autoria do Sr.
Deputado José Bonifácio, formu-
lando apelo ao Sr. Governador dc
Estado no sentido de ser reati-

vado o Programa Minas-Luz 5de

que as obras nele previstas vol

tem a ser realizadas nos povoa:

dos rurais,o mais rOidc possí-
vel.

Na 517187, de autoria do Sr.
Deputado Armando Costa, Formu-
lando apelo ai, Sr. Ministro dos
ransportes no sentido de que
as atividades da Si-
cia da PORTOBRAS sejam mantidas

na cidade de Pirapora.

NO 578187, de autoria do Sr,
Deputado Jorge Cibram, fcrmulan
de apele aos tios. Governador do
stado, Secretário de Estado de

Açricultura e Pecuária e Dire -

ter-Geral do IE no sentido da

instalaç8o de um escritório lie
restal no Município de Campo
lo.

NO 587187, de autoria do Sr.
Deputado Anderson Adauto, formi
laudo apele aos S--s. 3overriado r
do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
de DER no sentido de que deter-
minem a adoção de providências

objetivando incluir o MurjcTpic
de Piava Ponte no itinerário a
ser cumprido por urra das empre-
sas concessionárias de transpor

te coletivo que fazem o traje:
te Belo Horizonte - Uberlândia.

NO 589/87, de autoria co Si.
Deputado Anderson Adauto, fnrmu
lanio aoe.lc ao Sr, Governador dê
Estaco no sentido de que adcte
providências visando	as as-
faltamento da estraca que liga

as localidades de Planura, Pira
juba e Boa Sorte, situadas no
Triângulo Vir,eirc.

NO 591/87, de autoria co Sr.
Deputado Camilo Machado, for-e-

]ando aneis se Sr. Chefe	da
área Comercial da Banco Itaú,ern

São Paulo,nc sentido de não se
concretizam o fechamento da
agência do mencionado Banco na
cidade de Romaria, neste Estada

N° 592/87, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Rezende, formu
la000 apelo ao Sr. ::iretor-Ge1-

ral do DNER no sentido de que
sejam viaoilizacos estudos com

vistas à duplicação da pista as

á1tica da BR-CilO,no trecio cern
preendida entre o rio Grando,rr

divisa do Estado de São Paulo

com o Município de Uberaba, e o

rio Araguari, divisa dos Munici
pias de Jherlândia e Araguari.

5/10/81:
NO 507/87, de autoria dc Sr.

Deputado JamilI Júnior, ferino -
lando apelo rio Sr. Governador do
Estado na sentido da decretação

de todo o Vale do Aço como área

de proteção especial, a exemplo
de outras medidas dessa nature-

za já adotadas em ILinçãn de ex-
trema recessidsee.

NO 541187, de autoria de Sr.
Deputado Rubens Garcia, lormui -
lando apelo ao Trih.inal de Jus-
Liça de Minas Gerais no sentido

de que não acate os mandados de

seçljrança que serão provavelmen

te interpostos pelos bancos ofi

ciais e privados contra as deoT

sões dos Juizes do Direita bd
conarcas intericranas, as quais

suspendem orovisoriaente os ven
cimentos dos financiamentos han

cários e os processos de execu-

ção de produtores rurais, peque
os e médios comerciantes e in-

dustriais do Sri de Minas.

NO 541/81, de autoria do Sr.
Deputado .Jairo Magalhães Alves,

formulanao apelo ao Sr. Secreri
mic de Estaco da tducaçãc si-

Lci:ando a extensão cio série do

'C grau na Escola Estadual José

Ricardo M. Fonseca, da iocalida

de denominada Chapada, Mijnici -
pio de Itabira.

NO 348/57, de autoria de Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,
cormulando apelo ao CER/MO no

sentido de encampar a estrada
que liga Jabuticatubas - Distrl

to de São José de Almeida - Sal-
dim - equitisá.

N° 593/87, de autoria do Si.
Deputado Elmiro Nascimento,fnr
mulando aoelo aos Era. Governa
dor do Estado e Secretário de

Estado co Interior e Justiça no
sentido de que seja instalada
uma Defensoria Públics na Comar
es de Presidente Olegário.

NO 594187, de autoria 40 Si.
Deputado Elmiro Nascimento,fcr-
mulando apelo aos Sr ,_ Presiden
mcc da TELEMID e da Companhia Te
tefênica co Brasil Central-CTB,
00 sen

t
ido da instalação da mis

rema DOD na oidaaç de Presiden
te Diegrírio.

NO 595/81, de autoria co Sr.
Deputado Elmiro Nascimento, for
mulaajo aoclo aos Srs. Presicen

tes da TEÍMIG o da Copsnrbiã
Telefônica do Brasil Central -

CFBC, no sentido da instalação
do misteres OCO na cidade de La-
grar.

NO 596/87, de autoria do Sr.
Deputado Elinlro Nascimento, for
muando apelo ac Sr. Eresidont

E_EM:C r io sentido da insta

laçio co sistema IDO na ridadd
co Tiros.

N° 597187, de autoria dc Si.
Deputado Elmiro Nascimento, fcr

mulandc apelo ao Sr. Presiaente
da TESMIII nc sentido da insta-

lação do siatoa DDD na cidade
de 58o Gonçalo do Abaeté.

NO 598187, de autoria do Sr.
Deputado Aloisio Carda, formu-
lando apelo aos Era. Governador
do Estado e Secretário de Esta-

do da Saúde cc Minas Gerais no
sentido de autorizarem a ccns-

trjçâo de um posto de saúde no

Distrito de Arcângelo, Municí-

pio de São 11080 dei-Rei.

NO 599/87, de autoria do Sr.
Deputado Aloisio Carola, formt-
landn anelo aos Era. Governador

da Estado e Diretor-Geral do

IPSEMG no sentida de autoriza -
rem a instalação de uma Delega-

cia Regional do :PSEMG na cida-
de de 58o Francisco.

NO 600187, cc autoria do Sr.
Deputado Vitor Penido, ormulan
do apelo aos Srs. Secretária de

Estado dos Transportes e Presi-

dente da MCTROBEL no sentido de
se aumentar o frota de ôniEus

que serve a linca Nova Lima-Ha-
nirio -Ilcali-o.

N° 601/87, as autoria co Si.
Deputado Vítor Punido, forme lan
do apelo aos tire. Secretário de
Estado da Educação e Presidente
da CARPE no sentiCo de ao proce

der à colocaçãc de grades nraé
janelas de orédio da Escola Es-
tadual fique 1 -pa. na cidace cc
Raposos.

6/10/87:

N° 331/87, de autoria do Sr.
Deputado Amilcar Padnvani, or-
uiando aflelo ao Sr. Governador
dc Estado no sentido cc que de-

termine à Secretaria cc Estaco

da Eauoa;o estudos visando à
esclusão da exiçênola de quali-

dade de ocupante, em caráter efe
tivn, co cargo co magistério pê
bli:e Centre os requisitos para
convocação como Inspetor :sco-
lar,

NO 332/67, de autoria co Sr.
b Deputado Jorge Hamaa, formolan

da apelo ao Sr. Governador	co
Estado no sentido da criação co

2 grau na Escola Estadual do

Distrito de São Eobastiãn do
Sacramenta, no Município de Na-

rhuaçu.

NO 333/87. de autoria do Sr.
Deputado Jorge t-lannas, formulan

do aocic ao Sr. Governaocr rir
Estado no sentido cia criação do
2 grau na Escola Estadual Ju
ventino Nrrncs, do Distrito dc

São João do Manhuaçu, no Muriicí
Pio de I'taricuaçu.

N° 602187, de autoria da Si.
Deputado Vítor Penida, orniu-lan
do casio, soe. tira. Secretário de
Estado dos - ransocrtes e resi -
dente da ME TROBEL nor senticu co
se determinarem providências pe

ra que seja colocada sinaliza -
Ção esoeciira rias proximidades

das escolas estaduais, e- ospe-

Cial a Escola Estadual fiqu; Li-
na, na cidade de Raposos.

N° 603/87, cc autcria co Sr.
Deputado Vítor l'enido, formulan
co apelo aos Srs. Governador do
Estado, Secretário de Estado da
Eduoaçào e Presidente da CARPE

no sentido de que adotem as ne-
cessárias provid8ncjas para mm-
oliação da escola Estadrral Jose

fina Wanderley Azercdo, no novo
mado de '-Fonírio Ricalho, Munioí-

pio de Nova Lima, com a constr'u
ção de mais três saias de aula7

NO 605/87, de autoria dc Sr.
Deputado Elrniro Nascimento, for
mularria apelo aos time. Presidel-f
meca TE_5MIG ariresidente daCdê

panhia eleõnica de Brasil Ccn
tral - CINE, no sentida dalns
tu i a -- ao do sistema 3DD na cida-
de cc Cruzeiro da Fortaleza.

NO 608187,uie a.rLoria co Sr.
Deputado Flmiro Nascimento, or

mula-uco apelo ao Sr. Presidente
da TE_EMC no sentido da insta-
lação co sistema --DD na cidade
de Goincrânia.

NO 607/57, da autoria do Si.
Deputado José Flelato, formulan-
da apelo aos Era. Governador do
Estaco e Secretário de Estado da
Fazenda cc sentida de determina

rem urgentes estudos com vistas
isenção de 1CM na aquisi;áode

carro a álcool, para as repre-

sentantes comerciais autônomos,
estendendo5

1
 dessa forma,o be

nefício jác oncedido aos taxis-
tas autônomos àqueles abncgmdcs
agentes do comércio,

NO 608/87, dc Outoria do Si.
Deputado José Belato, Formu l an-
do apela aos Srs. Presidente da
ieoúbli:a e Ministro de Pelado
cm nazenda no sentido de deter-
minarem urgentes estuc'os com
vistas à isenção co IPI na aqui
siçãc cc carro a álcool para os
representantes comerciais autô-

nomos, estencendo-se-ihes,dessa
forma, o 0enfício já concedido
soa r.axisma.e autônomos, pela De
creio nO 91367, de 20/6/65.

N° 609187, de autoria Co Si.
Deputado Jairo Magalhães Alves,
formurancc apelo à Secretaria
cc Estado da Educaçãc 'rc sen

t
i-

cr, de autorizar a reomma do te
bslq cm Escola Estadual CRI
José Gcmms de irCújo, de S8o Do

mingos do Prata, cem co-o o fo:
neciemto de mobiliário para a
re'orjos Sacola.

NO 614/87, de autoria co Si.
Deputado Márcio Meia, formurlan-

lo soca ao Sr. ilceernador do
Estaco rro sanrtido de que autori

zo a liberação de recursos pari

que seja dada continr.idade 'as
obras dc asfaitamento da estra-

da que liga São Sebastião de 0

raíso à cicmle cc São Tomar de
[[quimo.

N° 615/87, ole autoria do Sr.

Deputado Mauri cio morei ra, tomei.
lancr anelo ao Er. Govcrndador
co Estado e aa Oimetor-íieraI do
-ER no sentido da ipiartação da
0ei4ência do DER em ConSelhe i

-ro afaimte. conforme previsto
me Decreto Ou 20.455,de 25/3/8(1

NO 616187. de autoria do Sr.
Deputado Ninin.o Resende, formu-
lando apelo ao Sr. Govemnadcr da
Estada no sentido de que :nvie
a esta Casa mensagem capeardo

projeto de lei que viso a supri
-ir o item 1I dc art.45 da Lei
n 5 .436, de 5/12/86, que cria
classes e campos no Quadro Per-

manente a que se refere o Decre

ti, nS 16..r09, cc 10/7/74, mccc-
trutura a Secretaria de Estado

da Fcuoaçãe e cá outras orovi-
dênrias -

NO 611/87, de riutoria do Si.
Deputado Ninioo Resende, fareu-
lardo apelo aos Era Presidente
da Peoúbli qa e Ministro de Es-
taco Cu Trabainc ri de

se adctame- mediCas ir fctívas Da
ra resguardar as direitos trabu
Ibistas criuncos da relao en-
tre as empresas prestaccrras de
scr',i çrcs de ocreer vaçãc o serrs
errar

N0 618/81, cc autcria de Sr.
Deputado Paulo César Guimarães,
fcrmrlanlc cpe_e aos Era Lover
ruador de Sacado,Secretário cc
Lstalo cos Trar'suorzes e Gire-

ter-Geral dc [ES 1_e cntioc de

crie se determinem as [:ovidên
elas necessárias à oa -ent:ç ão
amiá.l.tica da conexão Virgínia -
Mar-clápolis - OmlFi Mare-ja.

NO 619/57, de srtori co Si.
Deputado Paulo César Guimarães,
fornrulancn apelo aos S E ,-- . Ca-.er
nsdor do Estado, Secretárc cv
Estado dos Transportes e l[ire..
tcr-Geral do DER no sentido -de
determinarem providricias abie_

tivmnco o asfaltamenta da rodo-
via c.rs liga Cristina a Olímpio
Norcnna, ia [iairroPante 're-

ta, uru-a estendo dc' 5 km.

N° 620/87, de autaria dc Sr.
Deputado Paulo César Guimarães,
'ormulando ^ocic ccc tirs - mcvrr

naccir da Estado. Secretária .18
Estado dos Transportes e Oiro-
tor-GeraJ dc _-ERno sontico de

que se adotem as providências na
cessafias à pavimentação asfál-
tica da conexão Maria da F -
Cristina.

NO 621187, deastoris co Sr.
Deputado Paulo César Guimarães,

forajlsrrdo aoelo ao Sr. Presi -

dente do Trisunal de Justiça do

Estado de Minas Demais no senti

do da criação, na cioaoe de Ita
jubA, 45 3 Vara Judiciária,que
imsriirá novo ritmo às dcci -
sões judiciais.

NO 622/87, de autoria do Si.
Deputado Anderson Adauto, fora.
_ando are  aos Srs. Govemnadrpr
In Estoo e Diretor-Geral ,
D'lER no mentido co serem adota-

das urgentes arovidências sara
o orossegrji-ento cas ohms d
asfaltamenta da IR-497,a oartir
de Iturarra até a 611-360, passan
do por Gurinhatã, at é a BR-365,
rio trecho próximo a Ituittaha.

NO 625187, de autoria do Sr.
Deputado João Pedro Custin, for
mulando aoelo ao sr. Secretário
de Estaco ca Fazenda no sentido
de que sejam restabelecidos as

pagamentos parcelados dos crê-
ditos acumulados cc 1CM, confcr

me dispunhan as Resoluções nms
1119, de 15/3/82;	1.351 de 9/
1/80; 1023, de 12/9/85; 1.436,
de 20/1/85; 1.441, de 26/1/85.
revogadas pela Resolução nO
1.619, de 0,70/87

NO 670/87. do autcria co Sr.
Deputado Domingos Larïia, formrr-
lsndo apelo sam Sr, Governador
co Estado, Secretária de Estado
cos Transportes e Diretor-Geral
dc :)ER ira sentido de ser agili
zada a construção da monte
ninosa, situada na estrada que
liga os Municípios de Alvinópo-
lis e Parra Longa.

NO 671/87, de autoria do Sr.
Deputado João Bosco P4artins,for
mulanuju modo co, Em. Governador

do Estado no sentido de sere-
prestadas informações atinentcs
à situação financeira, moral e

administrativa da Estado e pos-
síveis irregularidades dos go-

vernos rassaoos.

NO 675187, de autoria do Si.
Deputado Jorge Gibram, formular
do aoela ao Sr. Secretário d
Estado da Saúde para que adote

pravioências urgentes no ser
co cm lineração de verba relatl

ao Prog rama de AçEes Integro
de Saúde - AIS, para Três

Coraç6es.

NO 676/87. de autoria do Si.
Deputado .iosé Ferraz, formulandc
aOel:J ao Sr.Governador de Osto
ou uro ser-, :.('n da ser autorizada
a ercanipaçãc oelc tstaao da es-
traca que li ga o Município de
Handelra da Mata Verde - Gix150
oclim, r.,'rci Cetensão soroximada
de 3C [es

N° 677/87, ole autoria do Si.
Deputado José Ferrar, omnuuis-,-
co anelo ;t: ir. liovemnador Ir:
Escudo sara pc autorize o DSP-

a encarxoar a estrada que di-
ga Santa Marici do Salto a Sant:,

... .lanintn, a.r-a oxton-
aio cc -07 ir:.

NO 678/87 7 da raloTia 1:: Sr.
Deputado José Ferra, 07rrrulan_
co a pelo ao' ir - Governador	da
Emala uro smrtidn de guie auto-
r[ze o, [)ER-MD a proceder ao se-

altammntn da estrada que liga

o: Município de Jacirto a Santo
5 n[otinfr5 do laninto, numa euler-
mIo do

N° 6191147, co autoria co Si.
Deputado José Ferrar , ormu[mn
a-: eu..dc ao Ir. Governador 'do Eã
tdr pura que au tsr izo o Dmíl-'-lG
a nrococer ma asfaltsmmoto da cru
Irada que iipe a cldadm de AF
mensrm a Rubin, numa extensão dê
Ir krs,

NO 680/87, de autoria do Sr.
Deputado José Ferraz, formujimn-
cio apelo ao, Sr. Governador	do
Estadc no sentido de que autor:

ze o DER-MIl a providenciar o as
faltamente, numa extensão apro-
auTuada de 70 km, cm estrada que
liga filmenara à civisa com a
Bahia, passando pelo Município

dc Bandeira e fazendo integra -
qão com os Mun

i
cípios de Macara

ni, Itapctings, Ilhéus e Itabu-

na, localizacos no Sul daquelo
Estaco.

NO 681/87, de autoria dc Si.
Deputado José Ferraz, fcrm.rlan-
do apelo aos Srs, Governador do
Estado e Secretário da Eslordc

dos Transportes no sentioo de
interceaerem j un to à Nordeste Li
nhas Aéreas Regionais 3,4., lo-

calizada nesta Capital,para que

estabeleça linha regular para
Almenara, que já possui aer000:
to asaltado.

22/10/87:
NO 624187, dc autoria do Si.

Deputado Noliriio Rezende. ormu

landc apcic ao Si. Governador co
Estcrc no sentido de que deter-

mine estrdas objetivando coibir
a prática de tiro ao pombo em Mi
nas Gerais. -

Na 642187, do autoria do Si.
Deputado Carlos Pereira, forrru-
lando soda aos tire. Governador

do Estado e Secretário cc Esta-
do da Educação no sentido deser
criada a extensão dc séries pá-

ra a Sacola estadual de Ermidi-
nha, mm Mentes Claros.

NO 648187, de autoria co Si.
Deputado Dirceu Pereira, for-nu-
larrdc apelo aos Srs. Gcvmrnacom
da Esta-de e Secretário de Esta-
da do Desenvolvimento Social no

sentido de serem inclidos no
Projeto cc instalação dosElEl's,

em Minas Gerais, a construção de
salas esocdiais para oriançae ex
OCodiorais

NO  ole autoria do Si.
Deputado Aloisio Carda, fora.-
lndc apelo aos. Era. Governa-
([Or do Estado e Secretário de
Estado de Assintas Extraordiná-
rios no sentido da itplantaço,
erru Itajubni, de um ElEs'.

N° 682187, ole autoria do Si.
Deputado Eduardo Ottnoiii, formu-
uandc apelo ad ir. Scvernacar do
Estaco )-_iro com erre lua dc Deore
to nS 27. 166, de 21!7/87,os pra

fessores ou cspecialis:as de
educação que esteJam no regime
de adjrrnçác, prestando serviços
às ,OPAEs e o.rtras enticades de
assistência aos exoepcionais

NO 684/87, de aujrcmia da Sr.
Deputado .José Delato. formulan_
co useis aos Era	Governador
cor Estado e Secretário de Esta-
co co f1hastecinerrto no senic[r
de determinar a elaboração mie
CstudOs com vistas à oriaçtc de
ira unidade das Lentrais de/iois
tecimsnto de Minas Gerais S.[[,
CCASA, ro Mujnioíoio de 580 Con
çalo do Sapucai, com localiza.
çào à arçcm da IIR-381 -

NO 685187, do autoria do Sr.
Deputado José Favlola, for-ti -
ande apelc ao Sr Governador de

Estaco no sentido de reg:rlamen_

ter a E'enda Constitucional n0
24, de 1°/12/86, consoante lhe
faculta o art. 727 da Contituj
qio doEstaco, com a redação da
da pelo art. i s' da referida Fmerr
da ConstItucional, oh:etivandd

solucionar, entre outras,a flues

tão relativa à aposentadoria dos
serventruários extra lusdiciaja.



N° 687187, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, formu -
lerdo epelc ao Sr. Diretor-Pre-
sidente da COPRSA no sentido de
que deter-me providências obje
tivando a encampação do servi ,,r.

 abastecimento de água em Vi-
la São Pedro, no Município de
Buritis.

N° 688187, de autoria de Sr.
Deputado Jaime Martins, formo-
lendo apelo aos Srs. Covernacor
do Estaco e Diretor-Presidente
da CASEMG para cua, no dano de
ampliação de capacidade arrraze-
nadcra de Buritis, neste Estada
aproveitando o carteiro de obras
ali instalado, se inclua a cons
truçãc de mais uma unidade cc
iDO mil volumes.

NO 691187, cc autoria de Sr.
Deputado Geraldo Rezende, 'ormu
lendo apelc ao Sr. Presidenterio
Triounal Regional do rabalhono
sentido de que determine provi-
dências urgentes objetivando
nomeação de um contador para a

e 2 -untas de Conciliação da
Comarca de Lerlândia.

NO 693187, de autoria do Sr.
Deputado Ninico Resende, formu-
lando apelo aos Srs. Governador
co Estado e Diretcr-Geral do
DER para que adotem providências
com vistas	pavimsrtação asfá]
tios do acessso ao Bairro Enge-
nho de Serra, interligando	a
08-354, na altura do km 503, à
Rua Ides Edson de Resende, em
Formiga, numa extensão de 2.650
metros

NQ 696187, de autoria de Sr.
Deputado Carlos Pereira, formu-
lando apelo ocr Srs. Secretário
de Estaco dos Transportes e Di-
retor-leral do DER-ME no senti-
do de que seja determinada a
elaboração de projeto para a Te
cuperação da estrada que liga
São João da Vereda, Município
de Montes Claros, ao povoado de
São Rooertc, no mesmo Municf
010.

NO 697/87, de autoria do Sr.
Deputado Milton Cruz, formulan-
do apelo aos Sra. Governador dc
Estado, Secretário de Estado dos
Transportes e Pre'eito Munici -
pai de Montes Claros no sentico
da criação de um terminal rue
cargas na cidade de Montes Cla-
ros.

NO 698187, de autoria do Sr.
Deputado Milton Cruz, formulam
do apelo aos ira. Governador do
Estado e Presidente da CO°ASO
no sentido de que sejam cetermi
nadas providências para liga
çães de água e esgote residenci
ais, gratuitas ou a serem paqa
em pequenas orestaçães, para a
população de baixa renda do Nor
te de Minas.

NO 699187, de autoria do Sr.
Deputado Mílton Cruz, formulan-
do apelo aos Era. Governador do
Estado e Secretário de Estado da
lezenos no sentido de que seja
resoabalecido o parcelamento
dos oíoitna rir 1CM em atraso.

N° 701187, de autoria do Sr.
Deputado Luís Gitogi, formular
do apelo ao Sr. Governador dc
Estado no srrrtico deque autorize
o asfaltamento da rodovia que

liga o Município de Divisa Nnv
à BR-491, compreendendo um tre-
cho de 17 km.

NO 702187, de autoria do Sr.
Deputado 1 uís Gbogi, forrsulan
do apelo ao Sr. Governador d6
tarado no sentido de ore autcri
ze a imolantação de 20 grau no
Município de Divisa Nova.

NQ 703187, de autoria do Sr.
Deputado Hilton Cruz, Eormulao-

	

co anelo ao Sr. Governador	do
Fstic e ao Sr. Secretário de
Estado dos Transportes no senti
do da criação de urra central cc
fretes na cidade de Montes Cla-
ros.

NO 704/87, cc autoria do Sr.
Deputado Camilo Machado, formu-
lando apelc ao Sr. Governador do
Estado no sentido de que provi-
dencie a construção de prédio
próprio para a Escola Estadual

	

da Praça Arthur Bernardes,	de
CarnE do Paranaíba.

NO 705/87, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, formu -
lando anelo ao Sr. Diretor-Regia
nal da Empresa Brasileira de Cor
meios e Telégrafos - EC no ser-
rido de que sejam autorizadas
providências com vistas à amoU
ação e reforma geral do eoifícfõ
dos Correios e Telégrafos de
Divinópolis.

N° 708/87, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Flelvécio, for
mulando apelo ao Sr. Secretário
de Catado de Obras Públicas no
sentido de verificar a possibi-
lidade de se determinarem medi-
das administrativas que visem à
construção de três pontes, per-
?urs;ão de dois poços artesia -
nos e à lioeração de 16 meta-
burros, para meinorias em diver
sos locais do Município de Serã
dor Cortes.

2/10/87:
N° 144/87, de autoria co Sr.

Deputado Anderson Adauto, tormu
lardo apelo ao Sr. Iresioentodo
Banco Central no sentido cc que
que determine providências obie
tivando a aplicação da Resclu -
ção n5 1.335, de 11/6/87, co
Conselho Monetário Nacional, es
pecialmente cuanto às oporaç5eõ
de financiamento de capital de
giro às microepreras da libera-
ba.

NO 745/87, de autoria do Sr.
Deputado (Indersori Adauto, formu
ando apelo aos Soa. Governado:

do Estado, Secretário cc Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de que ceter-
minem providências objetivando
incluir o Município de Almeida
Campos no itinerário cumprido
pola Emoresa Santa Rosa, no tra
lato corre as cidades de 1era-
ba o Monte Carmelo.

NO 746/87, de autoria do Sr.
Deputado Armando Costa, formo -
!ando apelo ao Sr. Secretário de
1 ataco na Educação, através do
ir. Governador do Estaco, no
sentido de que se autoriza a
construção de duas novas salas
cc a, 11 a na Escola Estadual
p 00 v Mariet2 rmnrim Vieira, de
Iluritizeiro.

N2 749/87, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, firmu -
Ia-do apelo ao Diretor-Geral do
DCrE-MG no sentido da instalação
de um oostc telefônico no povoa
de de Cachoeirinha, Municíoiode
Divinópol is.

NQ 750/87, de autoria do Sr.
Deputado Luís Gambogi, formular
do soelo aos Srs. Governador de
Estado, Secretário de Estado cos
Transportes e Diretor-Geral do
DER, no sentido de que determi-
nes providências objetivando a
inclusão do trecho da estrada
que liga as cidades de Três Pon
tas, Córrego do Ouro, Fama e AT
fenas, no programa de obras ro
dcviérias previstas para este
exercício.

N9 752787, cc autoria do Sr.
Deputado Agostinho Valente, for
mula-do apelo ao Gerente da Se-
ção de ManuterçeE e Equipamen -
tos da TUEMG es Juiz de Fora
no sentido de prestar esclareci
mentos a respeito da demissão da
fincionária Eliana Verardc Rigo
lon, daquela empresa, na mesma
cidade.

N° 754/87, cc autoria do Sr.
Deputado Agostinho Patrus, cor-
mulanio apelo à Casa para que
sejam encaminhadas aos Líceres
Partidários no Congresso Na-
cional sugestões no sentido de
cie seja mantido, na Constitui-
ço a ser oromulgada, o oje já
ficou estaoeleoidc no Capítulo
VI "DA DEFENSCRIA PuBLICA"

N 755187, da autoria de Sr.
Deputado Hilton Salles,formuian
co apelo ao Sr. Secretário d
Estado da Educação para que se-
ja providenciado o retorno à De
legacia Regional de Ensino	d
Divinópolis dor, Municípios	de
Itapecerica e Camacho.

NO 757137, de autoria do Sr.
Jeputado Elmo Braz, formulando
anelo ao Sr. Governador do Esta
do de Miras Gerais no sentido
de que se autorize -o construção
de mil ousas popriares no Muni-
oípio de Catajases.

NO 759187, do autoria do Sr.
Deputado Ronaldo VasconcelioS
firmuiando apelo aos ira. Gover
nacor do Estado e Secretário dó
Estado da Educação no sentido
de que seja dada denominação de
Carlcs Drurranond de Gndradeàpri
msira escola estecual a ser cri
eda na cidade de Belo Horizonte

NO 760/87, de autoria do Sr.
Deputado Sérgio Emilio, ormu -
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Diretor-Geral do
DER no sentido da encampação pe
lo Estado da rodovia municipaT
que liga a cidade de Sete 1 agcas
a Graçaí.

NO 761187, de autoria do Sr.
Deputado Ninico Resende, 

'
formu-

lando apelo ao Sr. Governadcr
do Estado e ao Diretor-Ceral do
DER no sentido de se autor4ar
a 20 Residência Regional,sedia
da em Formiga, a executar peque
nos serviços de terraplenage
correspondentes ao corte de
3.500 a 3 e aterro de 3.300 m2,
necessários à construção de três
galpões no terreno da associa -
cão de Assistência e Ampare aro
Menores Abandonzdos de Formiga.

N° 762187, de autoria do Sr.
Deputado Ninico Rezende, formu-
lando apoio aos Srs. Governador
do Estado e Diretor-Geral do
DER para que adotem providên -
elas no sentido da pavimentação
asfáltica do acesso às casas P0
pulares de Formiga (Conjunto Ci
dade Nova), além da terraplena-
gem, drenagem e pavimm.ntação das
vias internam do re"eridc con-
junto.

NO 763187, de autoria do Sr.
Deputado José Belato. firmulan-
do apelo ao Sr. Secretário de
Estado dos ransportes para que
adotes providências no sentido
de proceder ao urgente baliza -
manto do aeroporto da cidade
de Pouso Alegre, bem como à cxc
cução de obras indispensáveis
às operações de vôo noturno.

NO 765/87, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Garcia, formu -
!ando apelo ao Sr. ''inistro ia
írevidéncia Social no sentido de
que determine a adoção das pro-
vidências necessárias à instala
Tão de uma agência do lAPAS nó
Município de Machado.

NQ 769187, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Garcia, formu -
.ando apelo ao Sr. iuperinten -
dente co INAMPS no sentido de
cue determine providências oOje
tivando a instalação de um pos-
to de saúde na cidade de	Poço
Fondo.

NO 770/87, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Garcia, formu -
'ande apelo aos ira. Governador
do Estado e Presidente da
E_EMIG no sentido de que deter

mine providências objetivando a
instalação de telefones rurais
no Município de Serrania.

N° 772/87, de autoria do Sr.
Deputado Prnderson (idauto, formu
lendo apelo ao Sr. Diretor-Gerál
do DER no sentido de que adote
providências oojetivandc o as-
falta-coto da estrada que liga
os Murioípics cc Curinhat8 e
Iturarna.

N° 773187, de autoria do Sr.
Deputado Anderson (Idauto, formu
lardo a pelo aos Srs. Governadoõ
do Estado, Socretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER no sentido de que adotem
providências objetivando a cora
trução de uma ponte sobre o
Teço da Ba-,rui-2, no Municipio cc
Uberaba.

NO 774187, de autoria do Sr.
Deputado (Inderson Adauto, formo
lanco apelo aos ira. Secretário
de Sarado rio Abastecimento e
crosiden-e ia CPSEMG no sentido
da construção de silo no Mu
nicípio de Pirajuba.

No 775/87, cc autoria do Sr.
Deputado (Inderson Adauto, formo
lendo apelo aos Srs. Governador
do Estado e Diretor-Geral do DER
para qie adotem providências no
sentido da construção de uma
ponte no Distrito de Ponto Alta,
no Município de Leraba.

ENCAMINHADA AO AR-
CUIVO

7/10/87:
Pro cio de Lei nQ 369/87, de

ajtoria rim Sr. Governador do Es
tado, que dispõe sobre o Depar-
tamento de Recursos Hídricos do
Estado de Minas Gerais, e dá ou
toco pro'.'idôclas.


